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NIEŚWIEŻ —— ul. Ratuszowz 
NOWOGRÓDEK — Kost Ró, Micheiskiego, 
K.-4WIĘCIANY -— księgarnia T-wa „Ruch“, 
DSZMIANĄ — Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Kałęgarnia Polska — St. Bednzrski, 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bulet Kolejowy, ! 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckjugo — A. LEOzuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Kslggarajs K. Makinowskicgo, 
DUKSZTY —- Bufet Kolejowy. 

— więgarnia Jatwitanoji, 
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PRENUMERATA mięsjęczna z Odniesjeniem do domu, lub z 
$rzacyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł. Konto czekowe P,K,O. 

Be, W0258, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 
  

: Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów nięzamówionych uje zwraca, Administrz- 

cja uje uwzględnia zastrzeżeń do co rezmieszczenia ogłoszeń, 

  

GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — 
GRÓDNO — isięgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy — 4%, Zwierzyńskj, 
KŁECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ua stronie £-ej i S-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oce 

w, Włodzjmierow 
ja 

T-wa „Ruch“, 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołaej, 
STOŁPCE — Ksłęgarnia Twa „Ruch*, 
5LONIM -— Ksiegarnia D. Lu5owskjego, ul, Mickjewi:s4 IR 
ST, SWIĘCIANY -- M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Та & 

` WILEJKA PZAVIATOWA —- ui, Mickiewicza ż4, ©, jaczewska 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rezlamowa milimetr 66 gr, W 
zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe | tubelaryczne a 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń = 

 S$puścić kurtyne Sytuacja w Niemczech 
Znaczenie i intencje zdania w du- 

żym stopniu zależą od tego na jaki wy- 
raz, w jaki sposób i jaki kładziemy na- 
cisk. Trafnie ktoś zauważył, że przysio- 
wie: „mądry Polak po szkodzie'* inaczej 
można rozumieć, jeżeli jest wypowie- 
dziane w tonie ironicznym z podkreśle- 
niem słowa „szkoda a z nadaniem sce-- 
ptycznego akcentu słowu „mądry*, — 1 
znów inaczej, jeżeli przysłowie to wy- 
mawiane jest poważnie z podkreśleniem 
rozciągle, w tonie uznania, słowa „mą- 
dry a bez nacisku na słowo „szkoda“. 
W pierwszym wypadku charakterystyka 
jest wyraźnie ujemna: Polak — to czło- 
wiek nieprzezorny, nieprzewidujący. W 
drugim wypadku to samo przysłowie 
zawiera moment pochwały: Polak raz 
doznawszy, szkody, drugi raz nie opa- 
rzy się. 

Рой tym względem można śmiało za- 
ryzykować pewną analogję między zda- 
niem w mowie potocznej a zjawiskiem 
w życiu społecznem, państwowem, lub 
gospodarczem. To lub inne zjawisko na- 
biera dla nas nieraz całkiem odmienne- 
go znaczenia w zależności od tego, ia- 
kie czynniki, w jakich warunkach i w 
jaki sposób bądź w rzeczywistości od- 
działywują na powstanie i kształtowanie 
się zjawiska, bądź wydaje się nam, że 
tak właśnie oddziaływują. 

Przykłady? 
Zjawisko bezrobocia już nieraz wy- 

stępowało w poszczególnych  okresaci 
w bardzo ostrej formie, a przecież ni- 
gdy jeszcze nie było społeczeństwo tak 
skore do ofiar, celem zwalczania skut- 
ków bezrobocia jak obecnie, chociaż już 
więcej niż przedtem  spauperyzowane. 
Dlatego, — że bezrobocie, na tle ogól- 
nego kryzysu gospodarczego i w zależ- 
ności od niego, nabrało w oczach społe- 
czeństwa innego, poważniejszego гпа- 
czenia. Przed dwoma łaty przypuszcza|- 
ny apel rządu do społeczeństwa o wspoł 
działanie w akcji pomocy  bezrobotitym 
co najwyżej pobudziłby do zaimprowizo 
wania kilku kwest.Dziś; całe społeczeńst- 
wo bierze czynny udział w akcji. W wy- 
razie „bezrobocie'* warunki podkreśliły, 
zaakcentowały powagę chwili. 

Inny przykład z innej beczki. 
Zjawisko „głodu ziemi”. Wyraz 1ra- 

giczny nadawały mu wpływy psychozy 
wschodniej i atmosfera pracy sejmowej. 
Ogół społeczeństwa przejmował się za- 
gadnieniem obdarzenią wszystkich zie- . 
mią. Pozostawał obojętny wobec niszcze 
nia, większego stanu posiadania — za- 

spokojenie głodu ziemi wydawało się 
imperatywem o wiele ważniejszem, niż 
skutki zachwiania możliwości produkcyj- 
nych kraju. Czy ten głód, jeżeli rozumieć 
to w znaczeniu umożliwienia samodziel- 
nej pracy na roli w granicach samowy- 
starczalnej gospodarki wszystkim tym, 
co związani są z ziemią, — czy ten głód 
został zaspokojony? Zaledwie w zniko- 
mej części. Dlaczego więc dziś cicho z 
tem? Dlaczego nie podnoszą się głosy 
przeciwko zredukowanej na tej płaszczy- 
žnie działalności urzędów  ziemskich?: 
Dlaczego nawet przysięgli agitatorzy za- 
przestali łaskotać podniebienie chłopów 
hasłami o ziemi za darmo? — Dlatego, 
że w świetle nowych warunków, od cza- 
su ucieczki kapitału na sam widok 101- 
nika i od czasu spadku cen produktów 
rolnych poniżej kosztów produkcji, *ra- 
gizm „głodu* wywietrzał, zaś rzeczywi- 
stość stosunków w rolnictwie wyraz „zie 

mia* akcentuje w znaczeniu,,koniecznie *. 

Przejdziemy tu jeszcze do innego 

przykładu, którego rozwinięcie stanowi 
właściwy temat niniejszego artykułu, a 
który poprzedzony został temi przykła- 
dami tylko dlatego, by ułatwić wyłowie- 
nie istotnej treści zjawiska, niezależnie 
od akcentów nadawanych mu przez ubo - 
czne warunki i czynniki. — 

Jakie ma znaczenie obserwowane 0- 
statniemi czasy zjawisko wzmożonej 
skłonności do szukania uniwersalnego i 
niezawodnego środka na dolegliwości i 
choroby  struktualne obecnego życia 
gospodarczego? Nie tak dawno wysunię- 
to projekt „planowej gospodarki, — 
przed tem jeszcze młody działacz na 
gruncie wileńskim, propagował „państwo 
zorganizowanej pracy*. Od czasu do 

czasu, ten lub inny „podnosi kurtynę”. 

by zdumionym oczom widza okazać pro- 
dukt wolnej wyobraźni, model państwa 
przyszłości, państwa — które nie zna 
trosk, walk i ścierań wewnętrznych, 
które siły swe zużytkowuje tylko celo- 
wo i tylko produkcyjnie z równą korzy- 
ścią dla wszystkich, a którego ustrój za- 
pewnia każdemu i dobrobyt i spokój. 

Jeżeli cofniemy się wstecz do tych 
lat, kiedy „duch czasów'* przesiąknięty 
był obawą pozostania w tyle w „histo- 
rycznem posłannictwie* rozdawania przy 
wilejow „pracującemu šwiatu“, a oba- 
wa ta tem większa była, im większe po- 

stępy czynił sowietyzm w Rosjii —stwier 
dzić możemy, że ton poczynaniom 1 in- 
tencjom w tym kierunku nadawał obóz 
lewicowy i zwłaszcza socjalistyczny. Ta- 
ki projekt „planowej gospodarki, lub 
projekt „państwa zorganizowanej  pra- 
су“ zostałby zakrzyczany, ponieważ nie 
stawiał kropki nad „i“, ponieważ nie wy- 
wieszał szyldu na wzór: „Tu roboty ka- 
nalizacyjne prowadzi firma X'*. Autoro- 
wie tych projektów musieliby wyraźnie 
opowiedzieć się za tą, lub inną partiją, 
za obozem socjalistycznym, lub komuni- 
stycznym. Czy zbrakło im odwagi cywil- 
nej, czy konkurencja haseł pod flagą 
czerwoną stwarzała za mało widoków 
na posłuch, — mniejsza o to. Faktem 
pozostaje, że omawiane projekty, w for- 
mie ostatecznie opracowanej i ujęte re- 
dakcyjnie w sposób bardzo przypomina- 
jący — nie zawsze pod względem tre- 
ści a zwłaszcza sosu — manifest komu- 
nistyczny“ Karola Marksa, oddane zo- 
stały do przetrawienia społeczeństwu 
dopiero w ostatnich czasach, w okresie 
największego wznoszenia się fali kryzy- 
sowej. 

Jest duża różnica między ówczesnym 
okresem, a dobą obecną. W międzycza- 
sie ustało działanie psychozy wschod- 
niej. Socjaliści zbankrutowali. Sowie- 
tyzmowi wypowiedziano bezwzględną 
walkę. Nastąpiło zrozumienie własnych 
błędów w przeszłości, przeradzając się 
w dążenie do ich naprawienia. 

Dziesięć lat temu powaga tej, lub in- 
nej myśli, zdążającej do ulepszenia stru- 
ktury społeczno-państwowej wygrywała 
w zależności od tego, czy zaakcentowane 
zostało dostatecznie lewicowe źródło, 
lub pochodzenie takiej myśli. Zmieniły 
się warunki. Dziś to nietylko nie poima- 
ga, lecz odstrasza. 

. Czy nie pomoże jednak propagandzie 
wzorów ustroju na modłę sowiecką ubie- 
ranie programów w liturgiczne szaty ka- 
tolicyzmu, lub czy nię łatwiejszem  bę- 
dzie przemycanie idei zmonopolizowa- 
nia produkcji, pracy i kapitalizacji przez 
podkreślanie dobrej, społecznej inten ži 
usunięcia zachwianej równowagi między 
konsumcją a produkcją? 

Pierwszy program zbyt jest dobrze 
znany na naszym gruncie z „Żagarów 
i późniejszej polemiki w prasie, by za- 
chodziła potrzeba bliższego jego oma- 
wiania. Autorom drugiego programu 
znakomitą odprawę dał p. min. 1. Ma- 
tuszewski na łamach „Gazety Polskie;“. 
Pismo nasze również już miało możność 
wypowiedzenia się w sprawie programu 
„gospodarki planowej *. 

Co nas uderza w tych programaci:? 
Specjalna intonacja pewnych rzeczy. 
Zwolennicy „gospodarki planowej” nić- 
wią o wszystkiem, o potrzebie regųla- 
cji produkcji, o konieczności planowe- 
go ujęcia zagadnień gospodarczych, o 
ujemnych skutkach zachwianej równo- 
wagi między konsumpcją a produkcią, 
— przemilczają natomiast to, że рго- 
gram ich prowadzi do upaństwowienia 
całego bez wyjątku kompleksu czynni- 
ków życia gospodarczego. P. min. Ma- 
tuszewski pisze, że program ten ozna- 
cza odebranie swobody przez zmonopo- 
lizowanie gospodarki, co nie przeszkadza 
że zwolennicy programu mogą być i na- 
cjonalistami i patrjotami. Nie negujemy 
tego, — stwierdzamy tylko, że ci, czy 
to nacjonaliści, czy patrjoci, czy innego 
„pokroju* zwolennicy „gospodarki pia- 
nowej“ nie akcentują głównej rzeczy — 
upaństwowienia gospodarki. W progra- 
mie znów „państwa zorganizowanej pra- 
cy“ sos katolickiej etyki szczelnie za- 
myka szpary programu i nadaje mu in- 
ny smak. 

Oba projekty byłyby przez ogół spo- 
łeczeństwa inaczej przyjęte, gdyby wy- 
raźnie zaznaczona została ich treść, gdy- 
by autorowie tych projektów, czy pro- 
gramów poważnie podkreślili, že cho- 
dzi o upaństwowienie gospodarki, lub 
chodzi o taki układ, który znajduje się 
w bliskiem pokrewieństwie z sowietyz- 
mem. Wówczas modele państwa przy- 
szłości sprawiłyby inne wrażenie — przy 
puszczamy, że byłyby natychmiast zde- 
molowane. Ponieważ jednak demonstro- 
wane są w półmroku kryzysowym, о- 
świetlanym tylko promieniami własnych 
intencyj większego poruszenia wśród 
widzów nie wywołują. 

Panowie, dość — spuśćcie kurtynę! . 
W. Lewicki 

GORZOWIE RIACSO 00 TK07 JĄ KOREA 
CARACCIOLA WYGRYWA WYŚCIG 

> GÓRSKI 
N PAT. — W górskim wyś auto- 

mobilowym w Klausen wać = zajął 
Caracciola (Niemcy) na maszynie Alia Romeo 
w czasie 15 min. 50 sek. przed Francuzem Chi 
ron na Bugattim 16 m. 27 sek. W kategorji 
sportowej wygrał Stuck (Niemcy) na Merce- 
desie 17 min. przed Nuvolarim (Włochy) na 
Alia Romeo. 

WAŻNE KONFERENCJE POLITYCZNE 

BERLIN PAT. — Ubiegłej nocy karicierz 
Papen powrócił do Berlina i dzisiaj rozpoczę- 
ty się przy udziale Papena konferencje w mi- 
nisterstwie spraw wewnętrznych w sprawie 0- 
głoszenia nadzwyczajnego rozporządzenia © 
zwałczaniu teroru politycznego. Rząd zamierza 
wprowadzić dźiś lub jutro tylko część zarzą- 
dzeń represyjinych i powołać przedewszyst- 
kiem sądy specjalne, działające w trybie przy- 
śpieszonym. Wraz z przybyciem kancierza Pa- 
pena do Berlina rozpoczął się okres konieren- 
cyj politycznych, których wyniki zadecydują 0 
składzie i charakterze nowego rządu i o sy- 
tuacji na terenie parlamentu Rzeszy. 

Według biura Conti minister Schici:ber prze 
prowadzał dzisiaj rozmowy z Hitle;ein. fiabi- 
net po rekonstrukcji ma zachować cłarakter 
gabinetu iachowego, życzy sobie tego Hindeo- 
burg. 

Zrozu udzie zainteresowanie t:v241 stanowi: 
sko, jakie w tych konferencjach хайта kierow 
nicze koła partji Hitlera. Dziennik hitlerowski 
„Angriff* zamieszcza znamienne oświadczenie 
tej treśc': 

My, narodowi socjaliści zasadniczo sprzeci 
wiamy się wstąpieniu do rządu, żądając, aże- 
by nam powierzono wyraźnie decyzję o kie- 
runku tego gabinetu. Odrzucamy bezbarwny 
gabinet fachowców. O ile nie oddadzą nam 
steru rządów odpowiemy bezwzględną walką. 
W interesie więc Niemiec należałoby jednak ży 
czyć sobie, ażeby obeszło się bez tej walki. 

Jak widać, narodowi socjaliści zupełnie nie 
dwuznacznie pretendują do teki kanclerza w 
przyszłym gabinecie. Z wysunięciem takiego 
życzenia liczą się i koła prorządowe. 

GWAŁTOM NALEŻY POŁOŻYĆ KRES 
BERLIN PAT. — W godzinach wieczornych 

ogłoszono komunikat oficjalny tej treści: 
Po powrocie kancierz Rzeszy zażądał od od- 
nośnych czynników urzędówych Rzeszy i Prus 
sprawozdań o aktach teroru. jakie wydarzyły 
się w ostatnich dniach, poczem zwołał na wto 
rek przed południem wszystkich ministrów na 
naradę do Berlina. 

Kancierz stoi na stanowisku, że należy nie 
zwłocznie położyć kres obecnemu stanowi rze- 
czy przez natychmiastowe zastosowanie šrod- 
ków siły, jaką rozporządza państwo. 

„STAN ROZBROJENIA NIEMIEC JEST 
NIEMORALNY“ 

BERLIN PAT. — W prasie niemieckiej о- 
głoszony został wywiad udzielony przez mini- 
stra Schleichera przedstawicielowi „N. York- 
Timesa“,. Podkreślając ponownie swoje zastrze 
żenia co do utrwalenia dyktatury w Niem- 
czech, minister wskazał, że ostatnie wybory 
do parlamentu w Niemczech wykazały trudno- 
ści, na jakie rząd napotyka. Największy suk 
ces w wyborach odniosły stronnictwa radykał by. 

  

ne: narodowi socjaliści i komuniści. Unormo 
wane stosunki powrócą dopiero wówczas gdy 
rząd Rzeszy będzie mógł wykazać przed opi- 
nją publiczną, że Niemcy posiadają to samo 
prawo co inne państwa, Rząd zdecydowany 
jest w najbliższym czasie doprowadzić do voz 
wiązania problemu równouprawnienia Niemiec. 

Na konierencji genewskiej Niemcy odrzuci- 
ły rezolucję konierencji rozbrojeniowej, ponie- 
waż nie przyjęto ich żądań w sprawie równo- 
uprawnienia. Rząd niemiecki nie wyśle swych 
przedstawicieli do Genewy, dopóki kwesja ró- 
wnouprawnienia Niemiec nie zostanie załatwio 
na w myśl życzeń niemieckich. ‚ 

Minister twierdzi, że Niemcy są dzisiaj „je- 
dynem w świecie państwem pozbawionem moż 
ności zabezpieczenia swego bytu narodowego" 
Przytem powołeł się Schleicher na rzekome u- 
przywilejowanie pod tym względem Poiski. — 
„Stan rozbrojenia* Niemiec nazwał minister 
niemoralnym i poniżającym. Albo postanowie 
nia rozbrojeniowe traktatu wersalskiego zosta- 
ną zastosowane względem wszystkich mo- 
carstw — oświadczył Schleicher --- albo też 
Niemcy uzyskać muszą prawo do zreorganizo 
wania swej armji stosownie do potrzeb obro- 
ny narodowej. 

WYBRYKI ANTYSEMICKIE 

KRÓLEWIEC. PAT. — W iicznych miej- 
scowościach wschodnio - pruskich wybito w 
skiepach żydowskich szyby wystawowe. 

TŁUM ATAKUJE POLICJĘ 
KRÓLEWIEC PAT. — Tłum, złożony z 50 

osób, napadł na «licach miasta na kilku poli- 
cjantów, którzy patrolowali zaułki, zamieszkałe 
przez szumowiny społeczne. Aresztowano kil- 
kadziesiąt osob. Policja ukończyła śledztwo w 
sprawie znanego napadu na redakcję „kKKoenigs 
berger Volksztg.'. Wina  hitierowców została 
stwierdzona. Udowodniono 21 hitlerowcom 
współudział w napadach. 

ŻELAZNY FRONT WALCZY 

Z. KOMUNISTAMI 
BERLIN PAT. — W mieście Cassel doszło 

wczoraj do bójki między członkami Żelaznego 
Frontu a bojówką komunistyczną. W wyniku 
bójki dwie osoby zostały ciężko oraz trzy o0- 
soby lżej ranne. W nocy z soboty na niedzie- 
lę nad ranem postrzelony został w mieście 
Bunzlau członek bojówki hitlerowskiej przez 
reichsbannerowców. Policja aresztowała Rosja 
nina Wasiljewa - Baronowa jako podejrzanego 

‘“0 zamach. 

STRATY REICHSBANNERU 
BERLIN PĄT. — Prasa socjalistyczna ko- 

munikuje, że straty Reichsbanneru wynoszą od 
czasu zniesienia zakazu istnienia bojówek hitle 
rowskich 15 zabitych i 104 rannych. 

W roku 1931 straty w całych Niemczech 
skutkiem bójek partyjnych wynosiły 6303 oso- 

  

WARSZAWA — Tow, Księgarnj Kol, „Huob“, 

oraz z prowincji o 25 proc. ćroża. 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmeniauno dowoinio. zu dostarczenie ummeru dowodowego 24 gz. 
K 0 TEBESUS OKL TR0 NA 

Marsz szlakiem kadrówki zakańczeny 
30 P. P. NA PIERWSZEM MIEJSCU 

KIEŁCE PAT. — W poniedziałek 8 bm. za 
kończył się 9 marsz szlakiem Kadrówki. Na mie 
cie tłumy publiczności ustawiły się szpałerem 
po obu stronach ulicy 3-go Maja. W tożach 
zajęli miejsca przedstawiciele władz państwo- 
wych z wicewojewodą Bratkowskim na czele. 
Specjalnie przybył na uroczystość komisarz ge 
neralny Rzeczypospolitej w Gdańsku minister 
Papee. Obecni byli dowódca OK 5 generał Łu- 
czyński, zastępca dowódcy 2 dywizji legjono- 
wej pułk. Borowiec, podpułk. Trapszo, atta- 
ches wojskowi Finlandji i Łotwy, prezes zarzą 
du głównego Strzelca mec. Paschalski i inni. 

. O godz. 9,22 jako pierwsza przybyła na 
metę drużyna 30 płp. z Warszawy, poczem ko 
lejno przybywały drużyny następne, witane en 
tuzjastycznie przez publiczność. 7'> o. 

Niezmiernie entuzjastyczną owację zgotowa 
no drużynie Związku Strzeleckiego z Gdań- 
ska, która po raz pierwszy brała udział w 

marszu. 
W kategorii drużyn wojskowych pierwsze 

miejsce zajął 30 pułk piech. z Warszawy 540 
punktów, drugie drużyna straży granicznej — 
517,5 p., trzecie 16 p. p. z Tarnowa 498.25 p. 

W kategorji drużyn przysposobienia wojsko 
wego starszych pierwsze miejsce zajął Zwią- 
zek Strzelecki Warszawa Powązki 536.75 p. 
drugie Zw. Strzel. Orlęta z Krakowa 308 p. 
trzecie Zw. Strzel. z Piotkowa 498,5 p. 

W kategorji drużyn PW młodszych pierw 
sze miejsce zajął Zw. Strzel. z Poznania 266.5 
p. drugie Zw. Strzel. WILNO — 256,25 p., 
trzecie Zw. Strzel. Skarżysko 252 p. 

Poza konkursem przybyła drużyna Zw. 
Strzel. z Lublina, która na drugim etapie zo- 
stala zdekompletowana, a na trzecim etapie u- 
zyskała najlepszy czas, lepszy nawet od dru- 
żyn wojskowych, czas ten wynosił 4 g. 22 m. 
58 sek. 

Kara Śmierci za kradzież towarów 
DRAKOŃSKI DEKRET RADY 

MOSKWA PAT. — Dzisiejsza prasa ogła- 
sza dekret Centralnego Komiteta Wykonawcze 
go i Rady Komisarzy Ludowych ZSSR, grożą 
cy za Kradzież towarów podczas transportów 
karą śmierci lub więzienia niemniej niż 10 lat 
oraz koniiskatą majątku. Dekret głosi, ze towa 
ru transportowane koleją i woda, choćby na 
leżaty do spółdzielni lub osób prvwaznych, ko 
rzystają w sensie ochrony 2 praw ładunków 
państwowych. 

Ogłoszony dekret wywołany zcstał objawa 
mi, łióre przybrały ostatnio chasakler maso- 
wy. Są to: 1) nieustanne wykrtywadie nadużyć 
w handlu państwowym * spółdzielczym, sięga 
jące niekiedy kilku milio:«:.v rubli, jak np. w 
niedawnym procesie orgamizac:i Gumtorgu, 4) 
kradzieże zboża z pól lub składów kolektywow 
lus sowchozów oraz masową sprzedażą zboża 

     

KOMISARZY LUDOWYCH 

na rynkach przed wykonaniem państwowych 
dostaw zbożowych, co grozi niepowodzeniem 
tegorocznej kampanji roinej, 3) coraz cześciej 
powtarzające się wypadki samorzutnego ruz- 
wiązywania kolektywów rzez chłopów, co 
władze sowieckie usiłują przypisać gwałtom 
grożbom ze strony żywiołów kułackich, choć 
ani jedaa kcnkretny wypadek tego rodzan nie 
był podnrv do wiadomosci ani przez prasę, 
ani też age cje sowieckie, a żywiołowy miej- 
scami pęd do występowadia z kolektywów by: 
dotychczas ukrywany. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dekret 
podpisany jest jedynie przez czynaiki rządowe 
— (Centralny Komitet Wykonawczy i Radę 
Komisarzy Ludowych, podczas gdy dekrety w 
ZSSR wydawane były zazwyczaj w imieniu 
rządu i partji. 

wylew Wisły i Hownicy 
BIELSK PAT. — Wskutek długotrwałych 

opadów atmosferycznych wystąpiły z brzegów 
wody Wisły i lłownicy zalewając częściowe 
gminy Zarzecze, Dronów, i Ligotę. Stan wody 
na Wiśle podniósł się w niektórych miejscowo 
ściach do 6 metrów ponad stan normalny. — 

“| Lot prof. 
BERN PAT. — Lot w stratosierę prof. Pic- 

ieiti ze Stadjonn Olimpijskiego 
OGÓLNA PUNKTACJA OLIMPIJSKA 

Ogólna nieoficjalna punktacja olimpij 
ska. obejmująca wszystkie rozegrane do 
tychczas konkurencje, zarówno męskie, 
jak i kobiece, jest następująca: 

i) Stany Zjednoczone 383%, punkta 
2) Francja 149 p. 
3) Włochy 145. 
4) Finłandja 119 p.. 
5) Szwecja 119 p. 
6) Niemcy 10614 p. 
7) W. Brytanja 85 p. 
8) Japonja 57 p. 
9) Kanada 54 p. 

10) Austrja 36 p. 
11) Holandja 26 p. 
12) POLSKA 25 punktów. 
13) Czechosłowacja 24 p. 
14) Irlandja 23 p. 
15) Danja 23 p. 
16) Wegry 20 p. 
17) Argentyna 14 p. 
18) Australja 14 p. 
19) Południowa Afryka 12 p. 
20), Belgja 7 p. 
21) N. Zelandja 6 p. 
22) Łotwa 5 p. 
23) Filipiny 4 p. 
24) Brazylja 1 p. 

ZABALA WYGRYWA BIEG 

MARATOŃSKI || 
Bieg maratoński zgromadził na starcie 28 

zawodników, reprezentujących 18 państw. 

Bieg wywołał olbrzymie zainteresowanie w 

Los Angeles mimo braku Nurmiego wśród star 

'ujących. ALBY ZKŻ 
Pierwsze miejsce w biegu zajął Argentyń- 

czykł Zabala w czasie 2 godz. 31 min. 36 sek. 

Jest to rekord olimpijski. 2-gi, Ferris (Anglik) 

2 g. 31 m. 55 sek., 3-ci Finlandczyk Toivonen 

2,32,12; 4-ty Anglik Wright 2.32.42; 5-ty Tsu- 

da 2.35,42. 

Na finiszu Ferris usiłował minąć Zabalę, a- 

le nie udało mu się to i Zabala pierwszy prze 
rwał taśmę. w doskonałym stanie bez śladu 

zmęczenia. Ferris był zupełnie wyczerpany. — 

Toivonena i Tsudę wyniesiono z boiska. 

Finlandczycy nie mieli szczęścia, z trzech 

startujących jeden odpadł, Virtanen zajął miej 
sce dopiero w trzeciej dziesiątce, zaś Toivonen 

— nadzieja Finlandji — znalazł się dopiero na 

3-ciem miejscu. 

   
   

FINAŁ SZTAFETY PAŃ ZWYCIĘ- 
STWEM AMERYKI 

LOS ANGELES. 8 sierpnia. PAT. 
Rozegrany finał sztafety 4x100 pań 

zakończył się zwycięstwem drużyny Ame- 
rykańskiej w czasie 47 sekund. Czas ten 
jest nowym rekordem światowym. Dalsze 

miejsca zajęły: Kanada, Anglja, Holandja, 
Japonja i Niemcy. 

ZNOWU SUKOES AMERYKI 
W finale sztafety 4x100 panów Amery- 

ka odniosła nowy wielki sukces zajmując 
pierwsze miejsce w doskonałym czasie — 
40 sek. Jest to mowy rekord światowy. 
2-gie miejsce zajęła drużyna niemiecka, 
3-cie Włochy, 4-te Kanada, 5-te Japonja, 

6-te Anglija, 
NA 100 METROW PIERWSI JAPON- 

CZYCY 
W finale biegu na 100 m. styl dowolny 

dla panów generalne zwycięstwo odnieśli 
Japończycy. Mistrzostwo zdobył Japończyk 
Miyazaki 52,2 sek. 2-gie miejsce zajął rów 
nież Japończyk Kawaishi a dopiero na 3 

miejscu ulokował się pierwszy przedsta- 
wiciel rasy białej Amerykanin Schwarta. 
4-te miejsce Kalili (Ameryka). 

REKORD ŚWIATOWY HOLENDERKI - 

W finałach na 100 m. styl dowolny pań 
W pierwszym półfinale wygrała Holender 
ika Denouden, 1 m. 7,6 sek. Jest to rekord 
światowy. Następne miejsca zajęły: Garat- 
te, Cooper (Anglja), Godard (Francja). 

W drugim półfinale zwyciężył Madi- 
on (Ameryka) 1 m. 9,9 sek, Druga Austra- 
lijka Bult, trzecia Maakal (Połudn. Afry- 
ka). 4-ta Liadde (Holandja). 

REKORD ŚWIATOWY AMERYKANKI 
SHILEY 

W skoku wzwyż pań pierwsze miejsce 
zajęła Amerykanka Schiley ustanawiając 
nowy rekord światowy wynikiem 166 cm. 
2-gie miejsce Didriekson 165 cm, 3-cie 
Dawes (Kanada). 

WCIĄŻ PRZEWAGA AMERYKI 

Sztafeta 4x400 zaznaczyła się również 
przewagą Ameryki, której sztafeta zajęła 
1-sze miejsce, nowy rekord światowy 3 m. 
8,2 sek., 2) drużyna Anglji, 3) Kanada, 4) 
Niemcy, 5) Japonja, 6) Włochy. 

TURNIEJ WALK GRECKO-RZYMSKICH 
W olimpijskim tumnieju walk grecko - 

rzymskich, dziś zakończonym, mistrzami 
zostali w poszczególnych wagach: 

W wadze koguciej Brendel (Niemcy), 
piórkowej Gozzi, lekkiej Malmberg, półśre- 

dniej Johansson, średniej Kokkiner, pół- 
ciężkiej Svenson, ciężkiej Westergen. 

NURMI i ZABALA 

HBLSINGFORS. PAT. Nurmi otrzymał 
propozycję Madisson Spuare Garden w N. 
Jorku wzięcia udziału — м poolimpijskim 
biegu Maratońskim, organizowanym przez 
tę instytucję „Przeciwnikiem Nurmiego ma 
być zwycięzca w olimpijskim biegu mara- 
tońskim Zabala. 

Nłurmi narazie nie odpowiedział na. pro- 

pozycję, chociaż wyzwanie zwycięzcy olim- 
pijskiego przezeń jest rzeczą ostatecznie 
postanowioną. 

WYŚCIGI YACHTÓW 

W dalszych zawodach żeglarskich w wy- 

ścigu yachtów, zwyciężył yacht „Sprigbok* 
(Połudn. Ameryka) 21 mm, 1,23 sek. 

(W. kategorji 6 metrów żagla pierwsze 
miejsce zajął „Bissbi*, 8 metrów żagla, 
1-sze miejsce zajął „Angelita'* (Ameryka). 

FINLANDJA NIE KWESTJONOWAŁA 
AMATORSTWA KUSEGO 

HELSINGFORS. PAT. Korespondent 
PAT podaje, że miarodajne czynniki fin- 
skiego Związku lekkoatletycznego katego- 
rycznie zaprzeczają, jakoby kierownictwo 
reprezentacji olimpijskiej Finlandji zabie- 
galo o dyskwalifikację Kusocińskiego lub 
wogóle kwestjonowało jego amatorstwo. 

Wszelkie odnośne wiadomości są kłam- 
liwe, chociażby wobec faktu, że Związek 

fiński nie posiada żadnych dowodów jakie- 
gokolwiek naruszenia przez Kusocińskiego 
przepisów amatorskich. 

PUNKTACJA W MĘSKIEJ 
LEKKOATLETYCE 

Nieoficjalna punktacja w olimpijskiej mę- 
skiej FE 1) Stany Zjednoczone — 
198 punktów; Ż) Finlandja — 68 p.; 3) Anglja 
—41 p.; 4) Japonja — 28p.; 5) Kanada —27 
p.; 6) Niemcy — 27 p.; 7) Irlandja — 23 py; 
8) Włochy — 18 p.; 9) Szwecja —17 p.; 10) 
Polska — 10 p. ;11) Francja —7 p.; 12) No 
wa Zelandja — 6 p. 13) Poludniowa Afryka— 
6 p.; Dalej idą: łŁotwa, Filipny, Czechosłowa 
cja (4 p.) Węgry (3 p.), Argentyna (3), Ho- 
landja 2, Brazylja i Australja 1 p. 

MISTRZOSTWO SZPADY ZDOBYŁA 

FRANCJA 
W rozgrywkach finałowych szpady Francja 

pokonała Amerykę 10:5, Włochy zwyciężyły 
Belgję 11:5, ta ostatnia przegrała również z 
Francją 10:4, wreszcie Włochy wyeliminowały 
Amerykę 10:6. 

W spotkaniu finałowem Francja pokonała 
Włochy 9:7, zdobywając mistrzostwo Olimpja 
dy. 2-gie miejsce Włochy, 3-cie Ameryka. 

Kolonje Brandy i Rykalec otoczone są wodą 
i odcięte zupełnie od reszty powiatu. Staro- 
stwo zarządziło pogotowie oddziałów policyj- 
nych i straży pożarnych ochotniczych. Oddzia 
ły te prowadzą akcję ratunkową. 

Piccarda 
carda odbędzie się przy końcu przysziego ty- 
godnia. 

TELEGRAMY 
MIN JĘDRZEJEWICZ ZWIEDZA OBOZY 

LETNIE 

WARSZAWA. PAT. W dniach między 
8 sierpnia b. r. minister w. r. i o. p. Jędrze 

jewicz zwiedził szereg obozów letnich mło- 
dzieży a więc obóz Straży przedniej w Jor- 
danowie, polskiej YMC w Mszanie Dolnej 
oraz Alkademickiego Związku Strzeleckie- 
go i Związku Młodych w: Dolinie Kościeli i 
skiej. 

ZNIŻKA KOSZTÓW UTRZYMANIA 

WARSZAWA. PAT. Główny Urząd 
Statystyczny podaje, że komisja badania 
zmiam kosztów utrzymania w Warszawie 
na posiedzeniu w dniu 8 Ibm. ustaliła, że 
koszty utrzymania rodziny pracowniczej, 

złożonej z 4 osób, w miesiącu lipcu r. b. w 
porównaniu z czerwcem obniżyły się o 1,9 
proc. 

PRZYJĘCIE NA (CZEŚĆ P. DEVEY'A 

WARSZAWA. PAT. Izba handlowa pol- 
sko -amerykańska i Towarzystwo Polsko- 
Amerykańskie wydały dzisiaj w południe 
na cześć bawiącego w Warszawie p. Deveya 
przyjęcia. W śniadaniu wzięło udział oko- 
ło 100 osób ze świata gospodarcezgo, poli- 
tycznego, sfer towarzyskich Warszawy 
jak również cała kolonja amerykańska. 

ADMIRAŁ NAGANO) W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. Dzisiejsza popołud 
niowa prasa podaje, że w prezjeździe z Ge- 
newy do Japonji bawi w: Warszawie wice- 
admirał Nagano, główny delegat japoński 
na konferencję rozbrojeniową w Genewie. 
Towarzyszą mu trzej oficerowie sztabu ge- 
neralmego marynarki japońskiej. Goście ja- 

pońscy odjezdżają jutro przez Moskwę do 
Tokio. 

W CHARLEROI BEZ ZMIAN 

BRUKSELA, PAT. W zagłębiu w Led- 
jum i Charleroi strejk górników trwa na- 
dal i jest prawie powszechny. W zagłębiu 
Seraing strejk znacznie się rozszerzył. 

KATASTROFA AUTOBUSOWA 

MARSYLJA, PAT. Na drodze między 

Tulonem a Heyres wydarzyła się katastro- 

fa autobusowa, która tylko dzięki szczę- 

śliwemu przypadkowi nie zakończyła się 

śmiercią kilkudziesięciu pasażerów. Na 

skutek zderzenia się na zakręcie drogi dwu 
dążących w przeciwnych kienunkach auto- 

busów 12 osób z pośród 43 pasażerów z0- 

stało ciężko rannych, reszta. turystów wy- 

szła z katastrofy z lżejszemi obrażeniami. 

Obydwa autobusy są zupełnie zmiszczone.



SILVA RERUM 
U nas i gdzie indziej... U nas — to w 

Wilenku; gdzie indziej — to narazie w 
Warszawie, gdzie od kilku miesięcy wycho- 

dzi piękny miesięcznik Mój pies. Piękne to 
wydawnictwo rozporządza piórami wy- 
bitnych jednostek: (np. prof. dr. St. Run- 
ge) zawiera ciekawy materjał z zakresu 
ikynologji. 

Ostatni numer tego pisma "prowadzi 
mas aż do Paryża na cmentarz... psów: 

Gdy ktoś przypadkowo znajdzie się 
na cmentarzu dla psów w Paryżu, 
musi przyznać, że jest to najbardziej wzru- 
szające miejsce w tem wielkiem mieście. 
Położony na uroczej wysepce rzeki Sekwa- 
ny, udekorowany  wiekowemi drzewami, 
zapełniony jest małemi grobami czworono- 

gich przyjaciół człowieka. 
Psy, koty ,małpy,. A najwięcej jednak 

psy — foksy, buldogi, wilki, setry i t. а. 

Napisy na pomnikach są w różnych ję- 
zykach — framcuskim, niemieckim, wło- 
skim, chińskim, i t. d, Nie brak też i na- 
pisów w języku polskim. 

Z kilku bardzo wzruszających napisów 
widzimy : 

„Tyś był uśmiechem mego życia”. 
„Przechódźcie cichutko obok tej mogi- 

ły... Mój skarb śpi”, 
„Riki - Tiki, urodzoma w Moskwie w r. 

1918. Umarła w Paryżu w r. 1928“. 

— Wszystkie psie mogiły są utrzymane 
wzorowo. Na wielu widzimy świeże kwia- 
ty, dopiero co przyniesione: maleńki bu- 
kiecik fijołków, czerwone i żółte tulipany... 

Tak jest w Paryżu na psim  cmenta- 
rzu... Jak jest w Wilmie na niektórych 
cmentarzach dla ludzi, lepiej nie mówić!... 

Artykuł o psim ementarzu w Paryżu 
kończy się w: ten sposób: 

Polska niestety rłie posiada specjalnych 
cmentarzy dla psów. Obecnie w Warszawie 
grono miłośników psów robi starania, któ- 
re wkrótce będą zrealizowane i stolica bę- 
dzie posiadała prawdziwy cmentarz dla 
psów. 

Czy taki cmentarz jest potrzebny (i dla 
czego dla psów, a nie dła koni np.?) jest 
to wielkie pytanie, ale psom warszawskim 

lepiej się powodzi, niż wileńskim. Tam na- 
wiet o cmentarzach dla nich myśłą; w Wil- 
mie zaś panowie rakarze urządzają polo- 

wania na rasowe psy celem wymuszenia 2- 
kupu. W Ameryce bandyci kradną dzieci, 
w, Wilnie hyele porywają tylko psy. — 1 
za to podziękować!... 

А№ los psa w Wilnie, trzeba przyznać, 
jest niewesoły!... 

W Poznaniu zaczęło wychodzić „czasopi- 

smo popularno - językowe" (!) p. t. Higje- 

na Mowy. 
Ozasopismo to, jak oświadcza redakcja, 

jest poświęcone — „sprawie poprawności 
językowej, popieraniu czytelnietwa dobrej 
książki i dobrej prasy oraz poradnik dla 
młodych talentów: literackich"... 

(W artykule wstępnym programowym 
m. in. czytamy: 

Frontowym i podstawowym charakte- 

rem naszego wydawnictwa będzie pieczoło- 
wamie (!) mowy rodzinnej, spychamej w 
dzisiejszych czasach grubego materjalizmu 
na szary koniec naszych życiowych zain- 
teresowań. 

Świeiny jest program i bardzo ciekawy 
<charakter frontowy. Chciałoby się jednak 
wiedzieć, jaki jest tylny charakter pisma? 

; s Lector 

ULGiDLA PIELGRZYMÓW 
DO CZĘSTOCHOWY 
Wobec licznych zapytań w sprawie ulg 

kolejowych, które przysługują uczestnikom 
pielgrymek na uroczystości  Jasnogórskie, po- 
dajemy poniższe wyjaśnienia: 

1. przy przejadach pociągami normaineini: 
a) dla grup składających się conajmniej 

z 15 osób — 33,3 proc. zniżki, przyczem ia 
30 piacących 1-ną osobę danej grupy przewozi 
się bezpłatnie. 

b) dla grup składających 
z 50 osób — 50 proc. zniżki. 

2. przy prźejazdach pociągami 
uruchomionemi: 

a) dla grup, składających się conajmniej 
z 200 osób — 60 proc. zniżki. 

b) dla grup składających się conajmniej 
z 250 osób — 66 proc. zniżki. 

Ufgi kołejowe pod 1 a i b, można uzyskać 
przez pisemne głoszenie: organizacyj, komite- 
tów, ks. proboszczów i t.p., skierowane do u- 
rzędu stacji rozpoczęcia podróży przynajmniej 
na 46 gódzin przed zamierzonym wyjazdem. 

Zgłosenia powyższe powinny zawierać: 
1) cel podróży, 2) kierunek przejazdu, 3) iłośc 
uczestników, 4) klasę wagonu, 5) rodzaj po- 
ciągu (osobowy czy pośpieszny) wreszcie 6) 
wyrażnie napisane imię i nazwisko, oraz do- 
kiadny adres kierownika pielgrzymki. 

Zgłoszenie wspomniane może być uwzgięd- 
nione przy mniejszych grupach nawet na go- 
dzinę przed odejściem wyznaczonego do wy- 
jazdu pociągu, ale tylko wtedy, o ile przy ten:- 
nie zajdzie potrzeba dostarczenia oddzielnych 
wagonów, lub zwiększenia siły pociągowej 
Na przejazd ulgowy danej grupy kolej wy: 
bilet zbiorowy a oprócz tego każda z uczest- 
niczących w pielgrzymce osób otrzyma bilet 
kontrolny za opłatą 10 gr. W celu uzyskania 
ulg kolejowych pod 2 a i b urządzając piel- 
grzymkę powinni przynajmniej na 7 dni przed 
tem, zwrócić się pisemnie do tej Dyrekcji O- 
kręgowej Kolei Państwowych, w której obrę- 
bie leży stacja rozpoczęcia podróży. Zgłosze- 
nia pisemne musi zawierać wszystkie dane 
jak pod 1. 

Dyrekcja może zażądać złożenia kaucji w 
wysokości 500 zł. Kaucję tę ma Kolej prawo 
zaliczyć na swoje dobro, о ile zamawiający 
pociąg odwoła, lub z niego nie skorzysta. 

Do przejazdu pojedyńczych osób, może być 
zastosowana ulga taryfowa, ustalająca 50 proc. 
zniżki w drodze powrotnej. Ulga ta stosowa- 
na będzie na podstawie imiennych zaświadczeń 
(kart uczestnictwa), które wydawać będzie 
pielgrzymom Komitet Wykonawczy Uroczysto- 
ści jubileuszowych w Częstochowie, Aleja 64. 

TNS "OPORROSKOWARATYCŁAK T LKA TA TNS BOOT DI 

Tajemnica zaginięcia doktora 
Trojanowskiego nie wyjaśniona 

Władze policyjne prowadzą dochodzenie 
w związku z zameldowaniem, zlożonem 

przez doktorową Stefanję Trojanowską o 
tajemniczem zagimięciu jej męża. W świe- 
tle wyników dotychczasowego dochodzelnia 
okazuje się, że jakikolwiek moment ro- 

mantyczny wi tej sprawie jest. wykluczony. 

Dr. Trojanowski uchodzi za człowieka ab- 
sollutinie oderwanego od świata zewnętrz- 
nego, caikowicie poświęcającego się pracy 

naukowej i lekarskiej praktyce. 
Zdaniem władz i wszystkich współpra- 

cowników dr. Trojanowskiego na terenie 

szpitala św. Ducha, przy którym mieszka 
lekarz, musiał na kilka dni pojechać 

gdzieś na wieś na odpoczynek i nie zawia- 
domił o tem żony. Wrażliwa zaś pani dok- 

torowa zaniepokojona zwróciła się do po- 
licji. Nie jest też wykluczone, że dr. Tro- 
janowski padł ofiarą napadu bandyckiego, 
gdyż posiadał przy sobie według wszel- 

kiego prawidopodobieństwa większą sumę 

gotówki, odebraną za 

zastępstwo lekarza w: Brodnicy. W najbliż- 

szym czasie tajemnica ta zostanie całko- 

wicie wyjaśniona. 

się conajmniej 

umyślnie 

   

ZAKOŃCZENIE KURSU MIĘDZYNARODOWYCH WYKŁADÓW W GDYNI 

  

W sali Szkoły Morskiej 
się uroczyste zakończenie kursu wykładów mię- 
dzynarodowych. — — 

Na ilustracji naszej podajemy grupę ucze- 

w Gdyni odbyło 

  

stników iwykładowców z p. ministrem Kwiat- 
kowskim (x), dyrektorem kursu prof. Hilaro- 
wiczem (xx) i dyrektorem Urzędu Morskiego 
inż. Łęgowskim (xxx) na czele. 

Próces kapitana Lancastera 
Gorguiow skazany na karę śmierci 

za zabójstwo. Prezydenta Francji, w swej 
bogatej karjerze życiowej zamierzał įe- 
chać na księżyc. Pisał opróc tego sce- 
narjusz fihnowy, miał wiele żon i boga- 
tą przeszłość. Przypadkowo przeczytałem 
o tem w „Świecie*. Scenarjusz dosyć 
banalny, ale... scenarjusz. Mniej, lub wię 
cej skomplikowane życie ludzkie. Oto 
wszystko, Dlaczego „Świat* zaopatrzył 
wiadomość o tem uwagą: „nic dziwnego, 
że nie znalazł się nabywca tego scena- 
rjusza?—Uwaga, przyznać należy, zu- 
pełnie niezrozumiała. Widzieliśmy bo- 
wiem stokroć, tysiąckroć razy banalniej- 
sze i bardziej beznadźiejne scenarjusze. 
Przykład: polskie. Taki „Rok 14-ty' jest 
beznadziejny w swej banalnej naiwności. 
Uczeń 4-tej klasy, przeciętny grafoman, 
dyletant o aspiracjach literackich, potra- 
fiłby stworzyć coś podobnego z łatwo- 
ścią. Od czego zależy dobry scenarjusz? 
Nie, złe pytanie: od czego zależy powo- 
dzenie obrazu? — Od reżyserji. Scena- 
rjusz może pisać każdy. Tysiące, dziesiąt 
ki tysięcy scenarjuszy przewija się nam 
przed oczyma, chociażby podczas czyta- 
nia gazet. Ktoś, kto odrzucił scenarjnsz 
napisany przez Gorgułowa, może w prze 
ciągu godziny napisać drugi: życie i 
czyny samego Gorgułowa. 

Pisaliśmy o procesie w Grodnie. Ja- 
kiś żydek napisał scenarjusz i Hol- 
lywood przystało mu do Grodna 1000 
dolarów. Człowiek ten zapomniał o Bo- 
żym świecie i pisał tylko scenarjusze 
filmowe. Jest to rzecz zrozumiała. Ni 
stąd ni zowąd spada” mu z nieba 1000 
dolarów. Mój Boże! przecież w taki spo- 
sób można zarobić setki tysięcy złotych 
w przeciągu kilku lat. Że też nikt nie 
wpadł na ten pomysł! Grodzieński autor 
pisał, i pisał, i pisał. Ale wszystkie na 

stępne scenarjusze zostały odrzucone. 
Dlaczego? Oto męcząca zagadka — dla 
czego? Były złe, nie nadawały się? Cie 
kawe musi być porównanie tego pierw- 
szego, przyjętego przez dyrekcję Hollv- 
woodu i tych następnych, odrzuconych. 
Czy naprawdę tak wielka była pomiędzy 
niemi różnica jak pomiędzy 1000 doł. 
i zerem? — Potrzebny jest nowy sce- 
narjusz? — Proszę bardzo: życie i nie- 
szczęście tego żydka grodzieńskiego, któ 
ry dostał 1000 dolarów, a który później 
upadł nisko i ponoć zamordował włas- 
ną żonę. . 

4 sierpnia rozpoczął się proces w 
New Yorku. Wcale nie scenarjusz filmo- 
wy. Proces, który odbył się właśnie. 
Dramat trojga osób. Prawda, że oklepa- 

szešciotygodniowe EA 

ЛО О 

0 zapobieganiu skutkom trudności płatniczych 
w ralalctwie, 

WYWIAD U PREZESA RNOZ. ZDZISŁAWA KS. LUBOMIRSKIEGO 
* 

Niedługo będzie ogłoszone rozporzą- 
dzenie Pama Prezydenta Rzeczypospolitej 
o zapobieganiu skutkom trudności płatni- 
czych w rolnietwie, którego treść częścio- 
wo już była podana przez prasę. W związ- 

ku z tem ważnem posunięciem polityki 

rządowej, mającem na celu przyniesienie 

dalszej ulgi rolniebwu, prezes Rady Naczel 
nej Organizacyj Ziemiańskich, Zdzisław 
książę Lubomirski w rozmowie z przedsta- 

wiecielem Ajencji „Iskra“ wypowiedział 
następujące uwagi: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej o zapobieganiu skutkom trud- 
mości płatniczych w; rolnictwie jest wyni- 
kiem blisko, od pół roku trwających prac, 

mających na celu umożliwienie zasługują- 

cym na to warsztatem rolnym przetrwania 

okresu kryzysowego. W sprawie tej orga- 
nizacje rolnicze przedłożyły swe postulaty 

i konkretne projekty. 
Podkreślić muszę, że rolnikom bynaj- 

qmaniej nie chodziło o zarządzenia morato- 

ryjne, któreby miały odrzucać mechanicz- 
nie długi molnicze, nagromadzone w okre- 
sie kryzysu. Chodziło o taką ustawę, któ- 
raby regulowała stosunki prywatno-pra- 
wne tylko w indywidualnych wyjątkowych 
«wypadkach, gdy 'dokładne rozważenie sta- 
nu warsztatu rolnego wykaże, iż anormal- 

ne trudne warunki finansowe, w których 
dłużnik się znalazł, są wynikiem ogólnega 
kryzysu, bądź też wyjątkowych indywidu- 
allnych kilęsk. Zależało nam zatem na ure- 
gulowaniu na okres kryzysu stosunków 
prywatno - prawnych pomiędzy właścicie- 

lemi, względnie użytkownikiem warsztatu 
rolnego, jako dłużnikiem i jego wierzycie- 

lami, pragnąc w ten sposób uniknąć dez- 
orjentacji i przedwiezesnej chaotycznej li- 
kwidacji poważnej ilości warsztatów rol- 
nych. Istotnie rozporządzenie Prezydenta 

R. P., które niebawiem zostanie ogłoszone 
w [Dzienniku Ustaw, obliczone jest na do- 
'bę kryzysu i jako «wyjątkowe, przewiduje 
specjalne normy prawne, regulujące sto-, 
sunki prywatno - prawne. 

— W jakich wypadkach rozporządzenie 

będzie miało zastosowanie? 

— Rozporządzenie będzie mogło mieć 
zastosowanie jedynie w indywidualnych 
wypadkach i nie każdy rolnik, który zna- 
Tazł się w tych lub innych trudnościach, 
będzie mógł zaraz korzystać z pewnych 
przywilejów rozporządzenia. Warunki bo- 

wiem, pod kitóremi rolnik będzie mógł ko- 
rzystać z odroczenia, jest posiadanie do- 
statecznego majątku do 
wszystkich 'wierzycieli i to zaspokojenia 
zupełnego, t. zn. kapitału, jak i odsetek 
innych należności. Drugim warunkiem jest 
zaprzestanie wypłat wskutek wyjątkowych 
i niezależnych od dłużnika okoliczności. 
Zatem odroczenia nie uzyskają zupelnie 
zrujnowani rolnicy, gdyż nie posiadają oni 
dostatecznego majątku do zupełnego za- 
spokojenia wszystkich wierzycieli. Nie о- 

trzymają go również ci rolnicy, którzy są 
w. tej sytuacji majątkowej, że będą w sta- 
nie wykonać swe zobowiązania bez ucieka- 
mia się do odroczenia czy układu. Zresztą 

      

    m rz a 

zaspokojenia , 

Niebywała nawałnica nad Brześciem 

rozporządzenie przewiduje t. zw. instytu- 
aję delegatów ministerstwa skarbu, do któ 
mych należeć ma opinjowanie wniosku o 
odroczenie wypłat. Bez opinji delegata 
ministenstwa skarbu sąd nie może rozpa- 
trywać sprawy, ponieważ delegat ma pna- 
wo zaskarżenia orzeczenia sądu, wydanego 

wbrew jego opinji i to ze skutkiem wstnzy 
mania zaskarżonego orzeczenia. Władza 
delegata min. skarbu będzie więc niejako 

ponad zakresem władzy sędziowskiej : 
Istotą tej wiładzy będzie przypuszczalnie 
ilošeiowe regulowanie spraw, o odroczenie 
wypłat, niemniej jednak właściwie od de- 
legata ministerstwa skarbu zależeć będzie 
prowadzenię całej polityki w sprawie od- 

roczenia wypłat. 

Rozporządzenie zatem mie załatwia ge- 

meralnie sprawy oddłużenia warsztatów 
rolnych. Jak to już zaznaczyłem, tylko 
część warsztatów rolnych i to sklasyfiko- 

wana przez delegatów ministerstwa skar- 
'bu będzie mogła konzystać z rozporządze- 

nia. Inne warsztaty winny starać się zasto 
sować w. najszerszym zakresie dobrowolne 
układy, nie uciekając się do nadzoru sądo- 
wego. 

— Takie warsztaty rolne, jak wszyst- 
kie inne, mogą wszakże korzystać z pomo- 
су i opieki komitetów finansowo - rolnych 

— Tak, tutaj otwiera się szerokie pole 
dla działalności wojewódzkich komitetów 
finansowo - rolnych, oraz (dla zaimtereso- 
wanych organizacyj rolniczych. One — 
zdaniem mojem — winny skupić w rękach 
swoich całą akcję oddłużeniową, zarejestro 
wać niejako wszystkich rolników. i po zba- 
daniu stanu majątkowego wskazać, którzy 
z nich mają szanse i powinni ubiegać się 
o nadzór, a którzy pmzeprowadzą dobro- 
wolne układy. Pnaca ta nie jest łatwa, je- 
dnak przy dobrej woli zainteresowanych 
czynników — wierzycieli i dłużników, w 

eo wątpić nie należy, możliwa do przepro- 
wadzenia. Rozporządzenie — zdaniem mo- 
jem — w wysokim stopniu chroni prawa 

wierzycieli, zapobiegając marażeniu ich na 
straty, albowiem odroczenie, jak już wspom 
niałem, udzielone będzie tylko dłużnikom, 
którzy mają aktywa pokrywające wszyst- 
kie pasywa. 3 

Wi końcu najsilniej podkreślić muszę, 
— aby nie dać się ponieść złudzeniu, że ou 
chwili wejścia, w życie rozporządzenia, na- 
stanie w rolnictwie (błogi spokój i odrocze- 
nie narosłydh wskutek kryzysu zobowią- 
zań — że nawet ci, którzy mogli podpadać 
pod rozpomządzenie do chwili uzyskania 
wyroku, odraczającego mależności, muszą 
dopelniać swych zobowiązań, gdyż z jednej 
strony nie mają pewności, czy sąd przy- 
chyli się do ich żądań i udzieli odroczenia, 
z dmugiej strony zaś nie wszystkie należ- 
ności mogą być odraczane. 

I jeszcze należy pamiętać, że nowe po- 
życzki bankowe mogą być otrzymywane 
witiedy tylko, gdy wpływ sze spłaty daw- 
nych, pozwoli na ich udzielenie. Spłata 
więc dawinych zobowiązań kredytowych 
leży w żywotnym interesie samego rol- 
nictwa. 

  

ŚMIERTELNE OFIARY W LUDZIACH 

BRZEŚĆ PAT. Nad miastem 
Brześć i okolicą przeszła gwałtowna 
burza. Pastwą rozbestwionych żywiołów 
padło 25 domów, które ułegły znaczne - 
mu zniszczeniu, w tem kościół katolicki, 
więzienie, szpitał, oraz gmach Dyrekcji 
Robót Publicznych. Około 200 domów 
uległo mniejszemu zniszczeniu, Wiciiura 
wyrwała z korzeniami około 180 drzew 
w alejach i na plantacjach miejskich, wy 
wróciła zgórą 100 słupów telegraiicznych 
i elektrycznych. 

W mieście wskutek gwałtownej bt- 
rzy 7 osób poniosło śmierć, 1 osoba z0- 
stała ciężko ranna, zaś 20 osób Iżej-— 

Qdkrycia archeolsgiczno-biblijne w 
Niedawno dwaj zakonnicy w Ziemi Świę- 

tej przedsięwzięli dłuższą podróż samochodem 

(ok. 2.000 klm.), celem bliższego okreśienia po- 

łożenia geograficznego różnych miejscowości, 

o których wspomina Pismo św. Rezultatem ich 

poszukiwań było odnalezienie góry, na któ- 

ny i zwyczajny, jak przeciętny scena- 
rjusz? Kimże są te trzy osoby? — 

Oskarżony kapitan Lancaster, słynny 
lotnik angielski, który dokonał przelotu 
Anglja — Australja. Zamordował rzeko- 
mo lotnika amerykańskiego  Klerka. 
Tłem zabójstwa była miłość, ale miłość 
do lotniczki. panny Miller. Panna Miller 
jest też słynną lotniczką. Na procesie 
występuje jako świadek i to świadek c- 
brony. Że łzami w oczach powiada, iż 
wyzna całą prawdę, chociaż rzuca ona 
cień na jej własną osobę. Ale ratuje 
Lancastra, bo on jest nie winien! 

Było tak: Panna Miller jest doskona- 
łym pilotem o międzynarodowej sławie. 
Jest prócz tego... pijakiem omal, że na- 
łogowym. 

Poznali się z Lancastrem na aero- 
dromie. Latali razem. Łączyły ich węz- 
ły przyjaźni. Zwolna poczęła się budzić 
miłość. Nie powiedzieli tego sobie jed- 
nak „ani w chwilach wypoczynku, ani w 
zgiełku wielkich miast, które zwiedzali 

podczas lotów, ani w cichych zakątkach 
globu ziemskiego, nad którym rozpoście- 
rał skrzydła ich aparat. Ta miłość nara- 
dzająca się wiele metrów ponad ziemią, 
przez długi czas nie mogła się w ziem- 
skie właśnie formy wylać. 

„Pewnego razu polecieliśmy do Per- 
sji” — takiemi skrótami o swej podróży 
mówić może -tylko lotnik. Więc byli w 

Między in. zabity został st. sierż. 4 dy- 
wizjonu Samochodów Pancernych Ko- 
tacz, Wskutek burzy w 96 miejscach 
przerwane zostały przewody elektrycźne, 
co spowodowało porażenie 3 osób, dwie 
z nich, a mianowicie 80-letnia Hanna 
Geurszenzon i 20-letnia Aleksandra Эе 
midiuk poniosty śmierć na miejscu, zaś 
30-letnia Janina Wabowska,, żona urzęd 
nika kolejowego w stanie ciężkim zosta- 
ła odwieziona do szpitala. 

Brześć wskutek nawałnicy był хире!- 
nie odcięty od świata, gdyż sieci tak teie 
graliczna jak i telefoniczna były prze- 
rwane. 

  

Ziemi $ eM ŻW. 
rej pochowany został Aaron, brat Mojżesza 

(góra ta nazywa się dziś Dżebel Madera), 

oraz odkrycie grobowca  prorokini Mirjam, 

siostry Aarona. Gobowiec ten znajduje się w 

okolicach m. Kades, 20 klm. na południe od 

Kusscine. 

Persji. Pogoda dopisała. Nastrój. Słoń- 
ce. Stało się. Zostali kochankami. Życie 
ich stąpało po perskich różach wschodu, 
w błękitnych przestrzeniach nieba, pod 
palącem słońcem południa. Alė Lanca- 
ster musiał zarabiać. Żył z lotnictwa, jak 
ktoś "może żyć z buchalterji. Pewnego 
dnia przyszła depesza, która wzywała 
znakomitego lotnika do odbycia podróży 
po Ameryce Południowej. Wsiadł i po- 
leciał. Na horyzoncie znikł jego aparat, 
jak mała muszka. Przedtem jednak po- 
znali równie sławnego amerykańskiego 
lotnika Klerka. Lancaster prosił Klerka, 
by ten się opiekował panną Miller. Po- 
zostali we dwoje Klerk i Miller. Polubili 
się, a niedola materjalna, jaka nagle za- 
witała na ich podwórko, czy lotnisko, 
zbliżyła ich jeszcze bardziej. Klerk wpadł 
na pomysł napisania książki. Mieli pisać 
ją razem i wspólnie zarobić pieniądze. 

Upłynęło zaledwie dwa tygodnie ca 
chwili odlotu Lancastera. Pomiędzy jed- 
nym i drugim rozdziałem  nienapisanej 
jeszcze książki, popłynął alkohol. Panna 
Miller piła dużo. Dnia tego wypiła za du 
żo. Została kochanką Klerka. Nazajutrz 
rozmawiali ze sobą o ślubie. Po trzech 
dniach napisała list do Lancastera. Wy- 
znała mu wszystko i to też, że chce 
wyjść zamąż za Klerka. Lancaster prze- 
rwał swój podniebny lot nad Kordyljera- 
mi. Zawrócił aparat i splanował na lot- 
nisku w Miami. Był przygnębiony bar- 

Największy teatr stolicy 
TYSIĄC SIEDEMSET MIEJSC. — PRZE SUWANA SCENA. KURTYNA WODNA. 

Różme koleje przechodził gmach teatral- 
ny przy ul. Karowej. Niegdyś teatr „Eli- 
seum'', potem teatr dla dzieci, później te- 
atrzyk „Stańczyk, teatr żydowski, operet- 
ka, kino... 

Teraz, a właściwie za kilka: tygodni, 
teatr związku artystów scen polskich. 

Mimo, że do ukończenia przebudowy 
pozostaje czas jakiś, po Warszawie krążą 
fantastyczne wersje o wspaniałościach, ja- 
kie się w teatrze ZASP-u przygotowuje. 

Cóż tam Ibędzie właściwie? 
Przedewszystkiem będzie to najwięk- 

szy teatr w Warszawie. W: porównaniu z 
innemi salami teatralnemi stolicy, liczące 
mi po kilkaset miejsc, w porównaniu na- 
wet z największą salą opery, zawierającą 
wiszystkiego miejsc tysiąc trzysta, razem 

z parterem i wszystkiemi czteremi piętra- 

mi — gmach teatralny przy ul. Karowej 
będzie prawdziwym olbrzymem. 

Na parterze posiadać on będzie tysiąc 
miejsc, na balkonie zaś siedemset. 

Oczywiście, że tak wielka ilość miejsce 
będzie szła: w parze z taniością biletów. — 
Aczkolwiek cena ich nie jest jeszcze usta- 
lona, wiadomo, Że bilety do teatru ZASP-u 
będą biły rekord taniości. 

Taniość ta zkolei daje jak najlepsze 
nadzieje na frekiwencję. Można przypusz- 

czać, że jeśli tylko teatr ZASP-u postara 
się o odpowiedni repertuar i personel ak- 
torski, codzienne komplety staną się przy 
ul. Karowej regułą. 

Teatr będzie wyposażony w najnowisze 
zdobycze techniczne. Scena systemu t. zw. 
przesuwanego, przewyższy sceny obrotowe, 

które, jak się okazuje, są już w dzisiejszej 
technice teatralnej przeżytkiem. 

Scema przesuwana polega na. tem, że po- 
dzielona jest na cztery segmenty, z któ- 
rych trzy znajdują się na przodzie, przed 

widownią, czwarty zaś z tyłu, za środko- 
wym. Segmenty te można pnzesuwać, są 
bowiem zmontowane w sposób odpowiedni 
niezależnie od siebie. 

Przed każdą sziiuką przygotowane są 
zgóry dekoracje do trzech pierwszych ak- 
tów. Pierwszy w, segmencie środkowym, 
akt drugi i trzeci wi segmentach skrzydło- 
wych. Po pierwszym akcie dekoracja po- 
środku sceny będzie cofana w tył, na seg- 

ment 4, ma jej miejsce zaś przesunie się 
jedną z dekoracyj na segmencie skrzydło- 
wym. Po akcie drugim przesunie się wszys 

tko w bok, tak aby przed kurtyną znalazła 
się dekoracja na drugim segmencie skrzy- 
dłowym. 

Podczas dwu pierwszych aktów będzie 
dość czasu, aby ztyłu na miejsce dokora- 
cyj do pierwszego aktu, wstawić dekorucj” 
aktu czwartego. 

Dzięki zaś okoliczności, że jeszcze 
przed rozpoczęciem przedstawienia teatr 
będzie posiadał dekoracje do trzech pei- 

nych aktów, antirakty (będą skrócone do 
minimum. 

Nadto, znaczna ilość czasu pozwoli na 

jak najstaranniejsze przygotowanie deko- 
nacyj. ы 

Również ostatnie słowo techńiki zasto= 
sowano w unządzeniach przeciwjpożaro- 

wych. Cały gmach zaopatrzony będzie w 
dostateczną ilość hydrantów, aby w prze- 
ciągu kilku minut najgwałtowniejszy ogień 
zalać strumieniami wody. | 

Prócz tego nad sceną będzie urządzona 
specjalna instalacja wodna, którą urucho- 
mić będzie można jednem .pociśnięciem gu- 
ziczka.. Wtedy ma całą scenę spadną strugi 
wpdy, której zapasy obliczone są nia zupeł- 
ne zalanie całej sceny. Na przedzie, tuż za 
kurtyną bzdzie rynna szczególnie obfita, 
z której będzie można w razie potrzeby 
spuścić nieprzerwaną ścianę wody, t. zw. 
kurtynę wodną. Kurtyna taka nie dopuści 
zupełnie pożaru na widownię. 

W swoim czasie projektowano podobne 
urządzenie w teatnze Wielkim. Z powodu 
jednak trudności finansowych i wysokich 
kosztów, inwestycji tej nie wykonano. 

Stan robót w teatrze wchodzi w sta- 
djum końcowe. Do wykończenia pozostają 
ttyliko instalacyjne roboty wiewnętrzne. O- 
stateczne zaś ukończenie robót nastąpi 
przed 15 września. W tym bowiem termi- 

nie zapowiedziane jest otwarcie nowego 
teatru. 

Jak widzimy z powyższego, pobieżnego 
opisu, Warszawie przybędzie jeszcze je- 
den, nowocześnie urządzony i wielki teatr. 

  

Konferencja nad roz- 
miarem kleski rdzy 

zbożowej 
Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra”, w 

dniu 9-ym b.m. odbędzie się w minister- 

stwie rolnictwa i reform rolnych konie- 

rencja w sprawie rozmiarów tegoroczne- 

go zasięgu rdzy zbożowej i sposobów 

przyjścia z pomocą ludności tych okre- 

gów rolniczych, które rdza dotknęła, prze 

dewszystkiem drogą zaopatrzenia rolni- 

ków w ziarno do siewu, o ile to byłoby 

konieczne. Po zatem konierencja ma usta 

lić środki zapobiegania rozszerzaniu się 

rdzy w przyszłości.— 

W obradach konferencji wezmą u- 

dział, poza naczelnikami wydziałów mini 

sterstwa rolnictwa i reform rolnych, 

przedstawiciele banków państwowych, 

'centralnego komitetu do spraw finanso- 

,„wo-rolnych, organizacyj rolniczych i 

rolniczo-naukowych, oraz urzędów woje 

,wódzkich z Kielc. Krakowa, Lublina, 

Lwowa, Łucka i Tarnopola. 

Archimandryta Szmaragd 
opuszcza więzienie 

Zabójca metropolity prawosławnej Cer- 
kwi w Polsce, ś. p. Jenzego, archimandry- 
ta jednego z klasztorów prawosławnych, 
Szmaragd Łatyszeniko, opuszcza w tych 
dniach mury więzienia mokotowskiego w 
Warszawie. Archimandryta Szmaragd z0- 
stał skazany na 12 lat więzienia, z czego 
trzecia część została darowana na mocy a- 
mnestji. Zamordowany metropolita Jerzy 
uchodził za zwolennika zjednoczenia Koś- 
ciołów, do Kościoła katolickiego odnosił się 
z szacunkiem i był również lojalnym w sto- 
sumku do państwa polskiego. 

CEE ISI     

Manhattan. 
  

  

Największemu okrętowi, zbudowanemu w 
Stanach Zjednoczonych dano nazwę wyspy 
olbrzymów — „Manhattan“. 

Na ilustracji naszej widzimy s/s „Manhat- 
tan* na tle sławnej dzielnicy New Yorku, któ- 

dzo. Nieszczęśliwy. Usiłował jednak za- 
chować zimną krew. Nie czynił nikomu 
wyrzutów i odnosił się do swej byłej 
kochanki i do rywala grzecznie i pizy 
jaźnie. Nerwy jednak nie wytrzymały. 
Dzień za dniem upływał, a każdy wscho 
dzący stawał się bardziej ponurym, bar- 
dziej nie do wytrzymania. Pewnego z 
takich ciężkich dni oświadczył Lancaster 
że popełni samobójstwo. Asekurowany 
byt na Stysięcy dolarów i suma ia niech 
że będzie podarkiem ślubnym dia młodej 
pary! Czy panna inłotla mogła podarek 
taki przyjąć? Odpowiedziała nie. Ale- 
sytuacja przez to nie stała się mniej za- 
gmatwana. 

Coraz więcej pili. Ałkohol nie uśmie- 
rzał jednak rozigranych nerwów. Kiedyś 
siedzieli we trójkę w małym pokoiku 
panny Miller i jedli obiad. Panowało 
przykre milczenie. Burza się zbliżała. 
Zwolna wywiązała się któ'aia. Lanca- 
ster oświadczył, że Klerk nie był dżen- 
telmenem, podczas jego  niechecności. 
Klerk rzucił krzestem o Ścianę. Jeszcze 
jedno słowo, jeszcze jedan gest. Wszy- 
sey troje siedźieli, bojąc się każdego ru- 
chu. Tym ruchem musiaia być Śmierć. 
To wyczuwał każdy z nich. Minęto kiika 
godzin. Nikt nie odważył się isc spać... 
O czem myśleli obaj piloci, pogrążeni w 
surową, ponurą zadumę? Ach, gdybyż... 
przecież w zawodzie lotniczym o Śmierć 
jest tak łatwo.... 

    

rej imię nosi przed swą pierwszą podróżą przez 
północny Atlantyk. Ma on 235 metrów długo- 
Ści i rozwinąć może szybkość 20' węzłów na 
godzinę. 

  

  

Pierwsza od stołu powstała panna 
Miller. Chciała udać się do swego poko- 
ju ale Klerk, szepnął jej do ucha: za- 
mknij drzwi na klucz, boję się, żeby Łan- 
caster do ciebie nie przyszedł*. Panna 
Miller drzwi nie zamknęła, ale zasnąć nie 
mogła, mimo wypitego alkoholu i zmę- 
czenia. Wybiła godzina 2-ga w nocy. 
Zerwała się na równe nogi, usłyszawszy 
kroki. Tak, to był rzeczywiście Lancaster 
Wszedł i rzekł spokojnie: „Klerk za- 
strzelił się. 

— To prawda! — woła panna Miiler 
przed sądem przysięgłych w New Yorkti 
— On się rzeczywiście zastrzelił. 

Na stole w pokoju Klerka znaleziono 
zapiskę: „Nie mogę dłużej żyć w ten 
sposób. Wychodź  zamąż za Billa. On 
jest lepszy ode mnie". 

, Notatka ta, czy list pośmiertny, był 
pisany wszakże ręką... Lancastera. Tylko 
podpis był Klerka. Na przewodzie sądo- 
wym Lancaster wyjaśnił, że pisał ten list 
pod dyktando Klerka. Był więc współ- 
winny samobójstwa. A może fo mistyfi- 
kacja i popełnił morderstwo? — Panna 
Miller twierdzi, że nie. 

Proces trwa jeszcze. Później wyrok. 
Czy naprawdę jest tak trudno zarobić 

tysiąc dolarów za dobry scenarjusz filino 
Wy... aż. 
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tla odcinku gospodarczym 
Sfery rzeźnicko-wędliniarskie wobec za- 

gadnienia tłuszczowego. — Z ostatnich kon- 
ierencyj ministerjalnych w sprawach  doty- 
czących obrotu produktami rolnemi, oraz z 
memorjału, złożonego przez zarząd cechu wę- 
dliniarzy do Rady izb rzemieślniczych, moża 
wnioskować, że stanowisko sfer rzeźnicko-wę- 
dliniarskich w sprawie tłuszczowej jest nastę- 
pujące: 

„ł) Wysokość cła na tłuszcze 
margarynę jest dostateczna; 

2) ogólna produkcja margaryny w Ёо!- 
sce z surowców, sprowadzanych bez cła, jest 
za wysoka i należałoby ją ograniczyć do 14 
tysięcy tonn; 

3) import oleów zagranicznych powinien 
być ograniczony i kontrolowany, aby  sziy 
one wyłącznie na cele techniczne, a nie mo- 
gły robić konkurencji tłuszczom zwierzęcym, 
jako tani surowiec do tłuszczów jadalnych; 

3) bezcłowy przywóz egzotycznych  na- 
sion oleistych powinien być poddany tyni wa- 
runkom, co oleje zagraniczne; 

5) do ustalenia kontyngentu na bezcłowy 
przywóz olejów zagranicznych i nasion  olei- 
stych winien być dopuszczony przedstawiciel 
wędliniarstwa; 

6) nie leży w interesie wędliniarstwa, aby 
w Gdyni powstała olejarnia, oparta na bezcło- 
wym surowcu zagranicznym. 

Rzemiosła przeciwko kartelom — Rozpię- 
tość między, cenami produktów rolnych a ar- 
tykułów przemysłowych pozostaje nadai bez 
zmiany. Zauważyć się daje tendencja zwyz- 
kowa na artykuły przemysłu skartelizowanego 
(ostatnio kartel superfostatowy), co znów od- 
bija się na zdolności nabywczej rolnika. Traci 
na tem również rzemiosło, ponieważ rolnik ja- 
ko nabywca artykułów rzemieślniczych, staje 
się coraz rzadszym klijentem. Początkowo rze- 
miosło występowało przeciwko tym kartelom, 
trustom i syndykatom, którę wywierały bez- 
pośredni wpływ na produkcję  rzemieślniczą, 
a w pierwszym rzędzie przeciwko tym, które 
produkowały surowce, lub półsurowce dla wy- 
robów rzemieślniczych. Obecnie zauważyć się 
daje dążenie rzemiosła do uogólnienia swego 
stanowiska wobec kartelów, a to w związku 
z nienormalnym stanem, powstającym na tle 
utrzymywania przez kartele cen na wysokim 
poziomie. W jednem z wydawnictw rzemieśl- 
niczych czytamy następujące słuszne uwag!: 

„Rychlej, czy później problem  kartelowy 
musi być zrewidowany przez rząd. Kartele 
powstają, bo sprzyjają temu odpowiednie wa- 
runki. Przedewszystkiem ochrona celna. Brak 
kapitałów obrotowych powoduje słabość in- 
dywidualnych przedsiębiorstw i kosztowność 
walki konkurencyjnej. Jesteśmy też świadkami, 
że rząd z tych, czy innych względów musi 
poprostu oddziaływać na życie gospodarcze 
Państwa. Ponieważ w tych wypadkach  naj- 
łatwiej osiąga się porozumienie z przemysłem 
zrzeszonym, to nic dziwnego, że kartele i tru- 
sty są ścieśnione z życiem gospodarczem Pań- 

stwa, a tem samem najwięcej korzystają z po- 

mocy. rządowej. 
Kartele na swą obronę uzasadniają po- 

trzebę pobierania wysokich cen na inwestycje, 
jak i na rozbudowanie przedsiębiorstw. Na- 
szem zdaniem te inwestycje nie były przepro- 
wadzone z faktycznej nadwyżki kartelu, lecz 
wszystkie nadwyżki były wypłacone na wy- 
sokie dywidendy akcjonarjuszom. Inwestycje i 
razbudowę przeprowadzano za pieniądze wy- 
pożyczone i dzisiaj, w okresie kryzysu spłaca 
się długi, redukuje: się robotników, by dopie- 

ro teraz coś zaoszczędzić". za 

Ostatecznie rzemiosło domaga się rewizji 
wszystkich sztywnych cen. 

Sytuacja banków w roku — 1931-ут. — 
Wszechświatowy kryzys zaufania ujawnił się 
od roku 1931 również w Polsce w formie o- 
strzejszej, przerzucając się na instytucje #- 
nansowe, W pierwszej połowie 1931-go roki: 
załamało się 5 instytucyj finansowych. Wypad= 
ki te jednak nie dają się porównać z temi za- 
łamaniami, jakim uległa bankowość w Austrii 
i Niemczech, wywołane one były bowiem oko- 
licznościami, nie zawsze związanemi z kryzy- 
sem gospodarczym. Tem niemniej sytuacja 
banków polskich w roku 1931 wyraźnie stwier- 
dza poważny wpływ ogólnego kryzysu zaufa- 
nia. Dr. Emil Spit, porównywując w „Prze- 
głądzie Bankowym i Finansowym bilanse za 
1930 a 1931 rok 10-ciu instytucyj bankowych 
w Polsce których kapitały własne wynoszą 

conajmniej 5 milj. złotych, przytem banków o 

typie krėtkoterminowych  instytucyj „finanso- 

wych, niespecjalizujących się w jednej gałęzi 
życia gospodarczego, stwierdza, że rok 1931 
zaznaczył się silnem skurczeniem się obcych 
kapitałów, któremi do r. 1931 „bankowość pol- 
ska operowała. Ogólna suma rozporządzanycn 
środków uległa w tych 10-ciu bankach zmniej- 
szeniu o: 320 milj. zł. (z 1103 milj. w r. 1930 
na 783 milj. zł. w r. 1931). Zmniejszenie się 
środków tłumaczy się prawić wyłącznie skur- 
czeniem się depozytów i wkładów, oraz lokat 
bankowych. Depozyty uległy w roku zeszłym 
zmniejszeniu się o około 45 proc., zaś wkłady 
i łokaty banków krajowych i zagranicznych o 
około 23 proc. (Wedle sprawozdania  Komi- 
sarjatu Bankowego Ministerstwa Skarbu za r. 
1931 ogólny odpływ kapitałów obcych z ban- 
ków i domów bankowych wyniósł w ciągu ro- 
ku 1931 — 671, w milj. zł., co czyni 38,5 proc. 

zwierzęce i 

stanu na początku r. 1931). 

Silny ubytek depozytów i lokat banko- 
wych w minimalnej tylko mierze zastąpiony 
został zwiększonym sedyskontem w Banku Pol 

skim. Podczas, gdy ogólna suma rozporządzal- 
nych środków w 10 omawianych bankach 
spadła o 320 milj. zł, o taką mniej więcej kwo 
tę zmniejszyły się w tymże okresie aktywne 
operacje bankowe, zwłaszcza dzięki zmniejsze- 
miu o przesło 280 milj. zł. akcji kredytowej, 
oraz zaczerpnięciu z rozporządzalnego pogo- 
towia kasowego kwoty około 50 mij. zł. Spadek 
akcji kredytowej banków, który tak bardzo u- 
łatwit bankom spłatę części depozytów i lo- 
kat, nie był wyłącznie wynikiem restrykcyj kre- 

dytowych, zastosowanych przez „banki, ale w 

pewnej mierze automatycznie wiąże Się z Ji- 

kwidacją obrotów kredytowych w przemyśle 
1 handlu. 

W zależności od tych warunków dochodo- 
wośc banków, musiała siłą rzeczy zmniejszyć 
się. Rzeczywiście dochody brutto zmniejszyły 
się (mowa wciąż o 10-ciu bankach), o 11.67 
milj. zł. czyli o przeszło 18 proc. Powstała na 
tem tle konieczność zmniejszenia kosztów 
handiowych, które w r. 1931 redukowano ° 

4,22 milj. zł. czyli o 8,4 proc. Uwzględniając 
tedy oszczędności w dziedzinie kosztów han- 
dłowych, otrzymujemy cyfrę około 7,5 milj. zł., 
odpowiadającą zmniejszeniu się dochodów 10 
banków -w r. 1931. 

W roku 1930 omawiane banki mogły z 
zysków wypłacić dywidendę wahającą się od 
4 do 12 proc. Pomimo zmniejszenia dochodów 
w r. 1931 pozostawał zysk, pozwalający na 
wypłatę dywidendy w rozmiarach 2/5 dywi- 
dendy z r. 1930. Banki jednak zdecydowały 
zysk ten przeznaczyć nie na dywidendy, iecz 
odpisy dłużników wątpliwych i pomniejszenie 
wartości portfelu papierów nostro. Ё 

MASZYKAE TRG ZR CEO С УМН ЕНАНЛЕ BSK 

DZISNA 

— DUŻY POŻAR W DOKSZYCACH. 
W dniu 5 bm. wybuchł duży pożar w Dok- 
Szycach. Ogień szybko rozszerzył się obej- 

miując kilka domów. Pastwą płomieni pa- 

dły 4 domy mieszkalne i 11 budynków go- 
spodarczych. W likwidacji pożaru uczest- 
miczyły wszystkie okoliczne straże pożar- 
ne. Straty sięgają około 15 tysięcy złotych 

Przyczyna pożaru nieostrożne — обейо- 
demia się z ogniem. 

SŁOWO 

P. Marszałek Piłsudski przyjmuje defiladę 

  

Fot. Siemaszko 
Pan Marszałek Pilsudski przyjmuje defiladę 1 p. p. Leg. (koło gmachu Sądu Okr.) 
"Po defiladzie. Od lewej stoją: Gen. Konarzewski, Marszałek Piłsudski, wicepre- 
zydent m. Wilna p. Czyż, dowódca 1 p. p. Leg. p. pułk. dypl. Wenda, oraz woje- 

woda wileński p. Beczkowicz. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKLADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 8 sierpnia 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura Średnia: + 16. 

Temperatura najwyższa: +20. 

Temperatura najniższa: +13. 

Opad: 9 mm. 

Wiatr: południowo - wschodni. 

'lendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

Wscnód sloncs 7. 430 

Zachód słońca g. 19 40 

OSOBISTA 
— MINISTER p. JAN PIŁSUDSKI. Ba- 

wi obecnie w Wilnie w charakterze pry- 
watnym. 

MIEJSKA 

— USTĄPIENIE ŁAWNIKA ŁOKU- 
CJEWSKIEGO. Jak się dowiadujemy, Ław 
nik Łokucjewiski po powrocie z urlopu po- 
da się do dymisji. W związku z tem po 
ferjach Rady Miejskiej t. j. we wrześniu 
odbędą się wybory nowego ławnika. 

— NIEMA DZIERŻAIWICÓW NA KINO 
MIEJSKIE. W dniu 15 upływa termin 
składania ofert na wydzierżawienie kina 
miejskiego: Jak dotychczas wpłynęła tylko 

jedna oferta złożona: przez dyr. Szpakiewi- 
cza w imieniu Zespołu. 

Bralk reflektantów tłumaczyć należy, 
zbyt ciężkimi warunkami stawianymi przez 

magistrat. 

— DANE ROLNE Z MIASTA. Opra- 
cowane będą dane dotyczące stanu rolnego 
na terenie wielkiego Wilna. Magistrat po- 
wołał w tym celu komisję na czele której 
stanął radny Kruk. Cyfrowe dane po ich 
wykonaniu będą przesłane do centralnego 
Ibiura statystycznego w Warszawie. 

— MIEJSKA KOMISJA WERYFIKA- 
CYJNA. Pracownicy miejscy otrzymali do 
wypełnienia formularze osobowe, które po- 
służą ikomisji weryfikacyjnej jako mater- 
jał informacyjny a ponadto będą brane pod 3 
uwagę przy decyzjach redukcyjnych. 

— GRUNTOWNY REMONT RZEŻNI 
MIEJSKIEJ. W związku z antyhygjenicz- 
nemi warunkami w jakich odbywa się u- i 
bój bydła na Rzeźni Miejskiej, magistrat 
zdecydował! się na prowadženie tam grun- 
townego remontu. Odpowiednie roboty już 
rozpoczęto. 

— KONFERENCJA W SPRAWIE PO- 

KĄTNEGO UBOJU. Potajemny ubój by- 
dła w mieście przebrał tak znaczne rozmia- 
ry, że magistrat był zmuszony zwołać w tej 

sprawie specjalną konferencję. W nara- 
dach wzięli udział zainteresowani rzeźnicy 
i sprzedawcy mięsa. 

Zdecydowano wzmożyć nadzór nad u- 
bojem a ponadto zwiększyć karę za upra- 
wianie potajemmego uboju. 

KOLEJOWA 
— UZNANIE DLA DYREKCJI KOLEJO- 

WEJ W WILNIE. Uczestnicy wycieczki na 
„Święto Mqrza* z wyrazami wielkiego uznania 
stwierdzaja troskę i opiekę ze strony Dyrekcji 
Kolejowej w Wilnie, jaką doznali w podróży 
do Gdyni przez zarezerwowanie im specjal- 
nych przedziałów i wagonu (wzmocnienie skła 
du poc. Nr. 704 w dniu 29 ub. mies.), czego 
niestety, nie mogli stwierdzić, na terenie dyre- 
kcji warszawskiej i gdańskiej. 

W zwązku z powyższem zarząd  Słonim- 
skiego Oddziału Polskiego T-wa Krajoznaw- 
czego, który wycieczkę tę organizował, wysto- 
sował do Dyrekcji P.K.P. w Wilnie odnośne 
pismo, dziękując za ułatwienia w tak wielkiej 
i uciążliwej podróży. 

SZKOI NA 

OGLOSZENIE 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

poszukuje od dnia | września lokalu dla Pań- 
stwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeń- 
skiego w Wilnie. Potrzeba 20 dużych sal 1 12 
mniejszych skupionych w jednym domu. Bliż 
sze informacje w kancelarji Seminarjum ul. Fi- 
lipa 3, w godzinach 9—12. 

— Rozkład łotów napowietrznych przez 

Wilno. — Wprowadza się wymianę przesyiek 
„pocztowych  listowych lotniczych. z Łotwą, E- 

stonją i Finlandją za pośrednictwem nowo - 
uruchomionej linji lotniczej Warszawa — Wil- 
no — Ryga — Tallin z dniem 17 sierpnia 1932 

  

KA 
roku trzy razy tygodniowo, tj. w poniedziałki, 

  

środy i 

du lotów: 

odjazd z Warszawy — 7,20; przyjazd do 

Wilna — 9,55; odjazd z Wilna — 10.25; prz 
jazd do Rygi — 13.00; odjazd z Rygi — 13.30; 

przyj!azd do Tallina — 15.20. 

— NOWA: SIEDZIBA IZBY PRZEMY- 
SŁOWO - HANDLOWEJ. Budowa wła- 
snego gmachu przez Izbę Przemysłowo - 
Handlową w Wilnie zapoczątkowana la- 

tem r. ub. obecnie zbliża się już ku koń- 
cowi. Jest to okazała kamienica dwnupię- 

trowa w stylu _ mowoczesnym 
wzniesiona przy ul. Mickiewicza tuż obok 
Sądów. 

Nowy gmach Izby uwzględnia zarówno 
czynnik reprezentacyjny jak i wygodę in- 
stytucji, dla której został przeznaczony. 

Wobec potrzeby uporządkowania tere- 

nów dokoła gmachu, w tych dniach został 
zburzony zbyteczny już obecnie i przesła- 
niający nową siedzibę Izby drewniany do- 
mek parterowy, położony przy zbiegu ulice 
Mickiewiczowskiej i Styczniowej, Miesz- 
cząca się w nim dótychczas część biur Izby 
została przeniesiona do jednego z wykoń- 
czonych już skrzydeł nowego gmachu. 

Całkowite ukończenie robót w  nowej 
siedzibie Izby spodziewane jest w ciągu 
najbliższych paru miesięcy. (c). 

— Gruntowny remont rzeźni miejskiej. — 
W związku z antyhigjenicznemi warunkami, w 
jakich odbywa się ubój bydła na rzeźni m 
skiej, magistrat zdecydował się na przeprowa- 
dzenie tam gruntownego remontu. Odpowied- 
nie roboty już, rozpoczęto. : 

— Teleiony transoceaniczne. — Z dniem 
5 sierpnia rb. wprowadza się ruch telefoniczny 
między Wilnem a Stanami Zjednoczonemi Am 
ryki Północnej, Kubą, Kanadą, Meksykiem i 
Australją. 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwykią 
wynosi 187 fr. 50 c. do 262 fr. 50. c. Za rozmo- 
wy przeprowadzone w godzinach słabego  ru- 
chu pobiera się opłaty normalne. 

— Rozmównica miast agencji — W miej- 
sce zwiniętej agencji pocztowo - telegraficz 
Dziembrów (pow. Szczuczyn woj. nowogró! 
kie) uruchomiono z dniem 1 sierpnia 1b. w 
Dziembrowie publiczną rozmównicę telefonicz- 
ną dla rozmów miejscowych i międzymiasto- 
wych. 

— PRZYJAZD HARCERZY LITEW- 
SKICH DO WILNA. Do Wilna przybyła 
delegacja harcerzy litewskich z Kowna— 
Ma ona podjąć rokowania z litewskimi har 
cerzami w Wilnie w. sprawie nawiązania 

łączności. 

WZROST WKŁADÓW  OSZCZĘEDNOSCIO- 
WYCH W P.K.O. W M-CU LIPCU 1932 R. 

W ciągu miesiąca lipca r.b. P.K.O. wykazuje 
/ znaczny wzrost wkładów  oszczędno- 

h i liczby oszczędających w tej insty- 
Wkłady oszczędnościowe wzrosły w cią- 

gu miesiąca lipca b.r. o dalszych 8.926.298 :!. 
i osiągnęły na dzień 31-VII 1932 r. sumę zł. 
365,020,098 — łącznie. zaś z wkładami pocho- 
dzącemi z waloryzacji dawnych wkładów mar- 
kowych — ogólną sumę zł. 394,858.676. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów w P.K. 
O. m-c lipiec 1932 r. wykazuje dalszy przyrost 
liczby oszczędzających w tej instytucji, W m-cu 
sprawozdawczym wydała P.K.O. 21.078 no- 
wych książeczek oszczędnościowych. Ogólaa 
ficzba czynnych w dniu 31-VII 1932 r. książe- 
czek  oszczędnościowych  P.K.O. wynosiła 
826.415, łącznie zaś z książeczkami pochodzą- 
cemi z waloryzacji dawnych wkładów marko- 
wych — 864.118 książeczek. 

TEATR I MUZYKA 
— OSTATNIE GOŚCINNE WYSTĘ- 

PY DYR. L. CZARNOWSKIEGO W TE- 
ATRZE LETNIM. Dziś we wtorek 9-go 
sierpnia o godz. 8,15 dana ibędzie dosko- 
nała farsa. Arnolda i Bacha „Pod zarządem 
przymusowym. Farsa ta obfituje w sze- 
reg przezabawnych sytuacyj, które sku- 
piają się około osoby pewnego buchaltera 
Haselhuna, w świetnej interpretacji p. L, 
Czarnowskiego, b. dyr. teatrów lwowskich 
W pozostałych rolach ujrzymy pp: Greli- 
chowską, Kamińską, Marecką, Szurszew- 
ską, Zastrzeżyńską, Zelwerowiczówną, Bu- 
dzyńskiego, Domańskiego, Glińskiego, 
Loedla, Wasilewskiego i innych. 

Jutro, 'we środę 10 bm. o godz. 8,15 — 
„Pod zarządem przymusowym, 

— „AZEF* W LUTNL Dziś, we wtorek 
9 sierpnia o godz. 8,15 — głośna sztuka A. 
Tołstoja i P. Szczegołewa pt: „Azef“,' 0- 
snuta na tle afery szpiegowskiej z czasów 
przedwojennych. Fascynująca treść sztuki, 
skupiająca się około postaci Azefa, uka- 
zuje pole jego działalności prowokator- 
skiej na terenie Rosji i tem samem przy- 

czyniając się do wielkiej rewolucji. Dwois- 
tość duszy Azefa utrudnia sąd nad tym 
człowiekiem, który szamota się pomiędzy 
narażaniem się dla ludzkości a służbą dla 
znienawidzonego tyraństwa. 

„M MU AA UM! 
WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIE ° 

piątki, według następującego rozkła- 

   

      

   

  

   

  

   

Ignacy - 
zmarł po długich i ciężkich cierpieniach 

  

Т 
Materski 

CZEONEK WILEN5KIEGO AUTOMOBILKLUBU 
7 sierpnis 1932 10ku, przežywszy lai 48, 

Cześć Jego pamięci, 

Zarząd Wiiefskiego Auiomebiikiubu 

  

Т. 
IGNACY MATERSKI 

RADCĄ I B. CZŁONEK ZARZĄDU IZBY PRZEMYSŁOWO- 

  

HANDLOWEJ W WILNIE 
Po dłngich i cieżkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sskramentami zmarł w duiu 

7 sierpnia 1932 r. 

Cześć Pamięci Niestradzonego Działecza na polu gospodarczem 

izba Przemysiowo-Handlowa 

Xlęska pożarów na Wileńszczyźnie 
WILNO. — Burze, jakie ostatnio przeszły 

nad Wileńszczyzna, wywołały szereg pożarów. 
Od uderzeń piorunów powstał pożar we 

wsi rreswiczyski, gminy piiskiej, gdzie pastwą 
płomieni padły zabudowania należące do rio- 
tra Szmiela. 

T Brasławiu spaliły się zabudowania Stani- 
sława Grodzia i innych. We wsi Trabszy gmi- 

ny opskiej, spaliła się: stodoła, należąca do 
mieszkanki tej wsi Klotyldy Lochańskiej. We 
wsi Załecki, w pobliżu Wiłejki spaliła się sto- 
doła z tegorocznem zbiorami. Duży pożar wy- 
buchł również w folwarku Józefowo powiatu 
wilejskiego. Ponadto zanotowano cały szereg 
innych mniejszych pożarów. 

  

$POGRT 
TENISIŚCI AZS-u JADĄ DO GRODNA 

W sobotę wyjezdża do Grodna, na za- 
proszenie klubu „Oresovia* drużyna teni- 
sowa AZS-u aby ma kortach klubu rozeg- 
rać mecz. Będzie on trwał dwa dni i obej- 
mował programem swym: gry pojedyńcze 
pań i panów, double oraz mikst. 

W skład reprezentacji AZS-u weszli p. 
p. Dowborowa, Grabowieccy, prof. Weys- 
senhoff (o ile wróci do soboty), Wenk oraz 
Piotrowicz lub Kopeć. 

A propos tenisu. Termmin mistrzostw nie 
zastał jeszcze ustalony. Dowiadujemy się, 
że w najbliższych dniach odbędzie się w 

tej sprawie posiedzenie zarządu Okr. Zw. 
Jakoby na mistrzostwa te przyjedzie — 
mistrz Polski Tłoczyński, Warmiński, Zby- 
szewski oraz kilka jeszcze rakiet pozawi- 

leńskich у 
Pozatem czeka nas jeszcze turniej o pu- 

har „Słowa. (E) 

— ZAKAZ BRANIA PIASKU I GLINY 
Ponieważ dorywcza eksploatacja terenów: 
góry Bouffałowej przez rozmaitych piaska- 
rzy i zdunów, murarzy i t. p. zagrażała 
dezorganizacją prowadzonych przez magi- 

strat robót porządkowych na terenie tej 

góry obecnie władze miejskie za= 

kazały brania piasku, gliny i żwiru oraz 
zwożenia śmieci na wspomniany teren, u- 

mieszczając na szczycie góry słup z tabli- 

czką opatrzoną stosownym napisem. - 
Ponadto celem skutecznego przestrze- 

gania zakazu, zostal zamknięty dostęp na 

górę od strony ul. Objazdowej, w tem miej 
scu przejazd odrutowano, pozostawiając 
jedynie przejście dla ruchu pieszego. 

Wolno natomiast brać glinę w. okoli- 
cach nowowybudowanego Domu Akade- 
miekiego przy ul. Góra Bouffałowa — po- 
nieważ miejskie plany regułacyjne wyma- 
gają tak czy inaczej usunięcia wi tem miej- 
sou zbytecznego pasma ziemi przylegają- 
cego do wspomnianej ulicy. (c). 

  

7 CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Fatalna pomyłka. 

HOLLYWOOD — Dama kameljowa. 
HELIOS — Ulubienica Floty. 
STYLOWY — Niewolnica księcia Borysa. 
ŚWIATOWID — Lekarz kobiet. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zajście z dziennikarzem białoruskim. — 

W niedzielę w nocy na powracającego do do- 

mu dziennikarza białoruskiego Mikołaja Szvia 

(Tyzenhauzowska 2) w pobliżu domu napadło 

dwóch osobników, którzy z okrzykiem: „My 

się z tobą rozprawimy* jęli go okładać pię- 

ściami, poczem jeden z napastników wyrwał 

mu z ręki parasol. 

Krzyki napadniętego zwabiły przechodniów, 

co widząc napastnicy zbiegli. Szyło przypu- 

szcza, że napad miał podkład polityczny. 

— ZAGINIĘCIE. — Do policji wpłynęło po 
wiadomienie Szejny Rapoport (zaułek Węgier- 
ski 17) o zaginięciu jej 60-letniego męża Jo- 
sela, z zawodu kupca,, który w dniu 5 bm. wy 
szedł z domu i dotychczas nie powrócił. 
Meldująca przypuszcza, że mąż jej zamierza 
popełnić samobójstwo, gdyż ostatnio był b. 
podniecony Ponadto policja otrzymała drugie 
zameldowanie o zaginięciu 14-letniego M. El- 
chonesa, który dnia 6 bm. wyszedł z domu i 
zaginąi. Policja poszukuje zaginionych. 

— OKRADZENIE MIESZKANIA. Nie- 
znani sprawcy za pomocą wyważenia drzwi 
dostali się do mieszkania Rudomina Samu- 
ela (W Pohulanka 16) skąd skradli garde- 
robę męską i damską, bieliznę oraz pate- 
fon i płyty łącznej wartości 2.900 zł. 

Nieznani sprawcy za pomocą wybrania 
szyby w: oknie dostali się do mieszkania 
Dubickiego Pawlła (Ciasna 24), skąd skra- 
dli garderobę męską oraz bieliznę łącznej 
587 zł. , 

— ZŁODZIEJKA W RESTAURACJI. 
Reksówna Helena (Niemiecka 35) doko- 
nalla kradzieży z restauracji „Łazar* Nie- 
miecka 35) widelców, noży, łyżek: oraz in- 
mych rzeczy łącznej wartości 300 zł. Ziło- 

dziejkę aztrzymano. 
— SAMOBÓJSTWO Z NĘDZY. Zamor- 

ska Salomeja, lat: 22, mężatka (Śniegowa 
8), w celu pozbawienia się życia wypiła 
trucizny. Liekarz Pogotowia po udzieleniu 
pomocy odwiózł desparatkę do szpitalu Sa- 

wiez w stanie nie zagrażającym życiu. 
Przyczyna ciężkie warunki materjalne. 

—JAK TO BYŁO Z ZAMIENIONEMI 
SKÓRKAMI W związku ze skargą p. Je- 
rzego Biernackiego (Piłsudskiego 20) © 
zamienieniu skórek w sklepie futer Waj- 
nera (Niemiecka 26) policja prowadzi do- 
chodzenie w celu wytoczenia sprawy kar- 
nej. 

WŁAMYWACZ JAK KOMINIARZ. 
Policja śledcza aresztowała wczoraj 

poszukiwanego oddawna zawodowego 
złodzieja i włamywacza Aleksandra Pi- 
karskiego, ukrywającego się ostatnio w 
mieszkaniu swej przyjaciółki Wysockiej 
przy ulicy Jerozolimskiej. Ścigany widząc 
wywiadowców, usiłował ukryć się w ko- 
minie kuchennym. Wydobyto go jednak. 
stamtąd i odwieziono do aresztu. Wi- 
dok aresztanta, usmarowanego sadzą, — 

wywołał na ulicach, przez które był pro- 
wadzony, zrozumiałą sensację. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CASINO*: — FATALNA POMYŁKA 
(w rolach głównych George O'Brien 

i Sally Eilers) 
Gdybyśmy opowiedzieli komuś taką hi- 

storję: i 
— Mister Woodbury i mister Drew: ko- 

chali jedną kobietę. Ona wybrała Drewa ii 
miała z nim syna. Wówczas Woodbury, za- 
ślepiony zemstą, porwał dziecko. Wycho- 

wał je w tem przekonaniu, że on jest jego 

ojcem. 
Mister Drew, czekał dwadzieściapięć lat 

Po upływie tego czasu przybył do swego 
prezciwnika. Nastąpiła gwałtowna rozmo- 
wa. Rewolwer przypadkiem wypalił: Wood- 
bury zginął. Syn jego Tonny — (George 

O'Brien) szuka Drewa, którego uważa za 
zabójcę ojca. Po licznych przygodach, w 
których wykazuje niezwykły hart, ogrom- 
ną energję, siłę mięśni i siłę woli — od- 
najduje nietylko prawdziwego ojca, ale i 
miłość uroczej Jerry (Sally Eilers). 

W tem pobieżnem streszczeniu podaliś- 
my, oczywiście, tylko wątek ihistorji, nie 
rozwijając przygód Tonny'ego. Gdybyśmy 
je nawet opowiedzieli, słuchacz — po wy- 

słuchaniu historji — rzeklby: 
— Opowieść dobra jak każda inna. Nie 

szczególnie porywającego w niej niema, 
Miałbym nawet pewne azstrzeżenia. Wyda- 
je mi się nieprawdopodobnem, aby ktoś 

mógłby porwać komuś syna i dwadzieścia- 

pięć lat trzymać u siebie... 
Istotnie historja powyższa, opowiedzia- 

na chociażby przez samego Wallace'a, nie 

rozgrzałaby nas. Ale chodźmy na nią do 

kina, aby się przekonać, co może uczynić 

z takiego scenarjusza umiejętny reżyser i 

jakie efekty dynamiczne wydobyć z fak- 
tów i sytuacyj, które zawsze zginą w sło- 
wie mówionem czy pisanem. Możemy 
stwierdzić nieodparcie na Fatalnej pomył- 
ce, że kino, jeśli idzie drogą swoich celów 
i zadań zdolnę jest z błahych nawet wyda- 
rezń czynić rzeczy interesujące i utrzymu- 
jące uwagę jwidza w napięciu gdy widza- 
my na ekranie „koniec* (naturalnie happy 
end), którego zresztą spodzie- 
wamy się — uśmiechamy się lekko do wła- 

snej naiwności: że też banalna w gruncie 
rzeczy akcja mogła nas godzinę prezszło 
trzymać ma uwięzi! 

A jednak tak było dlatego, że reżyser 
i aktorzy (przedewszystkiem naprawdę 
szlachetnie stuprocentowy O'Brien) robili 
rzeczywiste kino, którego fundamentem 
jest ruch, gest i mimika — nie zaś różne 
melodramaty, operetki i rewje, które już 
po kilkudziesięciu metrach wywołują zie- 

wanie. : 
Tak. Fatalna pomyłka nie jest żadnym 

arcy i super - filmem. Jest filmem dobrym, 

wykonanym poprawnie, z dużą znajomo- 
ścią rzetelnej kinematografji. I to właśnie 
stanowi jej wartość. Pnoszę się przekonać. 
YYYYYYYYYYYYVYYYYYYTYWYVYYYYYYYYYY YYYY" 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, *BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
DADA BAŃAAA AAAA AC AAAA KA WADA KAI WKKW HA   

— Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 
„w Stoipcach. Dnia 6 sierpnia r.b. na placu O- 
gniska Kolejowego ustawili się w dwuszeregu 
członkowie Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego, którym obyw. prezes Moszczyński 
odczytał historyczny rozkaz Komendanta Pił- 
sudskiego do strzelców. Na zakończenie wznie 
siono okrzyk na cześć Komendanta. 

— Akademja ku uczczeniu rocznicy wymar- 
szu kadrówki, Staraniem Powiatowego Zarządu 
Związku Strzeleckiego została urządzona w dn. 
6 sierpnia akademja, na program której zło- 
żyły się: przemówienia, deklamacje, Śpiewy 
solowe, koncert orkiestr. 

Słowo wstępne wraz z odczytaniem histo- 
rycznego rozkazu wygłosił p. Moszczyński, 
krótko przemówił o znaczeniu rocznicy 6-go 
sierpnia p. Molenda. Okolicznościowe  dekla- 
macje wypowiedzieli strzelec Jaworski i Kos- 
nic. Śpiewy solowe i dwa duety wykonali 
strzelec Waliszewski i strzelczyni Awdziejów- 
na. Po przemówieniach na wzniesione okrzyki 
orkiestra wojskowa odegrała „Hymn* i ;,Bry- 
gadę*. Po akademji odbyła się zabawa iudowa. 

— Protestacyjne zebrania iudności powiatu 
Stołpeckiego przeciwko zakusom niemieckim. 
W dniu 21 lipca i 6 sierpnia w miejscowościach 
Zosulu, Najdzianowiczach, Rubieżewiczach, De 
rewnie, Nalibokach, Stołpcach i innych, odby- 
ły się protestacyjne zebrania ludności, na któ- 
rych odpowiednie przemówienie wygłosili nau- 
czyciele szkół powszechnych. 

Na zebraniach tych ludność po wysła- 
chaniu przemówień, powzięła rezolucję treści 
następującej: „Zebrani protestują przeciwko 
coraz częstszym zakusom niemieckim, dążącym | 
do oderwania przywróconych Polsce dzięki 
sprawiedliwości dziejowej rdzennie polskich 
ziem zachodnich i ślubują, że w razie potrze- 
by na każdy zew Rzeczypospolitej staną wszy- 
scy jak jeden mąż w obronie całości 
Ojczyzny. 

. Każdą rękę, która wyciągnie się choćby po 
najmniejszą część Ziemi Polskiej — złamiemy. 

Daiej następują podpisy. 

naszej 

ner. 

  

— ZE SŁONIMA NA ZJAZD LEGJONI- 
STÓW DO GDYNI. W bieżącym roku, spo- 
łeczeństwo miejscowe wezmie liczniejszy, niż 
kiedykolwiek udział w zjeździe legjonistów. 
jak nas informują, dotychczas na listę uczest- 
ników zjazdu zapisało się 52 osoby. 

Wyjazd ich nastąpi ze Słonima pociagiem 
pośpiesznym w dniu 12 b.m. przez Warszawę, 
Mławę i przyjazd do Gdyni (także poc. pośp.) 
© godz. 8 m. 37 dnia 13-VIII r.b. Z powroten: 
wycieczka wyjedzie z Gdyni już w dniu 15 
b.m. pociągiem nadzwyczajnym wileńskim o 
godz. 1 m. 10. 

Czynności organizacyjne w związku z wy- 
jazdem do Gdyni załatwia w Słonimie p. Adoif 
Sarnecki, inspektor szkolny,  zawdzięczając 
któremu zjazd ten został znakomicie spopuła- 
ryzowany w miejscowem leczeūstwie i bu- 
dzi powszechne zainteresowanie. 

— ZAKOŃCZENIE ROBÓT ZIEMNYCH 
NA WAŻNEJ ARTERJI KOMUNIKACYJNEJ. 
Roboty ziemne na drodze łączącej szosę bara- 
nowicką ze st. kol. Słonim, zostały już zakoń- 
czone. Pozostało jeszcze brukowanie znacznej 
powierzchni tej drogi, do której magistrat sło- 
nimski niebawem zamierza przystąpić. Dopro- 
wadzenie drogi do stanu używainości odciąży 

, znacznie ruch kołowy, ciężarowy przez jedyną 
obecnie czynną arterję komunikacyjną w mie- 
ście, łączącą Słonim z przedmieściem  Zamo- 
ście t.j. ul. Mostową, gdzie w dnie jarmarczne 
przejazd jest znacznie utrudniony. 

-— Przejechane dziecko rowerem. Szyło Mi- 
kołaj, zamieszkały w Słonimie przy ul. Bulwa- 
ry Ks. Ogińskiego, jadąc rowerem tąże ulicą, 
najechał na 9-letniego Samuela Jakubowicza, 
zam. w Słonimie przy zaułku Różeńskim Nr. 9. 
Wskutek uderzenia rowerem Szmuel  Jakubo- 
wicz przewrócił się na ziemię i skaleczyt pra- 
wą nogę.. 

  

— Zawody konne w Baranowiczach. W 
dniu 14 b.m. odbędą się doroczne zawody kon- 
ne Brygady Kawalerji „Baranowicze* na tere- 
nie iolwarku Brecianka pod  Nowogródkiem. 

Program zawodów jest bardzo obszerny i 
b. urozmaicony: obejmuje on przed południem: ° 

1) konkurs podoficerski 1 stopnia, 
2) zawody władania białą bronią dla pod- 

oficerów, popołudniu zaś: 
konkurs oficerski II stopnia, 
konkurs oficerski Il stopnia „Świtezi*, 
pokaz taczanek 3 p. s. k, 
pokaz woltyżerki 27 p. uł., 
kadry! podoficerski — 26 p. uł., 
epizod bojowy — 1 szw. 25 p. uł. łącz- 

nie z 1 baterją 9 d.a.k. 
Najciekawszym momentem dnia, będzie 

konkurs oficerski „Świtezi* o cenną nagrodę 

przechodnią w postaci „Żubra* z bronzu. Kon- 
kurs ten rozgrywany był: w Nowogródku w 
1929 roku — zwycięzca 3 p.s.k. w Mirze w 
1930 r. — zwycięzca 3 p. s. k., oraz w Zdzię- 
ciole w 1931 r. — zwycięzca 26 p. uł.; w ra- 
zie zwycięstwa 3 p.s.k. na obecnych zawodach 
„Żubr* przeszedłby ostatecznie na własność te 
go pułku, należy zatem oczekiwać zaciętej 
walki pomiędzy pułkami brygady, 

— POKAZ HODOWLANY W WOLNEJ 
W gminie Wolnej zastosowano nadzór 

państwowy za buhajami i wprowadzono 
czerwoną rasę polską. W dniu 7 sierpnia 
we wsi Wolna odbył się pokaz bydła z 
całej gminy. 

Na wstępie przemówił p. senator Rduł- 
towski, który między innemi zaznaczył, że 

jakkolwiek czasy przeżywamy bardzo cięż- 
kie, to jednak rolnicy trwają przy swoich 
warsztatach, w końcu prosił p. starostę o 
otwarcie pokazu. 

P. Starosta Neugebauer otwierając po- 
kaz zaznaczył, że wszelkiemi możliwemi 
środkami będzie popierał hodowlę i zachę- 

cał do tejże i otworzył pokaz. 
Pogoda nie była sprzyjająca do pokazu, 

gdyż cały dzień padał deszcz, to też sporo 
ludu swych okazów nie doprowadziło, jed- 
nak doprowadzono około 40 buhai i 100 
szt. bydła, zwracało powszechną uwagę, iż 
buhaje i bydło było starannie oczyszczone, 
obmyite, (czego w tut. miejscowościach 
tnudno się spodziewać). 

Zainteresowanie ludności znaczne, nie 
zważając na deszcz, czekali ludziska na wy- 
nik. 

Nagrody otrzymało 36 buhai na 1170 zł. 
25 krów na 227 zł. i 3 listy pochwalne, 

Najwyższą nagrodę za buhai otrzymali 
Łobko, Rodobolski, i Filipczyk po 55 zł. i 
za krowy Polak, Grzegorz, i Rucki Wło- 
dzimierz po 18 zł. 

Wszyscy którzy otrzymali nagrodę są 
gospodarzami małorolnemi.



  

— SKUTKI SPĘDZENIA PLODU. — 
Dnia 5 sierpnia br. w szpitalu powiato- 

wym w Lidzie zmarła mieszkanka wsi Pie- 
ciuiowce, gra. lidzkiej Ohodoruk Marja, 
wskutek spędzenia płodu. Jest to jeszcze 
jeden dowód ciemnej wiary, panującej na 
wsi, gdzie się nie uznaje porad lekarskich, 
matomiast Święcie się wierzy w: skutecz- 
ność porad przeróżnych balbek i zmadho- 
rów. Jest to nie pierwsza i mie ostatnia 
a SC 

P 0d Adninistrac 04 Administracii 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła. 

Lida, ul. Farutowicza 1. m,3. 
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grodźięh hzka 
'-— NOWY oe MW ZANIEWI- 

CZACH. (Wikary Fary grodzieńskiej ks. 
dr. Nikodem Pachałko został mianowany 
proboszczem w Zaniewiczach na miejsce ś. 
p. ks. Audyckiego. 

O MISTRZOSTWO BPPN 

WKS — 76 p. p. — MAKABI 
3:1 (2x0) 

W dniu 6 b. m. na stadjonie DOK III 
TYYYVYYYYYYYYYYYYVYT FYTYYYYYYTYYYYYYYYVYSY? 

DZIś w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŹONE 
PRZEKROCZĄ DEPOKOEY PZYZEEC 

sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA" 
Pocztowa 4. 

Dziś! Daniele Parola 1 Pierre 
Baczew w dram, dżwięk. pt. 

Miłość Żorżety 
(Miłostki o północy) 

z udziałem najlepszego 
rosyjskiego baletu w Paryzu 

wstęp od 70 gr. 

Dźwiękowiec 

Kina „A POLLO" 
Wominik. 26. 

1.szy naiwytworn, owe 
z Harry Piel'em p. t 

ON ALBO JA 
wstęp 60 groszy. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Virginia Valli i mał Stone 
w dramacie р 

KŁAMIESZ KOBIETO 
Wstęp 40 gr. 

Seans o godz. 6, 8 i 10.15 
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KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—calko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

    

  

B. FARDJOHN 

Początek seansów o g. 6, 815, 1015 

Dziś ostątni dzień programu 
WSTĘP OD 45 gr. 

С. К. 
genjalny komik czeski Wląsta Burian 

odbyły się zawody piłki możnej, 
miejscowemi drużynami W. K. 

16 p. p. a Makabi. 

między 
® — 

Grę mozpoczynai Makabi pod wiatr, co 

utrudnia im zbliżenie się do bramki woj- 
skowych — ci zaś stale są ma polu niebie- 
skich, lecz wysiłki swe nie mogą uwień- 
czyć zdobyciem bramki. 

Po 30-minutowej grze sędzia dyktuje 
rzut wolny, a Kozłowski dolnym strzałem 
w róg zamienia go w pierwszą bramkę. 

Z kolei — najlepszy na boisku Adan:- 

czak I mimo robinzonady bnamkarza 
podwyższa wynik do 2:0! 

Jeszcze parę ataków: wojskowych i 
sędzia odgwizduje koniec pierwszej polo- 

wy gry. 
'Po zmianie bramek, okoliczności Ma- 

TA kabi nie sprzyjają — gdyż ustaje wiatr. 
Mimo to Makabi zaczyna atakować poważ- 
mie zagrażając bramce wojskowych, zwła- 
szczą najlepsi gracze niebieskich: Chajet 
i Fryjdowiez, jednak Krysiak przy pomocy 

gracza Makabi strzelca, zdobywa dla swych 
barwi 3-cią bramikę. 

Makabi nie mająca już mie do stracenia 

zaczynają grę otwartą przeplataną faula- 
mi „wykkonanych“ ma graczach wojsko- 
a z iboiska zmoszą kontuzjowanego do 

utraty przytomności,  lewo-skrzydłowego 
muza = Sankę, na ktorym swą „irytację uwydat- 

nił Fryjdowicz. 
'Wreszcie Makabi przy niefortunnej ob- 

ronie bramki przez bramkarza wojskowych 

— zdobywa przez Chajeta — punkt honu- 

Najlepsi na boisku z drużyny wojsko- 
wej: Adamczak i Hajdul, 
Ohajet i Fryjdowicz. 

Sędzia dobry. Publiczności około 100 o- 
sób. 8. O. 

— CZY TO WŁAŚCIWE ? Jeden z auto 
busów kursujących po mieście, zaopatrzył 

swłe okna firankami o barwach Ibiało cze:- 
wonych. 

Zdaniem maszem umieszczanie barw 
Państwa ma okmach autobusu jest conaj- 
mniej niewłaściwe. 

— AKCJA ZAPOMOGOWA WŚRÓD 
ŻYDÓW. W niedzielę bm. odbył się w 
Grodnie zjazd komitetów. zasiłkowych ży- 

dowskich kas dla |bezprocentowych poży- 
czeki. 

W zjeździe wzięło udział 29 kas z Grod- 
ma i okolicy. 

Celem zjazdu (było omówienie akcji nie- 
sienia pomocy dla drobnych kupców i rze- 
mieślników żydowskich, przez przyznawa- 
nie bezprocentowych pożyczek. 

— 500 PODAŃ ŻYDOWSKICH O SPO- 
TKANIE Z KREWNYMI Z WILNA. Z Ko 
wma donoszą: Ministerstwo spraw wen. 

otrzymało 500 podań od Żydów, o zezwole- 
nie na spotkanie ze swymi krewnymi i zna 
jomymi z Polski na linji granicznejw Łyn- 
gmianach. Narazie ministerstwo uwzględ- 

miło jedynie 100 podań. 

— 76 p. p. GRODNO — MAKABI 
SUWAŁKI 6:2 

W Suwałkach drużyna 76 p p. odniosła 

zwycięstwo nad Makabi w stosunku 6:2. 

Bajki Polityczae 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

u miebieskich 

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

  

  

Marszałek 

  

  

WILEŃSKIE 

Garaże i warsztaty, 
  

Tajemnica Keithposn! — — Square 
Ami deszcz, ani wicher nie mogły ode- 

gnać uporczywej myśli o nagrodzie. 
Nagle drzwi domu Boyde'a (otworzyły się 

i wybiegł z nich młody człowiek. Biegł tak 
szybko, że omało co mie pnzewrócił Aplby- 
ego, który wyskoczył na jego spotkanie. 
Zanim uciekinier zdążył nabrać (tchu, cięż- 
Ika ręka policjanta trzymała go mocno za 
kołnierz, 

„ — Wolniej, wolniej! — krzyknął, pod- 
nosząc drugą nęką do ust gwizdek. 

— Puśćcie mnie, — krzyczał wściekle 

zatrzymamy, — wracajmy prędzej do domu 
bo mordercy uciekną! 

— Zato ty, ptaszkiu nie uciekniesz! — 
spokojnie zadrwił policjant. — Stój pan 
spokojnie, bo jak tnząchnę panem to za ty- 
dzień nie wydobrzeje! » 

Ścisnął mocno złapanego uciekiniera. 
Na jego gwizd wyskoczył nagle z cienia 

pijak, który już dwai razy zaczepiał go. 
— Co się stało? 
Apllby: wyjął lewą ręką latarkę i oświe- 

cił twamz przybysza. 
— Ach, to znowu pan! W: imieniu króla 

proszę pomódz: mi aresztować tego człowie- 
ka. 
— Dobrze, dobrze, — odpowiedział pija- 

ckim głosem Lambert. 
— Ależ pan zwarjowiał? — irytował się 

aresztowany, — Oni uciekną, mówię wam! 
Idźmy prędzej do tego domu! 

— Uspokojcie się — krzyknął Aplby, 
zaciskając palce dokoła jego gardła. 

OREW — 
, Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

DARTS P ANSI OCZ RZA AZOT ALSA TAKE 

— O ©o pan go oskarża? — zapytał 
Lambert. 

— O morderstwo, — odpowiedział uro- 
czyście policjant — o zabicie Samuela Bo- 
yde'a. 

— Pysznie! No pokażcie mi go. 
Ku zdumieniu policjanta pijak wyjął na 

gle latarkę, 
— Kim pan jest? — Krzyknął niespo- 

kojnie pilicjanit. 
— Nazywam się Lambert, — odpowie- 

dział detektyw. 
— Tak i wiedziałem! Alle proszę pamię- 

tać o tem, że to ja jego aresztowalem! 
— Nie Ibędę zapmzeczał pańskich za- 

sług! 
Promienie obu latarek upadły na twarz 

aresztowanego. 

— Do djabła! Ależ to Dick Remington! 

— Który wyjechał w ważnych spra- 
wach! — zdziwił Apllby. — Morderca jest 
znaleziony. Co on rzucił? 

— Lambert: podniósł z ziemi woskową 
maskię.Ohińczyka i teraz dopiero zauważył, 
że Dick ma na sobie ubranie woskowej fi- 
gury, która! stała u Samuela IBoyde'a. 

— Sluchajcie panowie! Aplby, Lam- 
bent! TE denerwiował się Dick. — Mówię 
wam, że oni uciekają! 

— Zaczekaj pan, panie Remington! — 
przerwał Lambert. Gzy mie lepiej byłoby, 
żeby pan pomilczał? Musimy odprowadzić 
pana do policji pod oskarżeniem. Przed sę- 

    

SAMOCHODOWE i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych maszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla motocykli i samo- 
chodów. Kancolarja kursów I sala wykładowa przy 

UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 

dysk TUI TATO CK A 

«SŁ O WO” 

Giełda warszawska 

DEWIZY I WALUTY 

Belgja 123,80—124.11—123.49. 
Bukareszt 5,43—5,37—5.31. 
Holandja 359.15—360,05—358,25. 
Londyn 30.85—30.82—31—30.68. 
Nowy York 8,923—8,903—8,343. 
Nowy York kabel 8,928——8.948—8.908. 
Paryż 34,94—35.03 — 34.85. 
Praga 26.40 — 26.46 — 26.34. 
Szwajcarja 173,80 173,85—174,26 

174,26—173.40. 
Włochy 45.40—45.42—45,18. 
Berlin 212,25. 
Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. budowlana 34,5. 
4 proc. inwest. 94.5. 
4 proc. inwest. ser. 103,5. 
5 proc. konwers. 36.25.—36. 
4 proc. dolarowa 48.5—48.60. 
7 proc. stabilizacyjna 48,13—49,75—48,40— 

48,52 i pół. 
8 proc. L. Z. Ziem. 48. 
5 proc. L. Z. m. Warszawy 45.5 
8 proc. L. Z. m. Warszawy 55.88—56.75. 
8 proc. L. Z. m Łodzi 55,5. 
10 proc. L. Z. m. Siedlec 50.5. 
'Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla 

listów słabsza. 

AKCJE 
Bank Polski 70. Lilpop 11. Tendencja u- 

trzymana. 
  

Radjo wileńskie 

WTOREK, 9 ©, 9 SIERPNIA 
11.58 Sygnał czasu. 15.15 Progr. dzienny. 

15.15 Muz. operowa 15.35 Kom. met. 15,40— 
Lehmann w Perskim Ogrodzie i muz. oper. 
16,30 Chwilka strzel. 16.40 „Pani pisze listy” 
odcz. wygł. Biszewska. 17.00 Popul. koncert 
symf. 18.00 „O morskich olbrzymach* odcz. 
wygł. Roszkowski. 18.30 Muz. tan. 19,15 Prze- 
gląd litewski. 19.30 Progr. na środę. 15.35 Pra 
sowy dzien radj. 19.45 „Pogadanka radjotech- 
niczna wygł. M. Galski. 20.00 Recital śpiew. 
Luby Lewickiej. 20.30 Koncert, 20,45 „Niedy- 
skrecje o niektórych pisarkach* wygł. felj. Kun 
cewiczowa. 21.00 D. c. koncertu 21.30 Kom. 
22,00 Muz. tan. 22,40 Wiadomości sportowe — 
22,50 Muz. tan. 

VYWYYYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYVYYYYYVYYYVYYYYYT. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie. przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, ze w dniu 10 sierpnia 1932 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Słowackiego 
Nr. 23 na bocznicy „Polski Lloyd“ odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, 
należących do firmy „Dom Handlowy Bracia 
Cholem'', składających się z 6 pługów parokon 
nych, oszacowanych na sumę zł. 450 gr. — 

Komornik (—) A. Maciejowski. 
YYTYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYVVYYVYVYYYYYVYYYYVW 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, ze w dniu 10 sierpnia 1932 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Słowackiego 
Nr. 23 na bocznicy „Polski Lloyd* odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, 
należących do D-H Bracia Cholem, składają- 
cych się ze stali i żelaza, oszacowanego na 
sumę zł. 4,500 gr. — 

Komornik (—) A. Maciejowski. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

MZ P, 
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PRYWATNE KURSY 

Bernardyński zaułek Nr. 8. 

dzią może pan opowiedzieć jaką pan chce 
bajeczkę, ale tymczasem radzę pomilczeć. 

— Dobrze, ale 'w domu są mordercy Sa- 

muela Boyde'a. 
Na miłość Boską, nieodchodźmy, póki 

ich nie aresztujecie! 
— On chce wciągnąć nas do pułapki, za- 

śmiał się Aplby. 

— Będziemy муе trzech przeciw dwum! 
— błagał zrozpaczony Dick. 

— Raczej będziemy dwaj przeciw wam 
trzem — poprawił Apllby. — Co to pan ma 
w. nękiu? Szpada w lasce? 

— Nie — odpowiedział Dick, a serce 
ścisnęło mu się na myśl o tem, w jak mie- 
bezpiecznej znalazł się sytuacji, — To nie 
szpada. Ja wytłómaczę wszystko potjem. Pa 
nie Lambert, błagam pana o zrewidowanie 
domu! 

—Pan  Aplby ma rację, — zauważył 
Lambert, — ale myślę, że możma pogo- 
dzić oba punkty widzenia. 

Wyjął gwizdek i zagwizdał nawołując 
gestem Aplby'ego by! zrobił to samo. 

Niedługo zjawił się Ponde z drugim po- 
licjantem, który dyžurowal w. pobliżu. 

— Teraz uważam, że możemy spełnić 
prośbę Remingtona. Ponde zostanie tutaj i 
będzie obserwować skwer, a my tymcza- 
sem zrobimy w domu rewizję. Złe skweru 
miema innego wyjścia, a gdybyście kogo 

spotkali zatnzymajcie. 

— Alle za domem jest: podwórze... 
zaczął Dick — Mogli uciec tamtędy. 

— Jeżeli uwierzymy, że oni tam byli 
naprawidę — dodał sarkastycznie Aplby. 

— Tak, jeżeli w to można uwierzyć. Ale 

  

Drukarnia „Słowa 

  

  

Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ 
ROMANTYCZNA NOC 

Cany od 40 gr. Najbardziej sensacyjny podwójny program 

2) Uwaga! Nareszcie potężny 
egzotyczny dżwiękowiec 

©) 38 gwiazdy LILJANA GISH, ROD LA ROQUE i KONRĄD NAGEL w czarującym romznsie dźwiękowym 

MAWAS, SYN DŻUNGLI 
Fasc. przygody w dziewiczych puszczach Indji, Polowania rekinów, walka z tygrysami, KóDende na lamparty. Potworny“ 

krėl puszc2 crang ntung — Mawas i t d. Na 1 seans ceny zniżone Początek o godz 4 ost 10,20 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaz22 

tel. 15-28. 
w arcyfilmie p. t.: 

Dziś! Wielka gwiazda ekranu E w e į į n a H 8 į t 

Ceny miajsc na wszystkie seense: Balkan 30 gr., parter 60 gr. 

„W NOCNYM LOKALU" 
  

DŻWIĘKOWE KINO 

CGIINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

po! 
Dziś Sensacja! Tem 

emocjonujący film p. t. 
Napięcie! Wspaniały FATALNA POMYŁKA 

Beszcz zgcczy 
Zachwyt i aś 
miech  cadańc 

wzbudzają; ulabieniec kobiet George O'Brien i słodka Salły Eilers. 
Nad program; Zajmujące dodatki dźwiękowe 

Początek o godz. 4 
Ceny od 25 gr. 

4, 6, 8, 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2 ej 

  

Dsiś! 
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach sptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PA KA. 

  areny" 

  

              

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w, Wilnie 
rewiru IV-go zamieszkały w Wilnie przy 
ml. Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 

U. P. C. ogłasza, że w dniu 9 sierpnia 1932 
r. od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. , 
Zawallnej Nr. 41 odbędzie się sprzedaż z 

przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do Hirszy Dajchesa i Lejby Dejcza, 
składających się ze skóry miękkiej, osza- 
cowamej na sumę zł. 420.—. 

Komornik (—) 4. Maciejowski. 

IRC DUB GB GH GD © UB GD GR CH LR TO WB 

0d września Umm may 

    

  

  

CENEZE RRORZERZERKCZGGKG potrzebne mieszkanie 
Lekarze 5 pokojowe, słoneczne 

BADZEAREPOAWZOZEEŃ z wygodami, możiiwie 
— x ogródkiem, Oferty: 

м „„ poczta Dokurniszki, — 
DOKTOR Boso? Krid 

Zełdowicz Poszukuję 
chor. skórne, wene- 4 pok. mieszkania z 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ŻELDOWICZOWA 

(OBIECE, WENA- 
SYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od ifmżi 6d t5 

st, Kkiekiawicza 24. 
tal 977, 

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
Lokale 
POKÓJ 

umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 

wejście, balkon — do 
Aaa Artyleryjska 
1 m. 

  

      

re 

Mieszkania | 
3, 416 pokojowe z 
wygodami centralne 
wodne ogrzewanie gwa 
rantowane, do wyna- 
jęcia. Gdańska 6. Spy- 
TAS ZY 

  

„porad AFA 

Mieszkanie 
do wynajęcia, Wszelkie 
wygody 8 lub 9 po- 
koi, przedpokój, kuch- 
nin. Uniwersytecka 8, 
(róg Uniwersyteckiej i 
Skopówki). Informacje 
u dozorcy 

2 

wygodami niezbyt @а- 
leko od centrum, Oferty 
do „Słowa* dla „Solid- 
nego lokatora" 

BABA DAAD Adi k ii 

Kupno 
i ŚPRZEDAĆ 

пч 

Žywe ryby 
Karpia i inne cadzie 
unie 1 k! 2.50—3 zł. 

D-H Bieliński 
Mickiewicza 26 tel. 

18—98 

Midd Lesko io 
cowy 2'30—2,50 kilo 

pełactłusty 
Ser r 24042 

2,60 zł 
D-H St. Bieliński 

Mickiewi:za 26 
tel. 13-98   

" Kupujemy 
używane całe i czę- 
ściowo rotebraae pod- 
wozia „Chewrolet*. — 
Szczegółowe oferty 
nadsyłać: „Auto-Gara- 
że”. Tatarska 3, telct. 
17.52. 

  

Do sprzedania 
tanio posesja 1072) 
kw sąż., lub częś :io-| 
wo, iuspskty, ogród 
OWOCcowo - warzywny 
1 а4 жа domy, jeden o-| 
sobniak, drugi 05-ciu 
mieszkaniach Wiado- 
mość Połocka 23 — 

—_| u włościciela   
"Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 

Oferty do Administracji „Stowa“ dla T.C. 

  POPPE ATENA e 

jutro zobaczymy ślady, jeśli ktoś przełaził 

przez mur. 
Dick zacisnął zęby. Jego sznurowa dra- 

binka z hakiem leżała pod łóżkiem w po- 

koju, który najmował u Ponde'a. 

— Czy pam chce pójść z nami do domu, 

panie Remington? 
— Tak. : 
—w takim razie muszę wpierw włożyć 

panu kajdanki na. ręce. (Proszę mi oddać tą 

laskę. 

Dick oddał laskę i wyciągnął ręce. 
— Nie, ręce za plecami, panie Remimg- 

ton. Przykro mi, ale inaczej nie mogę po- 

stąpič. ы 

Ot tak! Tak będzie bezpieczniej dla 
mas i dla pama. Czy ma pan klucz od drzwi? 

— W prawej kieszeni. 
Lambert wsunął rękę do jego kieszeni 

i znalazł klucz. 
— Chodźmy Aplby. Nie bój się pan, ja 

mam rewolwer. 

Otworzył drzwi kluczem Dicka. 

— Proszę, panie Remington. — wpuścił 

go naprzód. 

— Aplby proszę iść naprzód i mieć re- 
wolwer w pogotowiu. 

Świecąc sobie kieszonkową latarką, po- 

liejanci wteszli po schodach do gabinetu 

Samuela Boyde'a. Nie było tam nikogo, ani 

też w sypialni, Zrewidowali cały dom, ale 

bez rezultatu. Doświadczone oko Lamberta 

szukało, śladu bytności ludzi, o których 

mówił gorączkowo Dick, ale napróżmo!.. 

— To wszystko fantazja — parskal po- 

gardliwie Aplby, — zgóry wiedziałem o 

tem. 

trek ENY TORA OK TIT TTT II TITAN ISIN IN PO IOPNAI 

Zamkowa 2. 

  

Okazyjnielii 
różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 

samochody 
Sprzedaje tanio 
LOMBARD 

ul, Biskupia 4, tel. 
14-10 ой 9 — 21 

5—7 рро!.       

N——————5571 
Dom 

do sprzedania nowo- 
zdudowauny piętrowy 
z salkami ul, Wiwul- 
skiego 26—1. 

osady” 
Potrzebna 

ochmistrzyni na wieś 
znająca się na kuchni 
Zgłaszać Ofiarna 2m15 
11 i12 VIII 9—10rano 

MAMAMA DABAR ADA Adis 

PoszUKUJĄ 
PRACY 

£VVVVVVYVYTYYVVYYY 

Kucharka 
skromnych wymagań 
poszmkuje posady, po- 
siada świadectwa i zga- 
dza się na wyjazd. 
Adres; Zarzecze 16—8. 

Т 
ona poszukuje 

posady do starszych 
dzieci. Może wyjechać. 
Ma świadectwa, Wiel- 
ka 27—2, 0411—1 g. 

Kucharka 
czyli służąca do wszyst- 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje ро- 
sady, zgadza się na 

wyjazd, posiada ŚWia- 
dęctwa Adres Tatar- 
ska 16—7. 3 

Giužaca spokojna,— 
lubiąca dzieci po- 

szukuje pracy, Może 
wyjechać na wieś, -— 
Awsinkiewicz  Emilja 
Zaułek Betiejemski 8. 

  

  

    

  

g'ukiernik. Zusjący 
iw dobrze swój łach- 
precowity. Przyjmie 
posadę — za skromrie 
wynagrodzenie. Tam. 
mel Ernest. Pańska 7. 

poszukuję posadę ek- 
spedjentki, bony 

lub gospodyni Nowy 
Swiat, Nowo Oszmiań- 
ska 4. m.2 

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

FRZ Ktatwajć 
obeznany ze swym 

zawodem, zdolny а- 
chowiec. — peszukaje 
pracy. Kocowski Jan, 
Bystirzycka 11, ||| 
ow e 

rancuskiego,  kom- 
wersacji (specjal- 

uość wymowa, litera- 
tura) po powrocie z 
Paryża udziela dyplo- 

  

Poraz pirwszy w wilnie 100 proc dźwiękowy szłagier 

LUDZIE ARENY 

  

E Drzewo opałowe, brzozowe, 
sosnowe i olszowe, oraz węgiel Ё 

Ё 

Ė 
Michaža hr. 

Dostarcza również dia urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

    

M"; inteligentny 
człowiek,  poszn- 

kuje posady rolnej w 
maj. pisarza, pro- 
wiantowego lub prak 
tykanta roinego,row- 
nież może prowadzić 
książki, posiada Świa- 
dectwa ze szkół i przk 
tyk odbytych, U1 Nie- 
šwieska 22-16 m. 7. 

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

Lecie jezykówi. eb- 
cych: niemieckiego, 

irancnskiego, włoskie- 
go oraz je ykow kla- 
sycznych, łaciny i grec- 
kiego udzielają oraz 
przygotowują do ma- 
tury i egzaminów w 
zakr, szkół średnieh ru- 
tynowanl korep. b. pro- 
łesor gimnazjalny i 
absolwent U. S. В. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Slowe“ pod językt 
obce, 

przylmie peacę na 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim wykvraliti- 
kowany Tachowiec-pie- 
kart. Lipowa 26 
p: e 

łudent Politechniki 
Warszawskiej przy- 

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

Sc poszukuje 
bezpłatnej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
albo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie. Zgło- 
szenia ul, Zamkowa 

24—3. 

zawe pozostający 
bez pracy prosi o 

mdzielenie  jakiejkol: 
wiek posady, Kozyrski 
Leon. Trakt Batorego, 
28. 
ASD © AREA SR 

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz'minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 

    

  

mowana nauczycielke Instytutu Dentyst, li- 
w. ORK p m. 9. piec — sierpień, Sw. 

ów Jacka 5. 

YYYYVYVYY YYVVY' 

  

górnośląsk 
PROFSTERAE 

SKŁAD DRZEWA 

Tyszkiewicza 
w Wiłnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

  

poszukuję posady 0- 
chmistrzyni, Mam 

doświadczenie,  Świa- 
dectwa, znam się do- 
brze. na kuchni. Troc. 
ka 11 m. 25. 

Noce gimnaz- 
jum języków nie- 

mieckiego i francuskie- 
go przyjmie lekcje w 
szkole Średniej pry- 
watrej, Wiadomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
od 17 do 20-tej. 

SU dobry facho- 
wiec, solidny, ze 

świadectwami, poszu- 
kuje pracy w zakresie 
swej specjalności. Sla- 
skowicz Antoni Wię- 
zienne 2 m. 2 

  

fBos:ukuję "pracy dać 
zorcy domu leb 

jakiejkolwiek ienej. 
Bazsljoūska 4 m. 26. 
Olszamowski. 

pr przygotowują- 
cw dzieci do trzech 

klas niższych gimu, 
poszukuje stałej kon: 
dycji. Swiudeciws, re- 
ferencje. Adies; Jasza- 
ny p. Wil. - Trocki — 
Acteks, J. Dmochowska 

lusarz prosi o u- 
dzialenie jskiejkolł. 

wiek pracy, Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6 

  

tolarz malówy 
znający dobrze swój 

fach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
tównież zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, oe 

leńska, 13 

ncharka — kucharz 
wyjedzie do ma- 

jątku lub kssyna po- 
siada dobre świadectwa 
Bernardyński zaułek 
4 m. 3. 

anienka 19 Iat, šred- 
nie wykształcenie, 

z kaucją  poszuknje 
posady: kasjerki, inka- 
sentki, ekspedieniki, 
biuralistki, lub bony. 
Łaskawe oferty do re- 
dakcji. 

  

sezonie rėmon- 
tów domowych 

i odświeżania miesz- 
kań tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy* 

kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Traki Ba- 
torego 1. 

filmowy z zycia cyrkowców 
Żaden jeszcze film nie odźwierciadlił tak życia cyrku i nie pokazał nam takicia atcakcyj 

i jak słynny, doskonały dramat cyrkowy „Ludzi a areny". 
wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią W filmie „Ludzie areny* 
cyrkowe świata ujęte w niebywały różnorodny program, „Ludzie areny* to szczyt techniki i akrobatyki! Film „Ludzie 

z podziwem oglądał cały Świat! Film ten powinien każdy odwiedzić! Ceny od30gr Pocz ogodz4w dn Świąt agi 

„Ludzie areny“ 
zilmowsno najlepsze widowiska 

24 
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MAAAAAAAAAAM AAA, 

"i ае 
> prosi o udzie- 
lenie jakieįkolwiek. 

pracy. Zarakowski Sia- 
nisław Trakt Batore 
go 2 

(pyrodnik КЗ ох 
wany, z praktyką. 

Legjonowa 43. Chie- 
bowski Autoni. ш 

ucharka z dodremć 
rekomeudacjami, 

czysta, Nawogrėdaka 8. 
Ropsch Daj 

  

Zredukowany 
wožuy z instytucji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobremiświedsctwamt 
młody, żonaty poszn- 
kuje pracy. Adrejmiss 
Ignacy Koszykowa 3% 
m. 

wał: Sa zwój 
fach -— poszukuje 

pracy najchętniej dw 
majątku, spokojny, pra- 
cowity, Nowogródzke 
10, Marcinizk Konstau- 
ty. 

  

rawcowa, szyje 00 
bizs i niedroga. 

wWykomanie  starnen 
Zawadzka Brygida. —- 
Msjowa 15. 

  

tolarz. = Sumieny, 
pracowity prosi © 

udzielenie  iakiejkol- 
wiek pracy. Może wy* 
jechać na prowincję-— 
Czywilis Michal. Pa- 
narska 45. 

Raty stolarskie @ 
meblarskie wyko 

nuje solidnie, „tamio t 
szybko Piotrowski Ste - 
nisław Chełmska 47, 
m. 2. 

Poszukuję 
poszdy służącej z do- 
brem gotowaniem mam. 
dobre świadectwa. Mi- 
ckiewicza 29—9. 

No sęzycielka szkoły 
średniej z kwali- 

fikacjami i praktyką. 
poszukuje posady, mo- 
że również przyjąć 
wychowawstwo łub se- 
kretarjat, Dyplom Pań- 
stwowego lastytutu 
robót ręcznych w War- 
szawie. Oferty do Ad- 
ministracji niniejszego 
isma pod „I P“. 

    

уач PAPAE RICE w 

Lambert mileząc zwrócił się do Dicka. 

Dick wpadł we własny potrzask. Odpo- 

wiedział detektywowi spojrzeniem, które 

dla tego doświadczonego człowieka zastę- 
powało słowa: Remington chciał się z nim 
rozmówić ma cztery oczy. 

— Proszę nas zostawić samych, Apllby, 

— poprosił Lambert, — muszę powiedzieć 

dwa słowa panu Remingtonowi na osobno- 

ści. 
Aplby chciał zaprotestować, ale się nie- 

odważył. Dyscyplina w policji jest bardzo 

surowa. 
Niechętnie wyszedł zamykając drzwi za 

sobą. 

— Brzydka historja, Dicku, — powie- 

dział detektyw — kładąc mu poufale rękę 
ma ramieniu. 

— Gorsza, niż się panu wydaje, Prze- 

kona się pan, kiedy przyjdziemy (do urzędu 

policyjnego. Może mi pan zdjąć kajdanki, 

p. Lambert, ja się nie będę sprzeciwiał. 

Lambert wykonał jego prośbę. 

— Dziękuję. Niech pan strzeże tej las- 
ki i niesie rączką w górę, jeżeli nie chce 

pozostawić ją w moim ręku. Pan nie wy- 

obraża sobie nawet jaka to ciemna rzecz. 

Pan myśli, że ja kłamię? (Lambert po- 

gładził brodę) — Nie, to. wiszystko praw- 

da. 

— Od jakich ludzi pan uciekał ? 

— Nie mogę powiedzeć: mie wiem. 

Pam widział maskę i ubranie w jakiem je- 

stem. Udawałem woskową lalkę, Maskę ob- 

stalowzłem w: sklepie przy Covent - gar- 

dem i tak spędzam tutaj moce już od piąt- 

   Epe WENT 8 a us ili 

| oe hałas, BE na miejsce lałki 

woskowej. Cierpliwie czekałem tego, co się 

mialo stać dzisiaj. W ostatniej chwili zep- 

suł wszystko ten człowiek... 

— Który wykonał swój obowiązek — 

wiirącił Lambert, 

Pan to miał na myśli. Czy przyjrzał się 

pan tym ludziom? 

— Nie moglem im się pnzyjrzeć. Byli 

zasłonięci poręczem wysokiego fotela. Czyż 

pan myśli, że e wymyślić te 

wszystko? — oburzył się szczerze. 

sr Zdolmości pama podziwiam już od 

dawma, — odpowiedział Lambert z uśmie- 

chem. 

Rzeczywiście młody siostrzeniec inspek- 

tora budził w nim sympałtję, ale doświad- 

czony detektyw nie chciał okazać mu te- 

On 

£ — No, niech pan mówi prędzej. Nie 

mam czasu na. długie rozmowy. Apiby nie- 

cierpliwi się. Ozy pan słyszał przynajmniej 

ich glosy? 

— Słyszałem, ale nie wyraźnie. Mówili 

do siebie szeptem i do mnie doleciały tyt- 
Iko niektóre słowa. Ja podejrzewam. 

— No? 

— Nie, nie podejrzewam, ale jestem 

przekonany, że to był dr. Pay i ten łotr 

Vensim, który podaje się za. doktora. Nie 

wiem, czy pan wie o tem, że on nie jest 

doktorem, tyłko lichwiarzem, nazwiskiem 

Еага Linn? 'On ma. 2 z tym prze 

sięgłym Rowdonem. 

0 > Linma i Rowdona. Jeżelź 

oni to byli, to kędy mogli uciec. 

ku. Za każdym razem, kiedy słyszałem po- (D.C.N.) 

et STOTIS TTT NAKTIS WTA YTAOTONZYNY TTP PORASTA O EE 

witożd Tatarzy wii, Redaktor w 2.:


