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litorwoncja a planowa gospodarka 
„Różnica pomiędzy etatyzmem a in- 

terwencjonizmem sprowadza się do róż 
nicy pomiędzy tytułem posiadania a dy- 
spozycją'*. Przytaczam tę trainą definicję 
użytą przez p. Stefana Meyera w „Go- 
spodarce Narodowej *, by już na wstępie 
obronić się przez zarzutem posiłkowania 
się terminami, bliżej — co do swego zna 
czenia — nieokreślonemi. Chciałbym tu 
jednocześnie wprowadzić pewną korek- 
tywę. Mianowicie, nadużycie praw dy- 
spozycji, lub uzurpowanie takich praw 
często przeistacza interwencjonizm w eta 
tyzm. jest to swego rodzaju etatyzm „nie 
legalny", tem niemniej przejawy jego ob- 
serwować możemy w bardzo licznych wy 
padkach i u nas i w innych państwach... 

Przedmiotem interwencjonizmu rządo- 
wego mogą być dorywczo najrozmaitsze 
dziedziny życia gospodarczo-społecznego 
posiadające mniejsze, lub większe zna-- 
czenie, dalej grupy poszczególnych dzie- 
dzin i wreszcie kompleks wszystkich 
tych grup. Zależnie od powyższego, па- 
leży zawsze zdawać sobie sprawę z te- 
go, jakiego rzędu jest interwencjonizin, 
bowiem to decyduje nie tylko o zrozu- 
mieniu pobudek interwencjonizmu, ale i 
daje możność przeprowadzenia analizy je 
go celowości państwowej. 

Interwencjonizm wyższego rzędu na 
daje kierunek rozwojowy gospodarcze 
narodowej. Przyszłość później wykazuje, 
czy inicjatywa rządu, ingerująca w natu- 
ralny przebieg rozwoju gospodarczego, 
nadająca swą polityką specjalny kieru- 
nek gospodarce narodowej, — czy była 
ona oparta na słusznych przesłankach, 
czy rzeczywiście sięgała okiem w przy- 
szłość, niejako odgadywała ją. Nieraz 
rzeczywistość już po krótkim czasie de- 
maskuje krótkowzroczność polityki go- 
spodarczej, a wówczas interwencjonizm 
bądź cofa się, ustępując miejsce liberaliz 
brany poprzednio kierunek. Przykład te 
go dostarcza nam nasza własna niedaw- 
na przeszłość. 

Jak już podnosiłem w jednem z pism 
gospodarczych, pierwsze lata po odzyska 
niu niepodległości, były okresem  inter- 
wencjonizmu, właściwie narzuconego 
przez inicjatywę ciał ustawodawczych, 
a opartego na przeświadczeniu, że zdo- 
bycze socjalne stanowią o0 przyszłości 
Polski. Co prawda w tem przeświadcze- 
niu nieraz łatwo dopatrzeć się można by- 
ło wpływu obawy przed zarzutem nieu- 
względniania „ducha czasów', — mniej 
sza o to, że źródłem tego „ducha cza- 
sow“ był przeważnie sąsiad od wscho- 
du. Przy istniejącem wówczas „nastawie- 
niu na pracę“, nawet w państwie wybii- 
nie rolniczem, jakiem jest Polska, intere- 
sy przemysłu musiały odegrywać w pań 
stwowej polityce gospodarczej rolę o 
wiele większą, niż interesy rolnictwa. 
Przemysł przecież dawał zatrudnienie 
wiełotysięcznym = rzesźom robotników 
należało więc dbać o uprzemysłowienie 
kraju, by stan zatrudnienia był najwięk- 
szy. Dlatego też rządy polskie, jakkol- 
wiek nie wahały się przed obarczeniem 
przedsiębiorstw przemysłowych nadmier 
nemi świadczeniami socjalnemi i podat 
kami, jednocześnig dbały o stworzenie 
takich warunków, przy których produk- 
cja przemysłowa tem niemniej opłacała- 
by się. Z tem się wiąże między innemi 
szeroko początkowo stosowane finanso- 
wanie przemysłu przez skarb  pajstwa. 
W „nastawieniu na pracę” tkwi również 
źródło prokonsumenckiej polityki, robot- 
nik bowiem jest elementem miejskim, dla 
miast zatem należało zabezpieczyć podaż 
żywności po cenach jaknajtańszych. Po- 
lityka prokonsumencka oparta była na 
grze na zniżkę produktów rolnych, 
oraz na reglamentacji administracyjnej 
cen artykułów pierwszego użytku. 

Wszystko to musiało skupić się na 
rolnictwie. Ewentualność bezrobocia na 
wsi, w mniemaniu czynników rządzą- 
cych, mogła być z łotwością zażegnana 
wobec spodziewanego wzrostu chłonno- 
ści ośrodków przemysłowych. Tym rów 
nież celom służyła jednocześnie reforma 
rolna. Polityka w tym kierunku często 

przybierała formy polityki wyraźnie an- 
tyrolniczej, a często nawet świadomego 
niszczenia więksźej własności ziemskiej 
celem zaspokojenia domniemanego gło- 
du ziemi. 

Taki stan istniał mniej więcej do po- 
łowy 1926 roku. Taką była istota inter- 
wencjonizmu rządowego, jego cele i za- 
mierzenia. Przeprowadzany był konse- 
kwentnie i z dużym rozmachem, plano- 
wo i wytrwale. Nie ostał się, ponieważ 
błędne były przesłanki, — musiał cof- 
nąć się, ponieważ sprzeczny był z zakre- 
ślonym przez prawa gospodarcze rozwo- 
jem gospodarki narodowej, — nie może 
już więcej ważyć się i kusić o wpływy 
na kierunek polityki gospodarczej, po- 
nieważ wykazał krótkowzroczność, nie- 

zdolność do przewidywania przyszłości. 
Ale wówczas interwencjonizm nie u- 

stąpił miejsca liberalizmowi, zasadniczo 
żmodyfikował natomiast obrany poprze- 
dnio kierunek ingerencji, oraz zadania i 
cele ingerencji. Obecny interwencjonizm 
rządowy, czyniąc zadość tezie, że „rolni 
ctwo jest podstawą bytu społeczeństwa 
polskiego*, dąży do zabezpieczenia rol- 
nictwu, jako jednej z najważniejszych 
diedźzin gospodarki narodowej, maksi- 
mum warunków sprzyjających rozwojo- 
wi, nakreślając jednocześnie kierunek te 
go rozwoju. Nie znaczy to, że zwężił się 
zakres zainteresowania innemi dziedzina- 
mi. Zasada jednostronnej rozbudowy, 
zasada nadmiernego rozwinięciapewnych 
części organizmu społecznego kosztem 
zaniku innych, ustąpiła <niejsce trosce o 
właściwy rozwój całego organizmu. 

Jakkolwiek ustawodawstwo z lat u- 
biegłych, odzwierciadlające zabiegi z 
pierwszego okresu interwencjonizmu, pra 
wie bez żadnych zmian nadal zachowa- 
ło moc obowiązującą, jakkolwiek później 
niewątpliwie wypaczało ono nieraz za- 
mierzenia rządu, powstałe z innych po- 
budek i celów, — tem niemniej bez żad 
nej przesady można stwierdzić bardzo 
znaczną poprawę sytuacji gospodarczej, 
poczynając od roku 1927-go, zanim kry- 
zys gospodarczy nie spowodował zala- 
mania się na całym froncie gospodar- 
czym, nietylko u nas, ale we wszystkich 
państwach. 

Tu musimy zrobić pewną dygresję. 
Interwencjonizm rządowy, w sensie na- 
dawania gospodarce narodowej kierunku 
rozwoju i celów, jest jednym z najważ- 
niejszych czynników, decydujących о 
przyszłej roli i wpływach państwa, o je- 
go stanowisku wśród innych państw i fua 
wet misji historycznej. To, że interwen- 
cjonizm nieraz może obrać mylną drogę, 
jak to widzieliśmy na przykładzie Pol- 
ski w pierwszych latach po odzyskaniu | 
niepodległości, nie umniejsza jego dodat- 
niego znaczenia, ani jego konieczności 
zachwianie równowagi, jakie wówczas 
następuje, biorąc skalę historyczną, jest 
zjawiskiem czasowem i przeįšciowem, 
które może zaważyć na dłuższy, lub krót 
szy okres czasu na układzie stosunków 
wewnętrznych a nawet spowodować 
poważny wstrząs, ale które chroni nato- 
miast w przyszłości przed powtarza- 
niem błędów i uodpornia organizm go- 
spodarczy. Jeżeli w państwie monarchicz 
nem interwencjonizm rządowy nie bu- 
dzi żadnych objekcji, to nie widzimy przy 
czyn, dlaczego interwencjonizm nie miał 
by racji bytu w państwie demokratycz- 
nem, chyba tylko ten wzgląd, że przy u- 
stroju demokratycznym nie stać na rząd 
zdolny do nadawania kierunku gospodar 
ce narodowej... Interwencjonizm jest nie- 
bezpieczny tylko wówczas, gdy naduży- 
wa praw dyspozycji lub te prawa uzur- 
puje, a więc wówczas gdy wyradza się 
w etatyzm. 

Dygresję tę zrobiliśmy z powodu za- 
rzutów czynionych często pod adresem 
rządu, że interwencjonizm w obecnym 
stanie bądź utrudnia opanowanie kryzy- 
Su, bądź nie jest zdolny do opanowania 
jego. Źródła tych zarzutów są różne. 
Zatrzymamy się tu nad jednem tylko za- 
gadnieniem, które z tem się wiąże. Mia- 
nowicie od dłuższego już czasu pewne 
odłamy społeczeństwa poruszają w pra- 
sie konieczność wprowadzenia w życie 
„planowej gospodarki". 

O co tu chodzi? O taką „drobnostkę* 
jak wzajemne przystosowanie do siebie, 
na podstawie pewnego planu, zarówno 
wytwórczości jak spożycia. W rozuniie- 
niu zwolenników planowej gospodarki 
nasza gospodarcza niezawisłość uzalež- 
niona jest od stworzenia systemu, opar- 
tego o samorządy i związki pracownicze 

a regulującego produkcję i koordynujące 
go działalność wszystkich —przedsię- 
biorstw prywatnych i uspołecznionych. 

Znakomitą odprawę autorom tych 
pomysłów daje min. Ignacy Matuszewski 
na łamach „Gazety Polskiej'* w artykuie 
zatytułowanym „Gospodarka planowa. 
Przytaczamy tu niektóre ustępy: 

„-.„Cchodzi tu o to, aby istniał jeden ośrodek 
decyzji gospodarczej zamiast dziś istniejących 
wielu ośrodków  dyspozycyj gospodarczych. 
Tylko taką zmianę można nazwać przejściem 
do gospodarki planowej. Musi być centrum 
stanowiące że tyle ma być zasianych zbóż, ty- 
le wyprodukowanych butów, tyle armat, a ty- 
le lokomotyw, tyle a tyle pieniędzy ma być 
wobec tego puszczonych w obieg, tylu i tylu 
łudzi rzucić rolę i przejść do warsztatów, tylu 
2 tylu wyemigrowač. Plan — to znaczy jeden 
plan“. 

Interwencjonizm polega na interwen 
cji w czyjeś plany, ale nie na ułożeniu 
jednolijego planu. Państwo stwarza te 
czy inne warunki dla układania planów 
przez poszcżególne ośrodki dyspozycji 
gospodarczej. To też: 

»--..póki tych ośrodków jest więcej niż je- 
den, dopóty gospodarki planowej niema. Do 
tej pory na Świecie niema jej wogóle. Niema 
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BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BARANOWICZE — @ lego —— A, Laszuk, 
DABROWICA (Połesże) —- Księgaraja K, Malinowskiego, 
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NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia jazwitskieca, 
i NOWOGRÓDEK — Kiosk Ei, Michaisilego, 

N,„ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Kujęparaia Bpółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, DUKSZTY -— Buiet Kolejowy, 

T-wa 
GŁĘBOKIE — ud, Zamkowa — W, Włodzjmierow 

„Ruch“, GRÓDNO — Księgarnia 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy — $, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošč“ 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

POSTAWY — 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach*, 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 18, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, td, 3 Maja E 

Księgarnia Polstcjej Macjerzy Szkołczj, 

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickjewicza 24, F, juczewska 

WARSZAWA — Tow, Księgaraj Ko, „Rach”, 
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Proces Gorgułowa rozpoczęty 
Rozprawy potrwają trzy dni. — 100 dziennikarzy na sali. — Oświad- 

czenie przewodniczącego. — Jak zachowuje się zabójca. 
PARYŻ. PAT. W poniedziałek o go- 

dzinie 13 rozpoczął się proces Gorguło- 
wa, zabójcy prezydenta Doumėra. Pro- 
ces potrwa trzy dni. Na rozprawie obec- 
nych jest wielu adwokatów, oraz zgórą 
100 dziennikarzy francuskich. 

PARYŻ. PAT. Po odczytaniu aktu 
oskarżenia przewodniczący  Dreyfuss 
zwraca się do publiczności ze słowami: 
„Rozprawa powinna się odbyć w całko- 
witym spokoju. Jest to jedyny sposób 
złożenia hołdu Wielkiemu Obywatełowi, 
którego Francja utraciła”. 

Przewodniczący omawia następnie 
przeszłość Gorgułowa, jego studja me- 
dyczne, wstąpienie do armji, udział w 
wojnie. 

Gorgułow przerywa, wyjaśniając, że 
nie pozostawał nigdy w stosunkach z bol 
szewikami, lecz układał się z włościana- 
mi. Nie mieszał się jednak do polityki, 
sympatyzował z Kiereńskim, socjalistą i 
patrjotą, jak również z socjalizmem. Na 
oświadczenie przewodniczącego, że świa 
dek Łazarjew zeznał, iż oskarżony jest 
agentem Czeki, Gorgułow odpowiada, 
że świadek jest prowokatorem i agen- 
tem monarchistów. Przewodniczący wy- 
licza dalej szereg skarg, jakie wpłynęły 
do władz czechosłowackich przeciwko 
lekarzowi Gorgułowowi 0 sztuczne poro- 
nienia i t.d. Gorgułow przeczy, oświad- 
czając, iż jest to spisek monarchistów. 
Przewodniczący wspomina, iż wiele ko- 
biet zeznało, że pod pretekstem pomo- 
cy lekarskiej oskarżony dopuszczał się 
skandalicznych praktyk. Na to Gorgułow 
odpowiada, iż są to wymysły monarchi- 
stów. Przewodniczący przechodzi nastę- 
pnie do kwestji „partji zielonej”. 

  

Gorgułow następnie rozwija swój rę 
kopis i zwracając się do publiczności 
mówi z emiazą: „Francjo, o słuchaj mnie, 
Francjo!'* Przewodniczący przywołuje 
stanowczo oskarżonego do właściwego 
tematu. — Gorgułow zaprzecza zarzu- 
towi przewodniczącego, iż opuścił on 
swą żonę. Musiał on w nocy przejść gra 
nicę. Bolszewicy strzelali i zabili jedna 
kobietę, jemu zaś udało się przedostać 
do Warszawy, gdzie spotkał demokratę 
Borysa Sawinkowa. Pracował razem z 
nim, jednak władze polskie odmówity 
pozwolenia na pobyt Sawinkowa. Gor- 
gułow zeznał, iż założył Zielony Zwią- 
zek sam i nazwał się apostołem swej 
idei. Zebrał 30 stronników, lecz wkrótce 
porzucił ich, gdyż go zdradzili. Pozostał 
sam dla wykonania zamachu, jak apostoł 
(na sali poruszenie). 

Przewodniczący przystąpił następnie 
do omówienia pobytu Gorgułowa we 
Francji. Gorgułow po przybyciu do Fran 
cji umieścił w jednym z dzienników a- 
nons, na który zgłosiła się pewna kobie- 
ta, Anna Gend, obywatelka szwajcarska, 
obecna jego żona. Było to już czwarte 
małżeństwo z rzędu. Anna Gend wnio- 
sia w posagu 40 tysięcy fr., co pozwała- 
ło na życie bez trosk. Oeskarżony prze- 
rywa, zaznaczając, iż wydawał pienią- 
dze na cele polityczne, oraz na grę w 
kasynie — wtrąca przewodniczący. — 
Gorgułow stwierdza, iż przegrał w ka- 
synie 10 tys. a pozatem umebiował mie- 
szkanie. 3 maja, czyniuwagę przewod- 
niczący, oskarżony robi testament i wy- 
jeżdża do Paryża, pozostawiając żonie 
400 czy 500 fr. Po przybyciu 4 maja do 

SYTUACJA W NIEM 
TRYBUNAŁ STANU 

odrzucił wniosek 
BERLIN. PAT. Trybunał Stanu w Lip- 

sku zebrał się w poniedziałek 0 godz. 

9 rano, celem rozważenia wniosku rzą- 

du pruskiego, popartego przez podobne 

wnioski partji centrowej i partji socjal- 

demokratycznej o wydaniu zarządzenia 

Prezydent trybunału 
LIPSK. PAT. W uzasadnieniu orze- 

czenia Trybunału Stanu, prezydent Bum- 

ke podkreślił z naciskiem, że przedsta- 

wiony przez przedstawiciela Prus stań 

faktyczny nie dawał Trybunałowi dosta- 

tecznych powodów do wydawania tym- 

czasowego zarządzenia, tem bardziej, że 

ministrowie ptuscy w chwili krytycznej 

pozbawieni już byli swoich stanowisk 

państwowych. Pozatem zdaje się nie ule- 

gać wątpliwości, że przychylenie się do 

wniosków, przedstawionych przez przed 

stawiciela Prus, kolidowały z wydanemi 

przez prezydenta Rzeszy rozporządźenia 

mi dla państwa pruskiego o zaprowadze- 

Rządu Pruskiego 
tymczasowego, wstrzymującego wyko- 

nanie dekretu prezydenta Rzeszy w spra 

wie powołania komisarza w Prusach. 

Po naradach, które trwały do godz. 13 

Trybunał Stanu wnioski te odrzucił, 
  

uzasadnia orzeczenie 
niu stanu wyjątkowego i spowodowały 

poważne następstwa polityczne. Wobec 

wniosków stronictwa centrowego i so- 

cjal-demokratycznego, popierających 

wniosek rządu pruskiego, Trybunai nie 

zajął żadnego stanowiska. — Przedsta- 

wiciel rządu Rzeszy w czasie ogłaszania 

orzeczenia nie był obecny. Niespodziewa 

na ta decyzja Trybunału Stanu wywoła- 

ła w całem mieście olbrzymie poruszenie. 

Przed Trybunałem Rzeszy i redakcjami 

pism miejscowycr, gromadzą się tłutny 

publiczności, które żywo komentują wy- 

rok. ; 

gospodarki planowej również w Rosji — po- 
nieważ istnieją tam prócz rządu moskiewskie- 
go inne ośrodki dyspozycji gospodarczej. Te- 
goroczny plan zasiewów nie został wykona- 
ny ponieważ poza teoretycznie decydującym 
ośrodkiem władz sowieckich — istniał w prak- 
tyce równie rozstrzygający ośrodek gospodar- 
czy — chłopstwo...'* 

Jeżeli gospodarkę planową określić 
jako istniegie jednego ośrodka decyzji 
w danej całości gospodarczej, to „plano- 
wość' może być osiągnięta tylko w ten 
sposób: 

„Skoro miast wielu ośrodków decyzji g0- 
spodarczej ma istnieć jeden taki ośrodek — to 
na rzecz tego jednego wszystkie inne muszą 
zostać pozbawione swobody. Jakież są te o- 
środki, które dotychczas rozstrzygają o go- 
spodarce? Jest to: wytwórca — właściciel na: 
rzędzi produkcji, robotnik — „właściciel* pra- 
cy pośrednik — właściciel procesu wymiany i 
ciułacz kredytodawca (jako właściciel 
przyrastającego kapitału). Swoboda tych ka- 
tegoryj gospodarczych musiałaby więc znik- 
nąć. „Gospodarka planowa'* — w ostatecznym 
rezultacie, wszystko jedno w jakiej formie, mu 
si być monopolem środków produkcji, mono- 
polem wymiany (towarów i pracy), monopo- 
lem kapitalizacji". 

P. min. Matuszewski zaznacza, że 
stąd nie wynika, by ustrój państwa o 
„planowej gospodarce* musiał być ustro 
jem komunistycznym. Zwolennikami „go 
spodarki planowej" mogą być doskonale 

nacjonaliści i patrjoci. Ale ci zwolennicy 
„muszą być zwolennikami upaństwowie- 
nia wytwórczości, upaństwowienia wy- 
miany, upaństwowienia kapitalizacji — 
muszą zatem być zwolennikami przymtu- 
su, jako ultima ratio ludzkich czynności 
gospodarczych *. 

„Co innego jest ograniczenie swobo 
dy, co tworzy interwencjonalizm pań- 
stwowy — pisze dalej autor — a co inne 
go odebranie swobody przez zmonopo- 
lizowanie gospodarki: 

„Tam, gdzie wolność jest odebrana, gdzie 
zatem motyw zarówno zysku jak i twórczo- 
ści odpada — tam zostają dwa niezawodne 
bodźce, nakazujące jeszcze człowiekowi pra- 
cować — potrzeba i bat, głód i przymus”. 

„W artykułach o „gospodarce planowej" o 
tem wszystkiem nie mówi się, albo mówi się 
niewyraźnie, ciemno, operując takiemi pseudo 
pojęciami, jak „Świat pracy*, „,;sammorząd Z0- 
spodarczy*; „z żywymi trzeba naprzód iść*— 
co w rezultacie nie oznacza nic, prócz tego, że 
„zwolennicy „gospodarki planoweį“ sami nie 
wiedzą czego są zwolennikami. z 

Przytoczyliśmy wyżej sporo ustępów 
z cytowanego artykułu, których miaż- 
dżąca logika demaskuje całą bezdenną 
głupotę pomysłu wprowadzenia systemu 
„planowej gospodarki*. Gdyby nie brak 
miejsca, przytoczylibyśmy cały artykuł. 
Niema w nim ani jednego zbędnego sło- 
wa. W. Lewicki. 

  

  

stolicy Gorgułow włóczy się po mieście 
i wreszcie wchodzi do Notre Dame. 'Tu 
znowu Gorgułow przerywa, zaznaczając, 
iż chciał się w kościele pomodlić za swe 
idee. , 

Potem — ciągnie przewodniczący — 
oskarżony przybył do pałacu Rotschilda, 
na wystawę książki i zatrzyma! się w 
jednej sali oczekując, tam na przybycie 
prezydenta Doumera. Pan prezydent 
wszedł do sali. Morderca podszedł bii- 

sko, dając strzały (Na sali powstaje 0- 
gromne poruszenie). 

Gorgułow twierdzi, iż niczego sobie 
nie przypomina. Nie wie nawet, dlacze- 
go przyniósł ze sobą taki zapas amuni- 
cji. Strzelił raz, broń była automatycz- 
na, a następne strzały nie były kierowa- 
ne jego wolą. Dalej Gorgułow  spokoj- 
nym głosem wyjaśnia, iż miał tylko jed- 
ną myśl w mózgu i działał jak automat. 
Poświęcił swoje życie, a jakiś głos szep- 
tał mu, że należy tak uczynić, a potem 
umrzeć. Wreszcie oświadcza, że nie on 
zamordował, lecz jakieś fatum, którego 
był narzędziem. 

Oskarżony opowiada dalej, iż nie 
jest faszystą. Jest demokratą i republi 
kaninem. Przewodniczący przerywa py 
taniem, kiedy powziął zamiar zamordo- 
wania prezydenta. Gorgułow odpowiada 
że na kilka dni przed zamachem, gdy 
przeczytał w pismach, że prezydent we- 
źmie udział w wystawie w pałacu Rot- 
schildów. Powstała wówczas myśl za- 
mordowania prezydenta, który wspoół- 
pracuje z Ligą Narodów przeciw Rosji". 

Rozprawa trwa w dalszym ciągu. 

ICZECH 
  

  

WYBORY DO REICHSTAGU ZADECYDU- 
JĄ O LOSACH RZESZY 

BERLIN. PAT. Premjer bawarski, prze- 

mawiając w Weiden, oświadczył między inne- 

mi: Stwierdzam, że obawy ostatnich dni, po 

oświadczeniach, złożonych w Sztutgarcie przez 

kanclerza von Papena i ministra von  Gayla 

okazały się bezpodstawnemi. W  Sztutgarcie 

wyraźnie oświadczono, że rząd nie powoła w 

żadnym wypadku komisarzy w innych krajach 

inie zamierza tam ogłaszać stanu wyjątko- 
wego. Wybory do Reichstagu odbędą się bez- 

warunkowo za 8: dni. Wyniki ich zadecydują o 
przyszłych losach Rzeszy. 

PRZYSTĄPIENIE NIEMIEC DO PAKTU 
ANGLO-FRANCUSKIEGO. 

LONDYN. PAT. — Niemiecki charge 
d'affaires hr. Bernstorff zawiadomił dziś 
rano Foreign Office, że Niemcy postano- 
wiły przyłączyć się bez zastrzeżeń do an- 
glo - francuskiego paktu zaufania. Oprócz 
Wielkiej Brytanji i Francji, do paktu przy- 
lączyło się już obecnie 6 państw, a miano- 
wicie: Włochy, Belgja, Polska, Węgry, Ju- 
gosławja, Niemcy. 

STAN WYJĄTKOWY BĘDZIE ZNIESIONY 
JUTRO 

BERLIN. PAT. — „Berliner Boersen 
Ztg.* donosi, że stan wyjątkowy w Berli- 
nie i Bramdenburgji zniesiony zostanie w, 
środę bieżącego tygodnia. 

ZAMIESZKI I STARCIA NIE USTAJĄ 
BERLIN. PAT. — W ciągu wczorajsze- 

go przedpołudnia domiesiono o szeregu dal 
szych kriwawych zajść, jakie miały miej- 
sce ubiegłej niedzieli. W Leiserten doszło 
do bójek pomiędzy narodowymi socjalista- 
mi a członkami Żelaznego Frontu, przy- 
czem kilkanaście osób odniosło rany. Czte- 
rech uczestników 'walk musiano odwieźć 
do szpitala. W Brunświku aresztowano 80 
członków niezameldowanego zgromadzenia 
O zebraniu tem zawiadomiono policję, za- 
znączając, iż uczestnicy tego zebrania za- 

mierzają urządzić napad ma powracają- 
cych z zebrania przedwyborczego hitlerow- 
ców. 

KOMUNIŚCI SASCY GROZĄ STRAJKIEM 

GENERALNYM 

LIPSK. PAT. W związku z zamiarem roz- 

wiązania niemieckiej partji komunistycznej, 
komuniści sascy rozwinęli w całej Saksonji go- 
rączkową kampanję antyrządową. Naprężenie 
wśród mas robotniczych jest ogromne. Grożą 
strajkiem generalnym. 

ZNIEWAŻYLI SZTANDAR Z WIZERUNKIEM TV 
CHRYSTUSA. 

ESSEN. PAT. Bojówka hitlerowska napa- 
dia w Bohum na apolityczne zrzeszenie katolic 

kiej młodzieży męskiej, gdy zbierała się na je- 
dnym z placów publicznych dla wspólnego wy 
marszu na wycieczkę. Bojówkarze wyrwali 
chorążemu sztandar z wizerunkiem Chrystusa, 

padek ten wśród ludności katolickiej wywołał 
padek ten wśród ludności katolickiej wywował 

ogromne wzburzenie. 

  

TELEGRAMY 
PAN PREZYDENT U UŁANÓW 

KRECHOWIECKICH 
SUWAŁKI. PAT. — Przybył tu w po- 

niedziałek w południe p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej ze swem otoczeniem na obchód 
święta 15-lecia istnienia pułku Na święto 
to przybyło szereg generałów z generałem 

Fabrycym, pierwszym wiceministrem spr. 

wojskowych na czele, delegacje pułków, 
wojewoda białostocki Kościałkowski. Na 
granicy miasta oczekiwali p. Prezydenta: 
dowódca garnizonu płk. Dreszer, dowódca 
2 pułku Smoliński, szwadron honorowy, 
starosta suwalski Malinowski, przedstawi- 

ciele władz i społeczeństwa. Po złożeniu 
prze płk. Smolińskiego raportu, p. Prezy- 
dent w asyście szwadronu honorowego 
przejechał przez miasto, udekorowane fla- 

gami narodowemi do koszar. Po śniadaniu 

m dowódcy. pułku, p. Prezydent był obecny 
na zawodach konnych i popisach sporto- 
wych, wieczorem zaś odbył się apel pułku. 

SĄD DORAŻNY W BARANOWICZACH 
BARANOWICZE. PAT. — W dniu 25 

bm. nowogródzki sąd okręgowy rozpoznał 
w* trybie doraźnym sprawę mieszkań- 
ców wsi Lewkowszczyzna pow. stołpeckie- 

go Józefa Minkiewicza i Antoniego 
Dubickiego, oskarżonych 0 szpiegostwo 
ma rzecz państw ościennych. Obu ogkarżo- 
mym winę udowodniono, biorąc jednak pod 

uwagę, że szpiedzy zdobytych materjałów 
za granicę nie przekazali, sąd skazał obu 

na dożywotnie ciężkie więzienie, nie zaś na 
(karę śmierci, jak się spodziewali sami 0- 

skarżeni. To też okazali oni z wyroku wiel- 
kie zadowolenie. 

ZAJŚCIE Z WŁOŚCIANAMI 
BRZEŚĆ nad Bugiem. Podczas prowa- 

dzenia robót scaleniowych grumtów wsi Bu 
źni pow. kobryńskiego na odcinku Buźnia- 

Janopol, zebrało się około 20 mieszkańców, 
celem niedopuszczenia mierniczego Krupu- 
wicza Waldemara do prowadzenia robót. 
Włościanie stanęli na drodze, nie przepusz 
czając robotników, mastępnie odebrali od 
nich narzędzia pracy. /W czasie zajścia 
mierniczy Krupowicz i jego siostra Zofja, 
zatrudniona jako siła pomocnicza, zostali 

prze zgromadzonych kilkakrotnie uderzeni, 
wobec czego Krupowicz użył broni palnej. 
Po przybyciu policji zajście zostało zlikwi- 
dowane i mierniczy przystąpił do pracy. 

Policja zaaresztowała trzech prowodyrów. 

ŚMIERĆ RENE BAZIN'a 
PARYŻ. PAT. — Zmarł tu znany pi- 

sarz Rene Bazin, członek Akademji Fran- 
cuskiej. 
KURATOR POLESKI PRZENIESIONY 

W STAN SPOCZYNKU е 
BRZEŚĆ nad Bugiem. PAT. — Kurator 

Poleskiego Okręgu Szkolnego, Stefan Po- 
gorzelski, przeniesiony zostal w: stały stan 
spoczynku. Ministerstwo mie wyznaczyło 
następcy i obowiązki ustępującego kura- 
tora pełnić będzie marazie naczólnik Wy- 
działu Szkolnicbwa: Średniego Lubojarski. 

Z MEETINGU LOTNICZEGO 
W ZURYCHU 

SZWAJCARJA ZAJMUJE PIERWSZE 
MIEJSCE 

ZURYCH. PAT. Na wczorajszym 
międzynarodowym  meetingu lotniczym | 
pierwsze miejsce zajeły Szwajcarja i Da- 1 
nja, drugie miejsce Szwajcarja, trzecie 
miejsce również Szwajcarja, czwarte Fran 
cja. Włosi latali poza konkursem. Przyby- 3 
cia kpt. Orlińskiego spodziewać się należy 
dziś ramo. 
CHMURA MOTYLI NAD NOWYM 

YORKIEM : 
NOWY YORK. PAT. — W tych dniach 

spadła na Nowy York chmara białych mo- 
tyli nocnych. Ćmy te leciały chmurą tak 
geto, že na przestrzeni wielu kilometrów 
przysłaniały światło jak silna śnieżyca i 
utrudniały posuwanie się naprzód samv- 
chodów. 
TURCJA OGRANICZA FABRYKACJĘ 

NARKOTYKÓW 
GENEWA. PAT. — Na poniedziałko- 

wem posiedzeniu konferencji międzyparla- 
mentarnej, delegat Turcji omówił zarządze 
nia swego rządu w sprawie wprowadzenia 
wi. życie postanowień konwencyj między- 
narodowych o ograniczeniu fabrykacji i 
sprzedaży środków oszałamiających. Nastę 
pnie konferencja uchwaliła rezolucję, wzy- 
wającą rządy i parlamenty do szybszego 
ratyfikowania konwencyj genewskich о о- 
graniczeniu fabrykacji narkotyków. 
PONOWNA WOJNA BYŁABY RUINA 

ŚWIATA 3 
NOWY YORK. PAT. — Były sekretarz 

stanu, a obecnie sędzia Trybunału Między- 
narodowego w Hadze Frank Kellogg przy- 
był na lato do Stanów Zjednoczonych i ne 
zapytanie dziennikarzy, spotykających go 
na przystani, oświadczył między innemi: 

Problemy Europy są przedewszystkiem 
nafury gospodarczej. Nastroju wojennego 
w Europie nie zauważyłem. Ludzie zdają 
sobie tam sprawę, że ponowna wojna ozna- 
czałaby zupełną ruinę świata. Państwa eu- 
ropejskie wiedzą, że zaprowadzenie jak naj 
dalej idących oszczędności jest rzeczą ko- 

zną. Sądzę, że w Ameryce powinniśmy 
robić to samo, ale dotychczas nie zauwa- 
żyłem żadnego zdecydowanego posunięcia 
w tym kierunku. Położenie ekonomiczne 
Stanów Zjednoczonych jest zdrowe. Bo- 
lączki nasze wynikają z tego, że przez sze- 
reg ostatnich lat wyrzucaliśmy pieniądze 
przez okno. Europa rozumie potrzebę 0sa- 

czędności, a państwa tamtejsze uważa ją, 
że częściowe rozbrojenie Oszczędności ie 
im ułatwi, W możliwość wojny w Europie 
mie wierzę. 
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SILVA RERUM 
W Dynebungu dn. 24 bm. odbył się 

wszechlotewski zjazd delegatów młodzieży 
polskiej. 

Nasz Głos (84) w artykule witającym 
zjazd mówi m. im.: 

Przybyliście by tworzyć, by rozpocząć 
nową epokę życia młodzieży polskiej na 
Łotwie, 

Tak stę niestety stało, że byliśmy i je- 
steśmy świadkami, że nie zawsze w społe- 
czeństwach panuje jedność i zgoda, a mło- 
dzież w tym labiryncie jest zmuszona błą- 
dzić po manowcach. Działo się źle. Mło- 
dzież idąc samopas bez naczelnej organi- 
zacji, zatracała swe żywotne i twórcze si- 
ły, przekształcając się stopniowo w pionki 
nic nie warte, przesuwane po drodze ży- 
ciowej ślepym losem. 

Lecz oto dziś jeszcze ta sama młodzież 
powie nam: jesteśmy i będziemy. 

Jesteśmy wszyscy Polakami na tej zie- 
mi, bez różnicy płci i zajęcia, będziemy zaś 
tem, czego wymaga cel: dobrymi Polaka- 
mi i lojalnymi obywatelami państwa ło- 
tewskiego i w tych granicach będziemy 
kształcić we wspólńej swej qrganizacji i 

ducha i ciało, by wyeliminować ze swego 
przyszłego pokolenia naleciałości doby о- 
becnej. . 

Zespolenie młodzieży polskiej na ob- 
czyźnie jest niezmiernie mażnem zadaniem 

Musimy posiadać siłę ideową, aby móc 

się przeciwstawić wszelkim zakusom wro- 

gów i gorszych od wrogów — przyjaciół, 
klepiących nas po ramieniu. 

ABC (210) podaje ciekawą rozmowę z 
B. G. Shaw'em który o Polsce wyraził się 
w te: sposób: 

— Ah, Polska! Przejeżdżałem przez nią 
w tym roku. To coś nie dla mnie: paski i 
paseczki pól chłopskich zacieśniają hory- 
zont. Ciemmota taka, jak w dawnej Rosji, 
albo u nas w Irlandji... 

W chwilę potem: 
— Polska to kraj największych w Eu- 

ropie kontrastów: obok superkretynów 
( „supęrcretines"), rosną w tym kraju gen- 
jusze, tacy jak Paderewski, jak Comnrad- 
Korzeniowski, 

— I trzeba pamiętać — objaśnia dalej 

> calą dezinwolturą obecnych przy tej roz- 
mowie Anglików — że w kraju tym brak 
jest instynktu społecznego i że zgubiły go 
swego czasu właśnie zbyt wybujałe indy- 
widudtiości. 

Ciemnota... Superkretyni.. Brak imstyn 
ktu społecznego.... 

Tyle Shaw miał do powiedzenia o Pol- 
sce. To warto sobie zapamiętać, tembar- 

dziej, że są to słowa Shawa, powiedziane 
bcz krępowania się, bez mierzenia zdań w 
wywiadach, czy imnych oficjalnościach. 

©О ile o Polsce Shaw mówi z rezerwą, 

a nawet pewnym przekąsem, o tyle entuz- 

jazmuje się, gdy zaczyna mówić o bol- 

szewikach: 

Ci ludzie są żywi, mają religię — re- 
ligję pracy, tego jeszcze na świecie nie by- 
ło. Skolejstywizowane gospodarstwo zmie- 
nia psychikę rosyjskiego ciemnego mużyka 
na światłego, szeroko myślącego obywatela 
Naturalnie, że tam nie idzie postęp tal: szy 
bko, jakby mógł iść w krajach wyżej cy- 
wilizowanych.Tam przecież wprowadza się 
cywilizację od podstaw. Ale, jeżeli nawet 
zamiast obiecywanych 100 traktorów dzien 
nie, wyrabiają fabryki sowieckie zaledwie 
kilkanaście na miesąc, jest jednak nadzie- 
ja, że w następnym roku produkcja wzroś- 
mie , bo postęp w rozbudowie kraju, wzra- 
sta stale i coraz szybciej. 

В — Dzieci w ochronkach państwowych 
wyglądają cudownie — entuzjazmuje się 
dalej Shaw — ustało pijaństwo i rozpusta, 
żydzi w swych kolonjach rolnych czują się 
jak w raju, 

Co za subtelna i gruntowna znajomość 
Bolszewji — i to na podstawie... dziesięcio 
dniowych obserwacyj. Lector. 

      

  

_ „Arcybiskup* Kowalski wniósł 
A o ułaskawienie 

„Amcybiskup* marjawitów Kowalski, 
skazany prawomocnym już wyrokiem są- 
dowym ma karę trzech lat więzienia za 
czyny niemoralne, który jak wiadomo, u- 
zyskał ostatnio odroczenie wykonania ka- 
ry do m. listopada br., ze względu na zły 
stan zdrowia, wniósł za: pośrednictwem о- 

_- brony prośbę o ułaskawienie do p. Prezy- 

  

  

denta. 

TEATR W LUTNI wej i 
7 „LiCHWA MIESZKAKIOWA” G. B. SHAW'A 

Autorem  „Lichwy  mieszkaniowej“ Pomoc przyjaciela doktora, dżentel- 
jest G. B. Shaw. To sprawiło, iż na pre- 
mjerę do „Łutni* publiczność wileńska 
stawiła się licznie, zgóry oczekując sztu 
ki o nieprzeciętnej wartości, jako dzieło 

_ literackie i sceniczne. 
Rzeczywiście: „Lichwy  mieszkanio- 

|. wej” zlekceważyć nie można, chóć nie- 
zawodnie nie jest to najlepsza ze sziuk 
wielkiego pisarza angielskiego. Jej wadą 
jest nieco nierówna budowa: akt pierw- 
szy jest trochę niemrawy i za długi w 

_ stosunku do dwóch następnych, doskona 
le zbudowanych, żywych i pełnych 
głębokiej treści. 

_ Jaka jest treść sztuki?.. 
Dwaj džentelmeni — dr. Henryk 

Trencz i Wiliam de Burgh Koken, po- 
dróżując zagranicą, poznają innego dżen 
telmena Sartorjusza, również odbywają- 
cego podróż, ale razem z uroczą córka. 

Młody, przystojny, nieco nieśmiały, 
doktor, — młoda, piękna, pełna tempe- 
ramentu — Blanka Sartorjusz; czy trze- 
ba tłumaczyć, że miłość wybucha jasnym 
mocnym płomieniem? Miłość nagła, śmia 
ła, wielka i, jak każda prawdziwa mi- 
łość, nierozsądna? 

_ W tym wypadku to zaślepienie zako- 
chanego doktora po raz pierwszy dało 
się we znaki, gdy trzeba było zawiado- 
mić arystokratyczną rodzinę o dokona- 
nym fakcie zaręczyn: Zakochany mło- 
dzieniec nie wiedział, kim jest jego przy 

. szły teść. 

  

   

    

Podpisanie polsko - sowieckieg 

SŁ 

PAKTU O NIEAGRESJI 

MOSKWA. PAT. Wczoraj o godz. 
3 po poł. w Komisarjacie Spraw Zagra- 
nicznych w Moskwie, podpisany został 
polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Ze 
strony ZSSR, pakt podpisał zastępca 

komisarza ludowego do spraw zagranicz 
nych Krestinskij, ze strony Polski mini- 
ster pełnomocny Patek. 

Streszczenie paktu podaliśmy już w 
numerze niedzielnym. 

Strajk w Belgii bez zmian 
BRUKSELA, PAT. — Sytuacja straj- 

Ikowa nie uległa mimo akcji rządu i partji 
socjalstycznej żadnej poprawie. Umowa, 
ma którą zgodziła się belgijska partja so- 
cjalistyczna, została _ zakwestjonowana 

przez górników, którzy stawiają dodatko- 
we warunki. Dyrekcje kopalń przeciwsta- 
wiają się jednak rozpatrywaniu tych wa- 
runków: do czasi przystąpienia robotników 
do pracy na zasadzie umowy, zawartej po= 
przednio. Mimo prawie codziennych aresz- 
towań kilkunast ulub kilkudziesięciu ko- 
munistów, agitacja ich wzmaga się i to 

jest głównym powodem, dla którego górni- 
cy nie chcą ,przystąpić do pracy, Udział cu 

kilkakrotnie stwierdzony, Policja dokonu- 
jąc aresztowiań, natknęła się na komunis- 
tów: włoskich i miemieckich. Pozatem are- 
sztowamo dziennikarkę niemiecką i posła 
czeskosłowackiego. Podkreślić należy, że 

wśród aresztowamyich mie spotylka się zupeł 
nie nazwisk polskich. Sytuacja emigracji 
polskiej w miejscowościach objętych straj 
kiem jest w dalszy mciągu bardzo ciężka, 
Robotnicy polscy byli: zmuszeni przyłączyć 
się do strajku, lecz poza nielicznemi wyjąt 

kami, nie biorą udziału w manifestacjach. 
Gminy odmawiają Polakom zapomóg, mi- 
mo iż dany polski robotnik zamieszkuje w 
niej od kilkunastu lat. 

italja wycofuje się z unji mędzyparlamentarnei 
dzoziemców w akcji strajkowej został już 

GENEWA. PAT. — Przewodniczący 
konferencji międzyparlamentarnej otrzy- 
mał pismo delegacji włoskiej z zawiado- 

Dalaj Lama 
MOSKWA. PAT. — Z Szanghaju dono- 

szą, że Dalaj Lama przybył na front chiń- 
sko - tybetański, zwiedzając główną kwa- 
terę w Czen - Du, prowincji Czuan Bam 

mieniem, że w związku z incydentem państ 

wowym Italja wycofuje się zupełnie z Unji 
Miedzyparlamentarnej. 

na froncie 
Tybetańczycy czynią energiczne przygoto- 
wania do ofenzywy. Oddział kawalerji w 
liczbie 2 tysięcy wkroczył w głąb prowin- 
cji Tsin - Hai. 

„Kiirten śląski" zawisł na szubienicy 
"Wi sobotę o godz, 8,20 rano na tylnem 

podwórzu 'więżienia sądowego w Rybniku 
na Śląsku, wykonany został wyrok śmierci 
ma 36-letnim Józefie Gawliczku, który 
w! piątek przez sąd doraźny w Rybniku ska 
zamy został ma karę śmierci przez powie- 
szenie za ohydną zbrodnię na tle seksu- 
alnem. 

Obrońca skazanego zbrodniarza dr. A- 
dam, odniósł się telegraficznie po ogłosze- 
niu wyroku do łaski p. Prezydenta. O godz, 
11 мп nocy nądeszła do Rybnika odpowiedź 
odmiowina. O treści jej powiadomiono na- 
tychmiast Gawliczka, Do celi więziennej u- 
dal się kapelan więzienny O. Puchała, któ- 
ry wyspowiadał zbrodniarza i spędził z nim 
całą noe w celi więziennej, O. Puchała był 
też obecny przy wykonaniu wyroku. 

Gawiliczek zachowywał się zupełnie spo 

kojnie. Świadkami egzekucji byli prokura- 

tor sądu doraźnego Kulej z Katowic, urzę- 

dujący prokurator Synoradzki, nadkomi- 
sarz policji Kleske, lekarz więzienny, oraz 
asysta policyjna. Przed murami gmachu 
więziennego zebrały się olbrzymie tłumy 

publiczności, które policja usunęła. Wieść 
o wykonaniu wyroku lotem blyskawicy ro- 
zeszła się po mieście. 

Jest to pierwszy wypadek egzekucji na 

podstawie wyroku sądu doraźnego na te- 
renie Sląska. Kat Maciejewski przybył do 
Rybnika już w: piątek, a pojawienie się je- 
go na ulicach stanowiło niezwykłą sensa- 
cję. 

Reprezentacja tenisowa 
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Reprezentacja amerykańska, która pobiła 
Niemców na zawodach tenisowych o puhar 
Davisa w Paryżu. 

Stoją od lewej: John Fan Ryn, Wilmer Al- 
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: 

lison (zwyciezca Tloczynskiego w Wimbledon) 
Francis Shields i mistrz USA — Ellesworth 
"Vines. Ъ 

| 0d Administracji I 
Upraszamy Sz. Sz. naszych prenumeratorów zalegających w opłacie 

abonamentu, że z dniem l-go sierpnia wstrzymamy wszystkie egzem- | 

Ė plarze nieopłacone do tej daty. 
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mena, szczególnie wrażliwego na formy 
towarzyskie, — Kokena, pozwoliła usta- 
lić tylko tyle, że Sartorjusz jest, jak saia 
stwierdza, dżentelmenem, który majątek 

i stanowisko społeczne zawdzięcza włas 
nym wysiłkom. 

Ale nawet dżentelmen, szczerze się 
martwiący, gdy jest ubrany nie według 
przepisów dobrego tonu, nie będzie się 
zbytnio przejmował biogratją przyszłe- 
go teścia, jeżeli ten ma prześliczną cór- 
kę, której nie można nie kochać i która 
odpłaca całkiem niewątpliwą wzajemno- 
ścią. 

Oto do głosu dochodzi i o swe pra 
wa dyktatorskie gwałtownie się upominał 
— miłość — najmocniejsze, najbardziej 
egoistyczne i najbardziej nieraz wznio- 
słe uczucie, które panuje nad ludźmi. 

Łamie ta miłość konwenanse towa- 
rzyskie, przesądy stanowe, formy zasko- 
rupiałe, sztywne, zamyka zakochanym 
oczy na cały świat i tylko żąda od nich 
posłuszeństwa dla siebie. 

Para zakochanych nie protestuje; no 
bo i któżby zechciał się wyłamywać z 
pod rozkazów wszechwładnej pani miło- 
ści? 

Ale miłość ma potężnego wroga, któ- 
rym jest tak zwane „žycie“, czyli „pie- 
niądz“. > 

Konflikt jest nieunikniony. : 
Dr. Trencz dowiaduje się, iż Sarto- 

  

rjusz dorobił się na lichwie mieszkanio- 
że w dalszym ciągu dochody swe 

zwiększa zapomocą najbrutalniejszego i 
najbezwzględniejszego wyzyskiwania nę- 
dzy ludzkiej, zamieszkującej brudne kąty 
potwornych ruder, które dla Sartorjusza 
są złotą żyłą. 

Młody, szłachetny doktor, żyjący z 
procentu odziedziczonego po rodzicach 
kapitału, nie może się pogodzić z myś- 
lą o brudnem źródle bogactw  Sartorju- 
sza, nie chce korzystać z pieniędzy, Któ- 
re mają na sobie piętno łez i krwawych 
cierpień setek rodzin biedaków. Dlatego 
też, nie wtajemniczając Blanki w istoiną 
przyczynę swego postanowienia, oświad 
cza jej, iż w żaden sposób nie zgodzi się 
na to, aby ona, a temsamem i — Ot —- 
aby oni oboje korzystali z pieniężnej po- 
mocy Sartorjusza. 

Blanka widzi w tem jakiś podstęp, 
lub wykręt, przypuszcza, że młody ary- 
stokrata szuka pretekstu, aby uniknąć 
nieprzyjemnej dlań perspektywy spokiew 
nienia się z dorobkiewiczami. W dziew- 
czynie przemawia duma, zrywa więc z 
z narzeczonym. В 

Doktor zaś z przerażeniem dowiadu- 
je się od Sartorjusza, iż ten procent z 
kapitału, który jest podstawą jego egzy- 
stencji, otrzymuje on właśnie od Sarto- 
rjusza, bo ciotka Henryka kapitał jego 
ulokowała w intratnem przedsiębiorstwie 
mieszkaniowem.... 

Pieniądz... 

Oto druga potęga, jak miłość despo- 
tyczna i wszechwładna, jak miłość za- 
ślepiająca ludzi, lecz pozbawiona skrzy- 
deł miłości....! 
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Przed sądem przysięgłych w Kopenhadze 
zakończył się proces, który w całej Danji wy- 
wołał powszechną sensację. Chodzi tu o mord 
dokonany na pani Jakobinie Diiben, damie z 
najlepszego towarzystwa Kopenhagi. 

Jakobina Duben była wdową po zmarłym 
przed pięciu laty dyrektorze banku. W iistopa- 
dzie roku ub. zmarła nagle w pewnem sana- 
torjum wśród objawów otrucia. Władze 'śled- 
cze wychodząc z założenia, że miało tu miej 
sce samobójstwo, zezwoliły na pogrzeb. Każ+ 
dy był przekonany, że p. Duben popełniła sa- 
mobójstwo, a jako przyczynę podano choro- 
bę nieuleczalną. Kilka tygodni przed swą 
śmiercią musiała się p. Diiben poddać ciężkiej 
operacji. Pielęgnowała ją córka p. Elza Wiille- 
Bang, a czyniła to ze zaparciem się siebie, tak, 
że wszyscy wzruszeni „byli tą miłością córki 
do matki. 

Kilka tygodni po pogrzebie matki udała 
się pani Bang do jednego z duchownych, z 
którym była zaprzyjaźniona i oświadczyła 
mu, że zamordowała swą matkę. Nie mogła 
dłużej patrzeć na straszliwą męczarnię starej 
kobiety, i dała jej truciznę zdawna przygoto- 
waną, po zażyciu której pani Diiben zmarła. 
Można sobie wyobrazić przerażenie owego 
duchownego, który natychmiast porozumiał się 
z pozostałą rodziną, a po naradzie postano- 
wiono ula uniknięcia skandalu całą tę Spra- 
wę zatuszować. Pani Elza Bang nie mogła »ię 
z tem jednak pogodzić: dręczyła ją myśl, że 
zbrodnia jej ujdzie bezkarnie. Rodzina nie sta 
wiała jej więcej przeszkód, a pani Bang zgło 
siła się na policję, gdzie została natychmiast 
aresztowana i przekazana do sądu śledczego. 

Sala była podczas rozprawy wypełniona aż 
do ostatniego mieįsca. Pani Elza Wille -Bang 
zeznała, że matkę swoją ponad wszystko w ży 
ciu kochała, nawet ze swoim mężem w sie- 
dem miesięcy po ślubie się rozstała, by mog 
ła pielęgnować matkę. Gdy matka ciężko za- 
chorowała, a operacja nie przyniosła polepsze 
nia, p. Diiben błagała swą córkę, by jej da- 
ła większą dozę Środka nasennego. Chciała 
bowiem umrzeć, ponieważ boleści jej były 
straszliwe. Wówczas pani Bang nie uczyniła 
zadość życzeniu matki. Dnia 24 listopada nie 
mogła się już jednakowoż oprzeć prośbie mat 
ki i wręczyła jej truciznę. „Nie żałuję swego 
czynu, chcę ponieść karę zasłużoną” — о- 
świadczyła oskarżona. Rzeczoznawcy orzekli, 
że oskarżona ponosi pełną odpowiedzialność 
za swój czyn. Po krótkiej naradzie ława przy 
sięgłych zatwierdziła pytanie co do winy. — 
Trybunał zasądził ją na trzy miesiące więzie- 
nia, przyczem nie wliczono w karę wiežienia 
śledczego. Oskarżona nie- chce wnieść prośby 
o ułaskawienie. 
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Jan Wiktor. Tęcza nad sercem.. Powieść. 
Wyd. Il. Nakład Księgarni św. Wojciecha. — 
Cena zł. 5 r. 1932. ° 

Jan Wiktor jest poetą. Sąpoeci, wiekopom- 
ni twórcy epopei lub rapsodów. Inni opiewa- 
ja na wszystkie tony miłość wzajemną ko- 
chanka i kochanki, skandując każde ich sło- 
wo, drżące zamiarem pieszczoty. 

Wiktor jest poetą nawskroś chrześcijańskim. 
Skala jego wylewów lirycznych jest przeto 
rozleglejsza, ma tony arcyczyste, i tak dzwię 
czne, że odbijają się echem poza  granicagii 
tej ziemi na ktęrej się zrodziły. 2 

Największym czynem w oczach jego jest 
akt pokory, płynący z tych żywych głębin ser 
ac, gdzie zachowało się niezamulone sobko- 
stwem wzruszenie nawet dla niedoli zwierzę- 
cej. Miłość, chwalona piórem Wiktora, stoi w 
stosunku odwrotnym do piękna powierzchow- 
ności i do zapłaty jaką bywa obdarzana. Ale 
właśnie dlatego jest to miłość chrześcijańska, 
nie szukająca rozkoszy, ani spodziewająca się 
wdzięczności. Będzie ona zawsze wierzycielką 
na ziemi i tylko wobec Boga pozostanie 
dłużniczką za dar serca i sumienia. 

Jakoi pisarz — wywoływacz dusz i ty- 
pów -— Wiktor unika konwenansów, wprowa 
dzając do literatury trudno dające się ująć w 
ramy  powieściowe postaci wydziedziczonych. 
Sądzić należy, że jest on zwiastunem nowego 
kierunku w beletrystyce, gdzie ,wzgardzeni i 
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„poniżeni* będą wywyższeni, odkrywając przed 

czytelnikami bez względu na ich płeć, wiek i 
stan — widnokręgi mocnego życia i świętych, 

chociaż powszednich czynów. 
Wzruszająca jest powieść Wiktora, przetłi- 

maczona na język niemiecki p.t. „Morgenrote 
iiber der Stadt" przyjęła krytyka niemiecka 
z uznaniem wprost niezwykłem. 

Drugie polskie wydanie „Tęczy nad ser- 
cem“ jest potrójnym sukcesem: autora za po 
myst i serdeczne wykonanie, wydawnictwa 
za urzeczywistnienie go niegdyś drukiem i po 
nadto samej idei za bezwzględność umiłowa- 
nia — nawet tych, co nas nienawidzą. 

$tład Fortepiłnów, Planta, Fisharmengji 

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

ino, Niemiecka #, m. 17 

   
  

Nie Shaw pierwszy pokazał na de- 
skach scenicznych ludzi, będących sługa 
mi pieniądza. 
W nowszej literaturze świata pełno jest 

postaci skąpców, wyzyskiwaczy, kombi- 

natorów, wszelakiego autoramentu, od 

ludzi, opętanych żądzą bogactwa lub do 

brobytu i mających podwójne życie i 
podwójną moralność. 

Shaw natomiast dał niezwwykle cieka 
wą galerję typów ludzi, bynajmniej nie: 
będących manjakami, ofiarami, postacia- 
mi tragicznemi; — nie: bohaterowie „Li- 
chwy mieszkaniowej traktują nikczeni- 
ności, związane ze zdobyciem pieniędzy, 
jako zło konieczne, godzą się z niemi, bo 
dopiero na tym fundamencie umieją bu- 
dować piękne życie, ujęte w ramy prze- 
pisów i praw, obowiązujących wszy- 
stkich dżentelmenów. 

Z właściwym sobie szyderstwem pize 
suwa Shaw przed oczami widziów sze- 
reg jednostek, umiejących „dobrze się u- 
rządzić" i doskonale pogodzić brudy 
życia, którego osią jest pieniądz, ze 
wzniosłością uczucia miłości, opromienia 
jącej ich serca. 

Sartorjusz — centralna postać sztu- 
ki — jest prawdziwym pająkiem, ale jak 
że jest subtelny i delikatny w stosun- 
ku do swej córki, którą głęboko i ser- 
decznie kocha! 

Syroliz — administrator Sartorjusza 
— pająk z musu, ślepe narzędzie w rę- 
ku wyzyskiwacza, płaz, budzący litość i 
odrazę, wykonywa swoją nikczemną ro- 
botę tylko dlatego, że chce zabezpie- 
czyć kawałek chleba kochanym dzie- 
ciom. 

  

ków okręgu wileńskiego 
Związek Sybiraków Okręgu Wileńskiego zo 

stał założony w Wilnie dn. 9 stycznia 1929 
roku z inicjatywy Głównego Zarządu Związku 
Sybiraków w Warszawie. 

Pierwszymi założycielami Związku, którzy” 
podjęli się pracy organizacyjnej byli: pp.: J. 
Dowgielewicz, W. Woronicz, W. Krupowicz, j. 
Świętorzecka W. Starkiewiczowa i M. Rogiń 
ski. Ciężka ta praca organizacyjna dała jed- 
nak realne wyniki co dowodzi, że w krótkim 
czasie Związek osiągnął liczbę 40 członków.— 

+ Do Związku w myśl statutu zapisali się byli 
oficerowie i żołnierze 5-ej Dywizji Syberyj- 
skiej, więźniowie polityczni, osoby, które brały 
udział w pracach tajnych organizacyj wojsko 
wo - politycznych na Syberji oraz ich rodziny. 

Dnia 14 czerwca 1929 roku odbyło się pier 
wsze inauguracyjne zebranie Związku, gdzie 
dokonano wyboru zarządu w składzie następu- 

Jacym: н 
p. K. Kontowt, sędzia Sądu Apelacyjnego- - 

prezes, p. inż. ]. Sobolewski ——wiceprezes, p. 
W. Stecki —sekretarz, p. lek. J. Pietrowska —- 
zastępca sekretarza, oraz p.p. J. Dowgielewicz, 
dr. J. Hurynowiczowna, j. Mackiewicz dyr. To 
warzystwa Ubezpieczeń — członkowie zarządu. 
Nowopowstały zarząd w pierwszym rzędzie 

skierował swą dziaalność ku utrwaleniu pod- 
staw organizacyjnych i stopniowego rozwoju 
akcji w kierunku utrwalenia łączności towarzy- 
skiej wśród członków, gromadzenia historycz 
nych pamiątek związanych z działalnością Pola 
ków na Syberji, oraz sprawy niesienia pomocy 
swym członkom. Początkowe warunki, w ja- 
kich odbywała się praca, były nadzwyczaj trud 
ne. Główną do tego przeszkodą był brak od 
powiedniego lokalu, co w znacznym stopniu u- 
trudniało normalną pracę zarządu i tamowało 
rozwój związku. 

Początkowo Związek korzystał z lokalu Tow. 
Ubezpieczeń przy ul. Jagiellońskiej nr. 3, nie 
ponosząc z tego tytułu żadnych wydatków. — 
Wynikiem tego osiągnięto pewne oszczędności 
co dało możność zarządowi przyjścia z pomo- 
cą materjalną niezamożnym i bezrobotnym 
członkom w postaci udzielania bezzwrotnych 
pożyczek. < 

Dla wzięcia czynnego udziału we wszyst- 
kich przejawach życia społecznego i kultural- 
nego, a szczególnie w akcji niesienia pomocy 
bezrobotnym, Związek nawiązał bliższą współ- 
pracę ze wszystkiemi pokrewnemi organizacja 
mi na terenie m. Wilna. Poza wymienioną wy- 
żej akcją zapoczątkowano pracę w zakresie kul 
turalno - oświatowym i w tym celu urządzo- 
no szereg zebrań towarzyskich, które w znacz 
nym stopniu przyczyniły się do zespolenia i 
współpracy zarządu z poszczególnymi członka 
mi Związku. 

liość członków z każdym dniem wzrastała 
i obecnie dosięgła liczby 110, w tem 60 b. woj 
skowych z 5-ej Dywizji Syberyjskiej, pozosta- 
łe zaś stanowią byli więźniowie i zesłańcy po 

„lityczni, którzy przebywali na Syberji, oraz 
członkowie ich rodzin. 

Obecnie dzięki uprzejmości p. Władysława 
Worończa — członka zarządu, Związek zain- 
stalował się w jego prywatnem mieszkaniu, do 
kąd został przeniesiony sekretarjat Okręgu i 
gdzie w miarę potrzeby odbywają się walne 
zebrania członków. Dalsze prace Związku roz- 
wijają się pomyślnie. Ostatnio ogłoszono dru- 
kiem w prasie miejscowej kilka artykułów po 
święconych działalności poszczególnych organi- 
zacyj społecznych i wojskowo - politycznych, 
oraz dziejom oręża polskiego na Syberji. Na 
propozycję zarządu dokonano zbiórki ofiar po 
śród członków Związku na fundusz walki ze 
szpiegostwem. 

Na ostatniem walnem zebraniu dokonano wy 

© Matkobójstwo z litości Z życia związku sybira- Banda handlarzy nar- 
kotykami 

ujęta przez policję w Warszawie 

W Hotelu Litewskim przy ul. Chmiel- 
nej 19 w Warszawie odbywała się huczna 
libacja, która zwróciła uwagę władz bez- 
pieczeństwa z tego względu, że brało w. 
niej udział kilkanaście znanych policji o- 
fiar strasznego nałogu, t. j. narkotyzowa- 
nia się morfiną i kokainą. 

Władze bezpieczeństwa zainteresowały 
się tem zgromadzeniem narkomanów i po- 
stanowiły przeprowadzić jw hotelu rewizję 

Jak się okazało, libacja odbywała się 
w pokojach, zajmowanych przez dr. medy- 
cyny Jama Tarczyńskiego, a brało w: niej 
udział kilkanaście osób, zarówno kiobie:, 
jak i mężczyzn. Widok mundurów: policyj- 
nych wywołał wśród zgromadzonych niesły 
chalną konsternację, a szczególniej u gos- 
podarza Tarczyńskiego i dwóch obecnych: 
Konrada Mianowskiego i Stanisława Mil- 
czarka, którzy za wszelką cenę usiłowali 
wydostać się z za kordonu policji oraz pró- 

ibowali zniszczyć kompromitujące ich wi- 
docznie notatki. — Policja uniemożliwia 
te zamiary, dzięki czemu natrafiono na 
trop nowej afery handlu narkotykami. 

W toku dochodzenia ustalono, że Tar- 
czyński skończył uniwersytet i jest dokio- 
rem medycyny z prawem wystawiania re- 
cept. Prawo to wykorzystywał w ten spo- 
sób, że wystawiał recepty na narkotyki, 
jak morfinę i kokainę, przyczem sam się 
narkotyzował i zastrzykiwał truciznę zgła- 
szającym się do miego klijentom, pobiera- 

jąc za zastrzyk od 5—20 zł. 

Wspólnikiem Tarczyńskiego był Коп- 
rad Mianowski, który na zasadzie recept 
lekarskich, otrzymywał truciznę, sprzeda- 
jąc ją mastępnie odbiorcom —  fertance- 
rzom i fortancerkom na dancingach, pobie- 

rając po 16 złotych za: gram. Rola Milczar- 

ka, trzeciego wspólnika zbrodniarzy, pole- 
gała na tem, że krążąc po restauracjach i 

dancingach, wyszukiwał klijentów, chętnie 
nabywających truciznę. 

Całą bandę aresztowano i przekazano 
sędziemu śledczemu, który postanowił osa- 
dzić rwszystkiich w' więzieniu. Dalsze docho- 
dzenie prowadzone przez policję warszaw- 
ską, ma na celu ustalenie pozostałych 

wspólników: bandy, której macki miały ró- 
wnięż zasięg na miasta prowinejonalne, 
jak Łódź, Kraków, Poznań i Wilno. 

boru nowego zarządu, którego skład jest nastę 
pujący: ppłk. A. Aleksandrowicz — prezes, p. 
J. Dowgielewicz — wiceprezes. p. dyr. J. Mac- 
kiewicz — wiceprezes, p. H. Budrewiczówna 
—sekretarz. p. P. Ptaszyński — zastępca sekre 
tarza, p. W. Woronicz — skarbnik. oraz p.p. 
kapitanowa Berentowa. lek. ]. Piotrowska, |. 
Bierozowski i dr. A. Wierciński — członkowie 
zarządu. Do „komisji rewizyjnej weszl: р.р. В. 
Starkiewicz, i M. Rogiński. Sąd koleżeński sta 
nowią: p.p. nż. Z. Pac - Pomarnacki. inż. So- 
bolewski i W. Niecięgiewicz. Dział prasowy po 
wierzono p. inż. W. Pieślakow. W. P. 
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Przeniesienie siedziby gdyńskiej dyrekcji kole- 
jowej do Torunia 

  

Na wczorajszem posiedzeniu Rady Mini- 
strów zapadła ostateczna uchwała przeniesie- 
nia siedziby dyrekcji kolejowej z Gdańska do 
Torunia. 

Ten Syroliz odradza się w swej god- 
ności ludzkiej, z chwilą, gdy... na własną 
rękę zaczyna uprawiać wielkie zyskow 
ne szachrajstwa!.. 

Wiliam de Burgh Koken, doskonały 
znawca przepisów dobrego tonu, super- 
dżentelmen, czujący wstręt de Syroliza- 
nędzarza, wyrzucanego z posady za brak 
bezwzględności w stosunku do więk- 
szych od niego nędzarzy, — Koken sta- 
je się sekretarzem wzbogaconego szach- 
raja Syroliza... 

A wreszcie kochająca się para. Hen- 
ryk i Blanka. 

Miłość łączy ich, pieniądz rozdziela. 
tlanka nic nie wie o sposobach zdoby- 
wania pieniędzy i nie chce wiedzieć: 
poprostu chce mieć pieniądze, nie zasta 
nawiając się nad ich pochodzeniem. 

"Henryk wie, w jaki sposób zdobywa 
się pieniądze, wie, że sam. wbrew swej 
woli jest jednym z filarów, na których 
się trzyma sprytnie zbudowaiiy gmach 
Liehwy, ale ma przed sobą dwa wyj- 
ścia. albo być w zgodzie z wewnętrznem 
przekonaniem i stracić Blankę i... zy- 
ski, albo zamknąć oczy :1a pewne przy- 
kre rzeczy i połączyć się z ukochaną, 
mając zapewniony byt... 

Bez dramatycznych scen, bez zała- 

mywania rąk, z uśmiechem na ustach o- 
świadcza dr. Henryk gronu spryciarzy: 

— Przystępuję do spółki!... 

Czy trzeba cieszyć się, że zwyciężyła 
miłość?- Czy trzeba martwić się, że klę- 
skę poniosła moralność?.. 

Widz może wysnuć wniosek, jaki mu 
najbardziej przypada do przekonania; 

   
  

Iiustraja nasza przedstawia gmach, do któ- 
rego przeniesione będą biura dyrekcji. 

` 

może wysnuć szereg różnych wniosków 
na temat życia, miłości, wyzyskiwaczy 
i uciskanych, na temat obłudy towarzy- 
skiej, niekonsekwencji kobiet i zbyt już 
rażącej „konsekwencji* mężczyzn i t.p. 
GP 

Sztuka Shawa zaciekawia, porusza. 
nieraz draźni, a nawet irytuje, nieraz 
szczerze bawi, — jest dobrą sztuką, do- 

brze naogół odegraną. 

Sartorjusz, coprawda, nie udał się p. 
Skolimowskiemu, który był poczciwym, 
dobrym ojcem, ale niewiele miał w so- 
bie drapieżności pająka. Dlatego też trud 
no było zrozumieć po kim urocza Blan- 
ka (p. T. Marecka) odziedziczyła tę de- 
spotyczną naturę, upór w walce o wy- 
tknięty cel i mocne pazury, dające jej 
rękojmię zwycięstwa w życiu. 

Ponieważ postać Sartorjusza wypad- 
ła blado, przeto nie stanowiła należyte- 
go tła doskonałej pary kochanków: Blan 
ki (T. Marecka) i dr. Henryka (M. Wy 
rzykowski). 

Bardzo dobry był Syroliz (M. Biele- 
cki) — typ, konsekwentnie opracowany. 

Koken (Z. Karpiński) był nieco za 
żywy i ruchliwy, jak na Anglika, ale mo 
że właśnie. dlatego szczególnie się po- 
dobał publiczności. 

Reżyserował sztukę dyr. M. Szpakie- 
wicz; dekoracje — według projektu W 
Makojnika. ; 

„Lichwa  mieszkaniowa“ G. B. Sha- 
w'a jest dobrą pozycją w repertuarze te- 
atrów wileńskich. 

W. Ch. 
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Na odcinku gospodarczym 
Ministerstwo poczt i telegr. a polityka a- 

growizacyjna. — Jak donosi prasa, z dniem I 
sierpnia ma być wprowadzony specjalny — о- 
brót paczkami żywnościowemi na zasadzie 
specjalnej ulgowej taryfy. Przy dotychczaso- 
wej opłacie koszty przesyłki paczki 10 kg. w 
strefie ponad 100 km. wynosiły 6 zł. 10 gr.. — 
Projekt odnośnego rozporządzenia przewiduje 
obniżenie kosztów około 70 proc. Minister- 
stwo Poczt i Telegr. nadążyć zapomocą te- 
go środka do usunięcia zbytniego rzekomo po 
średnictwa w handlu artykułami żywnościowe- 
zależności od niedocagań budżetowych, że w 
mi. 

Dotychczas zwykłem zjawiskiem było, w 
dłuższych czy krótszych odstępach czasu roz 
maite wpłaty były z reguły podnoszone (tary 
fy kolejowe, znaczki stempłowe itp.). Jeżeli 
dziś ministerstwo poczt i telegr. obniża opła 
ty za przesyłki paczek żywnościowych, to nie 
wątpliwie kieruje się tu nie odprężeniem w sy 
tuacji budżetowej, lecz względami pewnej poli 
tyki. Według kursujących pogłosek rozporzą- 
dzenie ma na celu ułatwienie producentom do 
stawy żywności szerokim rzeszom konsumen- 
tów bezpośrednio, przyczem producenci 

  

' dą korzystali ze specjalnych przywilejów. je- 
żeli to odpowiada istotnym zamierzeniom mini 
sterstwa — musielibyśmy stwierdzić istnienie 
tendencji wyeliminowania kupca - pośrednika 
przy dostawie artykułów spożywczych. Ekspe 
rymenty tego rodzaju mogą tylko pogłębić kry 
zys gospodarczy, przyczyniając się do rozstro 
ju organizacyjnego wewnątrz kraju. 

Społdzielczość kredytowa w dobię kryzysu. 
—Wymownym przyczynkiem do sytuacji о- 
obecnej w dziedzinie kredytu może posłużyć 
uchwała powzięta na ostatniem walnem zebra 
niu Rady Zjednoczenia związków spółdzielni 
rolniczych Rz. P., jakie się odbyło w Gdyni. 
Otóż omawiając sprawy spółdzielczości oszcze 
dnościowo - pożyczkowej, Rada stwierdziła, że 
ostatnie rozporządzenia, słusznie chroniące 
dłużników od natarczywych wierzycieli, utrud- 
niają kasom Stefczyka utrzymanie na dotych 
czasowym poziomie sprawności w spłatach po 
žyczek, ałbowiem nie uwzględniają położenia 
kas, nie rozporządzających własnemi fundusza 
mi dłużej-terminowemi i uzależnionych od 
warunków, w jakich znajdują się ich wierzy- 
ciele. Mając na uwadze stan powyższy, Ogól 
ma Rada zwróciła się do czynników miarodaj- 
nych z prośbą: 

a) o złagodzenie Centr. Kasie Sp. Rol. ter- 
minów płatności jej zobowiązań, co pozwoli 
kasom Stefczyka rozkładać członkom spłaty 
pożyczek na dogodniejsze dla nich terminy; 
b) o ochronę prawrh również i dia kas Stef- 
czyka w wypadku, gdyby terminy rozporzą- 
dzeń, chroniących dłużników, miały być prze 
dłużane lub gdyby ochrona ta miała być po- 
większana; c) o obniżeniu centralom  finanso- 
wym Zjednoczenia odsetek od udzielonych im 
kredytów, co pozwoli kasom Stefczyka zni- 
żyć odsetki członkom od ich pożyczek; d) o 
zrównanie granicy stopy procentowej dla sto- 
sunków prywatnych (obecnie 15 proc.) z ban 
kową stopą procentową (11 proc.) gdyż wyż 
sza stopa procentowa dla stosunków prywat- 
nych utrudnia instytucjom oszczędnościowym 
gromadzenie wkładów i obniżanie od nich od 
setek. 

Przemysł skartelizowany a rolnictwo. 
Od roku 1928 ceny artykułów skartelizowa 

nych i zmonopolizowanych nietylko nie 
zmaiejszyły się a nawet wzrosły. Wśród głó- 
wanych grup artykułów nabywanych przez rol 
ników poważną część stanowią właśnie artyku 
ły skartejjzowane i zmonopolizowane. Przy- 
czymia się to do utrzymywania się rozpiętoś* 
ci cen między artykułami sprzedawanemi 
przez 1olników a przez nich nabywanemi na 
dawnym poziomie, przy pewnej nawet tenden- 
cji do wzrostu. Różnica między wskaźnikiem 
rolnym a przemysłowym, przy 24,7 proc. w 
styczniu 1930 r. wzrosła w styczniu 1931 do 
40,2 prac., zaś w styczniu bieżącego roku wy 
nosiła 40,9 proc. przyjmując wskaźnik dla 
1928 r. równym 100). 

W związku z tem, wśród sfer rolniczych 
coraz częściej padają żądania interwencji w 
tej mierze. Nie sądzimy jednak, by w krótkim 
czasie mogły zajść zmiany ku lepszemu. Sytua 
cja budżetowa i nawyk do obierania drogi 
najmniejszego oporu, nie sprzyjają obniżeniu 
artykułów monopolu, zaś kartele, które u nas 
powstają przeważnie trybem przemysłowym, 
jaż przez sam sposób swego powstania dają 
świadectwo  niezdolnoci ratowania własnej e- 
gzystencji z innemi poza wysokiemi cenami. 

Walka o worki Iniane. — Celem rozpow- 
szechnienia krajowych wyrobów lnianych, Wi 
leńskie Towarzystwo Lniarskie między innemi 
podjęło akcję zastąpienia powszechnie dotąd 
znajdujących się w użyciu worków jutowych 
przez worki Iniane. Akcja ta z początku spotka 
łą się z niemal solidarnym sprzeciwem niektó 
rych przemysłów, powołujących się badź na 
kontrakty z importerami zagranicznymi bądź 
na rzekomą niepraktyczność worków lnianych. 
Ostatecznie opór ten zaczął słabnąć, zaś uży- 
cie worków lnianych zwiększa się. 

Przeuwko workom Inianym stanowczo wy- 
stąpił k“ 40! superfosfatowy. Czytamy o 
„tem w ostatnim numerze „Tygoanika Rolni- 
czego* eo następuje: 

„O kartelu superfostatowym wiemy to, że 
produkuje dla rolnictwa superfosfat bardzo dro 
go: był kartel superfostatowy — superiosiat 

by: drogi, nie stało kartelu — superfosfat mie 
stany o wiele tańszy, znowu powstał kartel — 
superiosiat znowu podrożał. Ale nie to nas te- 
raz interesuje. Interesuje nas to., że kartel su 
perfosfatowy nietylko nie chce sam pakować 
'wego ;.oduktu do worków z inu Xrajowego, 

woli używać wcrki jutowe — texz ;ie clice 
awet pozwolić, aby nasze instyrucj» handlc- 
e używały do pakowania superiostatu wor- 
yw Inianych. Drzez naszych rolatków wypr 
ikowanych“. 
Prawdziwość tego, czasopismo rolnicze po 

ierdza przytoczerniem treści pisma kartelu do 
antrali Spółdzielni rolniczo - handlowych w 

wilnie. jeszcze jeden kłopot z kartelami. 
W powodzi pomysłów. — Według obiega- 

ięcych pogłosek picjekt nowego rozporządze- 
mia © postępowaniu egzekucyjnem władz skar- 
towych w dziale dotyczącym ujawnienia ma- 
jatku płatników, zawiera postanowienia, gdy- 
by egzekucja z ruchomości nie doprowadziła 
do zupełnego zaspokojenia poszukiwanej należ 
ROŚCI, albo już z protokułu zajęcia wynika, że 
z ruchomości należność ta nie będzie w cało- 
ści zaspokojona, albo jeżeli osoby trzecie 
zgłosiły prawo uzasadniające zwolnienie zaję- 
tych ruchomości od egzekucji, sąd, na wniosek 
Urzędu Skarbowego zobowiąże go, aby złoży! 

  

"wykaz całego swego majątku, i aby stwier- 

   
Ча przysięgą, że wykaz ten jest prawdziwy i zupełny, oraz że niczego ze swego majątku świadomie nie zataił. 

h. 

KARPIŃSKIEGO 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 25 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: +23. 
Temperatura najwyższa: --27. 

Temperatura najniższa: +16. 
Opad: ślad. 
Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja:. wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

KOŚCIELNĄ 
RUCH PERSONALNY WŚRÓD 

DUCHOWIEŃSTWA. Na mocy zarządze- 
mia JE. Ks. Arcybiskupa - Metropolity, w 

składzie osobistym Duchowieństwa zaszly 
następujące zmiany: 

Ks. Piotr Milkiewiez, prob. w Gajdach, 
na prob. do Ossowa. 

Ks. Stanisław Budnik, 
wik. do Lipniszek. 

Ks. Kan. Franciszek Sokołowski, rekt. 
kośc. w: Oranąch, na własną prośbę zwol- 
niony ze stan. 

Ks. Adam Franciszek 'Wojciechowski, 
wik. w Naczy, na wik. do Hoduciszek. 

Ks. Juljan Kołłb - Sielecki, prob. w 
Skrundziach, na wik. do Trok. 

Ks. Bolesław Bazewicz, wik. w Hoducisz 
kach, na prob. do Gajd. 

Ks. Franciszek Brudnias, wik. Bernard 
w Grodnie, na wik. do Lidy, 

Ks. Józefowi Woźniakowi zlec. admin, 
kość. w Batorynie, 

Ks. Paweł Matulewicz, neopresb., na 
wik. do Zelwy. 

URZĘDOWA 
— PREZES IZBY SKARBOWEJ E. 

RATYNŃSKI, powrócił z objazdu powiatów 
województwa wileńskiego, dokąd wyjeż- 
dżał w sprawach organizacyjnych, związa- 
nych z przejęciem przez władze skarbowe 

egzekucji administracyjnej, i z dniem 25 
bm, objął urzędowanie. 

neopresb., na 

MIEJSKA 
— Proszą o jezdnie i chodniki. — Do ma 

gistratu wpłynęły petycje mieszkańców ulic 
Świerkowej, Cedrowej, Zgoda, Zacisze i są- 
siednich z prośbą о jak najszybsze uporząd- 
kowanie tam jeźdni i chodników brak których 
szczególnie w porze jesiennej i wiosennej bar 
dzo daje się we znaki. 

— ĆWICZENIA REZERWISTÓW. — 
Pierwszego sierpnia powołani zostaną do 
szeregów rezerwiści, którzy w roku bieżą- 
cym odbywają ćwiczenia w ostatnim tur- 
nusie 

" — REDUKOJE W MAGISTRACIE. W 
najbliższych dniach odbędzie się kolejne 
iposiedzenie komisji redukcyjnej, w celu 
rozpatrzenia kolejnych wniosków. reduk- 
cyjnych personelu miejskiego. 

RÓŻNE 
— Ze Związku Strzeleckiego. — Ostatnie 

walne zebranie członków oddziału Nr. 2 Zwią 
zku Strzeleckiego było dowodem żywego zain 
teresowania się członków pracą Zw. Śtrz. i 
dwugodzinne obrady miały charakter bardzo 
ożywiony. 

Walne zebranie udzieliło absoolutorjum za- 
rządowi oddziału oraz  dokooptowało 4 no- 
wych członków zarządu, wobec czego w 
skład obecnego zarządu wchodzą: ob. dyr. 
inż. Węgrzyn Jan, ob. zast. dyr. Przybycień 
Eugenjusz (dotychczasowy prezes), ob. Nowa 
kowski Zenon (sekretarz), ob. Zaliwski Tade- 
usz, ob. Pilecki Aleksander, ob. Halicka Marja, 
Funkcję komendanta oddziału pełni w dal- 
szym ciągu ob. Wójcik Jan, a komendantki 
oddziału żeńskiego ob. Mackiewiczówna Hele- 
na. 

— GDZIE ZGŁASZAĆ SIĘ O ZASIŁ- 
KI. Zarząd Obwodowy: Funduszu Bezrobo- 
cia w Wilnie podaje do wiadomości ubie- 
gających się o zasiłki z F. B., że wobec 
ścisłego ustalenia właściwości terytorjal- 
nej instytucyj zastępczych, co do przyjmo- 
wania zgłoszeń o zasiłki, zgłoszenia o zasił 
iki na terenie działalności Zarządu Obwodo 
wego F. B. w Wilnie (województwo wileń- 
skie i mowogródzkie), winni bezrobotni 
składać: 

a) zamieszkali na terenie m. Wilna w 
Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pra- 
cy w Wilnie (ul. Subocz 22), 

b) zamieszkali na terenie m. Barano- 
wiez w Państwowym Urzędzie Pośrednic- 
twa Pracy w Baranowiczach, 

©) zamieszkali na terenie pozostałych 
gmin wiejskich i miejskich w: magistra- 
tach i urzędach gminnych, na terenie któ- 
rych bezrobotni i ją. 

` Po przyjeciu zgloszenia prawa do za- 
silkėw z Funduszu Bezrobocia od bezrobot 
nych jest, ikoniecznem, aby Ibezrobotny za- 
mieszkiwał na terenie danej gminy miej- 
skiej lub wiejskiej przynajmniej 3tygodnie 
przed dniem zgłoszenia prawa do zasiłku. 

Zgłoszenia przed tym terminem, lub zło 
żone 'w. nieodpowiedniej instytucji zastęp- 
czej, będą nieważne. ` 

— Wycieczka żydów warszawskich. — 
Wczoraj przybyła do Wilna wycieczka Żyd. Li 
gi Kulturalnej w Warszawie, licząca kilkadzie 
siąt osób. 

Wycieczka zwiedzi osobliwości Wilna į 
rok. 
— Handlarki u rabina  Rabinsztejna. 

Do naczelnego rabina Wilna p. Rubinsztejna 
zgłosiły się handlarki uliczne z prośbą o inter 
wencję u władz skarbowych w sprawie wy- 
maganych od jnich świadectw na handel. 

Chodzi tu wyłącznie o handel koszykowy, 
dający b. małe zyski, z których trudno opłacić 
nawet najmniejszą kategorję świadectw. 

— (o się dzieje w Landwarowie? — Pra 
sa żydowska pisze, że bawiący z obozem pod 

Landwarowem harcerze poznańscy stale wy- 
wołują awantury z miejscowymi żydami, a na 
wet w pociągach podmiejskich umieszczają róż 
ne uwłaczające napisy. 

— O NOWE TERENY CMENTARNE. 
Na cmentarzu żydowskim bawiła specjal- 
ma komisja, która zastanawiał się, czy te- 
reny cmentarne nie dałoby się rozszerzya. 
Wobec miemożności włączenia do cmenta- 
rza pobliskich pól, komisja wypowiedziała 
się za budową 2 metrowego nasypu na ist- 

   

niejących grobach, i przystosowania go do 
grzebania tam zmarłych, 

— ZACHOROWANIA ZAKAZNE. W 
ubiegłym tygodniu na terenie miasta za- 
motowiano 34 zasłebnięć na choroby za- 
kaźne.* 

— NIEPRAWDZIWE POGŁOSKI. — 

Lamsowane usilnie wersje o projektowanej 
przez władze obniżce stawek komornego w 

Wilnie należy zdementować. (Ami władze 
państwowe, ani też magistrat z żadnemi 
wnioskami do Warszawy nie zwracali się 
i żadnych narad w tej materji nie prowa- 
dzono. 

— KONDUKTORZY AUTOBUSOWI. 
Dyrekcja ,„Arbonu* zezwoliła konduktv- 
rom, pełniącym służbę na linjach, korzys- 
tać z wolnych miejse w autobusach w cza- 
sie ich biegu. Udogodnienie to, jeśli zwx- 
ży wyczerpującą pracę bileterów, należy u- 
ważać za bardzo celowe. й 

TEATR I MUZYKA 

— „Lichwa mieszkaniowa“ w  Lutni. — 
Jeszcze tylko trzy dni t. j. dziś, we wtorek 26 
lipca oraz we środę i czwartek o godz. 8,15 
będziemy mogli się rozkoszować wyborną ko 
medją B. Shawa p.t. „Lichwa mieszkaniowa” 
Wilno tak rzadko mające sposobność ogłąda- 
nia sztuk wielkiego myśliciela —— ma okazję 
zapoznana się z poglądami, systemem myślo- 
wym i argumentacją wielkiego Shawa, jak 
również poznać jego poglądy na sprawy spo- 
łeczne. polityczne i etyczne. którym Shaw 
wykreśla nowe drogi i kierunek. 

Jutro we środę 27 bm. o godz. 8,15 
„Lichwa mieszkaniowa”. 
— „Florette et Patapon* w teatrze Letnim. 

—Dziś we wtorek 26 lipca o godz. 8,15 świet 
na farsa Hennnquina p.t. „Florette et Pata- 
pon“. Farsa ta tryska niezrównanym humorem, 
obfituje w szereg przezabawnych sytuacvi — 
A kłopoty małżeńskie Florett'a i Patapona — 
oraz niezwykłe ich przygody w uroczem „co- 
te sur Мег“ są źródłem niewyczerpanej zaba 
wy i wesołości. Zaznaczyć należy, iż „Flo- 
rette et Patapon* z końcem b. tygodnia zej- 
dzie z afisza. W sztuce tej kończy swe wysię 
py w Wilnie przemiły artysta, ulubieniec pu- 
bliczności p. Jan Ciecierski. 

Jutro we środę 27 bm. o godz. 8,15 
„Florette et Patapon*. We czwartek „Floret- 
te“ po raz ostatni. 

PARK ŻELIGOWSKIEGO. Dziś 
wielki koncert symfoniczny utworów kom- 

pozytora Leona Cejtlina. Dyryg. prof. Wa- 
lerjan Bierdiajew. Udział biorą soliści I- 
zabeila Liwow (śpiew) i Albert Katz (wio- 
lonczela). Początek o godz. 8,30 wiecz. — 
Wejście tylko 40 gr. 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH: 
— świetna komedja Arnolda i Bacha w 

teatrze Letnim. — W piątek 29 lipca w tea- 
trze Letnim ukaże siz premjera przewybornej 
komedji Arnolda i Bacha „Pod zarządem 
przymusowym”. Któż w Wilnie nie uśmiechnie 
się na samą myśl świetnej spółki pisarskiej -— 
Lekkość stylu Arnolla i Bacha, temperament, 
oraz fantazję i niewyczerpaną inwencję w po 
mysłach podziwialiśmy już nieraz, dość przy- 
pomnieć sobie „Awanturę w raju" lub „Hulla 
di Bulla" na których widz dostawał paroksyz 
mów śmiechu. Obecna komedja przypomni 
nam niezapomniany film „C. K. Feldmarsza- 
łek*. Farsę „Pod zarządem przymusowym 
wprowadza na naszą scenę wybitny artysta 
Ludwik Czarnowski, b. dyrektor teatrów lwow 
skich, który reżyseruje sztukę. i wystąpi w 
roli Haselhuna, tworząc z niej kapitalną krea- 
cję. 

— „Azef* — w Lutni.. — Słowo — „Агей“ 
zelektryzowało Widlno. Wszyscy jeszcze pa- 
miętają dzieje wielkiego  prowokatora, gdy 
tymczasem nowa sztuka zapozna nas z Szere- 
giem nieznanych faktów z życia procesu i 
śmierci tego dziwnego, nieprzeciętnego człowie 
ka, którego dwoistość duszy przeraża i za- 
ciekawia zarazem. W roli tytułowej wystąpi 
gościnnie bawiący w Wilnie artysta teatrów 
łódzkich, p. Józef Winawer. który grał Azeia 
kilkadziesiąt razy w Łodzi, a po występach w 
Wilnie jedzie na występy do Lwowa i Kra- 
kowa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Mljon 
HOLLYWOOD — Miłość Kozaka. 
CASYNO — Musisz być moją. 
Pan — Zwarjowana noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OKRADZIONE MIESZKANIE. Nie 

znani sprawcy skradli z niezamknięteg> 
mieszkania Bancewiczowi Józefowi (Ko 

szykowa 29) garderobę męską, wartości 
480 zł, — Skradziono z niezamkniętego mie 
szkania na szkodę Wojniusz Kazimierza 
(Mickiewicza 15) z kieszeni marynarki 
portfel, zawierający 100 zł. gotówiką, ksią- 
żeczkę PKO oraz zegarek, łącznej wartości 
400 zł. Sprawcą okazał się Bohdanowicz 
Leon (Szkaplerzna 38), którego zatrzyma- 
no. Skradzionych rzeczy nie odnaleziono 

— ZŁODZIEJE NAD WILJĄ. W dniu 
24bm skradziono Milenkowowi Lechowi (U 
niwersytecka 9) i Winieewiiczowi Witoldó- 
wi (Mickiewicza 37) z ubrania, pozostawio 
nego na brzegu rzeki Wilji na Zwierzyńcu 
zegarek oraz gotówikę łącznej wartości 47 
zi. Sprawcę kradzieży Piotrowskiego Ja- 
na wraz ze skradzionym zegarkiem i go- 
tówką zatrzymano. 

— Potajemny ubój drobiu. — W dzielnicy 
żydowskiej policja przeprowadzała rewizję, po 
szukując potajemnych rzeźni. Natrafiono na 2 
rzeźnie drobiu, prowadzone od dłuższego cza 
su przez niepowołanych ku temu rzezaków. 

pri BRASLAW 
— UTONĘŁO DZIECKO. — We wsi Mi- 

luny gm. słobódzkiej utonęła Modesta Huczo 
nek w wieku lat 2. pozostawiowa bez opieki. 
Zwłoki dziecka zostały wydobyte. 

ŚWIĘCIANY 
— POŻAR Z PODPALENIA. — We wsi 

Czyczele gm. komajskiej pow. šwiecianskiego 
gospodarz Jerzy Maczan znalaz się ostatnio 
w ciężkich warunkach materjalnych. Żona je 
go widząc, że mąż poważnie jest z tego powo 
du zmartwiony, postanowiła go wyręczyć. — 

W ubiegłą sobotę wyniosła z mieszkania 
wszystkie sprzęty i opróżnione mieszkanie 
podpaliła, licząc na otrzymanie asekuracji. — 
Przeprowadzone natychmiast dochodzenie u- 
staliło, że pożar powstał wskutek podpalenia 
i Anna Maczanowa została aresztowana. 

-ŻNIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

Worki Iniane 
Poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
TAJEMNICE ULIC WILEŃSKICH 

W ostatniej naszej „przechadzce* poruszy 
liśmy kwestję trudności odszukania kogoś czy 
czegoś w Wilnie, dzięki chaotycznemu układo 
wi ulic wileńskich, do czego dochodzi jeszcze 
brak tabliczek z nazwami ulic, wadliwa nume 
racja ulic itp. 

Jeżeli ktoś w naiwności swojej myśli, że 
do wybrnięcia z tarapatów pomoże .mu mapa 
miasta Wilna — jest w grubym błędzie —cza 
sami może ta mapa co i wyjaśni, częściej je- 
dnak zdezorjentuie do reszty! 

Jeśli naprzykład, uderzeni niezwykłością ist 
nienia w naszem kochanem Wilenku dwu na- 
raz ulic Smoleńskich, jednej przy Ponarskiej, 
a drugiej przy W. Pohulłance, zwrócimy się 
do mapy Wilna o rozwiązanie dręczącej nas 
zagadki, dowiemy się tylko tyle, że Smoleń- 
ska przy ul. Ponarskiej nosi tytuł swój samo- 
zwanczo, jak jednak nazywa się naprawdę — 
pozostanie nadal zagadką, ponieważ na mapie 
mimo, że to duża ulica, nie posiada Smoleń- 
ska żadnej nazwy! 

Pozostawiając rozwiązanie tej szarady oj- 
com miasta, przejdźmy do innego, bardziej je 
szcze frapującego, wypadku. 2 

Dotychczas” wiadomem było tylko o rze- 
kach, ginących na pewnej przestrzeni w pia- 
skach by znów nieco dalej z pod nich się wyło 
nić na Światło dzienne, nam zaś udało się w 
Wilnie wyszukać ulicę o podobnych, co taka 
rzeka właściwościach. „„A jak się to stało — 
opowiem“!... 

Gdyśmy pewnego razu oglądali mapę Wil- 
na, patrząc jakąby tu ulicę złustrować, w oko 
nam wpadła duża, równolegle z Legjionową 
biegnąca ulica Zgoda. Zaczynała się ona przy 
garażach „Arbonu* na Legjonowej, kończyła 
się hen, przy Rzeźni Miejskiej na Nowogródz 
kiej. 

Zalitejesówoii nas ta okazała (na mapie:) 
arterja, długa, równa, niczem prospekt! Po- 
szliśmy. Mijamy garaże. Dochodzimy do skrzy 
żowania ze Świerkową. Co jest?!  Przepadła 
ulica, niema, naszej Zgody i już! Pytamy się 
autochtonów „jak i co*, powiadają, że trze- 
ba przez dziedziniec nalewo „dać się w po- 
le" 1 będzie znów Zgoda. 

Trudna rada! „Daliśmy się w pole'*! Kar- 
tofliska... zboża... Miedze tam - sam.... Dajemy 
odważnie nura w zieloność i po dłuższej wę 
drówce wypływamy przy ulicy... Koziej! 

Kinąc mapę i jej autorów nie daje- 
my jednak za wygraną, dochodzimy do końca 
Nowogródzkiej, na którą ul. Kozia wychodzi 
i próbujemy spenetrować tajniki ul. Zgoda 
z drugiego końca, t. zn. od rzeźni miejskiej. 

Idziemy przez czas dłuższy po zabudowa- 
nej nędznemi chatynkami ulicy aż wreszcie 
przy skrzyżowaniu ze zbiegającą wdół ku Le 
gjonowej ulicą Zacisze, Żgoda znowu ginie!! 

Kierując się intuicją, opuszczamy się po Ża 
ciszu do skrzyżowania ze Świerkową, i oto 
jesteśmy znów na Zgodzie, w miejscu, gdzieś- 
my przed godziną „daliśmy się w pole". Jest 
rzeczą jasną, że plan Wilna wskazuje błędnie 
bo ulica w rzeczywistości nie stanowi skoń- 
czonej całości i posiada dłuższą przerwę! — 
Rozmowa z mieszkańcami, którzy informują, 
że byio tu kiedyś przejście przez pola, ale żo 
stało zagrodzone , potwierdza całkowicie te 
nasze przypuszczenia. 

Celem usunięcia źródła dezorjentacji, któ- 
rem jest ul. Zgoda w obecnym jej stanie, nie 
zbędnem jest lub niezwłoczne połączenie obu 
części, lub też opatrzenie mniejszego odcin- 
ków tej ulicy od strony Legjonowej odrębną 
nazwą. „Przechodzien“ 

KINO MIEJSKIE i TEATRY 
MIEJSKIE 

Pisząc o kinie miejskiem, można już doda 
wać literki „s. p.” — „smutnej pamięci”... 

Po długiej a ciężkiej i nieuleczalnej choro 
bie którą specjaliści określają, jako „cancer 
magistraticus', skonało biedne kino, znajdują- 
ce się niegdyś w sytuacji bajecznie uprzywile- 
jowanej w stosunku do innych kin. 

Zamiast nekrologów ukazało się w prasie 
ogłoszenie magistratu m. Wilna który — „po- 
szukuje reflektantów na wydzierżawienie loka 
lu po kinematografie miejskim  (t. zw. Sali 
Miejskiej) przy ul. Ostrobramskiej 5“. 

Reflektanci niezawodnie się znajdą, ale ja- 

  

CY. 
Sprawa kina miejskiego i jego spadko- 

bierców obchodzi całe społeczeństwo wileń- 
skie i zasługuje na wielką uwagę i poważ- 
ne zastanowienie się. 

S. p. kino miejskie niesłusznie korzystało 
z nazwy kina „kulturalno-ošwiatowego“: było 
prowadzone nieumiejętnie, bezprogramowo; 
miało więc na sumieniu sporo różnych grze- 
chów. Ale było to kino bądź co bądź najod- 
powiedniejsze dla młodzieży i bezsprzecznie 
najtańsze. Dlatego też, myśląc o reflektantach 
na wydzierżawienie Sali Miejskiej i słusznie 
przypuszczając, że przedewszystkiem zgłoszą 
się przedsiębiorcy kinowi, należy stanowczo 
stwierdzić, iż rzeczą bardzo niepożądaną było- 
by pówstanie na gruzach kina miejskiego je- 
szcze jednęgo kina, nieodpowiedniego dla mło- 
dzieży. @ 

Kino naprawde „kulturalno - ošwiatowe“ 
ma w Wilnie wielką rację bytu!.... 

Ale takie kino wielkich zysków nie da, — 
więc nie trafi do przekonania (i kieszeni zawo 
dowym przedsębiorcom kinowym. 

Kto poza nimi będzie reflektował na lokał?.. 
Na teatr, miejmy pewność, koncesji nie da Wo 
jewództwo; kabaret (przy Ostrej Bramie!) dłu 
go się nie utrzyma; doraźnie imprezy trwa- 
łych podstaw finansowych nie zagwarantują. 

Słowem, jeżeli chodzi o tajemniczych nara- 
zie „reflektantów', — ich powagę i stosow- 
ność ich projektów  wyzyskania lokalu zgóry 
można ozdobić wielkim znakiem zapytania. 

Co do magistratu m. Wilna, to można z 
pewnością przewidzieć, iż lawirując pomiędzy 
Scyllą a Charybdą, pomiędzy chęcią zysków, 
a obowiązkiem wzgłędem potrzeb kulturalnych 
miasta, — będzie on narażony na miljon kło 
potów i nieprzyjemności, lecz wielkich zy- 
sków mieć nie będzie. 

Zyski te — wątpić należy, aby przewyż- 
Szyły wydatki, związane z subsydjowaniem 
teatrów miejskich. 

Więc czyż nie byłoby dobrze połączył roz- 
ważania o losach Sali . Miejskiej z rozważa- 
niami o przyszłości teatrów miejskich?.. 

Pewna osoba, doskonale się  orjentująca 
tak w gospodarce miejskiej, jak i w potrze- 
bach naszych teatrów, w prywatnej rozmowie 
wręcz wyraziła zdziwienie, iż magistrat nie 
wpadł na myśl zaproponowania dyrekcji teat- 
rów wydzierżawienia kina miejskiego wza- 
man za subwencje. Nie wiadomo, naturalnie, 
jakby dyrekcja teatrów odniosła się do takiej 
propozycji, ale pomysł ten zasługuje na uwa- 
gę, jako rozwiązujący szereg doniosłych za- 
gadnień. 

Teatr miałby stały dopływ gotówki (czy 
w stopniu dostatecznym?), magistrat pozbył- 
by się kłopotów, związanych z kinem i teat- 
rami, społeczeństwo zaś wiedziałoby, kto jest 
faktycznym kierownikiem kina, do kogo więc 
można skierowywać swe pretensje lub słowa 
uznania. 

A przedewszystkiem zostałyby rozwiązane 
dwie zasadnicze sprawy: 

1) zachowanoby, a raczej — stworzono 
tanie, dobre, i należycie kierowane kino dla 
młodzieży szkolnej oraz — 

2) ułatwionoby prowadzenie teatrów w 
Wilnie, a nawet rozszerzonoby zakres wpły- 
wów teatru, gdyż i Sala Miejska mogłaby 
być odpowiednio wyzyskana przez zespół tea- 
tralny. i 

A to przecież są kwestje bardzo poważne, 
wciąż aktualne i nierozstrzygnięte. W 

‚ э 

T. 
Tadeusz Erdman 

ZIEM IANIN 

Opatrzony Sw. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach 

zasnął w Bogu dnia 23 lipca 1932 r. 

Ziemi Nowogródzkiej. 

O czem zawiadamia 

w majątku Naborowszczyzna 

Żona. 

IFIP IDET ISI OWCZARKA 

Uzdrawianie stosunków na ul. Niemieckiej 
WILNO. — Policja prowadząc do- 

chodzenie w sprawie ostatnich zajść na 
ulicy Niemieckiej, zdołała _ aresztować 
winnego napadu na sklep Imbrykowej,— 
którym się okazał Daniel Glezer z So- 
ijanik. 

Również powoli wyjaśnia się kim byli 
wymusiciele, którzy grozili handlarzom 
terrorem, w razie nieuwzględnienia ich 
żądań. 

Ulica Niemiecka jest — jak wiado- 
mo — siedliskiem całej zgrai pośredni- 
ków, których zadaniem jest zwabianie 
kupujących do sklepów. 

Maklerzy ci otrzymywali, gdy były 

lepsze czasy, pewien procent od poszcze 
gólnych tranzakcyj. Ostatnio jednak 
wobec zaniku obrotów, pośrednictwo u- 
padło i maklerzy znaleźli się w sytua- 
cji, która zmusiła ich do szukania jakichś 
źródeł dochodów. 

Poczęłi więc zmuszać kupców do 
płacenia im pewnych sum, a gdy to nie 
odniosło skutku, zagrozili terrorem. 

Żatarg, szczególnie w branży goto- 
wych ubrań, zaostrzył się tak dolace, że 
wych ubrań, zaostrzył się tak dalece, że 
konsekwencji pociągnęło za sobą skar- 
gi do pólicji i wszczęcie dochodzenia. 

  

(o się stało z zaginioną pensjonarką 
WILNO. Pisaliśmy wczoraj o zaginięcia 

17-letniej Niny Skurattówny (Lipowa 10) u- 
czenicy gimnazjum rosyjskiego im. Puszkina, 
która według relacji matki miała stać się ofia- 
rą porwania. 

Powody zniknięcia  Skurattówny 
się jednak wyjaśniły. 

Okazało się mianowicie, że dom rodziciel 

Ofiary 
WILNO. — Podczas burzy nad pow. dziś 

nieńskim piorun trafił w dom J. Siedłowskiego 
we wsi Jacenie, zabijając syna Szedłowskich 
24-letniego Aleksandra. 

szybko 

ski opuściła ona dobrowolnie w celu zawarcia 
związku małżeńskiego. 

Rodzina była przeciwna zamążpójściu, więc 
samowolnie udała się z ukochanym do 

N. Wilejki, gdzie onegdaj odbył się ich ślub. Po 
załatwieniu wszystkich formalności Skurattów 
na wróciła z mężem do Wilna lecz u rodziców 
już nie zamieszkała. 

burzy 
„Od pioruna powstał pożar, który tylko 

dzięki ulewie szybko został zlokalizowany, — 
tak, że zniszczeniu uległa tylko .część domu. 

ое 

Najazd muszek na most Zielony w Wilnie 
WILNO. Tradycyjnym już zwyczajem, pod 

koniec lipca każdego roku całe masy białych 

muszek zalegają Most Zielony by zbliżywszy się 

do lamp elektrycznych, opaść na jezdnię, ub 

chodniki i pokryć je białym całunem. 
W roku bieżącym najazd muszek rozpoczął 

się właśnie wczoraj o godzinie 8 wieczorem. 
Do godziny 10 chmary tych owadów opa- 

dły na jezdnię, by natychmiast zniknąć w wo- 

reczkach rybaków, lub w fali Wilji, «bowiem 

dozorcy estale je zmiatali z uwagi że przejeż- 
dżające konie zwyklel boją się przejść przez 
tę ruchomą białą chmurę. 

Rybacy zaś zbierają muszki dlatego, że są 

one jakoby njlepszą przynętą na ryby. 
„Atak“ białych żyjątek na most, jest nie- 

lada atrakcją dla okolicznych mieszkańców, 

którzy z zainteresowaniem oglądają walkę z 
niemi, tembardziej, że bierze w niej udział zwy 

kle straż ogniowa, posługując się dymnikami, 

od których owady natychmiast giną. 
Wczoraj, z powodu stosunkowo niedużej 

ilości muszek, straży ogriiowej nie wzywano. 
Był to jednak pirwszy dzień „najazdu* i dziś 

dopiero ma nastąpić punkt kulminacyjny. Tak 
przynajmniej zapewniają ci, którzy rok rocznie 
to zjawisko obserwują. Z; 

  

Burza gradowa nad Baranowiczami 
Wczoraj w godzinach wieczornych nad po- 

wiatem i miastem Baranowiczami. przeciągnęła 
silna burza połączona z silnym deszczem. W 
kilku miejscowościach spadł grad wielkości 
gołębiego jaja, wyrządzając znaczne szkody 
w zasiewach. 

We wsei Baranowicze piorun zabił, będą- 
cą w polu mieszkankę tamtejszą Marję Wa- 

szczyliko. Od uderzenia piorunów spłonęło na 
„terenie powiatów kilkanaście zabudowań go- 
spodarczych. W Baranowiczach piorun ugo- 
dził w jeden z budynków, trafiając w komin, 
który został rozłupany na dwoje. 

Jedna połowa komina zamieniła się w pył, 
tak, iż nie pozostało po niej żadnego śladu. 

  

ŚWIĘTO PUŁKOWE 6 P. P. LEG. 
W dniu 28 lipca r.b. 6 pułk piechoty Le 

gjonów obchodzi 17-tą rocznicę swego 
istnienia. Wszystkie uroczystości urzą- 
dzane w związku ze świętem pułkowem 
zaszczyci swą obecnością Inspektor Ar- 
mji p. generał dywizji Konarzewski Da- 
niel. 

W przeddzień święta pułkowego, to 
jest w dniu 27 b.m. na boisku sporto- 
wem 6 p.p. Leg. na Antokolu odbędzie 
się uroczysty apel poległych. * 

Punktualnie o godz. 20.30 na wzgó- 
rzach  Antokolskich, oraz w okolicy 
Trzech Krzyży zapłoną znicze, przyczem 
KNARGZYNOWI 

Byłoby bardzo pięknie 
W szkole uczono ich napamięć: 
— A czy znasz ty, bracie młody ? 
— Wyleć, wyleć, orle młody... 

Piękna nasza ziemia cała, 
— Piękna, żyzna i niemała... 
W czerwoniakach czytali wciąż o ka- 

jalkach: do Gdymi kajakiem, do Poznania 
kajakiem. Nauczyciel gimnastyki mówił o 
campingach. Radjo nawoływało do turys- 
tyki. Globtrotterzy z pamiątkowemi książ- 
ikami, sprzedający po, cukierniach pocztów- 
ki, mieli w nich bezkrytycznych wielbicieli 
'Wreszcie przyjechał cyrk ze zwierzyfńcem. 

Więc Janek, który znał wieś, podsunął 
ten pomysł Frankowł Wracali właśnie z 
cyrku. Omówili rzeczowo szczegóły objazd 
wsi ze zwierzyńcem — to forsa murowana. 

I właśnie nazajutrz ze stacji doświad- 
czalnej przy zbiegu Zawalnej i M. Pohu- 
lanki zginęły rzadkie okazy ptaków i kilka 
świnek morskich. Wykradai je Franek z 
bijącem sercem, podczas gdy Janek był w 
drodze na prowincję, aby zamówić salę i 
załatwić wszelkie urzędowe formalności, 
związane z prezentacją zwierzyńca. Wiado- 
mio: potrzebne jest zezwolenie władz, po- 
datki, afisze, reklama i tysiące innych kło 
potów. 

I w takim momencie... Cóż mogło stać 
się w takim momencie? Sprawność policji 
znana jest powszechnie: świnki i ptaszki 
już zmaleziono, Janek i Franek będą are- 
sztowani. 

Szkoda, ach jaka szkoda! Chcieli obje- 
chać całą Polskę. Nie mieli na motocykl, 
mie mieli na kajak, nie mieli wogóle pie- 
niędzy. 

— Zarobimy na zwierzyńcu — powie- 
dzieli sobie — potem oczywiście ptaszki i 
świnki zwrócimy. Za ciężko zarobione pie- 
miądze kupimy kajak, pojedziemy do Gdy- 
mi, do Poznania, do Krakowa... Ach, jak to 
będzie pięknie! 

po raporcie dokonanym przez dowódcę 
pułku nastąpi odczytanie nazwisk pole- 
głych w szeregach 6 p.p. Leg. w obronie 
granic Rzeczypospolitej. Po odegraniu 
okolicznościowych utworów przez or- 
kiestrę pułkową, odbędzie się capstrzyk 
na ulicach miasta Wilna. Wstęp na boi- 
sko sportowe pułku podczas ape.u dła 
szerokiej publiczności zupełnie wolny. 

W: dniu właściwego święta, to jest w 
najbliższy czwartek o godz. 5.45. Fan 
inspektor armji gen. dyw. Konarzewski 
Daniel dokona przeglądu pułku na placu 
Piotra i Pawła. 

Po przeglądzie zostanie odprawione 
nabożeństwo w kościele Piotra i Paw'a, 
zaś po nabożeństwie defilada pułku na 
uł. Kościuszki. 

Około godz. 12.30 zgromadzi się ca- 
ły pułk na wspólny obiad żołnier do ko- 
szar Piotra i Pawła. 

Na zakończenie uroczystości w tym 
dniu wieczorem odbędzie się bal w salo-: 
nach Kasyna Oficerskiego pułku prev 
ul. Kościuszki 18. 

  

CZASOPISMA 
Niepodległość — nr. 13. Ostatni 13-ty ze- 

szyt „Niepodległości”, jaki ukazał się z dniem 
1 lipca, zawiera niemniej bogatą treść, jak i 
zeszyty dotychczasowe. Otwiera go rozprawą 
wstępną dr. Wacław Lipiński omawiając „Dzie 
je odbudowy państwa polskiego”. W rozpra- 
wie, tej, napisanej na marginesie prac proi. 
Handelsmana, dr. Sokolnickiego i dr. Próchni- 
ka, którzy w dotychczasowych kilku zeszy- 
tach „Niepodległości* zagadnieniem tem się 
zajęli, — Wacław Lipiński poddaje je ocenie, 
kreśląc zarazem metodologiczne uwagi, jakie 
ono nasuwa.. 

W dalszym ciągu rozpraw zasłużony dzia- 
łacz niepodległościowy Tomasz Nocznicki kre 
Śli swoje „Wspomnienia z ubiegłego życia”, 
Klementyna Nagórska drukuje interesującą pra 
cę o Jadwidze ze Szczawińskich Dawidowej, 
Władysław Pobóg - Malinowski na podstawie 
materjałów źródłowych, pisze o Radzie PPS. 
z czerwca 1905. r., Eugenjusz Pieńkowski da- 
je „Wspomnienia dziecka ulicy” i o „Czasacn 
rewolucji 1905 r*. i późniejszych walkach © 
niepodległość pisze Stanisław Nowosiński, a 
Stanisław Roszkowski-kończy swą pracę o 
„Tworzeniu armji polskiej w Austro - Wę- 
grzech". W dziale doku tów w dalszym cią. 
gu podaje „NiepodległoścĄ nadzwyczaj inte- 
resujące materjały rosyjskie o urządzeniu „Pol 
skiego Kraju”, w miscellaneach zaś dr. Marja 
Złotorzycka pisze o „Udziałe Polaków w ko- 
munie paryskiej”, a badacz łódzkich prac nie 
podlegiošciowych Ewugenjusz  Ajnenkel kreśli 
dzieje „Potyczki z kozakami na Widzewie“. 
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Wojskowi: wygrywalą z „Wilją* w spotkaniu 
tenisowem 

W niedzielę odbyło się towarzyskie spot- 
kanie tenisowe między kombinowanym zespo 

   

łem 1-go i 5-go p.p. Leg:. a klubem sporto- 
wym „Wiilja i 

Ze wz u na wygraną „Wilji* z AZS w 
stosunku £ mecz ten zapowiadał się cieka- 

  wie. W spotkaniu jednakże z wojskowymi za 
wodnicy „Wilji* zawiedli, a ich zwyCięstwo rad 
AZS-em okazało się przypadkowem. 

Wojskowi wystąpili w składzie: p. Pieife- 
rowa, kpt. Korolczyk, i* por. Patyra; „Wilja“ 
—-p. Kwiesielewiczówna, Opoczyński Bukow- 
ski. 

Grę rozpoczynają kpt. Korolczyk — Opo- 
czyński 11:9, 6:1. ‚ 

Juž w pierwszym secie zarysowuje się wyraž 
na przewaga kpt. Korolczyka. Górował on nad 
przeciwnikiem zarówno techniką, jak: i tak- 
tyka, szczęśliwie dochodził do siatki, kończąc 
słabe piłki Opoczyyskiego.. Czuje opór tylko 
w pierwszym secie, w drugim Opoczyński nie 
ma siły i przegrywa w stosunku 6:1. 

Bukowski —por. Patyra 6:2 8:6. 
Gra na niskim poziomie. Por. Patyra, nie 

będąc w formie, gra dosyć chaotycznie, nie 
plasując, drajiy zaś umieszcza w „siatkach. 
W drugim secie Bukowski wypadł z uderzenia 
i nudna cykanina trwała do końca meczu. 

Para Pfeiferowa, Korolczyk — Kwiesielewi- 
czówna, Opoczyński. a 

  

  

OTWOCK sis... klimatyczna. 
Sazon całoroczny 

Wszazania: wszelkie stadja chorób płuc- 
nych, ozdrowiny, wyczerpanie, niedo 
krwistość, zołzy, krzywica, choroby serca 
Liczne sanatorja, komtortowe pensjonaty. 

Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy. 
Ceny umiarkowane 

— SPRAWA TEATRU GRODZIEN- 
SKIEGO. Nad teatrem grodzieńskim ciąży, 
jakże przykre fatum. Nie było jeszcze bo- 
daj sezonu, ażeby kwestja teatralna nie 

wywołała większych lub mmiejszych tarė. 
Pisząc w tej kiwestji w jednym z pierw- 

szych numerów: naszego czasopisma, ży- 

czyliśmy właśnie, ażeby sezon tegoroczny 
minął (bez tych wstrząsów, które bądź co 
bądź teatrowi szkodzą, a jeżeli jeszcze 
wziąć pod uwagę nieprzebierającą w środ- 
'kach kampanję, jaką zwolennicy poszcze- 
gólnych kandydatów prowadzą, to sprawa 
obsadzenia teatru jest jednym wielkim 
skandalem. Tak bywało co roku dotycu- 
czas. Oby w tym roku było inaczej. 

Narazie sprawa przyszłorocznego sezo- 
mu teatralnego przedstawia się w ten spo- 
sób, że ma. rozpisany przez magistrat m. 
Grodna konkurs na wydzierżawienie te- 
atru na rok przyszły, złożone zostały dwie 
oferty: pp. Rydzewskiego i dotychczaso- 
wych dyrektorów teatru Krokowskiego i 
Opalińskiego. Po pewnym czasie p. Kro- 
kowski ze złożonej wspólnie z p. Opaliń- 
skim oferty wycofał się i złożył ofertę sam 

Obecnie kwestją teatralną zajmie się 
komisja teatralna. Jak zdecydowany bę- 
dzie los teatru, zobaczymy niedługo. Czy- 
fuione są pewne starania, ażeby zeszło- 
roczną spółkę dyrektorską pogodzić. P. 

-— WICEMINISTER KORSAK W 
GRODNIE, Od dwu dni bawi w Grodnie 
wiceminister spraw wewnętrznych p. Kor- 
sak. P. minister Korsak zatrzymał się u p. 

starostostwa: Czaykowskich. 
— ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 

Magistrat przyjął ostatnio do roboty jesz- 
cze 10 bezrobotnych. 

— LETNI SEZON W TEATRZE. Jak 
dowiadujemy się, artyści obecnego zespoiu 
teatru miejskiego im. E. Orzeszkowej ma- 
ją zamiar wzorem r. ub. urządzać przed- 
stawienia i w okresie posezonowym pod- 
czas wakacyj. Niewątpliwie impreza ta po- 
wiedzie się — zwłaszcza, jeśli ceny biletów 
nie Ibędą podniesione — gdyż moc jest 0- 
sób, chętnie odwiedzających teatr; wyra- 
zem tego była ostatnia: premjera. 

— JESZCZE O GWIAŁCIE 80-LET- 
NIEGO STARCA, Jak się dowiadujemy, p. 
S. był już badany pnzez sędziego śledcze- 
go, który po przesłuchaniu odebrał od nie-. 
go zobowiązanie, że nie wyjedzie z miasta 
bez zgody sędziego śledczego. 

Rzekomo poszkodowana była już ba 
dana przez lekarza powiatowego. Wyniku 
badania, ze względu na śledztwo, nie me- 
żemy podać. 

— HISZPAŃSKA MUCHA. Na zakoń- 
czenie sezonu teatr miejski wystawił w so- 
botę 23 bm. 3-aktową farsę Amndta i Bac- 

ika pt: „Hiszpańska mucha. Treść samej 

sztuki nie zawiera ani głębszych myśli, ani 
nie porusza jakichkolwiek zagadnień --- 

chodzi w! niej tylko o wywołanie wesołości. 
Wszystko streszcza się do kolosalnego nie- 
porozumienia co do osoby konikurenta do 
„musztardówki*, do ojcostwa którego 
przyznaje się — miesłusznie zresztą — aż 
trzech panów. Humorystyczne sytuacje, 
jakie się ma tem tle wytwarzają, są dosko- 
nale wyzyskane w pierwszym rzędzie przez 
dyr. Opalińskiego, który stwarza taką kre- 
ację Klapsona, że — mówiąc jego językiem 
— można klapnąć z miejsca. To też na- 
prawdę niewiele (brakowało, by ktoś z pu- 
bliczności nie Kklapnął, bo publiczność 

     

     

  

'wprost |konala ze śmiechu. Każde słowe, 
każdy gest p. Opalińskiego wywoływały 
huragany śmiechu; śmiano się, przekracza 
jąc wprost granice przyzwoitości. Wybu- 
chy śmiechu samem pojawieniem się w;- 

    Początek KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

GRODNO, Brygidzka 2. 

PARKAS ST 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Na sezon letni ceny zniżone, wstęp od 45 gr. 
Genjalny mistrz ekranu CONRAD VEID w potęż- 

nym dźwiękowcu wojennym p. t. 

„OSTATNIA KOMPANJA” 
PAOK ET CRO RZEZ OPAK PYRA OCET 

Gra słaba i nieciekawa: Przewaga woj- 
skowych. P. Pfeifferowa lepsza od przeciwni- 
czki, gra pewnie i silnie. Wygrywają wojsko 
wi w stosunku 6:2, 6:1. 

Por. Patyra — Opoczyński: 5:7, 8:6, 6:1. 

Słaby w spotkaniu z Bukowskim por. Pa- 
tyra wchodzi w uderzenie, zaczyna plasować, 
gra staje się ciekawa, by w drugim secie za- 
mienić się w zaciętą walkę. Opoczyński opada 
jednak z sił i nie może wykończyć przeciwani- 
ka. W trzecim secie porucznik, jako wytrzy- 
mały, panuje już nad kortem i przeciwnikiem, 
wygrywając z łatwością matsch. 

Kpt. Korolčžyk — Bukowski 6:2, 6:4. 

Lepszy technicznie  Korolczyk wygrywa 
bez trudu. 

P. Pfeiffierowa — Kwiesielewiczówna 3:6. 
Mecz przerwany z powodu ulewy. Pfeifie- 

rowa, mająca większą rutynę  turniejową i 
technikę, wygrała pierwszego seta w stosun- 
ku nieprzekonywującym. 

Ogólny wynik spotkania 5:1 na korzyść 
wojskowych. 

Zdrużyny wojskowej najlepszym był kpt. 
Korolczyk z „Wilji* Opoczyński, aczkolwiek 
obie gry przegrał. Nie zdążył przyzwyczaić się 
jeszcze do kortu i był fizycznie za słaby. 

ZAS. 

wołał p. Łodziński iw roli starego wujasz- 
ka, oraz p. Winkler wi roli Henryka Maz- 
gaja, a który był z zawodu assyrologiem, 
a z zamiłowania safandułą. 

Kobiece role odtwarzały pp. Miillerowa, 
Kislinianka, Kutnerówna i Czechowiczów- 
na, i Elertowiczowa; w pozostałych rolach 
pp: Krokowgski, Dąbrowski i Dzwonkowski 

iktóry może (trochę nieswojo czuł się w roli 

starszego pana. 

Teatr był wypełniony, publiczność ba- 
wiła się Świetnie; jaka szkoda, że to o- 
statnia premjera! 

— ZAWODY TENISOWE. W niedzielę 
24 bm. na boisku „Oresowii* odbyły się za- 
wody: tenisowe pomiedzy KS. „Jagiellonia“ 
z Białegostoku, a KS. „„Oresovia“ z Grodna 

lidžka 
— PKS, LIDA — „MAKABI“ SLONIM 

3:0, — W sobotę ub. tygodnia na boisku 
sportowem WF. i PW. w Słonimie, lidzka 
drużyna PKS. rozegrała mecz piłki możnej 
o mistrzostwo klasy „B'* podokręgu z dru- 
żyną „Makabi* ze Słonima. Mecz zakoń- 
czył się zwycięstwem PKS. w stosunku 3:0 
Sędziował bardzo dobrze por. 79 pp. Wój- 
towicz, który za doskonałe prowadzenie za 
wodów otrzymał od kapitanów drużyn i 
licznie zgromadzonej publiczności uznanie. 

-- KRADZIEŻE. W dniu 24 lipca br. 
w. komisarjacie PP, w Lidzie, Gojdo Fa- 
nia, zamieszkała w Lidzie, przy ul. Mickie- 
wieza Nir. 59, zameldowała, że służąca jej 
Pielukiewiicz Anna porzuciła służbę, a od- 
chodząc skradła jej 2 koszule damskie, 
ręcznik biały i nóż (kuchenny, ogólnej war- 
tości 10 zł. 

W dmiu 24 lipca br. plenipotent. maj. 
Wielkie + Olżewo, gm. białohrudzkiej, Nie- 
(krasow Sergjusz doniósł do posterunku P. 
P. w Białohrudzie o kradzieży na szkodę 
hr, Krasickiej zżętego żyta około 45 snv- 
pów, ogólnej wartości 35 zl. 

— POŻARY. W. dniu 23 lipca br. o 5. 
16,45 od uderzenia pioruna spalił się dom 
i obora pod jednym dachem, we wsi Mo- 
chowicze, gm. białohrudzkiej, ma szkoaę 
Białookiej Franciszki, ponadto spaliło się 
2 wieprze, 14 kur i sprzęty domowe wraz 
z tegorocznemi zbiorami. Poszkodwana о- 
blicza straty na ogólną sumę 4000 zł. — 
Wspomniane budynki były asekurowane 
na 2500 zł. 

W. nocy z 24 ma 25 lipca br. w osadzie 
Szmaty, *gm. zabłockiej, na szkodę Pieka- 
ra Adolfa, z niewiadomej przyczyny wy- 
buchł w stodole pożar, która doszczętnie 
spłonęła. Straty poszkodowany oblicza na 
1200 zł. Wymieni stodoła zaasekurowa- 
na była na sumę 900 zł. Wypadków w lu- 
dziach nie było, 

  

0d Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 
kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 
Mikuła 

Lida, ui. Narutowicza 1 m.3. 

ATLAS TS AO ASDP PKAWTENNK 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAAAAAAAAA 

Największą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
„ 4 Wysokie oprocentowanie—całko- 

wite bezpieczeństwo — wypłaty 
na każde żądanie. 
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seansėw o g. 6, 815, 1015 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„Helios“: Miijon (scenarjusz 

i reżyserja Rene Claire'a 
Dawniejszy to film Claire'a, oglądany 

już w Wilnie i wznowiony z powodu let- 

nich pustek. Potarty i porysowany mocno, 

prezentuje się miejscami całkiem żałośnie, 
ma zniszczonym srebrnym ekranie Heljosu. 

Aparatura zgrzyta i trzeszczy, aktorzy to 

zakrzyczą i zahuczą, to znów niemieją, po 
ruszając bezradnie wargami, Na sali dwa- 
dzieścia trzy osoby i duchota. 

Mimo to film da się oglądać z przy- 

jemnością. Nawet starcia i rysy mają swój 

urok: jak: dobra książka, której się naczy- 
tano dowoli. 

Niema potrzeby przypominać fabuły 
tego filmu: znamy historję poszukiwań z«- 
ginionej marynarki, w której kieszeni znaj 
dował się bilet ma wygrany; miljon franków 
Zmamy perypetje dwóch młodych iudzi i 
ich kochanek. Zmająe więc fabułę, nie po- 
trzebujemy poddawać się ciekawości. 
Zwróćmy uwagę na co innego. Przyjrzyj- 

my się temu, jak: znakomicie oparta zosta- 

ła akcja na przypadkowości wydarzeń, uj- 
mującej prawdopodobieństwem; ile dra- 
matycznego komizmu nagromadziło się w 

zbieżnościach sytuacyjnych; jakie świetne 
typy dobiera Claire, śród służby, policja. 
tów, iszoferów i aktorów operowych; z ja- 
kim smakiem utrzymuje groteskę na 
szczytach artyzmu; jaką wreszcie niezastą 
pioną parodję opery umiał stworzyć, Spie- 
wak Sopranelli i primadonna (200 kg. wa- 
gi, jak nasza warzsawska Zboińska-Rosz- 
'kowska), włarci są specjalnych studjów, 
podobnie jak ta cała wampuka operowa. A 
nad tem wszystkiem lekkość, łatwość i 
wdzięk, ozdobione melodjami, których ca- 
ly urok tem bardziej cenimy, im bardziej 
je rzępoli aparatura Heljosu. 4. 

Aolijėcka 
— Walne zebranie Stowarzyszenia byłych 

wojskowych i rezerwistów. — W sali „Ogni- 
ska Kolejowego” odbyło się reorganizacyjne 
walne zebranie byłych wojskowych i * rezer- 
wistów. Na zebraniu omówiono sprawy orga- 
nizacyjne m. in. wysokość wpisowego i skła- 
dek członkowskich oraz wybrano zarząd, do 
którego weszli: poseł Gorzkowski, zawiadow- 
ca Moszczyński, naczelnik Prałat i inni. Obec 
nych na zebraniu przeszło 100 osób. 
SŁOnimska, 

— święto morza" w świetle praktycznem. 
Do hasła „wszyscy nad morze polskie” rzuco- 
nego przez Ligę M. i K. przyłączyły się wszy- 
stkie serca obywateli państwa. Žewsząd pły- 
ną słowa uznania oraz zapowiedzi wzięcia licz 
nego udziału w Święcie. Ruchliwe PTK oddział 
w, Słonimie nawiązało kontakt ze wszystkie- 
mi powiatami Nowogródczyzny, by wspólnym 
frontem ruszyć morze, by zapewnić wrogów, 
że brzegi gdyńskie bronione są nietylko działa- 
mi lądowemi, nietylko potężnemi krążownika- 
mi, lecz przedewszystkiem silną i niezwalczo- 
ną w obronie polskiego morza wolą całego 
społeczeństwa. 

I oto dowiadujemy się, że napływają z 
powiatów Nowogródczyzny zapotrzebowania 
dość liczne do uczestnictwa w święcie. Ulgi, 
zastosowane przez _ ministerstwo komunikacji 
bezsprzecznie przyczynią się do rozwiązania 
kwestji wysokich kosztów podróży do Gdyni. 
Z dalekich naszych Kresów marzą ludzie o zo 
baczeniu morza, swego, tak odległego i jakże 
bliskiego sercu polskiemu. Rzucamy tutaj myśl 
która właśnie kiełkuje wśród społeczeństwa 
Nowogródczyzny, by władze kolejowę  ze- 
chciały uruchomić specjalny pociąg o przy- 
śpieszonym biegu dla uczestników kresowych. 
święta. Stacją, że tak powiem, macierzystą by- 
łyby Stołpce, odjazd g. 23-45 dnia 29 lipca 
rb. trasą Baranowicze — Słonim —- Wołko- 
wysk, przyczem Nieśwież wsiadłby w Horo- 
dzieju Nowogródek z Baranowiczami, rów- 
nież bliski Kosów - Poleski. Słonim zaś na 
miejscu, Lida i Wołożyn z Wołkowyskiem, w 
ten sposób ekspress kresowy ruszyłby nad da 
lekie morze, unosząc w sobie kresowianki i 
kresowiaków, pragnących z łanów i lasów 
nowogródzkich przewieźć wiązankę serc i sil 
nego ducha naszemu morzu i Pomorzu. I je 
szcze jedno! Właśnie jechać przez Gdańsk, — 
niech tam wiedzą, kto jedzie i jak jedzie.— 
Zresztą droga krótsza i wygodniejsza: Gdy- 
by jednak nie — to w każdym razie nie przez 
Kutno — Toruń, na miły Bóg! to męczące, ra- 
czej na Grudziądz — Laskowice — Tuchole, 
— Kościerzyna — Gdynia: O to wielu, ba, — 
wszyscy uczestnicy Nowogródczyzny prosząi 
za to w podzięce napiszą nam go powrocie, 
swoje wrażenia. HM 
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E DZIŚ w KINACH P.T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻ | 
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Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Królewa dźwiękowego ekranu Jeanette 
Mac Donald w porywającym dramacie 
kobiety obrzuconej błotem niesłnsz- 

mych podejrzeń p. t. 

Narzeczona 
z Loterii 

Džwiekowiec 
Kino „APOLLO“ 

Dominik. 26. 

Hans Stiiwe, Ita Rina 
i Fred Lerch 

w melodyjnym filmie świata p. t. 

TRIUMF WALCA 
osnuty na tle bujnego życia. 

  

  

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

IWAN MOZŽUCHIN 
w filmie p. t. 

Adjutant Cara 
wstęp od 45 gr. 
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PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYC 

SKŁADAJCIE OFIARY NA KOMITET 
ŻW OOOO 

ОМ 

iš! 
Dźwiękowe kino ea 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 

Największe gwiazdy ekranu John 
Gilbert, Renee Adoree i Nils Asther 

w przeboju dźwiękowym 
w-g powieści Lwa hr. Tołstoja „KOZACY*, 

„MIŁOŚĆ KOZAKA” 
Ceny miejsc na wszystkie seanse: Balkon30gr. Parter 60gr., 
  

| 
® 

  

GABiKET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

zk     

Zdrojowisko 
dla DZIECI RABKA 

i dorosłych 
Leaczy: Choroby przemiany materji, 
krzywicę, skazę limfatyczną, zołzy, nie- 
dokrewność, początki zwapnienia Żył, 
artretyzm. Ceny bardzo umiarkowane, 

Wszelkich informacyj udziela 
KOMISJA ZDROJOWA W RABCE 

3X     
Bajki Polityczne 
„Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 
     

Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolfa i in. 

KIT INTESK S EEA STT 

12 ——2707 TIT S, 

Uwadze PP. wynajmujących 
letniska, pensjo- 

naty, pokoje i t. p 

Og e SŁOWA” 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82. 

ma   
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pz de famille 

L 

avec legons de francais 

14, place Carnot-Aix Les-bains 
au centre de la vilie 

a proximitć de V'ėtablissement thermal 

et des casinos en face les sources 

  

—B— 

cuisine bourgeoise 
— confort moderne 

ouvert de mai a octobre telephone: 7-74 

MAAABA4 
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OBWIESZCZENIE, 

Sąd Okręgowy w Wilnie Wydział VI Cy 
wilny obwieszcza, że decyzją swą z dnia 6 
kwietnia 1932 roku postanowił uznać for- 
mę „Dom Bankowy F. Winiski w Wilnie'* 
za upadłą w handlu i kuratorami masy u- 
padłościowej wyznaczyć adwokata Wincen 
tego Łuczyńskiego, zamieszkałego w Wil- 
nie, przy ulicy Ad. Mickiewicza Nr. 21 i 
adwokata Eljasza Zaksa, zamieszkałego w. 
Wilnie przy ul. Ofiarnej Nr. 2. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzy- 
ciele i dłużnicy upadłego obowiązani są w 
terminie sześciomiesięcznym od daty wy- 
drukowania niniejszego obwieszczenia w 
Dodatku do Dziennika Urzędowego Mini- 
sterstwa Sprawiedliwości donieść Sądowi 
Okręgowemu w Wilnie o swoich preten- 
sjach do upadłego i o należnościach, które 
mu przypadają, chociażby terminy płat- 
ności mie nastąpiły, Sprawa Z. 504-32. 

Ь St, Sekretarz. 

Radje wileńskie 
WTOREK, 26 LIPCA 

11,58 Sygnał czasu, 15,10 Program dzien- 
ny, 15,15 Muzyka lekka (płyty) 15.35 Kom. me 
teor. 15.40 Muzyka klasyczna (płyty) 16.30 — 

Kom. wileń. Aeroklubu. 16.40 „Wpływ otocze 

nia na dziecko” odcz. wygł. M. Kalinowska, 

17,00 Koncert. 18.00 „Anita Garibaldi" „, felj. 

wygł. W. Rogowicz. 18.20 Muzyka lekka. 19.15 

, Przegląd litewski. 19.30 Progr. na środę. 19.35 

Prasowy dziennik radjowy. 19,45 „Ze świata 

radjowego* pog. wygł. Alfred Daun. 20.00 
Koncert. 20,45 „Zmysł polski a poezja” felj. wy 
głosi Stępowski. 21.00 D. c. koncertu. 21.50 
Kom. 22.00 Muz. tan. 22,40 Wiad. sport. 22.50 

Muz. tan. 

Giełda warszawska 
DEWIZY: 

Belgja 123.80 — 124.11 — 123,45: Gdańsk 
173,95 — 174.38 — 173.52: Londyn 31,70 — 
31,67 i pół : Nowy York 8,923 — 8.943 — 
8.902: Nowy York kabel 8.928 — 8.948 — 
8,908: Paryż 34,98 — 35.27 — 34.85: Praga 
26,41 — 26.47 — 26.35: Sztokholm 163,50 — 
164.32 — 162.68: Szwajcarja 173,85 — 174,28 
173.43: Włochy 45.65 — 45.67 — 45.23: Ber 
lin 212,10: Tendencja przeważnie utrzymana. 

PAPIERY PROCENTOWE 

3 proc. pożyczka budowli. 36 — 36,65: 
4 proc. inwestycyjna 96 — 96 i pół: 4 proc. 
serj. 104: 4 proc. dolarowa 47.60: 7 proc. sta- 
bilizacyjna 4Ł75 — 46,50 — 47.50: 10 proc. 
kol. 101: 4i pół L. Z. Ziem. 36,75 — 36i pól: 
5 proc. L.Z.m. Wasrzawy 464 8 proc. L.Z. ra. 
Warszawy 54.75 — 55,25 — 55 — 55 i pėl: 
10 proc. L:Z. m. Radomia 53. Tendencja moz- 
niejsza. 

AKCJE: 

Bank Polski 71 i pół. Tendencja słabsza. 

‚ POŻYCZKI: 

Pożyczki polskie: w Nowym Yorku Dali 
mowska 56,75: stabilizacyjna 48: 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

2% JOKE 

p. g 

sę Ą “ч 
% 

Lokale 
*TYWYPYOWY 

Mieszkanie 
do wynajęcia 4 pokoje 
z wygodami i ogród- 
kiem  Kclonja Mont- 
wiłłowska 17, wejście 
przez bramę z zauł, 
Montwiłłowskiego. 

POKÓJ 

uineblowany 
do wynajęcia. Na pię- 
trze, Osobne wejście. 
Artyleryjska 1 m. 3. 

Do wynajęcia 
umeblowany pokój, D4- 
browskiego 12 m. 3. 

BRIT 

Letniska 
Są wolne 

pokoje w majątku od 
1 sierpnia z pełnem 
utrzymaniem po 90 zł, 
miesięcznie. Dowie- 
dzieć się Gidyminow- 
ska 18—1, od 9—14. 

kė 
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Kiosk 
z papierosami, gazeta 
mi wezmę w dzierża- 
wę. Zgłoszenia do Ad- 
ministracji pod „Kiosk“ 

  

Posady 

Potrzebna 
ochmistrzyni do da- 
żego gospodarstwa z 
dobremi świadectwami. 
Żgłaszać się nl. Domi- 
nikańska 1, biuro Ho- 
telu, 

  

AAAAAAAAAAAAAAAALIAI 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

WVVVVYVYVYVVYVYVYYYT 

Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, inka- 
senta lub innej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 

ministracji pod,kaucja“ 

  

inteligentna panna po- 
szuknje pracy biurowej 
(b. pracowniczka ko- 
mornika) lub też w 
braku tejże zajmie się 
dziećmi oraz domem. 
Posiada b. dobre refe- 
rencje, usposobienie 
miłe. Warunki skrom- 
ne. Może wyjechać do 
uzdrowiska ewent. me- 
jątku w niedalekim 
promieniu od Wilna, 
Ołerty sub „Walka o 
życie* do Redakcji 
„Słowa*. 

o ię ая 

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz-minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
Iastytutu Dentyst. li- 
piec — sierpień, Sw. 
Jacka 5. 
  

SZ poszuknje 
bezpłatnej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
albo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie, Zgło- 

  

szenia ml, Zamkowa 
24—3. 

Panienka 
która ukończyła w r.b. 
gimnszjum, poszukuje 
posady kasjerki, inka- 
sentki i t.p, Może zło- 
żyć kancję. Oferty do 
redakcji dla „13* 

  

Krawcowa, szyje do- 
bize i niedrogo,— 

Wykonanie staranne, 
Zawadzka *Brygids, — 
Majowa 15. 

Noce gimnaz- 
jum języków nie- 

mieckiego i irancuskie- 
go przyjmie iekcje w 
szkole Średniej pry- 
watnej, Wiadomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
ой 17 do 20-tej. 
————————4 
poza kon: 

wersacji (specjal- 
ność wymowa, litera- 
tura) po powrocie z 
Paryża udziela dypio= 
mowana nauczycielka 
W. Stefańska 23 m    

  

łody inteligentny 
człowiek,  poszu- 

kuje posady rolnej w 
maj. pisarza, pro- 
wiantowego lub prak 
tykanta roinego,rów- 
nież może prowadzić 
książki, posiada Świa- 
dectwa ze szkół i prak 
tyk odbytych, UI Nie- 
świeska 22-16 m. 7. 

Poszukuję 
posady gospodyni znam 
się na hodowli drobin, 
wyrobie wina, krawie- 
czyźn e i fryzjerstwie 
Warszawa Rybaki 10-35 
Dominika Grabiur 

  

przyimie pratę na 
najskromniejszych 

warunkśch w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 
kowany łachowiec-pie- 
karz. Lipowa 26 — 
Liksza Jan, 

  

zofar z dobremi 
šwiadectwami, trze- 

źwy, uczciwy, poszu- 
kuje pracy, Wymaga- 
nia skromue, Wasilew= 
ski Antoni — Ostro- 
bramska 25, 

[Ekonom, zdolny, — 
pracowity poleca 

się. Bakszta 14. Jauu- 
szkiewicz Witold. 

  

Młoda nauczy- 
cielka 

wyjedzie na lato za b. 
skromnem wynagrodze- 
niem do dziecka od 
7—10 lat. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od 11—1 godz. 
  

tudent matematyki 
wyjedzie do ma. 

jątka na kondycję na 
sierpień za utrzyma” 
nie. Łaskawe oferty 
w Adm. „Slowa“ pod 
„A. B. 

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 

pokuj pracy do- 
zorcy domu lub 

    

jakiejkolwiek innej. 
Bazyljsńska 4 m. 26. 
Olszamowski. 

  

Hi ochmistrzyni, 
zdrowa, pracowita, 

skromne wynagrodze- 
nie. Dobrze zna się na 
kuchni, Nowoświecka 
7 a—7. 
  

s= do wszyst: 
kiego, pracowita — 

uczciwa — poszukuje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję Stryczyń- 
ska Emiljs. Chocimska 
75, 

| rimi 
Reperuja zamki 

dorabis klncze, ta- 
nio, solidiie szybko 
wykwalifikowsny śln- 
sarz Bruzga Stanisław 
Saraceńska 14 m. 12, 

  

Zredukowany 
woźny z instytucji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobr emi świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
RY Koszykowa 3% 
m. 3. 

  

czenica Ś-ej klasy 
gimnazjum poszu- 

kuje kondycji na rok 
na wieś Gruntowna 
znajomość matematyki, 
Kdres: Gródek k-Mo- 
łodeczna ). 2 

Ce specjalista 
od ciastek, Zdolny 

pracowity. Z powodu 
kryzysu chwilowo bez 
zajęcia. Śniegowy 24, 
Kisilewski Stanisław. 

  

KE znający swój 
tach — poszuknie 

pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 
cowity, Nowogródzka 
10. Marciniak Konstan- 
ty. 

SS=: dobry robot- 
mik, bardzo potrze- 

bujący pracy, "zgadzae 
jący się na każde wa- 
runki wynagrodzenia- 
poszukuje zajęcia. Cze- 
botarnnas Wiktor Wo- 
dociąowa 14 

  

zewc pozostający 
«» bez pracy prosi o 
mdzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 
28. 

  

STA dobry tacho- 
wiec, solidny, ze 

świadectwami, poszn= 
kuje pracy w zakresie 
swej specjalności, Sla- 
skowicz | Antoni Wię- 
zienna 2 m. 3 

Służąca 
z dobremi šwiade- 

ctwami poszūkuje po- 
sady do wszystkiego, 
Umie gotować  Por- 
towa 6—6. 

  

Sacz spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

szuknje pracy, Może 
wyjechać na wieś, — 
Awsiukiewicz  Emilja 
Zanłek Betlejemski 8, 

    

Kocka, uczciwa 
pracowita przyjmie 

posadę, — wymaganie 
skromne. Pietkiewicz, 
Michalina. Sofjaniki 7. 

tołarz meblowy— 
znający dobrze swój 

fach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
również zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, Smo- 
żeńska, 13 

Paryżanka 
u niwersyteckiem wy- 
kształceniem posznkuje 
lekcyj francuskiego od 
12'do % pp., Skopów- 
ka 6 m. 24. 

Kucharka 
czyli służąca do wszyst* 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje po- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tater- 
ska 16—7. 3 

  

  

lusarz - mechanik 
pozostający bez pra” 

cy przyjmie posadę n 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry robot- 
nik. Tokarska 6 m. 6. 
Zaniewicz Władysław 

ca wykwaliłiko- 
wany, z polecenia" 

mi podejmie się przcy 
w swojej specjalności, 
tanic. Robotę wykona 
solidnie. Tartaki 27 — 
Rajchinbach Józet. 

  

Polecam 
dziewczynę 

o dobrem usposobieniu 
na pokojową lub do 
dziecka, Dowiedzieć się 
w sa 

sezonie remon- 
tów domowych 

i odświeżania miesz- 
kań tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy- 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. 

To gruntownie 
obeznany ze swym 

zawodem, zaa) LŽ 
chowiec, — peszutuje 
pracy. Kosowski Jan. 
Bystrzycka 11. 

(Cne Zusjący 
dobrze swój Расй- 

prącowity. Przyjmie 
posadę — za skromne 
wynagrodzenie. Tum 
mel Ernest. Pańska 7 

p 
Siostra pielęgniarka 
poszukuje posady p'zy 
chorych, może ua wy- 
jazd posiada dobre re- 
terencje. Zgłoszenia do 
Administracji pod W.H. 

  

Polecana 
przez Tow. aw. Wim- 
centego rodzina, skła- 
dająca się z matki sm- 
PRotaicyi ojea bezro” 
otnego i trojga е 

łych Eiti alka 
prosi o pomec w odzie- 
ży lub groszach. Ofla- 
ry dla rodziny B, — 
przyjmuje Adminisira- 
cja „Słowa*. 

p Jeśla prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek. 

pracy. Zarakowski Sta- 
nisław Trakt Batore- 
go į 

    

tolarz. = Samieny, 
pracowity prosi © 

udzielenie  jakiejkol- 
wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję 
Czywilis Michał, Po- 
narska 45. 
  

Go: podejacjący 
się każdej roboty 

— znający grzntownie 
swój fach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie- 
kolwiek zajęcie. Lwow 
ska 30 m. 3. Zarskow+ 
ski Rajmand. В 

спиапи‹ szewcki, 
dobry tzchowiec, 

ze skromnemi wym£e 
ganiami szuka zajęcia 
od zaraz, solidny, nie 

pije. Żórawia 6 m. 3— 
Aleksandrowicz Kazi 
mierz 

M ulicą Stonecz- 
ną na Aatokolu 

a gmachem  paczty 
głównej zgubiona @- 
brączkę ślubną ze znz- 
kami „11IL.1932*, Ucz 
ciwego znałazcę upra 
sza się o odniesieni- 

  

  

  

zguby pod adresee 
Słoneczna 11-2 m. 1. 

  

Właścicieli kamienie 
prosi o posadę dozer= 
cy były nauczycieł (z 
rodziną, żonatyj—Skrej 
nia nędza, Chętnie, sa- 
miennie i gorliwie speł 
ni swe czynności, Adres 
w redakcji lub Zarze- 
cze 15-12. — 

r kus 
wany, z prakiyką. 

Legjonowa 43. Chle- 
bowski Antoni. 

Studentka 
romanistyka 

posiadająca dobrze 
francuski — poszukuje 
kondycji ma lato. Wy- 
magania skromne. ° 
szenia do adm. „Sło- 
wa“. —@ 

    

gume prosi © me 
dzialenie įakiejkol. 

wiek pracy. Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 

ucharka z dobremi 
rekomendacjami, 

czysta. Nowogródzka 8, 
Kopciuch Darja, 

Zgub Gudy 
| 
BY. dowód oz0- 

bisty Nr 166-4340-23 
wydany przez Stara- 
stwo Biłgoraj Bromi- 
sławowi Myszakowi — 
unieważniam, 

  

  

  

  

  

  

== 

  

sprzedają się 

brzegiem. 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

.^ 7 
е ое - `—""_-____ь_."—‹_"‚- m mm я 

_ Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 

  

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński


