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ZIEMIAŃSTWO 
о wytycznych polityki rolnej 
W dn. 10i 11 czerwca odbyć się 

dana w Ministerstwie wielka konferen- 

«ja w sprawie wytycznych polityki 

rolnej na r. 1932-33. Rada Naczelna 

Organizacyj Zemiańskich w odniesie- 

niu do poszczególnych zagadnień, któ 

re będą rozważane na konferencji, za- 

jęła następujące stanowisko:  (stre- 

szczamy według memorjału przytoczo 

nego w „Gazecie Handlowej): 

Polityka zbozowa. — Wyniki pań- 
stwowej polityki zbożowej w bieżą- 
ym roku gospodarczym są  naogół 
dodatnie. Ceny żyta w kampanji bie- 
żącej wykazywały w Polsce tendencję 
do oderwania się od rynku światowe- 
go wcześniej, niż w kampanii ubieg- 
łej. Jednak tendencja ta nie została w 
całej pełni wyzyskana- skutkiem zbyt 
późnego rozpoczęcia interwencji 
oraz braku dostatecznych środków w 
zakresie interwencji PZPZ w momen- 
cie wzmocnionej podaży. Rada Naczel 
na wypowiada się za utrzymaniem w 
przyszłym roku gospodarczym  cało- 
kształtu dotychczasowych Środków 
działania, t. zw. interwencyjnych za- 
kupów, premij wywozowych oraz kre- 
dytów pod rejestrowy zastaw  rolni- 
czy, przy utrzymaniu nadal pełnej 0- 
chrony przed importem oraz przy za- 
gwarantowaniu naszemu rolnictwu zor 
ganizowanego wywozu zbóż zagrań. 

Nastrój ten należy wykorzystać, 
jako najcenniejszego sprzymierzeńca. 

Jakkolwiek niema widoków na zbyt 
wielką zwyżkę zboża, zagranicą, to 
jednak przeżywana obecnie depresja, 
jako wyjątkowo głęboka, daje niejakie 
podstawy do sądu, że mimo wszystko 
pewna zwyžka może nastąpić, i że 
skutkiem tego nie _ należy dążyć po 
żniwach do obniżenia poziomu cen kra 
jowych do zagranicznego, lecz raczej 
umożliwić rolnictwu  doczekanie się 
momentu podniesienia cen šwiato- 
wych do poziomu oderwanej ceny we- 
wnętrznej. Gdyby nawet moment ten 
nie nastąpił, to zawsze istnieje możli- 
wość pozbycia się nadmiaru zboża z 
magazynów w postaci deficytowego 
eksportu PZPZ. Straty z tego tytułu 
opłacą się całokształtowi życia gospo 
darczego kraju. 

Polityka interwencyjna. Tego- 
roczna działalność PZPZ ocenić należy 
jak zdecydowanie pożyteczną w odnie 
sieniu do podtrzymania cen. Rada Na 
czelna jest zdania, że tej instytucji 
iiależy jednak zapewnić takie środki 
własne oraz kredyty, które umożliwi- 
łyby bardziej konsekwentne przepro- 
wadzenie akcji interwencyjnej. 

Nadto należałoby osiągnąć zharmo 
nizowanie akcji PZPZ z działalnością 
młynarstwa krajowego, które przecho- 
dzi bardzo poważny kryzys. W intere 
sie rolnictwa leży wciągnięcie młynar 
stwa w akcję związania nadmiernej 
podaży zboża. Największe niebezpie- 
<zeństwo przedstawia interwencja 
PZPZ in minus w dziedzinie cen mą- 
ki. Akcję tę należy całkowicie wyklu- 
czyć z programu PZPZ, jako hamują- 
cą naturalny wzrost cen i podkopują- 

са zaufanie w celowość akcji inter- 
wencyjnej w kierunku zapewnienia 
rentowności produkcji. 

Rada Naczelna stoi na stanowisku, 
że premje wywozowe spełniają swą 
rolę, przyczyniając się do podnosze- 

  

nia cen wewnętrznych o swą wyso- 
kość. 

Rejestrowy zastaw zboża. — By 
kiedyt rejestrowy należycie spełnić 
mógł swe zadania i nie powodował 

nadmiernej podaży w terminach płat- 
ności kredytu, co niejako paraliżuje 
dodatnie skutki akcji interwencyjnej, 
— koniecznem jest także ustalenie 
terminów płatności, które uniemożli- 
wiałyby nadmierną podaż w pewnych 
okresach. W rozumieniu Rady Naczel- 
nej nałeżałoby tak ustanowić terminy 
ażeby spłata w różnych rejonach przy 
padałaby na coraz inną datę. 

„Biorąc pod uwagę trudności, ja- 
kie będą przy rozprowadzaniu przez 
banki kredytu zastawowego z powo- 
du osłabionej odpowiedzialności po- 
szczególnych producentów, należałoby 
niezależnie od normalnej formy zna- 
leżć formę prawną zastawu zboża, de- 
ponowanego w odpowiedzialnych ma- 
jątkowo młynach. 

Pożądane byłoby rozszerzenie rów 
nolegle z kredytem rejestrowym kredy 
tów lombardowych i warrantowych, 
zakupów na terminy oraz bliższe po- 
wiązanie tych form kredytu w jedną 
oiganizacyjną całość. 

Standaryzacja eksportu płodów 
rolnych. — Standaryzacja wywozu ar- 
tykułów rolniczych z natury rzeczy mu 
si być elastyczna. Rząd musi mieć za- 
pewnioną swobodę działania każdora- 
zowego dostosowania przepisów stan- 
daryzacyjnych do rzeczywistych  po- 
trzeb życiowych. Sprawa standaryza- 
cji może być najlepiej rozstrzygnięta 
na drodże wydania ramowej ustawy, 
upoważniającej rząd do wydawania 
rozporządzeń o wprowadzeniu standa 
ryzacji eksportu poszczególnych arty- 
kułów gospodarstwa wiejskiego. 

Koncentracja eksportu. — Koncen 
trację eksportu należy stosować tylko 
do tych produktów rolnych, których 
wywóz napotyka specjalae trudności, 
pociągające za sobą konieczność pew 
nego ograniczania swobody w handlu 
danym artykułem. Poza temi wyjątka- 
mi wywóz płodów rolnych winien od- 
bywać się na zasadach wolności go- 
spodarczej. 

O ile zachodzi nieodzowna potrze- 
ba koncentracji, najodpowiedniejszą 
formą byłyby związki, czy syndykaty 
eksporterów z udziałem innych zainie 
resowanych gałęzi gospodarczych. Wo 
bec tego, że dobrowolne porozumie- 
nie członków tego rodzaju organiza- 
cyj jest bardzo wątpliwem, byt ich wi 
nien być oparty o pewną formę przy- 
musu. Wskazanem byłoby, by związ- 
ki czy syndykaty były wyposażone 
przez państwo w przywilej rozdziału 
zaświadczeń, zwalniających eksport 

danego artykułu od ceł wywozowych 
lub zaświadczeń, upoważniających do 
otrzymania zwrotu cła. Wysuwając 
koncepcję związków i syndykatów 
eksportowych, .. wypowiada się Rada 
Naczelna przeciw innym formom kon- 
centracji wywozu, zwłaszcza zaś prze- 
ciwko przekazaniu wyżej wymienio- 
nych funkcyj Związkowi Izb Przemy- 
słowo - Handlowych. 

Przy tworzeniu tych  organizacyj 
należy przestrzegać następujących za- 
sąd: 

1) należeć do Związku czy syndy- 
katu poza firmami handlowemi, mo- 
gą organizacje rolnicze, a nawet po- 
szczególni producenci rolni, 2) rolni- 
ctwo ma statutowo zapewniony udział 
w ich władzach tak wykonawczych, 
jak i nadzorczych, 3) część docho- 
dów związków czy syndykatów eks- 
portowych przeznacza się na polepsze 
nie warunków produkcji artykułów rol 
niczych, których wywóz jest skoncen- 
trowany w ręku danego związku lub 
syndykatu. 

Preierencja dła krajowych surow- 
ców rolniczych. — Zdaniem Rady Na- 
czelnej, rozwiązanie zagadnienia pre- 
ferencji dla rodzimych surowców rol- 
niczych należy szukać na drodze: 

a) wprowadzenia i przestrzegania 
przez państwo, samorządy oraz insty- 
tucje państwowe i samorządowe za- 
sady nabywania na własne potrzeby 
wyrobów wytworzonych wyłącznie 
lub w znacznym stopniu z krajowych 
surowców (dotyczy to zwłaszcza arty 
kułów włókienniczych); b) regulowa- 
nia przywozu konkurencyjnych surow- 
ców zagranicznych na drodze zakazów 
pizywozu i prohibicyjnych stawek 
celnych z zastosowaniem do nich bez 
lub niskocłowych kontyngentów przy- 
wozowych w rozmiarach, pokrywają- 
cych niedobór krajowych surowców. 
Przymus ustawowy byłby do zasto- 
sowania w ostatecznym razie, gdyby 
wyżej proponowane środki okazały 
się bezskuteczne i gdyby stwierdzo- 
no, że istnieją wszelkie objektywne 
warunki zaopatrywania w surowce ro- 
dzimego pochodzenia. Dla umożliwie- 
nia rolnictwu dostawy przemysłowej 
surowców w odpowiedniej ilości i ja- 
kości, należy stworzyć związki produ- 
centów surowców rolniczych. 

Giełdy mięsne. — Zakładanie giełd 
mięsnych w miastach  prowincjonal- 
nych R. N. uważa jeszcze za przed- 
wczesne, ponieważ nawet jedyna gieł- 
da w Warszawie nie potrafiła rozwi- 
nąć należytej działalności. „Natomiast t 

R. N. wypowiada Się za powołaniem 
do życia przy większych prowincjo- 
nalnych targowiskagh żywego inwen- 
tarza komisji notowań cen z dokony- 
wanych na tych targowiskach tranzak- 

cyj 
T Cło i taryfy kolejowe. — W me- 

morjale swym (a raczej odpowiedzi 
na kwestjonarjusz Ministerstwa) Ra- 
da Naczelna nie porusza narazie za- 
sadniczego żądania generalnej obniżki 
taryf kolejowych dla artykułów rolni- 
czych i dostosowania stawek prze- 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 

cja nje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

MUMPANJA WYZDRCZA W NILNCZECI KO 
OBRADY CENTRUM 

BERLIN (PAT). —. Przygotowania 
poszczególnych stronnictw do kampa- 
nji wyborczej są w pełnym toku. —- 

We środę pod przewodnictwem 
prałata Kaasa obradował zarząd głów 
ny partji centrowej. Posiedzenie za- 
gaił Kaas, wyrażając uznanie i soli- 
darność stronnictwa z kanclerzem 
Brueningiem, który według słów mów 
cy, w ostatnich latach był stale eks 
ponentem polityki niemieckiej. 

Nadejdzie dzień, — oświadczył Ka- 
as, — kiedy członkowie rządu obec- 
nego zrozumieją, że droga, po której 
kroczą, jest fałszywa. Następnie poseł 
Jobs, krytykując akcję grupy genera- 

PRZE 
BRASŁĄW — Ksjęgarnia T-wa „Lot“. 
BIENLIAKONIE — Bufet Kołejowy, 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A, Lašzuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksjęgarnia K, Małmowskiego, 
DUKSZTY — Butet Kolejowy. 

GRÓDNO — Ksjęgarnia T-wa „iłach”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy -- K, Smaczyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — 5, Źwjerzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — 5 Mateskį, 
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GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzįmierow | 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
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BSTAW! 
NIESWIEŻ — ul. Katuszowa -—- Ksiggarnja Jarwynawegy, 
NYWOGRÓDEK -- Kiosk St, Michalskiego, 
is -SWIECIANY — Ksiegarnja I-wa „Ruch“, 

ST. SWIĘCIANY 

WARSZAWA — 
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WILEJKA PSWIATOWA---— 

SZMIANA — Ksiegarnia Spėldz, Naucz, 
PIŃSK — Ksiegarnia Polska — 
PODSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Sekodnej, 
*TOLPCE — Księgarnia T.wa „Ruch“. 

SLONIM -—— Księgarnia D. Lubowskjego, ul, 
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do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowegs 20 gi, 

łów, oświadczył, że to co nie udało 
się Bismarckowi, nie powiedzie się ró 
wnież panom Schleicherom i Schras- 
saerom. Centrum pozostariie tak, jak 
dotychczas, najważniejszym w polity- 
ce Rzeszy. 

Sytuację wewnętrzno - polityczną 
zreferował kanclerz Bruening, uwzględ 
niając zwłaszcza ostatnie wydarzenia, 
które doprowadziły do kryzysu gabi- 
netowego i utworzenia rządu von Pap 
pena. Mówca nakreślił plan kampanji 
wyborczej, który spotkał się z aproba 

tą zebranych. 
Zgromadzeni wyrazili votum zaufa 

nia parlamentarnej frakcji centrowej, 
w szczególności zaś dr. Brueningowi. 

Warunki de Walery 
LONDYN (PAT). — „DAILY HE 

rald* donosi z Dublina, że rokowania 
Thomsona i Hailshama z de Valery 
zabrnęły odrazu w impas. „Daiły He- 
rald* postawił żądanie zgody rządu 
brytyjskiego na uchylenie przysięgi о- 
raz na unifikację Irlandji przez włą- 

czenie Ulster do wolnego państwa-— 
O ile te dwa warunki będą uwzględ- 
iiione, wówczas — zdaniem de Vale- 
ry — stworzone zostaną podstawy: 
trwałego pokojowego współżycia i 
tylko w tym wypadku Irlandja gotowa 
jest poczynić pewne ustępstwa. 

  

SPRAWA KŁAJPEDY w TRYBUNALE HASKIM 
ODROCZENIE SPRAWY NA 3 DNI 

HAGA (PAT). — W dniu 8 bm. 9- 
twarto sesję Trybunału Sprawiedliwo- 
ści, poświęconą sprawie ktajpedzkiej. 

Agent rządu angielskiego, koncen- 
trując wywody około głównego punk-. 
tu sporu, i wskazując na to, że gu- 
bernator nie miał prawa usuwać preze 
sa dyrektorjatu, podkreślił, że statut 
kłajpedzki tylko formalnie jest ustawą 
litewską, w istocie jednak jako załącz 
nik do konwencji paryskiej, jest ukła- 
dem, ograniczającym suwerenność li- 
tewską. Agent rządu angielskiego po- 

tępił litewską metodę interpretacji sta 
tutu. 

Agenci Francji, Włoch i  Japonji 
w krótkich przemówieniach przyłączyli 
się do powyższych zdań, poczem a- 
gent Francji podkreślił w szczególno- 
ści, że mocarstwa nie są bezpośred- 
nio zainteresowane, pragną jedynie au 
tentycznych interpretacyj statutu. 

Delegat litewski Sidzikauskas pro- 
sił o trzydniowe odroczenie rozprawy 
w celu przygotowania odpowiedzi. 

Sabotażowa akcja Kaminternu 
© W BEŁGJI 

BRUKSELA (PAT). — Dziennik 
„La Nation Belge“ podał dziś wiado- 
mość, która uzyskuje w Brukseli po- 
twierdzenie, że sowiecki komintern za 
wiadomił wszystkie sekcje międzynaro 
dówki komunistycznej, aby natych- 
miast przygotowały środki sabotażowe 
jak: pożary, wybuchy itd. we wszy- 
stkich fabrykach belgijskich, które bę- 
dą wyrabiały materjały wojenne dla 

  

Japonii, względnie na linjach transpor 
towych, które będą je przewoziły. 

Specjalni instruktorzy, którzy ma-- 
ją prowadzić robotę sabotażową, w 
krótkim czasie przybędą do Brukseli. 
Przygotowania są czynione na wypa- 
dek koniliktu między Rosją a Japonją, 
który rzekomo ma nastąpić w najbliż- 
szych dniach. 

    

Uchodzi za rzecz pewną, że Bruening 
będzie czołowym kandydatem centrum 
przy wyborach do Reichstagu. Mówią 
pozatem, że prałat Kaas występuje ze 
stanowiska prezesa stronnictwa. —W 
tym wypadku na prezesa stronnictwa 
wybranoby Brueninga. 

PIERWSZE DEKRETY 
RZĄDU VON PAPPENA 

BERLIN (PAT). — W przyszłym 

tygodniu nastąpi ogłoszenie uchwał 

gabinetu Rzeszy, ujętych w formę 3 

dekretów. 

Pierwszy dekret obejmie kompleks 

spraw finansowych i budżetowych— 

Zawarte w nim zarządzenia, oparte na 

pianach gabinetu Brueninga, wprowa- 

dzają nowe ograniczenia Świadczeń 

socjalnych i nowe podatki, między in 

nemi podatek od zatrudnienia. 

W drugim dekrecie sprecyzowane 

zostały projekty rządowe w sprawie 

zatrudnienia bezrobotnych. Dotyczą 

one między innemi planu kolonizacji 

oraz zorganizowania tak zwanych do- 

browolnych oddziałów pracy. 

Trzeci dekret czysto polityczny za 

wierać będzie nowe postanowienia w 

sprawie organizacyj © charakterze 
wojskowym. W dekrecie tym znajdą 

się przepisy, którym będą musiały pod 

porządkować się restytuowane oddzia 

ły hitlerowskie. Pozatem ma być znie 

siony zakaz noszenia mundurów przez 

członków  organizacyj o chrakterze 

wojskowym oraz coinięte być mają 

dotychczasowe ograniczenia prasowe. 

DLACZEGO NIEMCY NIE MOGĄ 
PŁACIĆ? 

LONDYN (PAT). — Niemiecki mi- 
nister spraw zagranicznych von Neu- 
rath złożył wczoraj ministrowi Simo- 
nowi memorandum, wyjaśniające, dla- 
czego Niemcy nie mogą płacić odszko 
dowań. Dzisiaj przyjęty od będzie 
przez Mac Donalda, który wydaje dła 
niego pożegnalne śniadanie. 

Na śniadaniu tem zostaną defini- 
tywnie wyjaśnione zagadnienia konie- 
rencji lozańskiej i rozbrojeniowej w 
stosunku do Niemiec i Anglji. Rząd 
niemiecki zdecydował się nie obsadzać 
narazie stanowiska ambasadora w 
Londynie, co ułatwi częste wizyty w 
Londynie von Neuratha. 

„doj polsko pieniechi przecinka Jawie 
SENSACJA PARYSKA ORGANU RADYKAŁÓW 

WARSZAWA 5. VI (tel. własny). 
— Wieczorem nadeszła do Warszawy 
wiadomość z Paryża, głosząca, że 
dziennik tamtejszy „La Republique" 
będący głównym organem stronnictwa 
premjera Herriota, ogłosił dziś nie- 
zwykle sensacyjne informacje, dotyczą 
ce Polski i Niemiec. 

„La Republique* pisze mianowicie, 
ze według jej informacyj powodem 
wyznaczenia na dzień 1 sierpnia rb. 
wyjazdu francuskiej misji wojskowej 

w Warszawie, jest fakt, że Marszałek 
Piłsudski zawari w najgłębszej” tajem- 
nicy daleko idące porozumienie wojsko 
wo - polityczne z Niemcami. Rokowa 
nia toczyć się miały pomiędzy Mar- 
szałkiem Piłsudskim a wysłannikiem 
gen. Schleichera. W rezultacie tych ro 
kowań miano osiągnąć jakiś bliżej nie 
określony kompromis w sprawie Po- 
imorza, a do Warszawy na jesieni rb. 
ma przybyć misja wojskowa niemiec- 
ka w celu nawiązania współpracy po- 

wozowych do obecnej wartości pło- 
dów rolnych, którą to zniżkę R. N. u- 
waża za konieczną..— natomiast wy- 
suwa szereg postulatów z dziedziny 
ulg taryfowych i celnych dla niektó- 
rych artykułów rolnych. 

Jak widzimy z tego pobieżnego 

przeglądu uwag R. N. co do zagad- 

nień, które mają być poruszone na 

wielkiej konferencji w Ministerstwie, 

Rada Naczelna Organizacyj Ziemiań- 

skich w dalszym ciągu stoi na stano- 

wisku, które zajęła już przed kilku la- 

ty, Przeświadczenie 0 słuszności tego 

stanowiska coraz szersze zatacza ko- 

ła, o czem świadczy ta okoliczność, że 

szereg tez, do których pierwotnie u- 

stosunkowywano się ujemnie, dziś 

znajduje częściową realizację w posu- 

nięciach czynników rządzących. 

Jak należy przewidywać, dwie te- 

zy wysuwane przez R. N. spotkają 

się z najmniejszem zrozumieniem i z 
największym oporem. Dotyczy to za- 
niechania akcji interwencyjnej in mi- 

nus w dziedzinie cen mąki oraz stoso 

wania koncentracji eksportu tylko do 

tych produktów, których wywóz napo 

tyka specjalne trudności. przy zacho- 

waniu w stosunku do pozostałych pro 

duktów zasady wolności gospodarczej 

Niestety, pomimo oczywistej dla rolni 

ctwa szkody a żadnych korzyści dla 

konsumenta, polityka obniżania cen 

mąki w dalszym ciągu stosowana jest 
wyjątkowo rygorystycznie i planowo 

bądź w drodze akcji interwencyjnej 

PZPZ., bądź w drodze administracyj- 

nego regulowania cen. Obawy nasze 

co do drugiego zagadnienia powodo- 
wane są przewagą wśród niektórych 
czynników miarodajnych upodobań e- 
tatystycznych. Pozatem należy przewi 

dywać, że inne tezy R. N. znajdą na- 

leżyte zrozumienie, tembardziej, że 

stanowią jakby dalszą obowiązująca 

konsekwencję, wynikającą z planu po- 

lityki rolnej, który już znalazł zastoso- 
wanie w roku ubiegłym. H-ski. 

między wojskowością polską a nietmie- 
cką. 

Dziennik donosi dalej, iż ów sojusz 
polsko - niemiecki wymierzony miał- 
by być przeciwko Rosji sowieckiej. 

Dowiadujemy się, że . ambasada 
polska w Paryżu wystosowała do pra 
sy francuskiej sprostowanie informa- 
cyj „Le Republigue“. 

W Warszawie koła rządowe na- 
zwały wiadomość całą poprostu fanta 
zją i odniosły się do niej nietylko z 
pobłażaniem, ale wręcz ją zbagatelizo- 
wały, twierdząc, iż nie jest nawet war 
ta urzędowego zaprzeczenia... W każ- 
dym bądź razie cała historja paryska 
wywołała w kołach politycznych о- 
gromne poruszenie i sensację. 

* 

Marszałek Piłsudski przyjął dziś w 
Belwederze na duższej audjencji przy 
byłego z Berlina posła polskiego dr. 
Adolia Wysockiego. 

  

Hindenburg — Вг @л!0 
PRZEBIEG OSTATNIEJ 

ROZMOWY 
BERLIN. PIAT. — Dortmundzki „Ge 

neral Anzeiger"' ogłasza dziś niezwykle 
ciekawe szczegóły, dotyczące konfliktu 
między prezydentem Hindenburgiem a 
byłym kanclerzem Brueningiem. We- 
dług relacyj wspomnianego dziennika, 

w sobotę 28 maja odbyła się rozmowa 
między kanclerzem Brueningiem i pre- 
zydentem Rzeszy, która zdecydowała o 
dymisji popzredniego gabinetu. Rozmo- 
wa miała przebieg następujący: 

W czasie referowania przez kamcle- 
rza Brueninga projektu nowego. dekretu 

prezydent Hindenburg nagle wtrącił py 
tanie: . 

„Powiedziano mi, że dekret ten za- 

wiera bolszewicki plan kolonizacji. Jak 
się właściwie sprawa ta przedstawia? 
Bruening, nie wdając się bliżej w tę 
sprawę, kontynuował swój referat i 
gdy przystąpił do kwestji fimansów, 

Hindenburg znowu przerwał: 
„Kwestje finansowe będą też poru- 

szane. Ja myślę, że tu znowu traktować 

się będzie sprawę po bolszewicku'*. 

Gdy to pytanie, zasugerowane pre- 

zydentowi Rzeszy przez nieodpowiedzial 
ne czynniki, kamelerz Bruening rów- 
nież pominął milczeniem, prezydent na- 
gle oświadczył: 

„Na to, mój drogi panie kancierzu, 
dalej tak iść w żadnym razie mnie może- 
my. Bolszewickich taryf płac i bolsze- 
wickich osiedli nie możemy robić. Obaj 
fachowcy ruchu zawodowego muszą wy 

stąpić z rządu”. 
Gdy Brueniug spojrzał wówczas ze 

zdziwieniem na prezydenta, ten ostatni 

powiedział: 
„Rozumiem przez to pana i Steger- 

malda: Oczywiście, może pan w nowym 

gabinecie pozostać na stamłowisku mi- 

nistr spraw zagranicznych. 
Na to kanclerz szorstko 

dział: ® 
Dziękuję panu, panie feldmarszaiku. 

Z połamanym kręgosłupem nie będę mi- 
nistrem““. 

Hindenburg, widocznie mie przygoto 

wany nia tę odmowę, oświadczył: 

„A jak to będzie, jeżeli teraz zacznę 
z panem mówić jak oficer do oficera?" 

Na to Bruening odparł: „Nie chodzi 

tu o kwestje uczucia. Na to sprawy po- 
sunęły się już zbyt daleko i są zbyt wa- 
żne. Zdaje mi się też, że pan nie uważa 
już, aby mojem zadaniem było ostrze- 
gać pama przed niebezpieczeństwami, 
które wynikną z tego, co teraz nastąpi. 
Postiarano się zapewne już z innej stro- 
ny © wyczerpujące poinformowanie 
pana“. 

Wobec prób, podjętych przez Trevi- 

ranusa, aby doprowadzić do porozumie- 
nia między Brueningiem a Hindenbur- 

giem, kanclerz oświadczył "Treviranu- 
sowi odmownie ma tego rodzaju próby 
choćby z tego powodu, że jego zdaniem 
pik. Hindenburg zdołał całkowicie prze- 
forsować swoje stanowisko u ojca i do- 
dał: „Niema celu nawiązywać zerwa- 
mych nici“. Dymisję rządu miał Brue- 
ning wręczyć w najbliższy poniedziałek 
ze słowami: „Wręczam. panu, panie pre- 
zydencie Rzeszy, naszą prośbę o dymi- 
sję dokładnie w 7 dni po pana ponow 
mym wyborze, na co prezydent nie każ 
żadnej odpowiedzi 

Według informacyj prasy, powyższa 
wiadomość o rozmowie pochodzić ma 
bezpośrednio z otoczenia Hindenburga. 

   

odpowie- 

ZGON AMBASADORA WŁOSKIEGO 

W LONDYNIE. 

LONDYN .PA'T. — Ambasador wło- 
ski w Londynie Bordonoro uległ nagle 
wczoraj popołudniu ciężkiemu atakowi 
serca. Gdy radca ambasady wszedł do 
gabinetu ambasadora, zastał go leżące- , 

dymisji poprzedniego gabinetu. Rozmo- 

odwieziony został natychmiast do lecz- 
micy, gdzie dziś rano o godz. 5,45 
zmarł. Przyczyną śmierci był krwotok 
mózgu. Bordonaro liczył lat 55 i był 
ambasadorem w Londynie od 5 lat. 

Mac Donald wyjechał do Paryża 
LONDYN (PAT). — Premjer Mac 

Donald wyjedża do Paryża w sobotę 
przed południem. Z Paryża premier 
wyjedzie do Lozanny. gdzie pozosta- 
nie okóło 3ch tygodni. Przed wyjaz- 

  

  

KONSULATY POLSKIE W ALGIERZE 

ALGER. PAT. — W tych dniach о- 

twarte zostały we francuskiej Afryce 
Północnej 2 honorowe konsulaty pol- 
skie, mianowicie w Tunisie i Oranie. 
Oba te konsulaty podlegają generalne- 

mu konsulatowi w Algerze. 

dem do Paryża Mac Donald odbędzie 
rozmowę z przybywającym do Londy 
nu de Valerą, potem zaś będzie przyję 
ty przez króla, aby przedstawićł mu 
wynik tej rozmowy, którą się król bar 
dzo interesuje. Stan zdrowia premjera 
Mac Donalda jest zadowalający, acz- 
kolwiek premier cierpi jeszcze na sil- 
ne bóle ręki. 

CUKIER W WORKACH LNIANYCH 

OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 
MAAAAAAAAAAAAAA AA AAAAA AAA AAA AAB ASAA AAA
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SILVA RERUM 
Sprawy związane z muzyką, zaczy- 

nają nabierać aktualności. Szerszy ogół 
intensywniej reaguje na konkursy mu- 
zyczne (prawie tak ciekawe, jak... za- 
wody sportowe), bierze udział w ob- 
chodach, uroczystościach, jubileuszach. 

To też nie zaszkodzi zainteresować 
się muzykami. ABC (158) zastanawia 
się nad tem, jakie właściwości powi- 
nien posiadać wybitny kapelmistrz. 

Jakie właściwości powinien mieć wybitny 
kapelmistrz? Właściwość dwojakiej natury: 
muzyczne i ogólno-ludzkie. Z muzycznych: 
słuch, poczucie rytmu (w rozległem znacze- 
niu tego słowa), gruntowną znajomość in- 
strumentów, doświadczenie orkiestrowe, wy- 

' kształcenie teoretyczne, kulturę artystyczną 
1.. coś jeszcze. 

To „coś* — to rzecz najważniejsza: dar 
edtwórczy, bez którego wszystkie pozostałe 
załety tracą na wartości, dar niezbędny dla 
każdego wykonawcy estradowego, a o tyle 
bardziej potrzebny kapelmistrzowi, o ile bar 
dziej skomplikowany, bardziej czuły, a zara- 
zem oporny jest jego instrument od innych 
instrumentów muzycznych. Bywalcy sal kon- 
certowych wiedzą dobrze, ile znaczy ten dar 
bezcenny! 

Czy sporo jest takich kapelmistrzów, 
— to pytanie. Zresztą, nawet wątpić 
nie można, iż na czele orkiestr najczę- 

.ściej stoją jednostki średniej miary. 
Cóż się dzieje wówczas? 

Muzyk, grający pod „dyrekcją* gorszego 
od siebie, cierpi niewymownie, zadając gwałt 
własnej naturze, schodząc mimowoli z wyż- 
szego poziomu na niższy. Kapelmistrz, dyry- 
gujący lepszymi od siebie muzykami, czuje 
się nieswojo, jeśli zdaje sobie sprawę ze swej 
niższości, — gdy jej jednak nie odczuwa, sy- 
tuacja staje się wręcz tragikomiczna i zgoła 

beznadziejna. : 2 
Jakież jest wyjście z tej przykrej 

sytuacji? A — no: bardzo proste. Trze 
ba tylko, żeby wszyscy kapelmistrzo- 
wie posiadali wybitny talent muzyczny. 

Dzień Pomorski (122) porusza inną 
sprawę muzyczną. Są bezinteresowni 
muzykanci, którzy ofiarnie uprzyjemnia 
ja życie swym bliźnim, — i są grubo- 
skórni i niemuzykalni ludzie, którzy 
nie doceniają tych wysiłków. 

Napastliwość żebrzących  muzykantów, 
czy muzykanckich żebraków przybiera wszel 
kie formy jakiegoś zorganizowanego terroru. 
Głośni i hałaśliwi owi jałmużnicy nie ograni- 
czają się już obecnie do robienia wrzasku na 
podwórzu, ale pielgrzymują Od drzwi do 
drzwi poszczególnych mieszkań i tak dlugo 
naprzykrzają się kokofonią, póki zrozpaczo- 
ne ofiary nie uwolnią się od natrętów odpo- 
wiednim datkiem. i = 

Narzekania te nie mają racji, cho- 
ciażby dlatego, że „uwolnić się od na- 
trętów datkiem'* nie jest tak łatwo. 
Przeciwnie: po otrzymaniu daniny, nie- 
zmordowani muzykanci podwórzowi ze 
zdwojoną energją zaczynają popisy- 
wać się swemi niesamowitemi zdolno- 
ściami. Lector. 
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Pierwsza mowa opozycyjna Tardieu 
PARYŻ. PAT. — Po przemówieniu 

Bluma wstąpił na trybunę Tardieu, któ- 
ry przemawiał w tonie spokojnym, nie 
przejmując się zbytnio odruchami gnie- 

wu, jakie mowa jego chwilami wywoły- 
wała na ławach lewicy. Były prezes ra- 
dy ministrów zarzuca socjalistom, że 

za każdym razem, gdy znaleźli się u ste- 
ru władzy, wypierali się swych zasad 

ERSER. 

Zjazd Wojewodów 
WARSZAWIA. PAT. —W dniach 9 

i 10 bm. odbędzie się w Warszawie 2- 

dniowy zjazd wszystkiech  wiojewodów. 

W dniu 9 bm. odbędzie się konferencja 

wojewodów z ministrem rolnictwa, pod- 

czas której omówione będą sprawy go- 

spodarcze. W dnia 10 bm. odbędzie się 

konferencja wojewodów z ministrem 

spraw wiewnęjfirzniych, na której omó- 

wione będą sprawy ogólne i administra 

cyjne poszczególnych województw. | 

  

    

    

Ogran reprezentujący endecję na 
gruncie wiłeńskim, „Głos Wilna'', za- 
mieścił artykuł o ziemiaństwie p. t.: 

Czy warto przedłużać agonję? 
W ludzie leży potega Polski. 

Pod t artykułem czytamy notat- 
kę od redakcji takiej treści: 

„Artykuł miżej zamieszczony jest 
właśnie odpowiedzią jednego z uczniów 
naszej „Szkoły”, w acowaniem* sa- 
modzi „, które nieco odbiega od na- 
szych poglądów na omawianą kwestję, 
jednak zasadniczo pokrywa się z nimi. 
Redakcja. 

Wyraz „zasadniczo został podkre- 
śiony przez redakcję „Głosu Wilna'. 

Artykuł wzywa do parcelowamia ma- 
jatków ziemiańskich. 

„Głos Wilna* drukuje: 

„Trudno! Ani ks. Radziwiłła, cieszą- 
cego się dużemi wpływami w obecnych 
sferach rządowych, ami niefortunnych, 
odmładzających zabiegów p. Cat-Mac- 
kiewicza, mi specjalnych rezerwato- 
rów, dla „Żubrów*, a przynajmniej 
znacznej ich części, żadna karjera a la 
Woronpw — wyjątkowe ustawodaw- 
stwo t. zw. „ustawy kryzysowe'—) nie 
zdoła uratować. Przeżyh się — zdege- 
nerowali“. | 

Nie będziemy polemizowali z „Gło- 
sem Wilna', Ibo nie możemy z okazji je- 
dnego atrykuliku wyłuszczać to, co tkwi 
w założeniach pracy naszego pisma, to 
jest potrzeby dla Polski istnienia stanu 
ziemiańskiego. Zwracamy tylko uwagę 
mia ten'artykuł „Głosu Wilna'* jako cha- 
rakterystyczny dla stosunku 
do ziemiaństwa. 

endecji 

    

    

  

Wileńska Rada Miejska 
Wczorajsze posiedzenie Rady 

Miejskiej budziło znaczne zaintereso- 
wanie .ze względu na szereg ważnych 
spraw, figurujących na porządku dzien 
nym. 

Poza kilkoma punktami, dotyczą- 
cemi restrykcyj budżetowych w dziale 
uposażeń pracowników miejskich, Ra- 
da miała wysłuchać sprawozdań komi 
syj radzieckich w sprawie: kina miej- 
skiego, gospodarki elektrowni (m. in. 
PETA SOG ŁUBOWO PTE CRAY 

Druga środa Edwarda 
Boye 

Druga hiszpańska Środa  tlumacza 
Cervantesa była niemniej interesująca 
od poprzedniej. Tym razem mówił Boye 
o psychice hiszpańskiej i o Miguelu de 
Unamuno. Ale mówić o nim niesposób 
bez potrącenia o Doni Kichota, Unamu- 
no bowiem jest jego żarliwym wyznaw 
cą. Ten powieściopisarz, filozof i uczo- 
ny hellenista stali się apostołem kicho- 
tyzmu, w kliorym widzi mietylko naj- 
głębszy wyraz duszy hiszpańskiej, ale i 
religję swego narodu. Azreligji tej pra- 

gnąłby uczynić naukę całej Europy. 
Czemże właściwie jest Don Kichot 

dla Unamuno? Ach, tylko głupim ka- 
walerem sprawiedliwości!  Nauczycie- 
lem złudzeń życiodajnych, wyrazicie- 

lem heroicznego komizmu rasy hisz- 
pańskiej, który przeciwstawia ona  kul- 

turze współczesnego świata. 
Jakże symboliczne jest: to, że idea- 

łem kobiety w tej biblji narodowej Hi- 
szpanów stała się Dulcynea! Inni mają 
swoją Izoldę, kitóra jest wiecznem cia- 
łem, Beatrice, która jest teologją, Mal- 
gorzatę — symbol ludu, Helenę —wcie- 
lenie kultury... Hiszpanja ma Dulcyneę 
— personifikację ożywiającej Don Ki- 
chota wiary, uosobienie pośmiertnej 

sławy. 
Tak rozumie kichotyzm Unamuno, 

który w ten sposób staje się bliski św. 
Ignacemu Loyoli. I na tem tle zacho- 
dzi głęboka .różnica poglądów pomię- 
dzy nim a drugim wielkim pisarzem 
współczesuej Hiszpanji — Pio Baroja. 

Hiszpanja jest smutnym krajem, 
gdzie myśli się o wszystkiem, tylko nie 
o życiu — powiada Baroja. 

Gdybyśmy nie byli smutnym krajem 
mie wydalibyśmy Cervantesa, Loyoli i 
św. Teresy — odpowiada Unamuno. 

- Odczyt Edwarda Boye niewątpliwie 
wzbogacił duchowo słuchaczów. Ukazał 
im prawdziwą Hiszpanję, którą znamy 
za bardzo powierzchownie i fałszywie. 
Tego rodzaju prelekcja wyjaśni dużo i 
dopomoże do zrozumienia wydarzeń, 
które w ostatnich latach dokonywały 
się w tym kraju. Obfity w treść i prze- 
nikliwe obserwacje, odczyt Edwarda 

chodziło o piony, które jesienią r. ub. 
wywołały tyle w Wilnie rwetesu, — 
wreszcie badań, o ile T-wo Miejskich 
i- Międzymiastowych Komunikacyj Au 
tobusowych wywiązuje się z umowy. 

Ktoś dowcipny określił porządek 
dzienny wczorajszej Rady Miejskiej la 
konicznie — w trzech słowach: kino, 
piony i arbony. 

Zjawienie się liczne galerji znamio 
nowało nieomylnie wniosek nagly „0- 
brońców ludu* w sprawie wywalcza- 
nia jakiejś pracy dla bezrobotnych. 

P.p. radni dopisali, stawiając się 
bardzo, jak na ostatnie czasy, licznie. 

Zaraz po ósmej zebrał się konwent 
senjorów, który obradował prawie do 
10-ej. Sprawiło to, że mimo spadnię- 
cia z porządku kiłku kwestyj b. atrak- 
cyjnych, przewodniczący p. prezydent 
Maleszewski mógł zaledwie tuż przed 
1-szą po północy ogłosić, ku uldze 
radnych, obrady za zamknięte. 

2 tych też powodów musieliśmy 
obszerne sprawozdanie z Rady odło- 
żyć do jutra. Kim. 

  

i stosowali zasady finansowe, których 
konsekwencją było bankructwo. 

Przywódca opozycji podkreśla, że Mc 
Donald zmuszony był opuścić szeregi 
partji socjalistycznej i przypomina о- 
kres długów i deficytów w okresie pa- 
mowania kartelu ludowego, t. j. w la- 

tach 1924—1926. 
Następnie przemówca nalegał specja-1 

nie, ażeby Hierriof' udzielił bliższych 
wyjaśnień co do stanowiska, jakie zaj- 
mie na konferencji rozbrojeniowej. — 
Framcja złożyła tam oświadczenie, że w 
ciągu najbliższych lat 10 utrzyma swój 
budżet wojskowy na tym samym pozio- 
mie, co w roku 1932. Jeżeli Herriot za- 

mierza popierać ten! punkt: widzenia i 
nie wprowadzać do niego modyfikacji, 
'Tardien poleci swym przyjaciołom po- 
pierać go. W przeciwnym razie zajmie 
wobec niego odmienne stanowisko, na 
skutek bowiem odmowy Herriota udzie 
lenia wyjaśnień, mogłoby to skompliko- 
wać jego zadania podczas przyszłych 
rokowań w .Genewie i Lozannie i ode- 

—. brać mu swobodę ruchu. Tardieu oświad 
czył, że on i jego przyjaciele polityczni 

zmuszeni są odmówić prezesowi rady 
ministrów votum zaufania. 

Postępowanie swe Tardieu tłumaczy 
faktem, że Blum, którego koncepcje w 
dziedzinie bezpieczeństwa nie odpowia- 
dają zasadom Herriota zapowiedział, że 
stronnictwo socjalistyczne poprze obec- 
ny rząd. 

NIE 390, LECZ 384 

„PARYŻ (PAT). — Agencja Havasa po 
daje, że po dokładnem obliczeniu okazało 
się, że wynik głosowania nad votum zaufa 

nia dla rządu przedstawia się jak następu- 
je: za votum zaufania głosowało 384 depu- 
towanych, przeciwko rządowi — 115, — 
wstrzymało się od głosowania 110 deputo- 
wanych. 

Z KTO GŁOSOWAŁ 
ZA VOTUM ZAUFANIA? 

PARYŻ (PAT). — Wedle informacyj, 
krążących w kuluarach Izby, przyznane rzą 
diwi głosy obejmuje przedewszystkiem 160 

członków grupy radykalno - społecznej i 
130 socjalstów, 40 głosów lewicy radykal- 
nej, oraz około 50 głosów grupy republika 
nów społecznych, socjalistów, frakcji nieza- 
leżnej lewicy oraz deputowanych, którzy nie 
przystąpili jeszcze do żadnej grupy. | 

Dale szczegoly napadu na prąd 

Raport komisji lotniczej 
Na konferencji rozbrojeniowej w Genewie 
GENEWA (PAT). — Komisja lot- 

nicza konferencji rozbrojeniowej przy- 
jęła dziś definitywnie tekst raportu 
dla komisji głównej. 

VAIDA 
MINISTREM SPRAW ZAGR. 

BUKARESZT (PAT). — Rozmo 
wy z przedstawicielami partii liberal- 
nej Jerzego Bratianu zakończyły się 
negatywnym wynikiem. Wobec tego 
skład gabinetu został uzupełniony 
członkami partji nerodowo - chłop- 
skiej: tekę ministra rolnictwa objął 
Voicu Nitzescu, tekę ministra oświaty 
—-Perietzeanu. Na podsekretarza stał 
nu w ministerstwie rolnictwa zostali 
mianowani Chelmegeant i Srban, w 
ministerstwie oświaty — Andrei, w 
ministerstwie skarbu — Orisan. 

Wbrew pierwotnej umowie posta- 
nowiono, że Vaida piastować będzie 
tymczasowo tekę ministra spraw za- 
granicznych. Pozostaje jeszcze do ob- 
sadzenia ministerstwo komunikacji i 
ministerstwo pracy i opieki społecz 

    

DLZIOWY W Grodnie 
SPRAWCA ZAMIERZAŁ ZASTRZELIĆ 4 O5O8Y 

TŁO MORDERSTWA . 

GRODNO. Zabójstwo urzędnika Ko 
monowicza w urzędzie pocztowym, o któ 

rem donosiliśmy we wczorajszym nu- 
merze, mialo miejsce na tle rabunkowem 
Jak zdołaliśmy ustalić, zabójca, urzęd- 
nik pocztowy łuopatecki, znajdując się 
w ciężkich warunkach materjainych, 
postanowił obrabować ambulans pocz- 
towy. przychodzący w nocy do Grodna. 

SZATAŃSKI PLAN. 
W tym celu zaopatrzywszy się w 

broń, wszedł ma pół godziny przed przyj 
ściem ambulansu do ekspedycji urzędu 
pocztowego. W ekspedycji był wówczas 
50-letni starszy pocztyljon Kononowicz, 

który poznawszy widocznie Łopateckie- 
go po głosie, wpuścił go w mocy do eks- 

pedycji. 
MORDERSTWO. 

"Wszedłszy tam, Łopatecki dał cztery 
strzały do Kononowicza, kładąc go tru- 
pem na miejscu. 

Po zabiciu Kononowiczą, Łopatecki 
widocznie zamierzał poczekać na. ambu- 
lans i po unieszkodliwieniu pocztyljo- 

nów, którzyby worki pieniężne zdali, 
zrabować pieniądze. 

POKRZYŻOWANE PLANY. 

Strzały zaalarmowały jednak urzęd- 
nika pocztowego Stanisławiskiego, któ- 
ry znajdował się przypadkowo w sąsied 

nim pokoju i policjanta. który przecho- 
dził wówczas ulicą. 

MORDERCA UCIEKIA. 
Skorzystawszy z zamieszania, spło- 

szony Łopatecki zbiegł, lecz zamiast 
pójść krokiem spokojnym, biegł po cho- 
dniku. 

ZŁAPANY. 
W odległości okolo półtora kilome- 

tra od urzędu pocztowego Łopatecki na- 
tknął się na patro! wywiadowców poli- 
cyjnych, którzy zapytali go, dokąd się 
śpieszy. 

WALKA Z POLICJĄ. 

Łopatecki nie namyślając się długo, 
wyciągnął rewolwer i skierowawszy lu- 

fę w stronę jednego ze spotkanych wy- 
wiadowców Kotowslgiego, usilowal wy- 
strzelić, rewolwer jednak mie wypalił, 
wywiadowca zaś szybkim ruchem wy- 
biwszy broń z ręki Łopateckiego, rzucił 
się, aby go obezwładnić. 

Pomiędzy wywiadowcami a Łopatec 
kim wywiązała się dłuższa walka, gdyż, 
jak się okazało, zbrodniarz jest niezwy- 

TEO LSE KOŁO SU TINKA LILLE 

Kasa Chorych a napiwki 
Prasa warszawska donosi: Kasa Chorych 

zażądała od Konstantego hr. Przeždzieckiego, 
aby jako właściciel hotelu „Polonia* płacił 
składki ubezpieczeniowe od sum otrzymywa 
nych przez służbę hotelową, czyli t. zw. na- 
piwków. Żądaniu temu hr. Przeździecki się 
oparł i jego pełnomocnik adw. Jan Nowicki 
wystąpił przez sąd okręgowy o uznanie, że 
żądanie kasy chorych jest niesłuszne i wobec 
tego nie może ona żądać od hr. Przeździec- 
kiego tytułem rzekomo zaległych składek su- 
my 21.195 zł. za czas od 1-VII 1925 r. do 
31-V 1928 r. 

Sąd Okręgowy powództwo wniesione 
przez adw. Nowickieggo w całości uwzględ- 
nił, uznając pretensje kasy chorych za bez- 
zasadne. 

W Sądzie Apelacyjnym, do którego kasa 
chorych się odwołała, podzielono całkowicie 
motywy pierwszej instancji i wyrok sądu о- 
kręgowego zatwierdzono w całości. 

Kasa chorych nie dała jednak za wygra- 
ne i wniosła .skargę kasacyjną do Sądu Naj- 
wyższego, który pod przewodnictwem prof. 
W. Miszewskiego, wydał orzeczenie zasadni- 
cze, rozstrzygające wszelkie wątpliwości, ja- 

BEBO AAS IRSN 

Boye by jednym najpiękniejszych w 
bieżącym sezonie Śród. 

Po Prelekcji nastąpiły recytacje 
przekładów prelegenta. Halina Hohen- 
dlingerówna wyraziście odczytała uryw 
ki z Calderona. 

A potem p. Konter śpiewał, styli- 
zując, piosenki hiszpańskie i francus- 
kie. Śpiewa ładnie, gdy mówi, nie czuje 
się żadnej wady wymowy, ale gdy prze- 
chodzi na francuski —  grhassejuje, och 

grhassejuje. w. 

kie w tego rodzaju sprawie wyniknąćby mo- 
gły. Między innemi Sąd Najwyższy wyjaśnił, 
że pełnomocnik hr. Przeździeckiego zupełnie 
słusznie wskazał na nieuchwytność tego ro- 
dzaju świadczeń na rzecz służby, a ingeren- 
cję w kierunku sprawdzania wysokości na- 
piwków uznał za niemożliwą i niewłaściwą. 

Jednocześnie Sąd Najwyższy podkreślił, 
iz aczkolwiek sądy niższych instancyj orze- 
kły, iż zwyczaj dawania napiwków jest pow- 
szechnie uznany za niemoralny i uwłaczają- 
cy godności człowieka i już z tego tytułu od 
napiwków nie może pobierać świadczeń na 
rzecz kasy chorych, to jednak Sąd Najwyż- 
szy tego rodzaju wywody uznał za zbyt dale- 
ko idące i nie mające dostatecznego uzasad- 
nienia, niemniej przeto zwyczaj ten, zdaniem 
Sądu Najwyższego, należy uznać za nader 
niepożądany, i to zarówno w interesie mo- 
ralności społecznej, jak i w interesie Ssa- 
mych pracowników. Zwyczaj dawania napiw 
ków nie jest już zresztą obecnie powszech- 
ny, iecz powoli zanika i wobec tego nie 
można wprowadzać zasady pobierania od 
nich świadczeń na rzecz kasy chorych. 

Wobec takiego stanowiska Sądu Najwyż- 
szego, kasacja kasy chorych była odrzucona. 
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   „Rosja sowiecka W 

    

kle silnym. Dopiero zaalarmowany ha- 
lasem dozorca nocny miejskiej elektro- 
wni pomógł policji obezwładnić Łopa- 
teckiego. 

: Przypuszczać należy, że Łopatecki 
mie działał sam, lecz posiadał kilku 
spólników, którzy spłoszeni widocznie, 
zbiegli. 

USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 
W urzędzie śledczym Łopatecki usi- 

łował poderżnąć sobie gardło. 
Po małożeniu opatrunku lekarz о- 

rzekł, że uszkodzenia, jakie sobie Łopa- 
tecki zadał, życiu jego nie zagrażają, 
wobec czego został on odstawiony do 
więzienia. 

MORDOWAŁ Z PREMEDYTACJĄ. 
Na premedytację, z jaką Łopatecki 

chciał popełnić planowaną przez siebie 
zbrodnię, wskazuje fakt, że w mieszka- 
niu jego znaleziono dużo: łusek od wy- 
strzelonych nabojów i cel, do którego 
zbrodmiarz strzelał, wprawiając się w 
operowaniu rewolwerem. 

OFIARA MORDU. 
Zabity na posterunku urzędnik pocz- 

towy Kononowicz osierocił żonę i 4-ro 
dzieci. Pogrzeb jego odbędzie się na 
koszt skarbu państwa. 
ŁOPATECKI WIEDZIAŁ, ZA JAKĄ 

CBNĘ RYZYKUJE. 
Jak ustalono, Łiopatecki pracując w 

Urzędzie Pocztowym Grodno II (dwo- 
rzec), wiedział dokładnie, w jakim cza- 
sie nadchodzą do Grodna większe prze- 
sylki pieniężne i w nocy ma 7 bm. kiedy 
miała nadejść przesylka około 10.000 
zł., w kilka minut przed godz. 2-gą po: 
wysłaniu ambulansu na dworzec po pocz 
tę, przyszedł do Urzędu Pocztowego 
Grodno I i zadzwonił do lokalu ekspedy- 
cji, gdzie 'pełnili służbę urzędnik Paw- 
łowski i śp. Kononowicz. Konońowicz 
przypuszczając, że przybył już ambu- 
lans z pocztą, poszedł otworzyć drzwi, 
nie przedsiębiorąc żadnych środków 0- 
strożności. — Gdy jednak otworzył 
drzwi, ze strony korytarza padły 'trzy 
strzały, które ugodziły Kononowicza w 
piersi i plecy. Kononowicz zawrócił, 
biegnąc do pokoju, w którym przeby- 
wał  Pawlowski, lecz upadł przy 
drzwiach i skonał. Pawłowski słysząc 
strzały, wybiegł innemi drzwiami na ko 
rytarz, a mastępnie po schodach na górę 

W chwili tej spostrzegli go nadbie- 
gający dwaj posterunkowi. W ten spo- 
sób został zmylony pościg za mordercą, 
gdyż posterunkowi, wprowadzeni w 

błąd, gonili Pawłowskiego. 

PIERWSZE ZEZNANIA. 

Lopatowski przyznał się do napadu 

i zabójstwa Kononowicza i wviaśnił że 
działał sam. 

Niepowodzenie akcji komunistycznej 
W SOSNOWCU 

SOSNOWIEC (PAT). — Komuniści, Et 
gnąc wykorzystać dla swych celów zatarg, 
o urlopy w górnictwie, proklamowali na Śro 
dę 8 bm. strajk robotników kopalnianych. 
Akcja ta jednak nie udała się zupełnie. — 

Poza 10-minutową przerwą w pracy w ko- 
palni Saturn, na wszystkich innych kopal- 
niach Zagłębia Dąbrowskiego praca odby- 
wała się zupełnie normalnie. Spokoju ni- 
gdzie nie zakłócono. 

STRAJK ZECERÓW WE LWOWIE 
LWÓW (PAT). — W związku z rozbi- 

ciem się rokowań, prowadzonych ostatnio 
więdzy gremjum właścicieli drukarń a przed 
stawicielami drukarzy o nową taryfę plac— 

Bank angielsk 
LONDYN (PAT).— Bank Angielski za- 

kupił znowu złota na sumę 900 tysięcy fun- 
tów. Ogółem więc zakup złota dochodzi 
do blisko 133 miljonów funtów. jest to już 

OFIARA RULETKI 

GDAŃSK (PAT). — W dn. 8 bm. rano 
na jednej z ławek na molo w Sopotach zna 
leziono garderobę męską. .Dochodzenie u- 
staliło, że jest to ubranie należące do oby- 
watela czechosłowackiego, nauczyciela Fran 
ciszka Czieska, który 8 bm. przybył do So- 
pot. Czieska — jak przypuszczają — po- 
pełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej 
gry w Kasynie. Ciała denata dotychczas 
nie znaleziono. 

25 MIL. KORON NA WOJNĘ 
Z BEZROBOCIEM 

SZTOKHOLM (PAT). — Rigstag uchwa 
lit projekt ustawy rządowej w sprawie przy 
znania 25 milj. koron na cele walki z bez- 
robociem. 

DEMONSTRACJA B. ŻOŁNIERZY. 

WASZYNGTON. PAT. — 10 tysięcy 
byłych żołnierzy przedefilowało przez 
aleję Pensylwańską, manifestując w 
ten sposób swoje żądanie natychmiasto- 
wego wypłacenia im renty imwalidz- 
kiej. Około 2 tys. agentów policji mu- 
isiało utrzymywać porządek wśród ol- 
brzymiego tłumu, który oklaskiwał po- 

chód. 
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DO NABYCIA W KSIĘGARNI JÓZEFA ZAWADZKIEGO 

Aktualne książki Władysława Studnickiego 

polityce Światowej ez. 

zdaleki Wschód w polityce Światowej sz. 
GEZER САМ ОА NASA ZARA ROEE RTROWZ ACT Е 
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drukarze Iwowscy uchwalili w dniu 8 bm. 
wieczorem na walneni zgromadzeniu prokla 
mowanie strajku od 9 bm. godz. 6 rano. 

i kupuje złote 
tylko o 1 miljon mniej, niż we wrześniu ub. 
roku w chwili wycofania się Anglji z pary- 
tetu złota. 

ŽNIWIARKI 
MASSEY— HARRIS 

oraz 
systemu DEERINGA 

grabie konne, wypielacze i 

obsypniki poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Il-a. 

  

WKŁĄDY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
w P. K. 0. 

W MIESIĄCU MAJU 1932 R. 

W ciągu m-ca maja br. PKO. wyka- 
zuje dalszy wzrost wkładów oszczędnoś- 
ciowych i liczby oszczędzających w tej 
instytucji. Wkłady oszczędnościowe 
wzrosły w PKO. w ciągu m-ca sprawo- 
zdawczego o dalszych 5,235.125 zł. 4 о- 
siągnęły na dzień 31 maja 1932 r. stan 
zł. 352,646.024, łącznie zaś z wkładami, 
pochodzącymi z waloryzacji dawnych 
wkładów markowych zł. 383,281.014. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 
oszczędnościowych, miesiąc maj br. wy- 
kazuje dalszy przyrost liczby osób 0Sz- 

czędzających w PKO. W m-cu sprawo- 
zdawczym wydała PKO. 17.999 nowych 

książeczek oszczędnościowych. Ogólna 
liczba czynnych książeczek oszczędnoś- 
ciowych PKO. na dzień 31 maja 1932 
r. wynosiła 798.756 książeczek, lącznie 

zaś z książeczkami pochodzącemi z War 

loryzacji dawnych wkładów markowych 
— 837.449 książeczek. 

Pierwsza część raportu zawiera od 
powiedzi na pytania komisji głównej, 
co do. broni ofenzywnej. 

Druga część zawiera studjum tech 
niczne warunków dla ofensywnego cha 
rakteru wojny lotniczej. 

Trzecia część dotyczy sprawy bom 
bardowania powietrznego. Pozatem do 
raportu załączono deklaracje i zastrze 
żenia różnych delegacyj. W deklaracji 
złożonej komisji, delegat polski płk. de 
Baurain przedstawił stanowisko dele- 
gacji polskiej. Podkreślił, że delegacja 
polska od początku ustosunkowała się 
pizychylnie do ograniczenia lotnictwa 
bombowego pod warunkiem, aby ogra 
niczenia były skuteczne. Przy decyzji 
w sprawie rozbrojenia lotniczego mu- 
st być brane pod uwagę niebezpieczeń 
stwo, jakie może przedstawiać lotni- 
ctwo cywilne pewnych krajów dla in- 
nych krajów. 

Wobec przyjęcia przez komisję 
lotniczą konferencji rozbrojeniowej ra- 
portu dla komisji głównej, komisje za- 
kończyły pracę nad rozbrojeniem. Ko- 
misja główna na najbliższem posiedze- 
niu znajdzie się wobec 4 raportów po 
szczególnych komisyj. 

W_WIRZE STOLICY 
TĘPE ROZPORZĄDZENIA POT;GUJĄ 

ZASTÓJ 
Wyjazdy zagranicę są obłożone kolosa!- 

nym haraczem. Dla studjów, dla ratowania 

zdrowia, dla odwiedzenia krewnych — nie- 
ma czego! Umrzeć można i w kraju, krewni 

niech tu przyjeżdżają, kto chce, wszędzie się 

czegoś nauczy. I nie dają paszportu. 

Obecnie zdarzył się taki wypadek: Ru- 

muni zaprosili drużynę piłkarską warszaw- 

skiego AZS-u do Rumunji, do Bukaresztu i 

Kluj na parę meczy. Warunki: zwrot kosz- 

tów przejazdu ll-gą klasą pośpiesznym w о- 

bie strony, tam — całkowite utrzymanie, 

500 zł. na drobne wydatki. 

Trzeba się starać o paszporty dla 16-iu 

łudzi. Ministerswo Skarbu ani słyszeć nie 

chce o darmowych. — „Jakto, jedziecie trwo 

nić złotówki polskie do Rumunji! płaćcie za 

paszporty!“ Jak wytłumaczyć, że kraj zarobi 

na tej wycieczce, bo AZS zapłaci za kołej 
od Warszawy do Śniatyna w dwie strony 

około 3000 zł. Zapłaci pieniędzmi rumuńskie- 

mi! I napewno coś się w Rumunji zaoszczę- 

dzi, przywiezie do Polski. Ministerstwo wyo- 
braża sobie, że studenci piłkarze, to ukryci 

miljonerzy, co jadą do Bukaresztu trwonić 

tam bajońskie sumy. 

Ponieważ paszport uligowy (już wielka 

łaska) kosztuje 80 zł. przeto dla całej wy- 

cieczki wyniesie 1280 zł. Skąd wziąć tyle pie- 

niędzy? Rumuni nie chcą płacić za to. AZS. 

niema w tem interesu; rezultat — ekspedy- 

cja rozchodzi się po kościach, nikt nie je- 

dzie. Zamiast zarobić cokolwiek — państwo 

nie dostanie ani grosza. Wagony do Śnia- 
tyna będą chodziły próżne, przepisy unienio- 

źliwiły mały zastrzyk rumuńskich lej. Karol. 

  

    

Tęcza — czerwiec. 
bogaty w treść i świetnie ilustrowany zeszyt. 
Z artykułów na szczególną uwagę zasługu- 
ją: S. Jeleńskiego — „Krzyż i róża”, A. je- 
sieńczyka — „Wyspa świętych* i H. Gor- 
działkowskiego — „Sen šmierci“. Niesposob 
wymienić wszystkich tematów, poruszonych 

Jak zwykle — prze- 

w zeszycie, wystarczy tylko zaznaczyć, iż 
ciekawy miesięcznik może zainteresować 
każdego. 

Świat Nr. 23 O „Amerykańskiej Czarnej 
Izbie", czyli o amerykańskiej organizacji wy- 
wiadowczej, pisze Sz. „Z kraju bobra i kło- 
nu* w dalszym ciągu kreśli kartki G. Ole- 
chowski. O kobietach — zbrodniarkach moó- 
wią w ciekawej ankiecie, wypowiadają sie 
prawniczki i społeczniczki. Bogata kronika, 
dział rozrywkowy, humor. 

" „Świat”* obecnie jest najtańszym ilūstro- 
wanymm tygodnikiem literackim, bo numer 
kosztuje tylko 1 zł. : 

Światowid — Nr. 23. Rzecz jasna, iż na 
okładce znajdujemy podobiznę egzotycznego 
gościa Polski — emira Fajsala, syna króla 
Hedżasu. W tekście: Boże Ciało w Modlnicy, 
polowanie na wielorybów, wyprawa angiel- 
ska w dżungle Brazylji, poświęcenie Instytu- 
tu radowego w Warszawie i wiele innych cie 
kawych zdarzeń. Na drugiej stronie okładki 
efektowny portret p. Wandy  Niedziałkow- 
skiej, ale nie poetki wileńskiej, lecz artystki 
łódzkiej. 

Le femme połonaise — Nr. 2-3. Ładny i 
doskonale redagowany dwumiesięcznik ko- 
biecy został poświęcony sprawom rozbroje- 
nia. To też poza szeregiem artykułów (m. 
in. naszej delegatki na Komisję Rózbrojenio- 
wą w Genewie, p. Paradowskiej-Szelągow- 
skiej) zawiera reprodukcje niezmiernie tnte- 
resujących obrazów pacyfistycznych Bohda- 
na Nowaka, twórcy cyklu malarskiego p. t. 
„Vox mortuum“. 

Wiadomości Literackie — Nr. 23. Sprawy 
literackie w tym tygodniku literackim stają 
się wyraźnym kopciuszkiem: górują seksual 
ne i społeczne. W obecnym numerze P. Hul- 
ka-Laskowski w formie reportażu kreśli obra 
zy ponurych stosunków, panujących w Za- 
kładach Żyrardowskich. A. Słonimski wyje- 
chał do Bolszewii. Po powrocie ma podzie- 
lić się swemi wrażeniami z czytelnikami. 

Mój pies — Nr. 1. Posiadacze i miło- 
śnicy psów niezawodnie się ucieszą, dowia- 
dując się, iż w Warszawie (Polna, 76, m. 10) 
zaczął się ukazywać miesięcznik ilustrowany, 
poświęcon u psa. Sądząc z pierwszego 
numeru, miesięcznik ten będzie miał powodze 
nie, gdyż w formie dostępnej i zajmującej da 
je wiele pożytecznynch informacyj, dotyczą- 
cych życia psa, jego charakteru i sposobów 
tresury. 

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowe- 
go i watroby, kamieniach żółciowych i żół 
taczce, naturalna woda „Franciszka - Józe - 

fa* znakomicie ułatwia trawienie. Żądać w 
aptekach i drogeriach. : 
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0 LOS NAUCZYCIELEK- 
WETERANEK 

Szanowny Panie Redaktorze! 

rzeżywamy obecnie kryzys ekonomicz- 
ny, tak dotkliwie odczuwany we wszystkici 
dziedzinach życia społecznego; szczególnie 
ciężko zaważył na akcji dobroczynnej, a 
wpływ jego, jeżeli nie zahamował całkowicie, 
to w każdym razie znacznie osłabił tętno pra 
cy o charakterze filantropijnym. 

W trudnej sytuacji znalazło się Stowa- 
rzyszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wil- 
nie, jako instytucja, skupiająca wokół siebie 
lat przeszło 30 (od 1896 r.) nieliczne grono 
przeważnie.starszej generacji nauczycielstwa, 
oraz jednostki z inteligencji, ożywione współ 
na ideą roztaczania opieki nad nauczycielka- 
mi-weterankami ziemi wileńskiej i kresów 
dalej na wschód wysuniętych 

Powstałe na Wileńszczyźnie w ostatniein 
dziesięcioleciu pokrewne organizacje zawo- 
dowe, jako Oddziały i Koła zrzeszeń, działa- 
jących przedtem wyłącznie w zachodnich i 
południowych dzielnicach kraju, wniosły no- 
we cele i nowe zadania w akcji samopomo- 
cy koleżeńskiej, że udzielają mniej zaintere- 
sowania sprawom dalszym, gdyż troszczyć 
się muszą przedewszystkiem o zaspokojenie 
potrzeb najbliższych. 

Siłą rzeczy, a raczej wobec ciężkiej rze- 
czywistości sprawa opieki nad nauczycielka - 
mi weterankami, w postaci utrzymywanego 
od r. 1967 schronienia, w którem ostatnie:ni 
czasy przebywało 5 weteranek i wydawania 
stałych zasiłków miesięcznych trzem wete- 
rankom, mieszkającym na mieście, musiaia 
być poddana gruntownej rewizji, w obawie, 
że fundusze Stowarzyszenia, napływające 
głównie z dobrowolnego opodatkowania się 
członków, nie pokryją wobec stałych reduk-- 
cyj uposażeń, przeszło 5000 zł. rocznego ko- 
sztu utrzymania schronienia. 

Z początkiem maja r. b. Zarząd Stowa- 
rzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wil- 
nie, postanowił, czasowo przynajmniej do 
chwili polepszenia warunków obecnych, a- 
kcję opieki nad nauczycielkami weterankami 
prowadzić nadal bez utrzymania schroniska, 
udzielając narówni ze wspomnianemi trzema 
osobami subsydjów miesięcznych były pen- 
sjonarjuszkom, które odtąd zamieszkały pry- 
watnie na mieście. 

Zarząd Stowarzyszenia prosząc Sz. Pana 
Redaktora o zamieszczenie pisma niniejszego 
na łamach swego dziennika pragnie tą dro- 
gą powiadomić wszystkich swoich członków 
kclegów, oraz Szanownych ofiarodawców, 
którzy w ciągu 25 lat przyczyniali do ist- 
nienia schroniska weteranek — nauczycielek, 
o warunkach dalszej akcji opiekuńczej nad 
weterankami i równocześnie zanosi gorącą 
prośbę, aby nie zaniechali i nadal swej ofiar- 
nej pomocy, brak której równałby się pozo- 
stawieniu staruszek na pastwę ich ciężkie- 
go losu. 

Składki kierować proszę: Do Zarządu Sto 
warzyszenia, dla nauczycielek weteranek. 

Prezeska St. NP. w W. Į. Rodziewiczowa 
Sekretarz Stowarzysz. S. Szakiewiczowa 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAA AAA AAA Aaa 

Agronom ze skończoną 6 letmą 
średnią szkołą rol 

niczą w Hory Horkach w r, 1905 ро- 
szukuje posady administratora w większym 
majątuu, Posiada gruntowną długoletnią 
praktykę we wszystkich gałęziach gospo- 
darki rolnej Na żądanie słnży referen- 
cjami b. poważnych osób, Łaskawe oferty 
prosi kierować do redskcji „Słowa* w 

Wilnie pod S. K. 
YYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYVYYVYYYYYVVVVVV 

Karjera 
Naprzód sama była taką. Potem za- 

łożyła iimteres w okolicy ul. Kalwaryj- 
skiej; interes, który w języku oficjal- 
nym nazywa się potajemnym domem 
schadzek. Ostatnio zlikwidowała go i 
zajęła się stręczycielstiwem: dostawą to- 
waru. Podaż skutkiem kryzysu i. bezro- 
bocia zwiększyła się znacznie: kilkana- 
Ście dziewcząt w ciągu paru miesięcy 

przeszlo przez jej doświadczone ręce-— 
Wczoraj nastąpił ostatni etap jej kar- 
jery: Ryfka Ryt została aresztowana. 
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CZWARTEK 

Dziś 9 Wscnėd sionca g. 378 

Eco Zachód słońca g. 2020 
M':łgorzaty    

Spostrzeżenia Zaktadu Meteorołogicz- 
nego U.5.R. w Winie 

Z dnia © czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

+ 14. 

RLZ 

Ph. 

Opad: 0,3. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: chmurno, przelotny deszcz. 

  

MIEJSKA 
Z posiedzenia magistratu. — Na 

wczorajszem posiedzeniu magistratu rozpa- 
trywany był memorjał złożony przez pracow 
ników budowlanych, a dotyczący ożywienia 
w budownictwie. 

Magistrat nie może jednak rozpocząć 
żadnych robót z tej prostej przyczyny, że 
nie ma na to funduszów. Decyzja powzięta 
na posiedzeniu będzie zakomunikowana za- 
interesowanym. ł 

— O jednolity typ dorożek samochodo- 
wych. — Właściciele taksówek zwrócili się 
do magistratu w sprawie ustalenia jednoli- 
tych taksówek, kursujących w mieście. 

Chodzi o kolor, jakim te pojazdy mają 
być pomalowane, i znaki zewnętrzne o je- 
dnakowym wyglądzie. 

— Nowy przewodniczący komisji ogro- 

dowej. — W związku ze stałem uchyłaniem 

się radnych od posiedzeń w komisji ogrodo 
wej, nastąpiły zmiany na stanowisku prze- 

wodniczącego tej komisji. Nowym przewod- 

niczącym został radny Zasztowt.. 

— Kolonja magistracka skarży 
„Arbon*. — Właściciele domów w t. 
zw. kolonji magistrackiej na Antokolu 
(za Pośpieszką) postanowili zaskar- 
żyć Arbon do Sądu za niedotrzyma- 
nie umowy przedłużenia linji autobu- 
sowej do wymienionej kolonii. 

Autobusy miały kursować już od 
pierwszego czerwca, lecz jak dotych- 
czas — trasa ta nie jest obsługiwana. 

Właściciele domów ponieśli wsku- 
tek tego znaczne straty, bowiem z 

| braku komunikacji, nikt nie chce wy- 
najmować letnisk. 

— Podatki płatne w mies. czerwcu. Przy- 
pominamy, że w m. czerwcu b.r. płatne są 
następujące podatki: 

do 15 czerwca — państwowy podatek 
przemysłowy od obrotu, osiągniętego w m. 
maju r.b. przez przedsiębiorstwa handlowe 
Ii II kategorji i przedsiębiorstwa przemysło- 
we I — 7 kategorji, prowadzące prawidłowe 
księgi handlowe, oraz przedsiębiorstwa spra- 
wozdawcze; 

do dnia 7 czerwca — podatek dochodo- 
wy od uposażeń służbowych, emerytur i wy 
nagrodzeń za najemną pracę wraz z dodat- 
R potrącony w ciągu m. na 
ja r 

do dnia 5 czerwca — wpłata 1/4 części 
różnicy w podatku dochodowym od upo- 
sażeń służbowych, wynikającej z kumulacji 
uposażeń, otrzymanych w ciągu 1931 roku 
od różnych służbodawców; 

do 15 czerwca zaliczka miesięczna na po- 
czet nadzwyczajnego podatku od dochodu, 
osiągniętego przez notarjuszy (rejentów), pi 

  

POLITECHNIKA ROBOTNICZA w WILNIE 
ROZMOWA Z DYREKTOREM SZKOŁY 

W styczniu roku bieżącego powsta- 
ła w naszem mieście placówka ku!tural- 
no- oświatowa o nader doniosiem zna- 
czeniu społecznem i państwow» - wy- 
chowawczem, mianowicie „Politechnika 
Robotnicza. 

Imicjatorem, założycielem i dyrek- 
torem Politechniki Robotniczej w Wil- 
mie jest p. inż Grzegorz Merson, wice- 
dyrektor Państwowej Szkały Technicz- 
uj, znany jako wybitny fachowiec i e- 
nergiczny organizator. 

Do ńiego więc udaliśmy się z proś- 
bą o udzielenie informacyj. 

— „Z całą satysfakcją mogę stwier- 
dzić”, zaczął p. dyrektor, „iż ekspery- 
ment wychowania w duchu państwo- 
wym oraz uświadomienia fachowego 
rzesz robotniczych, (co właśnie :tavo- 
wi zadanie i cel politechniki), udał się 
dobrze. Nie mówiąc już o korzyściach, 
jakie placówka nasza może przynieść w 
Drzyszłości państwu i społeczeństwu 
sam fakt prowadzenia prelekcyj przed 
wdzięcziem audytorjum mas robotni- 
czych, spragnionych światła wiedzy, któ 
Ta w szerokiem ujęciu jest niedostępna 
dla ich ogółu, daje ogromne zadowole- 
nie  Prelegentowi. 

7 „A zatem i z praktycznego i z i- 

deowego punktu widzenią uważa pan dy 
rektor istnienie politechniki robota:- 
czej w Wilnie za pożądane?" 

—_ „Nietylko za pożądane, ale za nie 
zbędne i nie tylko na terenie Wilna, 
lecz na terenie całej Rzeczypospolitej, 

gdyż, mojem zdaniem, robotnik, nświa- 
domiony fachowo, społecznie ; p" 
nie — stanowi fundament, na kózyjku 
śmiało może się oprzeć twórczą 'praca 
kn trwałej państwowości pel- 
skiej” 

  

— „A. strona techniczna prowsdze- 
nia politechniki, czy nie nasuwa trud- 
ności w obecnych ciężkich warunkach 
Kiinysow ych?" 

— „Oczywiście nasuwa — to też bez 
Poparcia i pomocy władz państwowych 
W osobie kuratora Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, P. Kazimierza Szelągow- 

skiego — nie ruszylibyśmy z miejsca. 
Zaczęliśmy: jaknajskromniej — w loka- 
lu gimn. im. Kraszewskiego, który był 
najprymitywniejszem i najniehygienicz 
niejszem pomieszczeniem. W. najbliż- 
szej przyszłości jednak mamy nadzieję 
polepszenia warunków mieszkaniowyca 
gdyż Robotnicze Stowarzyszenie Kultu- 

ralmo-oświatowe, którego celem jest 
stwarzanie i popieranie placówek kultn 
ralnych, robi usilne starania, by strzy- 
mać dla Politechniki Robotniczej trze- 
cie skr zydło Szkoły Rzemieśniczo -Prze- 
mysłowej przy ul. Kopanica Nr. 5, na 
warunikach przeprowadzenia adaptacji 
budowy. 

— A czy koszty personelu nauczy- 
cielskiego są znaczne? 

— Minimalne, gdyż siły nauczycie!- 
skie traktują pracę w Politechnice R-- 
botniczej przeważnie ideowo, co też po- 
zwoliło nam na korzystanie z wiedzy 
tak wybitnych jednostek, jak pp: prof. 
Otlon Krasnopolski, Tadeusz Młodkow- 
ski, dr. Stefan Brokowski, inż. Franc.- 
Szeki Ostrowski, inż. Wacław Wierzbic- 
ki, inż. Ludwik Janowicz, inż. Justyn 
Cywiński, inż. Mieczysław Pulman; in- 
spektorowie Leszczyński i Umiastow- 
ski, oraz wielu innych, przeważnie z po- 
śród ciała pedagogicznego Państwowej 

Szkoły Technicznej w Wilnie. 

— Jakie mniej więcej przedmioty 

stanowiły treść wykładów na politech- 
nice? 

— й zawodowych: maszynozna» 
stwo, technologja drzewa ; metali. bu- 
downietwo, materjałoznawstyo, elektro- 
technika. radiotechnika, miernictwo i 
meljoracja. Z ogólmokształcących: hi- 
storja, nauka o ustroju państwa, lite- 
ratura. ekonomja polityczna. hygiena į 
prawodawstwo. Do dnia 1 maja br. wy- 
głoszonych zostało 205 prelekcyj, z te- 

go 66 ogólnokształcących i 139 zawodo 
wych przedmiotów. przy stałej frek- 
wencji do 150 słuchaczów. 

Na tem zakończyliśmy 
mowę. 

naszą roz- 

Haic!. 

SŁOW © 

K RO N i X A Katastrofa na lotnisku w Porubanku 
Bi oe m re" SAMOLOT AEROKLUBU WILEŃSKIEGO STRZASKANY.—PILOT HENRYK 

KWIATKOWSKI RANNY. — PASAŻERKA JANINA DŁUSKA ZABITA.— 
do dnia 5 czerwca — podatek od energji 

elektrycznej pobrany przez sprzedawcę ener- 
gii elektrycznej w czasie od 16 do 31 maja 
r.b. i do 20 czerwca r. b. — tenże podatek, 

pobrany przez sprzedawcę energji elektrycz- 
nej w ciągu pierwszych 15 dni czerwca b. r. 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 
ie na raty z terminem płatności w 

cu r.b., tudzież podatki, na które płat- 
nicy otrzymali nakazy płatnicze również z 
terminem płatności w tym miesiącu. 

  

   
  

SĄDOWA 
— Wyjazd prezesa Wyszyńskiego. — 

Dnia 8 bm. prezes Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie p. Wacław Wyszyński wyjechal :ło 
Warszawy w sprawach służbowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 

10 bm. w lokalu przy ul. Przyjazd 12 od- 
będzie się 83-cie zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19 min. 30. — 
Na porządku dziennym referat aktualny, — 
przeniesiony z dnia 27 maja rb. oraz sprawy 
administracyjne Klubu. Obecność wszystkich 
członków konieczna.. 

— Doroczne walne zebranie T-wa Kolonij 
Letnich Zdrowotnych dla najbiedniejszych 
dzieci m. Wilna, odbędzie się dnia 17 czerw- 
ca r.b.w lokalu Stowarzyszenia Techników. 
Wileńska 33, o godz. 18, na które zaprasza 
członków i sympatyków. 

— Zebranie w sali Śniadeckich. — Niniej 
szem powiadamia się p. p. absolwentów 
medycyny wszystkich lat o mającem się od 
być zebraniu w dniu 9 czerwca rb. o godz. 
19-ej w sali Śniadeckich. Na zebraniu będzie 
poruszona sprawa odroczeń wojskowych i 
sprawa doktoratów. 

— Komitet „Chleb Dzieciom' dnia 22 
maja rb. w lokalu Czerwonego Krzyża zwo 
ływał doroczne walne zebranie. 

Ze sprawozdania widać, iż dochody ko- 
mitetu, pochodzące z ofiar i składek, zbie- 
ranych co miesiąc po domach, wyniosły za 
czas od 1 kwietnia 1931 roku do 1 kwietnia 
1932 roku zł. 9,331,55 i rozdano schroni- 
skom wileńskim w tymże okresie zł. 9,046, 
gr. 50. 

Na walnem zebraniu został wybrany za- 
rząd w składzie: prezes — p. dr. F. Świe- 
żyński, wiceprezeski p.p. — H. Wańkowiczo 
wa i W. Wojewódzka, skarbnik —- p. A. 
Głowiński, członkowie — p. p.: Marja Tu- 
palska, H. Nowicka, J. Łukowska i E. U- 
niechowska. 

Komisja rewizyjna: p.p.: M. Kubicka, p. 
dr. Łukowski, i p. A. Sawicki. 

Komitet pracy nie przerywa — dalej zbie 
ra ofiary po domach oraz przyjmuje w 
sekretarjacie — Zawalna I (lokal Czerwo- 
nego Krzyża- — we wtorki i piątki od 
5—7 wiecz.). 

RÓŻNE 
— Związek Cechów ostrzega wszystkich 

rzemieśłników, którzy kiedykolwiek mieli 
styczność ze Spółdz. Bankiem Ludowym— 
Mickiewicza 7, — później „Bankiem dla 
Handlu i Rzemiósł* — Niemiecka 25 —by 
sprawdzili w powyższym Banku stan swo- 
jej przynależności do tego Banku i byli o- 
becni na walnem zebraniu, które odbędzie 
się 12-go czerwca w niedzielę o godz. 3, 
gdyż wskutek znacznych strat udziałówcy 
będą odpowiadali nietylko wpłaconemi u- 
działami, ale i 10-krotnie. Wobec tego obec 
ność na tem zebraniu — w interesie tychże 
udziałowców — jest konieczna, tembardziej 
— że w myśl art. 49 ust. o spółdzielniach, 
takie walne zebranie będzie prawomocne.— 
Również będzie omawiana sprawa odpowie- 
dzialności byłego zarządu za doprowadzenie 
spółdzielni do tego katastrofalnego stanu. 

— Sprostowanie. — W ostatnim nume- 
rze naszego pisma w artykule „Replika na 
odpowiedź Redaktora „Kurjera _ Wileńskie- 
go" — został zniekształcony sens w wier- 
szu 13-tym (od końca), zamiast słów: „bę 
dąc szczerszym demokratą, niż chcę byč“ 
— powinno być: „będąc szczerym demokra 
tą, nie chcę być” „itd. 

— Z Komitetu do Spraw Bezrobocia. — 
W związku z likwidacją Naczelnego Komi- 
tetu, co spowodowało utratę źródła docho- 
dowego w postaci dotacyj oraz wyczerpania . 
szeregu inych źródeł dochodowych, Woje- 
wódzki Komitet do Spraw  Bezrobocia w 
Wilnie z dniem 31 maja 1932 roku zmuszo- 
ny został do zlikwidowania się. Sprawozda 
nie z działalności Wojewódzkiego Komitetu 
zostanie złożone niezwłocznie po ukończeniu 
prac komisji rewizyjnej. 

W tym czasie akcję likwidacji. ma pro- 
wadzić bardzo intensywnie komisja likwida 
cyjna, wyłonionia przez Wydział Wykonaw 
czy. 

Pomimo likwidacji Komitetu pomoc bez- 
robotnym chociażby w zmniejszonym roz- 
miarze musi być okazywana i dlatego Wy 
dział Wykonawczy wystąpił z wnioskiem 
na walnem zebraniu, powołania Tymczaso- 
wej Komisji Pomocy .Bezrobotnym przy wo 
jewodzie wileńskim, której zadaniem będzie 
gromadzenie funduszów na cele zatrudnie - 
nia bezrobotnych. 

Do czasu powołania tej stałej komisji, 
akcja pomocy bezrobotnym nie może być 
przerwana, to też Komisji Likwidacyjnej zie 
cone zostały czynności, polegające na zdo- 
bywaniu funduszów na akcję pomocy. 

M tego powodu Komisja Likwidacyjna 
zwraca się tą drogą do społeczeństwa z 
goiącym apelem o składanie w dalszym cią 
gu ofiar na rzecz pomocy bezrobotnym. — 
Ofiary składane być mogą na konto: w P. 
K. O: nr. 180,610 oraz w K.K.O. nr. 472 lub 
też pod adresem siedziby Komitetu do 
Spraw Bezrobocia, Wilno Urząd Wójewódz- 
ki , pokój nr. 23. 

— Sprostowanie. — 
sprawozdania ze zjazdu Wil. T-wa O. i 
R. wkradło się skutkiem  przeoczenia kilka 

błędów, które niniejszem prostujemy. Amia 
nowicie: 

Wniosek p. prezesa Z. Bortkiewicza do 
tyczy.ł wprowadzenia w użycie przez woj- 
sko mleka, a nie „kwaśnego mleka". 

Do zarządu T-wa został wybrany p. J. 
Pietraszkiewicz, a nie ). Pietraszewski. 

— Wycieczka żydów do Kowna.- 
—W dniu wczorajszym w rejonie Za- 
wias przekroczyła granicę do Litwy 
wycieczka sjonistów - żydów z Wilna 

® kasi Sk k 

Do wczorajszego 
ke 
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Wczoraj o godz. 10 m. 30 na lotni- 
sku Aeroklubu Wileńskiego w Poru- 
banku w czasie lotu ćwiczebnego na- 
stąpiła katastrofa. 

Wystartował dwupłatowiec szkol- 
ny HENRIOT 28, wyposażony w $й- 
nik LE RHONE o 80 HP. Pilotował 
Henryk Kwiatkowski. Lotnik doświad- 
czony i umiejętny. Lata od roku 1929 
— brał udział w konkursach, otrzy- 

mmywał nagrody. Aeroklub  Wiłeński 
szczyci się nim, jako jednym z najstar 
szych i najlepszych swoich pilotów. 

Pasażerką była Janina Dłuska, — 
członkini zarządu  Aerokiubu. Młoda 
malarka, entuzjastka sztuki i entuzja- 
stka lotnictwa, najżywiej oddana temu 
szlachetnemu sportowi. 

Zły 108 wybrał ją sobie na ofiarę. 
Zaledwie kilka minut upłynęło, za- 

W BUDSŁAWIU WIELKIE PORUSZENIE 
Wielkie poruszenie wśród mieszkańców 

m. Budsławia wywołało urodzenie się dziec 
ka potwora w jednej z rodzin miejscowych. 
Nowonarodzone dziecko jest jakimś złośli- 
wym okazem natury, zamiast rąk bowiem 
posiada kopyta, jak u świni, twarz obrošnię 
tą włosami i przypominającą małpę. dolna 
zaś część ciała tego potworka podobna jest 

do psa. Niezwykłym tym okazem zaintere- 
sowali się lekarze. Dziecko - potworek cie- 
szy się dobrem zdrowiem. 

Wiadomość o urodzeniu się tej dziwącz 
nej istoty wśród mieszkańców miasteczka i 
okolicznych wsi jest komentowana jako sym 
bol zbliżającej się wojny, nieurodzaju itp. 

Bandyta galicyjski na granicy 
WILNO. — Onegdaj aresztowano w po- 

bliżu Druskienik niejakiego Bolesława-Lud- 
wika Kojrańskiego, który okradł dyrektora 
Masłowicza w Druskienikach.. Podczas śle- 
dztwa okazało się, iż rzekorny Kojrański jest 

  

w ilości około 60 osób z dr. Wygodz- 
kim na czele. Wycieczka udała się do 
Kowna, gdzie zabawi okolo 10 dni— 
Celem wycieczki jest nawiązanie sto- 
sunków z tamtejszemi organizacjami 
sjonistycznemi. 

BALE I ZABAWY 
— „Dancing“ na Kolonje Polskie. W pier 

wszej połowie czerwca r.b.n a całym terenie 
Rzeczypospolitej oddziały LMiK. —zgodnie 
z poleceniem Zarządu Głównego L.M. i K. w 
Warszawie organizuje szereg imprez, dochód 
z których został przeznaczony na fundusz 
Kołonjalny LIM. K. 

W związku z powyższem, Zarząd Oddzia- 
łu Wileńskiego urządza w sobotę, dnia 11 
bm. w cukierni B. Sztralla ul. Mickiewicza 
(róg Tatarskiej „„Dancing* urozmaicony pro- 
dukcjami artystycznemi. 

Początek o godz. 23-ej, wstęp zł. 2, aka- 
demicki zł. 1. 

TEATR I MUZYKA 
— Wesoły wodewil „Polacy w Amery- 

ce w Bernardynce. — Dziś we czwartek o 
godz. 8 min. 15 arcywesoły wodewil- ope- 
retka ze śpiewami i tańcami p.t. „Polacy w 
Ameryce". 

Jutro w piątek 10 bm. o godz. 8,15 w. 
„Polacy w Ameryce". 

— „Nieuchwytny“ — Wallace'a w Lutni. 
—Dziš we czwartek 9 czerwca o godz. % 
min. 15 wiecz. po raz pierwszy ukaże 
interesująca sztuka Wallace'a p.t. „Nieu- 
chwytny“. Premjera prasowa jutro w piątex 
10 czerwca. Wallace przedstawia tu kulisy 
niezwykłych zdarzeń sławnego Scotland Yar 
du. Udział biorą: p.p.: Jaśkiewicz, Bielecki, 
Wyrzykowski, Dejinowicz, Ciecierski, Wy- 
rwicz Wichrowski, Brenoczy, Szurszewska, 
Milecki, Jasińska - Detkowska, Puchniew- 
Ski, Wasilewski, i in. Reżyser W. Radulski 
ski. Nowe piękne dekoracje W. Makojnika. 

— Warszawska Rewia Mód w Lutni. — 
Wszystkie panie Śpieszcie do teatru Lutnia 
gdzie w sobotę 11 czerwca o godz. 8,15 i 
w niedzielę 12 czerwca ogodz. 4-ej po poł. 
odbędzie się Wielka Rewja Mód. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. — Pią- 
tek 10 czerwca 1932 roku. Koncert Wil. 
Orkiestry Symfonicznej pod batutą Adama 
Wyleżyńskiego z udziałem Imre Ungara. 

W programie: koncert Chopina E-moll, 
i inne. Początek o godz. 8-15 wiecz. Ceny 
—wejście 80 gr., ulg. 50 gr., i krzesła 2 zł. 
Bilety nabywać można w dniu koncertu od 
godz. 11-ej w kasie ogrodowej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Trzej przyjaciele. 

HELIOS — Gdy kobieta jest piękną... 
Casino — Faworyty Maharadży. 

Hollywood — Wyspa łez (S.0.S.). 

STYLOWY — Pan i Patachon. 
Lux — Droga do raju. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Alarm na ul. Dąbrowskiego. — Wczo 

1aj w jednem z mieszkań przy ulicy Dąb- 
rowskiego 7, powstał pożar, szybko ugaszo 
ry przez straż ogniową. Szkody nieznaczne. 

— ZNACZNE KRADZIEŻE MIESZKA- 
NIOWE. — W dn. 7 bm. nieznani sprawcy 
dostali się do mieszkania Kiłdanowicza Sta- 
nisława (Arsenalska 6) i skradli garderobę 
męską i damską wart. 2600 zł. 

W tym samym dniu garderobę warto- 
ści 2000 zł. skradziono Widawskiemu Kazi- 
mierzowi. (Kasztanowa 3). Sprawcy niewy 
kryci. 

— Złodzieje na rynku. — Kwiatkowskie- 
mu Piotrowi (Tunelowa 30) na rynku No- 
wogródzkim skradziono z kieszeni marynar 
ki 10 zł., Kieciana Antoniego, (Klonowa 9), 
który dokonał tej kradzieży, zatrzymano,— 
lecz skradzionych pieniędzy przy nim nie 
odnaleziono. i 

— KRADZIEŻ NA PLAŻY. — W ub. 
wtorek na plaży w Tuskulanach z ubrania 
podprokuratora Odyńca  niewyśledzony 
sprawca wyciągnął z kieszeni kilkanaście 
złotych. й 

Z POGRANICZA 
— ZASTRZELONY NA GRANICY. —W 

rejonie Stołpców sowiecka straż graniczna 
postrzeliła Wiktora Adamowicza, zatrudnio- 
nego przy wyrębie lasu. Adamowicz od- 
niósł ranę w okolicę brzucha i wkrótce 
zmarł. 

ZATRZYMANI PRZEMYTNI- 
W CY. — Na poszczególnych odcinkach 

pogranicza polsko - litewskiego patro 
le KOP zatrzymały ostatnio 9 przemyt 
ników z towarem wartości 12 tys. zł. 
Ze skonliskowanego przemytu najwię- 
cej było litewskiego tytoniu, i sacha- 
ryny. 

W czasie obławy w rzece Mere- 
czance koło Oran utonął znany litew 
ski przemytnik Kazimierz  Linkunas, 
który pomimo otrzymania postrzału w 
bok, usiłował jeszcze przepłynąć rze- 
kę. 3 

    

poszukiwanym wiamywaczem i rabusiem 
Zygmuntem Harasiem z Podkarpacia. Haraś 
grasował dłuższy czas w Małopolsce, skąd 
tropiony uciekł do Czech, a stamtąd ostat- 
nio przybył na Wiłeńszczyznę. 

WSZECHNAUK LEKARSKICH 
SZARLATAN 

We wsi Umieńce gminy zaleskiej areszto 
wano znachora Piotra Koleśnikowa, który 
nie posiadając zezwolenia trudnił się lecze- 
niem chorych. 

Koleśnikow od szeregu miesięcy leczył 
podejrzanemi ziołami i środkami  parality- 
ków, gruźlików, chorych na raka, na różę 
itp. Specjałnością Koleśnikowa było lecze- 
nie kobiet i spędzanie płodu. Skutkiem róż 
nych szarlatańskich praktyk zmarła z zatru 
cia się jakiemś ziółami Wierzbińska Anna, 
zaś po operacji od zakażenia Zofja Kodli- 
nówna i Wiktorja Rakówna. Pozatem Кй- 
ka osób zapadło na ciężką chorobę i do 
dziś dnia pozostaje kalekami. 

Z SĄDÓW 
HISTORJA NIEZWYKŁEGO 

SZANTAŻU 
Sprawa, która w dniu wczorajszym 

rozpatrywał Sąd Okręgowy w. Wilnie, 
przedstawia swego rodzaju sensacje. 

Historja przedstawia się mastępująco: 
W połowie października r. ub. do Igo 

Komisarjatu P. P. w Wilnie zgłosił się 
jakiś młody, osobnik, który wskazując 

, na przyniesioną z sobą paczkę ulotek 
komunistycznych, zeznał, że ulotki te 
znalazł w ustępie domu Nr. 12 przy ul. 
Rudnickiej. 

Sam widział przez okno, jak ulotki 
te zostały tam położone przez jakiegoś 
mlodego żyda. 

Po wyjściu owego osobnika, do te- 
gož komišarjatu zgłosił się za „chwilę 
jakiś drugi młody mężczyzna, który ж 
та! że nazywa się Paweł Pasternak i 
przechodząc w: tymże dnin ulicą Rud- к, 
mieką, i Się na lotną masówkę 
komuni „ Masówka ta została roz 

iązama, amo zapamiętł doskonale 
jakiegoś „żółtego żydka”, który tej ma- 
sówce przewodził i rozrzucał odezwy. 

Wobec powyższego Pasternaka wraz 
z odnalazcą bibuły, którym okazał się 
niejaki Aleksander Fiedorowicz, ies 
wano nazajutrz do Wydziału Śledczego, 
gdzie dano im do przejrzenia fotograf je 

    

notowamych już w policji przestępców 
komunistycznych. 

albumie tym obaj wskazali na 
jedna fotografię. " 

W rzeczywistości była to fotografa 
e2-letnieeo Szlomy Kazimierowskiego, 
svna. właściciela domu przy ul. Rudni- 
kiei 12. 

W mieszkaniu Kazimierowskich zia- 
wiła się po. i dokonala rewi Ro- 
wizia mie ujawniłe żadnych komoromi- 
tujacych materiałów. pomimo to nodej- 
rzany o mową działalność komunistycz- 
na Szloma Kazimierowski został aresz- 
towesny i csadzony ną Łukiszkach. 

ROZPOCZĘŁO SIĘ ŚLEDZTWO. 

Na drugi jednak dzień po areszto- 
waniu Kazimierowiskiego, do ojca jego 
Arona przy ul. Rudnickiej 12 zgłosiło 
się jakichś dwóch osobników, mówiąc, 
że losy jego syna leżą w ich ręku.. 

Będą zeznawać w śledztwie i dlate- 
go. jeżeli chce, ażeby zeznania te wy- 
padły korzystnie dla aresztowanego, 
musi wypłacić im 50 zł. Stary Kazimie- 
rowskii pieniędzy przy sobie mie posia- 
dał. wobec czego poprosił nieznajomych, 
ażebv zgłosili się nazajutrz. 

międzyczasie począł się jednak 
dowiadywać, kim są owi. tajemniczy 
świadkowie. 

Okazało się, że byli to wióśnie Fiedo- 
rowicz i Pasternak, pierwszy — rzeko- 
my narzeczony służącej Kazimierow- 
skich. Emili; Boullerów"v. i wydalony 
za kradzież książek wożnv jednego z 
gimnaziów przy ulicy Szopena, drugi 
zaś — jego kolega. 

ła sprawa stala. się jasną. 
Wymyślih całą historję o masówce 

na ul. Rudniekiej, a będąc w posiadaniu 
przypadkowo znalezionych przez Fiodo- 
rowicza na ulicy odezw komunistycz- 
nych. mogli już łatwo zameldować w 
molicii. że odezwv te podrzucił Szłoma 
Kazimierowski. Gdy tem ostatni został 
na skutek fałszywej denuncjacji aresz- 
towamy, szantażyści zgłosili się po pie- 
niądze. 

Na drugi dzień jednak nie zgłosili 
się sami, lecz pzysrłali jakaś kobietę, z 
żądaniem wynłacemia już 200 zł. 
Pieniędzy tvch stary Kazimierowski 

namówionv przez swego drugiego syna 
posłance nie wypłacił, o całei natomiast 
sprawie powiadomił policje. 

Z wvośród wezwanych świadków na 
rozprawe mie stawił się tylko Paster- 
nak. który według wiadomości zebra- 
nych przez bolicię wogóle uciekł z Wil- 
wa, w obawie przed karą za jakieś in- 
nego rodza iu przestepstwo. 

W wyniku wrzesłnchania świadków. . 
z pośród których szczególnie „niekorzy- |; 
stne dla Fiedorowicza zeznanie złożyła 
slużąca, Boullerówna, Sad udał się na 
naradę, voczem wyniósł wyrok unie- 

wimiażający. 
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iedwie samolot dokonał dwóch okrą- 
żeń... Na przyległem do lotniska polu 
leżały jego szczątki. 

Janinę Dłauską wydobyto z pod 
niego nieprzytomną. Powyżej kolan 
połamane nogi. Czaszka zgruchotana, 
i w krwawej masie zmiażdzonej gło- 
wy: odłamki żelastwa. 

Przewieziona do kliniki uniwersy- 
teckiej na Antokolu, zmarła po dwóch 
godzinach, nie odzyskując przytomno- 
ści. 

Henryk Kwiatkowski siedział w a- 
paracie z tyłu, na dalszem miejscu pi- 
lota. Słabszym był przeto impet ude- 
rzenia. Rany jego nie są ciężkie: zła- 
mana szczęka i powierzchowne obra 
żenia twarzy i nóg. Ale silny był 
wstrząs psychiczny. 

Władze Aeroklubu przeprowadziły 
prowizoryczne dochodzenie. Niewiele 
można jeszcze z niego wnioskować. 
jaka była przyczyna katastrofy? 
Na to pytanie mógłby dokładniej od- 
powiedzić ranny lotnik. Jego złamana 
szczęka i obandażowana głowa mó- 
wić mie pozwalają. Osłabiona i drża- 
ca ręką z trudem pisze. Jest przytem 
pod bezpośredniem wrażeniem wy- 
padku i śmierci serdecznej koleżanki. 

Motor musiał zawieść. Przy ostrym 
wirażu targnęła aparatem wichura, — 
która właśnie zerwała- się była nad 
lotniskiem. A gdy aparat traci szyb- 
kość, znajdując się © kuxadziesiąt me- 
trów nad ziemią, najsprawniejszy lot- 
nik nie da sobie z nim rady, najbieg- 
lejsza doń nie przywróci go do rów- 
nowagi. R 

* 

Wczorajsza katastrofa była pierw- 
szą w historji Aeroklubu Wiłeńskiego, 
spełniającego tak ważną i doniosła 
rolę w rozwoju naszego sportu lotni- 
czego. Wyrażamy mu na tem miejsca 
głębokie i najszczersze współczucie. 

  

   
     

    

Dziś 
upał i susza 

jutro już może chiod- 
no i dždžysto 

dlatego też i w lecie 
nie należy pozostawać 
bez tabletek Aspiriny. 

Istnieje tyiko jedna 

OT    

SPORT 
WYCIECZKA KAJAKOWA SEMINA- 

RZYSTÓW DO GDAŃSKA. 

T kajakowy. Poświęcenie kaja- 
. Kajakami do Gdymi. Oto coraz 
di spotykające się tytuły w rubry- 

ce sportowej. — Nie dziwnego. Sport 
kajakowy rozwinął się ostatnio bardzo 
szeroko i rozwija się nadal. 

Kluby, stowarzyszenia, a ostatnio 
nawet poszczególne szkoły liczą liczne 
zastępy własnych kajakowców. 

Wczoraj znów liczna rodzina kaja- 
kowców wileńskich powiększyła się o 
dziesięć kajaków dwuosobowych. 

Na przystani Szkoły Technicznej 
(ul. Brzeg Antokolski) odbył się uno- 
czysty raport absolwentów i uczniów 
Państwowego Seminarjum Nauczyciel- 
skiego Męskiego im. T. Zana, udają- 
cych się w dziesięciu kajakach —— wła- 
snej roboty — na wycieczkę do Gdańska 

Dzielni chłopcy przez całą zimę pra- 
cowali nad budową kajaków, aby obec- 
nie wyruszyć w ciekawą podróż. 

Żegnano ich uroczyście. 
Na przystań przybyły poczty sztan- 

darowe Seminarjum oraz Szkoły Ćwi- 
czeń przy Seminarjum z orkiestrą, oraz 
dwuszeregi uczniów ze swymi profeso- 
rami i dyrektorem p. S. Godeckim sa 
czele. 

Przybywa kurator Okr. Szkolnego p. 
Szelągowski, naczelnicy. wydziałów Ku- 
ratorjum, Komendani: Ośrodka WF. kpt. 
Ostrowski, dzialacze sportowi i inni. 

Nauczycie! WF. Seminarjum p. Nie-. 
wiadomski pokazuje kajaki, wyjaśniając 
rozplanowanie urządzeń. Jest więc: ka- 
jak - radjostacja, kajak - szpital, a 
przynajmniej przychodnia. 

Uczestnicy wycieczki spuszczają ka- 
jaki na wodę, odpływają, a następnie 
defilują przed zebraną publicznością.— 
P. Niewiadomski przez megafon preze' 

tuje zawodników. Kolega x — kmcharz, 
y — technik, z» — prasa. Każdy ma 
swój przydział, swoją funkcję. ||| 

Po prezentacji i pokazie ratowmic- 

twa załogi przybijają do pomostu. P. 
Kurator Szelągowski i p. dyrektor Go- 
decki wygłaszają krótkie przemówienia 
Chłopcy wznoszą okrzyk na ich cześć. 

Ceremonja skończona. Kajaki na 
z wodzie. Żagle trzepocą się. Dwudziestu 

dzielnych, opalonych chłopców powiezie 
falom Bałtyku pozdrowienia z Wilna. 

Szczęśliwej drogi! (t 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cy- 
klistów i Motocyklistów w Wilnie podaje 
do wiadomości, członków Towarzystwa: — 
mających zamiar wziąć udział w zawodach 
o mistrzostwo województwa wileńskiego a= 

że do tych zawodów będą dopuszczeni je- 
icy posiadający licencję kolat- 

į, nie posiadajacy powyższej 
licer ji kolarskiej, — powinni niezwłocznie 
zwrócić się ,do zarządu Towarzystwa 'ce- 
lem wyjednania» takowej. 

(Dokończenie na stronie 4-ej) - 
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AUTOR SCENARJUSZY FILMOWYCH 

mordercą w 
SENSACYJNY PROCES PRZED 

GRODNO. — Sąd Okręgowy w Grodnie 

pod przewodnictwem wiceprezesa M. Hry- 

uiewicza i przy udziałe sędziów: Anichi- 

«1owskiego i E. Merlego przystąpił wczo- 

aj do rozpatrywania sprawy Izaaka Milej- 

kowskiego, oskarzonego © zamordowanie 

przez uduszenie swojej żony. 

Oskarża wiceprokurator Kożuchowski,— 

Powództwo cywilne wnosi adw. Terlikow- 

ski. Broni oskarżonego adw. Firstenberg. 

Sprawa wywołała ogromne zainteresowa 

*mie w mieście, tak, że już od rana policja 

«ie wpuszczała na salę żądnej sensacji pu- 

bliczności. 

*" Tło sprawy przedstawia się następują- 

co: 
W dniu 18 listopada 1932 roku subloka- 

tor Milejkowskich major Rymkiewicz , wró 

ciwszy do domu, zastał drzwi mieszkania 

"zamknięte. Po otwarciu: drzwi siłą w przed 

pokoju znaleziono zwłoki Milejkowskiej, po 

UCZNIOWIE - SZERMIERZE PRZEGRALI 

W WARSZAWIE 

reprezentacja Szermiercza wileńskich 

'szkół średnich wyjeżdżała do Warszawy na . 

mecz z reprezentacją szkół warszawskich. 

Zwyciężyli warszawiacy w nieznacznym 

stosunku 9:7. 

Najlepszy wynik indywidualny osiągnął 

członek reprezentacji Wilna — Romanowski. 
(t). 

SPRAWA „LAUDZISTÓW* 
Z OGNISKA 

Sprawa nieformalnych zwolnień szere- 

gu b. graczy Laudy, grających obecnie w 

piłkarskich drużynach Ogniska została o- 

statecznie załatwiona. 

Wil. OZPN po gruntownem zaznajomie- 

niu się z detalami jej uchwalił: 

unieważnić zwolnienie następujących gra- 

czy: Wiro-Kiro, Zajcewa, Piaseckiego, So- 

kolińskiego, Lepiarskiego, Andrzejewskiego, 

" Okołowicza, Moszczyńskiegd, Godlewskiego 

Czesława i Kostanowskiego, jako wydane 

nieformalnie i potwierdzić z dniem tym gra 

czy wyżej wymienionych dla PZS Lauda. 

Ponadto uchwalono wezwać wspomnia- 

nych graczy na posiedzenie zarządu Wil. O. 

Z. P. N. w celu oświadczenia się ich — do 

jakiego klubu pragną należeć. 

Dotychczasowy stan rozgrywek zatwier- 

dzono, tak, że wszelkie obawy co do v.-0- 

verów dla Ogniska odpadły. 
Kierownictwo Laudy zostało ukarane za 

świadomie złe działanie przy wydawaniu 

zwolnień. K Downarowicz, T. Bulsiewicz i 

M. Lepiarski otrzymali roczną dyskwalifika- 

cję, jako działacze organizacyjni w sporcie, 

a ponadto Lepiarski zdyskwalifikowany zo- 

stał na 6 miesięcy, jako gracz. 

W ten sposób zakończona została spra- 

wa „łaudzistów* w Ognisku. (©). 

TREK KOLARSKI 

Trek kolarski, o którego uruchomieniu 
wkrótce, podawaliśmy, definitywnie urucho 

miony zostanie w dniu 19 bm. 

W dniu tym odbędą się zawody zorgani- 

zowane przez Wil. T-wo C. i M. e), 

[R YYYYYYYVYVYVYYVYY WY*PYYY Z 

      

Już się ukazała w druku j jest do na- 
bycja we wszystkich  ksjęgarniach 

broszura, poświęcona sprawie obrząd- 
ku wschodniego p.t. 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

w POLSCE 
(DYSKUSJA W „SLOWIE“) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcybiskupa E, Roppa, J,E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowj- 
cza. rektora A, Dąbrowskiego, T. ]. 
proti, J. Marcjnowskiego, prof, dr, W, 
Meysztowicza, red, j. Urbana, T, J, 
9. Żeleżnjakowicza; p.p. dr, W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz, Meysztowicza, se- 
natora R, Skirmunta j posła S, Stroń- 

skjego 

Skład główny w Księgarni św, Woj- 
cjecha w Wilnie. Cena zł, 1,80, 
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S. BEREZOWSKI, 

„Partbilet nr. 77777. 
Borys podziękował, ale nie chodzi- 

ło mu już o to. Chciał teraz uporządko- 
„wać powikłany splot nerwów, myśli i 
wspomnień. Więc jakże to: cała ta ka- 
tastrofa, która omało co nie złamała 

go, która postawiła go na brzegu samo 
bójstwa, która zmusiła go do podwój- 
nego życia i oszustwa, była tylko drwią 
cym grymasem losu? Tragedja zamie- 
niła się w farsę? A jego roczne cierpie 
nia były niepotrzebne! A wszystko to 
dlatego, że nie był wierny zasadzie, 
którą pozostawiła mu w testamencie 
matka: nie składać broni i walczyć o 
szczęście i życie do ostatniego tchu! 

I oto operetkowego posmaku nabra 
ła nagła zmiana na Wierszynina, na Ni 
kolskiego... 

A jednak nie żałował niczego, prze- 
ciwnie? nagłą jasnością myśli, zrozu- 
miał, że wszystko to było potrzebne, 
konieczne dla jego dobra: przecież po- 
znał dzięki temu Olę, która stała się ce 
lem i szczęściem jego życia! Myśl ta 
przyniosła mu spokój i z uśmiechem na 
ustach, zasnął snem twardym, dziecin- 
Rym... 

Obudził się późno, gdy delegaci wy 
chodzili już na zjazd. Był pełen energji, 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

łasnej żony 
SĄDEM GKREGOWYM W GRODNIE 

siniaczone, ze Śladami od uderzeń Meble w 

mieszkaniu były poprzewracane, wszystko 

świadczyło o stoczonej walce. 

Aresztowany pod zarzutem zamordowa- 
nia żony Milejkowski początkowo wypierał 

się winy, lecz później przyznał się. Na roz 

prawie sądowej Miłejkowski złożył obszerne 

wyjaśnienia, opisujące swój stosunek do żo 

ny i odwrotnie, współżycie z żoną itd. 

Z wyjaśnień jego wynika, że jest on 

człowiekiem utalentowanym, autorem sztuk 

dramatycznych i scenarjuszy filmowych — 

jeden z jego filmów był nawet wyświetla- 

ny. 
Żonę swą przedstawił Milejkowski, jako 

kobietę, która zazdrością i postępowaniem 
swem zatruwała mu życie, zabijając talent. 

Na rozprawę powołano 45 świadków: 
Dalszy ciąg sprawozdania z braku miej 

sca podamy w jutrzejszym numerze. 

ESTONIA 

TĄJEMNICZY LIST KAUMA 
GORDONA 

„ Jedną z głośniejszych spraw, jest 
sprawa Chaima Rabinowicza, diugolet- 
niego rządcy i głównego buchaltera 
gminy żydowskiej. 

Na początku b. r. zmarł długoletni 
prezes i członek zarządu tej gminy, Na- 
um Gordon. Niezadługo po jego śmierci 
z przyczyn dobrze miewyjaśnionych, z0- 
stał zwolniony ze stanowiska głównego 
Ibuchaltera gminy Ch. Rabinowicz. 

Zwolniony zwrócił się do gminy z żą- 
daniem wypłacenia mu odszkodowania, 
przyczem nadspodziewanie powołał się 
ma nieznany. dotychczas : nikomu list 
zmarlego prezesa. 

Wysokość tego odszkodowania miała 
się równać tylokrotnej gaży miesięcz- 
mej Rabinowicza, ile lat przepracował 
on w gminie. Wynosiło to razem coś o- 
koło 20.400 złotych. 

W rezultacie cała sprawa w formie 
powództwa cywilnego została przez Ra- 
bimowicza skierowana do sądu, w wyni- 
ku czego onegdaj zmalazła się na wo- 
kandzie wydziału cywilnego w Sądzie 
Okręgowym. A 

Na wstępie jednak rozprawy wystę- 
pujący w imieniu gminy żydowskiej 
adw. Rodziewicz zażądał wyjaśnienia, 

czy gmina jako taka jest jednostką 
prawną i czy b. jej prezes Naum Gor- 
dom mógł ją obarczać takiemi zobowią- 
zamiami względem Rabinowicza. A o i- 
le tak, to w jakim stopniu zobowiąza- 
nie to ma moc prawną i wykonalną. 

Celem udzielenia wyczerpujących od- 
powiedzi na pytanie zastępcy Gminy, 
Sąd postanowił 'w rezultacie całą spra- 
wę odroczyć. 

Na dłoniach masz od * (И rodreni: | =ypiszny 
Horoskoo całeeo życia Twego 

ASTROLOG WASILEWSKI m 
odc yta los twój z dobładnością ЧМЕ 

co do roku Ceny od póltora »ł 
Wilno, Wileńska 6 m. 7 (z fronts) 

Radjo wileńskie 

CZWARTEK, DNIA 9 CZERWCA 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Audycja dla 
poborowych. 12.40: Komunikat meteor. 12,50: 
Audycja dla poborowych. 15.35: Program 
dzienny. 15.40: Muzyka z płyt. 16.30: Kom. 
Akad. Koła Misyjnego. 16.40: Alkohol i jego 
skutki” — odczyt wygłosi dr. J. Kruszyński. 
17.00: Koncert. 18.00: „Warszawa — przv- 
szłości* — odczyt z Warszawy, 18.20: Mu- 
zyka lekka. 19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 
204“ — listy radjosłtuchaczów omówi Witald 
Hulewicz. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: Słowo do przyjaciół zwierząt. 19. 
Program na piątek. 20.00: Muzyka lekka. 
21.20. Audycja literacka. 21.50 Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

OFIARY 
Marja Rusiłowicz dla rodziny B. zł. 3 

  

  

   

  

Po cenach konkureacyjuych 

SKŁADNICA SPORTOWA 
wWiłeńska Nr. 10. 

Poleca Rakiety, siatki i pilki te- 
nisowe, piłki siatxówki, koszykowe, 
nożne, przybory do rybotėstwa, pleca- 
ki, menažki harcerskie, pantolle i ko: 
szulki gimnastyczne, trykoty kąpielo- 
we, pantotle sportowe, żetony na na- 

grody, oszczepy, tyki i dyski. 
  

siły, chęci do pracy... Cieszyły go pro- 
mienie słońca, które błądziły po nie- 
zasłanych jeszcze łóżxach, i nie po- 
sprzątanej podłodze. Chciało mu się 
śpiewać, tańczyć. Czuł się młodym, sil- 
nym, a przedewszystkiem  szczęšli- 
wym! 

Po śniadaniu Borys pośpieszył do 
trustu, należała mu się tam mała sum- 
ka za ostatnie miesiące pracy, postano- 
wił ją podjąć — przecież były potrzeb- 
ne Oli. IŚć na zjazd nie miał ochoty, 
słuchanie nudnych mów i haseł było 
w tej chwili ponad jego siły. 

„ Jak rok temu, były to pierwsze dni 
wiosny i jak wtedy krople spływały z 
dachów, tworząc wesołą gamę dźwię- 
ków. Wróble skakały rozradowane, 
ćwierkając głośno. 

W truście, znajomy kasjer uśmiech- 
nął się, podał rękę i, wydając, na da- 
who już wystawioną asygnację pienią- 
dze, rozpytywał Borysa, gdzie on te- 
raz pracuje, jak mu się powodzi. Po- 
kwitowanie musiał podpisać jeden z 
dyrektorów trustu, który prosił koniecz 
nie, aby Borys wstąpił do niego zaraz 
na chwilę. | 

Zaciekawiony poszedł do dyrektora. 
Liwszyc siedział przy biurku, toną- 

cem w papierach. 
— Co wy wyrabiacie? — krzyknął 

na wchodzącego. — Czy można tak 

SŁOW O 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TRZEJ PRZYJACIELE* — „PAN“. 

Reklama oszałamia, reklama 
wa, rekłama zachwyca... 

Ale tylko reklama. 
Czy „Trzej przyjaciele* mają „nuie- 

zwykłe napięcie, tempo, fascynującą 

treść*? Czy jest to „cudowny przebój 
śpiewno-dźwiękowy''? 

Po obejrzeniu należy stwierdzić, że 
nie. 

Reklama jest stugębna, rozkrzycza- 
na, przejaskrawiona. Od tego reklama. 

Ale rzeczywistość pozostaje sobą. 

Tak tedy przygody trójki przyja- 
ciół „sfilmowane z prawdziwego zdarze 

nia'' zostały przereklamowane. Temat, 
poświęcenia przyjaciół za siebie, histo- 
rja o miłości żołnierza amerykańskiego 

i rosjaneczki na Dalekim Wschodzie by 
łaby naprawdę wzruszająca... w powie- 

ści. 
To, co widzimy na obrazie jest nu- 

dne, rozwleczone i bez odrobiny życia. 
Pomysł z ramowem opowiadaniem 

oskarżonego o zabójstwo i dezercję żoł- 
nierza nie udał się. Z jakiej racji raa о- 
skarżony opowiadać na sądzie o róż- 
nych głupstewkach w rodzaju niepraw- 
dopodobnego uwiązania za nogę sier- 

żanita itp. 

Reżyser okazał się amerykaaisem i 

oczywiście ubrał rosyjskiego chłopca w 
rubaszkę. Co gorsza, kazał zakochanej 

parze robić karkołomny skok do jakie- 
goś dołu, aby tam dopiero zamiast po- 
łamanych nóg, stwierdzic wzajemną 

miłość. 
Film zaopatrzony jest w dlugi spis 

nazwisk różnych „doradców*. Poco oni 

Dzw:ęaawy 

Kino: Feat 

„Э ОМУ 
2ory- Wielka 36 

OGŁOS 
  
  

  

wiru |l-go, zamieszkały 

rjonowej, składających 
nego na rozbiórkę, z 

405-VI. 

OGŁOS 

kułów żywnościowych 
1. VII 
ru i soli. 

mistrzostwie Baonu 

ciany o godz. 10-ej. 
Oferty zalakowane 

1932 roku. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re 

Zakretowej 2, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 14 czerwca 1932 r. od 
godziny 10 rano w Wilnie przy 
Nr. 7 i Zgoda Nr. 27 odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należą 
cych do funduszu po zmarłej Anastazji Ła- 

rów 9 X 7 metr. na placu dzierżawnym do 
Magistratu m. Wilna należącym, oszaącowa- 
nego na sumę 2,000 złot.. я 

(—) Wi. Matuchniak. 
YYYYYYVYNYYYYYYVYVYVYYYPYVYYYVYYYYVYYYYVYYYVT 

Baon K.O.P. „Nowo-Święciany* w No- 
wo-Święcianach ogłasza nieograniczony prze 
targ publiczny na dostawę wszystkich arty- 

do 30. IX. 1932 r. z wyjątkiem cuk 

Szczegółowe warunki dostawy, instrukcje 
i druki wyłożone będą do wglądu oferen- 
tom do dnia 20 czerwca 1932 r. w kwatei- 

„Nowo Święciany* 
godzinach urzędowych. 

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 
1932 r. w lokalu magistratu Nowo - Świę- 

leży składać do kwatermistrzostwa 
„Nowo - Święciany* do dnia 

Kwatermistrz Baonu 

(AAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

122›$ najuowZzy supersziagier 100 proc, (czyli Gdy wybiła 
dżwiękowi-c pcraz pierwszy w Wilnie KOCHANKA SZATANA > połnócj. 

niesamowity dramat w 10 akt, z życia pozagrobcwego. Wro]. gł Neil Hamilton i Liljana Gisch. 
Nad prodram: Arcyzabawne awantury nowoczesnych czsrowników PAT | PATACHON 

wo PRZEDSIĘBIORCY ZWALCZANIA KR” ZYSU ŚWIATOWEGO 
Bomba humoru w 10 akt. Horagan śmiechu. 

ZENIE   

  

Erna iešis, pskealšiko: KEOnonų, zdoliy,— 1 łub 2 pokoje 
Sx dobry robot: dw wany, z polecenia pracowity poleca przy rodzinie chrześci- 

nik, bardzo potrze: mi podejmie się przcy się Bakszta 14 Janu- 
bujący pracy, 'zgadza- w swojej specjaluości, szkiewicz Witold. 
jący się na każde wa-tanio. Robotę wykona 
runki wynagrodzenia, solidnie. Tartaki 27 — 
poszukuje zajęcia. Cze- Rajchinbach Józef. 
botarunas Wiktor Wo- 
dociągowa 14. 

w Wilnie przy ul. 

  Trocka 9 m. 1.. 

POK6] 

  ul. Pokój 
grodnik kwelifiko- 
wany, z praktyką. 

Legjonowa 43. Chle- 
bowski Antoni, 

poszukuję pracy 
biurowej, mam 

poważne referencje, —2 3 ! 4 pokoi re 
14, wszelkiemi wygodami 

nowoczesnemi, wanna 
sa R na miejscu do wy- 

-— ты‹ап. gruntownie SE podejmujący najęcia. Wilno, mi. 

sezonia remon- 8 obeznany ze swym = się kazdej roboty _ Słowackiego 17 
tów domowych zawodem, zdolny ta-— znający gruntownie 8 

i odšwiežania miesz- chowiec. — piszukuje Swój fach, trzeźwy, — Mieszkanie 
kań tanio wszelką pra-Pracy. Kovowski Jan, uczciwy, prosi ojakie- 3 pokojowe 
cę z tem związaną wy- Bystrzycka 11 m, 5. kolwiek zajęcie. Lwow: ze wszeikiemi wygoda- 
kona malarz pokojowy ska 30 m. 3. Zarakow- mi do wynajęcia w 

Borejko Jan, Trzkt Ba- ski Rajmand. ładnej dzielnicy, Do- 
torego 1. wiedzieć się Białostoc- 

obotnik tartaczn = pe) 
przy żadnym z nich $$ (ę, zw, REES SES ZE 

' „2 nie znajdzie się praca 
druciarskie wyko: ją wyk walifikowanego pieni bag 

nuje tanie i s lidnie cjęgij” solidne 3 i 5 go czło- 
asara Michał wieka pozostającego mp SU ać ikowa 12. bez. pracy? — Łaskawe Wincenty Stankiewicz 

oboty stolarskie i zzofiarowania w Iguag Melszagolska 26 m. 3. 
meblarskie wyko- ią sekų 

nuje solidnie, žtanio 168042 <A 2 
szybko Piotrowski Sta- g 
nisław Chełmska 47. 
m. 2. 

się z domu drewnia- przyim e pracę na 

6-ciu lokali, rozmia- najskromniejszych 
Spa: gruntownie wsrunkach w zakładzie 

obeznany ze swąpiekarskim wykwaliti- 
specjalnością przyjmie kowany tachowiec-pie- 
pracę z wdzięcznością. karz. Lipowa „26 — Fabryczna 3 m. 

* Radziński Wincenty — Liksza Jan. Jan Wierciński. 
Rozbrat 5. 

_ wersytecka 9—15. 

Mieszkanią 

KOMORNIK 
  

  

  

ZENIE 

i paszy'na czas od serii on 
Te domów buduje 

się w. Wilnie, czyż 
  

szelkie roboty   

Skiep 
do wynaję ia  dyży. 
ładny (może być z Bo: 
kojem na mieszkanie). 
ul. Dominiksńska 14. 
Dowiedzieć się tamże 

rawcowa, szyje do. U dozorcy domu. 
bize i niedrogo.— ZEE Wo 

Wykonanie ROME Z 
Zawadzka Brygida, — KuPno 

Rajonai: i SPRZEDAŻ 
Iektromonter zna- gyvvevvvyvyvyvevyvęs 
jący dobrze swój Dwa duże 

tach. . ach, poszukuje pracy. oleandry 

w 

i ostemplowane na- 
Baonu 

75 lusarz - mechanik 
pozostający bez pra- 

© cy przyjmie posadę na 
skromnych warunkach. 
— Pracowity, sol dny, 
uczciwy. Dobry robot- 
nik, Tokarska 6 m. 6. 

eperuja zamki 
dorabia klucze. ta- 

nio, solid ie szybko 
wykwalifikowany ślu- 

  

KRAKOWSKI 
Kapitan. 

  

  

tu byli potrzebni? Również i ten sąd? 
Wystarczyłoby o połowę mniej statys- 

tów. Więcej matomiast przydałoky się 

ludzi do scen rewolucyjnych, które są 

raczej naiwne, niż rzeczy >. ! 
Film jest niemy z uoronioną muzy- 

ką i śpiewem, który zjawia się akurat ## 

ŻĄ 
   

  

środka od 

Prow. A. 

  

DAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

 Zygmnvntowicz Stefan, 
sarz Bruzga Stonisław 7ujewicz Władysław, Mostowa 3. 
Saraceńska 14 m. 12. 

e. prosi o ndzie- 
jenie jakiejkolwiek „g 

pracy. Zarakowski Sta- 
nisław Trakt Batore- 

do sprzedania niedrrgo 
+ so Obejrzeć, ul. Królew- 

tolarz.  Sumieny, mtojarz meblowy— ska 3 m. 13 od godzi- 
pracowity prosi o „) znający dobrze swój ny 2—3-ej w poł. 

dzielenie  akiejkcl- tich prosi o udzielenie - 
wiek pracy. Może Wy- my pracy. Przyjmie 

jechać na prowincję.— (gwnjeż / zamówienia. 
Czywilis Michał, Po- Wykonanie solidne. — 

narska 45. Babkin Antoti, Smo- 

  

"PAK A Okazy jnielll 
różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 

  

  

wtedy, gdy bohaterowie mają zamxniete 

a + go 2. 

ntroligator poszuku- 
leńsks, 13. samcchody 

  

  

usta pocałunkiem. Zresztą przyypuśćmy, 
że to ich dusze tak niby są r ; 
пе. — Ale to nie powód, żeby zaraz uie- 
opatrznie mazywać film  „cudewnyra 

špiewno - dźwiękowyia przebojem”. 
Dodatki są, nawet trzy. Jeden -— to 

Gużo razy oglądany morski przegląd 

(trochę bez ładu i składu poskiejany). 
Drugi — to pokraczna i nieudoina sy 
wetkowa ilustracja Mozarta, od któr 
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ARTS 

Kosmetyka 
NEAR TTKSKETA 
TVPYYYVYVEVYVYVYYEYON 

ej 

  

rzej z pomysłem), filmik rysun 
Tad. C. 

kowy. 

GABINET 
Giełda Warszawska  Racjonalneį 

ST kosmetyki 

Z daia 8 czerwca 1932r. ga 

Almis eis E Mieklewicza 21—4 

Skład Fortopiaotw, Pianin, Fistarmonj! 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 23, m. 11 

i je pracy. Wielks 28 
m. 6 Zubaczyk Wło- 
dzimierz. 

iakarz chwilowo "| 
bez pracy, przyj- 5 с 

mie posadę. Wymegeo чаа аЯНУ 
nia skromne. Szentyc- precowity. | Przyjmie 
kiego L Szyszkiewicz posadę — za skromne Ś 

Michał. wynagrodzenie. Tum- 
(Ciešia Prosi udzie mel Ernest. Pańska 7. 

lenie jakiejkolwiek 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję. Kijow- 
ska 4. Kowalewski Ja- 
kób. 

  

ucharka, nczciwa, 
pracowita przyjmie 

posadę, — wymagania 
skromne. Pietkiewicz 
Michalina. Soljaniki 7. 

zewe pozostający FORTEPIAN 
bez pracy prosi okrzyżowy i umeblowa- 

vdrielenie  jakiejkol- nie 4 pokoi, zpowodu 
*wiek posady. Kozyrski wyjazdu do sprzedania 
Leon. Trakt Batorego, pośrednictwo wyklu- 

czone,  Dobroczynny 
4 м 2, ой 10 — 11 
3—6. 

LetnisKa mana 
wwo» RÓŻNE 

SE solidny po- 
szukuje precy.Blum 

Stefan, Gedyminowska 

Sprzesaje tavio 
LOMBARD 

ul. Biskopia 4, tel. 
14-10 od 9—2i 

5—7 ppoł. 
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PoszUKUJĄ 
PRACY 
pzez tolarz, dobry facho- 

m Koza! znający swój $ wiec žė las r avevevvy 

  

gj prosi о 7u- 
dzialenie jakiejkol. 

wiek pracy. . Stanisław i aaA4AA4A4AAAAAhAAA4 
Andrzejewski. Pokój 6. 

      

AS fach — poszukuje ctyzmi przyjmie pracę B е х ezpliatnie — вкалосчеолня оллатиооя 
Zredukowany pracy najchętniej @0 па s;romnych warun: przyjmę Ps Aaa "FTWVYWYYYYYYYWYYY?YT 

woźay z instytucji majątku, spokojny, pra. kącj,, — Naruniec Kle: na wakacje do majątku Polec»na 
ubezpieczeniowej, — z cowity, Nowogródzka mens — Zaułek Lidz- 
dobremi świedectwami 10. Marciniak Konstan- pi 13, 
młody, Żonaty poszu- ty. 

bez różnicy narodowo- przez Tow. Św. Win- 
ści, wysnania. Piśmien-centego rodzina, skła- 
nych f informacyj zad.jąca się z matki su-   

B'erz prosi o u- 
ła z dobremi 

  Holandja 361,55 — 362,15 — 360,35 kobiecą Kkuje pracy ' Adrejmias 
Londyn 32,75 — 52,91 — 32,59, Urad kouserwa- Ignacy Koszykowa 39 
Nowy York 8,903 — 8,923 — 8,883 je, doska- m. 3. 
Nowy York kabel 8,907 — 8.927 — 8.887 
Paryz 35,14 — 35,13 — 35,23 — 35.35 
Praga 26,40 — 26,39 — 76,46 — 26,34 
Sztokholm 169,50 — 169,70 — 169,34 
Szwajcarja 174,40 — 174,83 173,97 
Włochy 45.75 — 45,98 — 45.52 
Berlin 211,30 w obrotach pryw. — Tenden* 
cja niejednolita. 

Papiery procentowe: 

5 proc. konwersyja 33.— 
6 proc, d larowa 50 
4 proc. dolsrowa 47,75 — 47,50 
7 proc. stabilizacyjna 47,50 — 46.25 — 52 

(setki) 
10 proc.kolejewa 100 
8 proc. L Z. BGK i B R, obligacje BGK 94 
Te same 7 proc. 83,25.— 
4 1 pół proc. L. Z ziemskie — 33,25 
8 proc warszawskie 55— —57,25 — 55,50 
8 proc. Częstochowy — 54— 
10 proc. «bl 1930 r. A 
Tow. Kred. Ziem Zł. 100— 
łendencja na pożyczki niejednolita, 
ua listy mocniejsza. 

Ake jei 

Bank Polski 70. — Tendencja utrzymana 

Pożyczki Polskie w Nowym Yorku 

Dolarowa 45,75 
St bilizacyjna 44,507 
Warszawska 30 
sląska 29,— 

SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET POPIERAJCIE 
RATOWANIA BAZYLIKI 

WILEŃSKIEJ 

postępować? Czy solidni ludzie tak ro- 
bią? Zniknąć tak bez wieści! 

— Przecież usunęliście mnie sami 
— musiałem wyjechać! 

— Usunęliście, wyjechałem! Wspa- 
niale! A my mamy się o was kłopotać; 
za was o wasze prawa walczyć? Prze- 
cież wiedzieliście, że my wszyscy was 
popieramy? 

— Wiedziałem. 
— I mimo to wyjechaliście, jak ja- 

kiś... obrażony dzieciak! Żeby nie 
zajść ani do trustu, ani do dyrektora, 
nie poradzić się, nie porozmawiać. 
Przecież mamy więcej doświadczenia i 
stosunki. 

— Nie chciałem nikomu dokuczać.. 
Kogo to mogło obchodzić, że mnie wy 
rzucono? 

— Trust się tem interesował! Wszy 
scy waszym losem się zajęli. A gdzie 
wy teraz pracujecie? 

W Sowchozie na Ukrainie. 
— I poco było tam jechać? Coście 

tam znaleźli? у 
O, bardzo dużo! — uśmiechnął się 

Borys na wspomnienie o Oli. 
— (o tam wam płacą? 
— 300 rubli. 
— I to wam wystarcza! Daję wam 

od jutra 400 rubli i robotę... 
— Ale jaką robotę i gdzie? 
— U nas w truście, a gdzie — czy 

usli odświeża, mzuws 
Jej YA braki Massż Siostra pielęgniarka 
kosmetyczny twarzy. poszukuje posady p:zy 
Masaż ciała, zlektrycz- chorych, może na wy- 
uy, wyszczuplający (ps- jazd posiada dobre re- 

nie). Natryskt „Hormo- ferencje. Zgłoszenia do 
na* wedłny prof. Sprh- Administracji pod W.H. 
la, Wypadanie w.osów, ska, 

łapież. Indywidualne Panienka 

dobieraałe kozmetyków skromnych . wymagań 
do każdej cery. Ostat- przyjmie pracę w cha- 

nie zdobycie kosmety= rzyterze ekspedjentki 
M racjonalnej. w sklepie, — Posiada 

Cedsiemuie Gd g.I0—8 gobre świadectwa i 
W. Z. Pi 48 golecenia. Subocz 90 

AANADSNAŁOAAASŁAŁAŃ m, 2 — Klimaszewska 
Posady Józeta. 

Młoda kobieta 

    

SERTORI VINITA 
PYYYYVYWYYWYYVY*YYYvv** pracowita, uczciwa — ski Jan. 

Dyrektora przyjmie jakąkolwiek 

i kasjera z poważ- 
nemi kaucjami poszu- 
kuje solidna Spółdzie- 
Inia , Oferty z poda- 
niem wysokości kaucji 
i żądanego  wynagro- 
dzenia sub; „Okazicie- 
lowi 20-to złotówki 
31 roku A. K. 1020538 
Wilno, Poczta Główna 

nie, opieka nad mie- 
szkaniem w czasie lata) 

Hryhorowiczowa. 
——— 

Osoba 
w Średnim wieku po- 
szukuje jakiejkolwiek 
pracy może samodziel- 
nej na małą gospodar= 
kę domową lub na 

  

L.0.P.P 
wam nie wszystko jedno? Muszę mieć 

waszą zgodę. 
— Zgadzam się, ale nie wcześniej 

jak za dwa tygodnie. : 

— To gorzej, ale i na to się zga- 

dzam. Nie będziecie pracowali w Mo- 

skwie... 
— Więc gdzie? 
— Zaraz to wam wytłumaczę. W 

zeszłym roku produkowaliśmy tylko 

gorszego gatunku tytonie i „machorkę“ 

szczególnie na ukraińskich tabrykach 

tytoniu. Wyjeżdżałem nawet do Kre- 

mieńczuga... 
— A więc teraz sprawa się przed- 

sfawia znacznie lepiej. Mamy produ- 

kować pierwszorzędne gatunki tytoniu 

na eksport. Bo gatunki te pogorszyły 

się znacznie w ostatnich czasach. Mu- 

simy więc zreorganizować oddział nasz 

w Symferopolu. Potrzebny nam jest 

tam człowiek pewny i energiczny, któ 8 

ryby umiał pokierować i przypilnować 

suszarni tytoniu i przyrządzania go. 

Wy potraficie to zrobić doskonale. Pra 

cowaliście przecie w wydziale tytonio - 

wym? - 
— Tak ostatnie dwa lata. 

— A więc znacie się na tem. 

Oddział w Symieropolu przebudo- 

wujemy zupełnie. Dyrektorem będzie 

tow. Matwiejew — doświadczony par- 

tyjny robotnik, ale to człowiek nowy w 

  

pracę (pranie, sprząta- 

Popławska 17 m. 8.kuje pracy w zakresie 

wieś, albo pilnowanie nia skromne, Wasilew= 

mieszkania za b. skrom- ski Antoni — 'О 

ne wynsgrodzenie. Ja- bramska 25. 

giellońska 5—38. J. A. 

rekomeudacjami, 
czysta. Niwog'ódzka 8. 
Kopciuch Darja, 

zeladnik szewzki, 
dobry fachowiec, 

ze. skromuemi wyma: 
ganiami szuka zajęcia 
od zsraz, solidny, niej prowincję Stryczyń- 

EE Rai = Emilja, Chocimska 

mierz. pak 

  

owal, dobry robot- s! 
nik, pracowity, su- 

mienny, — w ciężkich 
warunkach znajdujący 

szukuje pracy, 

Awsiukiewicz 

  

  

Sosa do wszyst - 
kiego, pracowita — 

uczciwa — posznkuje 
pracy. Może wyjechać 

  

pensjonat 4 zł.j dzien. 

użąca spokojna, — 
lubiąca dzieci po- „ASAAAMAKAAMAAMAMAAI proszę O ZWrot zegar- 

Može 
wyjechać na wieś, — 

Emilja = -—>2——— ma placi Orzeszkowe| 

kn pułkownik Kowal-prosi o pomoc W odzie- 

ski, Werszawa, Twarda žy lub groszach Ofia- 

ianskiej do wynajęcia. 

umeblowany (można z 
gotowaniem) UL Uni- 

załączeniem zaasreso- chotnicy, ojca bezro- 

dzielenie jakiejkol- wązej koperty, udzie- botnego i trojga ' wąt 
wiek pracy, najchętniej ją pełnon ocnik mająt- łych i głodnych dzieci 
we własnym fachu. — 

„„Piešlak Jau, Malinowa z 

  

18 — 6. Osobiście: — ry dla rodziuy B. — 
dwunasta przyjmuje Administrz= 

cja „Sł.wa*. 

MASAAŽAAAAAAAAAAAA AA 
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Letnisko 

  

wśród lasów, Reka 
Tenis. Zarzecze 16—17 
godz. 2 — 5. 

zniżka. Za wynagrodzenie 

ka damskiego czarnego 
zgubionego 4 'czerwca Lokale 

  

się, szuka pracy od temski 8, TVO rzy autobusie Gro- 
zaraz. Zgadza się na Taniek Betlejem Piękny pokój dzieńskim. Podgórna 
każde warunki  Żóra- zewc poszukuje pra- z balkonem, elegancko 3 m. 19, 

wia 9 m, 1. Żyźniew- B cy przy warsztacie umeblowany, odnajmę T 
czy też samodzielnie, zaraz dobrze sytnowa- Zgubloną 

MS „L. Może wyjechać nanemu fsublokatorowi. książeczkę wojskową 
c dobry tacho- 

wiec, solidny, ze 
świadectwami, , poszų. Hūrczyn SC 

  

swej specjalności. Sla- 
skowicz Antoni Wię- 
zienna 2 m. 3. 

zofer z dobremizzjęcia, 
świadectwami, trze- Kisilewski Stanisław. 

źŹwy, uczciwy, poszu- 
kuje pracy. Wyimaga- 
lea) я 8…пеш]п\: na 

  

Adoli. 

sprawach tytuniowych. I dlatego, że 

potrzebujemy kogoś, ktoby się nad tem 

dobrze znał, szukamy was od dwóch 

miesięcy, po całem państwie a zna- 

leźć nie możemy! 

— No jakże wam się ta robota u- 

śmiecha? Czy zgadzacie: się jechać? 

Przejazd na rachunek trustu, pensja 

400 rubli, djety za objazdy plantacyj. 

Mieszkanie znajdziecie, a w razie CZ€- 

go tow. Matwiejew przyciśnie „komun- 

oddział*. Więc zgoda? 8 

— Zgoda! -— odpowiedział krótko 

Borys. Widział Liwszyca jak przez 
mgłę. Zdawało mu się, że to sen, tak 

nagle to wszystko spadło. 

— Zgadzam się naturalnie! — po- 

wtórzył po chwili głośno. — Nie mogę 

się nie zgodzić powrócić do siebie sa- 

mego! — wyrwało mu się wbrew woli. 

Liwszyc naturalnie nie zrozumiał 

go: 
— Właśnie, pracować we właści- 

wym fachu, to znaczy wrócić do siebie 
samego! To lepiej niż pracować gdzieś 

na głuchej wsi. 

Borys roześmiał się głośno w od- 

powiedzi, a Liwszyc wtórował mu. 

Tak śmiejących się do siebie zna- 

lazł ich zarządzający i zamarł na miej- 

scu, na tak niespodziewany widok. 

— Widzicie, jak wesoło załatwia- 

my sprawy! — zwrócił się do niego 
           

prowincję, Sokola 16. 

ukiernik specjalista “Mr 
od ciastek. Zdolny, MIESZKANIE 

pracowity. Z powodu 
mmm kryzysu chwilowo bez 

Śniegowy 4, 

  

cogieini pod R 

stro-lefńszczyźnie prsyjmię wiedzieć się u właści-rok 1932 Nr. 768 ua 

pracę n» sezon Kalwa ciela domu nl. św. Ja-imię Grz* gorza Kagana 
ryjska 185. Wodejko kóba 16 m. 5. 

Osobny wchód, łaien- wydaną przez P. K. U. 
ka. Benedyktyńska 8 Piwiać ka imię Andrze- 
m 11. ja Dapszewicza syna Je- 

mmm rzego i Marceli rocz- 
nisa 1897 urodzony we 

2 pokojowe z kuchnią, wsi Szwakszty gminy 
wanną i pokojem dla Kobylnickiej pow. Po- 
służącej, w dziedzińcu, stawskiego unieważnia 
85 złotych miesięcznie, się. 
Od 1-go lpca. Ogą- =" 
dać można codziennie Zgubiony 
od 4—7 godr. pp. Do-numer rowerowy na 

  

  

unieważnia się. 
————————————— 

ČSA TEST ITT TO S TTT TI 

Liwszyc. — Przygotujcie dokumenty 

podróży do Symferopolu dla tow. О- 

gniowa, będzie on tam zarządzającym 

i zastępcą dyrektora. 

— Kiedy będziecie mogli wyjechać? 

— Mam jutro referat na zjeździe 
Rabkopu, w sobotę wyjeżdżam do Ki- 

jowa, muszę tam zdać wszystko, a więc 

conajmniej tydzień czasu mi to zajmie. 

Ustalmy więc, że 20 marca będę w 

Symferopolu. 
—- Doskonale. Pieniądze i papiery 

odpierzecie w piątek. Przyjdźcie na 12 

to poznacie się tutaj z Matwiejewym, 
waszym przyszłym szefem. To poważ- 

ny i sympatyczny człowiek, będziecie 

mogli z nim pracować. Instrukcje do- 

staniecie szczegółowe, a i sami na miej 

scu zobaczycie, co trzeba robić. A 

przytem dam wam przyjacielską radę: 

róbcie tak, żebyście zawsze byli dyre- 

ktorowi potrzebni, żeby się nie mógł 

bez was obyć. Nie obrażajcie się... ale 
przecież nie jesteście w partji... ja też.: 
a przecież siedzę już pięć lat tutaj |! 
dziesięć jeszcze przesiedzę, chociaż to 

wydaje się niemożliwem. Trzeba mieć 
trochę sprytu, to wszystko dobrze bę- 

dzie. Bo nie dosyć jest być dobryim 

pracownikiem, trzeba być niezastąpio- 

nym. 
D. CN: 

Kedaktor w 2.: Witold Tatarzytskk 
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