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KONFERENCJA 
gospodarcza w $Stresie 

STRESA. PAT. — Konferencja gospo- 

darcza w Stresie otwarta została w ponie- 

działek 0 godzimie 3,50 po poł. przez prze- 
wodniczącego Georges Bonneta. W konfe- 

mencji bierze udział 15 państw, europejs- 

kich, dzięki czemu konferencja posiada cha 

waikter konferencji europejskiej, mającej 

na celu uzgodnienie gospodarczych, finan- 

sowych + hlandlowych interesów państw 

kontymentu przed ogólno - światową kon- 

ferencją gospodarczą i finansową. 
Na wniosek przewodniczącego zdecydo- 

wano, że sekretarzem konferencji: zostanie 
p. Stencek, czeskosłowacki. członek sekre- 

tarjatu Ligi Narodów. 

Następnie przewodniczący wygłosił prze 

mówienie, otwierające konferencję, w. kitó- 

mem podziękował władzom włoskim za goś 

cimę, powitał członków. 15 delegacyj oraz 

uwrócił uwagę na szerokie kompetencje, 

jakiemi konferencja lozańska obdarzyła 
konferencję w Stresie. 

Omawiając kryzys, jakś dotknął państ- 

wa Europy Środkowej i Wschodniej, mów- 

ca stwierdził, że przesilenie to w konsek- 

'wencji dotknęło poważnie imteresy mo- 

camstw zachodnich, które utraciły dawne 

rymiki zbytu. Bonnet, omawiając dalej prze 
bieg dotychczasowych konferencyj rolnych 
onaz rezolucje Ligi Narodów, stwierdził, 
że problemy, znajdujące się na porządku 

dziennym konferencji zostały już grunto- 

minie przedyskutowane i że nadszedł obec- 

miie czas na decyzje. Przewodniczący radzi 

szukać środków ogólnych i zasadniczych, 

a unikać środków połowiicznych i przejś- 

ciowych. 
Dalej mówca podkreślił znączenie obec 

mej konferencji dla przyszłej ogólno-Świla- 
towej konferencji gospodarczej, której po- 
modzenie zależy mw wielkiej mierze od po- 
wodzenia konferencji w Stresie. Akceptu- 
jąc zaimteresowanie Francji kryzysem 

państw Europy Środkowej i Wschodniej, 

Bonnet oświadczył, że mikt nie może być 
obojętny, gdy wokół niego szerzy się nę- 

dza i ubóstwo. 
Dyskusję generalną postanowiomo 102- 

począć we wtorek o 10 przed poł. W toku 
dyskusji czlonek delegacji polskiej dr. Ro- 
se, jako prezes biura bloku państw rolni- 

czych, przedstawi konferencji uchwały blo 

ku.rolnego, powzięte ostatnio "w Wansza- 

wie, oraz dodatkowe propozycje, wysunię- 

te przez miektóre państwa w Stresie. 

TELEGRAMY 
ROBOTNICY W GDYNI PODJĘLI 

PRACĘ 

GDYNIA. PAT. Ilość robotników, 

jaka stanęła dziś do pracy w porcie gdyń- 
skim, jest. zupełnie wystarczająca. W cią- 

gu nocy z soboty na niedzielę opuściło port 
9 statków, załadowanych węglem, oraz dwa 
drobnicą. Na całym terenie portu panuje 
wzorowy porządek, 

ZBIORY W Z.S.S.R. 

MOSKWA. PAT, — (Według raportów 

z dnia 1 września, zebrano dotychczas w 

ZSRR. рюпу . па obszarze 64,6 miljonów 
ha, wobec 71,6 miljanów ha w roku ubieg- 

łym io tej samej porze. Ziarno zaczyna się 

już sypać. Szczególnie źle wygląda sytua- 

cja w domenach państwowych, gdzie ze- 
ibrano dotąd 61,1 proc. zasianego obszaru. 

GORKIJ NA USŁUGACH 
PROPAGANDY SOWIECKIEJ 

MOSKWA, PAT. — Cała prasa druku- 
je mowę Maksyma Gorkija, przygotowaną 
Przez niego na kongres antywojenny. Gor- 
kij twierdzi między innemi, że „dla kapi- 
talistów niema nie droższego mad zloto“. 

Mówca odmawa kapitalistom udziału w 
ftwonzeniu kultury, twierdząc, że jest to 
zasługą ludzi nauki i pracy. Gorkij wy- 
śmiewa pacyfistów, głuchych na huk ar- 
mat ma Dalekim Wschodzie i nie reagują- 
cych ma krwawe walki uliczne w Niemczech 

SAMOLOT POD TRAMWAJEM 

MEDJOLAN. PAT. — Samolot cywil- 
my, pilotowany przez inż. Pessi, zaraz po 
odlocie z lotniska Chinisello, mia skutek wa 
dliwego funkcjonowania silnika wpadł w 
korkociąg i runął na ulicę, tuż przed tram- 

wajem, który, mimo użycia hamulców, u- 
derzył w samolot całą siłą rozpędu. Pilot 
odniósł ciężkie obrażenia, dwaj pasażero- 

wie tramwaju są lżej poturbowani. 
NOWY WYCZYN GANGSTĘRÓW 

CHICAGO. PAT. — 8-miu gangsterów 
wdarło się do gmachu depozytów banko- 
wych. 'Złodziejom . udało się steroryzować 
10 urzędników, których przetrzymali przez 

14 godzin 'w zamknięciu, sami zaś, mie śpie 

sząc się, otworzyli 300 schowków, i opróż- 
miwszy je, zbiegli. (Wartość skradzionych 
przedmiotów szacują na przeszło 250 tysię- 
cy dolarów. Złodzieje posiadali rękawicz- 
ki, by zapobiec rozpoznaniu odcisków pal- 

  

PIELGRZYMKI DO LOURDES 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj udało się do 

Lourdes 4200 pielgrzymów z Rouen i Hav- 
re'u. Nigdy jeszcze pielgrzymki z Rouen 
nie osiągnęły tak wielkiej liczby uczestni- 
ków. Wśród pielgrzymów znajduje się 550 
ciężko chorych. 
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Częściowa rekonstrukcja rządu 
Ustąpienie ministrów skarbu i komunikacji — Mini- 

strem skarbu prof. Władysław Zawadzki 
WARSZAWA 5 IX. (tel. własny) — 

W późnych godzinach wieczornych ogło 
szono oficjalnie, 2е minister Skarbu p. 

  

Jan Piłsudski i minister Komunikacji p. 
Alfons Kuhn złozyli Panu Prezydentowi 
podania, zawierające prośbę o udzielenie 
dymisji. Pan Prezydent przychylił się do 
tych próśb i obu ministrów zwolnił z 

  

zajmowanych stanowisk, a jednocześnie 

zamianował ministrem Skarbu dotychcza 

sowego wicepremjera prof. dr. Włady- 

sława Zawadzkiego, kierownikiem  mini- 

sterstwa komunikacji Michała Butkiewi- 

cza, prezesa radomskiej dyrekcji kolei. 

Posiedzenie Rady Ministrów 

WARSZAWA. IPAT. — W dniu 5 bm. 
pod przewodnictwem p. prezesa Rady Mi- 
nistrów Aleksandra Prystora odbyło się 
posiedzenie Rady Ministrów, na którem 
mozpatrzono i uchwalono szereg projektów: 
rozporządzeń Piana Prezydenta z mocą u- 
stawy. Między imnemi Rada Ministrów 

przyjęła następujące projekty rozporzą- 
dzeń: o ustnoju adwokatury, w sprawie 
umiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczy 
pospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochot- 
niczych lotach ćwiczebnych, o służbie woj- 
skowej podoficerów i szeregowych oraz w 
sprawie zmiany rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z 7 marca 1928 r. o 
podstawowych prawach i obowiązkach sze 

regowych marynarki wojennej. 

Ponadto Rada Ministrów powzięła u- 
chwałę o tymczasowem stosowianiu proto- 

kólu dodatkowego do konwencji handlowej 
francusko - polskiej z dnia 24 kwietnia 
1929 r. oraz załatwiła sprawy bieżące. 

  

Wielkie manewry na Wołyniu 
WARSZAWA 5 IX. (tel. własny) — 

W najbliższy czwartek rozpoczynają się 

na Wołyniu wielkie manewry między- 

dywizyjne, któremi kierować będzie ge- 

nerał Rydz - Śmigły. 

W manewrach wezmą udział wszy- 

scy attaches wojskowi państw akredyto 

wanych w Warszawie, oraz szef sztabu 

Stanów Zjednoczonych gen. Douglas 

Mac - Arthur, który w tym celu przyby- 

wa do Polski. Gen. Mac - Arthur przy- 

będzie do Warszawy we środę wieczo- 

rem i zaraz uda się do Równego, skąd 

odjedzie na teren manewrów, aby po 

dwóch dniach powrócić do Warszawy, 

gdzie złoży oficjalne wizyty. Z Polski 

gen. Mac - Arthur wyjedzie do Czecho- 

słowacji. 

IZ W EEC WWW I KET 

Plenarne posiedzenie Reichstagu 
zwołane na 12 b. m. 

BERLIN PAT. — Półoficjalna kores- 
pondencja parlamentarna donosi, ze 
Reichstag zwołany ma zostać na pienar- 
ne posiedzenie w dniu 12 bm. Prezydent 
Hindenburg powróci w sobotę do Ber- 
lina. Prezydjum Reichstagu przyjęte ma 
być tegoż dnia przez prezydenta Hinden 
burga. Na porządku dziennym posiedze 
nia plenarnego znajdzie się deklaracja 
programowa rządu Rzeszy. Po zakończe 
niu zjazdu katolików niemieckich w Es- 
sen rokowania między narodowymi so- 
cjalistami a centrum mają być wznowio- 
ne w najbliższych dniach. 

WITTELBACHOWIE MUSZĄ 
POWRÓCIĆ NA TRON 

BERLIN PAT. — Równocześnie z 
berlińskiemi manifestacjami  Stahlhelmni 
odbyły się wczoraj w Górnej Bawarji 
w miejscowości Aichrich uroczystości z 
okazji 700-lecia powstania udzielnego ba 
warskiego księstwa pod berłem Wittel- 
bachów. 

W manifestacji tej wzięło udział 10 
tysięcy osób. Obecny był również kron- 
prinz bawarski Ruprecht oraz przedsta- 
wiciele szlachty bawarskiej. Były kron- 

prinz Ruprecht wygłosił przemówienie, 
przyjęte owacjami na cześć byłego domu 
panującego. Przemawiał również znany 
przywódca związków chłopskich w Ba- 
warji dr. Heim, który wyraził nadzieję, 
że wkrótce na tronie bawarskim zasią- 
dzie znów reprezentant dynastji Wittel- 
bachów. 

ZJAZD KATOLIKÓW W ESSEN 

BERLIN PAT. — Wczoraj zakończył 
się w Essen zjazd katolików niemiec- 
kich, Związek katolików, narodowyca 
socjalistów, zwrócił się do prezydjum 
zjazdu, z żądaniem dopuszczenia mów- 
cy narodowo - socjalistycznego do wy- 
głoszenia odczytu na temat: „Katolicyzm 
a narodowy socjalizm". Żądanie to zo- 
stało przez przewodniczącego zjazdu 
księcia Loevensteina odrzucone. 

NOWY DEKRET 
PREZYDENTA  HINDENBURGA 
BERLIN PAT. — Prezydent Hindenburg 

podpisał wczoraj w Neudeck dekret, zapowia- 
dany przez kanclerza Papena, który nosi na- 
zwę „rozporządzenia prezydenta Rzeszy dla 0- 
żywienia gospodarki". 

Dekret jest obszernym dokumentem i zaj- 

Stahlhelm ślubuje wierność Hindenburgowi 
BERLIN PAT. — Z okazji zlotu stahl- 

helmowców, kierownictwo  Stahlhelm 
wystosowało do prezydenta Hindenbur- 
ga depeszę hołdowniczą o treści nastę- 
pującej: 

Stahlhelm ślubuje Prezydentowi Rze- 
Szy wierność i poparcie dla poczynań, 
mających wywalczyć narodowi niemiec- 

kiemu wolność zewnętrzną i wewnętrz 
ną. 

Prezydent Rzeszy Hindenburg odpo- 
wiedział depeszą, w której dziękuje 7a 
ślubowanie wierności, wyrażając życze-" 
nie, aby duch pogotowia zbrojnego oży- 
wiał wszystkie siery narodu niemieckie- 
go. 

  

Zamach na gen. Czang-Sun-Czanga 
" PARYŻ PAT. — Wczoraj w Tsi - 
Nan - Fou zamordowany został ostatni 
z wielkich wodzów chińskich ger. 
Czang - Sun - Czang w chwili, gdy wsia 
dał do pociągu, udając się do Pekinu — 
Generał żegnał się właśnie na dworcu 

Tornado w 
MIASTECZKO RAMON 

BUENOS AIRES. PAT. — Niebywały hu- 
ragan wyrządził straszne spustoszenia ы 
nocnych okolicach kraju. p 

Najbardziej ucierpiąła prowincja Corrwien- 
tes, gdzie szkody materjalne obliczają na 500 
tysięcy pesów. Miasteczko Ramon Castro zo- 
stało niemal doszczętnie zniszczone. 

Szalejący huragan zburzył kilkanaście bu- 
dynków, pozrywał dachy niemal ze wszystkich 

Finał niebywałej 
WiEDEŃ PAT. — W związku z aferą ma- 

sowego sterylizowania mężczyzn popełnił w 
Gracu samobójstwo przez zażycie morfiny 
33-letni studeat medycyny Rumun Konstanty 
Berson. Policja cdwiozła samobójcę do szpi- 
tala. gdzie czynione są wysiłki utrzymania go 
przy życiu. W liście wystosowanym do dyrek- 
cji policjj w Gracu, Berson przyznaje się do 
zaczucanych mu czynów i podał — bliższe 
szczegóły operacyj. Asystentami jego byli słu- 
chacze mtdycyny Akentjew i Anastazow. — 
Ksieniami Bersona byli przeważnie anarchiści. 

ze swymi przyjaciółmi, gdy z odlegości 
kilkunastu kroków 2 młodych Chińczy- 
ków dało 2 strzały. Jedna kula ugodziła 
śmiertelnie generała, druga jego sekre- 

CASTRO W GRUZACH 
zabudowań i zupełnie zniszczył połączenia te 
lefoniczne i telegraficzne. Główna ulica mia- 
steczka Ramon Castro, zasypana dosłownie 
szczątkami zburzonych budynków, przedstawia 
ła grczą przelmujący widok. Również i w pro 
wineji Chaco -Rio Negro wyrządził hura, 0l- 
R szkody  materjalne. Ofiar w ludziach 
nie Dio, 

afery Iekarskieį 
Berson pizyznał się, że operacje dokonywane 
były w nmiebsgjericznych warunkach. Wczoraj 
policja wiedeńska aresztowała przywódcę a- 
narcho-tyndvkzhstów Rudolfa Grossmana, któ 
ry wysiępował pod pseudonimem Piotra Pamu 
sa. Grossman rozwijał propagandę na wielką 
skalę. Od każdego operowanego otrzymywał, 
Grossman, — jak twierdzi „Sonn und Montags 
ztg.* — połowę honorarjum, tj. 40 szylingów. 
i = policja odkryła wczoraj 3 pokątne 
DU 

  

  

śmuje w Dzienniku Ustaw pod datą 4 bm. 7 i 
pół stronic druku, |“ 

Rozporządzenie składa się z 4 części. 

Część I pod tyt.: „Odciążenie gospodarki", 
zawiera kardynalne punkty programu  gospo- 
darczo - finansowego rządu i przewiduje wy 
dawanie bonów podatkowych od dnia 1 paź- 
dziernika 1933 r. Bony podatkowe otrzymywać 
będą płatnicy podatku - obrotowego, przemys- 
łowego i gruntowego w wysokości 40 proc. 
sumy podatkowej. Bony podatkowe za poda- 
tek komunikacyjny wydawane będą w pełnej 
wysokości. Podatek ten płacą głównie kołeje 
Rzeszy, które otrzymają w ten sposób zwrot 
podatku w nominalnej wysokości 170 miljo- 
nów marek. 

Bony podatkowe wystawiane będą imien- 
nie w odcinkach od 50 do 20 tys. mk. Począ- 
wszy od 1934 do 1939 roku będzie można te- 
mi bonami opłacać podatki wszelkiego rodza- 
ju. Bony podatkowe, oprocentowane na 4 od 
sta, dopuszczane będą do handłu na wszyst- 
kich giełdach niemieckich, przyjmowane w za 
staw przez Bank Rzeszy, wreszcie stanowić 
będą podstawę dla udzielania kredytów dyskon 
towych w bankach niemieckich i w banku 
Rzeszy. 

W dalszym ciągu część I dekretu przewi- 
duje udziełanie premij dla pracodawców w wy 
sokości 400 mk. rocznie, względnie 10 mk. 
xwartalnie od Kužčego nowozatrudnionego ro- 
bofnika. W tym celu rząd przygotowuje 700 
milionow mk. w bonach podatkowych. Celem 
viriężenia właściceli realności rząd Rzeszy 
przygotowuie sut.wencje w wysokości 50 miljo 
nów m. na cele utrzymania domów mieszkal- 
nych i budyrków. |, 

Część II dekretu zawiera zarządzenia w za- 
K csie polityki socjalnej i upoważnia. rząd 
Rzeszy do przeprowadzenia pewnych zmian w 
ustawodawstwie przcy, a zwłaszcza w ustawie 
o iwwwach zirire wych. Na podstawie dekretu 
rzed Rzeszy wyda rozporządzenie wykonaw- 
cze, umożliwiające redukcję płacy celem za- 
bezpieczenia m'nrnum dochodu, a zarazem za- 
zlęcenia pracodawcy do skracania czasu pra- 
cy, tem samem zatrudniania nowych sił robo- 
czych. Maksvr'alna redukcja płacy robotnika 
wynosić może 12 i pół proc. i może być za 
stcs:wana dopiero Trzy zwiększeniu załogi 
danego przed.iętiurstwa о 25 proc. Pracodaw 
ca uprawniony jest dc samodzielnego ustala- 
nia płac w zakresie nowej ustawy. W razie 
przekroczenia jej | zepisėw rozjemca urzędo- 
wy może pracoduwcy to prawo odebrać. Roz- 
porządzenie to wchcdzi w życie z dniem 15 
bm. 

Część III 
kredytowe dla rządu, m. in. do wyasygnowa- 
nia 50 miljonów mk. na rzecz terenów pogra- 
nicznych. 

Część IV dekretu przewiduje zarządzenia w 
zakresie polityki skarbowej i przedłuża pobie 
ranie podatku kryzysowego do końca rb. 

Bezpośrednio po ogłoszeniu dekretu rząd 
Rzeszy wyda rozporządzenie wykonawcze. 

Obszerny komunikat urzędowy precyzuje 
stanowisko rządu i powody, jakie kierowały 
ustawodawcą przy wydaniu dekretu: W obec- 
nej sytuacji gospodarczej należy przy osiąg- 
nięciu dna kryzysu przygotować teren pod na 
turalne ożywienie organizmu gospodarczego. 
Wprowadzenie ułatwień podatkowych oraz sze 
reg subwencyj zakończyć ma proces deflacji 
i zapewnić skuteczną walkę z bezrobociem. 
W tym celu rząd kontynuować będzie dalej ro 
boty publiczne, na które przeznaczył w naj- 
bliższych miesiącach około 750 marek. Komu- 
nikat podkreśla, że dekret poprawi przede- 
wszystkiem sytuację rolnictwa niemieckiego. — 
Ponadto rząd Rzeszy uchwalił w zasadzie 
wprowadzenie kontyngentu celem odciążenia 
rynku niemieckiego, zagrożonego zbyt wielkim 
importem produktów agrarnych z zagrańicy. 
W tym celu rząd Rzeszy podejmie rokowania 
z państwami _ zainteresowanemi w imporcie 
produktów rolniczych do Niemiec. 

dekretu zawiera upoważnienia 

Smarzyński, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, i 

SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewjcza 137 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 

WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

50 I tabelaryczne 0 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na atronje 2-eį I S-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, ora 
mimerach świeża nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa mitimetr 60 gr, W 

proc, drożej, Administracja nie 
dowolnie. Is śostarczenie numeru dowodowego £8 gr, 

  

wARSZĄWA — Tow, Ksłęgaraj Kol, „Ruch“, 

   prowincji o 25 trotai. 
słojtracja efe przyjmuje zasrzażeć 

  

Sytuacja międzynarodowa Polski jest dobra 
ROZMOWA Z MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH P. AUGUSTEM 

ZALESKIM 

Współpracownik Ajencji „Iskra“ od- 
był dłuższą rozmowę z ministrem spraw 
zagranicznych, p. Augustem  Zaleskim. 

Rozmowa obracała się wokoło wy- 
darzeń z dziedziny polityki międzynaro- 
dowej, w które obfitował ubiegły wio- 
senny i letni sezon polityczny, a poza- 
tem minister Zaleski wypowiedział sze- 
reg ciekawych uwag o całokształcie sy- 
tuacji międzynarodowej i szczególnie o 
sytuacji Polski. 

— Opinja publiczna — rozpoczął roz 
mowę nasz współpracownik — o ile do- 
brze się orjentuję w jej nastrojach, — 
przypisuje wielką wagę wydarzeniom 
politycznym, jakich uczestnikiem, lub ini 
cjatorem był pan minister, w imieniu Pol 
ski w ciągu ostatnich paru miesięcy. 
Opinja publiczna widzi w nich  przelo- 
mową poniekąd erę w polityce polskiej.. 
Największą wagę polska opinja publicz- 
na przypisuje zawarciu paktu o nieagre- 
sji z Rosją. Czy wolno dowiedzieć się 
nieco szczegółów o jego genezie i usiy- 
szeć opinję pana ministra o jego znacze- 
niu? 

Rokowania o pakt o nieagresji ze 
Związkiem Republik Rad — odpowie- 
dział minister Zaleski — prowadzone 
były już oddawna. Były to, coprawda, 
raczej rozmowy aniżeli rokowania. Za- 
warcie paktu Kelloga — który został 
wprowadzony w życie między Rosją i 
jej sąsiadami zachodnimi wcześniej, ani- 
żeli.gdzieindziej, z natury rzeczy zwol- 
niło tempo naszych pertraktacyj, ponie- 
waż sama idea nieagresji została przez 
ten pakt wprowadzona w życie. Jednak- 
że z czasem okazało się, że pakt Kello- 
ga, pomimo, że ma wiele zalet deklara- 
tywnych, pozostawia jednocześnie cały 
szereg kwestyj nierozstrzygniętych. Pakt 
Kelloga nie daje np. definicji agresji i 
nie ustanawia żadnego sposobu załatwie 
nia sporu. Obie te kwestje nie były łat- 
we do rozstrzygnięcia i przypuszczam, 
że mogę śmiało powiedzieć, że paroletnia 
praca, jaką włożyliśmy w studja i dysku 
sje nad temi kwestjami, stanowi pewien 
krok naprzód nietylko w stosunkach pol 
sko-sowieckich, ale nawet, mówiąc ogól 
nie, i na drodze teoretycznych rozstrzy 
gnięć. Wyeliminowaliśmy np. możność 
akcji wojennej bez wydania wojny. Nie 
oznacza to, oczywiście, że w dziedzinie 
tej niema już nic więcej do zrobienia. 
Pakt o nieagresjj ma być dopełniony 
przez umowę koncyljacyjną. Mam nadzie 
ję, że niezadługo prace te będą mogiy 
być ukończone, lecz muszę zaznaczyć, że 
koncyljacja nie jest dostatecznym syste- 
mem załatwiania sporów, które rozstrzy 
gać radykalnie może tylbo arbitraż. Mam 
nadzieję, że przyjdzie czas, gdy będzie- 
my mogli zawrzeć z Rosją sowiecką umo 
wę arbitrażową. 

W związku z tematem paktu o nie- 
agresji, rozmowa zeszła na te głosy pra 
sy francuskiej, które zarzucały Polsce 
zbytni pośpiech w podpisaniu paktu o 
nieagresji z Rosją i na niepokój, ujaw- 
niony z tegoż powodu w pewnych ko- 
łach rumuskich. 

— Samo przez się rozumie się — mó 
wi minister Zaleski — iż wszystkie pra- 
ce nad doprowadzeniem do skutku umo- 
wy o nieagresji, prowadzone były przez 
rząd polski w najbliższem porozumieniu 
z obydwiema naszemi sojuszniczkami —- 
Francją i Rumunją, oraz — z naszymi 
przyjaciółmi z nad morza Bałtyckiego. 
Okoliczności tak się złożyły, że pertra- 
ktacje nad paktem, aczkolwiek prowa- 
dzone równocześnie przez wszystkie pań 
stwa, sąsiadujące z Rosją od Zachodu, 
szły jednak w niejednakowem tempie. Z 
natury rzeczy najwolniej posuwały się 
pertraktacje rumuńskie, wiadomo bo- 
wiem, že Rumunja nie posiada bezpo- 
średnich stosunków dyplomatycznych ze 
Związkiem Republik Rad. Polska jaknaj- 
lojalniej oświadczyła rządowi sowieckie- 
mu, że pragnie równoczesnego wejścia 
w życie paktu o nieagresji wszystkich 
państw, sąsiadujących z Rosją. Wobec 
tego, w pertraktacjach naszych zmusze- 
ni byliśmy utrzymać tempo średnie, tak 
regulując tempo naszych negocjacyj, aby 
w miarę możności zachować tę równo- 

czesność. 

Tego rodzaju możność dają nam czte 
ry stadja, jakie przejść musi pakt od 
chwili negocjacji do chwili wejścia jego 
w życie. Dwa z tych stadjów już prze- 
byliśmy: parafowanie i podpis. Pozosta 
ją nam jeszcze dwa dalsze stadja: raty- 
fikacja i wymiana dokumentów. 

— A co mamy sądzić o głosach pra- 
sy niemieckiej, która z okazji pobytu 
wiceministra Becka w Stambule, rozpu- 
szczała pogłoski na temat przymierza 
polsko-tureckiego, względnie  trójprzy- 
mierza polsko-turecko-sowieckiego? 

— To są fantazję! — energicznie za- 
przeczył minister Zaleski. — Wycieczka 

ministra Becka miała 
turystyczny. W drodze 
trzymał się w Bukareszcie, 
oczywiście rozmowy na temat 
nych spraw polityqznych. 

— Czy zechce pan minister powie- 
dzieć coś 6 najbliższych  konierencjach 
międzynarodowych gospodarczych i ich 
oczekiwanych wynikach? 

— W dniu 5-tym września, a więc 
w poniedziałek najbliższy — odpowiada 
p. min. Zaleski — otwarta będzie kon- 
ferencjach w Stresie, poświęcona spra- 
wom ekonomicznym Europy środkowej 
i wschodniej. Uważam ją za stadjum 
przygotowawcze do wielkiej ekonomicz- 
nej konferencji światowej. Rząd polski 
udaje się do Stresy z materjałem bardzo 
ściśle przestudjowanym, dotyczącym nie 
tylko Polski, ale i całej Europy środ- 
kowo-wschodniej.  Przedyskutowaliśn:y 
program na konferencji bloku państw 
rolniczych w Warszawie, gdzie doszio 
do porozumienia co do głównych  linij 
wytycznych. Mam nadzieję, że rządy 
tych państw, które reprezentowane były 
w - Warszawie, zatwierdzą prace swych 
delegatów i że państwa rolnicze będą 
mogły wystąpić w Stresie z programem 
jednolitym. 

Jak już ogólnie wiadomo, Rzeczpo- 
spolita Polska zakomunikowała swój pro 
gram wszystkim sygnatarjuszom angiel- 
sko-francuskiego paktu zaufania w myśł 
art. 3-go tegoż paktu. { 

Co do wielkiej ekonomicznej konie- 
rencji światowej, trudno przewidzieć, 
kiedy odbyć się ona może. Przypuszczam 
że data jej będzie związana poniekąd z 
datą wyborów prezydenta Stanów Zje- 
dnoczonych Ameryki Półn. W każdym 
razie, będzie to jedna z najważniejszych 
konferencyj, jakie miały miejsce w dobie 
kryzysu Światowego i należy  przypu- 
szczać, że ciężkie lekcje, jakie kryzys dał 
światu, na tyle już podziałały, iż uczest- 
nicy tej konterencji przestaną myśleć ka 
tegorjami egoistycznemi i zrozumieją, 
że podniesienie życia gospodarczego 
świata może być osiągnięte tylko współ- 
nym wysiłkiem, przyczem należy pamię- 
tać, iż taki wspólny wysiłek udać się nio 
że tylko wtedy, gdy jest oparty o rów- 
ny podział nietylko zysków, ale i po- 
święceń, które należy złożyć na ołtaszu 
wspólnego dobra. 

Na zakończenie rozmowy wypowie 
dział się minister Zaleski na temat obec 
nej sytuacji międzynarodowej Polski. 

— Ogólnie biorąc — uważam, że 
sytuacja Polski na terenie międzynaro- 
dowym jest dobra a to dzięki naszej bar 
dzo ostrożnej polityce finansowej, któ- 
ra pozwoliła nam uniknąć reglamentacji 
dewiz i ogłaszania moratorjum dla wy- 
płat międzynarodowych. 

Pozatem, nasza wytrwała praca nad 
umocnieniem pokoju również znajduje 
szerokie zrozumienie. Z całą stanowczo- 
ścią mogę stwierdzić, że jeśli dalej po- 
stępować będziemy po tej drodze, sytua- 
cja nasza nietylko będzie utrzymana, ale 
i wzmocniona. 

charakter czysto 
powrotnej za- 

gdzie miał 
aktual= 

  

POGRZEB Ś. P. PUŁKOWNIKA 
т ROZWADOWSKIEGO 
WARSZAWA. PAT, — W dniu 5 bm. 

0 godz. 10 po nabożeństwie żałobnem w ko- 
ściele garnizonowym odbył się pogrzeb puł 
kownika Feliksa Rozwadowskiego, kierow- 
nika remontu koni w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych. W żałobnej uroczystości 
wzięli udział wiceministrowie spraw woj- 
skowych gen. dywizji Fabrycy oraz gem.. 
Składkowski, delegaci poszczególnych de- 
partamentów ministerstwia, przyjaciele i 
koledzy zmarłego. 

DEPESZA POLSKIE] EKSPEDYCJI PO- 
ГАКМЕ] DO PANA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 
WARSZAWA. PAT. — Polska ekspe- 

dycja polarna niadesłała na ręce Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej depeszę z Trom- 
s0e. — Dępesza brzmi: 

Polska ekspedycja polarna przesyła Pa 
mu Prezydentowi Rzeczypospolitej, z oka- 

pie Niedźwiedziej, wyrazy czci & hołdu 

STAN ZBIORÓW W POLSCE 
WARSZAWA. PAT. — Główny Urząd 

Statystyczny podaje do wiadomości prowi 
zoryczne obliczenia przypuszczalnych zbio- 

rów pięciu głównych ziemiopłodów w Pei- 
sce, dokonane na podstawie informacyj ku 
respondentów rolnych z dnia 15 sierpnia 
br. Przypuszczalne zbiory przedstawiają 
się następująco: pszenica 15.2105 tysięcy 
a, żyto 64.1126 tysięcy 9., jęczmień 
15.372,6 tysięcy q., owies 28.799,2 tysiące 
9., ziemniaki: 305.503,38 tysiące q. W 'sto- 

sumku do roku ubiegłego zbiory wypadły 
dla pszenicy o 32,8 proc. mniejsze, dla ży- 

ta o 12 proc. większe, dla jęczmienia o 4,2 
proc. większe, dła owsa o 3,1 proc. więk- 
sze, dla ziemniaków o 1,4 proc. mniejsze.
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„SILVA RERUM 
ŚWINIA ANGIELSKA, MASZYNA 

1 PRACOWNIK UMYSŁOWY 

Wychodzi w Polsce pismo p. t. „Jed- 

mość'. Jest ono organem „pracowników 
aumysłowtych', jak. głosi podtytuł. Jalka or- 
gan pracowników umysłowych zajmuje się 
sprawami, interesującemi tych pracowni- 

śów. Jakie sprawy interesują pracowni- 
ów umysłowych? Oczywiiście, umysłowe. 

Naprzykład w artykule (Jedność N. 17, 
1-g0 września) „Cukier krzepi — ale an 

gielskie świnie” czytamy: 

Masz nerwy przemęczone pracą i stera- 

ne ciężkiem życiem, żona twoja zaharowa- 
ma deficytowem gospodarstwem domowem, 
dzeci zmizerowane o bladych i zmiętych 

twarzach... Wszystkim wam przydałby się 
na „pokrzepienie* cukier, cóż, kiedy każą 
zań płacić drogo, a ciebie na to nie stać. 

O ile szczęśliwsza jest angielska świ- 
nia, bo „tuczy się” polskim cukrem, za 
który Anglik płaci 25 groszy za 1 kilog- 
ram! — podczas gdy ty, jeśli chcesz się 

tymsamym cukrem polskim tylko „pokrze- 
pić”, musisz zapłacić 1 zł. 60 gr. za 1 kilo- 
gram. 

Jedną więc ze spraw umysłowych, ob- 
chodzących (pracownika umysłowego, jest 
różmica jaka zachodzi pomiędzy nim a sz- 
zęśliwą świnią angielską. Różmica jak wi- 
dzimy, polega tylko ma ilości spożywanego 

cukru. 

Drugą sprawą umysłową, poruszoną 

przez niejakiego inż. R., jest zkolei różni- 
<a. pomiędzy pracownikiem umysłowym a 
maszyną. Inżynier R. charakteryzuje ją w 
sposób mastępujący : 

Jestem inżynierem z zawodu i mam 
przez całe życie ustawicznie do czynienia 
z maszynami. Nie będę, rzecz oczywista, roz 
pisywał się o genjuszu człowieka, który 
potrafił skonstruować szereg niesłychanie 

misternych maszyn, które czynności swe 
"wykonują bez zarzutu, dokładnie, szybko i 
solidnie. 

Ale stwierdzić muszę, że jeżeli maszy- 
na obsługiwana jest źle, to ulega szybkie- 

mu żepsuciu, a jeżeli zabraknie jej siły 
popędowej — pary, elektryki, gazu, czy 
smarów — to taka maszyna nie ruszy 2 
miejsca i nie ma na to żadnej siły, która 
kazałaby jej pracować. Nawet taka ewen- 
tualność nikomu-by nie przyszła do głowy, 
boć każdy rozumie, że musi maszynie dos- 
tarczyć wszystkiego, by mogła pracować. 

Myślę o tem często i porównuję mart- 
wą maszynę z człowiekiem urzędnikiem, 
który znajduje się w położeniu o wiele gor 
szym, niż maszyna. 

Różnica pomiędzy 
umysłowym a maszyną polega na tem, że 
pracownikowi umysłowemu braknie siły 
popędowej: pary, elektryki, gazu i smarów 
Wyższość zaś jego nad maszyną zasadza 
się na tem, że mimo braku siły popędowej, 
„potrafi om ruszyć z mejsca. 

_ _ $ą jeszcze inne sprawy, żywo interesu- 
. jące pracowników „umysłowych: dodatek 
mieszkaniowy, przepisy emerytalne i do- 
sdatkowe wynagrodzenie za pełnienie ja- 
tkichś, nieokreślonych bliżej „odrębnych 
fumkcyj, nienależących do zakresu czynno 
ści urzędowych ''.- Jest to sprawa tajemni- 
'cza, której mie potrafiłbym rozwiązać. 

° Na ostatniej karcie mają pracownicy 
umysłowi swój „kącik* rozrywek. Są tam 
szarady i zagadki. Poziom ich jest: ' wyso- 
ki, jak tego intelekt pracownika umysło- 
wego wymaga. 

Naprzykład taka szarada: 

za Pierwsza z trzecią zespolona 
Ruch maszyn wytwarza, 

| Czasem bucha z ziemi łona, 
Bo i to się zdarza. 
Druga z trzecią — niby kącik 
W domu jest i w ziemi, 
Co stęchlizną często trąci 
Jakgdyby z podziemi. 
Natomiast trzecia i czwarta 
Taka to rzecz znana, 
(Gdy złocona — to coś warta) 
Dla chłopa, czy pamła. 
Całość piękna — jest też znana 
W każdem mieście — oglądana. 

"W pięknej przeintelektualizowanej for- 
mie szarada zmusza pracownika umysło- 
wego do wysiłku umysłowego. Rozwiązuje 
się ją wi ten sposób: much maszyn; wytwa- 
rza „para''; stęchlizną trąci „nora'; zło- 

Nie prostuję, 
W numerze 209 „Słowa* ukazał się 

mój ieljeton p.t. „Więc o co chodzi". 
Była w nim mowa o naszem księgarstwie 
w ogólności, specjalnie zaś scharaktery- 
zowałem ofenzywę księgarzy na sklepi- 
ki szkolne. Księgarze dążą do zniszcze- 
nia tych sklepików, jako niebezpiecznych 

, konkurentów — oto wniosek, który na- 
leżało z feljetonu wyciągnąć. Księgarze 
mają wyłącznie swój handlowy interes 
na celu. 
Nie poczytywałem im tego za złe. Skądże 
znowu? Koszula zawsze najbliższa ciału. 
O swoje interesy każdy jak  najtroskli- 
wiej dbać powinien. Nie trzeba się tego 
"wstydzić. Przeciwnie, szczerze kwestję 
postawić. Tymczasem księgarze w swo- 

"im „Przeglądzie Księgarskim* wystąpili 
obłudnie. Wypisali nieskończone  jere- 
mjady na temat upadku kultury narodu, 
gromili literaturę kryminalno-sensacyjną 
(sami przecie wydają ją i sprzedają), 
widzieli przyszłość w najczarniejszych 

* kolorach. — dlatego, że młodzież nie 
dzie po książki do nich,lecz do sklepi- 
ków szkolnych. A idzie do sklepików 
szkolnych dlatego, że dostanie tam uży- 
wany podręcznik swego starszego kolegi 
za tanią cenę, albo poprostu wymieni je- 
'dną książkę na drugą. Bo młodzież nie 
ma dzisiaj pieniędzy na kupno drogich 
książek, bo — wyliczyłem — nabycie 
wszystkich nowych podręczników  ko- 
sztowałoby jednego ucznia 87 złotych. 
Więc, niech księgarze pomyślą również 
i o tej młodzieży. 

pracownikiem 
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Anglja wobec sytuacji na Dalekim Wschodzie 
PARYŻ. PAT. — Korespondent „Echo 

de Paris* donosi z Londynu, że obserwują 

tu z żywem zaniepokojeniem rozwój wy- 
padków na Dalekim (Wschodzie. Panuje 
przekonanie, że Japonja wikroczy w: miedłu 
gim czasie do Chim północnych. 

W obecnej chwili Japończycy zakłada- 
ją w Port Artur morską bazę militarną, 

co pozwoli im bronić wybrzeża Mandżurji 
oraz oprzeć o nie swoje operacje militarne 
z armją gen. Czang - Sung - Lianga. 

W przewidywaniu możliwości nieprzy- 
chylnego stanowiska Sowietów, Japończy- 
cy mają zamiar zdobyć Chabarowsk i w 

ten sposób przeciąć połączenie między So- 
wietami i Syberją a prowincjami nadmor- 
skiemi. Ze względu jednak mna panującą 
tam powódź, przygotowania wojenne nie 
będą mogły być ukończone przed zimą. 

W Londynie obawiają się, ażeby postę- 
powanie Japonji nie wywołało konfliktu ze 
Stanami Zjednoczonemi. Naogół co do So- 
wietów, to zebrane przez korespondenta in 
formacje są sprzeczne. Jedni twierdzą, że 

mogą one wystąpić przeciw Japonji, inni 

wspominają o tajnym układzie, zawartym 

między Sowietami a Japonją. Oświadcze- 
nie Stimsona o niepodobieūstwie zachowa-     

W dniu 3 b.m. przybyła do Warszawy misja 
oświatowa chińska w składzie p.p.: Cheng-Chi- 
Pao, dziekana wydziału pedagogicznego  uni- 
wersytetu centralnego w Nankinie, Li-Hsi-Mou, 
dziekana wydziału inżynierji uniwersytetu w 
Chekiang, Yang-Lien, profesora uniwersytetu 
w Peipingu, Kuo-Yu-Schou, dyrektora depar- 

Pedagodzy chińscy w Warszawie 

са 

tamentu ministerstwa oświaty, oraz  Li-Chia- 
Chiang. Misję powitali na dworcu  przedsta- 
wiciele Ministerstwa W.R. i O.P. z p. wicemi- 
nistrem Pierackim na czele, oraz szereg urzęd 
ników M. S. Z. 

Na fotografji naszej widzimy gości chiń- 
skich po przybyciu do Warszawy. 

HAS K II TRIO I ITT ITT 

HANDEL NIEWOLNIKAMI W MAROKKO 
Czarna karta cywilizacji XX wieku 

Nie trzeba wcale zagłębiać się w centrum 
Afryki, by ujrzeć prawdziwe niewolnice i praw 
dziwych niewolników. Dziesięć minut drogi 
aeroplanem, a półtorej godziny okrętem od 
Europy znajduje się miejscowość, gdzie handel 
niewolnikami kwitnie, jakgdyby kultura XX-go 
wieku tej połaci ziemi wcale nie dotyczyła. 

Liga Narodów zatrudnia niezliczoną ilość 
profesorów i urzędników w różnych  komi- 
sjach, którzy dyskutują zawzięcie na tem, czy 
gdziekolwiek na Świecie prowadzi się jeszcze 
handel niewolnikami. Mało tego! Liga Naro- 
dów drukuje ponadto odezwy i dane staty- 
styczne, wreszcie groźne rezolucje, z któremi, 
zwraca się: do wszystkich mocarstw, przyrze- 
kających solennie zwalczać handel niewoln- 
kami. W ten sposób archiwa Ligi Narodów 
wzbogacają się o jeszcze jeden nowy doku- 
mencik, lecz fakt ten rzeczywistości nie zmie- 
nia ani na jotę. 

Czasy, kiedy niewolników sprzedawano 
w Marokko na rynkach i placach, minęły bez- 
powrotnie. Dziś sprzedaje się tam niewolników 
wprost od ręki. 

Podczas mego pobytu w Tetuanie na ryn- 
ku, na którym dawniej sprzedawano i kupo- 
wano ludzi, ujrzałem w niszy pewną murzyn- 
kę, która na mój widok skuliła się, szczelniej 
tuląc się do muru. Mój arabski przewodnik ro 
ześmiał się: 

— Ona się boi, że chcesz ją kupić. 
Nie zrozumiałem. 
Mężczyzna, który przy niej stoi przyjechał 

z nią do Tetuanu, aby ją tu sprzedać. 
Kobieta zaczęła nagle wrzeszczeć i obrzu 

ciła stojącego przy niej mężczyznę swemi po- 
dartemi łapciami. 

— Ona powiada, że w tak podartych pan 
toflach nie chce pójść do kupców i żąda, aby 
przed sprzedażą kupił jej przynajmniej nowe 
pantofle. 

— Poczem poznaje się niewolnicę? 
— Wszystkie arabki noszą haiki, białe 

chustki, któremi się owijają, niewolnice nato- 
miast noszą szilaba, szare albo bronzowe pal- 

TLGLT EV MAE ATSIŲSK SRT KAT i RZE 

conią bywa „rama“. Razem — pa-no-ra-ma 
А со? слу mie przyjemna rozrywika po pra- 
cy umysłowej ? 

A. redaguje pismo dwóch doktorów: dr. 
Krajewski i dr. Warchałowski. W Krako- 
wie, przy ul. Św. Filipa N. 6, 

NARRATOR 

| iecz uzupełniam 
W odpowiedzi na ten feljeton zadra- 

śnięta redakcja „Przeglądu Księg.* nade 
słała długi list, prostujący moje wywo- 
dy. Na wstępie zastrzega się „Przegląd“, 
że nie zamierza polemizować, gdyż po- 
ruszone przeze mnie sprawy „zbyt są 
obszerne i poważne, by można je w jed- 
nym teljetonie wyczerpująco przedsta- 
wič“ — nie, „Przegląd” chce tylko coś 
niecoś sprostować. 

Rozumiem, że sprawy są „obszerne 
i powažne“. Wolno, jeśli kto chce, na- 
pisać rozprawę p.t. „Rola kulturalno-eko 
nomiczna sklepików szkolnych a kryzys 
księgarstwa polskiego". Feljeton nie ro - 
ści takich pretensyj. Feljeton może się 
mylić, gdyż często jest pisany od ręki, 
poto właśnie, by jakąś sprawę tylko po- 
ruszyć, nie zaś rozstrzygać i wyczerpu- 
jąco przedstawiać. Feljeton chętnie wy- 
słucha sprostowania, jeśli jest rzeczowe 
i rzetelne. 

Tymczasem „Przegląd Ksiegarski“ 
w swym liście, zrobiwszy sobie furtecz- 
kę we wstępnem zastrzeżeniu, cały na- 
cisk kładzie na rzeczy wyłącznie tormal- 
ne i „poważną sprawę” obraca w spór 
o wyrazy. 

Denn eben, wo Begriffe tehlen, 
Da stellt ein Wort zur rechten Zett 

sich ein. 
Mit Worten lisst sich trefilich strei- 

3 ten... 
Spór o wyrazy polega na tem, że ja 

w feljetonie moim wzmocniłem niektóre 
zwroty i zdania w cytowanym  przeze- 

  

ta męskiego kroju z kapuzami i rękawami, 
przyczem twarze ich są odsłonięte. 

Wszyscy prawie niewolnicy pochodzą z 
Sudanu. Mężczyźni kosztują od 300 do 600 pe- 
setów, kobiety od 400 do 700. 

Ten żywy towar przemyca się jako kontra 
bandę. Handlarz przedstawia kobiety, jako 
swe żony, a mężczyzn, jako służących. Euro- 
pejskie władze graniczne przymykają jedno 0- 
ko, a czasem i... rękę. 

Władca niewolników ma w stosunku do 
nich nieograniczone prawa. Gdy jest niezado- 
wolony może ich sprzedać. Wolno mu karać 
niewolników w najokrutniejszy sposób, przy- 
czem kara chłosty (od 5 do 20 batów) sta- 
nowi wyrok za najmniejsze przewinienie. 

Nie wolno mu tylko zabijać niewolników. 
Władca sam wybiera dla niewolnic mężów. 
Dzieci z takiego małżeństwa należą do nieg. 
Widziałem dwuletnich malców w  niewolni- 
czym stroju. Gdy niewolnik ucieka, policja 
arabska goni go i oddaje w ręce właściciela. 
Niewolnica, która staje się kochanką swego pa 
na, pozostaje niewolnicą dopóki nie urodzi 
dziecka. Dopiero wtedy pan jej może się z nią 
ożenić i nadać prawa wolnego człowieka. 

Opis ten brzmi nieprawdopodobnie, niemal 
jak bajka o dawnych, przebrzmiałych czasach. 
Jednakże w* dzisiejszej naszej rzeczywistości 
kryje się wiele podobnych smutnych bajek 

Ernst Toller. 

nia neutralności wobec państw agresyw- 
mych uważame jest w londyńskich sfera:h 
politycznych za wielce doniosłe. Piozatem 
Stany Zjednoczone zaznaczają, że o ile Ja- 
ponja naruszy palkt Kelloga lub pakt 9-ciu 
mocarstw, określający zasadę initegralnoś- 
ci terytorjalnej Chin, wszystkie traktaty 
morskie zostaną automatycznie anulowane. 

W tym wypadku Waszyngton miałby zu- 
pełną swobodę powiększenia swych zbro- 

jeń na morzu. Jest to sprawa, jak zazna- 

cza korespondent, która przedewszystkiem 
napawa troską gabinet angielski. 

Koła. miarodajne londyńskie miepokoją 
się, że postępowanie Japonji może dopro- 
wadzić do konfliktu. W tym wypadku An- 
glja widziałaby się zmuszona powiększyć 
edpowiednio swoją flotę, gdyż mogłoby 
jej grozić poważne załamamie się autory- 
tetu. Wreszcie w razie konfliktu japoūsko- 
amerykańskiego, jest pewnem, że Kanada, 
Australja: oraz Nowa Zelandja, zaniepoko- 

jone ambicjami japońskiemi, połączą się 
ze Stanami Zjednoczonemi bez względu na 

stanowisko Amglji. Tem też tłumaczy się 
— kończy korespondent „Echo de Paris — 

pośpiech, z jakim admiralicja wykonuje o- 
becnie zaniedbany od 2 lat program mor- 

ski, oraz budowę bazy iw Singapore. 

  

Sensacyjna sprawa 
© proc. w wysokości 700.000 zł. 

Niezwykle ciekawy proces toczył się w 
sądzie handlowym w Łodzi. Otóż adw. Cze 
sław: Bnzeziński z Warszawy, pełnomocnik 
Banku Polskiego w Warszawie (Bielańs- 

ka 10) skierował do Sądu Okręgowego w 

Łodzi skargę powodową przeciwko p. Ka- 

rolowi-Wilhelmowi Scheiblerowi  (Targo- 
wa 42) i Leonowii Grohmanowi (Tylna 11) 
pnzyczem wartość powództwa wynosi 700. 
860.86 złotych. 

Ze skargi tej wynika, że pozwani są 

dłużni Bankowi Polskiemu z tytułu kre- 
dytu ma machunku otwartym sumę 7.964. 
666.14 zł., od: której zaległe procenty na 

dzień 1 lipca rb. w kwocie 700. 860. 86 zi. 
nie zostały uregulowane. Bank Polski wez- 

wał pozwanych do zapłacenia nietylko za- 

ległych odsetek, ale i kapitału w ciągu 14 

dmi od daty mwezwania. 

W aktach sprawy znajduje się ponadto 
druczek, podpisany przez pozwanych, z któ 
mego wynika, że na otwartym rachunku 
pozwanych figuruje pozycja zł. 8.208.897. 
—wyciąg z otwartego rachunku, w którym 
figuruje pozycja zł. 10 miljonėw 382. 093. 
35 z marca 1932 r., przyczem odsetki wy- 
mosiły od: marca 1928 r. 2.687.427.21 zł. 
Ponieważ firma spłaciła 2.173.196.35  zł., 
pozostało jeszcze 8. 208 897 zł. Wobec te- 
go. że Bank Polski prosił Sąd o zabezpie- 

czenie powództwa w trybie rozkazu, prze- 

wiodniczący wydziału hamdlowego wydał 

odpowiedni rozkaz wykonawczy, zabezpie- 
czający powództwo. 

W dniu wezonajszym Sąd rozkaz powyż 
szy zatwierdził, 

Wamto madmienić, że Bank iPolski wpła 
cił wpis na rzecz Skarbu Państwia w wyso- 
kości 21 tysięcy 33 złotych. 

  KTE 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 

L.O.P.P! 

  

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych 5z. Sz. Prenumeratorów, że zdniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

załegającym w opłacie. 

   PRZY SAMYM 
PRZYSTANKU 

  

mnie artykule z Nr. 15 „Przeglądu“, na 
którym to artykule oparłem wogóle mój 
ieljeton. I dlatego „Przegląd* w swoim 
iiście domaga się sprostowania. 

Nie przytoczę sprostowania. Jest za 
długie (trzy kartki maszynowego  pis- 
ma), jest zbyt „obszerne i poważne”, 
zbyt wyczerpująco omawia kwestję je- 
dnego, naprzykład słowa — słowa „je- 
dynie“. Ja napisałem: 

— Księgarze jedynie (tak powiada- 
ją o sobie) bez względu na dzielące ich 
różnice, służą wielkiemu celowi: dobru 
polskiej książki. 

A „Przegląd Księgarski* powiada, że 
oryginalny tekst tego ustępu brzmi tak: 

— Ponad wszelkie bowiem inne za- 
gadnienia wybija się wielki cel, któremu 
księgarstwo polskie służy: dobro polskiej 
książki. 

— Różnica tekstów jest zatem  po- 
ważna! — dodaje redakcja Przeglądu z 
wykrzyknikiem. 

Właśnie. Redakcja Przeglądu bardzo 
poważnie bierze do serca wyraz „jedy- 
nie“, a ja tego wziąć poważnie nie mo- 
gę. Dla mnie poważniejszą sprawą jest 
wojna, którą księgarstwo wypowiedzia- 
ło sklepikom szkolnym. ‚ 

Ale o tej wojnie sprostowanie „Prze- 
glądu* dyplomatycznie . milczy. Rzecz 
naturalna: jest to sprawa zbyt delikatna, 
by ją w sprostowaniu wyczerpująco 
przedstawić. 

Redakcji „Przeglądu'* 
ne jeszcze nieścisłości. 
napisałem tak: 

* — Księgarze mówią: powodzenie 
książki — to powodzenie księgarzy. 

chodzi o in- 
Naprzyktad. ta 

Zawladamiamy, I rozpoczęlišmy sprzedaz: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 
PONARY "_rzciElLoNow" 
Parcele od 40 złotych na dogodne spłaty, 

lałermacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10 od 12—2 i od 6—7 ej. 

  

    

   
Tymczasem w artykule „Przeglądu 

ustęp powyższy brzmi tak: 
— Życie, rozwój i powodzenie książ 

ki, to — życie, rozwój i powodzenie księ 
garzy. 

Oczywiście, dwa wyrazy: „życie i 
rozwój* nadają zdaniu nieco inny cia- 
rakter, mianowicie — ideowy i górny. 
„Życie, rozwój i powodzenie* to dźwię 
czy patetycznie. A przecie, z całego to- 
nu cytowanego artykułu widać jak na 
dłoni, że chodzi właśnie tylko o to ma- 
terjalne powodzenie. Gdyby tak nie by- 
ło, nie rozpoczynaliby księgarze walki 
z biednemi sklepikami szkolnemi. Usu- 
nąwszy dwa słowa, odwinąłem tylko tę 
ideową bawełnę, w którą księgarze owi- 
nęli swój materjalny interes. 

A interesu tego, powtarzam, nie bi2- 
rę im za złe. Nie umiem tylko poważnie 
traktować ideowej bawełny. 

Z całego listu redakcji „Przeglądu* 
wynika że najważniejszą sprawą dla księ 
garzy jest zachowanie pozorów ideowo- 
šci. Ja wolę szczery handel, niż ideowe 
robienie interesu. 

A że o ten interes księgarstwu „je- 
dynie“ chodzi, niech zaświadczą dalsze 
cytaty z ideowego pisma p.t. „Przegląd 
Ksiegarski“. 

Otóż, w tymże piętnastym numerze 
podane są wyniki ankiety, z którą reda- 
koja zwróciła się do „kilkudziesięciu wy - 
bitnych przedstawicieli księgarstwa pol- 
skiego. Poważnem pytaniem, zadanem 
tym przedstawicielom, było: ° 

— Jak zwiększyć obroty księgarni w 

sezonie szkolnym? 

miesięczna opłata od niej. 

STARA NOWINA 
Nowe rozporządzenie Prezydenta 

Rzplitej o pomocy bezrobotnym ogłoszo 
ne w Dzienniku Ustaw nr. 74 nasuwa 
pewne refleksje, zarówno co do skui- 
ków u oromicznych tak i :ezultatów .- 
nansów; ch tej ustawy jak *  utrud. ień 
w uskurecznianiu samych opłat. 

A więc mamy nowe obciąż nc wła- 
ścicieli nieruchomoś i miejskich w po- 
staci opłat za kwity komorniane w wy- 
sokości od 25 gr. przy komornem do 100 
zł. miesięcznie aż do 1 zł.komornego 200 
i wyżej złotych. Wolne od opłaty sa 
kwity mieszkań 1 — 2 izbowych. Pu- 
mijając, że jest to nowe obciążenie wła 
šcicieli nieruchomości, w warunku zani- 
cania dochodu wobec prawnej i niepraw 
nej niewypłacalności lokatorów, a więc 
i małego dochodu z opłat za kwity, for 
ma pobierania tego podatku jest obmy- 
šlona tak, niefortunnie, jakby dla nęka- 
nia kamieniczników. 

Zdawałoby się prostą rzeczą naka- 
zać nalepiać na kwitach odpowiednie 
marki stemplowe, co byłoby bardzo ła- 
twe dla kontrolerów przez okazanie 
książeczek kwitarjuszowych. 

Nowe rozporządzenie nakłada obe- 
wiązek wnoszenia odnośnych sum na 
C-to odpowiednie funduszu bezrobocia 
do P.K.O. do 20 dni od chwili wydania 
kwitu, pod karą do 200 zł. 

Zmusza to właścicieli domu do pro- 
wadzenia nowych ksiąg i ciągłego. bie- 
gania do P.K.O. by wnosić dropne kwo- 
ty kilkudziesięciu groszy, lub kilku zło - 
tych, co przecie powoduje stratę czasu 
i rozchód na dalekie przejazdy do P.K. 
O. zawsze w obawie kary 200 zł. , 

Przejrzeć można księgi rachunkowe 
i sprawdzić jak i jakiemi sumami wno- 
szą lokatorzy komorne; wnoszą najczę- 
ściej nietylko z dużem zaleganiem, ale 
i w drobnych sumach wcale nie odpo- 
wiadającym miesięcznym opłatom. 

W tych warunkach znowu wynikną 
nieskończone spory i niesłusznie nakła- 
dane kary przez gorliwych urzędników. 

Lokator ma płacić miesięcznie 200 
zł.; o ile zalega z opłatą, jak to dziś 
jest ogólnem prawie zjawiskiem, po kil- 
kanaście miesięcy (po procesie wyno- 
si się nic nie płacąc) i potem uiści wię 
kszą sumę, to powstaje pytanie, — na 
które w ustawie nie ma odpowiedzi, — 
czy należy zapłacić za kwit 1 zł. czy ty- 
le złotych, ile razy 200 mieści się w wy- 
płaconej sumie i jak opłacić pozostały 
ogonek. 

Czy należy pacić od kwitu jako tako- 
wego — czy od ilości miesięcy wypła- 
conego komornego, choć suma 1 zł. jest 
maksymalną gdyby komorne wynosiło 
nawet 100.000 miesięcznie. 

— jeżeli zaś lokator owe 200 złotowe 
komorne miesięcznie płaci częściami po 
wiedzmy po 50 zł., albo i mniej, czy na 
należy płacić za każdy kwit po I zł. ze 
względu na 200-złotowe /komorne, czy 
25 gr. gdyż suma jest niższą od 100 zł.* 

Winno to być natychmiast wyjaśnio- 
ne, gdyż wszelkie niejasności stanowią 
pułapki, do których urzędnicy fisku 0- 
choczo łapią swe ofiary. 

Pomijamy zupełnie skutki podniesie-- 

nia opłat za cukier, gaz, piwo, gaz, prze- 
bywanie po 24 godzinie w restauracjach 
i bilardach, kinematograiach — to mu- 
si się odbić zabójczo na produkcji i 
konsumcji a więc na przemyśle i han- 
dlu, oraz na zwiększeniu bezrobocia, cze 
go chyba nie trzeba dowodzić, szczegól - 
nie w kraju tak bardzo wycieńczonym 
jak nasz. 

Chcemy zatrzymać się na dwóch po- 
zycjach tego rozporządzenia: żarówki i 

schowki (safes'y). Opłata 20 gr. od ża- 

rówki — nie wiemy, czy to od żarówki 

przy jej kupnie, czy od żarówki jako 
Światło iest 

nietylko potrzebne dla wykonywania 

pracy, ale i dla zdrowia jest niezbędne. 

Opodatkowanie zródła światła prowadzi 
z musu do zmniejszenia ilości żarówek, 

szczególnie że u nas opłata za energję 

elektryczną jest na ogół bardzo wysoka, 

a brak dostatecznego światła szkodliwie 

Obroty? Dlaczego obroty, a nie ży- 
cie, rozwój i dobro książki  polskiet? 

Na to pytanie o obrotach odpowiada- 
ją, między innymi, p.p.: Stanisław Arct 

z Warszawy, Bohdan Chrzanowski z 
Poznania, Marjan Niemierkiewicz z Gdy 
ni, Wacław Szelążek z Warszawy.. Wszy 
scy — asy księgarstwa polskiego. 

Co mówią oni o dobru książki pol- 
skiej? 

P. Stanisław Arct jest 
nia: 

takiego zda- 

— Należy przedstawić szkołom i 
nauczycielstwu, że kupowanie książek w 
księgarni, a nie w sklepikach szkolnych, 
przyzwyczaja młodzież do... chodzenia 
do księgarni. Jeżeli szkoła od idei skle- 

pików szkolnych odstąpić nie chce, trze- 
ba się starać objąć dostawę książek. 

P. Gustaw Szyling z Warszawy stwier 
dza krótko, jak prawdziwy człowiek in- 
teresu: 

— Uważam, że do zwiększenia obro- 
tów w sezonie szkolnym przyczynić się 

może ukrócenie sprzedaży książek skle- 

pikom szkolnym. 

Widzimy, że ci dwaj panowie różnią 

się nieco w poglądach: p. Arct jest ła- 

godny i kompromisowy, chciałby sta- 

rać się o objęcie dostawy, książek do skle 

pików; p. Szyling surowo i kategorycz- 

nie mówi: nie! nie dać im towaru — to 

będą musieli przyjść do nas. 

P. Wacław Szelążek z Warszawy za- 
leca bardziej sugestywne metody (ten 

człowiek zna się na ideowym handlu). 

— W jakim wypadku — pyta — с- 
koliczności mogą się ułożyć szczęśliwie 

    

     
   

  

wpływa na zdrowie. Jeżeli zaś miała to 
być miesięczna opłata, od każdej lampki, 
wówczas doprowadziłoby to do abso- 
lutnej redukcji nietylko  kilko-lampo- 
wych żyrandoli, ale i wszelkich poje- 
dyńczych lamp po za jedną niezbędną 
w pokoju. Jakk się to odbije na docho- 
dach miast z elektrowni, na produkcji i 
sprzedaży żarówek? Szczytem z tego 
obmyślenia a raczej całkowitego nieob- 
myślenia projektodawcy, jest opłata usta 
nowiona od safes'ów. 

Większość schowków w bankach 
wydzierżawia się za roczną opłatą 15 do 
30 zł. i to w czasach dzisiejszych jest 
wysoką opłatą, gdyż przeważnie już 
niema cennych rzeczy do chowania, cze- 
go dowodem, że dużo safes'ów jest nie- 
zajętych, gdy przed wojną nie można 
ich było dostać. ° 

Obecna ustawa wkłada opłatę 5 zł. 
miesięcznie od skrytki t.j. 60 zł. rocz- 
nie, gdy dzierżawa kosztuje 15 zł. 

Naturalnie, olbrzymia większość kli- 
jentów banków wyrzeknie się korzysta- 
nia z safesów. 

Klienci banków pójdą na ryzyko prze 
chowywania cennych rzeczy w domu 
wobec tak wysokich opłat na rzecz bez 
robotnych, banki stracą dochód z pie- 
niędzy w budowę saies'ów  wložonych, 
a fundusz bezrobocia będzie się skrobał 
w głowę, widząc, że z tego źródła ko- 
rzyści spodziewanych nie otrzyma. 

Jest znany chochlik drukarski, któ- 
ry płata figle przekręcając mądre zda- 
nia na nonsensy; czyżby egzystował rów 
nież chochlik ustawodawczy? 

Stanisław Wańkowicz. 
  

  

Wyszło z druku 2-gie wydanie pożytecz- 
nego podręcznika do nauki pisania na maszy- 
nach różnych systemów. Autorką jest p. Ja- 
dwiga Żywinówna, nauczycielka Instytutu Na- 
uk Handlowo-Gospodarczych w Wilnie. No- 
we wydanie zostało znacznie rozszerzone i 
poprawione i dzięki swoim niewątpliwym za- 
letom, uzyskało aprobatę Ministerstwa W. R. 
i O.P. (28-VI 1932 r. Nr. Il — 7703/31). 

Podręcznik, ułożony . systematycznie i 
przejrzyście, ozdobiony licznemi ilustracjami, 
staje się znaczną pomocą nietylko przy nau- 
ce w szkołach handlowych, lecz i samoukom 
ułatwia zdobycie umiejętności obchodzenia 
się z maszyną do pisania. 

Autorka zaleca metodę 10-cio palcową, 
przyczem zupełnie konkretnie określa pracę 
każdego palca na klawjaturze, przez co unika 
się zbytecznych ruchów rąk i nadaje się pal- 
com dużo sprawności, oraz pewności. — Ора- 
nowanie tego systemu daje wielkie korzyści, 
albowiem pewność ruchów zmniejsza a nawet 
wyklucza możliwość błędów. 

Skłąd główny w księgarni Kazimierza Rut- 
skiego w Wiłnie, ul. Wileńska 38, poza tem 
we wszystkich księgarniach. Przystępna cena 
egzemplarza zł. 2.50: — powinna zapewnić . 

popyt. 

SAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Bądź nowoczesnym 
i podróżuj samolotem 

Informacje i bi 
lety: w biurach 
AS AAS 
w większych biu- 
rach podróży i 
u portjerów więk- 

szych hoteli. 

Port lotniczy: Porubanek, tel. 80. 
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Żyto szampańskie 
do siewu poleca 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLN CZY 

w Wiinie Zawalna 9, tel. 323 

1 A 

  

T i Li ЕННЕ 

(la księgarza? Pierwszy warunek: do- 
bre stosunki z nauczycielstwem... Moż- 
na Kupującemu uczniowi, czy uczenicy 
dać mały bloczek z firmą do notowania.. 

Poco zaraz duży bloczek? Wystar- 
czy mały, z firmą... To rozumiem: to jest 
reklama, troska o rozwój, życie i powo- 
dzenie firmy. 

Najzdrowiej dobro książki polskiej 
rozumie p. Marjan Niemierkiewicz z Gdy 
ni. Mówi przekonywująco i rzeczowo: 

— Przeciwdziałać należy otwieraniu 
sklepików, względnie samopomocy szkoł 
nych przez interwencję u władz  lokal- 

nych, a gdy ta nie odniesie skutku, przez 
wejście w kontakt z kierownikami skle- 

pików i zaofiarowanie im przy zakupach 
masowych pewnego procentu tak, jakby 
się honorowało własną siłę pomocniczą 
przy sprzedaży książek. | 

Tutaj już jest cały program, „obszer 
nie i poważnie'* ujęty, przewidujący, ob- 
myślony na daleką metę. 

Więc o co chodzi? Niech redakcja 
„Przeglądu Księgarskiego”* wytłumaczy. 
Jaki to jest ten wielki, wspólny cel, któ- 
remu całe księgarstwo polskie służy? 

Ja przypuszczałem, że tym celem jest 
zniszczenie sklepików szkolnych, które 
dają niezamożnej młodzieży tanią książ- 
kę. P.p.: Arct, Szyling, Szelążek i Nie- 
mierkiewicz — tuzy księgarstwa — po- 

twierdzają moje przypuszczenia. Jak się 

na to zapatruje redakcja „Przeglądu 
Ksiegarskiego“ ? Wysz.



ONIKA 

RSDKLERENS 
WTOREK 
Dziś 6 

Zacharjasza 
įntro 

Melčhjora 
КОВЬ е° 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 5 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 760. 
Temperatura średnia: - 15. 

Temperatura najwyższa: --18. 

Temperatura najniższa: + 10. 

Opad: 0,3 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

URZĘDOWA 
— Wojewoda Beczkowicz wyjechał na in- 

spekcję. — W poniedziałek dn. 5 bm. p. wo- 

jewoda Z. Beczkowicz wyjechał na kilkudnio- 

wą inspekcję powiatu brasławskiego. 

— WIZYTAOJA SĄDÓW. Dmia 6 bm. 

pam prezeż Sądu Apelacyjnego Wacław 

Wyszyński wyjechał na wizytację sądów. 
— Dyrektor Kolei Państwowych inż. Ka- 

zimierz Falkowski wyjechał w dniu 3 bm. do 
Warszawy w sprawach służbowych na kilka 

dni. 

   
Wscnód słeńce g. 5.18 

Zachód siońca g.18 38 

WOJSKOWA 
— OBCY WOJSKOWI W WILNIE, Do 

Wilna w przyszłym tygodniu ma' przybyć 
kilku attaches wojskowych państw zaprzy 
jażmionych z Polską. 

Goście zwiedzą zabytki Wilna i zapoz- 
mają się z terenem, Wileńszczyzny. г 

— Pozdrowienia żołnierzy węgierskich. — 
Siódmy baon królewskich  cyklistów węgier- 
skich im. Króla Batorego, z okazji doroczne- 
go Święta nadesłał do 3 pac. w Wilnie depeszę 
następującą: '„Potomkowie żołnierzy Wielkie- 
go Króla Polskiego, obchodząc dnia 31 sierp- 
nia rb. swe Święto , wzbudzając wspomnienia 
wspólnej chwały, walk i zwycięstw, proszą 
oficerów, podoficerów i żołnierzy 3 pac-u o 
przyjęcie koleżeńskiego szczerego pozdrowienia 
7 baonu cyklistów'. 

3 pułk art. ciężkiej odpowiedział -depeszą 
dziękczynną. 

MIEJSKA 

— Roboty na Zamkowej. — Magistrat za- 
pewnia, że układanie klinkieru na ul. Zamko- 

wej rozpocznie się w bieżącym tygodniu. 

Wczoraj przystąpiono do usuwania starego 

bruku naprzeciwko poczty, gdzie jak wiadomo, 
również będzie ułożona gładka jezdnia. 

— NOWE CHODNIKI. W przyszłym 
tygodniu magistrat m. Wilna przystąpi do 
układania. chodników mia ul. Mickiewicza, 
Zawalnej i niektórych _ przedmieściach 

miasta " 
— AUTOBUSY DO JEROZOLIMKI— 

Od wtorku dnia 5 września autobusy „Ar- 
bonu“ na linji Wilno — Jerozolimka kur- 
sować będą w dni powszednie: z Wilna — 
© godzinie 6,50, 7,50, 14, 15,30, 16,30. i 19,45 
z Jerozolimki — o godzinie 7,20, 8,20, 14,30 
16, 17 i 20,15. W niedziele autobusy będą 
kursować bez zmian, jak dotychczas. 

— Niema światła na Filareckiej. — Miesz- 
kańcy ulic Filareckiej i  Ciesielskiej zwrócili 
się do magistratu z prośbą o przedłużenie linji 
elektrycznej wzdłuż tych ulic, bowiem brak 
światła, szczególnie w okresie jesiennym i zi- 
mowym dotkliwie daje się we znaki. 

— Usunięcie zeschłych drzew. — Wobec 
uschnięcia siedmiu drzew w szpalerach, które- 
mi wysadzona jest ul. Wiwulskiego, zostały 
one spiłowane i uprzątnięte. Szpaler w naj- 
bliższym czasie zostanie dokompletowany nowe 
mi drzewami. (j). 

KOLEJOWA 
— Na konferencji w Brukseli. — W  paź- 

dzierniku odbędzie się w Brukseli miedzyna<o 

dowa konferencja kolejowa poświecona zimo- 

wemu rozkładowi jazdy pociągów. 

Omawiane będą m. in. godziny, przejazdu 

pociągów przez Stołpce do Mińska i przez 

Wilno do Rygi, Tallina i Helsingforsu. 

POCZTOWA 

— TELEFON Z EGIPTEM. Z dniem 
3 bm. zostaly obniżone opłaty za rozmowy 
telefoniczne między Wilnem a Egiptem z 
137 fr. 50 ct. na 100 fr. 

SZKOLNA 
PRYWATNA  KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA POWSZECHNA STOWARZY- 
SZENIA „RODZINA! WOJSKOWA w ko- 
szarąch I Brygady, z dodatkowym języ- 
kiem francuskim, posiada: kilka miejsc w 

oddziałach od 1 do 3. 

Do szkoły i przedszkola przyjmowane są 

dzieci i osób cywilnych. 

Szkoła i przedszkole posiada lokal urzą 
dzony według wszelkich wymogów higjeny 
i medagogiki, umieszczona iw osobnym bu- 
dynku, otoczonym ogrodem; z boiskiem dla 
gier i zabaw. 

Opłata nader umiarkowana. 
Imformacyj udziela kancelarja szkoły w 

*oszarach I Brygady budl Nu. 2, w godzi- 
nach szkolnych. wa: 

sily wodnej 
do wykorzystania 

maj. 

  

, ma głos” w wykonaniu p.p.: Iny i 

„Shelley's Institute" — Dyrekcja poda 
je do wiadomości, że od dnia l-go września 
kancelarja przyjmuje zapisy na kursa angiel- 
skiego, niemieckiego i francuskiego. 

Rodowici Anglicy Mr. George Bridge 
Denis Cross rczpoczynają we wrześniu wykła 
dy literatury aszgielskiej. 

Stenografja augielska i niemiecka oraz pi- 
sanie na maszyrie. — Kancelarja czynna co- 
dziennie od 1'-ej do 13-ej i »d 17:ej do 20-ej. 
Adres: Zygmnte wska 20 m. 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wystawa ruchoma. — We wtorek dnia 

6 września 1932 r. o godz. 19-ej odbędzie się 
w lokalu Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie zebranie organizacyjne miejscowego 
komitetu Wystawy Ruchomej Prób i Wzorów 
Przemysłu Krajowego w Wilnie. 

— Miesięczne zebranie delegatów Związku 
Cechów odbędzie się dnia 6 września o g. 8 
w lokalu Bakszta 1. Na porządku dziennym: 
obrona obowiązujących Świąt, dni Świątecz- 
nych w handlu podatek dochodowy i inne. 

TEATR I MUZYKA 
— „Handlarze sławy* w teatrze Lutnia. — 

Dziś we środę 6 września o godz. 8 min. 15 
ukaże się po raz 5-ty arcyciekawa komedjo - 
satyra Pagnol'a i Nivoix p.t. „Handlarze sła- 
wy” z gościnnym występem i w reżyserji p. 
Jana Boneckiego , znakomitego artysty teat- 
rów warszawskich, który w sztuce tej zakonń- 
czy swe gościnne występy w Wilnie. Szereg 
przezabawnych sytuacyj silnie zaprawionych 
sarkazmem, w które arcydzieło to obfituje, 
wywołuje huragany oklasków Świetnie bawią- 
cej się publiczności. Cały doskonale zgrany ze- 
spół stanowią p.p.: Bonecki, Wołłejko, Wasi- 
lewski, Bielecki, Budzyński, Puchniewski, Bru- 
sikiewicz, Molska, Kamińka, Hajdamowiczów- 
na, Detkowski, Dobrowolski, Skolimowski i in. 

Jutro 7 września o godz. 8 min. 15 — 
„Handlarze sławy”. 

— Ostatnia premjera w teatrze Lutnia — 
Reżyser W. Radulski przygotowuje sztukę 
Franka Vospera p.t. „Cudowny połów*. Będzie 
to pożegnanie i zamknięcie bież. sezonu. 
— „Publiczność ma głos'* w teatrze Letnim. 

Dziś we środę 6 września o godz. 8 min. 15 
ujrzymy arcywesołą, nadwyraz ciekawą i bar 
wną rewję w nowym programie: „Publiczność 

Jerzego 
Ney'ów, Janiny Kozłowskiej, Ludwika Sempo- 
lińskiego, Włodzimierza  Boruńskiego,  Zofji 
Kosińskiej, Jerzego Sulimy - Jaszczołta, Wandy 
Biszewskiej oraz Karola Wyrwicz - Wichrow- 
skiego i zespołu girls. „Publiczność ma głos* 
— a więc bawi się wesoło, zapominając o co- 
dziennych troskach i kłopotach. 

Jutro 7 września o godz. 
„Publiczność ma głos”. 

— W [PARKU IM. ŻELIGOWSKIEGO. 
Dziś Koncert Symfoniczny pod batutą prof 

M. Małachowskiego, oraz ostatni pożegnal 
ny występ Nowej Rewji Wil. pt.: „Miłość 
mas plogodzi* pod kierow. art. liter. Anto- 
niego Jaksztasa. W programie najlepsze 

przeboje rewijowe. Początek punktualnie 

o godz. 8,15 wiecz. Wejście tylko 30 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Pat i Patachon, jako wyna- 

lazcy prochu. 8 

HOLLYWOOD — Żebrak Stambułu. 

CASINO — W cieniu drapaczy chmur. 

PAN — Kobiety bez przyszłości. : 

| RÓŻNE 

— TURNIEJ SZACHOWY PAŃ O 
MISTRZOSTWO WILNA. Dnia 1 paździer- 
mika br. o godzinie 17-tej, w lokalu Towa- 
rzystwa Szachowego w Wilnie, rozpocznie 

się turniej szachowy pań o mistnzostwo 

miasta Wilna. Panie, życzące walczyć o ty 
tuł mistrzyni! miasta, mogą zgłaszać się po 
informacje i zapisywać się do turnieju w 
sekretarjacie Towarzystwa Szachowego, 
ul. Miekiewicza 11. 

— BEZROBOTNI. Na terenie Wileńsz- 
czyzniy zanotowano przeszło 5000 bezrobot- 
nych. — Najwięcej bezrobotnych w Wilnie 
znajduje się pracowników: umysłowych. — 
Liczba tych bezrobotnych dochodzi do 900 
osób. Na prowineji majwięcej robotników 
miewykwalifikowanych i robotników rol-* 
nych. i 

— Z życia Towarzystwa Opieki nad Źwie- 
rzętami w Wilnie. — Zarząd T-wa Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie podaje do wiadomości 
członków i sympatyków, że po ferjach waka 
cyjnych działalność T-wa została wznowiona 
we wszystkich dziedzinach, a mianowicie: 

1) Sekretarjat T-wa czynny jest obecnie 
codziennie (z wyjątkiem świąt) od godz. 6 
do 7 wiecz. (Tatarska 2 — I piętro). 

2) Zebrania Komitetu Pań odbywają się w 
sekretarjacie co wtorki od godz. 6 wiecz. 

3) Zebrania opiekunów rejonowych odbywa 
ja się w sekretarjacie co środy o godz. 6 wie 
czór. 

4) Przyjęcia w ambulatorjum T-wa (Pió- 
romont 11 m. 3) rozpoczynają się z dniem 11 
bm. od godz. 4 do 5  wiecz. codziennie, a w 
niedziele od godz. 10 do il rano 

5) Pierwsze powakacyjne zebranie zarządu 
odbędzie się 7 września rb. (Środa). 

— AKCJA HODUROWOCÓW. Na tere- 
mie powiatu mołodeczańskiego i wołożyń- 
skiego bawili przedstawiciele sekty hodu- 
rowców, którzy zamierzali otworzyć dom 
modlitwy. 

Akcja hodurowców na terenie powia- 

tów województwa wileńskiego, nowogródz- 
kiego i poleskiego prowadzona jest w os- 

tatnich czasach bardzo intensywnie. Hodu 
rowcy, posiadając pieniądze na propagan- 
dę, założyli kilka domów modlitwy. 

Dnia 4 bm. w miasteczku Michniewi- 
czach kilku agitatorów sekty hodurowców 
pobito na rymku koło kościoła, gdzie pmo- 
wadzili agitację wśród włościan, opuszcza- 
jących świątynię. > 

, W Dereczynie został pobity hoduro- 
wiec Klemens Klatko, który mawolywał 
włościam do zapisywania się do sekty. We 
wsi. Krynki gm. piotrowskiej, grupa kobiet 
pobiła dotkliwie hodurowca-komumistę Bo- 
lesława Brymkuma, a gdy stawiał on opór, 
wrzuciła go do stawu. Nieprzytomnego а- 
gitatora wydobyto ze stawu i oddano pod 
opiekę policji. ” 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— CYKLISTA WPADŁ NA SŁUP.— 
Na ul. Pańskiej został znaleziony cykli- 
sta w stanie nieprzytomnym. Posterunko 
wy odwiózł go do szpitala św. Jakóba, 

gdzie po pewnym czasie chory odzyskał 
przytomność. Jak się okazało, był to 

«laudjusz Albert lat 21 (Końska 24). —- 
Zasłabł wskutek uderzenia się głową 0 
słup telegraficzny w czasie, gdy jechał 
rowerem. 3 

— Nagły zgon rabina. — Wczoraj nagle 
zmarł rabin Izrael Michaliski (Stefańska 23). 

  

8 min. 15 — 

, predstwa* ZSSR i 

Handei Wileńszczyzny 
z Sowietami 

PRZEDSTAWICIEL SOWĘCKIEGO 
„TORGPRĘDSTWA* W WILNIE 

W związku z pobytem w Wilnie 
przedstawiciela warszawskiego „Torg-' 

przeprowadzeniem 
przez niego rozmów na terenie Wileń- 
skiej Izby Przem. - Handlowej z przed- 
stawicielami sier gospodarczych dowia- 
dujemy się od dyrektora Izby następują 
cych szczegółów: 

Możliwie iniormuje p. dyrektor, 
— że odwiedziny te są rezultatem pod- 
pisanego ostatnio paktu o nieagresji.-— 
Chociaż z Górnym Śląskiem istnieją daw 
no stosunki handlowe, powstałe znacz- 
nie wcześniej przed podpisaniem paktu. 

Duże zainteresowanie mają Sowiety 
dla naszej słoniny. Mogłyby też otrzy- 
mać u nas, na terenie Wileńszczyzny, 
większą jej ilość, lecz chcą ją nabyć о 
tyle o ile zakupimy u nich maszyny rol- 
nicze, jak rp. wirówki. W zasadzie wi- 
rówki sowieckie są dobre i tanie, mog- 
łyby one doskonale konkurować z podob 
nemi wyrobami innych państw. Niestety, 
wieś nasza jest biedna i nie może się 
dziś inwestować. Przeprowadzone per- 
traktacje na terenie Izby z przedstawicie 
lami spółdzielni handl. - roln. można u- 
ważać prędzej za wstęp do pertraktacyj 
o nawiązaniu stosunków i wtedy, gdy 
będziemy w stanie nabywać sowieckie 
maszyny rolnicze, omawiana tranzakcja 
mogłaby dojść do skutku. Jednakże po 
tych rozmowach Sowiety orjentują się, 
do kogo mają się zwrócić w wypadkach 
konkretnych, a my ze swej strony — na 
co liczyć w przyszłości. 

Jednocześnie w czasie rozmowy za- 
proponowaliśmy Sowietom tanie wyroby 
manufaktury i konfekcji białostockiej, 
lecz nie wygląda na to, że te tranzakcje 
mogą specjalnie zainteresować Sowiety. 

Powstaje zagadnienie ewentualnej 
sprzedaży słoniny, „za ten sam zamien- 
ny artykuł, którym rekompensuje się kun 
no rudy przez nich na Górnym Śląsku, a 
mianowicie futra i inne surowce, ale Se 
wiety, zamianę towarami traktują dziel- 
nicowo. Za rudę faktycznie otrzymujemy 
futra i inne surowce, zaś tranzakcja 
Wileńszczyzną byłaby zupełnie samo- 
dzielną. 

Wspomniane rozmowy z przedstawi- 
cielem „Torgpredstwa* są dla nas o ty- 
le wartościowe, o ile otwiera się pewna 
możliwość w przyszłości dla naszego 
handlu i przemysłu. 

Będąc otoczeni ze wszystkich stron 
granicami obcych państw, bez eksportu 
lub tranzytu nie możemy liczyć na roz- 
„wój. 

REALS TTT 

Wypadek miał miejsce na podwórku domu 

szkolnego przy ul. Niemieckiej 6 w chwili, gdy 

Michaliski wychodził z synagogi po odprawie- 

niu modłów. 

—- SAMOBÓJSTWO NA UL. ORZESZ- 
KOWEJ. 'Wtezoraj w dzień popełniła samo- 
bójstwo żona urzędnika kolejowego, 33- 

letnia: Helena Malej (Orzeszkowej 3 m. 12) 
Służąca Malejowej znalazła ją wiszącą 

wi korytarzu już bez życia, tak że wszelka 
pomoc okazała się spóźnioną, 

Samobójczyni cierpiała ostatnio na sil- 
ny rozstrój nerwowy il to najprawdopodob- 
miej było przyczyną rozpaczliwego kroku. 

Zwłoki desperatki zabezpieczone zosta- 
ły do decyzji władz sądowo-śledczych. 

Malejowa pozostawiła dziecko w wieku 
10 lat. 

— Strzeżcie się oszustów. — Ostatnio na 
terenie województwa wileńskiego pojawili się 
rzekomi agenci bankowi, którzy pod pozorem 
wymiany dolarówek i papierów  wartościo- 
wych popełniają oszustwa. Przedwczoraj do 
mieszkanki m. Landwarowa Gubicz zwrócił się 
pewien osobnik, który podał się za urzędnika 
bankowego i zażądał dolarówki. którą miał 
zamienić na inną, ponieważ ta straciła swą 
ważność. Podczas spisywania nr. dolarówki о- 

szust zamienił dolarówkę na kawałek papieru 
i ulotnił się. Również w podobny sposób pad 
ło ofiarą kilku mieszkańców m. Wilna i pro- 
wincji. Poszkodowani zwrócili się ze skargatmi 
do policji. : 

— Runęło drzewo przy ul. Wiwulskiego. 
Na skutek onegdajszej wichury runęło stare, 
całkiem, jak się okazuje, spróchniałe drzewo 
przy ulicy Wiwulskiego. Wypadek miał miej- 
sce w godzinach południowych. Padające drze 
wo omal nie zawadziło przejeżdżającej doroż- 
ki. 

— PRZYWŁASZCZENIE. Jadziewicz 
Kazimiera przywiaszczyla na szkodę Gerlukie- 
wicza Aleksandra (Kalwaryjska 22) 700 zł. 
gotówką oraz garderobę męską, bieliznę poś- 
cielową i inne sprzęty domowe, łącznej war- 
tości 2000 zł. W sprawie tej toczy się docho- 
dzenie. 

— SPADŁA ZE SCHODÓW. — Radyków- 
na Augusta lat 19 (Dzielna 48) spadła ze 
schodów i natrafiła przytem na szkło stłuczo 
nej butelki. Szkło przecięło jej arterję lewej 
ręki. Lekarz Pogotowia, po udzieleniu pomocy 
pozostawił Radykównę na miejscu w stanie 
niezagrażającym życiu. 

— Tajne gorzelaie. — W ub. miesiącu na 
terenie powiatów woiewództwa wileńskiego 
funkcjonarjusze P .P . 1 władze skarbowe u- 
jawniły 19 tajnych gor.elm. 25 chłopów po- 
ciągnigto do odpowieczialności. sądowej. 

W cegu pierwszez0 półrocza w Wileń- 
szczyźnie wykryto 131 ® nych gorzelni samo- 
gonki 715 włościan skazano na grzywnę w 
wysokości 19300 zł. i aresztem lub więzie- 
niem na przeciąg 2:3 niesięcy. | 

WILNO—TROKI 

— ROBOTY KONSERWATORSKIE.— 
'Prowadzone od kilku miesięcy prace kon- 
senwatorskie przy starożytnym zamku na 
wyspie w: Trokach zostały zakończone. Od 
remontowano znaczną część ruin zamku. 
Dalsze roboty ' konsenwacyjne rozpoczną 
się w przyszłym roku w m. maju. 

— POŻAR. — W Dziewieniszkach pow. 
wil. - trockiego z powodu wadliwej budowy 
kominu zapaliły się 2 domy mieszkalne, z in- 
wentarzem i sprzętem rolniczym wartości 
7000 zł. Poszkodowanymi są Dominik Rynkow 
ski i Jan Lachowicz. 

SŚWIĘCIANY 

Uszkodzone przewody telefonicznie. — 
W ostatnich dniach stwierdzono kilka wypad- 
ków uszkodzenia linji telefonicznej w pow. 
święciańskim, dziśnieńskim, 1  mołodeczańskim. 

SEL OW BG 

jtragzna katastrofa na przejedzie kolej 

  

NIM 
Pięć osób psd kałami pociągu 

LIDA. Wczoraj około godz. 9,30 
na 340 km. linji Juraciszki—Gawja, po- 
ciąg osobowy nr. 554 zdążający z Moło- 
deczna do Lidy najechał na przejeździe 
przez tor na furmankę, w której znajdo- 
wało się 5osób. Tył wozu został do- 
szczętnie rozbity. —Powożący furmanką 
Bronisław Marcelewicz, mieszkaniec wsi 
Drobysze gm. iwiejskiej, jego żona Teo- 
fila oraz 3 dzieci w wieku od 1 — 7 łat 
odnieśli bardzo ciężkie uszkodzenia cia- 
ła. 

Marcelewicz na skutek odniesionych 
ran zmarł w drodze do Lidy, 5-cio -let- 

  

nia córka jego, nie odzyskawszy przy- 
tomności zmarła w szpitalu powiatowym 
w Lidzie, zaś najmłodsze dziecko jest w 
agonji, gdyż ma połamane obie nogi — 
lewą aż w trzech miejscach. 

Żona Marcelewicza odzyskała przy- 
tomność dopiero w dniu dzisiejszym, — 
lecz stan jej należy uważać za bezna- 
dziejny, albowiem ma rozbitą głowę i 
dostaje krwotoków wewnętrznych. — — 
Jedynie stan najstarszej córeczki, która 
odniosła najlżejsze uszkodzenia ciała, 

nie budzi obaw. 
lak się okazało, rodzina Marcelewi- 

  

0 wymianę więźniów z Kownem 
WILNO. — W dniach najbliższych 

ma nastąpić na pograniczu polsko - *i- 

tewskiem spotkanie władz polskich i ko 

wieńskich w sprawie omówienia terminu 

wymiany więźniów politycznych między 

Polską a Litwą. 
W konierencji tej mają wziąć udział 

przedstawiciele Czerwonego Krzyża. — 
Nie ustalono jeszcze, na jakim odcinku 
nastąpi spotkanie obu delegacyj. 

Najazd ©s na ogród Bernardyński 
WILNO. — Całe roje os ulokowały się w 

zagłębieniach filarówych gmachu po-wystawo- 

wego w ogrodzie Bernardyńskim. Wczoraj w 

dzień grupa wyrostków  rozdrażniła osy tak, 
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że owady te krążąc po głównej alei wejścio- 

wej pokąsały cały szereg osób, będących w 

tym czasie w ogrodzie. 

POJE BEZALKOHOLOWE 
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Sensacyjna afera przeń sqdem 
Proces o podjęcie 5 

Pod przewodnietwem wiceprezesa p. W. 

Brzozowskiego i przy udziale pp. K. Bob- 
rowskiego i K. Achmatowicza, III-ci wy- 
dział karmy przystąpił wczoraj do rozpa- 

trywanmia. sprawy znanych na bruku wileń- 
slkim niebieskich ptaków, oskarżonych o 
cały szereg oszustw, a między innemi o 

podjęcie z Komumalnej Kasy Oszczędności 
5000 dolarów, tytułem pożyczki, udzielonej 
pod zastaw nieruchomości, mależącej do 
Jana Frąckiewicza, a położonej przy ul. 
Zarzecznej Nr. 20. 

Zgrana ta szajka, jak opiewa akt os- 
karżenia, podstępnie wyrobiła cały szereg 

dokumentów, podsuwając jako zaimtereso- 
wamą osobę Frąckiewicza — niejakiego Jó 
zefa Siemieszę. 

Przestępstwa, które miały miejsce w cią 
gu lipca ub. roku, ujawnione zostały do- 
piero we wrześniu tegoż roku. 

Wdrożone energiczne śledztwo stwier- 
dziło, iż duszą całej sprawy był osławiony 
Stanisław Wolejszo, oraz również dobrze 
zmamy, podający się za inżyniera i prawni- 

ka — Romuald Bancerewicz. 
Sam Frąckiewicz jest zamieszany w tę 

aferę, bowiem akt oskarżenia zanzuca mu, 
iż wszystko to działo się nie bez jego wie- 
dzy. 

iPozatem w: sprawie odegrali niepošle- 

dmie mole Józef Siemiesz oraz małż. Piotr 
i Anna Rokiccy, którzy: występowali jako 
osoby zainteresowame i podpisywały doku- 
menta odnośne ich mazwiskami, 

Oskarżenie wnosi pprokurator p. O. 
Klasse, zaś powództwo popierają 'w imie- 
niu Komum. Kasy Oszcz. mec.: M. Engiel i 
Zb. Tumski. : 

Bronią oskarżonych mec.: J. Luczy- 
wiek (Wołejszę), H. Jasiński (Bancerewi- 
cza), K. Petrusewicz (Frąckiewicza), J. 
Czernichowi (Siemieszę) i Am. Miller (Ro- 
kickich), 

D-r L. WAJNSZTEJN l 
chirurg (Rcentgen) 

przeprowadził się z ul. Hetmańskiej 2 
na al. WILENSKĄ 26 

Z POGRANICZA 
— Ruch towarowy z Łotwą. Handel 

graniczny na podstawie przepustek między 

Polską a Łotwą rozwija się z każdym dniem. 

Na podstawie przepustek granicznych codzien- 

nie niemal przekracza granicę do Łotwy i z 

Łotwy do Polski zgórą 100 osób z towarem i 

inwentarzem żywym wartości nieraz do 3 i 
więcej tysięcy zł. 

— JADĄ Z ROSJI. Onegdaj przez Stołp 
ce przejechała grupa inżynierów, amery- 
kańskich, którzy po rocznym pobycie w Ro- 

sji udają się do Ameryki. 
— PRZYGODA ROLNIKA. — Przed dwo 

ma tygodniami w pow. olickim aresztowany 
został przez policję litewską mieszkaniec pow. 
suwalskiego Adam Grzesiewicz, który na pod 
stawie przepustki udawał się do Litwy w spra 
wach rolnych. Gdy Grzesiewicz znalazł się na 
terytorjum Litwy, został aresztowany pod za- 
rzutem antylitewskiej działalności. 

Komendant pow. olickiego wydalił po dwu 
tygodniowem więzieniu Grzesiewicza z granic 
Litwy. 

W ub. sobotę Grzesiewicz 'w rejonie Łoź- 
dziej został wysiedlony przez strażników litew 
skich na stronę polską. 

— STRZAŁY DO ZBIEGÓW. — W pobli- 
żu wsi Koźlaki w rejonie Michniewicz na te- 
ren Rosji zamierzali przedostać się jacyś osob 
nicy. Na wezwanie patrolu KOP. przekracza 
jący granicę rzucili się do ucieczki. Za zbie- 
gami oddano kilka strzałów karabinowych. W 
międzyczasie ze strony sowieckiej przez nien- 
stalonych osobników również posypały się 
strzały, lecz w kierunku patrolu polskiego. — 
Korzystając z tego uciekinierzy poczęli szybko 
uciekać w kierunku sowieckich słupów gra - 
nicznych. Jedna z kul ugodziła w niejakiego E. 
Kobelowicza pochodzącego .z Warszawy. Dwaj 
pozostali osobnicy, korzystając z nocy, ukryli 
się na terenie sowieckim. 

  

000 dolarów 2 ККО. 
Po odczytaniu aktu oskarżenia podsąd- 

ni z niezwykłym tupetem składali! obszer- 
ne wyjašnienia. Zrzucają oni wimę z włas- 
nych bark, a tą obciążają swych kompa- 
nów z ławy, 'w zależności od okoliczności. 

Po przerwie obiadowej sąd przystąpił 
do pnzesłuchiwania świadków, wezwanych 
w liczbie 22 ze strony prokuratora & 1 

wskazanych ;przez podsądnych. 
W pierwszym rzędzie zeznawali: dyr. 

Illiniez, rejent -Rožnowski, inż. Zasztowt, 
ktėnych zeznania mocno obeiąžają oskar- 
żomych. 

Badanie pozostałych świadków: przecią- 
gmęło się do późniego: wieczora. 

Dziś spodziewany jest wyrok w tej sen- 
sacyjnej sprawie, 

  

nowodfódzka 
— WYWIEZIENIE OFIAR KATASTRO 

FY LOTNICZEJ Z NOWOGRÓDKA. Dnia 
dzisiejszego o godzinie 17-tej zwłoki ofia- 
ry katastrofy lotniczej kpt. Józefa Piasec- 
kiego odwieziono do Noówojelni, skąd ko- 
leją zostaną odwiezione do rodziny. 

Ciężko rannego kaprala - podchorążego 

Kozłowskiego Władysława odwieziono do 

szpitala w Wilnie. 

— PLENARNE ZEBRANIE KOMi- 
TETU POWIATOWEGO DO SPRAW BEZ 
ROBOCIA. W dniu 7 bm. w sali posiedzeń 
Wydziału Powiatowego odbędzie się posie- 
dzenie plenum Powiiatowego Komitetu do 
spraw, bezrobocia. Na porządku dziennym 
odczytanie protokułu komisji rewizyjnej, 

sprawozdanie ogólne prezydjum Komitetu, 
oraz wolne wnioski. 

— UJĘCIE ZBIEGŁEGO WIĘŹNIA Z 
WIĘZIENIA NOWOGRÓDZKIEGO. Przed 
kilku dniami donosiliśmy o ucieczce 4-ch 
więźniów z więzienia nowogródzkiego, któ 
rzy miespostrzeżenie przepiłowali kraty о- 

kejtne, obezwładnili czasowo dozorcę i 

zbiegli. 
W nocy na 5 września br. policja. ujęła 

jednego ze zbiegłych, miamowicie МУЫе- 

niako Jana, który ukrywał się w okolicz- 

nych lasach. Pozostali trzej zbiegowie po- 

dobno uciekli do ZSRR. 

— PRZEBIEG OBCHODU KOMUNIS 
TYCZNEGO „MIĘDZYNARODOWEGO 
DNIA MŁODZIEŻY". W dniu 4 września 
z okazji przypadającego obchodu komunis 
tycznego: „Międzynarodowy Dzień Mło- 
dzieży”, w Nowogródczyźnie wywieszono 
kilka sztandarów komunistycznych i roz- 
rzucono w trzech miejscach bibułę. Mimo 

bardzo ożywionych przygotowań i nacisku 
z centrali komunistycznej — obchód: zakoń 

czył się fiaskiem. 
— CO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM. 

Dziś i dni: następnych „„Madame Dubanry* 
z atrakcyjną obsadą: Poli Negri, Emila 
Jamningsa i Harry Liedtke. 

Następny. obraz „Ułani, ułani”. 

lidžka 
— PRÓBA NOWOWYBUDOWANEGO 

MOSTU KOLEJOWEGO NA NIEMNIE, 
W dniu dzisiejszym (6 winześnia: br.) w go- 
dzinach rannych odbędzie się próba wy- 
trzymałości nowowybudowanego: mostu ko 
lejowego ma rzece Niemen, w: powiecie lidz 
kim. Most budowany był przez kolejowe 
warsztaty ze Starosielc pod kierownictwem ' 

  

cza jechała na wesele do krewnych. — 
Katastrofa została spowodowana naj- 
prawdopodobniej nieuwagą  Marcelew: - 
cza podczas przejazdu przez niestrzeżo- 
ny przejazd. Pozostała dotąd przy życiu 
żona Marcelewicza twierdzi, że maszyni 
sta nadjeżdżającego pociągu nie dawał 
sygnałów ostrzegawczych. Koń z kata- 
strofy wyszedł cało, lecz dotąd go nie 

odnaleziono. 

OFIARA POCIĄGU CZY STRACHU? 

LIDA. — W dniu wczorajszym, na 
106 km. szlaku kolejowego Lida —Ni:- 
men robotnik kolejowy Jarmocz odnalazł 
pomiędzy szynami zwłoki ślusarza depot 
lidzkiego Bienisiewicza Stanisława. 

Jak ustaliło dochodzenie, wypadek 
zaszedł późnym wieczorem, po przejś- 
ciu pociągu nr. 312 z Baranowicz i nt. 
313 z Lidy do Baranowicz. Niezwyit- 
jest ta okoliczność, że zwłoki, mimo 
przejścia dwóch pociągów „nie noszą 
śladów obrażeń żewnętrznych. Tłuma- 
czyć to można tem, że w pobliżu znajdu+ 
je się most kolejowy na Dzitwie, pod- 
czas przejazdu przez który maszynista 
zmuszony jest zamykać klapę popielni- 
ka. Wobec tego leżące na torze ciało 
mogło pozostać nietknięte pomiędzy szy 
nami. 

Co do bezpośredniej  przyczyny 
śmierci są dwa przypuszczenia:  Bieni- 
siewicz mógł umrzeć z przestrachu na 
widok pędzącego pociągu, albo tez wy- 
padł z pociągu na szyny. 

z SĄDÓW 
Defraudacja w fabryce tytonio- 

niowej w Grodnie 
We czwartek 8 września rb. Sąd Apelacyj 

ny w Wilnie rozpatrywać będzie skargę apela 
cyjną b. urzędhików fabryki tyt. Stosia i Płu- 
cieniaka oraz obyw .m. Grodna Kagana Lin- 
nika, skazanych przez Sąd Okręgowy w Grod 
nie: Stosia — 4 lata więzienia, Płucieniak -— 
2 lata więzienia za współudział w defraudacji 
z kasy fabryki tytoniowej 65.000 zł. oraz Ka- 
gana Linnika — 6 miesięcy więzienia za po- 
moc, okazaną kasjerowi tej fabryki Michałow 
skiemu przy przekraczaniu granicy Polski. — 

Oprócz tego Sąd Okręgowy zasądził od 
Stosia i Płucieniaka na rzecz skarbu państwa 
65.000 zł. 

Sprawa przedstawia się w ten sposób: 
We wrześniu 1930 r. pełniący obowiązkii 

kasjera w państwowej fabryce wyr. tyt. Mi- 
chalski podjął z Banku Polskiego zł. 65.000 i 
tegoż samego dnia zbiegł. 

Wdrożone śledztwo dało następujące rezul 
taty: Ujawniło się, że Michalski miał wspólni- 
ków w osobach „jego przyjacieli: Stosia i Płu 
cieniaka, że razem obmyślili plan defraudacji 
i ucieczki. 

W tym celu umówili się z Kaganem Lin- 
nikiem, który ich miał przewieźć przez grani- 
cę. 

W umówionym dniu jednak obaj oskarże 
ni wysłali zagranicę tylko fichalskiego, sami 
zaś pozostali w Grodnie. 

Michalski wałęsał się zagranicą i po upiy 
wie kilku miesięcy wrócił bez grosza do kraju 
i sam oddał się w ręce policji. 

W policji i następnie wobec sądu śledcze 
go zeznał, całą prawdę o sobie i swych 
wspólnikach. 

Michalski, który chorował na gruźlicę, u- 
marł w więzieniu przed rozprawą w sądzie. 

Bronił oskarżonych przed Sądem Apelacyj- 
nym będą p. mec. Petrusewicz iz Wilna i p. 
mec. Firstenberg z Grodna. 
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p. Zimiejszyca i składa się z trzech przę- 
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seł i dwóch przyczółków: ogólnej długości 
ponad 200 metrów, same pnzęsła 150 me- 
trów. Próby dokona komisja z Dyrekcji 
Kolejowej z Wilna. Jak się dowiadujemy, 
miost powyższy oddany będzie do użytku 
w końcu r. b., po uprzednim remoncie fila- 

rów starego mostu i przesunięciu na nie 

nowego. Koszta budowy: wyniosły około 1 

miljona złotych. ‚ 
— ZAKOŃCZENIE KOLONJI LET- 

NIEJ RODZINY (POLICYJNEJ W RU- 
DZIE koło NIEMNA. W tych dniach za- 
kończona została kolonja letnia Rodziny 
Policyjnej w Rudzie koło Niemna. Kolonja 
trwała. od 1-go lipca do 31 sierpnia br. — 
IW pierwszym miesiącu na kolonji było 33 
dzieci, z czego w końcu lipca część odje- 
chała do domów po wyraźnej poprawie 
zdmowia, a przybyło dzieci do 42. Na pod- 
kreślenie zasługuje troskliwa opieka nad 
dziećmi ze strony pani madkom. Radzie- 
jewskiej z Nowogródka, oraz niezwykłe za- 
interesowanie się ikolonją przez panią insp. 
Roszkowską i pana komendanta wojew. 
komendy PP. insp. Roszkowskiego. Kolo- 
nję odwiedziła jeden raz pani wojewodzima 

Kostek - Biernacka. Dzięki troskliwej ©- 
piece i dobremu odżywianiu oraz doskona- 

łym warunkom zdrowotnym, dzieci przy- 

brały na wadze od 2 i pół do 7 kiilogramów 

— LIDA EUROPEIZUJE SIĘ. Narze- 
kania Lidziam, że niema gdzie spędzić dłu- 
gich wieczorów, ostatecznie mają się ku 
schyłkowi, gdyż z dniem 3 bm. wi powięż- 
szonym. lokalu cukierni „Ameryka* koncer 

tuje codziennie orkiestra jazz-bandowa 77 

Pp. Znamy ten zespół orkiestralny ściąga 
elitę miasta. Jeżeli się przytem zwróci u- 

wagę, że w dzisiejszych kryzysowych cza- 

sach zarówno napoje, jakoteż zakąski są 

tam podawane po madzwyczaj przystęp- 
nych cenach, to śmiało rzec można, że Li- 
dzianie słusznie okazują swe zadowolenie 

z mowopowstałej placówki. 
— PERSONALNE. Kierownik komisa* 

jatu PP. podkomisarz Koberski w dniu 5 

bm. powrócił z urlopu wypoczynkowego i 
objął urzędowanie. 

— 00 GRAJĄ W KINIE? Kino Edison 
wyświetla świetny film pt: „Senor Ameri- 
camo“. Jest to film ilustrujący życie cow- 

boyów, to. też ich miebywale emocjonująca 
jazda konna wprawia publikę w zachwyt. 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) J 
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grodžiejyka 
— UROCZYSTE OTWARCIE SEZO- 

NU W TEATRZE IM. ELIZY ORZESZ- 
KOWEJ. 10 wmześnia br. odbędzie się u- 

roczyste otwarcie sezonu w teatrze miej- 
skim im. Elizy Orzeszkowej. 

Sezon rozpocznie się „Kordjanem'** Sło- 
wackiego. 
— KONFERENCJA RZEMIEŚLNIKÓW 

W MAGISTRACIE. IW tych dniach przyje- 
chał do Grodna naczelniik wydziału przemy 
słowego Urzędu Wojewódzkiego w Białym 
stoku p. Głogowski, prezes Izby Rzemieśl- 
niczej p. Grosser i sekretamz tejże Izby p. 
Milles, 

Przybyli gošcie odbyli w sali magistra- 
tu konlferencję m przedstawicielami tut. 
cechów rzemieślniczych. 

Na konferencji: tej ponuszane były spra 
wy rzemieślnicze, między innemi: poruszo- 
na była sprawia mielegalnych wansztatów 
rzemieślmiczych, sprawa zatrudniania mło- 
docianych i czeladników ii wreszcie spra- 
wy podałtkowe. 

— KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW. 
W dobie ciężkiego kryzysu gospodarczego 

powstał w Białymstoku przy udziale władz 
rządowych i organizacyj rolniczych Woje- 
wódzki Komitet do Spraw Finansowo-Ro|- 
mych, który utworzył w Grodnie Delega- 
turę Powiatową. Zadaniem tej instytucji 
społecznej jest miiesienie pomocy dla rol- 
nietwa powiatu grodzieńskiego iw: intere- 
sach finansowych i gospodarczych. 

Biuro Powiatowej Delegatury do Spraw 
Finansowo - Rolnych mieści się w Grod- 
mie pnzy uł. Orzeszkowej Nr. 3, gmach 
Starostwa, Sejmikowego Biura Pisania 
Próśb i Podań, telefon 281. 

— SŁUSZNE ŻALE MIESZKANCÓW 
UL. BAZYLJAŃSKIEJ. Mieszkańcy ul. Ba 
myljańskiej kilkakrotnie mwracali się do 
magistratu z prośbą w sprawie oświetlenia 
tej ulicy. 

Chodzi o to, że ulica ta niie mając żad- 
riego oświetlenia, jest terenem wybryków 
chuligańskich, co czasem przyjmuje charak 
ter wprost groźny. 

Należałoby słuszną pnośbę mieszkań- 
ców. ui. Bazyljańskiej uwzyiędnić. 

— PODZIĘKOWANIE LIDY DLA GRO 
DZIEŃSKICH STRAŻAKÓW. Magistrat 
m. Lidy przesłał ma ręce prezydenta Grod- 
ma podziękowanie grodzieńskiej Ochotni- 
czej Straży Pożarnej 'w Grodnie za pomoc, 
okazaną przy gaszeniu pożaru w Lidzie 13 
lipca 1932 m. 
FYYYYTYTYYYYYVTYYYYY WYYPYYYTYSYWYWYYCYSTYYE 

DZis W KINACH P. T. K. 
TEL. 714 CENY ZNIŻONE 

AREZZO ZARZECZE 
sėti. 6 g. 6, 8 1 10.15, 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Na otwarcia sazonu! 

„ZEMSTA 
NIETOPERZA" 

Dzieje intymnego tflirtu arystokraty 
rosyjsk, ks, Orłowskiego i pokojówki 

Iwan Petrowicz w roli księcia 
Anny Ondra w roli pokojówki 
Wspaniałe muzyka J. Straussz 

wstęp od 75 gr. 

Džwiakowiac 

Kino „ĄPOÓLL O" 
Deminia. 26. 

Otwarcie sezonu 1932-33 
Dźwięk. 100 proc. potężny dramat p. t 

ZORADZIECKIE 
ŚWIATŁA 

W rol.gł. L, Wolheim, R. Armstrong 
i J. Arthur 

wstęp od 60 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

Menumentalny! Arcypotęžny film p. t. 

„Bitwanad$emmą" 
Powiększcna Orkiestra 

wstęp ©d 45 groszy. 
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Początek seansów 
e g. 6.15, — 8, — 10, 

Dziś inauguracyjne otwarcie sezonu jesiennego 
Potężny dźwiękowiec polski 

»- DZIKIE POLA 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

    Z 
— KONFERENCJA KAS STEFCZY- 

KA. Związek Rewizyjny zwołuje na dzień 
17 września koniferencję Kas Stefczyka po 
wiatu baranowickiego. 

— WYBRYK PASTUCHÓW. Na trak- 
cie Baranowicze — Kleck, pomiędzy wsią 

Podlesie a Halicze, okoliczni pastuszkowie 
uszkodzili 59 izolatorów, na słupach telefo- 
michnych, mależących do KOP. i poczty. 

— iPO WARSZAWSKU. Iwanowskie- 
mu Napoleonowi ma rynku w Baranowi- 
czach skradziono z kieszeni: 21 zł. bilonem. 

Dochodzenie prowadzi komisarjat PP., któ 

my ma zamiar wykryć amatora cudzych 

pieniędzy. 

       

  

   

  

    

   

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ui. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

— Komisja techniczna badała przyczynę 
porwania upustu. Onegdaj specjalnie wysłana 
przez Magistrat komisja techniczna badała przy 
czynę porwania upustu (zastawy) na przejeż- 
dzie w Słonimie. 

Wyniki oględzin podamy w najbliższym 

numerze. . 
— Sport kajakowy zanika. W związku z 

nastałemi chłodami, ilość kajakowców przejeż- 
dżających przez Słonim, znacznie zmalała. Da- 
ło się również zanotować, że miejscowi ama- 
torzy sportu wodnego również powoli zarzu- 

cają, jakże miłe i przyjemne przejażdżki ka- 

jakami. 
— Kółka Młodzieży Krajoznawczej wzna- 

wiają prace. W związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego, miejscowe kółka młodzieży  krajo- 
znawczej, istniejące przy średnich zakładach, 
wznowiły swą działalność. 

— Nagły zgon leśniczego. Leśniczy la- 

sów państwowych Jan Bachtjanowicz zmarł 

nagie na udar sercowy w sobotę dnia 3 b.m. 

w Stonimie. 

  

—ZAWIADOWCA GMACHÓW MORALE 

WSKI [PRZENIESIONY DO ŁUNINCA. 

Od szeregu lat ma stacji kolejowej w 

Stołpcach pracował p. Moralewski " jako 

zawiadowca gmachów. 

Przez cały czas poświęcał dużo pracy 

organizacjom społecznym W zarządach 

„Ogniska kolejowego” i „Ogniska K P W* 

zawsze zajmował jakieś stanowisko. Brał 

udział w organizowaniu orkiestry kolejo- 

wiej. Pan Moralewski przyczynił się 'w lwiej 

części do uruchomienia przedszkola przy 

„Ogmisku kol.“ 
W ubiegły piątek pożegnali zawiadow- 

cę gmachów i długoletniego pracownika 

społecznego Zarządy Organizacyj ikolejo- 

wych, członkowie i sympatycy. 
MEL. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAA 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów Ę 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

WYVYYYYT 

wstęp od 70 gr. 

W rolach gł; DANUTA ARCISZEWSKA, ZBIGNIEW 

KEES EEOWECAGW 
HERMAN ZANDON 

STANIEWICZ 
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KLUCZ DO ZAGADKI 
— Dziwna rzecz... Mnie się to sa- 

mo wydało... Naturalnie, to była tylko 

gra wyobraźni. Za długo żyjemy w tej 
niezdrowej atmosierze. Cały dom jest 
nią przesiąknięty! Pamiętaj, że Amicus 
był prawie warjatem, jego zabobony ży 

ją nadal w tych ścianach... Nie powinni 
śmy się temu poddawać. 

Elżbieta uchwyciła jednak nutkę nie 

pewności w głosie męża: 

— Mój kochany, — krzyknęła. Ty 
sam w to wszystko wierzysz! 

— O, nie! Tylko ta atmosfera dzia- 
ła na moje nerwy... Tego nie można u- 
niknąć ... 

— Tak, przeklęty dom, zatruwa* 

nam życie!.. Czasem wydaje mi się, że 
zwarjuję, jeżeli stąd _ nie uciekniemy! 
Mam ochotę krzyczeć... Czasem budzę 
się wśród nocy, słyszę głosy, widzę ia- 
kieś twarze... 4 

— Głosy.., twarze.,, 

jak echo starzec. 
— Tak,.. jego twarz! 
Wskazała na rzeźbę z bronzu. 
— Widzę go co nocy. Oczy świecą 

mu się w ciemności... A głosy! Ciche 
głosy... szepcą.,, O, Boże, mój Boże! 

WRENECETWANECOZ "7 

% rdawca: Staaintaw Mackiewicz. 

— powtórzył, 

е 

     

— Wež się w ręce, moja droga! To 
wszystko wyobraźnia... 

Teodor odwrócił oczy od wymęczo- 
nej i bolesnej twarzy żony i spojrzał 
na bronzowego „Amicusa“. 

— Ta rzeźba robi na ciebie zbyt sil 
ne wrażenie. jest w niej rzeczywiście ja 
kaś ponura siła... To jasne: utalentowa- 
ny rzeźbiarz odtworzyć umiał wyraz cho 
rej duszy w modelu... 

Elżbieta nie słuchała. Ta rzeźba hi- 
pnotyzowała ją. 

— Czuję, że on żyje, — szeptała— 

Przecież nie mógłby tak się uśmiechać, 
gdyby nie żył. On żyje! on oddycha!— 
szept jej przeszedł w stłumiony krzyk, 
— `а wiem, że on wróci! Wróci dziś w 
nocy! 

— Muszę go zabić! Rozbić na ka- 
wałki! 

— Dosyć tego, Elżbieto! 

Głos Teodora dźwięczał stanowczo, 
ale w oczach płonęły te same nieprzy- 
tomne błyski, które były w oczach jego 
żony. 

‚ — Jesteś histeryczną... To przecież” 
kawał metalu i nic więcej! Chodźmy! 

/ 

SŁOW O 

„PAN NACZELNIK TO JA* WYSTAWIO 
NY PORAZ CZWARTY W STOŁ/PCACH. 

Ubiegłej soboty, w sali „Ogmiska“ kole- 
jowego* Zespół strzelecki odegrał farsę 
Mencey'a „Pan naczelnik to ja“. 

Sztuka ta świetnie uwydatnia życie ko- 
lejarzy. Wystarczy sobie uprzytomnić nie- 
które sytuacje, jak: zachowamie się traga- 
rza wobec zawiadowcy, załatwianie pasa- 

żerów, codzienny. sposób prowadzenia moz- 
mowy, dość tłuste dowcipy i chęć do zag- 
lądania w. kieliszei zawienają dużo 
prawdy. 

Większość amatorów: odtwarzała swoje 
mole znakomicie. Panna Klimowiczówna ja 
ko żona zawiadowcy stacji grała bardzo 
ładnie. Jej naturalne walory sceniczne —- 
sympatyczny, i dźwięczny głos, reprezen- 
tacja, wymaz twarzy — pozwalają zająć 
jedno z pierwszych miejsc wśród amatorek 
stołpeckich, 

Panna Nagibowiczówna w rolach Józi 
i Zemobji niezastąpiona. 

Dobrze również grały Nienartowiczów- 
ma. i Andrzejczykówna. 

Z panów palma pierwszeństwa należy 

się Banaszewskiemu. Doskonale masko- 

wał fałszywego zawiadowcę. 

Dobnze wywiązali się ze swych ról! Leben 

sztejn, Czekuć, Kibalko, Siergiejew, Mo- 
lenda i inni. 

Sztuka mimo swych miedociągmięć ama 
torskich otrzymała dużo oklasków i braw. 
Publiczności dużo. 

Następna sztuka amatorska, „Ciotka 

Kamola“ zostaniie odegrana w! przyszłą sobo 

tę: Stolpczanin. 

Radjo wileńskie 
WTOREK, DNIA 6 WRZEŚNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien- 

ny. 15.15: Utwory Beethovena (płyty) 15.35: 
Kom. met. 15.40: Muzyka popularna (płyty). 
16.30: Chwilka strzelecka. 16.40: O wszystkiem 
potrochu. — odczyt. 17.00: Koncert. 18.00: 
Dunajcem w Pieniny — odczyt. 18.20: Muzy- 
ka lekka. 19.10: Program na środę. 19.15: 
Przegląd litewski. 19.30: Rozmaitości. 19.35: 
Prasowy dziennik radjowy. 1945: Pogadanka 
radjotechniczna, 20.00: Koncert. 20.45: „Świat 
podziemny w literaturze" — feljeton. 21.00: 
Dalszy ciąg koncertu. 21.50: Komun. 22.00: 
Muzyka taneczna. 22.40: Wiad. sportowe. 
22.50: Muzyka tan. 

LU UK UI 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
I-go rewiru, zam. w Wilnie przy ul. Połockiej 
Nr. 14 — 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C., ob- 
wieszcza, iż w dniu 9 września 1932 r. od go- 
dziny 10-ej rano w Wilnie, przy ul. Św. Niko- 
dema Nr. 2 — 20, odbędzie się sprzedaż z 1i- 
cytacji publicznej majątku ruchomego: należą- 
cego do Samuela Bejlina, składającego się z 
mebli i pianina, oszacowanego na sumę z. 
4.700 — na zaspokojenie pretensji Natana 
Ruffa. 

Komornik (—) A. USZYŃSKI. 

UK KA AU NA 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wil- 
nie przy ul. M. Pohulance 13 m. 2, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 
7 września 1932 r. o godzinie 10 rano w Wil- 
nie przy ulicy Wileńskiej Nr. 23, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej, w drugim ter- 
minie, majątku ruchomego, należącego. do Do 
mu Handlowo - Przemysłowego W. Malinow- 
ski, składającego się z 2-ch samochodów fir- 
my „Ford“, w tych jeden półciężarowy, osza- 
cowanych na sumę 8.850 zł. na zaspokojenie 
pretensji Kasy Chorych m. Wilna w sumie 
7.303 zł. 60 gr. z procentami i kosztami. 

Komornik (—) W. LEŚNIEWSKI 

  

Dzwiękowe 

Kino 

NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło humoru, królowie śmiechu 

PAT i PATACHOŃ 
jako WYNALAZCY PROCHU 

Nad program: 

Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu 

PRZEPIĘKNA REWJA (kolorowa) i TYGODNIK FILMOWY 
Na 1 szy seans ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 1020 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD szedł ekrany wszystkich 
Mickiewicza 22 stolic Świata p. t. 

tel. 15-28, 

ANONS; W sobotę dnia 10 września 

TURŻAŃSKIEG0 „ZALOTNY KSIĄŻE” z udziałem znakom tej Natali 

Dziś! Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim pochodem triumfalnym peze- 

ŽEBRAK $TAKBURU 
atru stołecznego w Konstantynopolu. Akcja rozgrywa się w krainie 1001 nocy na tle słynnych pałsców muzułmańskich, 

W rolach głównych maż- 
wybitniejsze gwiazdy te- 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
uroczyste otwarcie 

Kolin i inni 

sezonu! — Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe rezysecji 

Kowanko, Mikożaj 

  

DŻWIĘKOWE KINO ° 

CGJIN© 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Potężny wspaniały dramat na tle nowojorskich olbrzymów 

W cieniu drapaczy chmur 
Wspaniała gra, oryginalna wystswa, ciekawy scenarjnsz. — W rolach głównych stuprecentozy wamy. 

Myrna LOy «= Maureen O'Sulivan, Tomasz Meighanen 
i HARBŽE ALBRIGHT. — Nad program: Doskonały dodatek dźwiękowy Foxa „Lot do stratosfary 

prof. Piecarda, i inne. Dla młodzieży dozwolone, 
Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10, wdnie świąteczne o godzirie 2-ej. Ceny od 25 groszy. 
  

  

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji rosu 1932 - 1933, 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ | 
Wielka 42, tel. 5 28 

JUŻ od dziś ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna IGAR GRAWEGĘD 

i stuprocentowy amant CLARK GABLE w 100 proc. dżwiękowym dramacie erotyczno-obyczajowym 

KOBIETY BEZ PRZYSZLOŠCI Gi: ins no 
Niezwykłe arcydzieło poruszające w zupełnie nowy sposób drastyczne zagadnienia współczesnej moralności, Nad pre- 

gram: arcyzabawna komedja dźwiękowa w 2 akt. Lokomotywa Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik „Pat“. 

  

    

  

          

Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10 15. Na 1-szy seans ceny zniżese. 

в i ” 
Drzewo opalowe, brzozowe, Wileńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych maszynach 
OPŁATY ZA KURS Z 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla moto- 
cykli i samochodów. Kancelarja kursów I sala wy- 

kładowa przy 

UL. AD. MICKIEWICZA 
Garaże i warsztaty, Bernardyński 

  

NIŻONE 

24 m. 10. 
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Dostarcza również dla urzędów i Instytucjė. 

i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
PO E EC A 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

  

ZEK Mr: © a Dla P.P. Urzędników na raty. I 

m :> al S 

E 
ŁAaBNTEGac | znaj 

UWADZE: Szkół, Internatów, Ma- 
gazynów, pracowni i t. p. 

Ogłoszenia do„SŁÓWA" 
oraz do wszystkich pism po cenach 

bardzo tanich przyjmuje i 

BIURO REKLAMOWE 

Ogrodnik- wany pokėj, parter, te- 
pszczelarz  iefon, łazienka, do wy- 

samotńy poszukuje po- najęcia. Ofiarna 4, m. 
sady. Ul. Rakowa 5—9 1, tel. 14 » 78 Między 
Jan Machnik. 9 — 11 116 — 17 

POSZUKUJĘ 

  

е 

POLECAM 

  

bardzo miłą służącą. mieszkania Rak = 

Ul. Mickiewicza nr. 51 wego z ogródkiem. — Stefana Grabowskiego $1' To a 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. @ >>> rzyfcu, Ogloszenia kie- 

KUCHARK A rowač: Biuro Reklamos 
Eossosss----=--wa 

  

DOKTOR 
młoda nauczycielka z 

Blumowicz dobrym francuskim do 
choroby weneryczne, 10 - letniej dziewczyn- 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze] 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonałnej. 
Codziennie od g. 10—%8. 

WZ 
  

Lekarze DOKTÓR 
ZELDOW ICZÓWA 
KOBIECE, WENE- 
KYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od. 13—21 ed 4—6 
ni śdiekiawicza 24. 

tei 277, 

  

DOKTOR 

zełdowicz 
chor. skórne, wene» 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

8 

      

  

  

ze šwiadectwami 
szukuje pracy. Zamko- Garbarska 1. 

POTRZEBNAWA 6 m.4. 

   

po-we S“ Grabowskiego. 

  

mon minione pyme uczące się 
MAETASR panienki na stancję 

Różne na dogednych warun 
kach, Popowska 20—3. 

  

| Lagindł port 
zawierający paszport zagranicz- 

ny oraz książkę wojskową na 

nazwisko Junusz Gerżabel zna- 

lazca zechce zatrzymując sobie 

kwotę pieniężną znajdującą się 

w portfelu zwrócić dokumenty 
do Administracji Słowa z prze- 

znaczeniem dla właściciela. 

  

   

  

  

R Sios e ane ki na wyjazd. Zgłosze- HEYAH pa 
Wialka 21, tel 21, nia osobiste: redakcja i 

od 9—1i3—8  „Slowa* od 12 do 14. Biuro Michała PŚ uuoch wen o 
W. Z.P.23 dla dwóch uczem: M 

US — — — — — — $ienkiewicza nic Inb studentek. O: 6-cio pokojowe IESZKANIE 

40 wznowiło swoją dzia. Pieka, francuski, piani- mieszkanie do wyna 5 Pu (telefon) 

P a ч Kupno łalność we wł. mieszk, 10: Un wersytecka 2. jęcia od 1 październ ka dzić +3 OWE e 

POPIERAACIE $PRZEDAŻ ul. Kslwaryjska 1—18, Zahorska 1932 r, z wygodami & Ii 2 Aa A 

L o p p 1 BP kę 0 ciem powiadsmia aido ae 2 н рн 
i : Sz. Klijentelę. -pokojowe II pigtro Mostowa 3-2. TT 

nad a Fog krótki w > pina DA Ma Oglądać od 4 do 6 28 « Eku 

. ' wyngobiym stanie do NTNTE JS Z E M : wygodami. Ofertydo wyłątkiem Świąt i wtor- W e A 
-- ynajęcia lub kupie- „niewažni ydź = Słowa” d ków — Informacje u Kimi nowoczesnemi — 

mia, Wiadomość w Ad. UTeWAŻniam wyda - Adm. „Słowa” po wygodami. Wileńska — 
EBRO BOW ZNIRACA miniai acji Beža šio. ne p. Lucjanowi Bo- „Oszczędność*, dozorcy Jana. SNS 

Lekcje wo" a c M y. browskiemu upoważ - mu... as BG ko T ae a AAA оф 

RIREWOREWGANIERYNNA = nienie _ (plenipoten - POKÓJ 3 POKÓJ 
PWYTYYTYVYYYYYYYYYVYY pe cję) do administrowa- 4 s Žiūmebioi do wynajęcia (Z wyBO: „meblowa d 
Wami BDA ES LT LTE Dia domami“ sp. A a i bi do. dami i užyw. teletonu) — dla ny do wyna- 

RODOWITA tulipany, - narcyzy, zi, Tymińskiego, znajdu - K iais miasta Przy „ul Mickiewicza a PARA 2 

Francuzka  poszuku - wonje i agrest sprze- iacemi się w Wilnie go wynajęcia Zamkowa a" 24 USER a ч SA 
je obiadów za lekcje daje się taniej niż za Przy ulicy Połockiej ur. 3—3 Dowiadywać się u TI ESZKANIE — — 
w dobrym domu. Wi- pół ceny. Ul. Legjono- 20. w godzinach binrowych | 
leńska 47 m. 1. у 41 — 4-M. Takėb A. Bialoszenko. =-==—=—>—>——>——>>>>3 © POKOI, wygody, @ща — ———————- -- 

Nea 5 ж . Jakób- aa UP IE balkony, I piętro. Pań- POKOJE 

STUDENTKA CIĘ W : ska 4 m. 3. Oglądać— dwa ładne do wynaję- 
PORZNTEKE aa К — LakAlE majątek w okolicach ją _ 2. cia i mały oddzielny. 
irti AO does a Wilna, ładnie położony zmemzeznamnmamme Famże obiady Arseaal- 
GM kt To min zgło WEZMĄ 1INTERNAT. 2 SOD maja memaę MLE SZKANIE «6 $ 
szenia do Adm. „Śło- w dzierżawę nieduży T-Wa  „Labor* dla s Słowa pod Nr 3333 Pięta sokół ZRG z TZS 

Lino sero ms A TS pokój, korytarz, balkon | L O K AL 
RODOWITA 

Francuzka udziela lek- 
mieściu. Filarecka 39 

    

  5—8 wiecz. 

Ują! jej chudą rękę i pociągnął ku 
drzwiom: 

— Kawał metalu! — roześmiała się 
głucho Elžbieta. — Nie, on żyje, on ży 
je! Nie uspokoję się, dopóki... 

Słowa zamarły na jej wargach, prze- 
rażona uczepiła się kurczowo rąk męża. 
"Teodor zamarł na miejscu, z ręką na 

klamce drzwi. 
Z głębi pokoju płynęła muzyka! 

Schrypnięte, dzikie dźwięki napełniały 
bibljotekę, wywołujął dreszcze zgrozy. 

Elżbieta roześmiała się, jak szalona: 
Nagle szalona muzyka umilkła! . 
— Słyszałeś? Słyszałeś? Ostatnie 

takty z opery „Kulawy Djabeł'! To о- 
* znacza, że on wróci! 

— Padła półomdlała na ręce męża. 
Teodor patrzył z przerażeniem na kąt 
pokoju , w którym stał fortepian. Tabu- 
ret przed fortepianem był pusty. Z trud 
nością dowlókł żonę do fotelu i zadzwo 
nił na żonę Grodiego. Gdy stara służą- 
ca ocuciła swą panią, Teodor kazał jej 
odejść. 

— (Co się stało? — zapytała Elżbie 
ta, oglądając się po pokoju. 

— Obawiam się, że nerwy spłatały 
nam brzydkiego figla, —— odpowiedział 
mąż. 

Elżbieta wyprostowała się, przebiera 
jac nerwowo palcami, jakgdyby zdejmo 
wała i wkładała nieistniejące już . pier- 

  

  

mieście lub na przed» 
Ogród. Dobre warunki* POKÓJ 

higjeniczne. Opieka tro umeblowany dla jednej 

kuchnia — ze obszerny bez mieszka- wanna, i 
wygoda - nia DO WYNAJĘCIA" wszelkiemi 

    

m, 2. A. Tyszkówna. ż WACC se 

cyj u siebie. Wileńska Kal: skliwa. Cena b. przy- lub dwu osób, osobne NU do kala — na pracownię, piekar - 

LUAS BALA DOM stępna. Na żądanie for wejście, balkon — do Zygmuntowska nr. 8. nie, skład i. t. p. —at. 

a ais do sprzedania ul. Ros- tepian i lekcje fran- wynajęcia. Artyleryjska dowiedzieć się u dozor Zamkow: 

sa nr. 12. cuskiego. . 1 m, 3. cy domu. 

ścienie. W tej chwili dzwon u bramy ха — Wpuścić oboje! — rozkazał Teo- — Grodi mówił, że pani jest chara, 

dźwięczał gwałtownie. dor Chadmor, a gdy  Grodi odszedł, widzę, że już zupełnie... wyzdrowiaia? 

Teodor drgnął: 
— Dzwonią do bramy! To dziwne... 
W „Tajemniczym Domu* goście byłi 

rzadkością. Czasem w ciągu dnia dzwo- 
nił listonosz, albo chłopak ze sklepu. 

— Kto to może być? — szepnęła 
słabym głosem pani Chadmor. 

— Jakiś przechodzień, pewnie. Grodi 
wskaże mu drogę... 

Teodor wyjął zegarek i 
kie spojrzenie na wskazówki. 

W drzwiach ukazała się pożółkła 
twarz Grodiego. Był tak wzburzony, że 
czas jakiś poruszał wargami, nie mogąc 
wydobyć z nich dźwięku. Wreszcie 0- 
znajmił: 

— Mr. Donald Chadmor. 

Teodor wzdrygnął się cały. Elżbieta 
czekała z.zapartym tchem. 

— Jakaś; dama jest z nim, —dodał 
służący. ; 

— Dama? — powtórzyła Elžbieta. 
— Tutaj nie przychodzą nigdy kobiety, 
Grodi. 
— Mr. Chadmor przyprowadził jakąś 

damę. Zdaje się, że ona jest niezupełnie 

zdrowa... › 
— Styszysz, Teodorze! Dama, cho- 

ra? Co mamy robić? Zostawić ją na u- 
licy i wpuścić Donalda? 

rzucił szyb 

   

  

zwrócił się do żony: 

— Włóż coś przyzwoitszego od 
go szlafroka! 

Elżbieta wyszła śpiesznie, rzucając 

przerażone spojrzenie w stronę fortepia- 

nu. 
Drzwi otworzyły się, wpuszczając 

najoryginalniejszą parę, jaką kiedy przyj 

mowano w tych progach. Młody mężczy 

gra wyobraźni. Za długo żyjemy w tej 

zna miał na sobie wymięty smoking, któ 

ry nosił ślady walki. Obok niego stała 

czarnooka dziewczyna, skromnie ubrana. 

Twarz jej miała wyraz zły i uparty. 

— Przepraszam stryja, — zaczął 

zmieszany Donald — nie widziałem stry 

ja całe wieki, ale domyślam się, że pan 

jest moim stryjem Teddem.... Proszę mi 

wybaczyć, że niepokoję stryja o tak póź 

nej godzinie, ale doprawdy. nic innego 

nie mogłem zrobić! 

Teodor zaczął odzyskiwać zimną 

krew. Groza i mistyczny lęk minęły, na 

widok żywych, realnych ludzi. Widząc, 
że Grodi stoi jeszcze przy drzwiach, wy 

trzeszczając małe oczka, oburzył się bra 

kiem dyscypliny starego kamerdynera i 

shicho rozkazał S 

— Możecie odejść; Groli! 
Po wyjściu służącego zwrócił. się 

tym samym tonem do bratanka: 

©- 

   
    

— Prėbowata uciec z przed bramy, 
stryju, musiałem więc nieść ją na rę - 
kach, zaciskając usta dłonią, żeby ae 

krzyczała. Dlatego zapewne, Grodi myś 
lał, że jest zemdlona. 

Z wysiłkiem opanowując oburzenie, 

stryj zapytał: 
—- Może teraz wytłumaczysz swoje 

dziwne zachowanie? : 
— Nie będzie to łatwa sprawa! —- 

zaśmiała się drwiąco nieznajoma da- 
ma“. 

Stryj miał wyraz cierpienia i oburze 
nia na starczej twarzy. Donald uderzyt 

się nagle w czoło, przypominając sożie 
coś ważnego:. 

—- Proszę mi wybaczyć, stryjaszku? 

Zupełnie zapomniałem. . Oto miss Heli, 
miss Patsi Hell, Mr. Chadmor. A teraz, 
stryju, sądzę, że miss Hell zechce się pe 
łożyć spać! 

— Położyć spać? Tutaj? W 
mu? 

— On chce położyć mnie do łóżka, 
wyjaśniła Patsi z udaną powagą. — Ale 
ja tego nie chcę i nie pozwolę zmusk. 
siebie do spania! 

Donald podrapał się w nieogokwą 
brodę. Znał tu każdy kąt. Podszedł do 
kominka i pociągnął za sznur dzwonka. 

Grodi zjawił się szybko. (D.CN.? 

tym dą 

Redaktor w z.: Wi         
  

  

  

  

 


