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(Wywiad z dyrektorem Uniwersyteckiej 

Wobec ogromnego znaczenia, ja- 
kie odgrywa w intelektualnem i nau- 
kowem życiu Wilna 4 całego kraju 
Wileńska Bibljoteka Publiczna 
współpracownik naszego pisma zwró- 
cił się do dyrektora Bibljoteki d-ra 
Adama Łysakowskiego z prośbą о u- 
dzielenie iinformacyj. — Interesuje nas 
stan obecny, rozwój i działalność tej 
naukowej instytucji. 

— lle tomów liczy obecnie bibljo- 

teka i jakie działy jej są najbardziej li- 

czne? + 

— Ogółem mieliśmy przy końcu 
ub. roku około 350 tys. druków. Pod- 

kreślić należy b. cenne zbiory: ręko- 

pisów — 12.500 egz. i atlasów (zbiór 

Lelewela) — 700 egz. oraz przeszło 

100 tys. dubletów. 
Bibljoteka Uniwersytecka nie jest, 

jak wiadomo, dałszym ciągiem bibljo- 

teki Kolegium i Akademji jezuickiej, 

Szkoły Głównej i Imperatorskiego U- 

niwersytetu Wileńskiego, wywiezionych 

do Rosji. 
Po wyzwoleniu Wilna w 1919 r. 

władze polskie przekazały w ręce Uni- 

wersytetu dawną rosyjską  bibljotekę 

(„„Wilenskaja Publicznaja Biblioteka 

i Muziej“) powstałą przeważnie z księ- 

gozbiorów: zamkniętych przez Rosjan 

26 klasztorów, kapituły wileńskiej, 

klasztorów prawosławnych, z 22 pol- 

skich szkół średnich okr. wileńskiego, 

z bibljotek 26 polskich szkół powiato- 

wych i parafjalnych oraz skonfiskowa- 

nych księgozbiorów prywatnych. Sta- 

tut erekcyjny U.S.B. uczynił Bibljote- 

kę Publiczną zarazem Uniwersytecką. 

Rosjanie, tworząc Bibljotekę, prze- 

znaczali jej role rusyfikacyjne, to też 

w momencie przejęcia jej przez wła- 

dze polskie mieściła ona przeważnie 

dzieła rosyjskie. 

— A w jaki sposób kompletuje się 

obecnie bibljoteka? 

— Są cztery źródła wpływu: egzem- 

plarze bibljoteczne, nadsyłane z dru- 

kaiń z całej Polski, to główne źródło. 

Zmniejszyło się ona znacznie z chwiłą 

wycofania ustawy prasowej, która 

właśnie nakładała na wydawców obo- 

wiązek nadsyłania egzemplarzy. Kra- 

ków i Poznań nie przysyłają już obec- 

nie, a z tego źródła mieliśmy ostatnio 

ponad 4 tys. egz. Dziś otrzymujemy 

tylko z terenu woj. wileńskiego. 

Drugie źródło to — dary. W roku 

ub. uzyskaliśmy cenne dublety z Rap- 

perswilu, a uprzednio wzbogaciła się 

Bibljoteka wspaniałymi księgozbiora- 

mi: (5000 tomów) po j. Lelewelu, mań 

kowickim (4000 tomów, dar p. M. Łę- 

skiej) oraz innemi, mniejszemi. 

Drogą wymiany z instytucjami kra- 

jowemi i zagranicznemi uzyskuje się 

spora ' egzemplarzy i wreszcie czwarte 

źródło — kupno. 
Niestety, brak odpowiednich — Кте- 

dytów uniemożliwia nabywanie więk- 

szej ilości książek, W zeszłym roku, tą 

drogą, wzbogaciła się Bibljoteka za- 

ledwie o 250 tomów. 
Prenumerata czasopism zagranicz- 

nych pochłania znaczne sumy. Mamy 

obecnie 120 tytułów, około :000 egzem 

plarzy rocznie. 
Zaznaczyć tu muszę, że przeprowa- 

dzamy obecnie pewną zmianę, polega- 

jącą na tem, że ograniczone zostanie 

wypożyczanie książek—do działu nau- 

kowego. 

Beletrystykę będą mogli 

wąć tylko studenci filolodzy. 

Wogóle chodzi nam o to, aby Bi- 

bljoteka Uniwersytecka służyła bada- 
czom naukowym, studentom «raz pu- 

bliczności, z tem jednak, że byłyby to 
osoby, których studja są na poziomie 
nauki uniwersyteckiej. 

Obecnie jest w Wilnie szereg i0- 

brych bibljotek vrywatnych i one za- 
spokoją potrzeby szerokich mas  pu- 

bliczności, w zakresie literatury pięk- 

nej. 

— Jakie są wpływy na bibliotekę? 
— Bardzo nieznaczne, proporcjo- 

nalnie do potrzeb, dotacje rządowe 0- 

otrzymy- 

    

  

Bibljoteki Publicznej) 

raz dochody pozapudżetowe w posta- 

ci opłat studenckich. (Każdy student 

wpłaca 9 zł. rocznie). 

— lleż więc wydaje Bibljoteka ro- 

cznie na zakup książek i jakie zakupu- 
je? 

— W roku 1930 na zakup książek 

i czasopism wydatkowano 26.500 zł. 

Był to rok lepszy od obecaego. W ro- 

ku bieżącym rachunki za dostarczone 

Bibljotece książki nie zostały jeszcze 

całkowicie pokryte, a ponadto wstrzy- 

mano nam, z tegoż powodu, przysyła- 

nie szeregu czasopism zagranicznych. 

O tem ażeby można było zaspokoić 

potrzeby wszystkich wydziałów  Uni- 

wersytetu niema mowy. 

Predewszystkiem uwzględniane są 

dezyderaty, zgłaszane przez 1 roieso- 

rów. 

Chodzi tu przeważnie o dzieła, po- 

trzebne wszystkim wydziałom, dzieła 

o charakterze bibljograficzno - ency- 

klopedycznym, podręcznikowe — naj- 

bardziej potrzebne studentom. 

Trudności finansowe dają się nam 

odczuć dotkliwie to też bardzo cenną 

jest pomoc  materjalna, okazywana 

przez T-wo Przyjaciół Bibljoteki (pre- 

zesem T-wa jest Manjan hr. Plater), 

które w, miarę możności łoży na zakup 

cenniejszych dzieł. 

— Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki 

sposób ustalony został tryb prac Bi- 

bljoteki? 

— Praca nasza idzie w trzech kie- 

runkach: pomnažania ksiegozbioru, 0- 

pracowania inwentarza książkowego i 

wreszcie udostępnienie książek publi- 

czności. 
Pomnażanie księgozbioru zależne 

jest od stanu kasy i z tej racji ta część 
prac wypadła słabo. 

W dziale opracowywania zrobiono 

dużo. Obecnie opracowywane są ręko- 

pisy, starodruki oraz mapy. 

Udostępnianie księgozbiorów pu- 

bliczności postawione jest dobrze. (d 

stycznia bibljoteka czynna jest przez 

jedenaście godzin, od 9 rano do 8 wie- 

czór. 

Obecnie personel Bibljoteki stoi 

przed zadaniem  trudnem i mozolnem. 

Mam na myśli wykonanie katalogu 

przedmiotowo - rzeczowo - abecadłowe 

go. Katalog taki ułatwi znacznie stu- 

dentom pracę, w wypadkach, kiedy ktoś 

nie będzie znał nazwisk autorów, a ze- 

chce wyszukać sobie odpowiednie do 

tematu dzieło. 
— jaki jest stosunek Bibljoteki 

Uniwersyteckiej do innych? 

— Jest projekt, aby Bibljoteka 
Wróblewskich miała formę  bibljoteki 

regjonalnei. Przechowywano by w niej 

druki i materjały, pochodzące z czte- 

rech województw wschodnich. 

Jest to zresztą tylko projekt. 

— Wiemy, że prace związane z 

prowadzeniem  Bibljoteki Uniwersyte- 

ckiej napotykają na wiele trudności i 

bolączek, może więc zechciałby się 

pan wypowiedzieć w tej materji. 

— Zasadniczą bolączką są trudno- 

ści finansowe, ale nie brak i innych, 

utrudniających pracę. 
Gros naszych wpływów to opłaty 

studenckie, cóż, kiedy Wilno ma naj- 

mniejszą ilość studentów. Lwów ma 
np. dwa razy więcej, a Warszawa trzy. 

Bolączką też jest brak miejsca. Lo- 

kal mamy niewystarczający i do tego 

niepirzysposobiony do nowoczesnych 
potrzeb. 

Brak windy daje się bardzo od- 
czuć. Projektowane jest zajęcie części 
strychu (po przerobieniu) na magazy- 

ny. Nie załatwi to kwestji ostatecznie. 
Nadmienić też należy, że będący w bez- 
pośredniem sąsiedztwie lokal Archi- 

wim Państwowego, po przeniesieniu 

się Archiwum do własnego gmachu zo- 
stanie przydzielony Bibljotece, ponie- 

waż jednak nowy gmach Archiwum 

będzie prawdopodobnie niewystarczają 
= 
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PRZEMÓWIENIE SNOWDENA 
W IZBIE GMIN 

LONDYN. PAT. — Na czwartkowem po 
siedzeniu Izby Gmin Snowden zaznaczył, że 
konieczne jest postawienie finansów Wielkiej 
Brytanji w pozycji bezpieczeństwa i stało- 
ści, nie nasuwającej żadnych wątpltwości. 
Rząd postanowił, że pożyczki dla funduszu 
bezrobocia winny ustać. Deficyt budżetowy 
na bieżący rok obliczany jest na 74 miljo- 
ny funtów st. Deficyt w przyszłym roku 
budżetowym obliczony: jest na 150 miljonów 
funtów st. 

Konieczne podatki dodatkowe w roku 
bieżącym winny wynosić 30 miljonów, a w 
roku bieżącym 80 mi'jonów. Większość tych 
sum osiągnięta będzie z podatków  bezpo- 
średnich. Podatek dochodowy podniesiony 
będzie z 4 szyl, 6 pensów na 5 szylingów od 
1 funta. Ulga podatkowa wynosić będziś dla 
kawalerów 100 zamiast 135, a dla głowy 
rodziny 150 zamiast 225 funtów, poza ulga- 
mi z tytułu posiadania dzieci i innemi. Do 
datkowe podatki dochodowe od dochodów, 
przekraczających 2 tysiące funtów, zostaną 
podwyższone o 10 proc. 

W zakończeniu swego przemówienia 
Snowden stwierdził, że oszczędności w wy- 
datkach rządowych 'w bieżącym roku wy 
niosą 22 miłjony iuntów, a na amortyza- 
cję długów 13.700 tysięcy funtów. Nowe po 

datki dadzą 40 i pół miljona. Wyrównanie 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

1 

! 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ш. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mili 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

deficytu roku przyszłego nastąpi zapomocą 
oszczędności, wynoszących 70  miljonów, 
dalej zapomoca oszczędności na długach w 

sumie 20 milionów oraz nowych podatków, 
wynoszących 81 i pół miłjona funtów. 

Po przeszło godzinnej mowie Snowden 
wrócił do foteli ministerjalnych, gdzie był 0- 
wacyjnie przyjęty przez członków rządu, 
wśród okrzyków protestu opozycji Labour 
Party. 

„BIAŁA KSIĘGA“ 
LONDYN. PAT. — Ogtoszona dnia 10 

b. m. przed wieczorem „Biała Księga" wy 
jaśnia szczegóły projektów  oszczędnościo- 
wych rządu, Według niej, wszystkie pobory 
ministrów, wynoszące 5 tysięcy i. st. i wy- 

żej obniżone zostaną o 26 proc., pobory Od 
2 tys. f. wzwyż o 15 proc., poniżej 2 tysię- 
cy — o 10 proc. Podobne redukcje zastoso- 
wano do honorarjów sędziów. 

Pobory nrzędników państwowych  obni- 
żone zostaną stosownie do zaleceń komisji 
wydatków narodowych. 

Inne oszczędności są następujące: służba 
bezpieczeństwa 5 miljonów, oświata publicz 
na 10.300 tys., ministerstwo higjeny—1250 
tys., redukcje zapomóg dla bezrobotnych— 
25.800 tysięcy, oszczędności na funduszu 
drogowym — 7.865 tysięcy. Pozatem liczne 
inne oszczędności, wynoszące po pół miljo- 
na każda. 

OBURZAJĄCE UCHWAŁY KONGRESU 
jedności litewsko-łotewskiej 

KOWNO. Na kongresie. jedności li- 

tewsko - łotewskiej uchwalono nastę- 

pujące rezolucje: 
1) Należy rozpowszechniać i wpa- 

jać ideę konieczności całkowitego zbli- 

żenia politycznego i ekonomicznego 

trzech państw bałtyckich. 
2) Należy dążyć do tego, ażeby 

wszelkie umowy z innemi państwami 

były zawierane po poprzedniem poro- 

zumrieniu się rządów państw bałtyckich. 
3) Należy wyjaśnić szerokim ma- 

som społeczeństwa historyczne, etno- 

graficzne, prawne i polityczne znacze- 

nie kwestji wileńskiej oraz jej znacze- 

fie dla Litwinów. 
4) Należy zwracać uwagę wszyst- 

kich, że zwlekanie z wydaniem _spra- 
wiedliwej decyzji w kwestji wileńskiej 
jest przeszkodą ku zbliżeniu państw 
bałtyckich i jest największem niebez- 

pieczeństwem nietylko dla Litwy, ale 

również dla pozostałych państw bałty- 

ckich. 

5) Kongres ma nadzieję, że history- 

czne i polityczne prawa do prastarej 
stolicy Litwy — Wilna będą wkrótce 

przywrócone prawym jej właścicielom. 

  

Śledztwo w sprawie zabójstwa Ś.p. Hołówki 
prowadzi sędzia śledczy do spraw szcze- 

gólnej wagi 
WARSZAWĄ, 10. 9. (tel. własny „Sło- 

wa''). Dnia 10 b. m. udał się do Dro- 
hobycza dla objęcia osobiście śledztwa 
prowadzonejo w sprawie zabójstwa 
ś. p. Tadeusza Hołówki, sędzia śledczy 
do spraw szczególnej wagi Skarżyński. 

p. Skarżyński 
Śledztwo prowadzone w dalszym ciągu 
z niesłabnącą energją znajduje się je- 
dnak jeszcze ciągle w stadjum poufno- 
ści ! szczegóły jego nie mogą być po- 
dane do wiadomości publicznej. 

Reorganizacja Ministerstwa W. R. i 0. P. 
Dyrektor Skoczylas 
WARSZAWA, 10. 9. (tel. wła- 

sny „Słowa*). Nowy Statut Mi- 
nisterstwa W. R.i O. P. uchwa- 
lony na posiedzeniu Rady Mini- 
strów w dniu 9b.m. wprowadza 
cały szereg rozgraniczeń w peł- 
nieniu funkcji przez departamen- 
ty ministerstwa, oraz zmierza do 
uproszczenia organizacji  Minl- 
sterstwa przez usunięcie nad- 
miernej ilości poszczególnych 
Instytucyj. 

Ogółem nowy statut redukuje 

podał się do dymisji 
liość departamentów z obecnej 
liczby 7-miu do 5-ciu. 

Departament piąty, Nauki i 
Szkół Wyższych, oraz szósty, 
Sztuki, zostaną połączone. Na 
czele piątego pozostanie podse- 
kretarz stanu. 

Departament Wyznań Religij- 
nych został utrzymany bez po- 
działu. W ten sposób departa- 
ment sztuki uiegł likwidacji, a 
ego dotychczasowy dyrektor p. 
koczylas podał się do dymisji. 

  

Jak przemawiają niemieccy prawnicy... 
BERLIN. PAT. — Na posiedzeniu inaugu 

racyjnem 36-go kongresu prawników _nie- 
mieckich zdarzył się znamienny wypadek. 
Po przemówieniach powitalnych  przedsta- 
wicieli Austrji, Czechosłowacji i Gdańska 
zabrał głos przewodniczący kongresu, radca 
tajny Wildhagen, oświadczając co następuje: 

Buta naszych nieprzyjaciół również znaj- 

dzie swój kres. Zwycięstwo, odniesione 
przez Trybunał Haski, jest zwycięstwem 
pyrrusowem zuchwałej Francji. Głosów od- 

danych w Hadze nie należy brać ilościowo, 
lecz jakościowo. Poważniejszych jest 7 gło- 
sów oddanych za Niemcami, aniżeli 8 odda- 
nych przeciw Niemcom. Przewaga więc na 
szych wrogów nie będzie zawsze trwała, a 
wówczas zemścimy się na Francji. 

cy, aby pomieścić wszystkie zbiory 

Archiwum, możliwe jest, że wspom- 

niany wyżej lokal nie będzie opróżnio- 
ny. 

Z tej racji Bibljoteka jest zaintere- 

sowana bardzo w rozbudowie gmachu 
Archiwum. Złe warunki lokalu sa też 

bardzo uciążliwe dla służby. 

Jest jeszcze jedna bolączka, t. j. 

brak sił naukowych w łonie personelu. 

W porównaniu z innemi Bibljoteka 
Uniwersytecka w Wilnie posiada za 
mało sił naukowych w stosunku do sił 

średnich. 

Zaledwie pięciu naszych pracowni- 
ków posiada stopień naukowy. 

Życzeniem też naszem byłoby, aby 
sprawa egzemplarzy  bibljotecznych 

zostałą jaknajszybciej uregulowana u- 

stawowo. Kwestja ta upadła razem z 

ustawą prasową i, jak to już zazna- 

czyłem, niektóre miasta przestały nad- 

syłać egzemplarze wydawnictw. 

Oddzielna, apolityczna ustawa jest 
w tej sprawie koniecznością. Tekst jej 
jest już podobno opracowany i bedzie 

wniesiony do Sejmu. 
— Słyszeliśmy, że wkrótce ma się 

odbyć w Wilnie zjazd bibljotekarzy? 

— O ile pozwolą na to finanse, 
zjazd taki odbędzie się na wiosnę. 

W. T. 

    

OPOZYCJA LĄBOUR PARTY 
LONDYN. PAT. — Przy rozpoczęciu dy 

skusji nad drugiem czytaniem projektu u- 

stawy oszczędnościowej opozycja Labour 

Party złożyła rezolucję, głoszącą między in 
nemi: 

Aczkolwiek uznając konieczność  utrzy- 
mania stałości finansów narodowych, Izba 

odmawia przyjęcia propozycyj, które pozba- 
wiałyby masy ludności koniecznych warun- 
ków bytu, gdy równocześnie inni żyliby w 
zbytku, co z konieczności zwiększyłoby bez- 

rdbocie i osł.abiłeby zdolność nabywezą rzesz 

pracujących. 

Rezołucja występuje również przeciwko 
propozycji rządowej wprowadzenia oszczęd- 

ności w drodze specjalnych dekretów, bez 
uprzedniej zgody Izby Gmin. 

LLA 

Niemcy I Litwa 
SENSACYJNY ARTYKUŁ „RIGASCHE 

RUNDSCHAU*. 
Wobec oziębienia stosunków litew- 

sko-niemieckich i coraz częściej powta 
rzających się głosów o konieczności 
zmiany dotychczasowego kierunku po- 
lityki zagranicznej Litwy, „Rigasche 
Rundschau“ pisze: 

Stosunki litewsko-niemieckie uległy 
pogorszeniu dzięki stanowisku Rzeszy 
niemieckiej w sprawie Kłajpedy, oraz 
podniesieniu ceł na produkty rolnicze, 
z powodu czego ustał prawie całkowi- 
cie eksport bekonów i bydła do Nie- 
miec. Dotychczas Litwa, mając nieroz 
strzygnięty spór z Polską o Wilno w 
swojej polityce zagranicznej miała moc 
ne oparcie o Niemcy i Rosję sowiecką. 
Wobec dzisiejszego ukształtowania się 

  

stosunków, Litwa jest na terenie mię- | 
dzynarodowym prawie zupełnie izolo- 
wara i może liczyć na poparcie jedynie 

" Rosji sowieckiej. 
Zrozumiałem było z tych względów 

zdenerwowanie, które tam zapanowa- 
ło po otrzymaniu wiadomości o per- 
traktacjach, które prowadzi Rosja so- 
wiecka z Francją i Polską w sprawie 
paktu o nieagresji. Pisima opozycyjne 
wyraźnie podkreślały, że w razie za- 
warcia tego układu, Litwa straci swego 
ostatniego sprzymierzeńca, gdyż przy- 
jażń ta jest jedynym atutem, potrzeb- 
nym Rosji sowieckiej w jej polityce an- 
typolskiej i antybałtyckiej. / 

Litwa w tym wypadku byłaby po- 
zostawiona sama sobie i nie zostałoby 
jej nic innego, jak szukać porozumienia 
z Polską. Aby za cenę takiego porozu- 
mienia otrzymać pewien ekwiwalent, 
należałoby rokowania rozpocząć zaw- 
czasu, w przeciwnym bowiem wypad- 
ku, Polska wykorzysta całkowitą izoła- 
cję Litwy. W dalszym ciągu artykułu 
autor omawia stanowisko Niemiec, 
przyczem podkreśla, iż przy obecnie 
panujących stosunkach politycznych w 
Europie, Niemcy zawsze będą popiera- 
ły Litwę w sprawie Wilna. Wkońcu 
artykuł omawia stanowisko Rosji so- 
wieckiej. 

Organizacje przeciw- 
tureckie w Syrli 

Stambulskie pismo „Wakyt“ skar- 
žy się na tolerowanie przez Francję 
przeciwtureckich organizacyj, utworzo- 
nych przez Kurdów i Czerkiesów na te- 
renie Syrii. jedną z głównych tych or- 
ganizacyj ma być komitet pod nazwą 
„Kurdyjsko-czerkieska jedność. 

Kurdowie mają posiadać w Syrji, 
nad granicą turecką, kierowane przez 
Francuzów organizacje milicyjne, któ- 
rych członkowie dokonywują od czasu 
do czasu napadów dywersyjnych na te- 
rytorjum tureckie. Na czele organizacyj 
tych, stoją słynni wodzowie Kurdów, 
Haczo, oraz Bidernani i Dżemil pasza 
Sadets. Kierownictwo polityczne wszy- 
stkiemi organizacjami spoczywa w rę- 
kach emigrantów tureckich ze 150 tak 
zwanych „niepożądanych*. Główną sie 
dzibą komitetu ma być miasto Dama- 
szek, a oddziały jego się znajdują w 
Aleppo, Riano, Membidž i t. d. W Alep- 
po sekretarzem generalnym komitetu 
jest redaktor pisma ,„Dogru Yoł*, Czer 
kies Isa Nuri. 

Zadaniem współpracy kurdyjsko- 
czerkieskiej ma być obalenie w Turcji 
republiki i przywrócenie kalifatu. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W. drugiem ciąg 

nieniu 5uej klasy 23 Loterjj Państwowej 
główniejsze wygrane padły na numery na- 
stępujące: 

20 tysięcy złotych — NrNr 37179 i 141975, 
15 tysięcy — 27974 į 146390, 10 tysięcy — 
50352, po 5 tysięcy — 58873 73567 107295 
112724 139912 170408 197430 i 198825. 

  

jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za milimetrowy 
radesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z 

cyfrowe i tabelaryczne о 50 proc drożej. A: nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane S as pamini numeru eco 20 gr. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Kai is Jaźwińskiego. 
NGWOGRÓDEK — Kiosk St Miebalskiego. ; 
N. SWIĘCIANY — Kslęgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — SŁ 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej 
STOŁPCE — Księgamie T-wa „RUCH*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul. 3 Maja 8 
WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol „Rach“. 

Bednarski. 
Macierzy Szkolnej. 

    tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
prowiacji o 25 proc drożej. 

    

PROCES O USUNIĘCIE 
NAUCZYCIELA POLAKA 

KLUCZBORK (ŚLĄSK NIEMIECKI). 
We wtorek przed sądem ławniczyw wi Klucz 

berku rozpoczęła się rozprawa przeciwko 19 

oskarżonym G usunięcie przemocą w miej- 

scowości Wędzin w pow. dobrodzieńskim na 
uczyciela polskiej szkoły prywatnej Marja- 

na Karasiewicza. 

Jako oskarżyciel uboczny występuje Zwią 

zek Polskich Towarzystw Szkolnych w 050- 
bie byłego posła do sejmu pruskiego Ba- 

czewskiego. 

Po sprawdzeniu przez sąd danych perso- 
nalnych, zabrał głos pos. Baczewski, žąda- 

jąc rozszerzenia na występek o zakłócenie 

spokoju publicznego, miru domowego o pod 
żeganie do nienawiści klasowej, stawiając 
<winiosek o odszkodowanie dła T.wa Szkol- 
nego w wysokości ogólnej 750 marek za stra 
ty, poniesione przez Związek Polskich To- 
warzystw Szkolnych 'wskutek przymusowe ” 

go zawieszenia w czynnościach nauczycieła 
Karasiewicza. 

W drugim dniu rozprawy w Kluczborku 

przesłuchano dalszych świadków, 

Charakterystyczne światło na stosunek 
władz niemieckich do szkoły połskiej w Wę 
dzinie rzucają zeznania świadka Franciszka 
Gorzołka. Stwierdził on, że zgłosił stę do 

niego posłaniec gminy i nakłaniał go do cof- 
nięcia umowy, na podstawie której Gorzo- 

łek sprzedał Polsko-Katol, Tow. Szkolnemu 
parcelę pod budowę szkoły połskiej. W tej - 

sprawie zgłaszał się również do niego oskar- 
żony sołtys Kosała i w imieniu landrata na- 
mawiał go do zerwania kontraktu, proponu- 

jąc mu wzamian za to przyjście z pomocą 

finansową ze środków Osthulfe. Świadek ten 
zeznaje, że narażony był w związku ze sprze 

dażą parceli na obelgi i szykany. 

Zeznania świadków stwierdziły, że anty- 
polska akcja w Wędzinie skierowana była 

nie przeciw osobie Karaśkiewicza, lecz prze- 

ciwko istnieniu szkoły polskiej, 

Przed odczytywaniem wyroku przewod- 
niczący przedstawił decyzję sądu co do 
wnieskn obrońcy. oskarżonych w sprawie 
wysliminowania z procesu Związku Towa- 
rzystw Szkolnych jako oskarżyciela ubocz- 
nego. Sąd przychylił się do wniosku obroń.. 
cy i odmówił Związkowi tytułu oskarżycie- 
la ubocznego. 

Następnie przewodniczący odczytał wy- 
rok, 'nocą którego skazany został Teodor Gi- 
za za gwałt, pozbawienie wolności osobi 

stej, pobicie i obrazę słowną nauczycieła Ka 
rasiewicza na jeden miesiąc więzienia. 

Reszta oskarżonych w liczbie 16 skaza- 
na została po 10 dni więzienia z zamianą 
na grzywnę w wysokości 30 mk. Wreszcie 

sołtys Kosała skazany został na 7 dni wię- 
zienia z zamianą ńa grzywnę w wysokości 
21 mk. jeden z oskarżonych został uwolnio- 

ny. Й 

Zarzuty, podniesione przez p. Baczewskie 
go pod adresem władz niemieckich, przen 
wodniczący rw motywach wyroku pominął 
milczeniem. 

Napięcie, jakie vjawniło się w ciągu 
czwartkowej rozprawy, zwłaszcza w czasie 
wygłaszania przez p. Baczewiskiego przemó 
wienia, spotęgowało się przeciągającem się 
oczekiwaniem na ogłoszenie wyroku. Sała są 
dowa : kuluary sądowe były szczelnie zapeł- 
nione publicznością. 

= ——— gą 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

f „Myśl w Obcegach“ 
L listy z podróży po Rosji g 

Sowieckiej 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WoLFFA 

į JozErA ZawapzkiEGO 
w Wilnie. 

E +——— 

BOLSZEWICY SĄ ZADOWOLEN! 
MOSKWA. PAT. — Prasa wyraža zado- 

wolenie z rezultatów, osiągniętych w Gene- 
wie przez delegacje sowiecką. 

й Delegacja sowiecka — zaznaczają „łzwie 
stja* — w Genewie wiełki sukces 
taktyczny, bo nietylko nie pozwoliła się izo- 
lować, co więcej, spowodowała to, że w 0- 
dosobnieniu znaleźli się najwięksi przeciwni- 
cy sowieckiej propozycji. 

Obecnie wśród przeciwników pokojowe- 
go współżycia dwóch przeciwnych sobie 
systemów  socjalno-politycznych 'wyczuwać 

się daje — zdaniem pisma — z powodu zwy 
cięstwa taktyki sowieckiej wielkie rozdraż- 

    

          

  

  

nienie i niezadowolenie, ;



2 Эо w © 

ECHA KRAJOWE OBRADY GENEWSK I 
NOWOGRÓDZKA RADA MIEJSKA PRZY PRACY 

Późno w nocy z wtorku na środę 
Rada Miejska m. Nowogródka zakoń- 
czyła wreszcie opracowanie budżetu 
na rok 1931—32. Debatowano nad 
sprawa na 3 kolejnych posiedzeniach 
Rady, odbytych w ub. sobotę, ponie- 
działek i wtorek. 

Preliminarz uchwalono w globalnej 
sumie 370 tys. zł. budżetu zwyczajne- 
go i 183 tys. zł. budżetu nadzwyczaj- 
nego. Oznacza to zmniejszenie budżetu 
miasta o 24 tys. zł. w stosunku do ro- 
ku 1930—31 i w pewnym stopniu sym 
bolizuje ciężką sytuację finansową, w 
fakiej znalazł się samorząd miejski No- 
wogródka. 

Przebieg obrad Rady Miejskiej 
wskazywał, iż tutejsi „ojcowie miasta'* 
zdają sobie z tego sprawę. 

Budżet rozpatrywany był pod zna- 
kiem konieczności przeprowadzenia re 
strykcyj. I tak, zmniejszono wydatki 
administracyjne o kwotę 7,200 zł., żą- 
dając od Magistratu redukcji persone- 
lu oraz obniżki (poza dokonanym już 
zniesieniem . dod. 15-procentowego) 
pensyj. 

Skasowano też część wydatków re- 
prezentacyjnych, kasując istniejącą do- 
tąd dla użytku burmistrza lokomocję 
„reprezentacyjną* w postaci bryczki, 
konia i furmana. 

Niemałą burzę wywołała sprawa 
uposażenia wiceburmistrza. Do stano- 
wiska tego przywiązane jest uposaże- 
nie według stopnia VIII urz. p., co od 
powiada kwocie plus minus zł. 300 
mies. Radnym żydowskim, którzy wy- 
stąpili z wnioskiem o podniesienie za- 
robków p. wiceburmistrza do kwoty 
zł. 400 mies., udało się, jednak z nie 
małym trudem, wniosek ten przeprowa 

dzić. ‹ 
Obrady nowogiródzkiej Rady Miej- 

skiej cechuje naogół dość duże rozna- 
miętnienie. Przykładem tego może być 
incydent, który miał miejsce przy roz- 
patrywaniu sprawy szarwarkowej. Oto 
jeden z radnych  (n.b. były wicebur- 
mistrz) wystąpił z ryzykownem twier- 
dzeniem, że w jednym z poprzednich 
okresów budżetowych zginęło z sum 
szarwarkowych 20 tys. złotych, tu- 
dzież, że brak jest wielu rachunków. 

Oświadczenie takie wywołało kon- 
sternację wśród radnych i następnie 
żywe ich protesty. Obecny przy tem 
sprawozdawca miejscowego „Życia 
Nowogrodzkiego“ zanotował sobie ca- 
łą tą sensację i nie omieszkał opisać 
ja w gazecie. 

Stało się to powodem kategorycz- 
nego dementi ze strony p. burmistrza 
na posiedzeniu wtorkowem Rady oraz 
zajścia między grupą radnych, a nie- 
szczęsnym sprawozdawcą, już po za- 
kończeniu obrad. Wśród radnych pa- 
nowało podzielenie się zdań na temat, 
czy sensacje b. wiceburmistrza zosta- 
ły wypowiedziane, czy nie. 

Jak słychać, obecnie sam „,rewela- 
tor“ ma wątpliwości, czy istotnie mó- 
wił coś podobnego. Tak to bywa, gdy 
radni wygadują rzeczy, które im ślina 
na język przynosi. Nie trzeba się tem 
przejmować, conajwyżej trzeba to przy 
ustosunkowywaniu - się do różnych 
spraw uwzględniać. 

(Zresztą, trzeba w imię sprawiedli- 
wości powiedzieć, że traktowanie wy- 
stąpień niektórych radnych odbywa 
się z rezerwą. 

Przykład: stosunek Rady do prze- 
mówień np. radnego Orłowskiego. 
Gdyby radni słowa jego przyjmowali 
bez uwzględnień koniecznych popra- 
wek, taki np. ławnik Salomon dawno- 
by zaufaniem Rady się nie cieszył. Ale 
jak brać poważnie oświadczenia rad- 
nego, który na czarne mówi białe, a na 
białe — przypuśćmy zielone, bo mu ta 
ka przyjdzie fantazja? 

Drażliwą była sprawa wydatkowa- 
nia kwoty 4.500 zł. na remont 2 do- 
mów miejskich. Magistrat nie miał na 
to placet Rady, remont zaś musiał być 
wykonany, bowiem wdał się w nich nie 
spodziewanie grzyb. Trzeba było do- 
my ratować, Nieszczęście chciało, że 
w jednym z nich mieszka burmistrz. 
Zrobiono z tego sprawę. Było wiele 
niedomówień, aluzyj i t. d. i t. d., choć 
to poprostu skutek uchwalania budże- 
tu miasta w 5 miesięcy po rozpoczęciu 
okresu budżetowego (panie szefie fi- 
nansów miejskich wstyd!). Groziło 
przesilenie na stanowisku burmistrza, 
bowiem Rada nie chciała sumy 4,500 
zł. wydanej na remont zatwierdzić. 

Stała się tak na posiedzeniu, odby- 
tem w poniedziałek, i dopiero posta- 
wienie tej sprawy przez burmistrza na 
porządek obrad wtorkowych, z żąda- 
niem całkowitego jej wyjaśnienia, spra 
wiło, że Rada sumę 4,500 zł. już wy- 
datkowaną na remont domów miejskich, 
zatwierdziła. 

Inicjatywa likwidacji tej prostej, w 
gruncie rzeczy, choć drażliwie posta- 
wionej historji, przypadła w udziale 
grupie żydowskiej. Żydzi też w deli- 
katny sposób, czyniąc do niej aluzję, 
zdołali uzyskać dodatkowe subwencje 
dla dwóch swych insytucyj oświato- 
wych, nie oponując dla przyzwoitości 
przeciw udzieleniu drobnej kwoty 
(również dodatkowo) szkole S.S. Na- 
zaretanek. 

Ciekawą była sprawa  przedsię- 
biorstw miejskich. 

Nowogródek posiada ich 5. Są to: 
elektrownia, tabor asenizacyjny, łaźnia 
miejska, rzeźnia, kino. 

(Prowadzenie tych instytucyj pod 
zarządem miejskim przyniosło, poza 
elektrownią, deficyt. Magistrat tedy 
wystąpił z wnioskiem o wydzierżawie 
nie przedsiębiorstw deficytowych, po- 
zostawiając we własnej eksploatacji e- 
lektrownię i łaźnię, co do której, wo- 
bec jej niedawnego uruchomienia, nie- 
ma orjentacji. Wniosek przeszedł 1a- 
ogół bez sporu, jedynie co do wydzier 
żawienia kina miejskiego, któremu nie- 
którzy radni życzą, „żeby się spaliło', 
wypowiadano liczne „ale*. Ostatecznie 
i tę sprawę załatwiono, jak również u- 
chwalono po półgodzinnej dyskusji 
podwyższyć pensję stróża kina » ca- 
łych złotych 10 miesięcznie. 

Okres debaty budżetowej wykazał 
wzmożenie się zainteresowania spra- 
wami miejskimi wśród pp. radnych, 
co w Nowogródku jedni konstatują z 
zadowoleniem poprostu, drudzy z iro- 
nją, że pozostaje to w związku z mają- 
cą się ku schyłkowi kadencją obecnej 
Rady, a więc w związku z widokami 
na wybory. 

A no, nie wiem, jak tam jest, w 
każdym razie notuję te nastroje nowo 
gródzkiej Rady Miejskiej, bo się o nich 
na jej własnych posiedzeniach raz 
wraz mówi. Mik. 

  

Z życia Słonimskiego 
Kursa maturalne w Słonimie. Staraniem 

Polskiego Białego Krzyża zostaną w dniu 
15 b. m. otwarte kursa maturalne w Słoni- 
mie, kierownictwo których, jak i wi roku u- 
biegłym spoczywać będzie w rękach prof. 
Jana Tyrki. Na kursy te zapisało się już 46 
osób, przyczem. na oddział I (3 1 4 kl. gimn.) 
— 12 osób; oddz. Il.gi (5 i 6 kl. gimn.) 17 
SB i oddz. III (7 i 8 kl. gimn.) także 17 

Nauka odbywać się będzie codziennie w 
salach gimnazjum państwowego w Słonimie 

Omal nie bitwa między trze- 
ma wsiami o sporne pastwisko. 
Od kilku lat między mieszkańcami wsi Smow 
że a Zosimowicze i Przewłóka, pow. słonim- 
skiego, toczy się spór na tle władania pa- 
stwiskiem i z tego powodu często zdarzają 

się tam wypadki samowolnego wypasu. 
Pragnąc zabezpieczyć się przed tym sta 

nem rzeczy mieszkańcy wsi Smowże wy- 
stawili ostatnio wartę nocną dla strzeżenia 
pastwiska. Tem niemniej onegdaj mieszkań- 
cy wsi Zosimowicze i Przewłóka spędzili na 
sporny objekt swe bydło i trzodę chlewną. 
Pilnujący łąki stróże usiłowali zajać bydło, 
lecz spotkali się z protestem mieszkańców 
wsi Przewłóka i Pasienicze. Powstała kłót- 
nia, Zaalarmowane wsie przysłały „posiłki” 
kilkunastu chłopów, którzy zażądali wydania 
zajętego inwentarza, nie szczędząc pod ad- 
resem swowżan epitetów i groźby spalenia 
wsi. W tem z tłumu padły trzy strzały. Po- 
wstało zamieszanie, które pozwoliło ode- 
brać zajęty inwentarz i przyczyniło się do 
zlikwidowania zajścia. 

HISZPANJA BĘDZIE POPIERAŁA 
PROJEKT POLSKI 

GENEWA. PAT. — Na czwartkowem 
posiedzeniu Zgromadzenia Ligi zabrał głos 
hizspański minister spraw zagranicznych 
Lerroux, który podkreślił, że hiszpańska re- 

publika popiera wszystkiemi siłami sprawę 
Ligi Narodów i że jest przeciwny redukcji 
budżetu pod pretekstem oszczędności, na- 
kazywanych przez kryzys gospodarczy. Naj 
większą wagę prywiązuje rząd hiszpański do 
zbliżającej się konierencji rozbrojeniowej. W 
związku z tem Lerroux podkreślił znaczenie 

propozycji szwedzko - polskiej w sprawie roz 
brojenia moralnego (polski memorjai w tej 

sprawie nadejdzie wkrótce do  sekretarjatu 
generalnego) oraz przyrzekł swe najdalej 
idące poparcie. 

MOWA LORDA CECILA 

GENEWA. PAT. — W ciągu czwartko- 
wego posiedzenia Zgromadzenia Ligi Naro 

dów, w czasie dyskusji nad działalnością Li 

gi, przemawiał żord Cecil, delegat Wielkiej 

*tanji. Co do kwestyj ekonomicznych, Ce 
cil stwierdził, że jeżeli kryzys będzie trwał 
dalej, wszystkie kraje dłużnicze zmuszone 

będą domiagać się moratorjum. To też na- 
leży przywirócić zaufanie do trwatości poło 
«wy całego świata, jeżeli się chce, by kapi- 
tał udzielał ponownie pożyczek. Oczywiście, 

wszystkie kraje wierzycielskie zmuszone bę- 
dą zastosować wszystkie konieczne ostroż- 

ności, Obecnie żadna grożba wojny nie ist 

nieje, jednakże atmosfera wewnętrznego 

wzburzenia wstrząsa wieloma krajami. W 
końcu Cecił zaznaczył, że żaden rząd — a 

napewno i rząd brytyjski — nie będzie tole- 
rował odroczenia konferencji rozbrojenio 
vzej. 

Wyraził dalej całkowitą aprobatę dla wy 

nurzeń Grandiego i oświadczył, że Anglja 
widziałaby przychylnie zbliżenie polityczne 
francusko —- niemieckie. 

NIEMCY O WNIOSKU GRANDIEGO 

BERLIN. PAT. — Niemieckie koła poli- 
tyczne przywitały wniosek Grandiego, doma 
gający się wstrzymania zbrojeń w okresie 
konierencji rozbrojeniowej, jako wniosek, 
leżący w ramach dążeń polityki niemieckiej. 
Prasa niemiecka stwierdza jednomyślnie, iż 
Włochy, nie mogąc na dłuższym dystansie 
wytrzymać wyścigu zbrojeniowego, jaki 
podjęły z Francją i nie chcąc wyrzec się raz 
iwytkniętego celu, zmuszone są do wysunię 
cia planu, siormułowanego przez ministra 
Grandiego. W przeszłym roku budżetowym 
Włochy wydały na zbrojenia zgórą 5 miljar 
dów lirów, z czego 1600 miljonów  nieza- 
płaconych należności trzeba było 

na rok budżetowy. 5 miljardów sta- 
nowią więcej, niż połowę budżetu państwa 
włoskiego, który zamyka się deficytem oko- 
ło 900 miljonów lirów. 

KONFERENCJA W MIĘDZYNAROD. 
BIURZE PRACY 

GENEWA. PAT. — W Międzynarodowem 
Biurze Pracy odbyła się konferencja а 
spraw emigrantów. Polska reprezentowana 

Przewidziane zwiększenie wpływów 
skarbowych 

WARSZAWA, 10. 9. (tel. własny 
„Słowa*), Dowiadujemy się, że na 
ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów 
odbytem w dniu 9 b. m. uchwalono 
dwa projekty ustaw, zmierzające do 

zwiększenia wpływów skarbowych z 
państwowego podatku dochodowego. 
Projekty nowych ustaw zwiększą 
wpływy skarbowe ogółem o 35 — ш- 
jonów złotych. 

Konferencja w Ministerstwie Rolnictwa 
WARSZAWA. PAT. — Dnia 10 b. m., 

w gmachu Ministerstwa Rolnictwa odbyła 
się pod przewodnictwem ministra rolnictwa 

dr. Janta„Połczyńskiego konferencja w spra- 

wie wysokości i sposobu rozprowadzenia 

kredytów pod rejestrowy zastaw zboża oraz 

kredytów zaliczkowych. 
W konferencji tej wzięli udział przedsta- 

wiciele zainteresowanych ministerstw, Ban- 

< 
ku Polskiego, banków państwowych oraz or- 
ganizacyj rolniczych. Na konferencji przed« 
stawiciel Banku Polskiego oświadczył, że w 
chwiii obecnej Bank Polski gotów jest pod 

wyższyć kfedyty zastawowe i zaliczkowe 
do łącznej wysokości 70 miljonów złotych. 
Prócz tego rozpatrywano sposoby, « mające 
na celu ułatwienie rozprowadzenia tych kre- 
dytów. 

Powszechny spis ludności 
WARSZAWA. PAT. — W „Monitorze 

Polskim* ukazało się rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 2 września r. b. w spra-- 
wie przeprowadzenia drugiego powszechne. 
go spisu ludności. 

Drugi powszechny spis ludności Rzeczy- 
pospolitej Polskiej odbędzie się 9 grudnia. 
Miarodajnym momentem jest północ z dnia 

8 ra 9 grudnia 1931 roku. Spis obejmie wszy 

stkie osoby, zamieszkałe na terytorjum Rze- 

czypospolitej Polskiej, bez względu na to, 

  

czy będą obecne w dniu spisu, czy też nie, 

w miejscu swiego zamieszkania, 
Spis obejmie również obywateli zagrani- 

cznych, mieszkających w Polsce czasowo. 

Pozatem zostanie przeprowadzony spis: za- 

wodów, budynków mieszkalnych, nierucho 

mości, spis mieszkań i miejscowości. 

Rozporządzenie przewiduje karę grzywny 
do 500 zł. z zamianą na areszt do miesiąca 
dla tych, co złożą umyślnie lub z niedbai- 

stwa fałszywe zeznania, lub uchyłą się od 

była na tej konferencji przez delegatów pol 
skich Międzynarodowego Biura Pomocy 
Emigrantom. Zjazd powziął szereg uchwał, 
dotyczących odpowiedzialności członków za- 
rządu Międzynarodowego Biura Pomocy E- 
migrantom w poszczególnych krajach oraz 
skutków bezrobocia światowego dla spraw 
emigracji. 

Referat o polskiej pofityce emigracyjnej 
oraz organizacji pomocy dla emigrantów wy 
głosił p. Roman. Sprawię międzynarodowej 
opieki nad emigrantami, w szczególności 
nad dziećmi, referował adwokat Zagórski, 
który ma przygotować odpowiednie wnioski 
na przyszłoroczny kongres we Frankfurcie. 

Tajemnicza zbrodnia 
w Paryżu 

PODWÓJNE ŻYCIE IDEALNEJ 
KOBIETY 

Policja paryska zajmuje się sensa- 
cyjną aferą kryminalną. Chodzi o za- 
mordowanie 32-letniej Luizy Mangot, 
którą mąż jej znalazł martwą w miesz- 
kaniu. Pani Mangot leżała w kałuży 
krwi. Serce zostało przeszyte strzałem 
rewolwerowym. W ręce jej tkwił je- 
szcze rewolwer. 

Na pierwszy rzut oka; zdawało się, 
że pani Mangot popełniła samobójstwo, 
lecz podczas wizji lokalnej, nasunęły 
się usprawiedliwione podejrzenia. A 
więc w kilka godzin po odkryciu tej 
sprawy aresztowano dyrektora wielkie 
go domu handlowego, Ludwika Moni- 
co, o którym wiedziano, iż od dłuższego 
czasu pozostawał w bliższych stosun- 
kach z nieszczęśliwą panią Mangoi, żo- 
ną kupca. To aresztowanie nastąpiło 
na podstawie zeznań dozor'zyri, któ- 
ra oświadczyła stanowczo, że muiej 
więcej na godzinę przed przypuszczal- 
nym czasem morderstwa opuścił dom 
jakiś mężczyzna, którego pani Mangot 
często przyjmowała w nieobecności nię 
ża. Po uwięzieniu skontrontowano Lud- 
wika Monico z dozorczynią, która po- 
znała w nim owego tajemniczego go- 
ścia. 

Monico stanowczo zaprzeczał, ja- 
koby dokonał owej zbrodni. W toku 
jednak przesłuchania zaplątał się w roz 
maitych sprzecznościach. Ponadto nie 
mógł dokładnie podać, gdzie przebywał 
w krytycznym czasie. Do tego przyłą- 
czyły się zeznania sąsiadki, która о- 
znajmiła, że słyszała sprzeczkę w miesz 
kaniu pani Mangot. 

Z listów, które znaleziono w miesz- 
kaniu Ludwika Momnico, wynika, że 
wielokrotnie otrzymywał on znaczniej- 
szą gotówkę od swej przyjaciółki i, że 
na trzy dni przed morderstwem znowu 
usiłował od niej pożyczyć  pieńiędzy. 

Prawdopodobnie zatem na tem wła 
śnie tle doszło do kłótni między kochan 
kami, w toku której Monico zabił bied- 
ną kobietę, a następnie upozorował jej 
samobójstwo. Rzecz ciekawa, że pan 
Mangot, zupełnie nie wiedział о po- 
dwójnem życiu swej żony,' którą bar- 
dzo kochał i którą uważał za ideał cnót 
kobiecych. 

Sensacyjna ta afera rozeszła 
szerokiem echem po Paryżu, 
ogólne zainteresowanie. 

się 
budząc 

  

Dokoła wojny teatralnej 
W zatargu teatralnym zaszedł wczoraj 

fakt, który mieć będzie zapewne przełomowe 

znaczenie. Oto aktorzy teatru krakowskiego 

im. Stowackiego, nie mogąc się doczekać za- 

łatwienia zatargu przez zarząd główny ZASP. 

trwający w bezustannym uporze, postanowili 

na własną rękę porozumieć się z dyrekcją 
teatru. 

Przedstawiciele t. zw. „filji* ZASP-u w 
Krakowie, a mianowicie jej prezes p. Nowa- 

kowski, oraz wiceprezes p. Szymański, zwró 
cili się do prezesa miejskiej komisji teatral-- 
nej prof. Kumanieckiego, z propozycją podję- 
cia rokowań w celu niezwłocznego urucho- 
mienia teatru krakowskiego. Konferencja od- 

byta pod przewodnictwem prof. Kumaniec- 
kiego, z udziałem dyrektorów sceny krakow 

skiej p.p. Trzcińskiego i Bujańskiego, oraz 
przedstawicieli aktorów p.p. Nowakowskiego 
i Szymańskiego, wykazała całkowitą zgod- 

ność obu stron iw poglądach na możliwości 
załatwienia zatargu. 

W rezultacie konferencji została między 

aktorami a dyrektorami krakowskimi podpi- 
sana umowa na następujących warunkach: 

1) Przez osiem miesięcy dyrekcja wypła- 
cać będzie pełne gaże aktorom, a przez cztem 

ty miesiące letnie, — połowę gažy. Wyplate 
gaż podzieli się na 12 równych rat miesięcz 
nych, przyczem nadwyżkę z miesięcy zimo- 
wych wpłacać będzie dyrekcja na książeczki 
oszczędnościowe P.K.O., tak, by w miesią- 
cach letnich 'mogłi aktorzy ją podnieść. 

2) Przymus należenia do ZASP-u zosta 
nie utrzymany. 

3) Minimum na prowincji ustala się na 

250 zł. miesięcznie. 

4) Podatek na dom aktora nie będzie 
obowiązywać. 

5) Sprawę sposobu zawierania konwencji 

pozostąwia się do rozstrzygnięcia zarządo- 

wi głównemu ZASP-u i zarządowi Związku 
7dyrektorów. 

Umowa ta została podpisana o godzinie 

11 w nocy. 

Zarząd Związku Dyrektorów  zawiado- 
miony telefonicznie o zawarciu umowy, nie 
zdołał jeszcze zająć wobec niej oficjalnego 
stanowiska, Jak nas jednak informują ze stro 
ny mfarodajnej, zatwierdzenie umowy kra- 

kowskiej przez Związek Dyrektorów, nie na- 
potka na żadne przeszkody. Co więcej — na 

tej samej podstawie istniałaby możliwość 
załatwienia zatargu teatralnego we wszyst- 

kich innych teatrach. 

Natomiast zarząd główny ZASP-u, za- 
wiadomiony dziś rano przez aktorów krakow 
skich o podpisaniu umowy, kategorycznie jej 
się sprzeciwił, grożąc aktorom krakowskim. 

konsekwencjami organizacyjnemi. 

W_WIRZE STOLICY 
SZCZĘŚLIWA LOTERJA 

Dozorczyni szpetnej rudery przy Nałew- 

kach — Apolonja Simecka miała jedną doła 
rówkę, przechowywaną starannie w jedwab- 

nej pończosze, 1-go września było ciągnie 
nie i oto na numer stróżki padta wygrana 

8000 dolarów. 
Poczciwe babsko omal nie zwarjowało z 

radości. Ciężka praca dozorczyni obrzydła 
jej gruntownie. Od jedenastu lat  Apolonja 
zamiata żydowskie podwórko, pucuje ustęp, 

ujada się z bachorami i kundlami, paskudzą- 

cemi na zmianę uparcie klatkę schodową, 

zrywa się w nocy by otworzyć branię i do- 

stać od chałaciarza figę 

Nareszcie się to skończy. Bo Apolorja 
już postanowiła zrezygnować .ze stanowiska 

stróżki, chce umieścić swój z nieba spadły 
kapitał w banku i żyć skromnie, spokoinie z 

procentów. Gdzieś na wsi, w chałupie.... 

Narazie przepędza całe dnie w kcściele — 

ieży krzyżem, albo «lęczy modląc się żarli- 

wie. Dziękuje Bogu za wygraną i jednocześ- 

nie prosi — by bank, któremu powierzy 

swój majątek nie spłajtował. 

Żydzi w jej kamienicy są jjodekscytowa- 

ni. Wciąż nachodzą Apolonię, prcponują jej 

bajeczne interesy, kołosalne zyski. Ale stróż- 

ka niedarmo tyle lat miała da czynienia z 

żydami — wystrzega się ich jak ognia. Nie 

chce zostać 'miljonerką, chce tylko pozestač 

przy tem, co ma. Błogosławi loterję i jest 

dumna ze swej iwytrwałości — dziesięć łat 
trzymała losy i nie zniechęciła się. 

PECHOWA LOTERJA 

Redaktor Lebenbaum nie chce nawet sły 
szeć tego przeklętego słowa: loterja. Wpadł 

z jej powodu — i to grubo. 

Wydając małe pisemko „Ostatnie Wiado 
mości”, pan Lebenbaum jął się wypróbowam 

nego środka, celem podniesienia nakładu swe 

go dziennika. Mianowicie każdy +gzemplarz 

Wiadomości zawierał kupon — między czy- 
telnikamii były rozlosowywane fanty dość 
znacznej wartości. Poczytność dziennika 

wzrosła, ale władze skarbowe niechętnie się 

zapatrywały na te praktyki, ponieważ Pań- 
stwo ma monopoł na !oterje i dzięki Leben- 

bawmowi dochody skarbu były uszczuplone. 

Pociągnięto tedy pomysłowego redakto- 
ra do odpowiedzialności. Sąd skazał go na 

2000 zł. grzywny, oraz iwobec niemożebno- 
ści konfiskaty iantów, które są już w posia- 

daniu osób trzecich, dodatkowo na zapłacem 

nie kary pieniężnej w sumie 53000 zł. gdyż 
taka jest przypuszczalna wartość rozlosowa- 

nych fantów. Jeśli pan Lebenbaum nie ze- 

chce zapłacić dodatkowej kary — zamiana 
wynosi dwa lata aresztu. 

Nie dość na tem. Niefortunny redaktor 

miusi opłacić 5500 zł. kosztów sądowych i 

otrzymał miesiąc bezwzględnego aresztu. 

Smutne zakończenie igraszek loteryjnych. K. 

PRZED STU LATY 
Po kapitulacji Warszawy, siła zbroj 

na narodowa liczyła łącznie 72.000 ba- 
gnetów i szabel, oraz 139 dział. Była 
tedy liczniejsza, niż na początku woj- 
ny. W skarbie państwowym znajdowa- 
ła się 24 miljona złotych w złocie i sre- 
brze, 3 milioty zr. w biletach banko- 
wych oraz blisko 2 miljony zł. w listach 
zastawnych i asygnacjach skarbowych. 
Z tych blisko 74 miljonów zł. — 5 milį. 
zł. stanowiło jednak własność Banku 
Polskiego. Kasa wojskowa posiadała po 
nad 700.000 zł. Amunicja, jakoteż ekwi 
punek i umundurowanie wojska, zwła- 
szcza z uwagi na porę jesienną, były 
niedostateczne. Winą tego było pozo- 
stawienie znacznych zapasów umundu- 
rowania i te zimowego w Warszawie, 
gdzie wpadło ono w ręce Rosjan. 

Naczelny wódz Małachowski, który 
podpisał akt kapitulacji Warszawy, po- 
dał się do dymisi. Jego następcy nie 
zamianował, jak to być powinno, rząd, 
lecz wybrała rada wojenna. Naczelnym 
wodzem został zwolennik układów z 
Rosją, gen. Rybiński, który w głoso- 
waniu otrzymał o jeden głos więcej od 
gen. Bema, zwolennika dalszego pro- 
wadzenia wojny. 

  

  

Lekarz - Dentysta 

R. ZAK-ROTNICKA 
powróciła ul. Ludwisarska 7 m.6.     

Inflacja dźwiękowców 
Zdarzyło się być na jakimś pol- 

skim filmie mówionym. Bez nadpisów. 
Same słowa padają z ekranu. Cóż za 
efekt?! Malicka uśmiecha się mito, 
najpiękniej składa usteczka — nic z 
tego! — ku widzowi idzie straszliwy 
głos z beczki rodem, głos rozbitego 

_ rondla. Psuje cały efekt i afekt, nastrój 
pryska, film djabła wart, śmieszy, 
gdzie ma łzy wyciskać, albo ponuro 
brzmią najweselsze słowa. O tej bolą- 
czce nowego w kinematografjii wynala- 
zku mówiło się dużo i pisało dużo, a 
społeczeństwo kinomanów podzieliło 
się, nie od dziś, na dwa wrogie obo- 
zy: za „tonfilmą” i przeciw, w stosun- 
ku mniej więcej, jak jeden do pięciu. 
Wszyscy klęli, wymyślali, ale bilety 
kupowało się nadal i oczekiwała czegoś 
bardziej z rodzaju „ostatni krzyk mo- 
dy'. Mimo narzekań, producenci, na- 
kręcacze, aktorowie, eksporterzy i im- 
porterzy filmów * dźwiękowych sprzy- 
sięgli się wzajem i wszyscy trzymają 
stawkę na „dźwiękowym*. 

Przyszłość filmu dźwiękowego jest 
tak niezaprzeczalnie prawdopodobna, 
że najwięksi nawet krzykacze kontra 
nie czują się bardzo pewni w swym 

„niemym' konserwatyzmie. Rzeczywi- 
ście, wynalazki posypały się, jak z rę- 
kawa, i nieomal miesiąc każdy zapo- 
wiada coś nowego w tej dziedzinie. I 
otóż najniespodziewaniej, właśnie z tej 
strony, wyrosło największe niebezpie- 
czeństwo dla produkcji filmów dźwię- 
kowych. W tej chwili można mówić o 
„kryzysie filmu dźwiękowego*, a zna- 
ny krytyk literacko-artystyczny Wied- 
nia o dość rozpowszechnionem nazwi- 
sku — Rosenfeld, napisał w tej spra- 
wie całą broszurę. 

Książka Rosenfelda jest pewnego 
rodzaju monografją tych zdobyczy w 
dziedzinie kinematografji dźwiękowej , 
jakich dożyliśmy szczęśliwie do dnia 
dzisiejszego. Autor zastanawia się 
szczegółowo nad problemem dźwię- 
kowców, przeciwstawia ich celom i za- 
daniom kinematografu niemego, ol- 
brzymim perspektywom kuli ziemskiej, 
które obejmował objektyw kinoopera- 
tora na lądzie, w powietrzu i wodzie i 
ukazuje nam pokraczne skarłowacenie 
rozwoju filmowego w ciasnych ram- 
kach buduarów i scen filmowej operet- 
ki i rewji, modnych špiewno-komedjo- 
wych filmów, nudnych, oklepanych, na 
śladujących scenę teatru, naśladują- 
cych nieumiejętnie i bezbarwnie. Wi- 
dzi w tem cofanie się, a nie progres 

sztuki filmowej i widzi słusznie. Bra- 
wo, panie Rosenfeld! Produkcja dźwię 
kowców poszła złą drogą i wykoleić 
się może, przynajmniej na czas jakiś, 
wspaniały, triumfalny, potężny marsz 
kina dwudziestego wieku. Naprawdę 
śmieszne jest chodzenie na operetkę 
filmową do kina, kiedy można pójść 
jeszcze na operetkę prawdziwą! 

Ale nie tu leży „der Hund begra- 
ben*. Pieniądze! Ogromne pieniądze 
kosztuje film dźwiękowy, a cóż się z 
nim dzieje po kilku latach? — Jeżeli 
pierwsze kroki naszych dźwiękowców 
wyglądały, jak ze starej połamanej 
beczki, to cóż dopiero mówić o war- 
tości tego filmu po okresie chociażby 
rocznego wyświetlania. Dźwiękowiec 
strasznie prędko się psuje. 

Jeden z największych akcjonariu- 
szów światowego przemysłu filmowe- 
go oświadczył, że zaledwie 40 procent 
filmów dźwiękowych się opiaca, Mój 
Boże, a pocóż są one ostatecznie pro- 
dukowane, jak nie po doiary!.. Zwy- 
czajny dźwiękowiec po dwóch latach 
jest formalnie nie do użycia. Może wi- 
dza przyprawić o mdłości, albo furję. 
Przeciętny film dźwiękowy, taki, który 
wystarczy na jeden Seans w jakimś 
„Heliosie“, kosztuje 700 tysięcy dnla- 
rów. Lepszy — miljon dolarów, a naj- 

lepszy.... to jest taki, w którym gra 
gwiazda, albo ich cała mała konstela- 
cyjka, dwa, trzy miljony! Z temi miljo- 
nami, panowie, nie można tak żarto- 
wać — to jest pieniądz! Otóż taki film 
trzeba przedewszystkiem sprzedać. A- 
żeby go sprzedać i to dobrze, intrat- 
nie, żeby się niety!k» opłaciło, ale je- 
szcze cośniecoś zarobiło, — trzeba zna 
leźć kupca. A skąd go wziąć?! To nic, 
że na całym świecie kinentatcgrafy le- 
żą, jak piasek na plaży, że w takiej 
dzikiej Azji mamy już dziś półtora ty- 
siąca kinemntograrów. To jeszcze Ża- 
den dowód. Kun:y sę wszędzie jedna- 
cy, czy w Europie, Ameryce, Austra- 
lji, Kongo, czy na wyspie Jawie. Propo 
nuje się taxiema „ostatni krzyk tech- 
niki“, a on w odpowiedz: tylko głową 
kiwa: „Pocz>am, za 1aiesiąc będzie 
jeszcze coś lepszego”. — Niema się 
czego śpieszyć. „„Pośpieszysz, ludiej 
naśmieszysz*. Konkurent kupi póżniej 
i zrobi na tem Jepszy interes. Ten o- 
statni krzyk techniki hędzie za rok sta- 
rym, zramociały1 szmelcem. Nikt nań 
patrzeć nie zechce. Przeżywamy ccś w 
rodzaju inflancji kino-dźwiękowej pro- 
dukcji. Emisje starych filmów spada- 
ją na łeb na szyię na giełdzie kinema- 
tograficznej, a inwestycje, a wkłady 
olbrzymie! Ntepodobna obniżyć pen- 

sję paniom qwiazdom i imiędzynarodo- 
wym gwiazdorom — to hie rodzimy 
zasp, mościpanowie.... 

Z innej zaś strony tania makulatura 
filmowa nie opłaca się w żadnym wy- 
padku. Lepiej jest zrobić coś drogiego 
i później to drogo sprzedać, niż sfab- 
rykować dziesięć taniutkich filmów, 
na które nikt nie chce patrzeć. Tym- 
czasem to głębokie przekonanie, że 
przed dźwiękowcem otwierają się nie- 
objęte narazie horyzonty, nieprzewi- 
dziane granice zmusza dziesiątki u- 
zdolnionych, inteligentnych jednostek, 
wśród straszliwej konkurencji, zawrot- 
nej walki o byt, przepychu i nędzy a- 
merykańskiej, gorączki złota i dola- 
rów, wśród najcudniejszych kobiet 
świata, zwalonych hurtem do industrji 
filmowej i najwytworniejszych męż- 
czyzm, wśród całego chaosu ludzkiego 
ghetta — do szukania nowych dróg, 
nowych zdobyczy, nowych „bezkonku- 
rencyjnych'* wynalazków. Właśnie dla- 
tego, że obecny dźwiękowiec jest tak 
lichy, tak mało zadawalnia wyszuka- 
ne i niewyszukane gusty widzów — 
przeżywa on ostry kryzys, kurczy się, 
maleje, karłowacieje, degeneruje pro- 
dukcja filmową. Najpowažniejsi produ- 
cenci zastanawiają się nad zerwaniem 
z „dźwiękiem* i powrotem do  „nie- 

mei'* Kanossy, ale trudno się zdecydo- 
wać na krok tak ryzykowny. Lada 
chwila, lada moment, dzień, godzina 
jakiś cudowny wynalazca wpadnie na 
pomysł udoskonalenia "mówionego iil- 
mu i konkurent „robiący w dźwię- 
nowcach może się dorobić miljonów. 

Tymczasem kryzys. Publiczność 
gwiżdże i tupie nogami, kiedy słyszy, 
jak najpiękniejsza kobieta z filmu, bo- 
żyszcze miljonów, uśmiechając się bo- 
sko, chrypie i charczy coś pod nosem, 
jak zdychająca owca. Niepodobna! 
Trzeba film wycofać, zapisać wydane 
dolary na conto — „przepadto“ i pro- 
dukować coś nowego. Rzecz niebywa- 
ła: ostatnio wygwizdano w ten sposób 
w Wiedniu głośny film „Błękitny A- 
nioł*. Jakże go można było nie wy- 
gwizdać, skoro anioł używał dźwię- 
ków, któremi zapewno posługują się 
słudzy Lucyfera, gnębiący swą ofiarę 
w piekle. Słuchać hadko, słuchać had- 
ko! W ten sposób nietylko u nas, ale 
w Ameryce,  Australji, Południowej 
Afryce, czy całej Europie, iak długie i 
szerokie są lokale kinoteatrów, mówią 
o złym lub przestarzałym dźwiękowcu, 
który ryczy, miast śpiewać. 

Czy możemy jednak _ przewidzieć, 

co będzie za rok lub dwa....? 
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Sytuacja w rolnictwie 
ZIEMIOPLODY 

Zboża. Rozpoczęcie okresu żniw 

spowodowało na światowych rynkach 

zbożowych wyraźny spadek cen wszy- 

stkich głównych zbóż. Zniżki te nie 

mogły zahamować mniej pomyślne 

zbiory w niektórych krajach eksportu- 

jących (jak np. w Kanadzie) wobec 

istnienia. znacznych jeszcze nadwyżek 

eksportowych z lat ubiegłych, które 

to zapasy kilkakrotnie przewyższają u- 
bytek zbiorów tegorocznych. 

W Polsce, która i w roku bieżącym 

rozporządzała nadwyżkami eksporto- 

wemi pszenicy i żyta, ceny tych zbóż 

kształtowały się zgodnie z tendencją 
światową, zniżkowo. Ceny owsa zniż- 
kowały również, ruch ten jednak wy- 
stąpił w drugiej połowie lipca. Pod- 

kreślić należy, że ceny owsa utrzymują 

się na poziomie wyższym od cen żyta 

i nawet pszenicy. Jęczmienia w lipcu 

na giełdach krajowych jeszcze nie no- 

tawano. 
Na rynku polskim juž w lipcu poja- 

wiły się zboża z tegorocznych  zbio- 
rów. Podaż ta wykazuje tendencję sta- 
łęgo wzrostu, gdyż większość rolni - 

" ków szuka w szybkiem  spieniężeniu- 
zbiorów doraźnej rady na brak gotów- 
ki. Tylko silniejsze finansowo gospo- 
darstwa powstrzymują się ze sprzeda- 
żą w oczekiwaniu na poprawę konjun- 
ktury. 

Wywóz zbóż z Polski utrzymał się 
w lipcu mniej więcej na poziomie mie- 
siąca poprzedniego. Wywóz pszenicy 
nieco się zwiększył, dla innych zaś 
zbóż wykazuje lekki spadek. Za cały 
ubiegły rok gospodarczy - (sierpień —— 
lipiec) obroty handlu zagranicznego 
zbożami i mąką przedstawiają się, jak 
następuje (w tonnach) : 

PRZYWÓZ WYWÓZ 
1930/31 1929/30 1930/31 1929/30 

Pszenica 2,305 38,386 84,536 12,074 
Żyto 105 3,113 276,184 300,299 
Jęczmień 36 537 127,062 257,445 
Owies 6 8,290 6426 75,608 

a enna i 
S — 1,016 89,972 16,284 

W porównaniu z poprzednim ro- 
kiem gospodarczym zgodnie ze zmia- 
nami w wysokości zbiorów w ostat- 
nich dwóch latach, zmniejszył się wy- 
wóz żyta, a zwłaszcza jęczmienia i 
owsa. Wywóz pszenicy natomiast 
zwiększył się kilkakrotnie. Wobec pra- 
wie zupełnego zaniku przywozu (z wy 
jątkiem niewielkich ilości pszenicy) bi 
lans handlu zagranicznego zbożami i 
mąką stał się w ub. roku gospodar- 
czym aktywnym we wszystkich pozy- 
cjach. Podkreślić również należy b. 
silny wzrost wywozu mąki pszennej i 
żytniej. 

W miesiącu sprawozdawczym od- 
bywały się w całym kraju żniwa, u- 
trudnione w roku bież. jednoczesnem 
dojrzewaniem wszystkich zbóż. W 
chwili obecnej do otrzymania danych z 
pierwszych omłotów trudno jest oce- 
niać urodzaj. Główny Urząd Statysty- 
czny na podstawie sprawozdań kore- 

* spondentów rolnych stwierdza, że zbiór 
pszenicy będzie prawdopodobnie od- 
powiadał zeszłorocznemu, zbiór żyta 
gorszy, zbiór zaś jęczmienia, a zwła- 
szcza owsa lepszy, niż w roku ubieg- 
łym. Zwiększenie się ilości opadów, 
zwłaszcza w drugiej połowie . lipca, 
przyczyniło się do pewnej poprawy 
stanu okopowych. 

INWENTARZ ŻYWY 

Na krajowych rynkach bydła pa- 
nowała w pierwszej połowie miesiąca 
tendencja słaba. Dopiera w drugiej po- 
łowie lipca ceny wykazały pewną po- 
prawę, zwłaszcza ceny cieląt. 

Wywóz bydła rogatego zmniejszył 
się znacznie w porównaniu z miesią- 
cem poprzednim, spadając do 349 
sztuk wartości 147 tys. zł. wobec 1,082 
sztuk wartości 457 tys. zł. w czerwcu. 

Na rynku nierogacizny w związku 
ze słabszą podażą i zwiększonem za- 
potrzebowaniem bekoniarni, ceny wy- 
kazały silny wzrost szczególnie na po- - 
czątku miesiąca. 
« Wywóz nierogacizny na rynek cze- 
ski ustał w lipcu zupełnie. Co zaś do 
rynku austrjackiego, przedłużenie do 
20 lipca dotychczas obowiązujących 
kontyngentów pozwoliło utrzymać wy- 
wóz, w pierwszej połowie miesiąca, na 
dawnym poziomie, mniej więcej 7 — 8 
tysięcy sztuk tygodniowo. Dopiero pod 
koniec miesiąca wprowadzenie nowych 
norm przywozowych ograniczyło do- 

wozy z Polski do 5,7, a następnie 4 
tys. sztuk tygodniowo. Dzięki temu o- 
graniczeniu nastąpiła dość znaczna po- 
prawa osiąganych cen. 

Ogólny wywóz nierogacizny z Pol- 
ski wyraził się w lipcu cyfrą 36,003 
sztuk wartości 4,632 tys. zł. wobec 
40,181 szt. wartości 5,109 tys. zł. w 

  

    Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, ed 6 do 8 lat. 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

T ———— jakoby blizką rodzinę w Wilnie i z po- TTT 

w m-cu lipcu 1931 r. 
miesiącu poprzednim. Zaznaczyć nale- 
ży, że spadek wywozu trzody chlew- 
nej w stanie żywym, który zaznaczył 
się w r. b. (229,849 -sztuk wartości 
31,364 tys. zł. w I półroczu 1931 г. 
wobec 271,567 sztuk wartości 63,430 
tys. zł. w I półroczu 1930 r.), znalazł 
pokrycie we wzroście wywozu trzody 
bitej (który podniósł się w I półroczu 
1931 r. do 113,475 szt. wobec 35,236 
szt. w tymże okresie r. ub.), oraz be- 
konów (276.917 q. wobec 107,730 q.). 

MASŁO I JAJA 

Zmniejszona produkcja masła, wy- 
stępująca normalnie w okresie żniw- 
nym, spowodowała zarówno zagranicą, 
jak i na rynku krajowym wzrost cen. 
Zwyžka ta jednak była krótkotrwała i 
już w drugiej połowie miesiąca zazna- 
czył się znów zniżkowy ruch cen.. 

Wywóz masła z Polski zwiększył 
się w lipcu, osiągając 2,201 tonn war- 
tości 9,619 tys. zł. wobec 1,664 tonn 
wartości 7,431 tys. zł. w miesiącu po- 
przednim. 

Na zagranicznych rynkach iajczar- 
skich pierwsza połowa lipca, wobec 
mniejszej podaży, zaznaczyła się 
wzmocnieniem tendencji. W drugiej po 
łowie miesiąca, zwłaszcza pod wpły- 
wem trudności w wywozie do Nie- 
miec, ceny nieco zniżkowały. 

Wywóz jaj z Polski zwiększył się 
nieco w porównaniu z miesiącem po- 
przednim, osiągając 5,515 tonn warto- 
ści 10,153 tys. zł. wobec 5,059 tonn 
wartości 8,908 tys. zł. w czerwcu. 

(Według sprawozdania Banku 
Gospodarstwa Krajowego) 

ЭОЬО Щ 

FILM I KINO 
„ZŁODZIEJ MIŁOŚCI* 

(kino ,„Hollywood*) 

„Złodziej miłości” Verneuill'a, 
„Ufy”, przybrał kształty ekscentrycznej ope- 
retki filmowej, w produkowaniu których се- 
luje, jak wiemy, Eryk Pommer. 

W oryginale niemieckim, czołowe role 
pary kochanków kreuje zazwyczaj w. tych 
parka rodowitych Francuzów: Henny Garat 
i Wkly Fritsch. W wyświetlanych u nas 
wersjach francuskich narazie oglądaliśmy 
również tych artystów, później jednak, gdy 
operetki te stały się nie tylko dźwiękowe 
lecz i „całkowicie mówione”, zastąpiła ich 
parka roodwitych Francuzów: Henny Garat 
i Blanche Montel, których też widzimy w 
omawianym przez nas obrazie. 

Pierwszy — chłop na schwał! — godnie 
zamienia Willy, zato partnerka, ot, taka so- 
bie kokieteryjna damulka, francuzka, imitu- 
jąca w mimice i wyglądzie sławną Janette 
Mac-Donald — ustępuje zdecydowanie roz- 
kosznej, rozkapryszonej, pełnej dziewczęce- 
go czaru Liłjance! 

Co do samego obrazu to cechuję go ta 
sama solidna niemiecka robota, z którą spo- 
tykaliśmy się w poprzednich  operetkach, 
zaś do pewnego stopnia nowością jest wpro 
wadzenie do fabuły tej operetki pierwiast- 
ku kryminalnego. Zresztą „kryminał" ten, 
jak się wyjaśnia w toku akcji, specjalnie 
groźnym nie jest i nosi charakter raczej im- 
prowizowany! PAB“, 

Sprawa głośnego 
zabójstwa 

Głośną sprawę kupca  Rutsztejna, 
zastrzelonego w czerwcu 29 r. na ul. 
Wiwulskiego przez wywiadowcę poli- 
cji Turkowskiego, będzie rozpatrywał 
ponownie Sąd Apelacyjny w dniu 25 
października. 

Turkowski, uniewinniony przez 
Sąd Okręgowy, ale skazany następnie 
w Sądzie Apelacyjnym na rok więzie- 
nia, za lekkomyślne pozbawienie ży- 
cia przechodnia, podejrzewając go o 
kolportaż bibuły komunistycznej, 

u 

FUNDAMENTY BAZYLIKI 
znajdują się w stanie mogącym spowodo- 

wać katastrofę 
W środę, dnia 9 b. m., pod prze- 

wodnictwem J. E. ks. biskupa K. Mi- 
chalkiewicza, odbyło się posiedzenie 
zarządu Komitetu Ratowania  Bazyli- 
ki wileńskiej. 

Na posiedzeniu przedyskutowano 
Sprawozdanie z badań fundamentów 
Bazyliki, dokonanych przed kilku dnia 
mi przez pp. inż. J. Fiedorowicza oraz 
inż, E. Romańskiego z Warszawy, je- 
dnego z najwybitniejszych specjalistów 
w zakresie fundamentowania. 

Po zbadaniu przy współudziale kie 
nownika rob6t prof. J. Kłosa stanu fun 
damentów w miejscach specjalnie do 
tego celu przygotowanych — rzeczo- 

Burza nad 
Przez teren powiatu postawskiego przem 

szła burza, w czasie której od uderzenia pio 
runa wybuchło szereg pożarów. I tak, we wsi 
Mała Olsia spalił się dom, stodoła i chlew z 
żywym i martwym  inwentarzem Jerzego 
Kobzika. We wsi |acyny, gminy żośniań- 
skiej spaliła się łaźnia Teofila Piotrowicza, 

znawcy określili obecny stan fundamen 
tów jako bardzo groźny, mogący spo- 
wodować katastrofę w najbliższym 
czasie. 

Wobec tego konieczne jest niezwło 
czne zbadanie wszystkich  fundamen- 
tów Bazyliki, aby przed wiosną przy- 
szłego roku móc opracować racjonal- 
ny projekt wzmocnienia fundamentów 
i zabezpieczenia w ten sposób šwig- 
tyni. 

W związku z tem zarząd Komitetu 
powziął szereg uchwał, zmierzających 
do jaknajenergiczniejszego zbierania „ 
funduszów na ratowanie Katedry, aby 
prowadzone obecnie roboty nie uległy 
przerwie. 

Postawami 
który ocenia swe straty na 500 zł. We wsi 
Bijucie gminy hruzdowskiej spalila się sto- 
doła wraz z plonami tegorocznęmi, włas- 
ność Wincentego Szymanowicza i sąsiednia 
stodoła Dawida Szymanowicza. Straty nam 
razie nie ustalone. 

  

Zemsta za śm ierć przyjaciela 
ECHA MORDU NOŻYCAMI. — KUPIEC RABINOWICZ POBITY NA ULICY 

NIEMIECKIEJ 
Tego lata, w połowie czerwca, przy zbie 

gu ul. Zawalnej i Sadowej został zabity w 
biały dzień 22-letni Lejzor Ryskin (św. Mi- 
kolaja 3). 

Zabójcą był Jakób Rabinowicz, syn wła- 
ściciela sklepu czapek (Sadowa 1), który 

W kilka chwil potem ranny zmarł. 
Zabójcę policja aresztowała i znajduje 

się on obecnie w. więzieniu na Lukiszkach, 
oczekując rozprawy sądowej. 

Przyjaciele tragicznie zmarłego uważali 
jednak, że podżegaczem do zabójstwa był 

złożył skargę kasacyjną i to spowodo- miał zatarg z Ryskinem 0 dziewczynę, w ojciec Rabinowicza, więc zagrożono mu 
wało wznowienie sprawy. 

  

OD ADMINISTRACJI 
Uprzedzamy Sz. Sz. naszych Prenumeratorów, zalegających w opła- 

cie abonentu, oraz tych, którzy nie wnieśli jeszcze przedpłaty za mies. 

wrzesień, iż z dniem 15 b. m. będziemy przerywali wysyłkę „Słowa”, tym 

z pośród naszych Sz. Sz. Odbiorców, których rachunki na ten dzień nie 

będą uregulowane. 

  

„RESZTA“ 
W AUTOBUSACH 
Otrzymujemy list następujący: 

W dniu 7 b. m. około godziny 10 rano do 
autobusu „Spółdzielni* Nr. 14013 kursujące 
go na linji Nr. 1 przy przystanku około Są- 
dów, wsiadła starsza pani, żona emer. radcy 
Kontroli Państwowej, która wręczając kon- 
duktorowi 1 zł., poprosiła o bilet do ul. Kró 
lewskiej. Konduktor wrzucił monetę do kie- 
szeni i łącznie z biletem, wartości 30 gr., dał 
reszty tylko 20 gr. Na twierdzenie owej pani, 

  

że jej się należy więcej, odrzekł, że otrzymał 
nie 1 zł. lecz 50 gr. i żadne perswazje nie po 
mogły. 

W. biurze Spółdzielni poinformowano, że 
owym konduktorem jest niejaki Szemjawicz 
Symcho, a jeden z obecnych przy tem kon- 
duktorów dodał: „To z nim nie pierwszy 
raz'. 

Ze swej strony muszę painformować, iż 
zatargi z publicznością o wysokość wręcza 
jnych monet są na porządku dziennym i sam 
wielokrotnie byłem świadkiem powyższych 
zajść. W szczególności to występuje na auto 
busach zamiejskich, gdzie z reguły konduk- 
torzy odbierają od wszystkich pasażerów pie 
niądze, wręczają bilety, a dopiero po wręcze 
niu biletów rozpoczynają dawać reszty. I tu 
zachodzą ciągłe scysje. Da jednemu, drugie- 
mu, a trzeciemu niby „zapomniał. Rozpoczy- 
nają się przypomnienia, powoływania się na 
świadków. jeden raz konduktor „przypom- 
niał*, że się temu, lub tej należy reszta, a 
często i nie „przypomina”. 

Nie tak dawno, żona moja, jadąc w stronę 
Niemenczyna wręczyła konduktorowi 5 zł. 
prosząc o bilet wartości 1 zł. 60 gr. Konduk- 
tor wręczył bilet i 40 gr. reszty i z całą sta 
nowczością twierdził, że otrzymał tyiko 2 
zł. I jedynie dzięki interwencji pasażerów, 
którzy widzieli jak żona wręczała 5 zł. incy- 
dent został zażegnany, co prawda przy akom 
panjamencie odpowiednich wymyślań konduk 
tora. Niestety, numeru autobusu żona nie za 
notowała, 

Wobec powyższego pożądanemby było 
ostrzec publiczność przed podobnemi oszust- 
wami ze strony niektórych konduktorów ra- 
dząc Jej przy każdorazowem dawaniu monet 
wymagających reszty, głośno zaznaczać war 
tość monety wręczanej. 

Edward Chmielewski 

SPORT 
PIERWSZE SPOTKANIE ©О WEJŚCIE 

DO LIGI 

W. niedzielę, o godzinie 3 po pot. odbę- 
dzie się na boisku 6 pp. Leg. niezwykle cie 
kąwy miecz piłkarski, oczekiwany oddawna 
przez zwolenników tego sportu. 

Mam na myśli spotkanie drużyn  mi- 
strzowskich okr. białostockiego i wileńskie« 
go, a mianowicie: 76 p.p. z il pp. 
Leg., walczących o wejście do Ligi. Druży- 
na wileńska, będąca obecnie w doskonałej 
formie i prowadząca w swej grupie, będzie 
się starała wygrać, za wszełką cenę. Przyn 
puszczałnie wygra, gdyż na to wskazuje 
wynik poprzedniego meczu 2:0 oraz ta 0- 
koliczność, że na ten raz grać będzie „na 
własnych śmieciach". 

Drużyna 76 pp. po przegraniu z naszemi 
legunami i 82 pp. z Brześcia dołoży zapew 
ne wszełkich starań, aby zrehabilitowač się 
w oczach swego okręgu. Wałka zapowiada 
się ciekawie. (t) 

ĆWICZENIA „SOKOŁÓW* 
Dowiadujemy się, że ćwiczenia grup 

żeńskich odbywają się we wtorki i czwart- 
ki, grup męskich — w środy i piątki. 

Zapisy i informacje w sekretarjacie 
Gniazda, ul. Wileńska 10, codziennie w 
godz. 19—21. Jednocześnie zawiadamia się, 
że oprócz gimnastyki lzone zostan 
ną lekcje ludowych tańców polskich. (t) 

ŚMIAŁA WYCIECZKA MOTOCYKLISTÓW 
WILEŃSKICH 

Sport motocyklowy rozwija się w Wil- 
nie bardzo szybko mimo, że ogromna więk- 
szość zawodników niezbyt chętnie garnie się 
do klubów, a i ci, zapisani do nich, z pom 
dziwu godnym uporem unikają imprez spor- 
towych. r 

W tych warunkach každa impreza zbio- 
rowa czy nawet wycieczka poiedyfcza po- 
winna być uważana jako zjawisko b. chwa 
lebne. Niedawno dwóch panów (Pilatowski 
i... nazwiska drugiego, jeżdżącego na „Indja 
nie“, nie możemy sobie przypomnieć)  jeź- 
dziło dookoła Polski, obecnie dowiadujemy 
się o drugiej wycieczce dookoła Polski, 

Na ten raz jadą pp. Feliks Abramowicz 
(stary, wytrawny motocykiista  zaprawiony 
w kilkoletniej służbie motocyklisty - żołnie- 
rza w okresie wojny europejskiej) oraz Ta 
deusz Januszewski. 

Jadą oni na 350 cm. FN'ach, pragnąc 
przekonać się, czy możliwy jest dłuższy raid 
na yi maszynach. 

Z Wilna wyruszają dziś i b w 
ży przez dwa tygodnie. ckma 

Jednocześnie dowiadujemy się, że znany 
narciarz i wioślarz pkt. Łucki wyjeżdża z 
Grodna motocyklem do Hiszpanii. 

" Ciekawa ta wycieczńa trwać ma 6 ty- 
godni, a trasa wyniesie 10 tys. kilometrów. 

Trasa prowadzi z Grodna przez War- 
szawę, Poznań, Berlin, Frankfurt, Paryż, 
Bordeaux, Madryt, Saragosse, Barcelonę, 
Milano, Torino, St Moritz, Insbruk, Wied 
Pragę, Cieszyn, Kraków — Grodno. 

Widzimy więc, że motocykliści ruszyli. 
Za rok — dwa będzie ruch i u nas. (t) 

  

Wiekowy starzec 
USIŁOWAŁ POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO 

Wczoraj wieczorem, na ulicy Mi- 
ckiewicza, koło domu nr. 21, rzucił się 
pod przejeżdżający autobus jakiś sta- 
ruszek, jak potem okazało się, 97-let- 
ni Gustaw Zawadzki z Warszawy. 

Kierowca w ostatniej chwili skie- 
rował maszynę w bok, dzięki czemu 
Zawadzki doznał jedynie powierzchow 
ne obrażenia. Niedoszły samobójca ma 

wodu nieporozumienia z nią, pozosta- 
lac na bruku, usiłował odebrać sobie 
życie. 

       p ii.Ńóśóść: 
Dr.E. GŁOBUS 
choroby skórne i weneryczne 

ul. Wiieńska 22 
powrócił   

której obaj się kochali. 
Rabinowicz obraził rywala w obecności 

jego damy serca, więc Ryskin postanowił 
zemścić się w ten sposób, że wraz z kilku 
przyjaciółmi wdarł się do sklepu Rabinowi- 
cza i tam poczał go bić, Rabinowicz nie wie 
le myśląc złapał długie nożyce do krojenia 
sukna i nim przeciwnik zdołał odskoczyč, 
zadał mu kilka głębokich pchnięć w szyję. 
Ryskin mimo ran zdołał jeszcze wybiec na 
ulicę, lecz rozwścieczony Rabinowicz  do- 
padł go na środku jezdni i jeszcze raz za- 
dał mu cios, który okazał się šmierteinym. 

zemstą, 
Rabinowicz przez parę miesięcy 

szczęśliwie uniknąć prześladowców, 
ukazując się wieczorem na ulicy. 

Tak się jednak złożyło, że przedwczoraj 
wieczorem Rabinowicz był zmuszony wyjść 
do miasta w celu załatwienia kilku obstałun 
ków i gdy znalazł się na ul. Niemieckiej zo- 
stał nagle otoczony przez grupę młodych 
żydów, którzy li go bić, W trakcie 
zajścia napasi o zauważyli nadbiegające- 
go policjanta, więc porzucili leżącego na 
chodniku Rabinowicza i uciekli. 

zdołał 
nie 

ujęcie sprawcy niszczenia połączeń 
telefonicznych 

Ostatnio na terenie powiatu brasławskiego 
zdarzyły się wypadki piszczenia linji telefo- 
nicznych szczególnie na trasie Dukszty — 

„ Władze bezpieczeństwa wpadły na trop 
sprawcy tych uszkodzeń, którym okazał się 

24-letni Jerzy Miszkin, mieszkaniec wsi Bu- 
rzyszki gm. rymszańskiej. Znaleziono u niego 
ukryte 450 mtr. drutu. 

Z czyjego polecenia on to robił i w ja- 
kim celu ujawni śledztwo. 
EDR 

  

KRONIKA 
W. s. g. 4 m. 42 

Z, s. g. 5 m. 51 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

: z dnia 10 września 1931 r. 

Ciśnienie średnie 760. 
Temperatura średnia +-10. 
Temperatura najwyższa Ą-15, 
Temperatura najniższa +-7. 

Opad w mm. — ślad, 
Wiatr: połud.<zach. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: rano pochmurno, po południu 

pogoda. 
  

MIEJSKA 

— Subsydja miejskie. Dla instytu- 

cyj dobroczynnych miasta Wilna wya- 
sygnował Magistrat 86 tysięcy jako 

subsydja za miesiąc sierpień, 
— Wczorajsze posiedzenie rady 

gospodarczej Magistratu poświęcone 
było opracowaniu wniosków na Radę 
Miejską, porządek której będzie obej- 
mował 17 punktów. 

— Obwieszczenia o Sądach Doraźnych 
nie mogą być zaklejane przez jakiekolwiek 
plakaty lub reklamy. Policja otrzymała pole 
cenie czuwania nad tem. 

— Oferty asialtowe rozpatruje о- 
becnie wydział prawny Magistratu, 
aby ustalić, która z nich najbardziej 
jest korzystna dla miasta. 

— Księgi meldunkowe w  szpitałach i 
klinikach. Wobec poruszonej kwestji, czy szpi 
tale i kliniki są obowiązane prowadzić księgi 
meldunkowe i zawiadamiač Biura Meldunko 
we o przybywających i wybywających cho- 
rych, starosta grodzki wyjaśnił, iż obowią- 
zek prowadzenia ksiąg meldunkowych w ho- 
telach, szpitalach i t. p. zakładach i meldo- 
wania osób w nich przebywających wypły- 
wa z art. 5 i 7 rozporządzenia z dnia 16-1ll 
1928 r., które to artykuty nakładają na kie- 
rowników szpitali i t.p. zakładów, obowią- 
zek prowadzenia ksiąg meldunkowych bez 
żadnych zastrzężeń, oraz meldowania osób, “ 
przebywających w tych zakładach, bez wzglę' 
du na czas, przez który zamierzają przeby- 
wać, © ile osoby te przybyły na kurację z 
innej miejscowości (powyższy przepis nie 
ma zastosowania do mieszkańców m. Wilna, 
którzy są zameldowani w Wilnie). 

Zmiana miejsca zamieszkania nie nastę- 
puje z powodu czasowej nieobecności w miej 
sc stałego zamieszkania. Z tego wynika, że 
te osoby, które opuszczają daną miejscowość 
tylko na czas kuracji, nie powinny być wy- 
meldowane w miejscu swego zamieszkania, 
natomiast winny być zameldowane im tej 
gminie, na teren której przybyły na czasowy 

J pobyt — innemi słowy możliwe są wypadki; 
że dana osoba 2 razy jest zameldowana w 
miejscu zamieszkania i w miejscu czasowe. 
go pobytu. 

— Studnie dla stacji wodociągów. 
Już przystąpiono do wiercenia studni 
artezyjskiej w Cieletniku dla potrzeb 

stacjj wodociągów. Drugą podobną 
studnię wiercić będą na Kopanicy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zwalczanie bezrobocia, W o- 

kręgowym inspektoracie pracy odbę- 
dzie się w najbliższych dniach konfe- 
rencja z przedstawicielami zakładów 
przemysłowych w sprawie  przestrze- 
gania godzin pracy, co umożliwi za- 
trudnienie większej ilości robotników. 

WOJSKOWA 
— Baczność, oficerowie rezerwy! Koło 

wileńskie komunikuje, iż w dniu 12 wrześ- 
nia 1931 roku w sałonach Hotelu Georges'a 
odbędzie się „Czarna Kawa" kolegów na- 
szych, podchorążych - wilnian. Początek 0 
godz. 21, m. 30. 

— Baczność ficerowie rezerwy! Za- 
rząd Koła Wileńskiego OZPR. powiadamia, 
wszystkich kolegów członków, iż w dniu 
13-IX r. b. o godz. 16 w pierwszym terminie 

i o godz. 17 w drugim terminie, bez względu 
na ilość obecnych członków odłiędzie się nad 
zwyczajne Walne Zebranie członków z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) zagam 
jenie i wybór przewodniczącego zebrania, 2) 
sprawozdanie prezesa Zarządu Koła, 3) spra 
wozdanie Komisji Rewizyjnej, 4) sprawozda 
nie sądu koleżeńskiego, 5) dyskusja nad spra 
wozdaniami, 6) wybory nowych władz koła, 
T) wolne wnioski. Obecność wszystkich 
członków obowiązkowa. 

AKADEMICKA. 
— Wezwanie Komisji Ezócye Brat- 

niej Pomocy. Komisja egzekucyjna Bratniej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej U. 
S. B. zawiadamia wszystkich kol. kol., któ- 
rzy do tej pory nie uregułowali swoich zobo 
wiazań wobec Bratniej Pomocy, że będzie 
zmuszona — o iłe do dnia 24 b.m. nie zosta 
ną uregulowane zaległe zobowiązania wek- 
siowe, ogłosić nazwiska niesumiennych dłuż 
ników w prasie miejscowej. 

SZKOLNA 

— Przepełnienie w szkołach. Je- 
szcze teraz, mimo rozpoczęcia roku, 
do szkół powszechnych zgłaszają się 
dzieci w wieku szkolnym, dla których 
są organizowane oddziały, dodatkowe. 
Ogółem, w stosunku do roku ubiegłe- 
go, da szkół powszechnych uczęszcza 
o 2 tys. dzieci więcej. 

— Zmniejszona pomoc na oświatę poza 
szkolną, Sejmik  wil.-trocki wyasygnował 
11.900 zł. na oświatę pozaszkolną na tere- 
nie powiatu wił.-trockiego. Brak funduszów 
zmusił zmniejszyć subsydja na ten cel, któ 
re w latach ubiegtych sięgały 14 tys. zł. 

KOLEJOWA 
— Osobiste. Wicedyrektor P.K.P, w Wil- 

nie p. Stefan Mazurowski wyjęchał w dniu 10 
b. m. na inspekcję linji wąskotorowej Iwace- 
wicze — Janów — Kamień Koszyrski, skąd 
powróci w sobotę. 

Rozkład jazdy pociągów. Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych mw | Wilnie 
podaje do wiadomości o wyjściu z druku 
opracowanych przez Ministerstwo Komuni- 
kacji rozkładów jazdy najdogodniejszych po- 
ciągów towarowych, pośpiesznych i daleko 
bieżnych, do przewozu przesyłek całowago= 
nowych, w najważniejszych komunika-   

  
L"Europe Cdntrale — nr. 36. — Zeszyt 

zawiera m. in. b, ciekawy artykuł K, Smom 
gorzewskiego p. t. „Eloquence du facteur 
demografique" o przyroście ludności w Po.1- 
sce i w Niemczech. 
. Wymowa danych statystycznych jest wy 
jątkowo przekonywująca 1 zmusza do baru 
dzo optymistycznych wniosków na temat 0- 
statecznego zlikwidowania odwiecznego pol- 
sko-niemieckiego sporu o Pomorze.. 

Oto Niemcy wprost nie dotrzymują nam 
kroku w... rozmnażaniu się i już chociażby 
dlatego tyiko przegrają walkę o Pomorze!.. 

Bardzo ciekawe i zastanawiające są dan 
pea zee Połski, Francji i Niemiec za 

r. 5 
Polska Francja Niemcy 

Ślubów 300,421 312609 562491 
Urodzin  1,015,834 784911 1.126,829 
Zgonów 490370 649125  710,905 

Przyrost э 
ludności 525,464 99,186  415,924 

jeżeli w takiem tempie będziemy praco- 
wać nadal, za: parę tysięcy lat podbijemy can 
łą Europę!.. 

Przyjmę dzieci | 

w śródmieściu od lat 7, 8. Kurs nauk 
oddz. II ewentualnie przygotowanie 

de wstępnej klasy. Inłormacje w Adm, 

= | „Słowa* 

    

cjach wewnętrznej i międzynarodowej, na 
rok 1931—32. Rozkłady można nabywać po 
cenie 8 zł. 50 gr. za jeden egzemplarz u zam 

wiadowców AEC Wilno, Biatystok, Brześć, 
Baranowicze i Stołpce. 

BALE I ZABAWY 

— (Czarna kawa Podchorążych Wiłnian. 
W sobotę, 12-go września, odbędzie się w 
salonach hotelu Georges'a czarna kawa, któ 
rą urządzają podchorążowie wilnianie. 

SPORTOWA 
Uczęstniczki kobiecego raidu awjo- 

netek mają przybyć 14 b. m. do Wil- 
na, planując na lotnisku w Porubanku. 

RÓŻNE 
„— Babtyści agitują. Na skutek wzmożo- 

nej akcji babtystów na terenie pow. wiłej- 
skiego, dziśnieńskiego i w okolicy Wołożyn 
na, dają się tam zauważyć liczne wypadki 
przechodzenia prawosławnych do tej sekty. 

— Epidemia jaglicy. W ub. tygodniu 
zanotowano na terenie woj. witeńskiego 364 
wypadków jaglicy. 

Najwięcej chorych, bo 234 dał powiat 
wilejski. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie. W sobotę, dnia 12 b. 

m. o godz. 20 otwiera swoje podwoje mile 
zawsze odwiedzany przez publiczność tea- 
trzyk „Lutnia”, Sympatyków ściąga tym ra- 
zem fakt inauguracji sezonu  komedjowego 
(zasadniczy charakter). Dyrektor Szpakie- 
wic wybrał arcypogodne, pełne słońca i szcze 
ropolskiego humoru dzieło Józefa Korzeniow 
skiego p. t. „Panna mężatka”. Wybór sztum 
ki tłumaczy się zarówno załetami komedji, 
= O Że aoi o 0S0 

p.p. režysera sztuki Stanistawy Wysoc- 
kiej, (Pułkownikowa), Ireny Brenoczy, która 
przybyła do Wilna z Teatru Miejskiego z 
Bydgoszczy, Bolesława Loedla (Teatr Ka- 
ok a ck Antonie- 
go ińskiego Ino). Oprawa scenicz 
na Wiesława Makojnika (Teatr Katowicki). 

W niedzielę o godz. 20 „Panna mężatka” 
po raz drugi. Kasa czynna od godz. Il do 
9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski: Spętana miłość. 
Holływood: Złodziej miłości. 
Helios: A - 
Casino: Potęga miłości. 
Stylowy: Krwawy sztabs-kapitan Guba- 

niew. 
Światowid: Po zachodzie słońca. 

       
Walerjan Charklewicz 

Zmierzch Unji Kościelne] na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,— 
Placyd Jankowski (John o! Dycalp)— 

życie i twórczość . —. Zł. 16— 
Bez steru | busoli (Sylwetka    x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa. 

pieskiego w Wlinis . 0.60 
„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy . —. 0.00 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki samochodo- 

we. Autobus Nr. 38213, prowadzony 
przez szofera Henryka  Szabielisa z 
Mejszagoły, najechał przy zbiegu ulic 
Wileńskiej, Gazowej i Orzeszkowej 
na dorożkę konną, powożoną przez 
Mejłacha Wikiera (ul. Werkowska 
Nr. 26). Koń został pokaleczony, ho- 
łoble połamane, w autobusie wybite 

niektóre szyby i uszkodzona 
chłodnica. Wypadku z ludźmi nie by- 
ło. ‹ 

— Taksėwka Nr. 32, prowadzona 
szofera i wa С 

(żubrowa 14), najechała na ul. Mi- 
ckiewicza, koło domu Nr. 35 na do- 
rożkę konną Nr. 367, powożoną przez 
Antoniego Bielskiego (Jelenia Nr. 8). 
Przednie koło dorożki i hołoble zostały 
uszkodzone. W taksówce rozbite z0- 
stało przednie szkło. Wypadku z ludź- 
mi nie było, 

Kradzieże mieszkaniowe, 
Garderobę męską wartości 600 zł. skradzio- 
no w nocy z 9 na 10 b. m.z mieszkania Da- 
wida Kugła (Portowa 5). Złodzieje dostali 

pr do mieszkania zapomocą otwarcia lufci- 

— Z mieszkania przy ul. Pionierskiej 
Nr, 13, na szkodę Marji Zajączkowskiej, skra 
dziono garderobę damską wartości 350 zł. 
Kradzieży dokonała Juralewicz Helena Ka- | 
tarzyna, bez stałego miejsca zamieszkania. 
go ją wraz ze skradzioną gardero- 

(Dokończenie kroniki na str. 4-j). 
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Dzielny kopista 
RATUJĄC DZIECI SAM OMAL 

W Kamieniu pod Głębokiem przechodzą 
cy ulicą żołnierz K.O.P.-u Turłowski zauwa- 
żył ponoszoną przez wystraszone konie bry 
czkę, w. której siedziałe dwoje dzieci. Konie 
pędziły wprost na autobus, jadący zgóry i 
dzieciom groziła niechybna śmierć. Turłow- 

NIE POSTRADAŁ ŻYCIA я 

ski bez namystu rzucił się w kierunku oszala 
łych koni i chwycił za lejce, skierowując 
jednocześnie bryczkę w bok. Dzielny  żoł- 
nierz, mocując się z końmi sam wpadł 
bryczkę, doznając zgniecenia kłatki piersio 
wej, lecz uratował dzieci, bowiem autobus 
przejechał tuż nie zawadzając pojazdu. 

  

Zuchwałe napady rabunkowe 
Nocy wczorajszej na powracającego do sce na ul. Zawalnej, gdzie został zatrzymany Powiada na zadawane mu pytania i mówi 

domu Aleksandra Czejgisa (Popowska 26).- 
w pobliżu domu, gdzie zamieszkuje, napadło 
dwóch osobników, którzy po ogłuszeniu swej 
ofłary ciosem w głowę, zrabowali z kieszeni 
marynarki 30 złotych i zbiegli. 

Nieco przedtem podobny napad miał miej 

Powiesił się 65-letni 
starzec. Z powodu ciężkich warun- 
ków materjalnych powiesił się 65-let- 
ni Abram Dajszpil (Szpitalna 15). 

— Samobójczyni w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Wczoraj w dzień na jed- 
nej z bocznych alei w ogrodzie Ber- 
nardyńskim otruła się esencją młoda 
kobieta nieznanego nazwiska. Uloko- 
wano ją w szpitalu. 

  

* * 

DZISNA 

— Postrzelenie zbiega do Sowie- 
tów. W nocy z 6 na 7 b. m., koło 
'Dziwnik, usiłował nielegalnie przekro- 
czyć granicę z Polski do Rosji 20-let- 
ni Kill Kopel, mieszkaniec st. kol. 
Ziabki, gminy  prozorockiej. Zatrzy- 
many przez patrol K.O.P., ponieważ 
ma wezwanie nie stanął, został postrze 
lony w prawą nogę poniżej kolana, 
podczas ucieczki. Rannego umieszczo- 
no w szpitalu w Głębokiem. 

MOŁODECZNO 
— Pożar. W  Lebiedziewie, przy ul. -Mo- 

odeckiej, spalił się dom mieszkalny Jana Pa- 
socha wraz z zabudowaniami gospodarcze 
mi. Straty wynoszą 1500 złotych. Przyczyna 
pożaru — wadliwa budowa komina. 

— Spłonęła stodoła, We wsi Staszule gmi 
ny Leonpolskiej z nieusta'onej narazie przyu 
czyny spaliła się stodoła z szopą i suszarnią, 
żytem, jęczmieniem, owsem i sianem. Włas- 
ciciel Antoni Wronko poniósł straty 2400 zł. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 11 WRZEŚNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Koncert muzyki lekkiej p. t. „Prze 

gląd instrumentów" (płyty). Utwory na or- 
kiestrę, koncertynę, gitary hawajskie, ukulela, 
banjo, saksofon, cytrę, ksyłofon, harmonja, 
gwizd, katarynki. 

16.45: Komunikat żeglarski z Warszawyt 
16.50: Pogadanka w języku francuskim z 

Warszawy. 
17.10: Koncert życzeń (płyty) 
19.35: Odczyt z Warszawy. 
18.00: Muzyka lekka z Warszawy. 
19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie. 
19.30: ,,Prosimy o przyjemny wyraz twa- 

rzy” — feljeton wygłosi Tadeusz Łopalewski. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warszawy. 
22.00: „Generał Nogi* — feljeton z War- 

szawy wygłosi Jan Fryling. 
22.15: Komunikaty, i muzyka lekka z War 

szawy. 

niosący paczkę towaru Chaim Rajcz (Jezior 
na 3). Napastnicy chcieli zrabować niesiony 
przez niego towar, a gdy Rajcz stawiał im 
opór, ili go ciężko. 

Jeśli sprawcy tych napadów w ciągu 14 
di zostaną ujęci, grozi im sąd doraźny. 

  

SOBOTA, 12 WRZEŚNIA 

11.58: Czas. 
12.05: Muzyka popularna (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.55: Program dzienny. 
16.00: Transm. ze Lwowa. Słuchowisko 

ula dzieci i koncert dla młodzieży z Warsza” 

wy. 

1931 R. 

16.50: Komunikat żegl. z Warszawy. 
16.55: „Darwinizm we współczesnej bio- 

Vogji“ — odczyt z Krakowa, wygłosi prof. 
dr. Stanisław Skowron. 

17.15: „Mała skrzyneczka* — listy dzieci 
omówi Ciocia Hala. 

17.35: „W krainie róż i ruin" — odczyt 
ze Liwowa wygłosi J. B. Liwoczyński. 

18.00 Koncert z Warszawy. 
19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 
19.15: „Ciotka Albinowa mówi!" — mo- 

nolog wesoły. 5 
19.30: Program na tydzień następny. 
19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Koncert popułamy z Warszawy. 
22.00 „Na widnokręgu* — feljeton z War 

szawy. 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert chopinowski w wykona- 

niu prof. Józefa Śmidowicza. 
23.00: Muzyka lekka i taneczna z War- 

Oflary 
Władysław Adolph na uczczenie pamięci 

Mieczysława Dordzika zł. 10. 

Giełda Warszawska 

Z dnia 10 września 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Belgja 124,15 — 124,46 — 123,84, 
Gdańsk 173,43 — 173,86 — 173,00. 
Holandja 360,05 — 360,95 — 359,15. 
Londyn 43,38 — 43,49 — 43,27. 
Nowy York 8,924 — 8,944 — 8,904. 
Nowy York kabel 8,928 — 8,948—8,908. 
Paryż 35,00 — 35,09 — 34,91. 
Praga 26,45 — 2651 — 26,39. 
Szwajcarja 174,12 — 174,55 — 173,69. 
Wiedeń 125,53 — 125,84 — 125,22. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
‚ 3 proc. pożyczka budowlana 33. 4 proc. 
inwiestycyjna seryjna 91. 5 proc. konwer- 
syjna 44,50. 6 proc. dolarowa 64—65,50. 7 
proc. stabilizacyjna 64 — 64,50. 8 proc. L. Z. 
ВСК i BR, obl. BGK 94. Te same 7 proc— 
83,25. 8 proc. obl. Pol. Banku Kom. III em. 
93. 8 proc. L. Z. T. K. Przem. Pol, 71. 4 
i pół proc. L. Z. ziemskie 49,25 — 49,75. 8 
proc. warszawskie 68,75 —- 69,50 -— 69,25. 
10 proc. Radomia 70. 

  

*30300028000009330050080089 
KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 źl. 
WSPÓŁCZESNE PANSTWO LITEWSKIE 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA | ODBUDOWA 

Dmowskiego — 2 zł. 

1822 R. 2 zł. В 
EUROPY POWOJENNEJ | POLSKI 

PAŃSTWA* odpowiedź na książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJ  DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 16 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1829 R. — 4 ZŁ, 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE $WIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. : 

  

IOKN HUNTER 

sa JENNY—DETEKTYW 
— Dlaczego ożeniłeś się ze mną? 

— zapytała nagle. 
Jego cienkie brwi podniosły się: 
— Spójrz do lustra, ono ci da od- 

powiedź. jestem, jak wiesz, mężczyzną 
i zawsze miałem słabość do kobiet 
tego typu. wysokich, smukłych i pięk- 
nych, a co najważniejsze: rozumnych 
i odważnych. To był jedyny powód 
mego małżeństwa. jesteś piękna. Czyż 
to nie jest zrozumiałe? 

Zapalił papierosa i mówił dalej: 
— Moja gra skończyła się, nieste- 

ty. Widziałem upadek niejednego wo- 
dza szajek. Piter Grundt, Luidżi Man- 
tella, Aby Menshtein... O, wszystkich- 
bym nie potrafił wyliczyć. Wszyscy о- 
ni schodzili zwolna na psy. AlE ja by- 
łem ponad nimi wszystkimi, byłem sil- 
niejszy od nich. Gdybym pozostał w 
Chicago, byłbym niekoronowanym .kró 
lem Ameryki. Po kiego djabła przyje- 
chałem tutaj! Teraz muszę płacić za 
swój błąd, Gdybym został w Ameryce, 
wybranoby mnie teraz na senatora. 

Miałbym tyle pieniędzy, że nikt nie o- 
śmieliłby vsię' nie” szanówać mnie. I był 
bym najzupełniej godnym szacunku, 
bo tylko bardzo bogaci ludzie mogą 
pozwolić sobie na taki zbytek, jakim 
jest uczciwość. Oni nie potrzebują 
kraść... 

; STRASZNA GROŹBA 

Tak rozmawiając, wysuwał kolejno 
szuflady biurka i wyjmował 1ozmaite 
klejnoty. Ale myśl jego zdawała 
się być pochłoniętą całkowicie kobie- 

tą, która kiedyś miała być jego żoną. 

* Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Twój przyjacieł Carion ma gło 
wę! — mówił dalej. — Chętnie przy- 
znaję mu to. Ą przytem ma w swych 
rękach silną i świetnie zorganizowaną 
policję angielską. Przyjeżdżając tutaj, 
nie liczyłem się z tem, jak wielką trud 
ność w mej pracy stanowić będzie 
niemożliwość przekupienia urzędników 
angielskich. Oczywiście, zdarzają się 
i tutaj łapownicy, ale na tych wyjąt- 
kach nie można się oprzeć. Przekupić 
zaś naczelnika policji albo starszego 
inspektora jest rzeczą niemożliwą. 

Spojrzał badawczo w oczy Jenny i 
zatrzasnął ostatnią szufladę. 

— Widziałem, oczywiście, że mogę 
spotkać człowieka, w rodzaju Carion. 
Ale myślałem, że będę mógł zabić go, 
albo kupić. Nie udało się mi ani jedno, 
ani drugie. 

Po chwili dodał: 
— Ty kochasz go? 
— Pytanie to zaskoczyło Jenny. 

[Zaczerwieniła się i zmieszała: 
— C6ž to za pytanie? 
Moncrossen roześmiał się: 
— Naturalnie! jesteś zakochaną w 

Carion. Jeżeli miałem jakiekolwiek włąt 
pliwości, to teraz, patrząc na ciebie, 
dowiedziałem się napewno. Ślepyby 
się domyślił. Mężatka powinna umieć 
ukryć swoje uczucia, moja droga. Prze 
praszam: nie mężatka, a rozwódka. 
Zresztą to wszystko jedno! Teraz musi- 
my pomówić o czemś innem. Mówisz, 
że chciałaś otrzymać ode mnie piśmien 
ńe sprostowanie, któreby uwolniło twe- 
go ojca? 

— Czy chcesz znęcać się nade 
mną? — zapytała Jenny, a głos jej 
drgnął mimowoli. 

— Nie, skądże znowu? Ja chcę na 

a £ 

ZE ŚWIATA 
NARKOTYK PRAWDY 

Doktor R. E. House ze stanu Texas w 
Stanach Zjedn., wynalazł narkotyk, który 
zmusza do mówienia prawdy: „scopolamin'. 
Narkotyk ten zupełnie znieczula świadomość 
i człowiek nieświadomie mówi nagą prawdę. 

Scopolamin jest alkaloidem, otrzymywa- 
nym z rodziny roślin, do której należy tytoń 
i belladonna. Zastrzykuje się go jak inne nar 
kotyki, Pacjent wpada mw: rodzaj półsnu, jego 
siła oporu maleje najzupełniej, ale pamięć, 
słuch i zdolność mowy, nie ulegają znieczu- 
leniu. Pacjent taki zupełnie bezwiednie od- 

tyiko prawdę, wyzbywszy się, dzięki „sco- 
polaminowi* wszelkich obaw i pobocznych 
wpływów. 

Przeprowadzone badania dały wiele do- 
wodójw, że „scopolamin* działa w ten spo- 
sób: 

Uzyskano dzięki „scopolaminowi*  przy- 
znanie się do winy wielu zbrodniarzy, którzy 
poprzednio uparcie wypierali się winy. Rzecz 
jasna, że takiego przyznania się do winy pod 
działaniem narkotyku, władze nie mogą wy- 
korzystywać w procesach osób oskarżonych 
o zbrodnie, uzyskują jednak fakty, które po- 
zwalają na należyte badanie sprawy, na uzy- 
skiwanie dowodów, które następnie powodu- 
ją ewentualne skazanie oskarżonego. 

W Los Angeles zastosowano metodę 
„Scopolaminu“ do miodego cztowieka, oskar- 
żonego o fałszowanie przekazów bankowych. 
iPod wpływem narkotyku uzyskano od niego 
bezwiednie zeznania, które w zupełności wy 
kazały, że był niewinny. W więzieniu San 
Quentin, w stanie California, zastrzyknięto 
„scopolamin** dwom skazańcom. Obaj sta- 
nowczo twierdzili, żę sąd skazał ich na pod 
stawie fałszywych zeznań świadków. Pod 
wpływem „scopolaminu* złożył bezwiednie 
zeznania, które w zupełności potwierdziły ich 
winę. 

Poddawanie oskarżonych działaniu tego 
( narkotyku, jest nieludzkiem i sprzeciwia się 

prawu. To, co mówią — mówią bezwiednie, 

jak we Śnie, a przecież żaden sprawiedliwy 

sąd nie oprze siwego wyroku na zeznaniach 

złożonych przez człowieka śpiącego i mó- 
wiącego przez sen. 

„ŻONA TELEFONICZNA" 

Mrs, Elżbieta Moore zaskarżyła swego 
męża o... płacenie jej rocznej renty w wys0- 
kości 10.000 dolarów. Oskarżony — przystoj- 
ny młody mężczyżna — broni się energicz- 
nie, dowodząc przed sądem, że nigdy nie za- 
wierał małżeństwa z panią Elżbietą i że skar 
życielkę widzi przed sobą po raz pierwszy w 
życiu, Energiczna dama nie ustępuje i twier- 
dzi, že dowiedzie Świadkami, iż Mr. Moore 
jest jej prawowitym małżonkiem ślubnym, a 
ona Mrs. Elisabeth Moore jego prawowitą 
ślubną żoną. я : 

Okazało się, iż... oboje mieli rację! 
Oskaržycielka była żoną oskarżonego, 

którego zaślubiła sposobem amerykańskim 
przez telefon, ale również oskarżony mówił 
szczerą prawdę, że dotąd swej rzekomej żo- 
ny, na oczy nie iwidział. : 

Cała ta afera „telefonicznego małżeń- 
stwa" państwa Moore zakrawa na bajkę z 
1001 nocy. 

Sprawa miała się tak: 
Pewnego dnia telefonował Mr. Moore do ## 

swiego przyjaciela i... co się zdarza i w No- 
wyn Jorku, otrzymał fałszywe połączenie. 
Zamiast głosu przyjaciela, zapiszczał w tele- 
fonie jakis głosik niewieści. Rozpoczął się 
flircik na odległość i bawiono się w niewi- 
dzianego. Z flirtu słownego wyłoniła się mi- 
łość „na odległość", a więc też zupełnie pla- 
toniczna. Wreszcie w toku pewnej rozmowy 
zaproponował Mr. Moore swej przyjaciółce 
telefonicznej spotkanie, na co otrzymał w cd- 
powiedzi kategoryczne „nie“. ь 

— Przepraszam! — rzekta rezolutna pa- 
niusa, — Na schadzkę i przechadzkę pójdę 
tylko z moim prawnie zaślubionym małżon- 
kiem, nigdy zaś z obcym i nieznanym męż- 
czyzną!... 

Na to odparł Mr. Moore w tonie żarto-. 
bliwym: 

-— W takim razie musimy się poprzednio 
rać!... 
— AMright! Zgoda! — odpowiedziała na 

to nieznajon:a. — Zadzwoń pan za godzinę, 
podając swój numer telefonu i sprawe za- 
łatwimy! 

Całe to zajście rozbawiło Mr. Moore'go 
niepomiernie, bawiącego się znakomicie tą 
niezwykłą przygoda. 

Gdv po godzinie zatelefonował pod po- 
darvm numerem, usłyszał w odpowiedzi głos 
męski, który wezwał go: 

Proszę złożyć przysięgę i powtarzać 
za mną słowa ustawowej formuły ślubnej! 

Mr. Moore, które iwszystko to nietyle za- 
ciekawiło, ile bawiło, usłyszał przez telefon 
swój obrzęd ślubny, mowę duchownego, zaw 
kończona udzieleniem nowożeńcom błogosła- 
wieństwa. 

Wkrótce po tej 

    

dziwacznej  „ceremonji 

prawić popełnioną przeze mnie nie- 
sprawiedliwość. 

Wziął arkusz papieru i zaczął pi- 
sać. 

— Najpierw przypomnieć trzeba 
szczegóły sprawy, za którą twój ojciec 
dostał się do więzienia. Tutaj mogą ich 
nie znać. Postaram się wypowiedzieć 
możliwie jasno, że ojciec twój nie jest 
winien, że wszystko to jest wyłącznie 
moją winą, że wobec tego on nie po- 
winien siedzieć w  więzićniu. Tego 
chciałaś, nieprawdaż? 

Spojrzał na nią z uśmiechem, pod- 
nosząc oczy od papieru. 

— Dalej będziemy działać według 
wszystkich prawideł melodramatu. Po- 
winienem zażądać od ciebie zapłaty za 
ten cenny dokument. Ale ja tego nie 
zrobię — uspokoił Jenny, która za- 
drżała, przerażona. — I nie dziękuj mi, 
proszę! Przecież ten papierek nic a nic 
mnie nie kosztuje. Tyle grzechów cią- 
ży na mnie, że jeden więcej, czy mniej 
nie pogorszy, ani polepszy mej sytua- 
cji. 

Skończył pisać, podpisał się i po- 
łożył papier na stoliku przed Jenny. 

— A teraz pomówmy o nas, Jenny. 
Kiedy ktoś wypowiada mi wojnę, mu- 
si być zgóry przygotowany na to, że 
albo ja jego, albo on mnie zabije. Ro- 
zumiesz mnie? Wiedziałaś, na co się 
narażasz. | mimo ta zaryzykowałaś 
walkę ze mną... Zasada pozostaje jed- 
nak zasadą. Ja nie mogę robić wyjąt- 
ku nawet dla ciebie. Dałem ci ten pa- 
pierek, bo cóż to mi szkodzi? Ale mu- 
szę tę grę doprowadzić do końca i ro- 
zegrać ją prawidłowo, według wszel- 
kich zasad. Ten, kto pierwszy wejdzie 
do pokoju, znajdzie moje zeznanie w 

O w U 

  

KING 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramska 5 

SPETANA MIŁOŚĆ 
młodzieńczy piękny Ben Lyon. Karkołomny skok ze spadochronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią 

Nad program: BACZNOŚĆ ŁYŚL komedja w 2 aktach. Początek seansów: od godz. 4, 6, 8 1 10. Ceny miejsc: 
Balkon 30 gr., od godz 3.30 po poł. 

Od dnia 7 do 11b. m. włącznie będą w. 

parter 60 gr. Kasa czynna 

yświetlane filmy: 

Porywający dramat lotniczy w 8 aktach. 
W rolach gł. czarująca Chirley Mason 

  

  

bźwiękowy 

KINO-TEATR 

„KELIGS" 
al. WILEŃSKA 38. 

Tel. 826. 

Film 

  Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek 

Całkowicie mówiony po polsku! Ulubieńcy publiczecści Marja Malicka, Krystyna Ankwicz, 
K. Junosza Stępowski, Zbyszko Sawan | Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. 

„UÓWIEBZIEGH A Gie Niewolnice) 
o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

Ceny: Na pierwszy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozost. seansy balkon 60 gr. Parter 1 zł. 

  

Dźwiękowe kłno 

„KOLLYWOOO* 
Mickiewicza 24. 

tel. 15-28 

"KU ZŁODZIEJ MIŁOŚCI 
Montel. Reżyserji W. Szwarc twórcy „Rapsodji Węgierskiej* i „Niny Petrowny*. 

Nad program: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.15. 

w-g sztuki Ludwika Verneulila. 

W rol. gł. Henry Garat i Blanche 

  

  

BŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. tai. 15-41 

00086066868664 
PRZETARG 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie ogłasza publiczny, pisemny prze- 
targ ofertowy na dostawę około 800 tonn 
węgla górnośląskiego grubego i kostki z do- 
stawą, oraz około 1500 m3 drzewa opałowe- 
go w większej części twardego gatunku, rów 
nież z dostawą na miejsce. 

Szczegółowe informacje, oraz przepisy o 
oddawaniu państwowiych dostaw, otrzymy- 
wać można do przejrzenia codzień w Biurze 
Techniczno-Gospodarczem Uniwersytetu Ste 
fana Batorego (ul. Uniwersytecka 5, parter) 
w godzinach od 10 do 12-ej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pie- 
częcią kopertach z napisem: „Oferta na do- 
stawę węgła i drzewa opałowego dla Uni- 
wersytetu Stefana Batorego" należy złożyć 
w Sekretarjacie Uniwersytetu (ul. Uniwersy- 
tecka 3, I p.) najpóźniej do godziny 15 dnia 
24 września b. r. 

Do każdej oferty musi być dołączony do- 
wód złożenia w Kasie Skarbowej na depo- 
zyt Uniwersytetu Stefana Batorego wadjum 
w wysokości 3 proc. od całkowitej oferowa- 
nej sumy. 

Pubłiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 25 
września 1931 roku o godzinie 10-ej w !oka 
lu Biura Techniczno Gospodarczego U.S.B. 

Rektorat zastrzega sobie prawo swobod 
nego iwyboru oferenta bez względu na wy- 
sokość PR AT: >= 

e : 18: icz. 

"IIIIIIIIIIII) 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz, 1 
dzies. Można częściami. O warnnukach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec).   
  

  

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 

POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkołnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

ślubnej" zjawiło się w mieszkaniu świeżo 
upieczonego małżonka dwóch świadków, 
krewnych jego „telefonicznej małżonki”, by 
mu złożyć serdeczne życzenia, a w pół go- 
dziny później zajechało przed kantor Mr. 
Moore'go auto, z którego wysiadła leciwa 
już dama i z okrzykiem „mój kochany!'"... 
rzuciła się zdumionemu właścicielowi kanto- 
ru na szyję, oświadczając i zaklinając się, iż 
go więcej nie opuści. 

Teraz dopiero otworzyły się oczy lekko.. 
myślnęmu donżuanowi telefonicznemu. Ujrza! 
przed sobą straszydło, blisko dwa razy star- 
sze od niego, spakował więc manatki i opt- 
Ścił Nowy York i swą... „telefoniczną żonę”. 
Wprawdzie na mocy ustaw, obowiązujących 
w Nowym Yorku, małżeństwo to zostanie 
uniejwiażnione, ale w każdym razie lekkomyś! 
ny młodzian odpokutuje swój flirt teleto- 
niczny i zawieranie znajomości na odległość. 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu! 

POTĘGA ŃIŁOŚC 
cel wymarzony. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Po raz pierwszy w Wilnie 

Porywający dramat wielkiego serca, 
króre poprzez krew i zgliszcza osiąga 

Na |l-szy seans ceny zmiżone. 
Początek o godz. 4-ei, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz, 2-ej. 

Następny program: Śplewek Jazzbandu. 

  

MAMUSIU, NIE ZAPOMNIJ 
kupić mi też fartuszek szkolny, 

pończochy i ki 

Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka 
Zamkowa 9, 

Za 120 złotych 
pokój z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
Światło elektr. opał 
usługa. Do wynajęcia 
od zaraz (osobne wej- 

  

lka chusteczek w 

  

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg 
ofertowy na dostawę 881.000 sztuk podkła- 
dów normainotorowych sosnowych, oraz 
wąskotorowych sosnowych o długości 1,5 
mtr. 101.000 sztuk i o długości 1,2 mtr. 
10.000 sztuk. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowa= 
nych kopertach należy składać w Prezydjum 
Dyrekcji Okręgowej K..P. w Wilnie, do godz. 
12-ej dnia 15-go października 1931. 

Oferty na podkłady normałnotorowe po- 
winny być złożone dla dwóch wypadków 
procentowego stosunku ilości _ podkładów 
poszczególnych typów, a mianowicie: 

L Wypadek pierwszy: 
typu l kantowanego — 1,7% w ilości po 

zaokrągieniu — 15.000 sztuk, 
typu I normalnego — 29,7% w ilości po 

zaokrągleniu — 261.000 sztuk, 
typu I normalnego — 48,3% iw ilości po 

zaokrągleniu — 425.000 sztuk, 
typu III normalnego — 12,6% w ilości po 

zaokrągleniu — 111.000 sztuk, 
typu IV normalnego — 7,7% w ilości po 

zaokrągieniu — 69.000 sztuk. 
Il. Wypadek drugi: 
typu I kantowanego — 5% w ilości 

zaokrągleniu — 44.000 sztuk. 
typu I normalnego — 51% w ilości 

zaokrągleniu — 449.300 sztuk, 
typu II normalnego — 25% w ilości 

zaokrągleniu — 220.300 sztuk, 

po 

po 

po 

typu Ill normalnego — 8% w ilości po 
2 zaokrągleniu — 70.500 sztuk, 

typu. IV normalnego — 4% w ilości po 
zaokrągleniu — 35.200 sztuk, 

typu VI normalnego — 7% w ilości po 
zaokrągleniu — 61.700 sztuk. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 paździer- 
nika 1931 r., o godzinie 12-ej, w Dyrekcji 
Okręgowej K. P. w Wilnie. 

Szczegółowe przepisy co do składania 
ofert, jak również warunki, na których ma 
być zawarta umowa : warunki techniczne 
na dostawę podkładów są do przejrzenia w 
Wydziałe Zasobów Dyrekcji Okręgowej K.P. 
w Wiinie (III piętro, pokój Nr. 38). 

DO 

PIECOW AEA: 
poleca fabryka 

Uciechowskieg 
Wilno, ul. Strycharska 24, tel. 12-81. 
Biuro: ul. Szopena 1 m. 11, tel. 4-83. 

    

tare kapelusze S* męskie? 1" zużyte DO sprzedania 
krawaty przerabiamy okazyjnie z powodu 
na zupełnie nowe, — zredukowania — aparat 
Warszawa, firma S.radjowy zupełnie no- 
Kelier, Nowy Świat 37,wy (trójka Philipsa) ta- 
Przysyłajcie pocztą. — nio i na dogodną spła- 
Odsyłamy za zalicze- tę. 
niem, dakcji. 

  

Frliczki ście), Tamże lekcje 
francuskiego, korepe- 

tel. 6-46. tycje, konwersacja — 
ceny b. przystępne. 
Mickiewicza 44 m. 2. 

Dowiedzieć się od 
3 7 9 — 3.0. 

ТАа ТОЕЛ РЕ 

GABINET „Pa. owe mieszkania ze wszyst- 
RACIOKALNĘJ kiemi wygodami do 

RDSYKETYKI wynajęcia. Krakowska 
LECZNICZEJ 51. Pokazuje dozorca. 

WILNO, MICKIEW! Informacje: Tel 15—10. 
CZA 31 m. «. * 

kobiecą 
Urodęze;:: 

je, dosko- 
aali, odświeża, азна 
jej skary i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztaczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łapież. Najnowsże zdo- 
bycze kosmetyki racje- 

nalnej 
Codziennie od g. 10--8. 

W. Z. P. 43. 

  

4 i T pokojowe 
mieszkania ze wszyst 
kiemi wygodami do wy- 
najęcia. Ofiarna 2. In- 
formacje: tel. 15—10. 

2 uczenice 
inteligentne z dobrej 
rodziny przyjmę na 
mieszkanie z utczyma- 
niem. Pańska 4 m. 4. 

EROŻNEJ 
Plany „ik ziemskich, 

  

  

> twa Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epilacje. 
łabinet 

Kosmetyki Cedi6 parcelację oraz wszelkie 
Leczniczej prace miernicze wyko- 

J. Hryniewiczowej. nuje nds przy- 

ul. WIELKA M I8 m. wiodzimierz ZEJTC 
Przyj.wg. 10-11 4-7 Baranowicze, Sadowa 

W. Z. P. N626, 11 telefon 222. 
  

  

ISTYTUT do BEĄUTE 
„KEVA“ (Paris) 

Micklewicza 37, tel. 
657, 11 — 1 

Rozgładzanie i odświe= 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i  pryszczy. 
elektryzacja W.Z.P. 

LOKALE 
Zakład Krawiecki 

1 lub 2 pokoje damsk 
do wynajęcia, ul. Tro- 4, Wiszniewski 

  

Poszukuję 

fortepianu 
lub pianina do wyna- 
jęcia. Zgłoszenia do 
administracji „Słowa* 
«а С. M, р 

Ekspedjentka; 
z długoletnią praktyką 
masarską i piekarską 
poszukuje pracy, wia- 
domość w administra- 
cji „Słowo*, 

  

  

  

cka 1, m, 3 front, Zamkowa 20-a 

mm przyjmuje zamówienia 

Mieszkanie *_ viessych I powie- 
z 3 pokoi z kuchnią i rzonych materjałów. 

wygodami do wynaję- 
cia. Popławska 29. 

(żub) Secali Cornuti 
L 0 K A L tylko świeży. Próbki i 

ceny nadesłać: S. So- 
6 pokoi, przedpokój, koliski, Wilno, Perto- 
kuchnia, łazienka, od- wa 5. 
remontowany, ze wszy- 

Zgubiony stkiemi , wygodami z 

od zaraz. Tatarska ul, indeks U. S. B. Wilno 

    

frontu, do wynajęcia 

+iadomoščė w re- Nr. 20 dowiedzieč się na imię Mordcha Sztyk- 
na miejscu. golda Nr. 5103 unie- 

  

twojej torebce. Ty będziesz więc mia- 
ła tę pociechę przed śmiercią, że wy- 
siłki twoje nie poszły na marne... Wi- 
dzisz, jaki ja jestem dobry?!... 

ŚMIERTELNE 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Jenny nie odrazu zrozumiała zna- 
czenie słów Moncrossena. 

„«.pociechę przed śmiercią, że wy- 
siłki twoje nie poszły na marne....* 

Ale zwolna sens tych słów prze- 
ślizgnął się do jej świadomości. Mon- 
crossen wydał jej papier, którego tak 
gorąco pragnęła i dla którego narażała 
się dobrowolnie na straszne niebezpie- 
czeństwo. I dlaczego on to zrobił? 

Moncrossen patrzał na nią, rozko- 
szując się swem zwycięstwem. Ona, 
Jenny, ta piękna Jenny, gotowa była 
oddać życie za ten dokument, a więc 
doskonale, niechże się przekona, że 
„oddać życie”, to nie są tylka próżne 
słowa! On da jej to, czego pragnęła, 
ale zabije ją! 

Spokojny, lodowaty głos przerwał 
bieg myśli Jenny:. 

— Możesz ocenić mój gest, jak ci 
się podobą, Dla mnie jest prawdziwą 
przyjemnością myśl, że skończę już z 
tobą raz na zawsze, mogę więc zrobić 
ci to małe ustępstwo, że umierając, 
jak pierwsi chrześcijanie, będziesz mia- 
ła uczucie, że umierasz dla idei. 

Uśmiechnął się znowu, patrząc na 
nią okrutnemi, wyblakłemi oczyma: 

— Właściwie mówiąc, ojciec twój 
jest skazany na pięć lat ciężkich ro- 
bót. Naprawdę nie warto było odda- 
wać własne życie za te parę lat więzie 
nia starca! Ale to już do mnie nie na- 
leży. Wypuszczając go z więzienia, 

Drukamia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  

wyświadczysz mu słabą przysługę. W 
więzieniu mógł spać spokojnie, a na 
wolności ja będę mu ciągle groził, do- 
póki los nas nie sprowadzi razem. 
Wtedy skończę z nim tak, jak dzisiaj 
z tobą. Bodaj, że twój los jest mniej 
przykry! Ty przynajmniej nie będziesz 
czekała i z przerażeniem liczyła dni 
dło naszego spotkania. Nie zgadzasz się 
ze mną? Jak sobie chcesz! To wszy- 
stko zależy od punktu widzenia... 

— Jesteś podły, — szepnęła Jen- 
ny, czując, że ogarnia ją znów zwie- 
rzęcy strach o życie. 

Rozumiała, że nadszedł kres. Ale 
duma i nienawiść nie pozwalały oka- 
zać strachu i błagać o litość: A zresztą 
czyž błagania mogłyby zmiękczyć du- 
szę tego łotra? 

Trudno było nie poddać się uczu- 
ciom przerażenia i zgrozy, wobec tego 
uśmiechu żmii i lodowatych słów. Przy 
woławszy całą odwagę, Jenny zapyta- 
ła: 

— Kiedyż zamierzasz popełnić tę... 
tę zbrodnię? 

— Zaraz, — odpowiedział spokoj- 
nie, —- Moja droga, przecież ja niczem 
nie ryzykuję; jeśli angielska policja 
złapie mnie, powieszą mnie i tak.... 

— Tak, — powiedziała, myśląc o 
Billy Carion, — nie uda'ci się ich prze 
kupić! 

Oczy Moncrossena błysneły złowro 
go, ale fałszywy uśmiech wypełzniął 
na wargi: 

— Wiem, że o tem niema nowy. 
Źle obliczyłem możliwości i ieraz mu- 
szę płacić za to. Któż mógł wiedzieć, 
że w Anglii jest tak duży procent ucz- 
ciwych ludzi? Ale, ale, czy wiesz, że 
proponowałem twojemu Carion sto ty- 

ważnia się. 

sięcy funtów za podanie siz do dymisji 
i zaprzestanie walki z nami? 

— Nie wiedziałam o tem, ale pew- 
na jestem, że on ani chwili nie zasta- 
nawiał się nad tą propozycją! 

- — Proponowałem duże sumy, nie- 
tylko jemu, — ciągnął dalej Moncros- 
sen, trąc podbródek w zamyśleniu. Ale 
nikt nie chciał przyjąć. Doszio do te- 
go, że zrobiłem raz idjotyczną próbę: 
jechałem samochodem ze zgaszonemi 
latarniami i zaproponowałem policjan- 
towi pięć funtów za niespisywanie pro 
tokułu. Odmówił. Ponieważ nie było 
w pobliżu nikogo, zastrzeliłem go...» 

Jenny oddychała z trudnością. Ten 
człowiek naprawdę był zwierzęciem, 
bez serca. 

— (Ciebie to martwi? — zapytał 
ze słodkim uśmiechem, widząc jej 
wzburzenie. — Wiem dobrze, co sobie 
o mnie myślisz: człowiek bez duszy, 
zwierzę i tp. Ale to nie jest ścisłe. Nie 
jestem pozbawiony uczuć ludzkich. Ty 
nie wyobrażasz sobie nawet, jak ja cie 
bie nienawidzę! A cóż jest bardziej 
ludzkiego od nienawiści?, 

Ostatnie słowa wyrwały mu się z 
sykiem, blada, bez kropli krwi twarz 
pałała gniewem. 

— Ciebie to dziwi? — ciągnął da- 
lej, a głos jego drgnął pod wpływem 
powstrzymywanej namiętności, jenny 
zrozumiała, że ten człowiek — zwierzę 
traci panowanie nad sobą. — Ty za- 
pomzniałaś, co powiedziałaś mi te 
dnia, kiedy się odbył nasz ślub? A ja 
nie zapomniałem! Pamiętam wyraz 
twoich oczu, kiedy pierwszy raz na- 
zwałaś mnie łotrem.... 

(D.CN.) 

"Redaktor w. z. Witold Fatarzyński. — 
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