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Władysław Leopold Jaworski, zna- 

komity prawnik polski, opracowuje 

projekt konstytucji, szeroko uwzględ- 

niający samorząd gospodarczy. Dla 

braku miejsca z żalem nie powtarza- 

my za Czasem wywodów wielkiego 

uczonego. Zamieszczamy tylko przez 

niego projektowane normy prawne, 

które dają nam pojęcie, jak sobie 

wyobraża proi. Jaworski funkcjono- 

wanie w Polsce tego samorządu go- 

spodarczego, opartego o związki za- 

wodowe. Zamieszczamy je dlatego, 

aby, popierając głębokie myśli prof. 

Jaworskiego o potrzebie takiego Sa- 

morządu, przeciwstawić jednak pro- 

jektowi prof. Jaworskiego nasz własny 

projekt i uzasadnić: dlaczego z nasze- 

bo stanowiska nie możemy zrezygno- 

wać. 

Proi. Jaworski pisał w Czasie z 

dnia 28 lipca; 

Ъ 
Zasady, tyczące się samorządu związ- 

ków zawodowych, powinny, mojem zdaniem, 
opiewać: 

Art as 

Osobnemi ustawami, opartemi ną po- 
stanowieniach niniejszej ustawy konstytu- 
cyjnej, utworzone zostaną przymusowe 
związki zawodowe i udziełony im zosta- 
nie samorząd w rozumieniu. art. ,42 ust. 1. 

Art. ... 

Ustawy postanowią, które zawody ma- 
ją tworzyć jeden wspólny związek zawodo- 
wy i wedle jakich kryterjów ecenia się 
przynależność do zawodu. Prawo wyboru 
organów związku służy wszystkim człon- 
om związku. 

. Ustawy określą sposób przekształce- 
ia istniejących związków w samorządowe 

związki zawodowe wedle niniejszych po- 
stanowień. 

ARE 

Utworzone zostaną w każdym zawo- 
dzie względnie w każdej grupie zawodów 
związki wojewódzkie i związek centralny, 
niezwiązane jednak z sobą hierarchicznie. 
Związek centralny składać się będzie z de- 
legatów związków wojewódzkich. Tak 
związki wojewódzkie, jąk i związek cen- 
tralny, są osobami prawnemi. 

Ustawa określi zakres działania związ- 
ków wojewódzkich i związku centralnego 
wedle tego kryterium, że do pierwszych 
należeć będą sprawy, odnoszące się do wo- 

%jewództwa, do drugiego sprawy całego 
4Państwa. 

Art. + 

Pracodawcy danej gałęzi produkcji 
względnie zawodu wolnego i zatrudnieni u 
nich pracownicy tworzą odrębne związki, 
ustawa jednak określi sposób współdziała- 
mia ich w sprawach wspólnych, w szcze- 
gólności w sprawach sporów, wynikającyc 
Z umowy o pracę. 5 

Art...» 

W województwach, które Rada Mini- 
strów uzna za narodowo mieszane, woje- 
wódzki związek zawodowy obejmować bę- 
dzie sekcje narodowe i sekcję wspólną. 
Sposób utworzenia tych sekcyj określi u- 
stawa. Wybory organów sekcyj narodo- 
wych nie mają być jednak przeprowadzone 
wedle katastru narodowego wyborców, ale 
wedle oznaczenia narodowości kandydatów. 

Wykonanie publicznej administracji, 
przydzielone związkom zawodowym, jako 
organom samorządowym, służy tylko ъек- 
cji wspólnej. 

Art. «.. 

Samorządowe związki zawodowe mają 
prawo pobierać opłaty na cele związków. 
Rozdział funduszów w związkach, mających 
sekcje narodowe, określi ustąwa. 

Art. . .. 

Centralne samorządowo związki zawo- 
dowe delegują oznączoną w osobnej usta- 
wie ilość swych członków do Naczelnej 
Izby Gospodarczej, będącej w ten sposób 
federacją wszystkich związków  zawo- 
dowych. 

Ą Arta 

Do zakresu działania Naczelnej Izby 
Gospodarczej należą: 

1) wypracowanie programu gospodar- 
czego dla całego państwa i informowanie 
producentów о każdoczesnych światowych 
konjunkturach; o 

2) wypracowanie projektów ustaw go- 
spodarczych, podatkowych i tyczących się 
związków z własnej inicjatywy lub na we- 
zwanie Rządu; 

3) wydawanie opinii na wezwanie Rzą- 
du, w szczególności w sprawach wniosków, 
zgłoszonych w Izbie Poselskiej i Senacie 
przez posłów względnie senatorów; 

4) wyrażanie postulatów wobec Rządu 
w. sprawach wykonywania publicznej admi- 
nistracji; 

5) przeprowadzenie wyborów do Sena- 
tu wedle postanowień ordynacji wyborczej 
do Senatu. 

i 
Art... 

- Ustawa określi stosunek samorządo- 
wych związków zawodowych do sądów ad- 
ministrącyjnych. 

Tydzień przed ogłoszeniem pierw- 
szego artykułu prof. Jaworskiego w 
Czasie zamieściliśmy w Słowie arty- 

ku!: „O fundament konstytucji'', w któ- 
rym przedstawiliśmy plan samorządu 
powiatowego. Powtórzymy tu także 

same jego zasady bez motywacji, 

któraby była powtórzeniem artykułu. 

Sejmik powiatowy składa się z dele- 
gatów gmin wiejskich i miasteczek oraz 
z deiegatów związków. 

Ustawa pozwoli na wysyłanie delegatów 
do Sejmików powiatowych związkom trzech 
rodzai. 

Związki zawodowe oparte są na liczbie 
członków, np. związek zawodowy robotni- 
ków rolnych lub temu podobne. Taki zwią- 
zek musi mieć odpowiednie quantum człon- 
ków, aby wojewoda udzielił mu prawa wy- 
syłania delegata. 

Związki zawodowe oparte o specjalny 
walor społeczny pracy, którą reprezentują. 
Chodzi tu o związki inteligencji: lekarzy, 
adwokatów i t. d. Te związki różnią się 
od poprzednich tem, że quantum członków 
od nich wymagane jest znacznie mniejsze. 

Związki, oparte nie o liczbę członków, 
lecz o quanium kapitału, kióre reprezentu- 
ją. Są to związki nie ludzi, lecz przedsię- 
biorstw. Ustawa pod tym względem musią- 
łaby być bardziej szczegółową, gdyż niepo- 
dobna jest wymagać od każdego takiego 
związku, niezależnie od iego, do jakiej ga” 
łęzi produkcji czy handlu należy—aby re- 
prezentował równe quantum kapitału. 

Nadzór nad związkami wszystkich 
trzech rodzai sprawowałby wojewoda. Ka- 
żdy związek otrzymałby sekretarza, któ- 
ryby był opłacany przez związek, lecz mia- 
nowany i Gdwoływany przez wojewodę. 
Sekretarz ten byłby odpowiedzialny za to, 
że wewnątrz związku wszystko się dzieje 
zgodnie z zatwierdzonym przez wojewodę 
statutem związku. 

Teraz możliwie krótko chciałbym 

podkreślić zasadnicze różnice, jakie 

dzielą projekt proi. Jaworskiego od 

naszego. 

Przymusowość a fakultatywność. 

Proi. Jaworski stwarza przymuso- 

wość związków dla całego państwa. 

Według mojego projektu, związek mu- 

si zaistnieć dobrowolnie, z własnej 

inicjatywy, z wyczucia przez dane 

środowisko potrzeby związku. Dopie- 

ro gdy istnieje, i działa i chce ucze- 

stniczyć w pracy samorządowej, wo- 

jewoda udziela mu tego prawa. Tak 

samo mój projekt zachowałby dzisiej- 

szy stan rzeczy wewnątrz związku, 

to jest całkowitą dobrowolność człon- 

ków związku przynależenia do związku. 

Prof. Jaworski bardzo słusznie 

dyskontuje to ogromne znaczenie, 

które dla całej Europy posiada ruch 

związkowy i tu szuka rozwiązania 

ustrojowych form przyszłości. Lecz 

wydaje się nam, że nie trzeba wy- 

przedzać rzeczywistości. W Polsce są 

całe połacie ziemi, na których orga- 

nizacje gospodarcze są bardzo słabe; 

związki zawodowe tak samo. Często 
organizacje tego typu są zupełnie 

fikcyjne, stworzone dla względów par- 

tyjnych, lub też wiodą żywot papiero- 

wy. Czy jest wobec tego potrzeba 

wtłaczać jednostki niedorosłe do ży- 

cia organizacyjnego w związki gospo- 

darcze i zawodowe? Czy nie lepiej 

pozostawić tę kwestję do uregulowa- 

nia samemu życiu -jak to czyni mój 
projekt? 

Czy konstytucja prof. Jaworskiego 
nie może ściągnąć na siebie te- 

goż zarzutu, który stawiamy ust. 17 

marca, że jest uszyta na wyrost? 

W moim projekcie oparcia samo- 

rządu powiatowego o związki wycho- 
dziłem z założenia, że jednostka, czu- 

jąca potrzebę organizacji, posiada 
wyższy walor od jednostki, która tej 

potrzeby nie czuje. Wolę część spraw 

państwowych oddać w ręce tych, 

którzy rozumieją, co to jest robota 

społeczna, niż oddawać je powszech- 

nemu głosowaniu, w którem uczestni- 

czą także jednostki, dla których spra- 

wy publiczne są zupełnie obojętne. 

W projekcie prof. Jaworskiego, gdy 
przynależność do danego zawodu 

wystarczy, aby jednostka niezależnie 

się w związku, ten moment selekcji, 
którą ja chcę wprowadzić, ten mo- 
ment udzielania jednostce praw wy- 

borczych, w miarę, jak ona okazuje 

zainteresowanie się sprawami publicz- 

nemi — momient ten odpada. 

Rola opiniodawcza i 
tencje realne. 

Główny wpływ, jaki związki zaw. 

igosp., według projektu proi. Jawor- 

skiego, mają okazać na bieg spraw 

kompe- 

państwowych, prowadzi przez Naczel- 

ną Izbę Gosp. jest to jednak tylko 

instytucja opinjodąwcza. * Jednostka 

związkowa, myślę tu przedewszystkiem 

o robotniku, przez wielostopniowe 

organizacje będzie miała atom swego 

wpływu i głosu w głosie delegata 

centrali swego związku do Nacz. lzby 

Gosp. : 

Mija się to zupełnie z moją ten- 

dencją, dążącą do stworzenia z sa- 

morządu szkoły dla 

nia odpowiedzialności ;w obywate- 

lu. Dziś wyborca, oddając głos, 

oddaje go zachęcony przez  krzyka- 

cza wyborczego, lecz nie widzi i nie 

rozumie, że pomiędzy tym jego gło- 

sem a jego dalszą życiową dolą i 

niedolą istnieje pewna łączność. Że 
jeśli źe odda swój głos, to wpłynie 

na to, że jemu samemu będzie źle i 

naodwrót. Przez opinjodawczość całej 

struktury prof. Jaworskiego taka 

właśnie uświadamiająca, politycznie 

kształcąca rola samorządu odpadła 

by całkowicie. 

Ktoś może mi zarzucić, że prof. 

Jaworski pisze o samorządzie gospo- 

darczym, a nie terytorjalnym i chce 

samorząd terytorjalny pozostawič sa- 

memu sobie, dalszym ewolucjom i 

reformom. Zdaję sobie z tego spra- 

wę, lecz w argumentach, które przy- 

taczam, już—zdaniem mojem— mieści 

się obrona tej tezy, że w Polsce sa- 
morząd gospodarczy należy skombi- 

nować z samorządem  terytorjalnym. 

Pozostawiać bowiem samorząd tery- 

torjalny głosowaniu powszechnemu, 
to jest rzucać go na te same politycz- 

ne flukta co parlamentaryzm, uważał- 

bym za zaprzepaszczenie tego samo- 
rządu, za przedłużenie stanu obecne- 

go, to jest stanu, przy którym, jak 

to słusznie pisze proi. Jaworski, sa- 

morząd terytorjalny mie istnieje. 

Przeciw Nacz. lzbie Gospodarczej 

podnoszę jeszcze ten zarzut, że jej 

rola będzie niezwykle mała, że się 

ograniczy chyba do wyboru tych se- 

natorów, o których marzy proi. а- 
worski. jeżeli bowiem będziemy mieli 

taki parlament jak dzisiaj, to najrozum- 

niejsze projekty Nacz. lzby Gosp. 

tak samo pójdą do kosza, jak z lek- 

kiem sercem odrzucał parlament so- 

lidnie umotywowane postulaty rządu. 

Natomiast, oddając tylko samo- 

rząd powiatowy pod wpływy związ- 

ków gospodaczych, daję pozornie ma- 

ło, lecz daję rzecz realną, bo nie ro- 

lę udzielania Świętych rad, lecz u- 

dział 50 proc. w kierowaniu samo- 

rządem powiatowym, którego kompe- 

tencję chciaby olbrzymio powiększyć. 

W ten sposób przez te skromne kuchen- 

ne drzwi mój projekt zapewniłby jed- 

nak związkom gospodarczym większy 

wpływ na ogół spraw państwowych, 

aniżeli to czyni projekt prof. Jawor- 

skiego. 

Nie jestem także przekonany 0 

potrzebie zasiadania delegatów ro- 

botniczych i innych tego rodzaju 

związków zaw. w Nacz. lzbie Gospo- 

darczej. lzba ta ma być wielkim bieg- 

łym całego państwa co do planu 

gospodarczego, rozwoju gospodarcze- 

go, polskiej ekspansji. gospodarczej 
i td. Zw. zaw. robotniczy, to, niestety 

dziś jeszcze zasadniczo zawsze tylko 

reprezentant konsumpcji. Broni nie 

interesów produkcji, jako takiej, lecz 

podwyższenia zarobków robotniczych. 

Oczywiście te rzeczy powinny być tak- 
że uwzględniane, lecz przecież w par- 
lamencie masy pracujące zawsze  bę- 

dą miały dostateczną ilość przedsta- 

wicieli. Boję się, aby ten moment 

konsumpcyjny nie zniekształcił trochę 

idei Nacz. Izby Gospodarczej i nie- 

odbił się ujemniej na charakterze jej 

prac. Ministerstwo ochrony pracy, 

którego pożytku całkiem nie neguje, 

będzie zawsze jednak nieodzownem 

skrępowaniem rozwoju gospodarcze- 

go, natomiast Nacz. lzba "Gosp. po- 
winna być wyłącznie czynnikiem gos- 

podarczego rozpędu. 

Natomiast wydaje się mi całko- 

wyrobie- 

  

esfawienie dwuch projekfów. 
wicie uzasadniona i pożyteczna obec- 

ność przedstawicieli zw. zaw. robotn. 

it. d. w sejmiku powiatowym. Będzie 

to bowiem ciało, obradujące nad ca- 

łokształtem gospodarki w danym po- 

wiecie, a nietylko instytucja, mająca 

za zadanie wzmocnienie produkcji 

polskiej, która to-rola, mojem zdaniem, 

powinna przypaść Nacz. lzbie Gospo- 

darczej. 

Centralizm i decentralizacja. 

Mimo wszystko projekt prof. Ja- 

worskiego jest centralistyczny i kon- 

centracyjny. Daje rolę opinjodawczą 

tylko i koncentruje wszystko w War- 

szawie. W myśl zasady regjonalizmu, 

którą prof. Jaworski sam wyznaje, 
przenoszę cały ciężar, cały efekt 

powstającego znaczenia roboty kor- 

poracyjno-gospodarczej na polską 

prowincję. Olbrzymim czynnikiem w 
centralizouaniu Niemiec był ten iakt, 

że Bismarck centralnemu parlamento- 

wi dał powszechne prawo wyborcze. 

Wtedy zasada demokratyczna budziła 

ogromne nadzieje i nadzieje te narodu 

niemieckiego związane zostały z cen- 

tralną i centralistyczną instytucją w 

państwie. 
Dziś jest inaczej. Czaszę iluzyį 

demokratycznego powszechnego pra- 

wa głosowania wypiliśmy już do dna 

i do gardła dostają się jużnam same 

jej fusy. Dziś nadzieje co do przysz- 

łości raczej łączymy z wpływem kor- 

poracyj gospodarczych. Dlatego też 

chciałbym te nadzieje związać z insty- 

tucjami lokalnemi, regjonalnemi, Sa- 

morzždnemi, jakiemi będą sejmiki 

powiatowe. Dlategu chciałbym ideę 

regjonalną wesprzeć ideą samorządu 

gospodarczego. 

Inteligencja pracująca. 

Projekt prof. Jaworskiego opiera 
się na pracodawcach i robotnikach. 

Klasa pośrednia, inteligent pracujący, 

nie może tu znaleźć dostatecznego 

uwzględnienia. 

Nasz projekt przeciwnie wywyższa 

inteligencję pracującą. jest to Klasa 

reprezentująca zawsze największy 

klasowy altruizm. Rządziła ona do- 

tychczas Polską i rządziła żle, lecz 

znamy też przykład państwa, gdzie 

klasa gospodarcza posiada monopol 

rządów. Jest niem Ameryka St. Zjedn. 

i jest to przykład odstraszający. 

Sekretarz związku. 

Po moim artykule napisał Roboć- 

nik, że proponuje ustrój faszystow- 

sko - sekretarski. Uważam jednak, że 

należy się zabezpieczyć przed tem, 

aby związki zawodowe, zwłaszcza roz- 

budowane tak szeroko i mocno, jak 

to proponuje prof. Jaworski, nie stwo- 

rzyły państwa w państwie. 
Mianowanie „sekretarzy wewnątrz 

związków nietylko da się uzasadnić, 

lecz jest niezbędne. Przecież musi .być 

jakiś organ kontroli, aby nie istniały 
związki fikcyjne, aby nie odbywały się 

wewnątrz nadużycia, aby działalność 

związku zgodna była ze statutem. 

Intencje 'angielskiego Hogg - bill, ogra- 

niczającego swobodę związków — га- 

wodowych w dysponowaniu fundusza- 

mi, łączą się tutaj z doświadczeniem 

polskiem, że nigdzie z taką łatwością 

nie powstają nadużycia, jak właśnie 

na gruncie różnych stowarzyszeń spo- 

łecznych, dobroczynnych i t. d. 

Przypisuję jednak tym sekretarzom 

doniosłą rolę. Nie będą oni w stanie 

przeciwstawić się ogólnej politycznej 

opinji związkowców, jeśli będzie ona 

już skrystalizowana. Natomiast jeśli 

związek nie będzie posiadał urobionej, 

gotowei opinji politycznej, to taki 

sekretarz będzie mógł się przeciwsta- 

wiać zakusom rozpętania w związku 

agitacji partyjnej. Sekretarz nie będzie 

to instytucja walki ze swiadomością 

polityczną związkowców, lecz raczej 

instytucja walki z wykorzystywaniem go rachunkowość i kasowość związku, 

Sprawa polsko-kowieńska na porządku dziennym 
sesji Rady Ligi Narodów. 

GENEWA, 10 VIII. PAT. Porządek dzienny 51 sesji Rady Ligi Naro- 
dów obejmuje około 30 spraw między in. sprawozdania o obecnym stanie 
rokowań pomiędzy Polską i Litwą, Sprawy mniejszości niemieckiej na 
Śląsku połskim, sprawozdanie komisji Rady o położeniu Litwinów na 
Wileńszczyźnie, sprawozdanie o sprawie wnoszenia petycyj przez mniej- 
szošci. Pozatem Rada wysłucha szeregu sprawozdań, m. in. komitetu 
ekonomicznego i finansowego oraz autonomicznego urzędu uchodźców 
greckich. 

Sowiety i Hiszpania nie są zaproszone do padpi- 
sania paktu Kelioga. 

WASZYNGTON. 10.8. (PAT). Z opublikowanej w prasie enuncjacji sekretarza 
'stanu Kelloga wynika, że Rosja i Hiszpania nie będa zaproszone do grona pierwotnych 
sygnatarjuszy paktu. 

Dzisiejszy „Times* podaje szereg telegramów z Paryża i Berlina donoszących, że 
brak odpowiedzi Stresemanna na zaproszenie Brianda pozostawał w związku z dyplo- 
matyczną jakoby chorobą Chamberlaina i z zawodem, który spotkał Stresemanna od- 
nośnie do możliwości dyskusji w szeregu kwestji, w szczególności w kwestji ewakuacji 
Nadrenji w czasie antywojennego zjazdu w Paryżu. z 

Kardynał Gaspari ustępuje. 
PARYZ. „Information“ donosi, że w kołach watykańskich krążą 

pogłoski o mającej niebawem nastąpić zmianie na stanowisku kardynała 
sekretarza stanu. 

Kardynał Gaspari ma zamiar, według pogłosek, ustąpić ze stano- 
wiska sekretarza stanu w końcu października r. b. Wśród kandydatów na 
jego następcę wymieniają przedewszystkiem obecnego nuncjusza w Buda- 
peszcie Mgr. Orsenigo. 

Jest również mowa o kandydatarze kardynała Ceretti, byłego nuncju- 
sza w Paryżu, lub Mgr. Techeschini, nuncjusza w Madrycie. 

W razie ustąpienia kardynała Gaspari nastąpią poważne posunięcia w 
dyplomacji watykańskiej. 

Zakończenie raidu Małej Ententy. 
PRAGA, W dniu wczorajszym raid „Małej Ententy" przebył 

ostatni etap. : 
Przybyły wszystkie samoloty rumuńskie w liczbie 5 ma- 

szyn. 
Z czechosłowackich lotników ppor. Novak wylądował 3 

kim. przed Bernem, jugosłowiański aparat kpt. Martcewicza zaś 
wylądował o 30 klm. przed Pragą i rozbił się. Pilot ocalał. 

W ciągu dwóch dni raidu najlepsze wyniki osiągnął pilot 
czechosłowacki Kleps, który leciał 15 godzin i dwie minuty z 
szybkością 207,5 kilometrów na godzinę, drugim jest Rumun 
Popescu, który leciał 15 godzin i 38 minut z szybkością 201 kim. 
na godzinę, trzeci ppor. Giezek, Czechosłowak, który leciał 15 
godzin i 52 minut z przeciętną szybkością 198 klm. na godzinę. 

„ Mir. Bolesław Stachoń na samolocie „Potez XXV“ zajmuje 
piąte miejsce; leciał 17 godzin i 50 minut z przeciętną szybkoś- 
cią 174 klm. na godzinę, 

Zaczenie raidu. 
PRAGA. 10.8 PAT. „Narodni Politika" podkreśla, iż lot okrężny Ma- 

łej Ententy i Polski był wydarzeniem o znaczeniu nietylko sportowem, 
lecz również politycznem. 

Czechosłowacja, pisze dziennik, nie otrzymała na  konierencji poko- 
jowej bezpośredniej granicy z Jugosławią, czego tak bardzo pragnęła, a 
ta wspólna granica, jaką posiadają Czechosłowacja i Rumunja, niema żad- 
nego znaczenia strategicznego ani handlowego. O ile Mała Ententa stano- 
wić ma istotnie wpływowy czynnik w dziedzinie polityki i gospodarstwa 
światowego Jugosławja, Rumunja, Polska i Czechosłowacja powinny utrzy- 
mywać ze sobą bezpośredni kontakt, co możliwe jest jedynie przy pomocy 
komunikacji powietrznej. 

W związku z powyższem zakończony Świeżo 
szczególną uwagę przeciwników Małej Ententy. 

Projekt nowego lofu przez Aflantyk 
SAN FRANCISCO, 10 - 8, Pat. Amerykanin kpt. Harrilon, który od- 

był niedawno na samolocie „Southern Cross“ lot do Australji,; udał się 
wczoraj do Nowego Jorku, gdzie ma podjąć przygotowania do lotu Lon- 
dyn—Los Angelos w towarzystwie lotników angielskich pani Keith i kpt. 
Lancaster. Jak donoszą, raid ten ma być finansowany przez pewnego  bo- 
gatego obywatela z Los Angelos. 

Po zgonie Radicza. 
Rozłam między Serbami i Chorwatami 

WIEDEŃ, 10—8. Pat. Prasa donosi, że król Aleksander jest 
przeciwko wszelkiemu federalistycznemu ustrojowi państwa, a 
tem samem i unii personalnej. Wobec tego nadzieje porozumie- 
nia się między Białogrodem a Zagrzebiem są bardzo małe. Pisma 
donoszą dalej, że koła polityczne w Zagrzebiu ustąpią ze swego 
stanowiska chyba pod presją. 

Żałoba w Skupszczynie. 
BIAŁOGRÓD. 10.8. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu Skupszczyny wiceprzewo- 

dniczący wygłosił przemówienie, w którem złożył hołd pamięci Stefana Radicza. 
Zmarły oświadczył mówca — brał żywy udział w uracąch zgromadzenia narodo- 

wego. Budził on powszechny podziw z powodu swej wybitnej znajomości potrzeb ludu 
i z powodu swego przywiązania do włościan i wogóle do ludu. Cała ludność podziela 
uczucia swych przedstawicieli i bierze udział w żałobie, która nas doknęła. Proszę zgro 
madzenie, aby oddało hołd pamięci zmarłego i powiedziało wraz ze mną: „Niech mu 
ziemia lekką będzie". Po tem przemówieniu, posiedzenie na znak załoby przerwano. 

BIAŁOGRÓD. 10.8. (PAT). Dzienniki tutejsze donoszą, że król Aleksander wyraził 
życzenie wzięcia udziału w pogrzebie Radicza. jeśli król nie będzie osobiście na pog- 
rzebie, to zastępowany przez delegata, który w jego imieniu złoży wieniec na grobie 

> Akademie żałobne. 
BIAŁOGRÓD. 10.8. (PAT). Wczoraj wieczorem o godz. 10 odbyło się w bled zgro 

madzenie dla uczczenia pamięci Radicza zwołane przez członków chorwackiej partji 
chłopskiej. Zgromadzenie trwało godzinę poczem tłumy publi zności jakie wzięły w niem 
udział rozeszły się w spokoju do d mów. Podobna maniiestacja odbyła się w miejsco- 
wości Szibenik gdzie odbyło się zgromadzenie pod gołem niebem przed ratuszem. Bur- 
mistrz wygłosił przemówienie podnosząc zasługi zmarłego. $pokój nie został nigdzie 
zakłócony. A 

Kondolencje składane rodzinie 
BIAŁOGRÓD, 10—8. Pat. Wszystkie ugrupowania parlamentarne wy 

stosowały do rodziny Radicza i kierownictwa partji chorwackiej depesze 
kondolencyjne. Urzędowo donoszą, że król Aleksander przesłał rodzinie 
zmarłego słowa współczucia. 

ARITE TRAIN TIE NKP SS TREES 

fifikacyjnej, przewiduję dla sekretarza 

Jot okrężny wzbudza 

przez agitatora nieświadomości poli- będzie pewnem oparciem dla szerze. w związkach gospodarczych czy inie- 
tycznej związkowców. Wogóle sekre- nia myśli 

tarz, chociażby tylko należała do nie- Podobną rolę, tyle w innej skali kwa- 

ligenckich. Cat. państwowej 
SET 

w związku.
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GRODNO. 

— Nadużycia w urzędzie Śledczym. 
W urzędzie śledczym w Grodnie wykryto 
wielkie nadużycia, popełnione przez wy- 
wiadowców urzędu. Stwierdzono łapowni- 
ctwo i cały szereg wymuszeń pieniężnych. 

W związku z tem zostali aresztowani 
starszy wywiadowca Suchodolski oraz wy- 
wiadowcy: Dobrzański. i Łukaszyk. 

Sekretarz urzędu Gimmer popełnił w 
związku z temi nadużyciami samobójstwo, 
o czem już donosiliśmy. 

Śledztwo prowadzi nadkom. Szafrański 
z województwa. Zagadkowe samobójstwo 
Gimmera zaczyna się wyjaśniać. 

LIDA. 

— Uczczenie poległych w 1863 ro- 
ku. Dnia 5 sierpnia w Szczytnikach, gminy 
tarnowskiej, odbyło się uroczyste poświę- 
cenie mogiły poległych bohaterów, ucze- 
stników walk 1863 roku. 

Krzyż i kamień grobowy ufundował 
osądnik wojskowy p. Kiliński. Jego to sta- 
raniem przy pomocy osadników: p. Ber- 
dowskiego i pułkownika Ordyłowskiego 
zorganizowana została uroczystość. Piękne 

i wzniosłe przemówienie wygłosił ks. Ho- 
rodko, nawiązując do historji walk 1863— 
64 roku. 

W uroczystości brałą liczny udział lu- 
dność, miejscowa szkoła białoruska ze 
swą drużyną harcerską i dziatwą z Górne- 
go Śląska przybyła do Białohrudy na ko- 
lonie letnie. 

NOWOGRÓDEK. 

— Organizacja raidu saimochodowe- 
go naokoło województwa nowogródz- 
kiego. Jak się dowiadujemy, raid samocho- 
dowy. naokoło wojew. nowogródzkiego 
wchodzi w stadjum realizacji. Raid będzie 
nosił nazwę „I-szy Świteziański Raid Sa- 
mochodowy* i najprawdopodobniej odbę- 
dzie się w dniach 24, 25 i 26 sierpnia rb. 

W związku z przygotowaniami i usta- 

leniem regulaminu raidu odbędzie się dz! 
siaj o gódz. 13-ej w Urzędzie Wojewódz- 
kim posiedzenie komitetu pod przewodni- 
ctwem p. wicewojewody Gediewskiego. 

Szczegółowe spiawozdanie, jak ró- 
wnież trasę i regulamin podawać będziemy 
w następnych numerach. 

WILEJKA pow. 

— Obława na wilki. W dniu 5. VIII. 
r. b. o godz. 12, w lasach maj. Pokucie 
gm. Krzywickiej pow. Wilejskiego, z ini- 
cjatywy właśc. maj. p. Z. Kamińskiego i 
Towarzystwa Myśliwskiego w Wilejce, za 
zezwoleniem Pana Wojewody urządzono 
obławę na wilki, na której osaczono i za- 
bito dwa młode wilki. 

Według oświadczenia jednego z prze- 
jezdnych wieśniaków, widział on wy- 
chodzące o godz. 11,00 trzy stare wilki z 
tej kniei, t. j. na godzinę przed rozpoczę- 
ciem obławy, którym udało się wymknąć 
o czasie i bezkarnie. 

BARANOWICZE. 

— Granat w ręku pastuchów. Pod- 
czas wojny światowej na st. Baranowicze 
centralne przy rampie wojskowej znajdo- 
wał się niemiecki skład pocisków. Pozo- 
stałości do dnia dzisiejszego jeszcze są, 
pomimo, iż władze połskie skład uprzątnę- 
ły. W dniu 8 sierpnia czterech pastuchów, 
pasąc bydło, znaleźli granat, którym mani- 
pulując, rzucili. Nastąpił wybuch. Wybuch 
granatu miał przykre następstwa, mianowi- 
cie 4 pastuszków Sołowjow Eljasz, Pietru- 
szkiewicz józef, Krupina Piotr i Howoru- 
szko Michał zostali ranni. Rannych ора- 
trzył na miejscu lekarz wojskowy, a na- 
stępnie zostali przeniesieni do szpitala 
miejskiego. 

Ciężko ranni Sołowjow Eljasz, które- 
mu zerwało czaszkę i Howoruszko Piotr, 
któremu wyrwało bok, zmarli w tymże 
dniu. Pozostali dwaj znajdują się w 
szpitalu. 

Nieudana impreza komunistyczna we Francji 
Anglicy postanowili uczcić czter- 

nastą rocznicę wypowiedzenia wojny 
Niemcom w sposób niezwykły i zara- 
zem grandiozny. Oto przeszło 10 ty- 
sięcy byłych wojowników wyruszyło 
do Francji, by odwiedzić pola, na któ- 
rych walczyli, — chcieli zobaczyć resztki 
okopów, chcieli stąpać po tej ziemi, 
w którą wsiąkło tyle krwi angielskiej, 
chcieli się nacieszyć wspomnieniami 
walki i zwycięstwa. 

Tymczasem komuniści francuscy 
nie drzemali. Zawsze w oczekiwaniu 
na moment stosowny dla zrobienia 
jakiejś burdy, zawsze chcąc przypo- 
mnieć i pokazać wszystkim, że „są* 
i „działają”, postanowili skorzystać z 
okazji i urządzić wielką demonstrację 
antymilitarystyczną. Oczywiście dzia- 
łali za podszeptem Moskwy, która 
dawała rady, wskazówki i... pieniądze. 

Zaczęło się tedy w sobotę 4 sier- 
pnia. W olbrzymim cyrku paryskim 
zorganizowano wiec „monstre*; prze- 
mawiali znani mówcy  (Capdeville, 
Vaillant-Couturier),  nawoływali do 
gremjalnego wyjazdu nazajutrz do 
lvry celem maniiestowania na miejscu 
przeciwko skupionym i romantycznie 
usposobionym Anglikom. 

_ Wszystko szło dobrze narazie: 
agitatorzy gadali, komuniści słuchali 
rozradowani, bito brawo, ,obiecywano 
sobie rozpędzić nazajutrz intruzów 
z za kanału i mnóstwo innych przy- 
jemności. 

Jednak policja zepsuła rozkoszny 
nastrój z właściwą sobie brutalnością. 
Wychodzących "z cyrku komunistów 
chwytano za kołnierz i odstawiano 
niezwłocznie do paki. Prowodyrów 
przedewszystkiem rzecz prosta. 
Awanturujących i próbujących  „sta- 
wiać się* doprowadzano niezwłocznie 
paru energicznemi szturchańcami do 
rozumu. 

Nazajutrz komuniści 
do lvry od Świtu. 

Przybywali czem kto mógł: koleją, 

zjeżdżali się 

samochodami ciężarowemi, taksów- 
kami, motocyklami, rowerami, pie- 
chotą. 

Ale zmobilizowana policja czuwała. 
Obstawiono dworzec, wszystkie drogi 
i ścieżki; nieproszonych gości zachę- 
cano, w sposób przemawiający do 
przekonania i dla każgego zrozumiały, 

do powrotu, skąd przyszli. Malkon 
tentów wpuszczano wprawdzie do 
miasta, ale zato kierowano do niepo- 
żądanych ustroni. Mimo to na uli- 
cach panował ruch ożywiony. „Czer- 
wona gwardja* inaczej mówiąc bojów- 
ki komunistyczne, wałęsały się tu i 
tam, starając się zorganizować olbrzy- 
mi pochód. Gdzieniegdzie unosiły się 
nad głowami czerwone płachty lub 
insygnia sowieckie -- młot i sierp. 
Próbowano wznosić głupawe okrzyki 
na cześć ! międzynarodówkią lub 
wrzeszczeć — precz! 

Wszystko to nie trwało długo. 
Silne oddziały policji i wojska zaczę- 
ły rozpędzać czerwonoskórych. Mer 
miasta (coś w rodzaju naszego bur- 
mistrza), znany ze swej bezecnošci 
komunista, usiłował stawiać opór, 
uderzył nawet jakiegoś policjanta— 
załadowano go do kozy wraz z inne- 
mi. 8 

Przestraszeni maniiestanci poczęli 
się żwawo rozsypywać po całem mie- 
Ście, chowało się to draństwo gdzie 
kto mógł. Zaaresztowano przeszło 
500 osób; spędziły one kilkanaście 
nieprzyjemnych godzin w kozie, po- 
czem  spokojniejszych wypuszczono, 
zatrzymując za to butniejszych. 

Dzień, mający być chlubną kartą 
w dziejach komunistycznej partji, stał 
się czarnem wspomnieniem. Udowod- 
niono naocznie, że trzeba się tylko 
ostro wziąć do rzeczy — rozpędzić 
bandę agitatorów, poskromić krzyka- 
czy i spokój. Komuniści—to garstka 
warjatów (niebezpiecznych), z którymi 
niema się co cackać. K. 
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SŁOWO 

Lofnicy polscy szykują się do powrofu z Bagdadu. 
BAGDAD. 10.8 PAT. Porucznik Kalina i sierżant Kłosinek powrócili 

do zdrowia opuścili szpital i są obecnie goścmi brytyjskich sił lotniczych. 
Spodziewają się oni, iż będą mogli odbyć powrotny lot do Warszawy w 
najbliższą niedzelę. 

Żałoba we Włoszech z powodu kafastrofy łodzi 
podwodnej. 

RZYM, 10—8. Pat. Musolini wydał zarządzenie, aby w dniu  dzisiej- 
szym od połuduia aż do wieczora na wszystkich gmachach publicznych 
wywieszono flagi zwinięte do połowy masztu na znak żałoby z powodu 
katastrofy łodzi podwodnej F. 14. 

# Niemcy przyznaią się do okrucieństw, popełnianych 
w Belgii. 

BRUKSELA. 10.8. (PAT). Prezydent Reichstagu Leobe w wywiadzie prasowym 
z przedstawicielem jednego z dzienników, wychodzących w Antwerpji oświadczył, że 
zarzuty czynione Niemcom z powodu okrucieństw popełnionych w belgji nie dadzą się 
niczem odeprzeć. ; 

Niemcy winny dać Belgji odszkodowanie moralne. Twierdzenie O niewinnošci 
Niemiec byłoby śmieszne. Nie można jednak dodał prezydent Loebe rnówić wyłącznie 
o odpowiedzialności jednostronnej. Niemcy będą miały prawo żądać ewakuowania Na- 
drenji i będą miały do tego bezwarunkowo prawo moralne w dniu, w którym się roz- 
broją i spłacają ewentualnie sumy przypadającej tytułem odszkodowania. 

Napad handyty na juhilera w Paryżu. 
PARYŻ. 10.8 PAT. Do jednego z tutejszych zakładów snycerskich wtarg- 

nął bandyta, raniąc śmiertelnie wystrzałem z rewolweru jubilera. Zona jubilera, 
ścigana przez bandytę, uciekła na pierwsze piętro, skąd w przerażeniu wysko- 
czyła oknem, odnosząc lekkie rany. Na 'odgłos strzału nabiegła policja, do 
której bandyta począł strzelać. Policja odpowiedziała również strzałami, zabi- 
jając bandytę. 

Ddjazd pierwszego stafku z Gdyni do Ameryki 
południowej 

GDYNIA, 10—8. Pat. Z okazji pierwszego wyjazdu z Gdyni' przez 
Amsterdam do południowej Ameryki parowca Oranja, należącego do linii 
królewsko-holenderskiej Lloyd odbyło się dzisiaj na pokładzie wspomniane- 
go statku w porcie gdyńskim uroczyste Śniadanie, w którem wzięli udział 
przedstawiciele władz polskich z komisarzem generalnym Rzeczypospolitej 
ministrem Strassburgiem ha czele oraz szereg reprezentantów poselstw i 
konsulatów zagranicznych, akredytowanych przy rządzie polskim. 

Mówcy podnosili znaczenie uruchomienia tej linji okrętowej dla roz- 
woju ekspansji gospodarczej polskiej, linja ta bowiem łączyć będzie bez- 
pośrednio Polskę z portami południowej Ameryki. Zabrał głos również p. 
Strassburger, który w krótkiem przemówieniu podkreślił moment zbliżenia 
między Holandją a Polską. 

Po zwiedzeniu okrętu, na którym liczni emigranci w dniu dzisiejszym 
wyruszają przez Amsterdam do południowej Ameryki goście pod milem 
wrażeniem Opuścili okręt. 

Oranja dziś o godz. 6-ej po południu wyruszyła w podróż. 

Olbrzymie szkody, wyrządzone przez wylew Amur 
MOSKWA, 10—8. Pat. Wskutek wylewu rzeki 

zostało 114 osiedli oraz 41000 ha zasiewu. Szkody w przybliżeniu 
szą 11 miljonów rubl. 

Amuru, zatopionych 
wyno- 

Katastrofa samolofu Moskwa—Berlin. 
Z Kowna donoszą o katastrofie samolotu osobowego, kursującego 

pomiędzy Moskwą i Berlinem. Samolot z 
zmuszony był planować w okolicy Skaudwile, przyczem złamane 

uszkodzenia motoru 
zostało 

powodu 

śmigło:i jedno skrzydło. Ofiar w ludziach nie było. Pasażerowie w liczbie 
6 odjechali pociągiem do Tylży, przy aparacie pozostał jedynie me- 
chanik. 

Aient kowieńskiej policji politycznej przed 
sądem. 

Gdziz są emigranci lifewscy? 
Na ostatniej sesji I wydziału karnego sądu okręgowego znalazła się sen- 

sacyjna sprawa przeciwko Janowi bornikasowi, agentowi litewskiej 
tycznej w Kownie, któremu obecne władze litewskie poleciły 

olicji poli- 
nwigilować 

emi-rantów litewskich, jak po ostatnim przewrocie litewskim schronili się przed 
prześladowaniami rządu Waidemarasa do Polski. 

Bornikas, jak stwierdzono, jednocześnie prowadził szpiegostwo o stanie 
bezpieczeństwa Polski. 

Do sprawy tej w charakterze głównych świadków oskarżenia powołano 
głównych kierowników partji socjal demokratycznej na Litwie, a więc: Hiero- 
nima Pieczkajtisa, Piotra Nadziejkę i Władysława Jankowskiego. 

Przed przystąpieniem do rozpoznawania sprawy okazało się, iż wszyscy 
trzej wymienieni świadkowie nie stawili się, gdyż wobec wyjazdu ich z Wilna, 
nie doręczono im wezwań. 

Sąd postanowił wobec tego sprawę odroczyć na inny termin. 
Bornikas pozostaje w więzieniu. 

Samolot lifewski nad Dukszfami. 
Wczoraj o godz. 6 m. 30 rano nad Duksztami zauważono szybujący na wyso- 

kości 450 mtr. samolot litewski: 
Na skrzydłach tego aeroplanu rozpoznano napis: „S. 14.8..." 

nie zostały odróżnione. 
Dwa inne znaki 

Samolot poleciał w kierunku Brasławia, (r) 

Wymordowanie całej rodziny przez opryszków 
holszewickich. 

W ostatnich dniach, w nocy, w 
miejscowości Łukszy w pobliżu po- 
granicza polsko-sowieckiego, banda 
złożona z kilku ludzi, napadła na 
dom, zamieszkały przez rodzinę Mar- 

cinkiewiczów. RE 
Po wymordowaniu w bestjalski 

sposób całej rodziny, złożonej z 3-ch 

osób, i ograbieniu z gotówki, banda 

uciekła do pobliskich lasów w kie- 

runku pogranicza sowieckiego. 
Powołane na miejsce zbrodni wła- 

dze policyjne zarządziły natychmia- 
stowy pościg za bandytami, o które- 
go rezultacie narazie nic nie wiadamo. 

Zachodzi podejrzenie, iż ohydne- 
go mordu dokonała banda, która 
niewątpliwie przekroczyła granicę do 
Sowietów. ; 

     

Bractwo Ruskiej Prawdy. 
Z dziejów nowej prowokacji G. P. U. 

Znany pisarz rosyjski, autor gło- 
Śnej powieści „Od dwugłowego orła 
do czerwonego sztandaru”, gen. Kra- 
snow napisał niedawno książkę, któ- 
rej fabułę stanowi ruch powstańczy 
antybolszewickich: organizacyj na te- 
renie Z. S.S. R. Bohaterami powieści 
Są członkowie tajnej organizacji pod 
nazwą „Braciwa Ruskiej Prawdy*. 
Dokonywują oni niesłychanie smia- 
łych napadów na instytucje sowieckie, 
prowadzą akcję  terorystyczną we 
wszystkich większych ośrodkach na 
Białorusi Sowieckiej, strzelając na 
prawo i nalewo komisarzy, agitato- 
rów i innych sowieckich ludzi. Mater- 
jału do powieści gen. Krasnowowi mieli 
dostarczyć, autentyczni członkowie 
wspomnianej organizacji, która w 
umysłach emigrantów rosyjskich w 
Paryżu, Berlinie i Jugosławii, stęsknioj 
nych do swej ojczyzny, urosła do 
rozmiarów jakiejś olbrzymiej wyzwo- 
leńczej armii. 

Gen. Krasnow, podobnie jak znany 
działacz rosyjski Szulgin, padł oiiarą 
niesłychanie sprytnie zaaranżowanej 
przez G. P. U. prowokacji, która mia- 
ła na celu ujawniać nastroje wśród 
emigracji, oraz wciągając w szeregi 
„Bractwa“ bardziej aktywnych  emi- 
grantów, spragnionych orężnej walki, 
unieszkodliwić ich, ściągając do Bol- 
szewji, gdzie więzienia w Butyrkach i 
na wyspach įSolowieckich czekały na 
nich otworem. Pozatem „Bractwo“ 
miało na celu wyjaśniać, jakie kon- 
takty posiada emigracja rosyjska z 
Rosją. 

Jednym z działaczów tej rzekomo 
antybolszewickiej organizacji był wy- 
siedlony w roku ubiegłym z granic 
Polski stale zamieszkały w Wilnie 
niejaki Adamowicz, używający pseudo- 
nimu Dziergacz. Adamowicz-Dziergacz 
w Wilnie fabrykował fantastyczne wia- 
domości o walkach oddziałów Zielo- 
nego Dębu — bojowej organizacji 
Bractwa, werbował członków, zbierał 
składki i t. p. 

Wiadomości, iabrykowane przez 
Dziergacza, niejednokrotnie przedosta- 
wały się na szpalty pism francuskich 
i angielskich i stamtąd, jako niesa- 
mowite sensacje, wracały do nas, do- 
nosząc O intensywnym ruchu pow- 
stańczym na Białorusi, o napadach 
na miasteczka, o formalnych bitwach, 
w których brała niejednokrotnie 
udział  artylerja powstańcza i t. p. 

Wychodzące w Paryżu pismo e 
gracyjne „,Wozrożdenje* rozpocz 
druk wspomnień powstańczych r k 
mana Kreczeta“ oraz otworzyło listę 
składek na rzecz partyzantów. 

W Berlinie w jednej z drukarń 
rosyjskich zjawia się niejaki p. Kolberg 
i obstalowuje cały szereg broszurek 
agitacyjnych treści antybolszewickiej 
drukowanych na specjalnym  cieniut- 
kim papierze, W tej samej drukarni 
zaczęto następnie drukować co pe- 
wien czas pismo p. t. „Ruskaja Praw- 
da“, w którem stale ukazywały się 
wiadomości z frontu, fabrykowane 
przez Dziergacza. Adamowicz Dzier- 
gacz jednak fabrykował te wiadgy 
mości, nie spoglądając na mapę, % 
oto cały szereg potyczek i bitw miał 
miejsce na terytorjum  polskiem pod 
Iwieńcem lub Lužkami i t. d. 

Podniecona wyobraźnia spragnio- 
nych walki emigrantów rosyjskich 
wykluczała sprawdzanie informacyj i 
dlatego można sobie wytłumaczyć, że 
„Bractwo“ zyskało sobie wśród emi- 
gracji możnych protektorów czolo- 
wych działaczy rosyjskich, jak 
Krasnow, Burcew, Arcybiskup Anto- 
njusz, który nawet udzielił członkom 
tej organizacji swego błogosławień- 
stwa. 

_ Dziergacz Adamowicz, werbujac w 
Wilnie wśród mieszkających tutaj emi- 
grantów rosyjskich nowych  „braci”, 
stale wyciągał od nich składki, a kie- 
dy jeden z kandydatów powiedział, że 
musi przesłąć do Rosji dla kogoś 
pewną sumę pieniędzy, Adamowicz 
zaołiarował się sprawę tę- załatwić. 
Po pewnym czasie ów kandydat do! 
wiedział się, że osoba, do której prze- 
syłał pieniądze nie otrzymała ich, na- 
tomiast agenci GPU. przeprowadzili 
u niej skrupulatną rewizję. Kiedy za- 
pytał Dziergacza, co się stało z pie- 
niędzmi, otrzymał odpowiedź, że je- 
den z braci który przechodził grani- 
cę polsko-sowiecką, został rozstrzela- 
ny przez bolszewików i pieniądze 
wobec tego zginęły. 

' Trudno rozwodzić się nad wszyst- 
kiemi szczegółami niesłychanie spryt- 
nie zaaranżowanej afery. Wystarczy 
wspomnieć, iż głośna swego czasu 
wizyta nawpół pomieszanej Walentyno- 
wiczówny w poselstwie sowieckim w 
Warszawie była zaaranżowana przez 
Braci Ruskiej Prawdy. N. 
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CIENIUJE WŁOSY NA 

KOLOR NATURALNY 

BEZWARUNKOWO NIESZKODLIWY 

PARFUMERIE D ORIENT 
WARSZAWA * WARECKAS 

*° 

Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków -do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 

4 „ Opiece ludzi dobrego serca poleca a 
i się biedną wdowę, b. pracowniczkę 

nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm:  „Słowa* dla b. 

Szkoły - Przemysłowo=Handtowej w 

Pracówniczki Szkoły. 
T PS | 
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poszukiwany jest energiczny 

Oferty wraz z życiorysem, odpisami 

nadsyłać pod adresem: p. Niemen pow. Lidzki. 

Na posadę ekonoma fabrycznego, @ 
prowadzącego dział gospodarczy fabryki, do 

HUT SZKLANYCH 
J. STOLLE .NIEMEN* S, A, 

urzędnik w wieku 30 — 40 lat, 

Świadectw i fotograiją 
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Filmowanie „Pana Tadeusza” na fle „Soplicowa”. 
Na uboczu od kolei i zgiełku šwia- 

towego, w pięknej ziemi Nowogródz- 
kiej, niedaleko Świtezi — stoi biały 
dwór, zagubiony w zieleni odwiecz- 

Do dworu tego ciągnęły liczne pie 

We dworze tym przed stu kilku- 
dziesięciu laty zajmowała skromne 
stanowisko ochmistrzyni panna Bar- 
bara Majewska. Stąd wyszła zamąż 
za Mikołaja Mickiewicza i została ma- 
tką Adama. 

Właścicielka zaś tego dworu trzy- 
mała do chrztu małego Adasia, który 
zapewne nieraz za lat dziecinnych od- 
wiedzał swą chrzestną matkę i znał 
pewnie dobrze ów biały dwór w zie- 
leni. 

Stąd też może wyrosła serdeczna 
legenda o tem, że tkwił on w pamięci 
Wieszcza, gdy „na paryskim bruku 
tęsknił do Ojczyzny i marzył o polach 
„imalowanych zbożem rozmaitem'*... i 
o tym właśnie białym dworze... 

Nigdzie nie wspomniał jego imie- 
nia, lecz nazwał go Soplicowem i za- 
ludnił postaciami wysnutemi ze swej 
przecudnie poetycznej duszy. 

Do dworu tego ciągnęli liczne pie- 

Igrzymki, dążąc szlakiem  Mickiewi- 

czowskim do Świtezi i Tuhanowicz. 
Wstępowały tu, zwiedzały stary 

park na pięknych wzgórzach rozrzu- 

cony, oglądały biały dom, który — 
owiany urokiem poezji, sam nabierał 
jakiejś fantastyczności... 

Aż oto, — po stu prawie latach— 
marzenie Wielkiego Poety stało się 
ciałem! : 

Przed ganek białego dworu zaje- 
chały auta — i wysiedli z nich ludzie, 
którzy wspólnemi siłami mieli dopro- 
wadzić do wcielenia Słowa Poety w 
rzeczywistość... 

A więc: artyści, fotogratowie, sza- 
tni, tryzjerzy... 

I odżyły postaci z przed wieku — 
i zamieszkały na chwilę w białym dwo 
rze 

Oto zdaleka, po wjazdowej alei 
nadjeżdża parokonna bryka, a w niej 
postać młodzieńca. 

Oto wjeżdża na dziedziniec. 
rąża gazon. * 

Podnosi się z siedzenia... 

Na twarzy ma wyraz szczęścia. 

Zdejmuje czapkę i tuli ją do pie- 
rsi. 

Zajeżdża przed ganek. 
To Tadeusz wita dom rodzinny. 
A to — czy sen, czy gorączkowe 

widzenie? 

Pod białemi kolumnami ganku sie- 
dzi pan sędzia w granatowym kontu- 

Ok- 

szu z ponsowemi wyłogami, z sumia- 

stym wąsem i szpakowatą czupryną, 
przy nim ksiądz Robak w tabaczko- 
wym habicie, boso w trepkach, i Z „0- 

górkami* przy pasie a blizną zamiast 

tonzury... 
A ze schodów schodzi cudnie pię- 

kna pani w powłóczystej sukni z dłu- 

gim trenem, owinięta szałem jedwab- 
nym, z malusieńkim koszyczkiem na 
strojnej w klejnoty rączce. 

Pani zalotna. 
Wielka dama z wielkiego świata. 
Wytworna w każdym calu: od ku 

nsztownej tryzury z mnóstwem figlar- 
nych loczków nad czołem — aż do ko 
niuszka płaskiego bez obcasu panto- 
felka wystającego z pod ugarnirowa- 

nej kokardami złocistej sukni... 
To Telimena. 
Z wdzięcznym uśmiechem  poka- 

zuje siedzącym na ganku koszyczek. 

Idzie na grzyby. 
Oni śmieją się wesoło. 
Na grzyby? Z takusieńkim koszy- 

czkiem? $ 
Ona schodzi ze schodów, trochę 

się ociągając, trochę jakby nadczeku- 
ас... 

Aż zwraca głowę ku drzwiom. 
— Pani Tadeuszu! —woła i idzie 

dalej. 
Z domu wychodzi na ganek Woj- 

ski i, tiluternie podkręcając wąsa, a 
szelmowsko pomrugując okiem — po- 
dąża za nią. 3 

Piękna pani styszy za sobą  kro- 
ki na schodach. 

Twarzyczka jej się rozjaśnia. 

Zwraca śliczną główkę z figlarną 
kokieterją... 

— Ach.. zawód! 
Śliczna główka odwraca się z gry- 

masem. 
Wojski mruga dowcipnie ku siedzą 

cym na ganku. 8 
Ci za boki biorą się od śmiechu... 
A oto Zosia o jasnych warkoczach 

cudna jak poranek, jak urocze zjawi- 
sko zbiega lekkim krokiem po pochy- 
łej desce przez okno do ogrodu. 

jedną z najładniejszych scen jest 
ta, w której Zosia — w prześlicznej 
sukience, z jasnemi warkoczami, przy- 
biega pod okno, by zbudzić Tadeusza. 

Okienice zamknięte. 
Próbuje otworzyć... 
Wspina się... 
Zawysoko! 
Waha się chwilę... 
Ogłąda się na wszystkie strony... 
Aha 'jest! 
Drabina stoi. 

Szybko wspina się na nią, by do- 
stać się do otworu w kształcie serca, 
wyciętego w okienicy. 

Stuka i woła... 
Potem szybko ucieka... 
Sliczny jest też obrazek pożegna- 

nia Tadeusza z uroczą nad wszelki 

wyraz Zosią, która mu wkłada relikwię 
rzyk na szyję, a potem, gdy odjechał, 
leci jeszcze do ogrodu warzywnego— 
i tam wychyla się z pośród maków 
kwitnących, sama do kwiatu podob- 
na, powiewając szalem za jadącym 
drogą Tadeuszem w otoczeniu szlach- 
ty Dobrzyńskiej... 

Ha! Łatwo to pójść do kina i po- 

patrzeć przez dwie godziny na pięk- 

ne obrazy! 

Ale czy wiecie, ile to pracy, zacho- 

du, przygotowań, kosztów, kostjumów, 
prób, a powtarzania po kilka, czasem 
kilkanaście razy jednej drobnej sceny, 
by odtworzyć każdy moment w tym 
obrazie tak, by stał na wysokości za- 
dania! 

Reżyser od świtu do nocy na no- 
gach — obmyśla każdy szczegół, by 
wszystko było odpowiednie, by nic 
nie raziło, by każdy— z przygodnych 
szczególnie uczestników był na swo- 
jem miejscu i robił to, co potrzeba! 

Przez cztery dni filmowano Pana 
Tadeusza na tle „Soplicowa“. 

Przez cały ten czas artyści z reży- 
serem i pomocnikami pracowali do u- 
padłego. 

Zaś mieszkańcy białego dworu — 
ba! i całej okolicy! — żyli w jakiemś 
radosnem upojeniu. 

Roboty w polu... pożal się Boże! 
Ktoby tam o nich myślał, kiedy 

dziedzicy z gazonu, a parobcy z za 
krzaków, a i sąsiedzi też z okolicy — 
całemi dniami przyglądali się i nie mo- 
gli oczu oderwać od tych cudnych zja 
wisk, któremi przeszłość przyszła się 
wspomnieć praprawnukom! 

, A ludzie ze dworu i okolicznej wio- 
ski, poprzebierani to za gajowych, to 
za Dobrzyńskich, to za jegrów mós- 
kiewskich — też występowali w fil- 
imie, z dumą spoglądając na tych, kto 
rym nie dane było tego szczęścia do * 
stąpić! 

Każdy pragnął tu być potrzebnym 
i brać udział w tej Ślicznej zabawie! 

\ 

Cała okolica była przejęta i wzru- 
szona. 

No — wiecie, co się pokazało? 

Oto — že „Pan Tadeusz“ napra- 
wdę „zabłądził pod strzechy*, gdyż 
wielu z tych przygodnie branych „sta 
tystów* wiejskich odgrywali swoje 

role świadomie, wiedząc, co znaczą te 
postacie, bo im cała epopeja była nie- 
obcą, bo pana Tadeusza czytali! į 

Ot co jest! 

Emka z nad Świtezię 

DIE
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Polsko -niemiecki handel 

drzewny. 
Za cztery niespełna miesiące wy- 

gasa zawarta w roku ubiegłym umo- 
wa drzewna polsko-niemiecka; w ra- 
zie niezawarcia nowego układu wkro- 
czylibyśmy w dziedzinie handlu drzew- 
nego w stan beztraktatowy. Niemcy 
są najważniejszym rynkiem zbytu dla 

inaszego drzewa i dlatego sprawa 
stosunków z nimi budzi u nas zro- 
zumiałe zainteresowanie. Jesteśmy w 
posiadaniu dokładnych danych, stwier- 

4 dzajacych, jak ułożyły się stosunki te 
w ciągu pierwszego półrocza 1928 r. 
Mają one niewątpliwie duże znacze- 
nie dła wyjaśnienia wartości umowy 
z r. 1927 oraz dla wyciągnięcia 
wniosków na przyszłość. Naprzód 
jednak kilka słów o rynku nie- 
mieckim. 

W r. 1925 pochłonął on 54,3 
milj. q. drzewa zagranicznego, w r. 
1927 84,2 milj. q. Najważniejsze gru- 
py w przzwozie do .Niemiec stano- 
wiły w r. 1926: drewno Okrągłe 34 
proc., tarte 26 proc., papierówki 23 
proc. Inne artykuły, jak  kopalniaki, 
podkłady, klepki i t. d. odgrywały we 
wwozie niemieckim rolę  nierownie 
mniejsząą 

Jak widać z tego, zestawienia ry- 
nek niemiecki stanowi teren zbytu za- 
równe dla surowca, jak i dla pėlia- 
brykatu t. j. tarcicy w  przeciwień- 
stwie do angielskiego. 

у Niestety, Polska dostarcza w pier- 
wszym rzędzie surowca dla przemys- 
łu tartacznego w całych Niemczech 
oraz dla przemysłu papierniczego i 
celulozowe go w Prusach Wschodnich. 
Jak ważnym producentem drzewa dla 
Niemiec jest Polska, wskazują cyfry. 
W r. 1926 przywóz Polski stanowił 
42 proc., zaś w 1927 r. 40 proc. 
całkowitego przywozu niemieckiego. 
W tych warunkach, jeśli uznać trzeba 
znaczną zależność polskiej produkcji 
od rynku niemieckiego, jasnem jest, 
że istnieje również zależność odwrot- 
na i że wobec tego we współzawod- 
nictwie przemysłu polskiego i niemiec- 
kiego na rynku niemieckim, Polska 
nie jest kontrahentem, zdanym na 
łaskę lub nie łaskę strony przeciwnej. 

Handel polsko-niemiecki w pierw- 
szym półroczu roku bieżącego jest 
szczególnie ciekawy, obejmuje bowiem 
łuższy okres; w którym stosunki 

wymienne rozwijały się pod wpływem 
umowy drzewnej, zwłaszcza, że maj 
i czerwiec są juź zwykle okresem 

- znacznego ożywienia handłu drze- 
wem. 

Zestawimy dane za pierwsze pół 
rocze b. r. z takiemiż danemi Ё 
ub. 

* Przywieziono do Niemiec w tys q.: 
miękkiego drewna nieobrobionego 

z 

1. VI 1927r. 1. VI 1928 r. 

ogółem 15,819 15,201 
z Polski 9,151 5,835 

tartego drewna miękkiego 

v 1. VL 1927-74. 1-VD'1928: r. 
ogółem 6,573 10,268 
z Polski 1,027 2,232 

Dodać należy, że eksport papie- 
rówki, podkładów oraz kopalniaków 
zmalał w porównaniu z r. ub. Ogól- 
ne zatem rozmiary przywozu z Pol- 
ski do Niemiec zmniejszyły się. Cie- 
kawie przedstawia się ostatni mie- 
siąc czerwiec, jako obraz rynków w 
pełni sezonu. Przywóz miękkiego 
drewna iglastego jest" cokolwiek 
mniejszy, niż w r. ubiegłym (2049 
tys. q. przy 2449 tys. q. w r. ub.) Na 
Polskę przypada 272 tys. q., przy- 
czem wyprzedzają nas Czechosłowa- 
cja i Austrja. Przywóz miękkiego 
drewna liściastego zmniejszył się 
również (293 tys. q. przy 374 tys. q. 
w r. ub.) Tutaj Polska ze swemi 120 
tys. q. zajmuje wśród państw euro- 
pejskich bezkonkurencyjnie pierwsze 
miejsce. Przytoczone przed chwilą 

cyfry wskazują, że ogólne natęże- 
nie przywozu surowca do Niemiec 

osłabło. Stan ten jest odbiciem 
zmniejszenia się ruchu w _ niemiec- 
kim przemyśle tartacznym. Inaczej 
przedstawia się sytuacja w  materja- 
le tartym. Przywóz materjału szpil- 
kowego wynosi w czerwcu 1857 tys. 
q. t. j. około 4-ej części ogólnego do- 
wozu i w tym dziale najsilniejszymi 
konkurentami naszymi są: Austrja i 
z Czechosłowacja, przywóz ze Szwecji 

1» Finlandji nie osiągnął jeszcze 
swego poważniejszego natężenia. 
W drzewie tartem liściaste m najpo- 
ważniejszym dostawcą jest Francja, 

„ W tej więc dziedzinie w zakresie po- 
»siadanych przez nas gatunków jesteś- 
my bezkonkurencyjni. : 

O ile sądzić można z najnowszych 
danych, tartaki niemieckie ujawniają 
ostatnio znacznie słabszą zdolność 
konkurencyjną, niż możnaby się tego 
spodziewać na podstawie danych z 
okresu zimowego. Wynikiem tego 
jest zwiększony dowóz drzewa  tarte- 
go zagranicznego, przedewszystkiem 
austrjackiego i czeskiego. Popyt na 
drzewo okrągłe zmniejszył się, wobec 
eo ceny mają na rynku niemiec- 

kim tendencję w dalszym ciągu zniż- 

kową. Ostatnio sygnalizują pewne 
zwiększenie dowozu tarcicy  finlandz- 
kiej i szwedzkiej. Jak z tego wynika 
najważniejszymi konkurentami naszy- 
mi na rynku niemieckim są obecnie 
Austrja i Czechosłowacja, z któremi 
przedewszystkiem liczyć się wypad- 
nie w najbliższym okresie. 

Ku uwadze płatników 
(Podatki w sierpniu). 

Ministerstwo Jskarbu przypomina płat- 
nikom podatków bezpośrednich, że w m-cu 
sierpniu r. b. płatne są następujące po- 
datki: 

1) do 15 sierpnia — wpłata zaliczki na 
poczet podatku przemysłowego od obrotu 
Za ll-gi kwartał r. b. przez sprzedsiębior= 
stwa handiowe i przemysłowe, nieprowa- 
dzące prawidłowych ksiąg handlowych oraz 
przez zajęcia przemysłowe w wysokości 
1/5 kwoty tego podatku, wymierzonego za 
rok 1927; 

2) do 15 sierpnia — wpłata podatku 
przemysłowego od obrotu, osiągniętego w 
m-cu lipcu b. r. przez przedsiębiorstwa han- 
dlowe I i Il kat. i przemysłowe 1 -V kat, 
prowadzące prawidłowe księgi handlowe, 
oraz przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze; 

3) wpłata podatku dochodowego od 
uposażeń służbowych, emerytur i wyna- 
grodzeń za najemną pracę—w ciągu 7-miu 
dni po dokonanem potrąceniu. 

Nadto płatne są zaległości z tytułu po- ; 
datku majątkowego oraz kwoty zaległości 
odroczonych względnie rozłożonych * na 
raty zgterminem płatności w m-cu sierpniu 
r. b., tudzież podatki, na które płatnicy 
otrzymali nakazy płatnicze z terminem płat- 
ności w tymże miesiącu. 

., Ministerstwo skarbu przypomina piat- 
nikom państwowego podatku przemysłowe- 
go od obrotu, że termin płatności zaliczki S 
na poczet tegoż podątku przemysłowego 
zą kwartał ll-gi r. b. uplywa z dniem 15 
sierpnia r. b. 

W interesie zatem samych płatników 
leży jaknajrychlejsze wpłacenie wspomnria- 
nych należności do kas Skarbowych, by w 
ten sposób uniknąć płacenia kar za zwło- “| 
kę oraz znącznych kosztów egzekucyjnych, * 
jakie pociąga za sobą wdrożenie przymu- * 
sowej akcji egzekucyjnej względem tych 
płatników, którzy obowiązku tego nie do- 
konają. 

— Ze Związku Drobnych Kupców 
Chrześcijan m. Wilna i Województwa 
Wileńskiego, W niedzielę 5 sierpnia rb. w 
sali przy ul. Zawalnej 1 odbyło się Walne 
Zgromadzenie Drobnego Kupiectwa. Na 
tem Zgromadzeniu, które było dość licz- 
ne, i po zreferowaniu całokształtu spraw 
Związku przez prezesa Borosewicza i prze- 
prowadzeniu szczegółowej dyskusji był o- 
mówiony cały szereg spraw aklualnych, 
dotyczących życia drobnego kupiectwa, jak” 
to: sprawa wyborów do Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie, sprawa otwierania 
sklepów spożywczych w dnie przedświąte- 
czne, sprawa założenia hurtowni Związku, 
sprawa zamaskowanego handlu, sprawą о- 
chrony kupiectwa od wyzysku przez niesu- 
miennych kredytorów. 

W tych wszystkich Sprawach zapadły 
jednogłośnie uchwały: 

1) domagać się uzyskania odpowiedniej 
liczby mandatów — radców do przyszłej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 

2) poczynić starania u odnośnych 
władz dla pozyskania prawa otwierania 
sklepów spożywczych w dnie przedświą- 
teczne do godz. 8' wieczorem, jak to prze- 
widuje ustawa z dnia 22 marca rb. i co 
już mą zastosowanie w innych miastach. 

3 uznać za celowe i niezbędne założe- 
nie własnej hurtowni. W tym celu zwołać 
organizącyjne zebranie udziałowców. 

    
   
   

  

„SŁ QW. 

Il WCAÓŻNCH. 
4) w sprawie uprawiania ząmaskowa- 

nego handlu w czasie zakazanym na szko- 
dę sklepów spożywczych zwrócić się do 
władz nadzorczych o usunięcie tego niepo- 
żądanego zjawiska. 

‚ 5) м sprawie wyzysku kupiectwą przez 
niesumiennych kredytorów upoważnić Za- 
rząd do opracowania i przedłożenia na na- 
stępne Walne Zgromadzenie środków za- 
radczych dla uniknięcia tej istnej plagi ku- 
piectwa drobnego. - 

Przytem komunikuje się, że porądy 
prawne dla członków Związku są udziela- 
ne bezpłatnie w lokalu przy uł. Zawalnej 
1 4 od godz. 6 do 8 wieczorem; tamże 
codziennie odbywają zapisy nowych człon- 
ków od godz. 10 do 2 i od 6 do 8. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się 
środy 7.30—9 wieczorem. 

w 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 

—(n) Ceny w Wilne z dnia 10 sierpnia 
roku bież. 

iemi a 100 kg. przy tran- 
{ ranco st. Wilno: ży- 

—, Owies 55 56, jęczmień browaro- 
—, na kaszę 50 —, otręby żytnie 32 

  

   
    

       

     

   
    

pszenne 37 —, makuchy 50. Ceny 
rynkowe: sł ytnia 8 - 10, siana 10 - 
12, zi 18. Tendencja wyczeku- 
jaca. D. stateczny. 

N ko'3 - 40 gr. za litr, śmie- 
gat. 0000A 110 - 120, 

li gat. 0000B 90 - 1000, 000 
60 proc. 68 - 73, 70 proc. 

a 51 - 55, kartoflana 85 -95, 
yczana 75 - 85, jęczmienna 60 - 65. 
Kasza manna amerykańska 140 - 150 

gr. za i klg., krajowa 110 - 120, gryczana 
ła 100 - 120, przecierana 110 - 120, per- 

łowa 100 - 110, pęczak T5 - 85, jęczmienna 
80 - 90, jaglana 80 - 90. 

Mięso wołowe 300 - 320 gr za 1 klg. 
ęce 160 - 200, baranie 260 - 280, wiep- 

300 - 350, schab 360 - 370, boczek 
1ka wędzona 420 - 450. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 380 - 
380 szmalłec amerykański ł gat. 400-450,400 
li gat. 320 - 380, amerykańska 350 - II gat. 
380 - 400, sadło 380 - 400, ołej roślinny 240 
—260. 

Nabiał: mleko 50 - 
150 - 180, twar 

ser twarogowy 120 - 

    

    

    

    
    

5 gr. za i litr, Śmie 
80 - 100 га 1 klg. 
50, masło niesolone 

   

450 - 500, solone 400 - 450, deserowe 500 - Si 
650. + 

Jaja: 180 200 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka I gat. 180 - 190, I! gat. — 
Warzywa: kartofle 25 - 30 z 

bula 60 - 80, młoda 10-15 (pęczek) 
15 - 20, sałata 5 - 10 pęczek, pietru: 
10 (pęczek), ogórki 15 - 20 gr. za sztukę, 
groch 80 - 10%), fasola 80 - 90, kapusta świe 
ża 60 - 70, buraki i5 - 20 (pęczek), kalafjo- 
ry 60 - 100 za główkę, grzyby suszone 18 - 
20 zi. za I klg. 

Droo: kurv 3,00 - 6,00 zi. za sztukę, ku 
rczęta 140 - 200, kaczki 6,00 - 8,00, bi 
te 4,00 - 6,00, młode 3.00 - 4,00, gęsi żywe 
8,00 - 12,00 bite 12,00 15,00 zł. młode 8,00- 
12,00 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380 - 400, śnięte 280 - 
300, szczupaki żywe 350 - 380, śnięte 200 - 
250, okonie żywe 380 - 400 śnięte 240 -280 
karasie żywe (brak), Śnięte (brak), karpie 

     

   

  

   

żywe 320 - 400, śniete 180 - 220, leszcze Ś 
e 250 - 280, sielawa 

Žy 350 - 380, śnięte 
e (brak), sumy 200 - 250 

miętusy 120 - 150, jazie żywe 350 - 380, 
śnięte 200 - 220, stynka (brak), płocie 120- 
150. drobne 40 - 60. 

  

KRONIKA 

  

SOBOTA | 
11 Dziś Wschód sł. 4. 4 m. 08 

Tyburcego Zach. sł. o g. 19 m. 23 
jutro 

Klary. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnis — 10-Vil 1928 r. 

Ciśnienie j 5 
średnie w m. | 5 

Temperatura | 3 
średnia L 

Opad za do- | p 
bę w ram. i 

Wiatr J : a > 
przeważający \ Połudaiowo-zachodni. : 

Uwagi: Pół pochmurno, przelotny 
opad. 
Minimum za dobę — AC. 
Maximum na dobę 18>C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

MIEJSKA. 
— (0) Sprawy podatkowe. Magistrat 

m. Wilna podaje do wiadomości, iż zostały 
już rozesłane nakazy płatnicze na podatki 
i opłaty miejskie za rok 1928 - 20. 

Posiadacze objektów, podlegających o 
podatkowaniu lub opłatom miejskim, a mia- 

nowicie: szyldow, psów, koni, wozów i po- 

wozów, rowerów, samochodów, motocykli, 
broni myśliwskiej, mieszkań o zbędnej w 

myśl statutu podatku od zbytku mieszkanio- 
wego liczbie pokoi, przedsiębiorstw handlo- 
wych i przemysłowych oraz placów budo- 
wianych którzy z jakiegokolwiekbądz przy- 
czyn dotychczas nie otrzymali nakazów pia 
tniczych, winni natychmiast powiadomić o 
tem Magistrat m. Wilna. Obowiązek powyż- 
szy dotyczy również tych osób, które naby- 
ły, względnie nabędą obiekty, podlegające 
opodatkowaniu po dokonaniu wymiaru po- 
datków za bieżący rok podatkowy. 

Jednocześnie Magistrat m. Wilna powia- 
damia, iż przypadające na rzecz miasta po- 
datki za rok 1928 - 29, których termin pła- 
tności upłynął w dniu 1 sierpnia r. b., mo- 
gą być opłacone bez kary za zwłokę do 15 
sierpnia 1928 r. й 

— (4) 10.034 bezpłatnych obiadów. W 
myśl cyfrowego zestawienia, wydział opie- 
ki społecznej przy Magistracie m. Wilna 
wydał w poszczególnych kuchniach miej- 
skich w ciągu ub: miesiąca razem 10.034 
bezpłatnych obiadów na ogólną sumę 6518 
zł 60 gr. 

Z liczby tej wydano z kuchni ludowej 
6083 obiady na sumę 3345 zł. 65 kr., rosyj- 
skiej kuchni 607 obiadów w kwocie 333 zł. 
85 gr. i kuchni higjenicznej 3344 obiady na 
sumę 1839 zł. 20 gr. 

Niezależnie od tych kuchni, Magistrat m 

Wilna subsydjuje również stale miejscowe 
kuchnie żydowskie. 

  

URZĘDOWA. 
— (v) Wojewoda Nowogródzki p. Be- 

czkowicz w Wiinie. Onegdaj przybył w spra 
wach lbowych do Wiłna wojewoda no- 
wogródzki p. Beczkowicz. W dniu wczoraj- 
szym p. Beczkowicz odbył dłuższą konieren 
cję z p. wojewodą Raczkiewiczem. Pobyt 
wojewody nowogródzkiego w Wilne potr- 
wa prawdopodobnie kilka dni. 

— (v) O punktualne przybycie na prze- 
dstawienia „Reduty* i raut w dniu 12 b.m. 
Dowiadujemy się, że w związku z urocz 
tościami legjionowemi w Wilnie, przedsta- 
wienie „Reduty i raut w pałacu reprezen= 
tacyjnvm, który odbędzie się punktualnie 
o godz. 9 wiecz. 

Wobec tego też osoby zainteresowane 
proszone są o punktualne przybycie. 

SAMORZĄDOWA. 
— (r) Z posiedzenia wydziału powiato- 

wego. Wczorajsze posiedzenie człottków 
Wydziału Powiatowego sejmiku Wileńsko- 
Trockiego odbyło się pod przewodnictwem 
p. starosty Lucjana Witkowskiego. 

Między innemi ustalono projekt regula- 
minu dla gminnych punktów felczersko we- 
terynaryjnych, który będzie rozesłany do 
gmin poszczególnych, jako wzorowy. 

Postanowiono przedstawić władzom ad- 
ministracyjnym pierwszej instancji kandyda 
turę mec. Wincentego yńskiego na 
przewodnicz. sądu rozjemczego do spraw 
© wynagrodzenie szkód łowieckich. Co do 
zastępców przewodniczącego Wydział zwró 
cił się do gmin poszczególnych o przedsta- 
wienie kandydatów. 

Wybory te są dokonywane w związku z 
rozporządzeniem P. Prezydenta o prawie 
łowieckiem, które m. in. przewiduje wyna- 
grodzenie szkód wyrządzonych przez zwie- 
rzynę i podczas polowania. Szkody w upra- 
wach, plonach rolnicz i in. obowiązany 
jest wynagradzać właścicieli, względnie wła 
ściciele odnośnych obwodów łowieckich. 

Uchwalono by wydział wystąpił z wnio- 
skiem do Urzędu Wojewódzkiego o zwięk- 
szenie ilości dotychczas istniejących pun- 
któw kopulacyjnych o trzy nowe. 

Uwzględniając zabiegi czynione przez 
Kuratorjum dla ociemniałych do powołania 
do życia od nowego roku szkolnego spec- 
jalnej szkoły w Wilnie dla ociemniałych, Wy 
dział postanowił utrzymywać w tej szkołe 
z pensjonatem jedno dziecko niewidome z 
terenu powiatu na ten cel uchwałono wsta 
wić do budżetu dodatkowego 420 zł., jako 
należność do końca roku bieżącego. 

Pensjonarza wybierze wydział z pośród 
18 ociemniałych na terenie powiatu. 

Znajdującą się na porządku dziennym 
sprawę wyboru kandydatów do wojewó 
kiej komisji do spraw umarzania poż 
wydanych na odbudowę budynków z 
czonych lub uszkodzonych wskutek działań 
wojennych, zdjęto z porządku dziennego. 
Wybory te będą dokonane na posiedzenu 
sejmiku, ktory zbierze się dn. 26 m. b. 

Następne posiedzenie Wydziału wyzna- 
czono na 17 b. m. 

KOMUNIKATY 
— Walne Zebranie Człenków Wil. 

T-wa Hodowli Koni i Pop. Sportu Kon- 
nego. W dniu dzisiejszym odbędzie się w 
lokalu Syndykatu Roln. (Zawalna 9) o godz. 
17-ej Wałne Zebranie Członków Wil. T-wa 
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4 wyroki šmierci na monarchistėw rosyjskich. 
Dowiadujemy się iž sąd sowiecki w Mohylowie skazat na šmierč znane- 

go rosyjskiego działacza monarchistycznego Probiejewa oraz 3 włościan: Ma- 
zijedowa, Szyszkina i Bandarenkę ze wsi Słobódka. 

Wszyscy wymienieni byli oskarżeni o szpiegostwo i partyzantkę na rzecz 
kontrrewolucjonistów monarchistów. 

Wypadki na pograniczu sowieckiem. 
Na odcinku granicznym polsko-sowiec- 

kiem Szarowicze, w rejonie Kocewicz pa- 
trol K.O.P. zauważył dwóch ludzi, przekra- 
dających się chyłkiem do Rosii. 

Patrol wezwał nieznajomych do zatrzy- 
mania się, lecz ci w ódpowiedzi zaczęli 
strzelać. 

Ze swej strony patrol K.O.P. dał sze- 
reg strzałów. 

Ze strony sowieckiej również rozległy 
się strzały. Toż straż pograniczna, chcąc 
przyjść z pomocą nieznajomym, otworzyła 

Hodowli Koni i P. S. K. z następującym 
porządkiem dzieńnym: 1) odczytanie i za- 
twierdzenie protokułu ostatniego Walnego , 
Zebrania. 2) Otwarcie filji T-wa. 3) Założe- 
nie klubu. 4) Upoważnienie Zarządu do za- 
ciągania pożyczek. 5) Wolne wnioski. 

RÓŻNE. 
— (v) Przeszło 50 dziennikarzy przybę- 

dzie ra uroczystości legionowe do Wilna. 
W związku z uroczystościami legjonowemi 
na dzień 12 b. m. zapowiedziało swój przy- 
jazd do Wilna przeszło 50 dziennikarzy, 
wśród których będzie przeszło 20 korespon- 
dentów poszczególnych pism zagranicznych 

Pozatem przyjeżdża do Wilna naczelny 
dyrektor P. A. T. Piotr Górecki, korespon- 
dent Pata w Berlinie, p. Tadeusz Święcicki 
i dyrektor A. T. G. p. Jan Matuszewski. 

Jednocześnie zawita do Wilna kilku ope 
ratorów z aparatami filmowemi. 

— Bilety kolejowe dła legjonistów. Dy- 
ja kolei Państwowych w Wilnie chcąc 

prz. z pomocą rzeszom legjonistów, przy 
bywającym na 7 zjazd legjonowy w dn. 12 
b. m. do Wilna otwiera dodatkowe specjal 
ne kasy sprzedaży biletów kolejowych. Pie 
rwsza kasa mieścić się będzie na dworcu 
w Wilnie i czynna jest już od dzisiaj, sobo 
ty dnia 1t sierpnia od godz. 7-ej rano przez 

ałą sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek 
ego dnia od god ej rano do godz. 
. Druga kasa mieścić się będzie w lo- 

kalu zarządu Okręgowego Związku Legjo- 
nistów w Wilnie, ul. Uniwersytecka Nr. 6-8 
i czynna będzie tylko w niedzielę dnia 12 

zodz. 11-eį do 17-ej. W tych 
h specjalnych kasach dodatkowych na 

ywać można będzie bilety nie tylko w dniu 
wyjazdu, lecz i wcześniej, to znaczy, że za 
mówienia biletów na wyjazd uskutecznić bę- 
dzie można w tych kasach na dwa dni na- 
przód. Podróżni, wyjeżdżający, n. p. we wto 
rek będa mogli zamówić lub kupić Dilet już 
w niedzielę. м 

Pozatem czynne będą stale cztery zwy 
czajne kasy kolejowe na dworcu wileńskim 
gdzie nabywać będzie można bilety tylko w 
dzień odjazdu. Byłoby pożądanem, ażeby 
uczestnicy zjazdu zaopatrzyli się w bilet, 
kolejowy na drogę powrotną już niezwłocz- 
nie po przyjeździe do Wilna. ы 

— (v) arsztaty ślusarsko - mechani- 
czne przy szkole pow. "w Szczuczynie. Infor 
mują nas, iż z incjatywy pewnej grupy miej 

wych osób, przy szkole powiatowej w 
uczynie zorganizowane zostaną w naj 

ch dniach warsztaty mechaniczno - 
kie. 

W celu zrealizowania tego wspanałego 

rek 
    

       

     

  

-projektu-wojewoda nowogródzki p. Beczko- 
wicz przesłał na ręce komitetu 300 zł. 

— (s) Targi Północne zmniejszają bez- 
robocie. W celu przyśpieszenia robót na te- 
renie wystawy Targów Północnych wy- 
dzia! opieki społecznej przy Magistracie za- 
trudnił z dniem wczorajszym nową  partję 
bezrobotnych w liczbie 25 osób. 

Ogółem wydział ten zatrudnił w ostat- 
nich dniach przy robotach miejskich 204 
bezrobotnych. i g 

Biorąc pod uwagę kontynujące się о- 
becnie miejskie roboty inwestycyjne oraz 
prace związane z wystawą Targów Północ- 
nych, bezrobocie na terenie m. Wilna w о- 
statnim czasie znacznie się zmniejszyło. 

— (v) Miejskie zapomogi doraźne. W 
ciagu ub. miesiąca Magistrat m. Wilna wy- 
dał poszczególnym biednym i bezrobotnym 
niezarejestrowanym w P. U. P. P. ogółem 
4 280 zł. tytułem „zapomóg doralnych. W 
stosunki do ubiegłych miesięcy i jak widać 
z danych cyfrowych, stan materjalny wśród 
biednych znacznie się poprawił. Na poprawę 
tę wpłynęła ostatnia większa ilość zapo- 
trzebowań robotników do poszczególnych 
robót miejskich i budowlanych. 

'— (v) Wojewoda Śląski p. Grażyński 
w Lidzie. W związku z pobyte mwiększej 
ilości dzieci z Górnego Śląsku w poszcze- 
gólnych koloniach letnich na terenie woje- 
wództwa Wileńskiego, w dniu wczorajszym 
wojewoda sląski p. Grażyński przybył do 
Lidv. 

Po zwiedzeniu kołonji letniej w Biało- 
hrudzie pod Lidą, gdzie znajduie się więk- 

sza ilość dzieci ze Sląska p. wojewoda Gra- 
7 ki przybędzie w tych dniach do Wilna 

dzie zamierza odwiedzieć dzieci górno - 

Ślaskich w kolonji letniej w Jerozolimce pod 
Wilnem. 

  

   

PROGRAM 
Zjazdu Legjonowego w dniu 12 sierpnia 1928 roku. 

Sobóta. 

Godz. 21. -Capstrzyk orkiestr wosko- 
wych i iluminacja. 

Niedzieła. 

Godz. 10. Nabożeństwo w Katedrze. 
Godz. 10.30 Poświęcenie sztandaru na 

placu przed Katedrą i przemówienie ks. 
Biskupa Bandurskiego. 

Godz. 11 Pochód na Górę Zamkową. 
Godz. 11.15 Złożenie wieńca na grobie 

Nieznanego Źołnierza (po złożeniu wieńca 
zamiast minuty ciszy Spiew unisono jednej 
zwrotki: „Śpij, kolego,w ciemnym grobie). 

Godz. 12.15. Pochód z Góry Zamkowej 
do Sali Miejskiej. o 

Godz. 12.30. Akademja w Sali Miejskiej. 
Godz. 14.30 Wspólny obiad w Ogrodzie 

Bernardyńskim (w razie. deszczu obiad 20- 
staje przeniesiony do działowni 3 p. ac., 
ul. Pióromont). 

Godz. 17.45 Odczyt Marszałka w tea- 
trze „Reduta“ ul. Wielka Pohulanka. й 

Godz. 20.30 Fragmenty „Sułkowskie- 
go* w wystawieniu teatru „Reduta“ na 
dziedzińcu Pałacu Reprezentacyjnego Rzpli- 
tej, Uniwersytecka Nr. 8. 

Godz. 21.30 Wieczerza wydana przez 
miasto dla uczestników Zjazdu w ogrodzie 
Pałacu Reprezentacyjnego, ul. Uniwers/- 
tecka 8. W czasie wieczefzy stary zespół 
teatru polowego 1-ej Dywizji Legjonów 
odegra sztukę „Legun w niebie*, W razie 
deszczu program uroczystości wieczornej 
przeniesiony zostanie do Sali Miejskiej, ul. 
Ostrobramska 5. J : 

Pozatem teatr „Lutnia“ daje w związku 
ze Zjazdem Legjonistów „Wierną kochan- 
kę" Fijałkowskiego. Bilety na miejscu w 
teatrze. к p 

Celem umożliwienia uczestnikom Zja- 
zdu zwiedzenia Wilna i okolic będą zorga- 
nizowane w poniedziałek, dnia 13 b. m. 

Dlimpjada. 
Szermierka. 

Jest to bezprzecznie jedna z naj- 
mniej popularnych konkurencyj, W 
Amsterdamie publiczność gromadziła 
się w oszklonej sali, specjalnie dla 
szermierki wybudowanej, dość licznie 
wprawdzie, ale jakże mała była to 

ogień karabinowy. garstka w porównaniu z tłumami 
W zamieszaniu nieznajomi przedostali Obserwującemi zmagania lekko - atle- 

się pe stronę sowiecką, gdzie im okazano tów. «Nic dziwnego zresztą — trzeba 
pomoc. : 3 „się dobrze znać na rzeczy, być po- 
mój? a 122 ok, niekąd samemu zawodnikiem by oce- 
spotkany został przez nasz patrol po stro- nić piękno walki i przejmować się jej 

* РЪО'Ё‘;іуеі.а i oświadczyli, że zbłądzili Pk. auzymani OŚwi » н o turnieju szermierczego należą 
lszew. z 2 Ž- a 2 = 

nicę celem przepradwadzenia dochodzenia trzy rodzaje broni: floret, szpada i 
w tej sprawie. (r) szabla. 

Państwa ubiegające się o mistrzo- 
stwo wystawiają drużynę złożoną z 

TEATR I MUZYKA. 4 zawodników; losowanie wyznacza 
pary (jakie państwo ma walczyć z 

-_Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- jakiem) poczem każdy poszczególny 
stępy Zofji Grabowskiej. Dziś po rąz dru- i ; i 
gi, z okazji zjazdu legjonistów, grana bę- zawodnik walczy z każdym z arija 
dzie brawurowa, o prawdzi»ie polskim hu- Państwa czyli, że mecz dwu 
morze komedja Fijałkowskiego „Wierna Składa sie z 16 spotkań. 
kochanka"; Wczorajsza premiera zgroma-  . W jednostkowym spotkaniu zwy- 

ra ych widzów i rozbrzmiewata za” cjęzcą zostaje ten, który pierwszy 5 
jago EE UCZA >miechu, SS. razy Ugodzi przeciwnika: i rzęsistemi oklaskami. : kN 
Na jutrzejsze przedstawienie „Wiernej Tegoroczna 4Olimpjada wykazala 

kochanki* zarezerwowano wiele miejsc dia bezapelacyjną supremację Włochów. 
uczestników Zjazdu. : ) Zajęli oni pierwsze miejsce we ilore- 

po cdi iTop an az s ce I szpadzie, Oraz drugie w szabli E ‚ я : лЬ 
neczna pelna wdzięku i humoru komedja NPD zajęła dru- 
włoska Forzano „Dar poranka" z Zofją gie miejsce we florecie i szpadzie, 
Grabowską w roli głównej. Ceny miejsc od jeśli się zważy, że w 24 r. byli pierw- 
20 groszy. е ; si w obu broniach zrozumiemy ich 

ias 2 Sala Nario I rozczarowanie. Choć drużynowo Fran- 
niedziałek, wtorek I Środę, Si Г. i Н i 4 i i > 

ostatnie występy Zofji Grabowskiej w świe- A poniosła klęskę jednak indywidu- 
alnym mistrzem został _ nadal jej tnej komedji St. Kiedrzyńskiego „Wino, ko- И5 $ d 

bieta i dancing“. przedstawiciel — Lucien Gaudin. Sta- 
— Występy M. Malanowicz-Niedziel- ry lew floretu nie dał się pobić — 

skiej wyznaczono od czwartku przyszłego zachował swój tytuł „najlepszego na 
tygodnia. Uroczą artystka wystąpi w „SI” Śwjecje*— mimo swych 40 lat. Wiele ie*Devala i „Moralności pani Dulskiej* y i zka i ralności pani 'l mu pomaga, zdaniem fachowców, 

— Berek Joselewicz na scenie ży- fakt, iż jest mańkutem, walczenie 
dowskiej. Od dnia wcrorajszego zespół bowiem lewą ręką detonuje przeciw- 
z Hoa jk z i ok ników. Zresztą obok boksera Carpen- 
czął przedstawianie gramatu historycznego įj о ieietki е i 
p. t „Berek Joselewicz w tutejszym ży- pata os jest meza 
dowskim teatrze ludowym. Dramat powyż- dać zym asem jakiego rrancja 
szy „Berek Joselewicz* został napisany w wyda: a. ® : 

© oki przez rakba as ma Polska odniosła wspaniały tryumf 
der barwnie ilustruje dzieje naszego słyn- zabli. za c: i . 
nego bohatera, jak również udział społe- p) = ak >: 
pa oose w walkach o nie- о Anglię 11:5, dalej dos 
podległość Polski. 8 0, 

_ - drużyną U. S. A. w stosunku 0:7, 
WYPADKI I KRADZIEŻE.  Belgję takoż 9:7, Holandję 12:4. 

Е : finale spotkali się z Węgrami (mist- 
— (v) Karygodny żart. W ostatnich dn. : > Е. 

wieczorem pod nadchodzący pociąg z Wilna TZami szabli od lat), | Włochami i 
do Lidy na szlaku w pobliżu stacji Bastu- Niemcami. Po zażartej walce Polacy 
apa niewykryci sprawcy podłożyli pe- zajęli trzecie miejsce przed Niemcami, 

ardę. i < + u + 
W chwili nadejścia pociągu petarda wy ac a ęgrzy, drudzy Włosi. 

buchła PC panikę wśród pasażerów ZE > b jest r 
i personelu kolejowego. | zwykle wnany — najlepszymi są 

sis PS aa sad ano jednak weteran „dr. _Papee i młody 
_ Za sprawcą tego mimowolnego żartu Friedrich ena oni najwięcej zwy- 

miejscowe wa „policyjne wszczęły ener- pry a szym a Laskow- 
giczne poszukiwania. ski. jeśli się weżmie po uwagę, IZ 

— (r) Śmiertelne przejechanie. Samo- na Olimjadzie paryskiej Polska prze- 
chód Nr 14309, prowadzony przez szofera grała z Holandją 16:0, to doprawdy 
Kazimierza Jankowskiego (ul. Krakowska przyznać trzeba, że nasi szermierze 
34) wpadł na przechodzącego przez ul. Nie s; 

a. ŚRopca: Mojżesza Olkina, zamiesz- poczynili ogromne postępy. 
kałego przy ul. Rudnickiej Nr. 3. — 

iężko poszwankowanego przewieziono 

Trójbój lekkoatletyczny obozu 
W. 

do szpitala żydowskiego gdzie po dokona- 
niu operacji zmar. 

Szofera policja aresztowała. 

UTENOS „„„ROZeBrany trGjbGį zawierat nastepujące 
konkurencje: bieg 100 mir. skok wdal 

! : ra PA REZ "mea i rzut 
. kulą, dyskiem lub oszczepem (również do 338, czy przeszło 6000 radjoodbiorni bra: Zwycięrcj zodławał zdokrwcwAĄ. 

i większej ilości punktów. 
ków w Wilnie, Wyniki 1) Luckhaus (Białystok) — 

: s sz z 1724,20 pkt. 2) Łada (Warszawa) 1713 pkt. 
Tygodnik wiedeński „Radio-Wo- 3) Snopek. 4) Napieralski. 5) Michałowski. 

che" z dnia wczorajszego podaje do dada Gdyż del b ad 
s i P % atniej chwili а- 

wiadomości, ТИ. zędowy PU e dził Łada — zwycięstwo wydarł mu biało- 
ski „Lietuwos Aidas" ogłasza oficjal- stoczanin wspaniałym skokiem wdal — 
nie, że wileńska radjostacja odbior- 5 sale cm. L ы 
cza posiada tylko 338 radjoodbior- ajlepszemi wynikami w  poszczegól- 

2 RÓ śodkociiić że w nych punktach były: 1oo metr. Łada 11,5 
› Р kupantów SK Skok w wyż Snopek I mtr. 58 сть; 

ten sposób sroga ręka okupantów dysk Michałowski 29 mtr. 30 cm.; oszczep 
niszczy w zarodku wszelkie przejawy Snopek 46 mtr. 74 cm.; skok w dal Luck- 
kultury i-postępu*. haus 6 mtr. mniej 1 cm. > 

Czyżby organ kowieński nic nie Startowała pokaźna iłość 56 zawodni- 

wiedział, że liczba zarejestrowanych w : 
przeciągu niespełna pół roku radjo- Zawody ace e w Ba 

ao oczne Miły zosia „. no Sumęgyene Se styl sę ICY NIE й na piękny wysiłek i urządziło w niedzielę 
lić, iż liczba ta z dnia na dzień wzra- 5 sierpnia zawody o nader urozmaiconym 

sta. programie. ё 
Z niezrozumiałych przyczyn zawodnicy 

„Varsovie* stawali pozą konkursem — był 
to bodaj jedyny mankament udanej im- 
prezy. — 

Wyniki: 100 i 200 mtr. 1) Karpiński 
(Vars) 11,8 i 23 sek. 2) Slizień (Sokół) 
11.9 i 24 sek. 
zz e AE ze 1) pa wa 

wycieczki: do Werek statkiem, do Trok 2605 SEK. l m. sek. Skok wda 
A kasai na własny koszt uczestników Slizień 5,49. Skok „wwyž  Popik 1 mtr. 

Zjazdu: 55. Oszczep 1) Kobiak 35 mtr. 84 cm. 
Zapisy przyjmuje Sekretarjat Związku Dysk 1) Wróblewski 25 mtr. 25. Również 

Legjonistów, ul. Uniwersytecka 8 do godz. panie wykazały iż umieją  cośnięcoś. 
17-eį dnia 12-go sierpnia r. b. 60 mtr. 1) Morozówna (Sokół) 8,9. Skok 

Pozatem odbędzie się zwiedzanie Wil- wdal Morozówna 3,84, wwyż Morozówną 
na z odpowiednimi kierownikami. 1 mtr. 25. Dysk Rusakówna 14 mtr. 74, 

Komitet wykonawczy informuje człon- . , Jak widzimy, wyniki nie są rekordowe, 
ków obszerniejszego komitetu organizacyj- jednak nie są również fatalne. Karpiński 
nego VII Zjazdu Legionowego, że karty ieS! wszechstronnym biegaczem, ale najle- 
uczestnictwa w Zjeździe, karty” wstępu na Piej odpowiada mu 400 mtr., w których 
odczyt Pana Marszałka Piłsudskiego w Powinienby się specjalizować. 
„Reducie* oraz zaproszenia p. wojewody Wśród pań błyszczała  Morozówna, 
na raut będą wydawane dla członków ko- Która na 60 mtr. osiągnęła czas wręcz do- 
mitetu w sekretarjacie komitetu przy ul. S nos ‚ 
Uniwersyteckiej Nr. 6—8 w sobotę dnia 11 Publiczność, dość liczna gromadka, 
sierpnia od godz. 9 do godz. 19-ej. podziwiała zawody i organizatorów z roz- 

Z okazji VII Zjazdu Legjonistów i przy- dziawionemi gębami. 
jazdu Pana Marszałka Piłsudskiego prezy- RADIO 
dent miasta Wilna wzywa obywateli miasta Jo. 
do udekorowania domów w sobotę dnia Sobota dn. 10 sierpnia 1928 r. 
11 i niedzielę dnia 12 sierpnia. <a : Transmisja z Warszawyż 

— ło) W przededniu 7 zjazdu legjoni- - : 
stów. ża AU i ais miej- „ 17,00 17,25: Odczyt z działu „Roł- 
skich wydał do członków tego związku we- D : С = 

zwanie treści następującej: Adi 17.25 -17.50: Transmisja z. Warszawy: 

„W dniu 12 sierpnia r. b. odbędzie się odczyt pt. „W setną rocznicę Hipolita Tai- 
w Wilnie Zjazd Legjonów Polskich. Zjazd ne'a, twórcy nowożytnej krytyki* — wy- 
będzie miał doniosłe znaczenie polityczne głosi Cezary Jellenta. || 
dła całości Państwa oraz będzie zadoku- 18,00 - 19,00: Transmisja z Warsząwyż 
mentowaniem polskości Wilna. Wobec cze- Audycja dla dzieci. ё 
go Zarząd związku wzywa pracowników 19.00—19,25: Kącik dla pań. 
miejskich do najliczniejszego udziału w uro Ь 19,25 -19,50: „Deklaracja praw czto- 
czystościach zjazdowych. Powiadamia się wieka i obywatela* — odczyt z cyklu „Hi- 
jednocześnie, że poszczególni członkowie  storja Wielkiej Rewolucji Francuskiej". 
związku biorą udział czynny w organizacji 19,50 — 20,05: Chwilka litewska. 
Zjazdu. Członków związku nie może zabra- 20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 
knąć w szeregach łicznych organizacyj spo- koncert wieczorny 
tecznych, które w dniu Zjazdu Legjonistów 22,00 - 22.30. Transmisja z Warszawy: 
oddadzą hołd czynowi Legionowemu i Bu- sygnał czasu, komunikaty:, P. A. T., poli- 
downiczemu Niepodległej Polski, Synowi cyjny, sportowy i inne. 
Ziemi Wileńskiej, Marszałkowi Józefowi Pił 22.30—23,30: Transmisja muzyki ta- 
sudskiemu.“ necznej z Warszawy.



4 SŁOWO 

1 przechadzek urbanistycznych. 
  

  pas sa po as sm ms" 
W dniu 11, 13 i 14 sierpnia 1928 Е 

Zamienię iliejski Kinematograi roku będą wyświetlane filmy: 
Emantypantka” wspaniały dramat w 9 aktach. W rolach 

2% głównych: Norma Szearer i Konrad Nagiel. Ogłoszenie o przetargu. 
х > NAS ‚ Kulturalno-Oświatowyj Nad + „Mist: ksu“ k : i i i Saara fia Żaktetowej. Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót I ad program: „Mistrz boksu* kom. w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. 
1 Publicznych w Nowogródku ogłusza prze- SALA MIEJSKA Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej, | K 

Chociaż wdzięk naturalny Zakretu zo- targ ofertowy na budowę domków dla Po- uł. Ostrobramska 5. w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „CZŁOWIEK Z BICZEM*. mó ę L ems 
  

400 ha w pow. Dzisnieńskim na dom 

700 zł. ; siai A dów wii REKA A | bai Kuo oligų“ | Parter od i ats Balkon 70 gr. Genjalny mistrz ekranu. iwan. Mozżuchin w. arcyfilmie „ZDOBYWCA SERC* 
nych i ułożenie wąskotorówki, pozostał on rze 880 m3. — w Stołpcach, Zasulu pow. Tum» — MOSKWA — LWÓW". Wstrz. dramat miłości, pożądania i pokusy z udział, przepięknej Mary Philbin. @ м Wilnie, dający niemniej 
уа mimo wszystko największym i naj- Stołpieckiego, Walówce i Rajcy pow. No- Wileńska 38. Akcja rozgr. się na szlaku Moskwa-Lwów i w Małopolsce podczas wielkiej wojny. Kamienowanie grzesznicy. dochodu miesięcznego, Oferty skła- 

piękniejszym parkiem Wilna, licznie od- wogródzkiego, w Szczuczynie — Lidskim Orgie a kid Gdów nawie ces A ikos księcia do LK w „Słowie* dla „Ziemianina*. o š 
2 sukces! nsy o g. 6, 8 i 10.15. Е © 

i w Woložynie. 
Oferty mogą być składane 
  wiedzanym przez jego mieszkańców. 

Prowadzą doń z miasta dwie drogi. na budowę poświęcone na cześć cichych bohaterów 
Fear „POŁOMIA RC ы : AS 2 > Parter od 80 gr. Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło doby obecne 

Jedna biegnie ul. Konarskiego, druga Za- łącznie wszystkich budynków lub też na OGAE GORE miłościa Gich Banat |» т ` ' ° 
: сНа laki każdy oddzielnie. Oferty należy składać w 168 и gnia. Epopea miłości i cichego bohaterstwa „BOHATEROWIE OGNIA“ (The Fire Brigade) dramat w 10 Posz 
> R R AA A zapieczętownaych kopertach do dnia 16 A.Mickiewicza 22. | akt. pig słynnej powieści Kate Cobraley. W rolach głównych: May Mc. Avoy, Charles Ray i Tom O'Brien. GWAWAWE okoju o 

"elėna oralice: A się A ga- sierpnia r. b. do godziny 12 w południe w Fenomenalne zdjęcia pożaru i walki z tym strasznym żywiołem. Nad program: Marszałek Józef Piłsudski B LEKARZE 8Po mie zkaniu wa 
n Dyrekcji Robót Publicznych przy ul. Gro- nad polskiem morzem. Poświęcenia 3:ch nowych statków. Eksperta fłoty wojennej, oraz wescłą komedja w B Boi SOA 

pę* rzesze bezbiletowych spryciarzy. Szla- 2 akt 

kiem pryncypalnym jest jednak niewątpli- 
Początek o g. 5.30, ost. 10.25. być obiady. Zgłosze- dzieńskiej Nr. 6. Do oferty należy dołączyć 

nia do adm, „Słowa* wadjum w wysokości 3 proc. od oferowanej 

         
      

    

  

    

AE E aaa arteria ruchu?— Hor- o NSE ofert nastąpi w tymże dniu G towizną, Robe: T es SU KE na i Kobieta Lekarz „pod C. M. —i 

rendalnie!! lstna pustynia piaszczysta, z któ- © SOS7 "el. й SRS ZOE O NAC i ^ 

rej mógłby czerpać tematy i natchnienie Dyrekcja zastrzega sobie wybór oteren- ® O POOR, EO Mali os I Zeldowiczowa 
RE zam. w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego. Weksle, czeki, pełno- AGM AZAWTATE 

BN a KOBIECE, WENE- 
jakis ilustrator „W pustyni i 
temu podobnych utworów! 

Bruk na tej ulicy istnieje tylko na od- 
cinku od cerkwi Romanowskiej do wylotu 
na nią zaułku św. Jacka; dalej zaczyna się 

„strefa przejściowa”: pół jezdni od strony 
uniwersytetu zabrukowano, drugie pół — 

„w stanie naturalnym”, co wygląda dość 

oryginalnie, a nawet — wesoło, gdyby nie 

, wszelkie zobowiązania, umowy prywatne i notar- 
ie obaj członkowie zarządu łącznie pod stemplem 
firmowym. zelką zaś korespondencję, z wyjątkiem  kore- 
spondencji zawierającej zobowiązania spółki, podpisuje jeden 
członek zarządu *'pod stemplem firmy. Zarząd ma prawo prze- 
lewać wszelkie swe korespondencje na jednego z członków za- 
rządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 
mocy aktu, zeznanego przed Tadeuszem Dylewskim  notarju- 
szem w Wołożynie w dn.31 marca 1928 roku za Nr. 501 na 

   

  

Ceny winny być podane za jednostkę 
roboty na podstawie ślepego kosztorysu, 
który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie 
też będą podane warunki techniczne co do 
wykonania robót. 

RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152. 

Dokfór-Medycyny 

jalne KUPNO I SPRZEDAŻ 
WAWAAWA? 
Sprzedam 

tanio maszynę do pi- 
sania, Bakszta 8 4-а 

Do rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciągnię- 

to następujące wpisy: 

  

  

Dział B. w dmiu 25-V. 28 r. dodatkowy. 

Nr. 85. VI. В. Firma: „Dom Przemysłowo-Handlowy W. 

Malinowski Inżynier i spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 

Š Kapitał zakładowy został podwyższony do 120,000 zło- 

DYREKTOR. 
(Inž. A. Zubelewicz). * 

L ia el ОСА ] 

    
    

       
  

  

myśl o tych łązikach-cudzoziemcach, Któ- podzielonych na 1200 udziałów po 100 złotych każdy, czasowres do dni. 1 października 1941 roku z automatycznem у 

rzy mają brzydki zwyczaj zaglądać czasami EBRBGCE BR 918 — М! przedłużeniem na SRA trzechlecie, i t. d. S z & LYMBLER pi 

i tam, gdzie nie oprowadzają ich oficjalni ь R TLS K SA AT S a ID S o R A A 0 trzechlecia na trzechlecie, o ile przynajmniej na sześć miesięcy choroby skórne, wee BM 7а 5,600 w 

aaa i mogą się troszkę A 10-10 lecie II pułk piechoty. w dniu I-VI. dodatkowy przed upływem terminu nie nastąpi postanowienie wspólników neryczne i  moczO- | dolarów sprzeda- 

pół oma da i e Z końcem bieżącego roku przypada S; ša A: a zwa Ra a: sine op ZE WAĆ Sek p a oe RO ET 
A ROSE > : 5 RE . 2 półka kcyjna. Zwaloryzowany kapitał zakładowy obecnie a, słońce górskiej ni: /ilni 

się, w całkowitem tego słowa Ci. a a a pa PiechOtY wynosi 100.000 złotych Salai B 10.000 akcji po 10 zł. Ateis Mickiewi- L o k 

pustynia Libijska, bez chodników i jezdni, i Iš > Z PPU EEE ców.) Celem każdy. Zarząd obecnie stanowią, zam. w Wilnie: Stanisław czą 12, róg Tatar-; przeszło 200 z: 

z lewej strony której widzimy szereg let- ustalenia listy gości proszeni są p.p. ofi- wyągkowicz — przy uł. Mickiewicza 15, Stanisław Kognowi-. skiej 9 2i5 -8. В у ая 

nisk oraz nieogrodzone pola kartoflane, z cerowie sł. czynnej i rezerwy, którzy cp; __ przy ul. Mickiewicza 19 Wacław Narwoysz — pl Na- W.Z.P 43 ži ARE 

prawej zaś ciągnie się w nieskończoność kiedykolwiek służyli w tym pułku Oraz pojeona 8, Stanisław Riedel "przy ul. Zakretowej 5-a i Wa ——— D BEKO Za “ 

„chiński mur* strzelnicy wojskowej, gdzie PE i DUO którzy przyczy- qysiaw Szmidt — przy ul. Mickiewicza 37. Wpisano na mocy EB Br. 6. WOLFSOK Mickiewie e 
przyszli obrońcy Ojczyzny niezmordowa- nili się do organizacji i uświetnienia uchwały Walnych Zgromadzeń akcjonarjuszy z dn. 30 marca weneryczne, moczo- | tel 0-05. oj 

hartując dziejów pułku, o łaskawe podanie swych 
let- adresów, jak równie o zakomunikowanie j maja 1928 r. Di 1925 r., z dn. 29 kwietnia 1926 r., z dn. 31 maja 1927 r. i z dn. 

Wileńska 7, tel. 1067. 919 — VI 

  

nie „pukają* całemi godzinami, 
ducha no i... nerwy pacylistycznych 

  

  

nikiewiczów. JreŚCi DIE ZEKO SWYM ZDajOMYN 0a Sg R AAS A S = 

Šrodkiem as zalegają sypkie i głę- pod Dzień oraz k a uroczystości będą w dniu 25-V 28 r. dodatkowy. BI a L 

bokie piachy, w których grzęzną nogi i ko- ane w zaproszeniach. № 04. IV B. Eina: и ы $ р o 

i + i 8 2 , . 94. : la: „Zorza — Spółka z ograniczoną Od- OKTOR 

ła, zaś podczas wietrznych dni unosząssię nad Komitet Święta 77 p. p: Lida. powiedziainošcią“. Zarzad as stanowia zam. wo Wilnie: b. BINSRERG raz POSADY r 

choroby aide eines E program tumany kurzu. By mieć pojęcie O еа ч ича ич Е ЗЧ Р BUS EI я ка Е wat w eh ord a$ SZORC 

teh piachaci, dość będzie wspomnieć, że UWEMEARORAKORZKSKORIKARARIEA ооы ы Аа 9.) Pranekzek kynkiewiez — przy ul 
gdy przedłkilku laty, w związku z odbywa- Lwowskiej ol c 5 : 920 — VI 

jącym się międzynarodowym zjazdem aka- weoze: озЬ a ROZ WA PROMIENIE, A S 

syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,4 e- 
lefon 567. Przyjmuje 

MAREA 
UTYNOWANA pra- 
cowniczka biuro- 

    

  

demickim „C. J. E.* w. Warszawie, przyby- 
ło do Wilna kilkudziesięciu studentów cu- 
dzoziemskich—auto z gośćmi, zamierzają- 
cymi zwiedzić Zakret, dosłownie ugrzęzło 
na tej ulicy i ku naszemu wstydowi mu+ 
sieli oni dalszą drogę kontynuewać pieszo!! 

. Może tak, dajmy na to celem, uczcze- 
nie 8-mej rocznicy odzyskania przez nas 
Wilna, Magistrat namyśli się wreszcie za- 
brukować tą ulicę, by słodycz wycieczek 
do Zakretu raz nazawsze przestała zatru- 
wać myśl o wędrówce przez piaski ulicy 
Zakretowej. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

10 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 12411 124.34 123,80 

Londyn 43,29 43,29 43,14 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryž 3485 34.94 34.77 

Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcaria 171,67 171.64 171.21 

Stokholm 238,70 23930 238.10 

Wiedeń 125,775 126.05 125.46 

ITS TTT DRA SESAL 

  

« НААВОЦНЕЙИ 
(prawdziwe, žywiczne) 

« Konserwuje stare dachy i bu- 
dynki drewniane. 

Užyte przy wznoszeniu budyn- 

m ków nowych zapobiega grzyb- 
a kowi i znacznie utrwala, 

KOSZTA NIEZNACZNE. 
= Poleca 
*47YGMUNT NAGRODZKI 
BB Wilno, Zawalna Nr. 11-a. «& 
MWAWAWAWAWAWEZW 

81—5 

       

  

    JYCIEŃCZENIE 
LECZY 

“ HEMOGEN 
* przednie nałazo 

a 
rų 

-BLEDNICE 

  

1 r 

  

@@ Poszukujemy świeżych BB 

« GRZYBÓW p 
m prawdziwych g 
pa(borowiki) w większych ilościach.paq 

O zgłoszenia prosi 
sd „DOMINANTE* Sp. z o. p.BB 
B1—sere Brusy Pomorze. 

EGO ZZA CB КЕЕ И . KZ CZA ORO EA ME 

UŻYWAJCIE TYLKO 

Ё : as | 

  

Jeneralna Reprezentacja 

8 D Hemyk KARAŃ ааоа ” Żabia 4. 
Н П НЕВ BO WAGI ЫОЕ MEJ SKA GRZE SZA OKB (CER 

  

Dział B. w dniu 16-VI 1928 r. 

Nr. 390. B. „Poł i Klemens — spółka z ograniczoną одро- 

wiedzialnościa'. Zakład fryzjerski. Siedziba w Wilnie, przy ul. 

Wileńskej 14,. Firma istnicje od 2 maja 1928 r. Kapitał zakia- 

dowy 20.000 złotych, podzielonych na 200 udziałów po 100 zło 

tych każdy całkowicie wpłaconych. Zarząd spółki stanowią 

zam. w Wilnie: Paweł Bogomazow — przy uł. Zawalnej 22 i 

Klemens Aramowicz — przy ul. Kałwaryjskiej 2. Do podpisy- 

wania w infieniu spółki pod stemplem firmowym wszelkich Z0- 

bowiązań, aktów hipotecznych, wszelkich umów, weksli, upo- 

ważnień, zleceń, podnoszenia wkładów, kaucji i wszelkich in- 

nych sum z instytucyj państwowych, kredytowych, komunal- 

nych i innych i od osób prywatnych uprawnieni są obaj za- 

rządcy łącznie: korespondencję zaś, przesyłki, przekazy  pie- 

niężne i dokumenty ma prawo otrzymywać każdy z członków 

zarządu, podpisując pod stemplem firmowym, jak również każ- 

dy z zarządców podpisuje wszelką korespondencję, nie zawie- 

rającą zobowiązań, pod stemplem firmy. Spółka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 

Sewerynem Bohuszewiczem, notarjuszem w Wilnie w dn. 2ma- 

ja 1928 roku za Nr. 2789 na czas nieograniczony. 921 — VI 

Nr..3 i. B. „łan Dubowik — Spółka z ograniczoną о4- 

powiedzialnością w Wilnie". Sklep gastronomicznych, wódcza- 

nych i innych pokrewnych towarów. Siedziba w Wilnie — 

przy ul. Bazyljańskiej 11. Firma istnieje od 1 maja 1928 roku. 

Kapitał zakładowy 2500 złotych, podzielonych na 50 udziałów 

po 50 złotych każdy z których 2000 złotych wpłacono w go- 

tówce, 500 złotych w rzeczach niezmysłowych — w postaci / 

pracy udziałowca w spółce. Zarząd spółki stanowią zam. w 

Wilnie: Jan Dubowik — przy ul. W. Pohulanka, 7 i Franciszka 

Pietkiewicz — przy ul. Žawalneį 51. Reprezentowanie spółki 

nazewnątrz, zawieranie w imieniu spółki tranzakcyj oraz pod- 

pisywanie wszelkich zobowiązań, plenipotencji, umów i innych 

aktów i dokumentów wymagają bezwzględnie łącznego pod- 

pisu obu zarządców pod stemplem firmowym. Do podpisywa- 

nia korespondencji, nie zawierającej zobowiązania, do otrzy- 

mywania wszelkiego „rodzaju pocztowo-telegraticznej kore- 

  

Wycieczki turystyczne po Bałtyku na s. s. „Gdynia* 
(kapitan Ryncki) do Danii, Szwecji i Norwegji 

Najbliższe wycieczki: Do Góteborga i Oslo od 
11 do 21 sierpnia (prawie wszystkie miejsca wy- 
przedane). = 

Do Rónne i Kopenhagi od 23 do 29 sierpnia. 
Cena miejsc wraz z wyżywieniem od 288 zł. 

Do Visby i Sztockholmu od 30 sierpnia do 5 
września. Cena miejsca wraz z wyżywieniem od 308 zł. 
(Prawie wszystkie miejsca zajęte). 

Do Helsingór i Kopenhagi od 6 do 12 września. 
Cena miejsca wraz z wyżywieniem od 295 zł. 

Paszporty zagraniczne nie wymagane. 

  

E Wszelkich. iniormacyj udziela Przedsiębiorstwo Paf- 
stwowe „Żegluga Polska* w Gdyni, Wydział Pasažer- 

EB ski, Gdynia, telefon 93, i „Pierwsze Polskie Towarzy- 
BB stwo Kąpieli Morskich" w Warszawie, ul. Krakow- 
Bam: Przedmieście 20 22, tel. 235-60. 

BAKERERZZRANZZABEE 
ORYGINALNE 

2010 siewne Wierzkieńskie 
i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. 

Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłąć pod adresem: 
Fr. Świątecki, Biuro „Lechja* Sp. Akc. Wilno, Ostro- 

bramska 29, tel. 13—10. 3229 3 

   

  

|Dr Kopa 

Šia NT Aš 
spondencji oraz do odsylania i odbioru wszelkiego rodzaju 

warta na mocy aktu, zeznanego przed Janem 

  

у < = 2 

maja 1928 roku za Nr. 
maja 1931 roku. 

  

  

Szeskina powołano Mejera Szeskina oraz na 

sce Mejera Szeskina powołano Sarę Szeskin, 
Wilnie, przy ul. Teatralntj 4. 

Dział B. w dniu 29-V 1928 

zysław — spółka z ograniczoną 
sław iu, pow. Wołożyńskiego". 

micznej. Siedziba w maj. Rozysław, 

łożyńskim. Przedsiębiorstwo is 

Prowadzenie 

  

łów po 1250 złotych każdy, przyczem 11.250 

przesyłek wystarcza podpis jednego członka zarządu pod stem- 

piem firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością za- 

5ze y kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie 

3428 na czasokres 

w dniu 14-VI 28 r. dodatkowy. 
Nr. 135. V. B. „S-ka Akcyjna Olkienicka Tekturownia i 

Tartak w Wilnie”. Do Zarządu na członka na miejsce m; 
zastępcę na miej- 

Nr. 387. |. B. „Wytwórnia wyrobów ceramicznych — Ro- 
odpowiedzialnością w Rozysła- s i 5 ю > 

gm. Zabrzeskiej, pow. Wo = e o 

nieje od I kwietnia 1928 roku. p 

Kapitał zakładowy 15.000 złotych, podziełonych na 12 udzia- 
w © © @ e 

  

& 
a 
& 

Klottem, notarju- 

28 B 
Efima 

zamieszkałych w 
923 — VI 3344—0 

f 

wytwórni — сега- 

złotych wpłacono 

SIEWNIKI wetoce 
krajowe i zagraniczne Melichara różnej wielkości 

Żygmunt Naśrodzki 
Wilno, żawalna Il-a. 

POLECA 7 
a 
= 
EE 

  

od 8 do 1 iod4 do8. 

  

a ak 
szkoły ludowej i za- 

Dr. POPILSKI wodowej poszukuje 
choroby skórne i we: zajęcia biurowego 
neryczne. Przyjmuje względnie jako nau- 
od godz. 10 do li Odczycielka. _ Posiada. 
$—7 p.p. W.Pohulan- znajomość _ języka 

ц može 
. l dawać lekcje muzyki. 

Oferty proszę kiero-- 
Dr Hanusowicz wać w|g adresu: No- 
Ordynator Szpitala yo Swišciany, . 
Sawicz, choroby skór- Kościelna, Wł. Har- 
ne, weneryczne, go- LU: — = 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 Le- = 
czenie światłem: Sol- Ń mechanik na roz- 
lux, lampa  Bachajazdy. Oferty z po- 
(sztuczne słońce gór- daniem kwalifikacyj, 
skie)i elektrycznością własnoręcznym žycio- 
(djatermja) rópz rysem i referencjami 

skłądać do „Słowa* 
pod „Technik - me- 
chanik*. 1—8985£ 

ka 2, róg Żawalnej i i 30 W.Z.P. francuskiego i 

    

  

  

  

otrzebny technik — 

Choroby weneryczne 
i skórne, ul. Wileń- SKKUENEGSNUM O 
ska 11, tel. 640, od AAS Z 
2--S-ej.  W.Z.P. 13BPrzepisywanieft 

4 na : maszynach 
ИНЕ СЕНЕНа | prędko, tanio i fa- 
WOORERGATABA chowo załatwia | 

Wil. Biuro Komi- : 
sowo - Handlowe, 

AR Mickiewicza imamas | Niekis 
AKUSZERKA 

W. Śmiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 7. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż 

  

OSZCZĘDNOŚCI 
lokuje pewnie i 

dogodnie 
Wil. Biuro Komi- 

  

nym ustępstwa. sowo - Handlowe; + 
Z. P. Nr 63] Mickiewicza 21, ky 

е tel. 152. ra 
— 

  

P LOKALE e 
ZGUBY 

RIP Е2 ОЕБ Е ОО ОН 
: gubioną książkę 

3-4 pokojowe po- wojskową, wyd. 
trzebne (może być: przez P. K. U, 
Zwierzynieć, Antokol). Wilno na imię Bera 
Zgłoszenic do adm. Wajla, unieważnia się 
„Słowa. 0—Sgpe 

  

  

Mieszkanie 

  

Jak oniczytem 0 sławę? 
Wywiad z Janem Kiepurą, znakomi- 

tym tenorem polskim. 

Zbyt jestem jeszcze młody, bym 

miał spoglądać wstecz na swą dotych 

czasową drogę życia. A przyznać też 

muszę, że w pośpiechu życia codzien- 

nego nie mam nawet czasu na rozmy- 
słanianad przeszłością,  tembardziej 

że przyszłość trzyma mnie kurczowo 

w swych objęciach. Dzisiaj jednak 

chętnie skorzystam z okazji i opowiem 

słów kilka o mem życiu dotychczaso- 

wem. Umożliwi mi to zresztą przepro- 

dzenie porównania między drogą, któ 

ra leży przede mną, a drogą, którą już 
w życiu przebyłem. 

Urodziłem się dnia 16-go czerwca 
1902 roku w Sosnowcu. Mój ojciec 
był i jest wciąż jeszcze właścicielem 
kilku nieruchomości w Sosnowcu żyje 
w dobrych bardzo warunkach, ucho- 
dząc powszechnie za człowieka ma- 
iętnego. Dlatego też w młodości swej 
miałem wszystko, po czem tylko du- 
sza chłopca zapragnąć może. 

Uczyłem się w gimnazjum w So- 
snowcu. Moje ambicje nie były podów 
czas zbyt wielkie. Moje świadectwa 
szkolne były wprawdzie zawsze do- 
bre, ale tylko dlatego, że pod koniec 
semestru studjowałem zazwyczaj bar- 
dzo intensywnie. O ile moje postępy 
w nauce nauczycieli mych zadawal- 
niały, o tyle niezadawalniające było 
z ich punktu widzenia me sprawowa- 
nie w szkole. To też nie mijał prawie 
nigdy tydzień, by ojciec mój nie otrzy 
mał zaproszenia do * odwiedzenia wy- 
chowawcy, który przedstawiał mu 
wszystkie te skargi na mnie, które w 
ciągu tygodnia się nagromadziły. Ja- 
ko uczeń, bardzo chętnie się biłem. 

Moja działalność nie ograniczała się 
jednak tylko do bójek, jakie z kolega- 
mi staczałem w szkole. Byłem rów- 
nież zapalonym harcerzem. A jestem 
nim dotychczas, gdyż kto raz staje 
się skautem, ten pozostaje nim po 
wieczne cząsy. jest to coś w rodzaju 
przynależności do jakiegoś zakonu. 
już jako uczeń dużo bardzo śpiewa- 
łem, brałem udział w koncertach, stu- 
djowałem role Lohengryna i z Tonia. 
Moi przyjaciele już wtedy namawiali 
mnie do poświęcenia się karjerze śpie 
waka. Razu pewnego w Krakowie ol 
wiedziłem jednego z tamtejszych nau- 
czycieli śpiewu, który usłyszawszy 
mój głos, strasznie się rozentuzjazmo- 
wał i oświadczył, że mam istne „złoto 
w gardle. Uważałem się wtedy za 
drugiego Carusa i byłem z głosu swe- 
go daleko dumniejszy, niż dzisiaj. 
Myśl, że stanę się kiedyś sławnym 
śpiewakiem, nie opuszczała mnie ani 
na chwilę. 

Po ukończeniu gimnazjum  uczę- 
szczałem przez pewien czas na wykła 
dy uniwersyteckie, gdyż życzył sobie 
tego mój ojciec. W Krakowie i w 
Warszawie studjowałem prawo i eko- 
nomję polityczną. Wzięłem się z ener 
gją do studjowania prawa rzymskie- 
go a zdanie „mater semper certa et 
pater est guem nuptiae demonstrant“ 
po dziś dzień pozostało mi w pamię- 
ci. Muszę dalej zaznaczyć,że z powo- 
dzenie złożyłem trzy z-czterech eaza- 
minów, przepisanych dla studentów 
trzech pierwszych roczników. 

Nie ulega wątpliwości, że uzy- 
skałbym stopień doktora praw, o ile 
by namiętność śpiewacka nie opano- 
wała mnie tak bezgranicznie. Z wie- 
dzą ojca uczyłem się podczas mych 
studjów uniwersyteckich również śpie 
wu, pobierając lekcje u prof. [eryń- 
skiego i Leliwy, znakomitych pedago 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

gók, którzy vodczas długoletniego pe- 

bytu w Italji przyswoilą sobie w zupeł 

ności włoską technikę śpiewu. Jedna- 

kowoż ojciec mój, który prawdopo- 

dobnie obawiał się, że dla śpiewu 

mógłbym zaniedbać, albo nawet cal- 

kowicie porzucić studja uniwersyte- 

ckie, zakazał mi wkrótce brać lekcje 

śpiewu. Ojciec mój nie mógł sobie wy 

obrazić, by i śpiewak mógł byc czło- 
wiekiem powszechnie szanowanym. 
Czuł jakiś specyficzny wstręt do po- 
wołania, któremu pragnąłem życie 
swe poświęcić. Życzeniem jego było, 
bym najpierw ukończył studja i otrzy 
mał tytuł doktora, i groził m, ze w 
przeciwnym razie przestanie udzielać 
zapomóg pieniężnych. 

Jeślibym przed naleganiami ojca 

ustąpił, byłbym dzisiaj niewątpliwie 
doktorem praw i adwokatem w ja- 
kiemś małem miasteczku  prowincjo- 
nalnem. Byłbym mile widzianym w 
miejscowem towarzystwie, dla które- 
go mój śpiew byłby przyjemną  roz- 
rywką popołudniową. Ja jednak ojca 
nie usłuchałem i poszedłem za swym 
głosem wewnętrznym. Postanowitem 
uczynić wszystko, by marzenie moje 
zostało spełnione. 

Rozeszłem się z ojcem. Bez gro- 
Sza w kieszeni pozostałem w Warsza- 
wie. Chciałem stać się wielkim śpie- 
wakiem. Ale w tym celu trzeba było 
studjować, trzeba było żyć. A ja środ 
ków na to nie miałem. 

Tymczasem mój stan materjalny 
stale się pogarszał. Przyszedłem do 
wniosku, że coś się stać musi. Posta- 
nowiłem zrobić ostatnią próbę i po- 
wiedziałem sobie, że o ile i teraz nic 
nie zdołam wskórać, to pójdę do oj- 
ca, rzucę mu się do nóg i prosic będę 
o przebaczenie. I z odwagą  potęgo- 
waną zrozpaczeniem, poszedłem do 
opery warszawskiej. Odśpiewałem kil 

  

ka aryj i piosenek przed gronem 
znawców. Czułem, że śpiewam słabo, 
równocześnie jednak uświadamiałem 
sobie, że śpiew mój wywarł pewne 
wrażenie. Znawcy zauważyli widocz- 

nie, że drogą usilnych studjów mógł- 

bym do czegoś doprowadzić. Poleco- 

no mi nauczyć się kilka aryj z „Fau- 

sta” i proszono, bym za kilka dni 

przyszedł raz jeszcze. Przyszedłem, 

$piewałem i... dostałem do studjowa- 
nia całą rolę z „Fausta. Miałem tedy, 
śpiewać w operze warszawskiej. 

Każdy chyba zrozumie, jaki by- 
łem w tej chwili szczęśliwy. A więc 
moje marzenie spełnić się miało wcze 
śniej, niż na to liczyłem. W kilka dni 
potem wezwano mnie do teatru i 
oświadczono, że wieczorem mam ode- 
grać podrzędniejszą rolę w „Halce”. 
Rolę, którą otrzymałem, była wpraw- 
dzie miała, ale bądź co bądź miałem 
teraz możność wystąpić publicznie na 
deskach wielkiego teatru stołecznego. 
Za ten mój pierwszy występ otrzyma- 
łem nawet wynagrodzenie w postaci 
5 złotych polskich. Dnia 11 lutego 
1925 roku debiutowałem w roli Fau- 
sta. Miałem powodzenie i otrzymałem 
engagement. Przez cały rok śpiewa- 
łem w operze warszawskiej. Moje ro- 
le nie należały wprawdzie do pier- 
wszorzędnych, ale powodzenie mia- 
łem zapewnione. Na podstawie mych 

występów warszaw., które wykaza- 

ły, iż posiadam istotnie wszelkie da- 

ne, by stać się dobrym  śpiewakiem, 

udało mi się nawet nawiązać ponow- 
nie kontakt z rodziną. 

Latem, 1925 roku wziąłem udział 
w wielkim konkursie špiewaczym, któ 

ry odbył się w warszawskim hipodro- 
mie. : 

Dyrekcja opery warszawskiej, któ- 
rą niezwłocznie poinformowałem 0 
mych planach, żaofiarowała mi enga- 

gement na rok z pensją miesięczną 

5.000 złotych. Propozycji tej jednak 

nie przyjąłem. Wówczas to ojciec mój 

już po raz drugi w życiu pomyślał, że 

syn jego zwarjował. W jego oczach 

5.000 złotych miesięcznie było docho- 
dem bodaj że książęcym. Mimo to jed 
nak postawiłem na swojem i wyjecha- 
łem do Paryża. 

W drodze do Paryża zatrzymałem 
się na kilka dni w Wiedniu. Był to tyl 
ko przypadek i decyzja moja nie mia 
ła nic wspólnego z memi dalszemi 
planami. Pragnąłem tylko odwiedzić 
kilku przyjaciół, mieszkających w sto 
licy Austrji. Razu pewnego zapro- 
szony zostałem do prywatnego -towa- 
rzystwa, gdzie oodśpiewałem kilka 
piosenek i aryj. Ktoś za- 
proponował, bym ś 
plerem, dyrektorem jednego z najwię- 

kszych wiedeńskich biur koncerto- 

wych. Nie chciałem początkowo, ale 
wreszcie dałem się namówić. W kilka 
dni potem špiewalem przed Kneple- 

rem i przed berlińskim menagerem 

Salterem, który właśnie bawił w Wie- 
dniu. Nie wiem właściwie, jak się to 
stało, że nazajutrz otrzymałem zapro- 

szenie od generalnego dyrektora ope- 
ry wiedeńskiej, d-ra Schalka, który 
pragnął usłyszeć mój głos. Spełniłem 
oczywiście życzenie, d-ra Schalka, 

który jeszcze zanim skończyłem  roz- 
poczętą arię, spytał mnie: „Czy nie. 
chciałby pan Śpiewać z panią Jeritz 
we wtorek w Tosce?* Było to w pią- 
tek. Stanąłem jak rażony piorunem. 
Ale prędko przyszeąqżem do siebie i od 
powiedziałem twieruząco. 

Z szybkością błyskawicy  rozie- 
ciała się po Wiedniu wiadomość o pol 
skim tenorze, który śpiewać będzie 
we wtorek, jako part ner znakomitej 
Jeritz. Podkreślić tu muszę, że każde 
przedstawienie, .w którem występowa 

   

ła niezrównana ta śpiewaczka, ucho- 
dzi w Wiedniu za pierwszorzędne 
wydarzenie. Pisma zaczęły o mnie pi- 
sać, stałem się w ciągu nocy znaną 
osobistością w wiedeńskim świecie 
artystycznym. 

Przyszedt wtorek, a ja miałem po- 
wodzenie. Nazajutrz dyrektor Schalk 
angażował mnie na premierę opery 
Pucciniego „Turandot*, która odbyć 
się miała za 14 dni. Otrzymałem rolę 
nieznanego księcia. Dla Wiednia pre- 
mjera ta była istną sensacją. Łatwo 
więc zrozumieć konsternację, jaką 
wśród śpiewaków wiedeńskich wywo- 
łała wiadomość, że w ostatniej chwi- 
li rołę nieznanego księcia odebrano 
Slezakowi, by przydzielić ją śpiewa- 
kowi, którego dotychczas prawie nikt 
nie znał. Nadomiar złego między pri- 
madonnami opery wybuchł spór o żo, 
która z nich ma wystąpić w premfe- 
ize opery Pucciniego. Ponieważ je- 
ritza wyjechała w międzyczasie do 
Ameryki, spór ten toczył się głównie 
pomiędzy Lottą Lehmann i Marją Ne- 
meth. Dyrektor Schalk wziął na siebie 

ostatecznie rolę arbitra i wydał w tej 
sprawie wyrok iście salomoński. Po- 
stanowił on urządzić dwie premjery 
opery: w pierwszej miał grać Slezak 
z Lottą Lehmann, — w drugiej zaś — 
ja z Marją Nemeth. Stanąłem teraz 
przed niezwykle trudnem 
musiałem się w ciągu czternastu dni 
nauczyć nowej roli w obcym języku. 
Z zadania tego wywiązałem się zna- 
komicie, po dwuch tygodniach  śpie- 
wałem księcia po niemiecku. 

„W ten sposób stałem się sławnym. 
Dzisiaj łatwo mi o tem mówić, ale 
wówczas kosztowało mnie to bardzo 
wiele trudu. 

=P 
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