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PERSONILI NAnglja popiera Niemcy w sprawie zbrojeń 
Narada francusko-angielska — Nota francuska wręczona będzie 

w Berlinie w poniedziałek 

W ostatnich czasach rząd dokonał 

kilku doniosłych zmian personalnych. 

Minister Jan Piłsudski opuścił pałac na 

ul. Rymarskiej. Jest to człowiek, cieszą- 

cy się uznaniem wszystkich, z którymi 

się styka, jakkolwiek nigdy dla zabiega- 

nia o to uznanie nic nie uczynił i nie u- 

czyni. Człowiek o głębokiem poczuciu о- 

bowiązku. Na tle ogólnopoiskiego sno- 

bizmu, zwłaszcza błyszczącego w War- 

szawie, odbija się ta postać skromna, ci- 

cha, poważna swoją kryształowością, 

kryształową uczciwością. Objął minister- 

stwo skarbu, wiedząc, że czasy jego u- 

rzędowania wypadną na kryzys, obniža-- 
nia płac urzędnikom, potęgujące się 

bezrobocie. Obok Sławka jest to w wiel- 

kim obozie Bloku Bezpartyjnego jedna 

z najsympatyczniejszych 1 największy 

budząca szacunek postać. 

Następcą jego został prof. Włady- 

sław Zawadzki, były prezes wileńskiego 

oddziału Organizacji Zach. Pracy Pań- 

stwowej, polityk, który dawniej często 

zaszczycał naszą gazetę swoją współ- 

pracą. Przychodzi na resort, nietylko ja- 

ko wybitny ekonomista teoretyczny, ale 

jako praktyk, który tutaj, w Wilnie, kie- 

rując Izbą Handlową, dokładnie poznał 

stosunek obywatela do państwa w tych 

chwilach kiedy tego obywatela właści- 

wiej jest nazywać podatnikiem. Na me- 

chanizm więc naszej skarbowości spoglą 

dał prof. Zawadzki pierwiej zdołu, za- 

nim z pałacu po-Radziwiłłowskiego na 

Krakowskiem Przedmieściu, to jest Pre- 

zydjum Ministrów, zaczął patrzeć na nie- 

go zgóry. Kiedy był  wice-ministrem 

skarbu, miał za kolegów innych panów, 

którym przypisywano inne tendencje i 

inne poglądy, niż te, które prof. Zawadz- 

ki głosił, jako uczony i polityk. Oczy- 

wiście te różnice często były przesadza- 

ne w celach dostarczania materjału do 

codziennej żmudnej roboty opozycyjnej. 

Dziś prof. Zawadzki obejmuje samo- 

dzielnie resort, do którego przygotowy- 

wał się całe życie. Dotychczasowe bo- 

wiem jego prace można ochrzcić tem 

właśnie pojęciem. Nadzieje całej Polski 

skupiają się na jego osobie. Musi mieć 

to rozkoszne uczucie, które mają ludzie 

na najwyższych, a przez to na najbar- 

dziej odpowiedzialnych  stanowiskacn 

postawieni, że tysiące tysięcy lu- 

dzi zgaduje, co będzie robił, tysiące ty- 

sięcy ludzi myśli o tem, czy spełni, czy 

też zawiedzie ich nadzieje. 

Wilnianie i wogóle Litwini robią 

karjerę w Warszawie. Jan Piłsudski, Za- 

wadzki — trudno o bardziej typowych 

przedstawicieli rdzennego, — że się tak 

wyrazimy, — Wilna. Natomiast w na- 

szym kraju ostatni przedstawiciel tutej- 

szości na krześle wojewódzkiem, a mia- 

nowicie poleski wojewoda p. Krahelski 

został zlikwidowany. 

Na jego miejsce jedzie do Brześcia 

Litewskiego (przez czyjąś głupotę nazwą 

niemiecką Brześcia nad Bugiem przezwa 

nego i zdehistoryzowanego) wojewoda 

Kostek - Biernacki. Gdy obejmował wo- 

jewództwo nowogródzkie, był osobą, do- 

koła której toczyły się najzajadlejsze dy- 

skuje w całej Polsce, a echa jej rozcho- 

dziły się po Europie. Wiele osób nawet 

z obozu Bloku Bezpartyjnego miało co 
do osoby wojewody duże zastrzeżenia. 

Nie wszystkim podobał się zbiór jego 

nowel, jakkolwiek pisanych z talentem, 

jednak nieprzyjemnie obchodzących się 

z uczuciami, które stanowią składową 

część psychiki polskiej. Jako wojewoda, 
pułk. Kostek - Biernacki był człowie- 

kiem szczerym, i tę zaletę szczerości 

bezwzględnej podnosili wszyscy, którzy 

mieli z nim do czynienia. Tępił on w 

Nowogródzkiem bolszewizm bardzo е- 

nergicznie, co mu za istotną zasługę po- 

czytać należy. Bolszewicy' wiedzieli, że 

z kompromisami się nie spotkają. Tutaj 

musimy powiedzieć, że pod tym wzglę- 

dem będziemy się z nim solidaryzować 

kompletnie. W stosunkach narodowo- 

ściowych woj. Kostek - Biernacki orjen- 

tował się dobrze, był bezwzględnym 

PARYŻ PAT. — Posiedzenie rady 
ministrów, zapowiedziane oiicjalnie na 
dziś celem stormułowania tekstu odpo- 
wiedzi francuskiej na memorandum nie- 
mieckie w sprawie zbrojeń, zostało od 
roczone. Zastępca szefa gabinetu mini- 
stra spraw zagranicznych Marcel Ray 
wyjechał wczoraj do Londynu dla zasię- 
gnięcia opinji rządu angielskiego w 
sprawie noty niemieckiej i odpowiedzi 
francuskiej. Pan Marcel Ray przedstawił 
Mac Donaldowi projekt tekstu odpowie- 
dzi rządu trancuskiego. 

Według dotychczasowych iniormacyj 
propozycje angielskie, które mają byc 
przesłane do Paryża, będą zawierać 4 
punkty: 1) przyznanie Rzeszy w zasa- 
dzie równouprawnienie zbrojeń; 2) żą- 
danie od Rzeszy natychmiastowego zo0- 
bowiązania się do niekorzystania z 
przyznanej im równości oraz do niepo- 
większania swych zbrojeń 3) zawarcie 
generalnego układu w sprawach bezpie- 
czeństwa; 4) byli sojusznicy, a przede- 
wszystkiem Francja zobowiążą się prze 
prowadzić pewre redukcje zbrojeń, idą- 
ce po linji planu Hoovera, który zaleca 
redukcję zbrojeń kontynentalnych o jed- 
ną trzecią. Panuje przekonanie, że Fran 
cja swej w odpowiedzi poczyni szereg a- 
luzyj do tych punktów memorandum nie 
mieckiego, które pozostają w sprzeczno- 
ści z traktatem wersalskim. Wymiana 
poglądów między Londynem a Paryżem 
ma charakter czysto oficjalny. 

Jak głoszą informacje Quai d'Orsav, 
udzielone nazajutrz po demarche Nie- 
miec u innych mocarstw, zdaniem tutej- 
szych kół miarodajnych, nie można do- 
patrywać się w postępowaniu tem likwi- 
dacji przez mocarstwa zainteresowane 
traktatu wersalskiego. 

Tutejsze koła miarodajne zaznaczają, 
że informacje, według których rząd fran 
cuski miał się zwrócić do rządu waszyn- 

  

gtońskiego z prośbą 0 współpracę w 
sformułowaniu tekstu odpowiedzi, są 
nieścisłe. Mimo to utrzymuje się pogło- 
ska, że w swej odpowiedzi rząd wzmian 
kuje plan Hoovera, formułujący general - 
ne redukcje kredytów militarnych. Nota 
przesłana rządowi berlińskiemu nie bę- 
dzie w żadnym wypadku odpowiedzią 
wspólną, lecz wyłącznie rządu francuskie 
go i na jego wyłączną odpowiedzial- 
ność. 

Odpowiedź musi być zaaprobowana 
przez radę ministrów, która zebrałaby 
się w tym celu w sobotę rano. Wręcze- 
nie noty francuskiej rządowi Rzeszy mo 

głoby więc nastąpić w sobotę albo w po 
niedziałek. 

PARYŻ PAT. — Angielskie mini- 
sterstwo spraw zagranicznych donosi, iż 
ambasador francuski w Londynie złożył 
na ręce sekretarza stanu Simona odpis 
noty, jaką rząd francuski wystosował 
do rządu niemieckiego w odpowiedzi na 
memorandum w kwestji równości zbro- 
jeń. 

Agencja Havasa zaznacza, iż wspom: 
niany dokument zakomunikowano rządo- 
wi angielskiemu nie w celu posadzenia 
się, lecz dla informacji. Minister Simon 
podziękował ambasadorowi za jego wi- 
zytę kurtuazyjną. 

Przyjazd szefa sztabu armį 

и # 

Dnia 7 b.m. przybyt do Polski szef sziahi 
armji Stanów Zjednoczonych Ameryki Półro- 
cnej gen. Mac Arthur. 

Ilustracja nasza przedstawia gen. Mac 
Arthura na dworcu głównym w Warszawie, 

i Stanów Zjednocz.     
4dzie powitany został przez szefa Sztabu Głó- 
wnego gen. Gąsiorowskiego, oraz grono wyż- 
szych oficerów. Gen. Mac Arthur udaje się na 
manewry międzydywizyjne na Wołyń. 

  

PRZED ROZGRYWKĄ W NIEMCZECH 
Prezydjum Reichstagu u Hindenburga 

BERLIN PAT. — Ośrodkiem zainte- 
resowania niemieckich kół politycznych 
było dzisiejsze przyjęcie przez prezyden- 
ta Hindenburga nowego  prezydjum 
Reichstagu. 

Ocena powstałej obecnie sytuacji po 
litycznej jest jednak niejednolita. W ko- 
iach, zbiizonych do rządu, wskazują na 
fakt, iż prezydent Hindenburg dał wy- 
raźnie do zrozumienia, że nie widzi po- 
wodu do zmian na stanowisku kancierza 
oraz, że posiada zauianie ao obecnego 
gabinetu. 

W kołach centrowych i narodowo- 
socjalistycznych panuje przekonanie, iż 
osiągną swój cel, którym jest wzięcie u- 
działu w gabinecie prezydjalnym, prowa 
dząc nadal taktykę wyczekiwania, zwła- 
szcza, że prezydent Rzeszy zastrzegł so- 
bie wydanie ostatecznej decyzji dopiero 
po odbyciu rozmów z przedstawicielami 
większych stronnictw politycznych. 

Wspomniane koła wskazują przytem 
na głos organu wielkiego przemysłu 
„Deutsche Allgemeine Ztg.“, który prze- 
strzegał przed wywoływaniem  zaniepo- 
kojenia, towarzyszącego rozwiązaniu 
Reichstagu i rozpisaniu nowych wybo- 
rów, zanim będą wyczerpane wszelkie 
możliwości porozumienia. 

W pewnych kołach gospodarczych 
przewidują, iż w przyszłej walce wybor 
czej wysunąłby się konflikt w zakresie 
polityki socjalnej, nadając kampanji wy 

przeciwnikiem  białorutenizacji Cerkwi, 
i co może trudno jest połączyć z jego 
działalnością literacką, był zwolenni- 

kiem akcji misjonerskiej kleru katolickie 
go, lecz obrządku łacińskiego. Jako go- 

spodarz, przeciwdziałał zadłużaniu się 

samorządów. ы 

P. Stefan Świderski, kurator okręgu 

lwowskiego, nowy wojewoda nowogród- 

dzki, jest nam nieznany. Przy sposobno- 
ści zmian w resorcie Min. Spr. Wewn., 

należy podkreślić zasługi, takt, i orjen- 

tację ministra Pierackiego. Jest 

wątpliwie jeden z najinteligentniejszych 
członków naszego rządu. Jest to czło- 

wiek, który żyje myślami o swojej pra- 

cy, swoim resorcie. Można mieć duże 

zaufanie do powagi i energji, z jaką 

traktuje każde zagadnienie. Cat. 

to nie- 

borczej charakter kapitalistyczny. Miaro 
dajne koła pozapartyjne sądzą, że klucz 
sytuacji znajduje się w rękach narodo- 
wych socjalistów. Hitler zdaniem wspom 
nianych kół, stoi wobec alternatywy: al- 
bo wystąpić w parlamencie z wnioskami 
skierowanemi przeciwko rządowi prĄ'śpie 
szając odroczenie obrad aż do chwili, kie 
dy sytuacja pozwoli na przeprowadzenie 
zmian gabinetowych, odpowiadających 
życzeniom stronnictw centrowego i na- 
rodowo - socjalistycznego. 

BERLIN PAT. — Zgodnie z zapowie 
dzią, prezydent Hindenburg przyjął w 
dniu 9 bm. prezydjum Reichstagu w oso- 
bach przewodniczącego Goeringa i wi- 
ceprzewodniczących: Essera, Graefa i 
Raucha. W czasie rozmowy obecny był 
sekretarz stanu Meissner. 

W czasie 20-minutowej audjencji po 
formalnem przedstawieniu się prezydjum, 
wszyscy obecni pokolei zabierali głos, 
Goering podkreślił, że parlament Rzeszy 
rozporządza zdolną do pracy większoś- 
cią. Wywodom tym sprzeciwił się przed 
stawiciel niemiecko - narodowych Graci, 
wskazując, że prowadzenie rokowań po- 
litycznych z prezydentem Rzeszy nie 
wchodzi w zakres zadań prezydjum par- 
lamentu. Stanowisko to podzielił w za- 
sadzie prezydent Hindenburg, zgadzając 
się jednak na wysłuchanie stanowiska 
członków prezydjum. 

Następnie Goering i Esser, po wy- 
łuszczeniu stanowiska swych partyj, — 
zwrócili się do prezydenta z prośbą, a- 
by ostateczną decyzję w sprawie Reichs 
tagu powziął dopiero po wysłuchaniu 
przywódców większych stronnictw poli- 
tycznych. Ma to być próba doprowadze 
nia do współpracy między prezydentem 
Rzeszy a parlamentem. Prezydent Hin- 
denburg zastrzegł sobie ostateczna decy 

zję w tej kwesfji. Na tem audjencja zo- 
stała zakończona. Zebrani na ulicy hitle- 
rowcy urządzili wychodzącemu z pałacu 
prezydenta Goeringowi żywą owację. 

HITLER W BERLINIE 

BERLIN PAT. — Hitler od wczoraj 
przebywa w Berlinie i prowadzi nieu- 
stanne narady z czołowymi przywódcami 
ruchu narodowo - socjalistycznego. — 
W konierencjach tych brali udział m. in. 
Goering, Terl, Kube, Goebbels, i Grze- 
gorz Strasser. 

W kołach politycznych liczą się z 
tem że w ciągu dalszych narad, jakie ma 
ja- się toczyć między narodowymi so- 
cjalistami i centrum, oba stronnictwa 
zdecydują się na przyjęcie wspólnej tak 
tyki wyczekiwania. Wyjaśnienie sytuacji 
w tym względzie nastąpi prawdopodob- 
nie już w pierwszych dniach przyszłego 
tygodnia. 

BERLIN. PPAT. — W przeddzień de- 
cyzji o losach Reichstagu poszczególne 

stronnictwa, a zwłaszcza centrum, pono- 

wiły usiłowania, zmierzające do uniknię- 
cia rozwiązania parlamentu. Jak wynika 

z oficjalnej enuncjacji partyjnej, centrum 

Sądzi, że nie zostaly jeszcze wyczerpane 
wszystkie Środki, które umożliwiłyby to- 
lerowanie gabinetu prezydjalnego w opar- 
ciu o większość parlamentarną. 

W kołach politycznych wywołała pe- 
wną sensację wczorajsza wspólna konfe- 

rencja, jaką odbyli rzeczoznawcy gospodar 
czy stronnietwa centrowego i narodowo- 
socjalistycznego. Wspólnie wydany komu- 
nikat podkreśla, że eksperci odrzucają pro 
gram gospodarczy rządu. W przebiegu kon 
ferencji uzgodniony został natomiast w za 
pe plan gospodarczy, który mógłby 
pyc NERO w życie przez większość 
parlamentarną. w kołach politycznych pa- 
nuje mimo to nadal przekonanie, że wsze!- 

kie te usiłowania są spóźnione i Reichstag 
zostanie rozwiązany. 

  

Międzynarodowe zawody hippiczne w Rydze 
RYGA PAT. — W piewszym dniu między 

narodowych zawodów konnych, w których bio 
rą udział ekipy polska, łotewska, estońska, i 

niemiecka, rozegrano konkurs o nagrodę prze- 
chodnią miasta Rygi. Czas nieokreślony wyso- 
kość przsezkód do 1 m. 40 cm. 

Do powyższego konkursu stanęło 48 jeź- 
dzców. Bez błędu przeszli parcours mjr. Trenk 
wald na koniu „Madzia”, kpt. Sałęga na „Ma 
roku“. jeźdzcy niemieccy Kude' na „Kordelji* 
i Loengnick na koniu „„Amatasvinta* oraz 
porucznik armji łotewskiej Insberg na „Gajlo- 
cie“. 

W ostatecznej rozgrywce 0 puhar miasta 
Rygi który dotychczas znajdował się w rękach 

ekipy polskiej, pierwsze miejsce zajął jeździec 
niemiecki Kude, przechodząc po raz drugi par 
cours bez błędu i zdobywając tem samem 
puhar przechodni m. Rygi. Drugie miejsce zajął 
kpt. Sałęga (4 punkty karne), trzecie Niemiec 
Loengnick (7 p.k.), czwarte mjr. Trenkwald (20 
p. k.), piąte por. łotewski Insberg. 

Następnie rozegrano konkurs sprawności ko 
nia i jeźdzca.. Pierwsze miejsce zajął rtm. 
Szosland na „Donessie“, przechodząc parcours 
bez punktew karnych w czasie 1 m. 14 s., dru 
gie — por. Ruciński na „Reszce*, bez punk- 
tów karnych w czasie 1,15. Trzeciem i czwai 
tem miejscem podzielili się mjr. Trenkwald 
porucznik armji łotewskiej Rejnman.. 
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Rapart Lyttona 
PARYŻ PAT. — Raport Lyttona podzielo- 

ny jest na 5 części. W pierwszej części stwier- 
dza on, że Mandżurja jest terenem chińskim. 
Druga część mówi,. że Liga Narodów nie u- 
zna nigdy państwa  mandżurskiego. Trzecia 
część zawiera dłuższe oświadczenie o złej ad- 
ministracji Mandżurji przed okupacją japoń- 
ską. W czwartej części konstatuje się, że 
właśnie ta zła administracja kraju była powo- 
dem japońskich operacyj militarnych i zaję- 
cia Mandżurji. Piąta część zawiera wniosek 
prowadzenia bezpośrednich rokowań chińsko - 
japońskich. Ostatni punkt jest żywo komente- 
wany w nankińskich sferach politycznych. 

PARYŻ PAT. — Japońska agencja Rengo 
komunikuje: równolegle do rozwoju przyjaźni 
między japonją a Sowietami i Mandżurja moż 
na zaobserwować ruch importu sowieckiego 
do północnej Mandžurji. 

TOKJO PAT. — Rząd francuski przesłał 
do sekretarjatu Ligi Narodów zawiadomienie, 
že Japonja pragnie złożyć deklarację w spra- 
wie mandżurskiej po zapoznaniu się z rapor- 
tem Lyttona, wobec czego rząd japoński prosi 
Ligę Narodów o wstrzymanie opublikowania 
raportu do chwili przygotowania japońskiej de 
klaracji, tak, by oba dokumenty mogły być 
opublikowane łącznie. 

Jak jest zorganizowana Armja 
partyzancka w Chinach pół- 

nocnych 
PARYŻ, PAT. — Prasa francuska do- 

nosi z Dalekiego Wschodu: 
Ostatnie biuletyny wojskowe Kuomin- 

tangu podają biższe szczegóły o organiza- 
cji władz wojskowych armji pariyzanck' j 
w północnych Chinach, w dwóch prowia- 
cjach graniczących z Koreą, tj. mukder- 

skiej i kiryńskiej. Głównymi szefami ar- 
mji partyzanckiej są: generałowie Ting- 
Czao, Li-Tu i Feng-Tsain-Hai. Rząd narv- 

dowy w Nankinie mianował gen. Ting- 
Czao prezydentem  prowinjonalnego rządu 

kiryńskiego, ger. Li-Tu został komendan- 
tem placu w Kirynie, a gen. Feng-Tsain- 
Hai dowódcą garnizonu w Charbinie oraz 

ogó!r.ym kierownikiem „neracyj militar- 
nych obu prowinceyj. Gen. Feng-Tsain-Hai 
liczy 34 lata, pochodzi z Mukdenu, ukoń- 
czył północną  wschodnio-chińską szkołę 

skową. Przez pewien czas był on w kor 
pusie „zdrajcy* Hsi-Oziaha, obecnie mi- 
nistra wojny nowego państwa mandżur- 
skiego. Gen. Ferng-Tsain-Hai ma dowodzić 
z powodzeniem armjami w okolicach Muk- 
denu i Kirynu. Liczba jego żołnierzy wy- 
nosi ponad 70 tys. osób, z czego 50 tys. u- 
zbrojonych jest w szybkostrzelne karabiny, 
reszta natomiast w szable, pistolety i lan- 
ce. Mimo tego niedostatecznego uzbrojenia 
żolnierze Feng-Tsain-Haia przysparzają 
sporo trosk Japończykom. Gen. Feng-Tsain 
Hai ma swą kwaterę w. Szu-Lou, 40 km. 
na północ od Kirynu. Pozajtem w okolicach 
Mukdenu krążą bezustannie oddziały gen. 
Ku-Czeng-Haia. 

Na czele oddziałów ochotniczych w pro- 
wineji Hej-Ln-Kiamg, obejmującej teren 
północnej Mandżurji między rzeką Amu- 

rem a wschodnio-chińską koleją żelazną, 
stoją generałowie Maa i Li. Gen. Maa o 

brońca Cycykaru. mianowany został pre- 
zydentem rządu prowincjonalnego Hej-Lu- 

Kiang. Kierownikiem operacyj militarnych 
okręgu półmocnego jest gen. Li. Główna 

kwatera gen. Maa i Li znajduje się w miej 

scowości Fu-Lan o 15 km. na północ od 
Charbinu. W skład tej armji wchodzą od- 
działy gen. Wanga, które mają za zadanie 
prowadzenie stale podjazdowych utarczck 
na wschodnio - chińskiej kolei. 

  

   

Powrót olimpijskiej drużyny 
finlandzkiej do kraju 

HELSINGFORS. PAT. — Fińska dru- 
żyna olimpijska powróciła do kraju, wita- 

na entuzjastycznie pnzez tysięczne tłumy. 

W wywiadach z dziennikarzami fińskimi, 

olimpijczycy podzielili się wrażeniami z 

terenu Olimpjady. 

Lehtinen oświadczył, że nie żałuje przy 
krych uwag, wypowiedzianych przez niego 
o Kusocińskim.. W Chicago Kusociūski 
rzekomo zgłosił swój udzial dopiero wte- 
dy, gdy dowiedział się o złej formie Leh- 
tinena. Wprawdzie Kusociński jest świet- 
nym biegaczem — przyznaje łaskawie Leh- 
tinen, — ale, jego zdaniem, nie ma szans 
w wielu po sobie następujących biegach. 
Lehtimen nie określił bliżej, co rozumie pod 
zwrotem „w wielu następujących po sobie 
biegach. 

Iso Hollo ponownie oświadczył prasie, 
że w biegu na 10 tysięcy metrów Kusociń- 
ski mógłby osiągnąć rekord światowy. Iso 
Hollo manewrował jednak w ten sposób, a- 
by nie dopuścić do ustanowienia przez Ku- 
socińskiego nowego rekordu światowego. 
Iso Hollo jest duramy z tego, że taktyka ta 
udała mu się w zupełności i dzięki temu 

na liście rekordzistów świata w tej kon- 

kurencji figuruje nadal nazwisko Nur- 

miego. 

STRASZLIWA KATASTROFA 
PAROWCA 

NOWY YORK. PAT. — W piątek rano 
na rzece East River wydarzyła. się strasz- 
liwa katastrofa. IParowiec, na Wwtórego po- 
kladzie znajdowało się około 00 osób, u- 
dających się ma wyspę Rikesn, zatonął 
wskutek wybuchu ikotła. W chwilę po wy- 
buchu parowiec, otoczony kłębami narv 
zniknął z prace i ' ". Leiesiatki pa- 
sażerów czyniło rozpaczliwe wysiłki. by u- 
trzymać się na powierzchni wody. Dotych- 
czas wydobyto z rzeki 37 trupów. Liczba 

ofiar jest nieznana. Wszyscy pasażerowie, 
którzy uszli z życiem, są ranni. 

  

oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
uje przyjmuje Ogłoszenia cyfrowe tabelarycz 50 „ drożej, Administracja zastrzeżeń ca 
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TELEGRAMY 
ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI 
DLĄ OLIMPIJCZYKÓW 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezy= 
dent Rzeczypospolitej nadał złote krzy- 
że zasługi Januszowi = Kusociūskiemu, 
Stanisławie Walasiewiczównie i Fran- 
ciszkowi Klukowskiemu za zwycięstwa, 
odniesione na 10-ej Olimpjadzie w Los 
Angeles. 

W zastępstwie premjera udekorował 
Kusocińskiego wicepremjer i minister 
skarbu Zawadzki. Krzyż zasługi dla Wa= 
lasiewiczówny wręczono przewodniczące 
mu Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
płk. Glabiszowi, krzyż zaś dla Kiukow- 
skiego — Skoczylasowi. 

PREZYDENT TEL-AWIWU 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W piątek o go- 
dzinie 13 przybył do Warszawy pierwszy 
prezydent miasta Tel-Awiw: p. Meier Di- 
sengoff. Na dworcu zebrały się delegacje 
stowarzyszeń żydowskich oraz licznie ze- 
brama publiczność. W imieniu komitetu 
przyjęcia powitał prezydenta Disengoffa 

dr. Klumel, zaś delegacja uczenie szkół 
Tarbutu wręczyła kwiaty. 

ZNIŻKI KOLEJOWE DLA WYCIECZEK 

WARSZAWA. PAT. Ministerstwo 
WR. i OP. komunikuje, że Ministerstwo 
Komunikacji przedłużyło ważność 75-pvo- 
centowych zniżek kolejowych dla zbioro- 
wych wycieczek na czas do 30 września 
bież. roku. ” 

PROCES SPEKULANTOW 
W MOSKWIE 

MOSKWA. PAT. Rozpoczął się tu 
proces 26 pracowników organizacji han- 
dlowej Mostrop z dyrektorem sieci han- 
dlowej i kilku kierownikami sklepów na 
czele. Akt oskarżenia zarzuca im kradzież 
i spekulacje przy sprzedaży brakujących 
na rynku towarów. — Malwersacje te trwa 

ły przez 5 miesięcy. 
MOSKWA. PAT, — W Leningradzie 

skazano za spekulację chlebem 3 osoby na 
kary śmierci, a 7 na długoletnie więzienie. 

FATALNY SKOK 
HAMBURG. PAT. — Znana hamburska 

mistrzyni spadochronu Triebner, która wy 
konała setki skoków z samolotów, spadła 
podczas popisów na duńskiej wyspie Arro 
tak nieszczęśliwie, że doznała wstrząsu mó 
zgu i złamała nogę. 

ZAWIESZENIE „ROTE FAHNE* 

BERLIN. PAT. — Centralny organ ko- 
munistyczny „Rote Fahne“ został przez 

wladze policyjne zawieszony ponownie na 
okres jednego miesiąca, 

DE VALERA BĘDZIE PRZEWODNI- 
CZYŁ ZGROMADZENIU LIGI 

NARODÓW 

DUBLIN. PAT. — Na czele delegacji 

Wolnego Państwa Irlandzkiego na XIII 

Zgromadzenie Ligi Narodów stanie de Va- 

lera, który też będzie przewodniczył sesii 

Rady Ligi, rozpoczynającej się 23 bm. — 
Będzie on też przewodniczył na posiedzeniu 
inauguracyjnem Zgromadzenia 26 bm. 

ARESZTOWANIE SPRAWCÓW 
ZAMACHÓW BOMBOWYCH 

W KRÓLEWCU 1 
BERLIN. PAT. — Policja kryminalna 

w Królewcu dokonała sensacyjnego. aTresz- 
towźnia, które pozostaje w związku z se- 
rją zamachów bombowych, dokonanych 
przez hitlerowców w Królewcu w dniu 1 
sierpnia br. Ofiarą zamachu padł wów- 
czas komunistyczny radca miejski, a wiele 
osób z obozu lewicowego odniosło ciężkie 
rany, Pod zarzutem morderstwa osadzony 
został w areszcie wlaścicieł dóbr Perbandt 
oraz dwóch innych hitlerowców. Samochód 
Perbandta, którego zamachowcy użyli pod 
czas napadu, został zajęty przez władze 
śledcze. 

NIEMCY WYPOWIEDZIAŁY TRAKTAT 

HANDLOWY Z JUGOSŁAWJĄ 

BERLIN. PAT. — Rząd niemiecki wy- 
powiedział traktat handlowy z Jugosła- 
wją, którego wazność upływa 7 marca £. 
1933. W Berlinie bawi obecnie prezydent 
jugosłowiańskiego Banku Państwa. Prasa 
podkreśla, że pobyt ten ma na celu przy- 
gotowanie nowych rokowań handlowych 

REFORMA ROLNA W HISZPANII 

MADRYT. PAT. — Kortezy przyjęły 
projekt reformy rolnej. Również przyjęty 
został statut Katalonji. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W NORWEGII | 
OSLO. PAT. -— Domoszą z Goeteborgu, 

Halden i Fridrikstad, że odczuto tamm dość 
silne trzęsienie ziemi. Szczegółów narazie 
brak. 

SPRAWA GORGUŁOWA 
PARYŻ. PAT. — Mimo, iż co do daty 

posiedzenia komitetu ułaskaiwień, które ma 
wydać orzeczenie w sprawie Gorgułowa, 
zachowywana jest ścisła dyskrecja, we- 
dług informacyj prasy francuskiej, posie- 
dzenie tej komisji odbędzie się prawdopo- 
dobnie dzisiaj w ministerstwie sprawiedli- 
wości. Sprawa przekazana będzie następ- 
nie prezydentowi państwa jako ostatniej 
instancji. Los Gorgułowa będzie więc w 
najbliższej przyszłości rozstrzygnięty. 

ADWOKAT — PRZEMYTNIKIEM 
WIEDEŃ. PAT. — Aresztowany pod 

zarzutem przemytnictwa adwokat dr. Fren 
kel usiłował w areszcie popełnić samobój- 
stwo. Zamiar ten na czas zauważono i sa- 
mobójstwo udaremniono,
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SILVA RERUM 
Z TEATREM W PORZĄDKU 
Przyzwyczailiśmy się mniemać, że 

teatr współczesny znajduje się w upad- 
ku, że kino zabija sztukę teatralną, że 
publiczność nie otrzymuje od teatru po- 
trzebnych wrażeń, i że szczególnie w 
Polsce sytuacja teatralna przedstawia 
się krytycznie. : 

Tymczasem okazuje się, že sytuacja 
teatralna w Polsce właśnie zaczyna się 
poprawiać. Nadchodzący sezon przyno- 
si dobre zapowiedzi. „Polska Zbrojna” 
przeprowadziła na ten temat rozmowę z 
p. Janem Januszem, wiceprezesem 
ZASP-u. Oświadczył on, że aktorzy z 
pełnym optymizmem oczekują nadcho- 
dzącego sezonu. 

— Wobec braku odpowiednich kapitałów 
— mówi prezes Janusz — Zasp rozpoczął na 
szeroką skałę akcję organizowania teatrów, 
opartych na kapitale pracy aktorskiej. Prowa- 
dzić więc będziemy teatry związkowe, tworzo 
ne przez zarząd główny związku, oraz teatry 
ztzeszeniowe. Teatry Zasp'u istnieć będą, ja- 
ko spółki z ograniczoną  odpowiedzialnošcią: 
związek desygnuje dyrektora, który na podsta 
wie ustalonego przez zarząd główny budżetu 
angażuje zespół i prowadzi całą imprezę, przy 
czem wszyscy aktorzy uczestniczą w zyskach. 
Teatry zrzeszeniowe powstają z inicjatywy 
zespołów aktorskich, które wybierają kierow- 
nika, zatwierdzanego następnie przez Zasp. 

W sezonie nadchodzącym Zasp prowadzić 
będzie cztery teatry związkowe: w Warszawie 
przy ul. Karowej, oraz teatry miejskie w Ło 
dzi, Wilnie i Bydgoszczy; ponadto toczą się 
się obecnie pertraktacje w sprawie objęcia 
przez związek teatru w Toruniu. Dalej istnieć 
będzie cały szereg teatrów zrzeszeniowych. 
A więc trzy zreszenia w Warszawie: „Ate 
neuń:* pod dyrekcją Jaracza i Schillera, teatr 
w lokalu „Qui pro quo" pod kierunkiem Adwen 
towicza, oraz zrzeszenie artystów  operetko 
wych w „Nowościach”. Na prowincji zrzesze- 
nia prowadzić będą Teatr Popularny w Łodzi, 
oraz teatry miejskie w Częstochowie i Grod- 
nie. jednocześnie wobec zaobserwowanego 
wzrostu bezrobocia wśród  artystów-śpiewa 
ków, zarząd Zasp'u podjął starania o urucho- 
mienie oper w Poznaniu i Lwowie; również w 
Wilnie powstać ma w gmachu „Lutni* teatr 
operowy. 

— Jakie rozmiary przybierze przypuszczal 
nie w tych warunkach bezrobocie wśród akto 
rów? — pytamy. 

— Bardzo niewielkie. Sprawa ta przedsta 
wia się u nas znacznie lepiej, niż np. we Fran- 
cji, Niemczech i Anglii, gdzie według danych 
Międzynarodowej Unji Aktorskiej bezrobocie 
obejmuje około 50 proc. ogółu aktorów. 

Z pośród członków Zasp'u pozostanie na 
nadchodzący sezon. bez stałych kontraktów 
conajwyżej 15 proc. ogólnej liczby. Należy 
podkreślić, że wielu z nicłi uzyskałoby stalą 
pracę, gdyby chcieli opuścić miejsca swego 
zamieszkania. Wszyscy zaś prawie znajdą za- 
robek dorywczy, angażowani przez różne te- 
atry do poszczególnych sztuk. 

— A jak ułożyły się w związku z nad- 
chodzącym sezonem stosunki między dyrekto- 
rami teatrów a związkiem? 

— Zarząd główny Zasp'u odbył kouieren 
cję z zarządem związku dyrektorów, na któ- 
rej postanowiono nie podpisywać w roku Vie 
żącym konwencji ramowej dla wszystkich te- 
atrów, ze względu na indywidualne warunki 
lokalne w każdym wypadku. Zawierając nato 
miast konwencje z poszczególnemi dyrekcja- 
mi, staramy się zasady ich dostosować ściśle 
do wymogów życiowych i obecnej ciężkiej sy 
tuacji finansowej teatrów. 

— Zarobki aktorów zmniejszyły się praw 
dopodobnie dość wydatnie? 

— Tak jest, Gaże aktorskie w  nadcho- 
dzącym sezonie nie będą naogół wysokie. U- 
trzymane zostaje, oczywiście, minimum wyna- 
grodzenia, które wynosi dla członków  rzeczy- 
wistych związku zł. 300 miesięcznie i dla kan 
dydatów zł. 200. Pomijając aktorów  wybit- 
nych z „wyrobionemi* nazwiskami, można о- 
kreślić przeciętną gażę aktorską w Warszawie 
600— 650 zł, miesięcznie, na prowincji zaś 
— na 400 zł. miesięcznie, Tak więc naogół 
brać aktorska nię będzie robić nadzwyczaj- 
nych interesów, ale jakoś „wyżyje” 

15 procent bezrobotnych i przecięt- 
na gaża od 400 do 650 zł. miesięcznie —— 
to wcale dobrze. Można i żyć i praco- 
wać jak się należy dla sztuki. 

Narrator 
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Gdańskie 
Tegoroczne słońce dało naszemu wy- 

brzeżu iluzję południa. Przez całe lato 
Bałtyk był niezmiennie i olśniewająco 
szafirowy, cichy i jakby senny, zgoła 
do siebie niepodobny. Szczególniej na 
Małem Morzu, gdzie, od północno - za- 
chodnich wiatrów chroni wybrzeże, rzu- 
Ew, daleko wgłąb zatoki — sierp He- 
u. 

__ Dokładnie naprzeciwko wygina si 
Gdańska mierzeja z kępą Ra We 
sterplatte, przy końcu i jakimś dwuwie- 
żowym kościołkiem, odcinającym się wy 
raźnie na tle nieba. 

Między obu zaostrzonemi końcaini 
dwu sierpów — Małe Morze przelewa 
się w Wielkie, a okręty, przepływające 
tamtędy, zdają się prześliźgiwać. Bo też 
prześlizgują się naprawdę między dwo- 
ma wrogami. 

„Żeromski, w którymś z rozdziałów 
Wiatru od Morza, porównał dwie mie- 
rzeje: Helską i Gdańską do dwu  po- 
wiek, górnej i dolnej, okalających mo- 
dre oko Gdańskiej zatoki. Jeśli się sta- 
nie ną wysokiem urwisku, w Orłowie, i 
patrzy przed siebie, w morską dal —- 
porównanie Żeromskiego ożywa natych- 
miast i narzuca się z nieodpartą suge- 
stywnością. Tylko, że te dwie powieki, 
Zamiast mrugać ku sobie przyjaźnie, ły- 
Pią na siebie złowrogo... 

Pomiędzy dwoma końcami dwu sier- 
powatych mierzei, po przez błękitne mo- 
A Pn i z powrotem, chodzi Niena- 
wišč. : 

Stesunki handlowe 
MOSKWA. PAT. — Bawiący w: Moskwie 

z okazji dorocznego walnego zebrania mie- 
szanego towarzystwa polsko - sowieckiego 
— Sowpcitorgu Azedstuwiciele sir my pol 

skiej pp. ricf. Kasperowic. i dy”. Powło- 
wiez udzielili moskiewskiemu koresponden 
towi PAT. mastępującego wywiadu: 

Pobyt nasz w Moskwie trwał 8 dni, cał 
kowiicie niemal wypełnionych konferen: a- 

mi i nawiązywaniem kontaktu z przelsta- 
wicielami miarodajnych sowieckich sfer go 

spadarczych, z Komisarjatem Ludowym 
Spraw Handlu Zagranicznego na czele. — 

Szczegółowio zbadaliśmy pozatem dzialai- 
ność centralnego aparatu Sowpoltorgu. Z 
rozmów, odbytych w Komisarjacie Spraw 
Handlu Zagranicznego i: iw Sowieckim Bam 
ku Państwa wynieśliśmy wrażenia, dające 
się streścić jak następuje: 

Nasi rozmówcy zaznaczyli, że ich zda- 
niem należałoby oczekiwać dalszego oży- 

wienia stosunków handlowych między «vu 
krajami. Pnzedewszystkiem winien wpły- 

nąć dodatnio zawarty ostatnio między Pol- 
ską a ZSRR pakt o nieagresji, 
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Polski z Sowietami 
Sowpoltorg mógłby w tym kierunku ode- 
grać pewną rolę, prowadząc zarówno eks- 
port towarów, sowieckich do Polski, jak i 

import towarów z Polski do ZSRR. W tym 
ostainim wypadku w: roku bieżącym wcho- 
dzą w grę nowe artykuły, jak parowozy, 
wagony, osie wagonowe i inne artykuły 

poiskiego przemysłu maszynowego. 
Na wialnem zgromadzeniu Sowpoltorg 1 

wybrano zarząd i komisję rewizyjną w: do- 

tychczasowym.' składzie, zatwierdzono pre- 
liminarz wydatków ma rok operacyjny 

1932-33, oraz plan działalności handlowej 
na rok bieżący. W czasie pobytu delegacji 

zawarto transakcje ma dostawę szerekoto- 
rowych platform i wywrotnic. W toku per- 

traktacyj jest sprawa parowozów i innych 
artykułów dla kolejnictwa.  Odnieśliśmy 
wirażnie, że realizacja pierwszego planu 5- 

letniego na rozwój stosunków. handlowych 
polsko - sowieckich nie powinna wpłynąć 

ujetinie, iPolskiie możliwości eksportowe są 
jednak z konieczności ograniczone wskutex 
trudności uwzględnienia sowieckich wyma 

  

przyczemgań kredytowych. 

  

NOMINACJE NA WYŻSZYCH UCZELNIACH 
P Prezydent Rzeczypospolitej postano- 

wiieniem z dnia 1 września 1932 r. miano- 
wiał: dr. Henryka Hilarowicza, docenta uni 
wersytetu Jama Kazimierza: we Lwowie, 
profesorem tytularnym; iks. dr. Tadeusza 
Glemmę, docenta uniwersytetu Jagiellcń- 

skiego w Krakowie, profesorem madzwy- 
<czajnym historji kościoła w Polsce w tym- 
że uniwersytecie; inż. Aleksandra Bojem- 
skiego, zastępcę profesora politechniki war 

szawskiej, profesorem nadzwyczajnym pro 
jektowania (wiejskiego na wydziale archi- 
tektury polit. warsz.; doe. dr. Bogumiła 
Jasinowiskiego zastępcę profesora ma ka- 

tedrze filozofji uniwens. Stefana. Batorego 
w Wilnie — profesorem nadzwyczajnym ti- 
lozofji tegoż uniwers.; dr. Bogdana Ka- 
mieńskiego, prof. nadzw. chemji fizycz- 
nej polit. Imowskiej, profesorem nadzwy- 

czajnym chemji fizycznej ii elelktochemji ma 
uniw. Jagiell.; dra Kazimierza Kolbuszew- 
skiego, prof. zwyczajnego uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, profesorem 
zwyczajnym historji literatury polskiej na 
umiwens, Jana Kazimierza we Lwowie; inż. 
Adama Ludkiewicza, docenta . Alkademji 
Górniczej w Krakowie, profesorem nadzwy 
czajnym. metalurgji żelaza itejże Akademji; 
kis. dr. Jana Piotra Pawia Stepę, docenta 
i zastępcę profesorem nadzwyczajnym fi- 
lozofji chrześcijańskiej tegoż uniwers.; dr. 

  

inż. Zygmunta Kazimierza Marcina Suchec 
kiego, zastępcę prof. polit. twowskiej, pro- 
fesorem nadzwyczajnym hodowli mw tejże 
politechnice; doc. dr. Jadwigę Wioloszy- 
nowiską, zastepczymię profesora  uniwer. 

Jagiell., profesorką nadzwyczajną botaniki 
fermaceutycznej iw tymże uniwems.; dr. 

Stanisława Franciszka Zajączkowskiego, 
docenta umiw. Jana: Kazimierza, profeso- 

rem nadzwyczajnym historji średniowiecz- 
nej i mauk pomocniczych historji uniw. 
Stefana Batorego wi Wiilmie. 

ŁOWOG 

Nowy Wiceminister 

  

Dnia 8 b.m. podpisał Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej nominację p. Tadeusza Lechnic- 

kiego, dotychczasowego szefa Biura Ekono- 
micznego przy prezydjum Rady Ministrów, na 

podsekretarza stanu w Prezydjum Rady Mini- 

strów. o 
Podajemy fotografję wiceministra  Lech- 

nickiego. 

ВЕНЕ 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 

L.O.P.P! 

  

  

Ciekawe wykepaliska w Przemyślu 
Przy kopaniu fundamentów pod dom ». 

Jana Rokitowskiego, na Kazamowie w 
Przemyślu, robothilcy matrafili na dwa 

szikielety, w głębokości do półtora metra, 
ułożone głowami do siebie, na lińji prostej, 
iw odległości 1 metra, a w odstępie 2. 30 
metrów. — Szkielet kobiecy był zwrócony 
stopami na południe, zaś drugi męski na 
północ. Przy szkieletach znaleziono różne 
przedmioty. O tem doniósł p. Józef Łań- 
cucki, sekretarz skarbowy, kustoszowi Mu- 
zeum Namnodowego Ziemi Przemyskiej imż. 
Kazimierzowi Osińskiemu, poczem. pod kie 
nunkiem inż, Osińskiego przeprowadzono 
poszukiwania archeologiczne. 

  

ilustracja nasz przedstawia piękny widok 
z tarasu przed kościołem Liceum Krzemieniec- 
kiego na górę Królowej Bony z ruinami zatn- 
ku, wzniesionego przez Wielkiego Księcia 

Krzemieniec Wołyński    
Witolda. Na lewo widzimy sobór św. Mikoła- 
ja — dawny kościół O.O. Franciszkanów, zbu 
dowany w r. 1606 przez książąt Wiśniowiec- 
kich w stylu barokowym. 

ESET EI RESTA LS EEE 

Sprawa wywozu trzody przedmiotem obrad 
organizacyj gospodarczych 

W dniu 5 bm. w siedzibie Izby Przemy- 
słowo-Handlowej w Warszawie obradowa- 
ła Międzyizbowa Komisja Handlu Zagra- 
niczmego. 

Komisja omówiła sprawę rozdizalu kon 
tyngentów tmzody do Austrji w związku z 
posiedzeniem Wywozowej Komisji Roz- 
dzielczej przy Państwowym Instytucie Ek- 
sportowym. 

Pozatem załatwiono szereg spraw bieżą 
cych, związanych z tranzakcjami kompen- 
sacyjnemi z zagranicą oraz kwestję przy- 

    

nastroje 
Jest strasznie blisko z Orłowa do 

Sopot. Idzie się kawałeczek szosą — i 
już, zaraz, szłabany graniczne, poste- 
runki... 

Zielone „Szupoki* patrzą chciwie w 
głąb mijających autobusów, pożerają 
oczami nieliczną publiczność. Są uprzej- 
mi, grzeczni, szeroko uśmiechnięci, — 
nie kwestjonują dowodów osobistyca, 
nie utrudniają wstępu na teren Wolnego 
Miasta, a to wbrew obyczajom, przyję- 
tym niezmiennie na Dworcu Głównym w 
Gdańsku. 

Bo chodzi o to, żeby goście z Orło- 
wa i Gdyni przyjeżdżali jak najczęściej 
do Sopot; żeby choć trochę, choć'doryw 
czo podtrzymali bankrutującą ruletkę, 
podreparowali załamany sezon. 

Bowiem widmo bojkotu, w które nikt 
z sopocian nie chciał wierzyć z wiosną, 
zmaterjalizowało się w kształt ciełesny, 
zrealizowało się dokładnie i sprawnie. * 

Żywiołowy odruch obrażonego społe 
czeństwa polskiego umożliwił, ułatwił ak 

cję świadomych organizatorów bojkotu, 
oni Zaś przeprowadzili sprawę poważ- 
nie i z godnością, bez scen gorszących 
i niepotrzebnych prowokacyj. Dopomógł 
im też w znacznej mierze odstraszający 
stosunek gdańszczan i sopocian do go- 
ści z Polski. Komuż bo przyjemnie, gdy 
mu rozwrzeszczane dzieci rzucają obel- 
gi, staruchy z za węgła wygrażają pięś- 
ciami, a kupcy w sklepie odwracają się 
plecami na dźwięk polskiej mowy! . 

  

znania ulg cemych na niektóre artykuły. 
Sprawa 'wywozu itinzody ehlewnej do Au 

strji będzie również w dniu 20 bm. tema- 

tem obrad specjalnej konferencji, którą 
zwołuje Związek Onganizacyj Rolniczych. 
Na konferencji tej p. Albin Jura — prezes 
Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego i 
członek delegacji doi rokowań. z wiedeński- 
mi importerami trzody, zda sprawozdanie 

z działalności delegacji i przebiegu jej ro- 
kowań, w których wymiku została zawarta 
umowa. 

    

Konsekwencje wypadły dla Sopot fa 
talnie, a pustek rozpaczliwych nie osło- 
dzi! takt, że tłumy gdańszczan zalewały 
codzień plażę sopocką. Bo to było tyi- 
ko... przekładanie pieniędzy z jednej 
własnej kieszeni do drugiej. 

Napięcie wzajemnych nienawiści wy 
twarza atmosierę przykrą i ciężką w 
każdych okolicznościach, a już chyba 
najbardziej w miejscach,  przeznaczo- 
nych na odpoczynek i uzdrowisko. Nie 
myśmy jednak stworzyli tę atmosierę i 
nie my ponosimy za nią odpowiedzial- 
ność. 

Niesłusznem przecie byłoby stąd wno 
sić, że Polak po ulicach Gdańska nie mo 
że przejść spokojnie. Oczywiście, zdarza 
się tu i ówdzie, jeśli się głośno mówi 
po polsku w tramwaju, czy sklepie, o- 
trzymać spojrzenie jaszczurcze, jadowi- 
te, szczególnie od wszędzie i zawsze 
bardziej ekspansywnych  kobiet,*naogół 
wszakże turyści nie miewają przykrości. 

  

Natomiast stali mieszkańcy, przed- 
stawiciele gdańskiej. Polonji, opowiadali 
nam kilkakrotnie o faktach — pobicia 
przez hitlerowców, którzy rzucają się 
najchętniej w kilku na jednego, wieczo- 
rem, na źle oświetlonych, ustronnych za 
ułkach; radzi też gromią Kobiety i dzie 
ci, bo trzebaż przecież wyładować „mi- 
styczny patrjotyzm“. Hitlerowcy chodzą 
po Gdańsku i pozdrawiają się wzajem- 
nie rzymskiem podniesieniem ręki; wy- 
wieszają tu i ówdzie, z okien i balko- 
nów swoje chorągwie, przekreślone о- 
gromną swastyką, krzyczą: heil, Hitler! 
gdzie mogą i jak mogą najgłośniej. Jest 
to przeważnie towar importowany z 

   

Skonstatowano, że między żebrami 

Szikieletu męskiego znajdował się grot że- 
lazmy z dwoma małemi zadziorami; koło 
bioder leżał nóż żelazny w rękojeści Ikošcia 
mej, zaś między stopami leżała spnzączka 
żelatinia. Przy szkielecie kobiecym znalezio 
no małe maczynie gliniane, bransoletę i 
pierścionki wykonane z drutu bronzowego, 
zdobione perełkami, oraz grzebyk. kościa- 
ny zdobiony ma nasadzie kółkami koncen- 

tryczniemi. 

Ozdoby wspomniane, zwłaszcza na grze 

byku, są z epaki 'wiezesnohistorycznej, przy 
padającej ma wiek VI po Chrystusie. 
Układ szkieletów na wznak, w pozycji wy- 
prostowanej, był pod wpływem  chnześci- 
jaństiwa. Brak broni wi grobie męskim, zaś 
złożenie wyłącznie sprzączki, nożyka i 
brzytwy jest chamakterystycznem dla gro- 
bów Gotów (szczepów germańsko-półmoc- 
nych) na ziemiąch naszych, którzy, iw pierw 
szych wiekach po Chrystusie szli od Bał- 

tyłku, pnzez 'Wisłę, San i Dniestr do Morza 
Czarnego, szukając nowych siedzib i zdoby 
czy. Szkielety i przedmioty znalezione zło- 
żono w Muzeum "Nariodowem Ziemi Prze- 
myskiej wraz z fotografjami wylkonanemi 
w: czasie  :przeprowadzonych wykopalisk 
pnzez p. Eug. Dębickiego. Wykopaliska te, 
po opnacowianych już m Bud łańcuckich, są 
ciekawym bardzo materjalem odnoszącym 
skumzad Tutorz |AIT 40702) eruemoued ор šis 
kiej między IV i VI w. po Chrystusie. 

  

Kto wygrał? 
25 POLSKĄ PAŃSTWOWA LOTERJA 

GŁÓWNE WYGRANE 

2 tysiące zł. na N-ry: 96224 102872 114980 
119829 122307 132100 132748 137589 143295 
153481 9532 12004 52894 77265 

1,000 zł. na N-ry: 92436 93145 06058 
96363 97366 99921 103814 107237 109759 
123291 128289 128756 130780 132308 132672 
137877 143167 145279 156485 157551 3059 
4446 5593 7211 15588 23715 26685 26638 
27481 31694 43462 51545 55608 66431 65379 
67766 69711 71413 76421 85153. 

DRUGI DZIEŃ CIĄGNIENIA 25 

WARSZAWA PAT. — W drugim dniu cią 

gnienią 5 klasy 25 Loterji Państwowej głów- 
niejsze wygrane padły na numery następują- 

ce: 

15 tysięcy ziotych — nr. 60908. 

13 tysięcy złotych — nr. 60701. 

U tysięcy złotych — nr. nr 28099, 36407, 

40712 i 124180. > 

3 tysiące złotych — nr nr. 25567, 11199, i 

80797. 

  

      

  

   
Rzeszy i Prus Wschodnich. Podobno 
autentyczni gdańszczanie, ci, których 
walka z Polską bije po kieszeniach, za- 
czynają pomału krzywo patrzeć na „bo- 
Materów narodowych*. Czy prawda to, 
czy złudzenie? — Bóg raczy wiedzieć, 
ale tak twierdzi gdańska Polonia. 

Twierdzą wręcz miejscowi Polacy, 
że gdańszczanie rodowici są poprostu 
steroryzowani; że oni nie mieliby nie 
przeciwko zmianie kursu, że w głębi swo 
ich spokojnych kupieckich dusz pragnęli 
by ugody z Polską, ale nie śmią pod- 
nieść głosu. W swojem własnem, rodzo- 
nem mieście nie mają nic do gadania. 
Trudno bo dyskutować z hitlerowcami, 
skoro mają oni zdecydowaną predylekcję 
do argumentów najwymowniejszych: — 
pałki i kastetu. 

Omnipotencja przybyszów z Niemiec 
tłumaczy się tem, że na mocy przywile- 
ju, udzielonego Wolnemu Miastu przez 
Traktat Wersalski, Senat gdański decy- 
duje bezapelacyjnie o tem, kto, kiedy i 
jak ma prawo zostać obywatelem Gdań- 
ska. Wolno Senatowi odrzucić starania 
czyjeś bez wymienienia powodów — i 
wolno obdarzyć gościa obywatelstwem 
już po paru tygodniach pobytu w mieś- 
cie. To pierwsze stosuje się z reguły do 
zgłoszeń polskich, to drugie — do przy- 
byszów z „utraconej Ojczyzny niemiec- 
kiej“. Ci ostatni mają wszelkie ułatwia- 
nia i natychiniastowy dostęp do najod- 
powiedzialniejszych, najintratniejszych , 
stanowisk. Senat gdański składa się w 
większości swojej z takich właśnie impor 
towanych obywateli; z ludzi, związanych 
wszystkiemi węzłami z niemiecką ojczyz 
ną, mających tam w każdej chwili za- 

  

Echa rozstrzelania kpt. Terka 
$ensacyjny proces przed Sądem Ckręgowym 

Przedziwną historję odsłonił omegdaj 
proces Leona Kołłątaja, który stanął przed 
Sądem Okręgowym w Warszawie pod za- 
rzutem oszustwa, jakiego miał się dopuścić 
przed 11 laty! 

Było to 12 listopada 1921 r. Do Dowództ 
wa Okręgu Generalnego (dzisiejsze D.O.K) 
w. Warszawie zgłosił się pewien porucznik 

żandarmerji i podając się za Jana Kone- 
wicza oświadczył, że przybywa z D. 0.G,— 
Kielce skąd przywozi ważny list 

W: liście tym D. O. G. — Kielce prosilo 
o wyasygnowanie na kilka dni 15 miljonów 
mianek, bowiem pieniądze są niezmiennie 

potrzebne służbowo i w ciągu kilku dni 
zostaną zw:rócone. 

Z polecenia szefa wydziału kasowego 

mjr, Muszyńskiego oficer kasowy kpt. 

Terk miał się telefomicznie skomunikować 

z D. O. G. — Kielce, by sprawdzić prawdzi 
wość zlecenia. 

Po upływie pół godziny kpt, Terk przed 
stawił majorowi już gotową asygnatę do 
podpisu, dodając że z Kielcami mie zdołał 
uzyskać połączenia, lecz że autentyczność 

listu nie ułega wątpliwości, 
Pieniądze wiięc zostały, wypłacone. 

Odtąd po poruczniku Konewiczu wszel- 
ki ślad zaginął. 

Okazało się, że oficera takiego wogóle 
niema i żeD. O. G. — Kielce żadnego za- 
potrzebowania pieniężnego nie zgłaszało, 

Zia oszustem rozesłano listy gończe, kpt 
Terik zaś stanął przed Sądem pod zarzutem 

współudziału w: zuchwalłej aferze a także 
pod zarzutem ujawnionej niebawem jego 
działalności szpiegowskiej na rzecz jedne- 
go z państw ościennych. 

Wyrokiem Sądu Wojskowego kpt. Terk 
skazany został na karę śmierci przez roz- 
stnzelamie i: wymok wyłkonano. 

Listy gończe wysłane za Konewiczem 

ścigały go przez szereg lat bezskutecznie, 
gdy oto władze wojskowe otrzymały donie 
sienie, że człowiek który pod  fałszywem 
nazwiskiem w mundurze porucznika żan- 
darmerji wyłłudził 15 miljonów: nazywa się 
iw rzeczywistości Leon, Kołłątaj i w: mias- 
teczku Mołczadź pod Baranowiczami pro- 
wadzi biuro próśb i podań. 

Kołłątaja aresztowano. Wyparł się z ca 
łą kategorycznością wszelkiej winy, twier- 
dząc, iż w moku 1921 był wogóle w. Rosji, 

następnie zaś po powinocie do Polski byi 
alkitorem w jednym wz teatrów: we Iawowie. 

Jak się okazało doniesienie przeciwko 
Kalłątajowi zostało wniesione przez mieja- 
kiego Ratkiewicza także trudniącego się 
nedagowaniem próźb oraz zajmującego 
dawniej stanowisko sekretarza Gminy. 

Kolłątaj miał mu w tym czasie zarzu- 
cać jakieś nadużycia i doniesienie tłuma- 
czył chęcią zemsty ze strony Ratkiewicza 
i nienawiścią konkurencyjną. 

Rozprawa wezorajsza miała przebieg 
sensacyjny. 

Przed Sądem przesunęło się kilku świad 
ków oficerów, którzy w: czasie krytycznym 
w m. 1981 widzieli wi D. O. @. przybyłego 
fałszywego porucznika Konewicza. 

Mimo, iż wpatrywali się pilnie w. po- 
bladłą twarz podsądnego nie mogli teraz— 
po upływie tylu lat — ustalić czy to jest 
ten człowiek: właśnie, któryspodjął w oszu- 
kiańczy sposób owych 15 miljonów marek. 

W! tym stanie rzeczy Sąd postanowił 
uciec się do interesującego sposobu. Za- 
nządzono ekspertyzę grafologiczno-porów- 
mawiezą pisma figurującego na. pokiwitowa 
niu fałszywego porucznika z pismem 0- 
skarżonego. 

Bksperci wypowiiedzą się za. tydzień. 
Qiekawe. " : 

  

Do Afryki?!... 
Na łamach prasy zagranicznej coraz czę- 

Ściej pisze się o wielkich możliwościach, jakie 
przedstawia Afryka dla Europejczyków, a na- 
wet łączy się sprawę ekspansji europejskiej 
do Afryki z zagadnieniem kryzysu gospodar- 
czego. Bertil Nystróm, dyrektor Rady Społe- 
cznej w Sztokholmie nie tak dawno ogłosił 
drukiem swój sensacyjny projekt przesiedlenia 
bezrobotnych na bezludzia Azji, Ameryki Po- 
łudniowej, a zwłaszcza Afryki, która liczy prze 
ciętnie 5 mieszkańców na 1 kilometr kwadra- 
towy, podczas, gdy w Europie na tę samą 
przestrzeń przypada 46 mieszkańców. 

W związku z ekspansją europejską do 
Afryki, czasopismo paryskie „La vie financie 
re" przypomina, iż z wyjątkiem żelaza, węgla 
i fosfatów wszystkie europejskie złoża niine- 
ralne są na wyczerpaniu i za lat 30 świecić 
będą pustkami. Zachodzi przeto potrzeba szu- 
kania nowych pokładów w miejscach niewy- 
zyskanych dotychczas a przedewszystkiem w 
Afryce. 

Liczba Europejczyków, zamieszkujących 
Afrykę, wynosi ogółem 3.700.000 osób, z cze- 
go 3.400.000 przypada na Afrykę Północną, a 
zaledwie 300.000 _ na pozostałe przestrzenie 
Czarnego Lądu. Z wyjątkiem nizin, których 
warunki klimatyczne ciągle jeszcze stanowią 
niezwałczoną przeszkodę białego osadnictwa, 
istnieją w Afryce ogromne przestrzenie poło- 
żone powyżej 1.000 metrów i doskonale na- 
dające się do zamieszkania dla Europejczyków. 
Do takich miejscowości zaliczyć należy prze- 
dewszystkiem kraje następujące: Uganda, Ke- 
nya, Tanganyjka, Katanga, Mozambik, Rode- 
zja i-Angola. Gęstość zaludnienia tych krain 
wynosi od 4 do 13 czarnych na 1 kilometr 
kwadratowy, a znakomita gleba i nadzwyczaj 
zdrowotne warunki klimatyczne w niczenr nie 
ustępują ziemi i klimatowi najgęściej — гаша- 
nionych europejskimi osadnikami krajów Ame- 
tyki, czy Australji. 

Szczególne zainteresowanie „afrykańską 
możliwością” wykazuje Italja. Oficjalny organ 
włoskiego ministerstwa kolonij „Ołtremare* w 
nader gorących słowach zachęca czytelników 
do gromadnego opuszczania Italji i do za- 
kładania osad szczególnie w tym kraju Atry- 
ki, który nosi nazwę Tanganyjka. Jest to krai- 
na o przestrzeni 967.000 klm2, a zatem prze- 
szło półtora razy większa od Francji. Ludnosć 
Tanganyjki składa się z 4.350.000 czarnych, 

   
   

  

oraz z 10.000 Europejczyków, głównie Angli- 
ków i Niemców. Mandat nad tym krajem dzier 
żą chwilowo Anglicy, jednakże obywatelom 
państw należących do Ligi Narodów przysłu- 
gują na terenie Tanganyjki jednakowe prawa. 
Dlatego też kolonizacja tego zakątka Afryki, 
zapoczątkowana przez Anglikow, może „być 
jednocześnie prowadzona przez Italję, która po 
pewnym czasie zażąda od Anglji mandatu, sko 
ro tylko prześcignie liczbą swych osadników 
kolonizację brytyjską. е 

Obok Tanganyjki wymieniliśmy powyżej 
inne płaskowzgórza afrykańskie, które doskc- 
nale nadają się do białego osadnictwa. Krainy 
te, wchodzące w skład kolonij angielskich, por 
tugalskich, belgijskich i włoskich prawie w zu- 
pełności nie są zamieszkałe przez  Europej- 
czyków, chociaż przyznać należy, iż biała ko- 
lonizacja już się w nich rozpoczęła. Trudno 
odpowiedzieć na pytanie — kiedy i czy kie- 
dykolwiek punkt ciężkości przeniesie się z 
Europy do Afryki, — w każdym jednak razie 
należy zaznaczyć raz jeszcze rosnące  zainte- 
resowanie Europejczyków różnych narodowo- 
ści „możliwością Afryki" jako miejsca stałego 
zamieszkania. » К К 

450 В. P. 
ОНУ Wodnej 

da wykorzystania 

     

  

  

0d Admi nistracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że zdniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 

pewniony powrót. Gdyby nawet doszło 
do ekonomicznej katastrofy Gdańska icn 
to nie dotyczy; oni w razie czego znaj- 
dą zawsze w Berlinie zaciszny kącik, 
gdzieby mogli spocząć na laurach. Ta- 
kim typem „działacza gdańskiego był 
słynny Sahm, który teraz szczęśliwie 
burmistrzuje Berlinowi, takim jest obec 
ny burmistrz Wolnego Miasta, Ziehm. 

A w gdańskim porcie — pusto. Na 
zielonej nieruchomej wodzie Motławy ko 
łyszą się znudzone własną egzystencją, 
spacerowe statki gdańskie, 

Od czasu do czasu zabłąka się jakis 
obcy okręt: Szwed, lub Norweg, niekie- 
dy zawita brat - Niemiec z Hamburga, 
czy Szczecina. Wówczas jest trochę krę 
taniny, nieco radości... a potem znowu 
na długo pusto i cicho. Sennie polatują 
czarno - białe mewy nad drzemiącym 
kanałem i nawet im się krzyczeć nie 
chce. Wielki żóraw, Kran, posępnie zwie 
sił dziób ku wodzie, w pustych  śpich- 

rzach zastój i cisza. Trudno rozpoznać: 
które z nich zabytkowe, a które, przebu 
dowane wewnątrz, jeszcze dzisiaj zasad 
niczo pracują. 

Ten stan rzeczy, według informacji 
tamtejszych ludzi , zaistniał w tym rokat. 
Kryzys? Oczywista. Ale przedewszyst- 
kiem Gdynia, która istotnie zabija 
Gdańsk: powoli, systematycznie, nieu- 
błaganie. I nie dlatego, że Polska jest 
perfidna, że stwarza sztuczne konjunktu- 
ry dla Gdyni, tendencyjnie nie wykorzy 
stując możliwości portu gdańskiego. Se- 
nat Wolnego Miasta, z panem Ziehmem 
na czele, krzyczy o tem głośno na cały 
szeroki świat. 

    

  

Ale prawda jest w anegdotce, o pew 
nym kupcu izraelickim, który zgłosił świe 
żo do gdyńskich władz portowych swój 
szlachetny zamiar kierowania odtąd to- 
waru przez Gdynię. — To bardzo pięk- 
niez pana strony! — chwalono go w U- 
rzędzie Morskim. — Co jest pięknie? — 
to jest taniej... — odpowiedział ten za- 
cny izraelita. 

To jest taniej, wzgląd ważny, spowo 
dowany wzajemnym stosunkiem gulde- 
na i złotego, ale nie wzgląd jedyny. —- 
Jest też drugi, jeszcze bardziej zasadni- 
czy. 

Oto Senat gdański, opętany iście o- 
błąkańczą nienawiścią do Polaków, a z 
drugiej strony przeświadczony, że Pal- 
ska sobie bez Gdańska ze swoim han- 
dlem morskim nie poradzi, wykombina- 
wał iście średniowieczne utrudnienia, 0- 
graniczenia i szykany, by zastosować 
je wszystkie do polskich przedsiębiorstw 
handlowych. 

Utrudnienia te, pomyślane są bardzo 
sprytnie, teoretycznie ogarniają bowiem 
wszystkich kupców z poza Gdańska. 
Chodzi o to, że każdy gest prawie uza- 
leżniony jest od specjalnego zezwolenia 
odnośnych władz, a sztuka polega na 
tem, że firmom i obywatelom niemiec- 
kim pozwala się zawsze na wszystko-— 
polskim nigdy, na nic. 

Jeden z działaczy polskich w Gdań- 
sku, w artykule swoim z Rocznika Gdań 
skiego za rok 1931, przeprowadza cie- 
kawą paralelę pomiędzy średniowieczne 
mi wilkierzami Gdańska, nadawanemi 
przez wielu królów polskich, wykorzy- 
stywanemi właściwie przeciwko polskie>



  

  

    

   
   

SOBOTA 
bas 70 Wscnód słońca g. 5.25 

m: Zachód słefica g 1817 
Prota 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 9 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 762. 
Temperatura średnia: -+22. 

"Temperatura najwyższa: --28. 

"Temperatura najniższa: + 13. 

Opad: — - 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

    

URZĘDOWA 
— POWRÓT WOJ. BECZKOWICZA. 

W dniu dzisiejszym powrócił z inspekcji 
powiatu brasławskiego p. Wojewoda Z. 
Beczkowicz 'i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 

— DZIENNIKARZE WŁOSŚCY. W dniu 
wczorajszym bawili w Wilnie wybitni dzien 

nikarze wloscy p. Dario Lischi, redaktor 
miesięcznika „Constnuire" i współpracow- 
mik wielu dzienników! włoskich, oraz p. E- 
zisbo de Andreis, korespondent dziennika 
rzymskiego „La Tribuna“. 

Dziennikarze ci znami są ze swego nad- 
zwyczaj życzliwego ustosunkowania się do 
Polski, jeden zaś z mich p. Dario Lischi po- 

siada odznaczenie Komandorji „Odrodze- 
mia Polski“. 

W godzinach popołudniowych goście 
złożyli wizytę p. Wicewojewodzie Janikow- 
skiemu w dłuższej rozmowie, interesując 

się życiem Wilna oraz zagadnieniami spo- 
ieczno - politycznemi, specjalnie zaś kwe- 
stją litewską. 

Po szczegółowem zwiedzeniu miasta, 
tegoż dnia wieczorem dziennikarze opuś- 

cili miasto. 
— JAK ZUŻYTKOWANO BRUK Z 

ZAMKOWEJ I WIELKIEJ ? Usunięte z u- 
lic Zamkowej i Wielkiej (do Poczty) w 
swiązku z układaniem klimkierów, kamie- 
nie, zużyto na wybrukowanie szeregu u- 
die na przedmieściach, a mianowicie: f. 
aw. drogi Werkowskiej w końcu Kalwaryj- 
skiej, kawałeczku Nowogródzkiej koło 
Rzeźni, części ul. Dzielnej na Zwierzyńcu i 
ułicy Nieświeskiej na Nowym Świecie. 

Ulica Letmia na Antokolu, mimo ener- 
gioznych starań jej mieszkańców, pozosta- 
je w dalszym ciągu bez bruków. J. 

— O GODZINY HANDLU W PIEKAR- 
NIACH. Organizacje piekarskie złożyły 
Starostwu Grodzkiemu memorjał w spra- 

wie godzin handlu w piekarniach w dniach 
przedświątecznych i świątecznych. 

Dotychczas w te dnie piekarnie były 
otwarte od 7 rano do 7 wieczór. 

Zainteresowani utrzymują, że bardziej 
odpowiedniemi godzinami dła tego rodzaju 

handlu byłyby 8 r. — 8 w. Starostwo Gro- 
dzikie zasiągmie w tej sprawie opinji fa- 
chowców i dopiero wówczas da odpowiedź. 

— STARANIA STRAGANIARZY. Do 

magistratu wpłynęło podanie dzierżawców 
straganów miejskich w sprawie opłat za 
wynajmowane przez nich lokale. 

Siraganianze twierdzą, że opłaty obec- 
nie pobierane, są zbyt wygónowane i wón- 

ne być obniżone o 50 procent. 
— Lustracje sanitarne. Specjalna komisja 

sanitarna przeprowadziła szczegółową lustrację 
zakładów fryzjerskich, piekarni, jadłodajni i 
mieczarni. Stwierdzono znaczne polepszenie 
tak pod względem technicznym, jak i higje- 
nicznymt. 

ŽALOBNA 
— Nabożeństwo źałobne za duszę Ś.p. Jana 

Tarwida odbędzie się w kościele Serca  le- 
zusowego przy ul. Archanielskiej w trzecią 
rocznicę jego śmierci w dn. 11 bm. (niedziela) 
o godz. 9 rano. 

AKADEMICKA 
— S.K.M.A. Odrodzenie zawiadamia, iż 

dnia 11 września o godz. 9,15 zostanie odpra- 
wiona msza Św. recytowana. Po mszy Świętej 
agapa. Obecność członków konieczna. Sympa- 
tycy mile widziani. 

KRONIK ь 
SZKOLNA 

— Dane ze szkół powszechnych. Do 

szkół powszechnych na terenie Wilna ucz:- 

szcza obecnie o 324 dzieci więcej, niż w ro- 

ku ub. Wzrost ten tłumaczy się głównie znie- 

sieńiem I klasy gimnazjalnej i przejścia dzieci 

do 5-—6 odz. szkoły powsz. | 
Ogólna liczba dzieci kształcących się w 

szkołach publicznych, powszechnych i do- 

kształcających prywatnych wynosi około 8000. 

„Shelley's Institute" — Dyrekcja poda 
je do wiadomości, że od dnia 1-go września 
kancelarja przyjmuje zapisy na kursa angiel- 
skiego, niemieckiego i francuskiego. 

Rodowici Anglicy Mr. George Bridge i 
Denis Cross 10zpoczynają we wrześniu wykła 
dy literatury asgieiskiej. 

Stenografja asgielska i niemiecka oraz р 
sanie na maszytie. — Kancelarja czynna to- 
dziennie od 1'-ej do 13-ej i »d 17-ej do 20-ej. 
Adres: Zygmuntowska 20 m. 3. 

— ROCZNA SZKOŁA PRACOWNIC 

GOSPODARCZYCH Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 3/5 m. 3 przyjmuje zapisy nowowstę- 
pujących  uczenic od godz. - 10-ej do 
godz. 12-tej. 

Zadamiem szkoły jest przygotować prak- 
tycznie dziewczęta w. dziedzimie gospo- 

darstwa domowego. - 
— Dla dzieci ze siery inteligentnej. — W 

przedszkolu i w rb. w 2 oddziałach szkoły im. 
Jana Łaskiego (ul. Żawalna 1) przyjmuje się 
zapisy codziennie od 9—10 zrana. Ilość miejsc 
ograniczona. 

TEATR I MUZYKA 
— Lutnia — ostatnie 2 występy — гпаКо- 

mitego artysty ]. Boneckiego w „Handlarzach 
sławy", Dziś, w sobotę 10-IX o godz. 8 m. 15 
dana będzie po cenach zniżonych fenomenal- 
na komedjo-satyra -p.t. „Handlarze sławy” w 
reżyserji i świetnej kreacji znakomitego arty 
sty teatrów warszawskich p. J. Boneckiego, 
który jutro kończy już swe gościnne występy 
w Wilnie. Szereg emocjonujących  sytuacyj, 
silnie zaprawionych sarkazmem, wywołuje hu 
ragany oklasków porwanej sztuką publiczności. 
Cały zespół doskonale zgrany. 

Jutro w niedzielę 11-IX o godz. 8 m. 15 
„Handlarze sławy” z gościnnym występem Ja 
na Boneckiego po raz ostatni. 

— Teatrz Letni „Przez dziurkę od klucza 
gościnne występy Janiny Sokołowskiej. Dziś 
w sobotę 10-IX o godz. 8 m. 15 po raz dru 
gi arcywesoła, pełna humoru i nowych atrak- 
cyj rewji z gościnnym występem Janiny So- 
kołowskiej. Rewja nosi tytuł „Przez 
od klucza”. Na wczorajszej premjerze publicz 
ność bawiła się Świetnie. Udział biorą p.p. zna 
komita pana taneczna Ina i jerzy Ney“owie, 
Sempoliński, Kozłowska, Sulima-Jaszczoit, Ko 
sińska, Rogólski, oraz zespół girls. Jest to osta 
tni program rewjowy w bież sezonie, obfitu 
jący w największe atrakcje pomysłu niezmor 
dowanego „Tomasza* — Ludwika Sempoliń- 
skiego 

Jutro, w niedzielę, rewja „Przez dziurkę 
od klucza”. 

— Popołudniówka w Teatrze Letnim. W 
niedzielę dnia 11- b.m. o godz. 4 m. 15 odegra 
na zostanie po cenach zniżonych Świetna re 
wja „Publiczność ma głos* z gościnnym wy- 
stępem gwiazdy teatru Morskie Oko Janiny So 
kołowskiej, przy udziale całego zespołu, z fe- 
nomenalnym duetem Ney'*ów. 

— Przełożenie premjery w Teatrze Lut- 
nia. Z powodu przedłużenia gościnnych wy- 
stępów p. J. Boneckiego, zapowiedziana pre- 
mjera „Cudowny=połów* Franka Vosperą 
odbędzie się w najbliższy wtorek dnia 13-1X. 
Będzie to ostatnia premjera w bież. sezonie. 
Poczem nastąpi przerwa między sezonowa. 
Otwarcie nowego sezonu na Pohulance 1-go 
października. 

— W Parku Żeligowskiego. Dziś koncert 
symfoniczny pod batutą prof. M. Małachow- 
skiego. W drugiej części koncertu wystąpi tyl 
ko jeden raz wirtuoz (skrzypek) Światowej 
sławy Nicolas Zadri, który między innemi wy 
kona koncert Paganiniego, niezależnie od po- 
wyższego, trzecią część koncertu wykona zna 
komita śpiewaczka żydowska Natanja Bas, 
w programie pieśni wschodnie kompozytorów: 
Greczaninowa, Pargolezi, Guesin, Rozowskie- 
go, Engla i innych. 

Początek o godz. 8.15 
Wejście tylko 40 gr. 

ABit-Fotrgrat 
ANTONI SKURJAT sniadackich 4 

Przyjmowate są rėwniež roboty ama- 
torskie. Dla młodzieży specjałny rabat, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Pat i 

lazcy prochu. 

HOLLYWOOD — Żałotny książę. 

CASINO — Król stepów. 

PAN — Kobiety bez przyszłości. 

wiecz. 

  

      

Patachon, jako wyna- 

mu handlowi, a obecnemi gdańskiemi 
ustawami. 

Jak średniowieczne  wilkierze, tak 
współczesne ustawy zmierzały do zmo- 
nopolizowania całego polskiego handlu 
morskiego w rękach kupców gdańskich. 
Robiło się to drogą uniemożliwienia ży- 
cia polskim obywatelom, pragnącym 0- 
siedlić się w Gdańsku, zaprzeczenia im 
omal że nie powietrza do oddychania i 
wody do picia. I tak: 

Ustawy gdańskie przewidują do dziś 
dnia przymusową gospodarkę mieszka- 

niami, które wynajmowane być mogą 
jedynie za zezwoleniem odpowiednich 

władz. Rzecz prosta — Polakom takich 
zezwoleń się nie wydaje, pozostawiając 
im na pociechę mieszkania w nowyca 
domach, gdzie rolę eliminatora spełnia 
odpowiednio wysoki czynsz, obliczony 
w guldenach. W myśl ustawy z grudnia 
t. 1922 każdorazowe nabycie nierucho- 
mości z rąk gdańszczanina w ręce po- 
stronnego obywatela wymaga każdorazo 
wego zezwolenia Senatu. A że niema mo 
wy, by Polak takie zezwolenie otrzymał 
— firmy polskie muszą każdy kąt wynaj 
mować u gdańszczan. 

„Jeszcze lepiej: nie przyjmuje się do 
tejestracji filij polskich przedsiębiorstw 
ł firm z Zaplecza nie wydzierżawia się 
im terenów w porcie, zmuszając tem sa 
mem do składowania u Niemców, co już gą. 
zupełnie przypomina średniowieczne 
»prawo składu”. 

Tymczasem Gdynia uruchomiła tu- 
Szczarnię ryżu i ryż angielski przesypał 
SIę w jej stronę Wydzierżawiła na do- 

ch warunkach tereny portowe —-i 
poszedł do niej cały węgiel śląski. 

Wybudowała chłodnię i odciągnęta 
Gdańskowi eksport bekonów, jaj, masła, 
i wędlin. Czy była na to jaka rada? — 
Bardzo prosta: odstąpić od utrudnień i 
szykan. Ale Gdańsk trwa w obłąkańczej, 
samobójczej nienawiści, choć sam się 
nią dławi.. I dziwna , aż niesamowita 
jest ta mistyczna pasja, z jaką Gdańsk 
idzie wbrew swoim najżywotniejszym in 
teresom ekonomicznym, wbrew własnym 
tradycjom historycznym. Dziwną — ta 
tęsknota za Wielką Niemiecką Ojczyz- 
ną, którą nigdy przez cały ciąg stuletni? 
go w Gdańsku panowania, nie troszczy- 
ła się o rozwój miasta i portu, przeciw 
nie upośledzała je raczej na rzecz Szcze- 
cina, Hamburga czy Kilonji. Z jakiem 
sercem Gdańsk szedł ongiś pod rękę 
Fryderyka Wilhelma III... Tymczasem, 
na zakończenie, chcę jeszcze nadmienić, 
że ostatnia najnowsza umowa polsko - 
gdańska, zawarta w końcu sierpnia, po- 

witana zostałd przez gdańską Polonię, ia 
ko zapowiedź nowych, lepszych czasów. 
Mocą tej umowy Polska zyskała port 
d'attache, a wzamian zobowiązała się 
do przerwania bojkotu. To pierwsze u- 
stępstwo Senatu wywołało burzę wśród 

hitlerowców. Niemiecko - narodowi zapo 
wiedzieli gwałtowną opozycję, ryk pod- 
niósł się i w innych  ugrupowaniach, 
ale spokojni obywatele odetchnęli z ul- 

"Oni dobrze wiedzą, że szkoda ich 
pięknego, starego miasta na taką bez- 

płodną walkę bez przyszłości. 

Wanda Dobaczewska. 

„ra, 

dziurkę b. 

POR. ŻWIRKO OPUŚCIŁ WILNO KEEREEENEW :- 

Stanisław Łohucieoski 
Ziemianin 

po dłsgich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sskrzmentami zmarł dnia 
9 września b. r. w maj. Koziełłowszczyzna w wieku iat 91. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 10 b. m. po poł, w kościele 
paraijalnym w Cudzieniszkach, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu miej- 

W piątek zrana por. Żwirko i inž. 
Wigura byli na nabożeństwie w Ostrej 
Bramie. 

W godzinach przedpołudniowych por. 
Żwirko odwiedzał swych krewnych i 
znajomych w Wilnie. 

O godzinie 13 komitet wojewódzki 
LOPP podejmował por. Żwirkę i inž. 
Wigurę skromnem śniadaniem w Ścisłem 
gronie. 

Przed odlotem z Wilna p. por. Żwir- 

Ss 1210-MW 0 

ko i p. inž. Wigura złożyli wizytę p. 
wicewojewodzie Jankowskiemu. W roz- 
mowie por. Żwirko zaznaczył, że wyjąt- 
kowo dobrze czuł się w Wilrie i dzięko 
wał komitetowi za doznane serdeczne 

przyjęcie. 
©О godz. 14,20 lotnicy odlecieli do 

Warszawy, żegnani na lotnisku przez p. 
wicewojewodę Jankowskiego, wiceprezy* 
denta miasta Czyża, przedstawicieli 
LOPP, Aeroklubu Wileńskiego itd. 

Transporty kslejowe de Kowna 
WILNO. W ub. miesiącu przez stację 

graniczną Raczki via Prusy Wschodnie 
przewieziono do Litwy 22 wagony cukru, 
14 rafinerji i smarów, oraz kilka wago- 
nów naity. Ponadto do Litwy przeszło 
16 wagonów manufaktury  widzewskiej 

wystawa przemysłu 
Przygotowania do przeprowadzenia ak- 

cji propagandowej na nzecz krajowej wy- 

twórczości są w pełnym toku. Codziennie 
odbywają się konferencje i posiędzenia na 

r   

RÓŻNE 
— Sodalicja św. Piotra Klawera zawia 

damia wszystkich członków i przyjaciół misji 
iż w niedzielę 11 września obchodzi uroczy- 
stość swego Patrona, na którą prosi o jaknaj- 
liczniejsze wzięcie udziału. 

©О godz. 8 rano odbędzie się nabożeństwo 
ze wspólną komunją Św., w intencji pogan, w 
kościele św. jana. 

Wieczorem o godz. 7 w sali przy košciei? 
Św. Jana zostanie wygłoszony odczyt ku czci 
św. Piotra Klawera i odegrana sztuka w 6-ciu 
aktach p. t. „Święty i Blogoslawiona“. | 

— Dyrekcja Muzeum Przyrodniczego U.S.B. 
w Wilnie zawiadamia, iż od 10 września r.b. 
Muzeum otwarte będzie dla publiczności we 
środy i niedziele od 11 — 2 po poł. 

Wstęp 50 groszy, dla młodzieży szkolnej 
— 20 gr., wycieczki po 10 gr. od osoby. 

Baczność Peowiacy! Sekretarjat Okrę 
gu P.O.W. podaje- do wiadomości, iż urzęduje 
stale we wtorki i czwartki od godz. 17 — 18 
przy uł. Mickiewicza 44 m. 20. 

— Baczność, rezerwiści! Dowództwo 
Baonu Rezerwistów w Wilnie zorganizowało 
Kursy LOPP i gazowe wykłady będą się od- 
bywały w każdą sobotę o godz. 18-ej w 10- 
kalu Federacji. 

Pierwszy wykład odbędzie się dziś t. j. 10 
. m 

— Pomoc bezrobotnym. Komitet pomocy 
bezrobotnym przystąpił już do wstępnych prac 
związanych z niesieniem pomocy bezrobotnym 
w związku ze zbliżającą się zimą. W drugiej 
połowie b.m. z Wilna wyjedzie kilka delega- 
tów Komitetu na zjazd do Warszawy, dla 
omówienia zagadrienia bezrobocia i kwestji 
pomocy. Komitet mieścić się będzie przy ul. 
Zawalnej 1. 

— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędlinia- 
rzy w Wilnie, zawiadamia swych członków, *ż 
z dniem 9 b. m. obowiązuje nowy cennik na 
mięso, zatwierdzony przez wileńskie Starostwo 
Grodzkie. 

Cenniki, zaopatrzone pieczęcią cechową, 
są do nabycia w Sekretarjącie Cechu przy ul. 
Niemieckiej 5. 

— Z Pogotowia Ratunkowego. Pogoto- 
wie ratunkowe w m. sierpniu udzieliło pomocy 
w 663 wypadkach. Z tego 288 osób. otrzymało 
pomoc lekarską na miejscu. 

W miesiącu lipcu Pogotowie Ratunkowe 
udzieliło pomocy w 660 wypadkach, z tego 
280 na miejscu, zaś w 380 na mieście. 
— Olejarnia kurlandzka. — Do wczorajszej 

notatki o olejarni kurlandzkiej wkradł się błąd. 
Olejarnia rozpocznie pracę już 15 bm. a nie 
15 października, jak podano w notatce. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-- NIEBEZPIECZNY RÓG. Szofer Butkie 

wicz Stanisław (Mahometańska 4), prowadząc 
autobus firmy „Arbon* Nr. 38483 przy zbiegu 
ulicy Boniiraterskiej i pl. Katedralnego naje- 
chai na taksówkę Nr. 14163, prowadzoną przez 
szoiera Sikorskiego Florjana (Mostowa 23), 
wskutek czego został uszkodzony bok taksów- 
ki, oraz nieznacznie autobus. Wypadku z ludź 
mi nie było. 

Dwustronny ruch na wąskiej uliczce Bo- 
niiraterskiej nie może być nadal utrzymany. 
Wypadki się mnożą... Możeby część pojazdów 
skierować przez ul. Biskupią i Plac Napo- 

POŻAR U SEGALA. — Wczoraj rano 

w: piwnicach składu aptecznego. Segala przy 

ul. Trockiej wybuchł niespodziewamie po- 
żaw, który tylko dzięki natychmiastowej ak 
cji ratowniczej, mie spowodował kaltastrofy 

Ogień ugaszono szybko, tak że straty są 
nie wielkie, 

— DLACZEGO DOPIERO TERAZ?%— 
W 5 kom. PP. złożyła zameldowanie o za- 

ginięciu męża  Bronisłąwa Rodziewiczowa 
(Raduńska 13). Ze słów meldującej wymi- 
ka, że zaginięcie miało miejsce jeszcze w 
roku 1921. Rodziewiczowa nie ma aktu zej- 
ścia i dotychczas uchodzi za mężatkę... 

— Przez okno. Nieznani sprawcy dostali 
się przez otwarte okno do mieszkania Mikła- 
szewskiego Szymona (Zauł. Szkaplerny 47), 
skąd skradli garderobę męską wartości 325 zł. 

— Lejba — amator fotosów. Dauszys Lej 
ba (Zygmuntowska 26) skradł z kina „Wir“ 
na szkodę Bujko Władysława jeden fotos war 
tości 5 zł. Dauszysa ze skradzionym  fotosein 
zatrzymano. 
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CUKIERNIA 
SEBASTJANA RUDNICKIEGO 

MICKIEWICZA 1 
po przerwie letniej 

od dziś 
ś| wznawia koncerty znanego i lubianego 

kwartetu, | 

Bu -————— vid 
Z POGRANICZA 

— Splaw drzewa. W rejonie Dzisny odby 
ła się konferencja  polsko-fotewsko-sowiecka, 
poświęcona sprawie spławu drzewa i nawiga- 
cji na Dźwinie. Delegaci komisyj mieszanych 
parytetowych uzgodnili tę sprawę. 

— ZBIEGLI UCZNIOWIE. Z pow. wiłko- 
mierskiego na teren polski zbiegło kilku chłop 
ców — wychowanków bursy państwowej. 
Wśród zbiegłych znajdują się dwaj uczniowie 
gimn. w Wiłkomierzu którzy w r. 1931 zostali 
usunięci przez władze szkolne za uprawianie 
rzekomo szkodliwej akcji wśród młodzieży. 

Czterech zbiegów zatrzymało się narazie 
w Wilnie. Zamierzają oni udać się do War- 
szawy. 

SWIĘCIANY 
— ZABÓJSTWO NA ZABAWIE. We 

wsi Dziawguny gm. święciańskiej, podczas 
zabawy w domu WI. Trzeciaka wynikła 
bójka, w trakcie której został zabity ude- 
pzeniem kamienia w głowę Józef Dubisie- 
wicz lat 24. 

Trzech sprawców policja aresztowała. 

  

   

  

i łódzkiej, oraz 6 wagonów materjałów 
bawełnianych białostockich, oraz 5 wa- 
gonów maszyn rolniczych, stali i żelaza. 

We wrześniu kupcy litewscy poczy- 
niii w Polsce nieoficjalne zakupy, które 
w połowie b. m. przejdą przez Prusy do 
Kowria. 

krajowego w Wilnie 
terenie lzby Przemysłowo - Handlowej, 
Izby Rzemieślniczej, Cechów. rzemieślni- 
czych i związków kupieckich. 

Zarząd Wystawy Ruchomej czyni przy- 
gotowania do urządzenia w miastach po- 
wiatowych województwa wileńskiego od- 
czytów na temat: - „Podstawy bogastwa go- 
spodarczego Polski". 

W związku z wystawą odbędą się w. du- 
żej sali Kuratorjum O. S. w dniach 14 i 
15 bm. wykłady pt.: „Rola szkoły w gospo- 
darczem wychowaniu społeczeństwa *. 

Projektowany na okres wystawy Kon- 
kurs wystaw sklepowych. będzie zarazem 

propagandą racjonalnego oświetlenia. 
Przygotowany jest interesujący dla 

najszenszych sfer; pokaz racjonalnego urzą- 
dzenia gospodarstwa domowego. 

Urządzenie stoisk miejscowych wystaw 
ców mozpocznie się od wtorku dnia 13 bm. 

Biuro wystawy (Wilno, uł. Mickiewicza 
23 I p.), udziela informacyj oraz przyjmu- 
je zgłoszenia uczestnictwa, > 

  

— WYBÓR KOMITETU WYKONAW- 
OZEGO WOJEWÓDZKIEGO ŚWIĘTA P. 
W. iW.F. W dniu 8 bm. odbyło: się zebra- 
nie organizacyjne Wojewódzkiego Komite- 
tu wykonawczego święta PW. i WF, które 
będzie zorganizowane prawdopodobnie w 
dniu 1 października. Omgamizację święta 
przeprowadza zarząd podokręgu Zw. Strze 
leckiego Nowogródek oraz (Powiatowy Kn- 
mitet PW. i WF. w: Nowogródku. 

W skład Komitetu wykonawczego we- 
szli: jako przewodniczący starosta powia- 
towy p. Winczewski, wieeprzewodniczący 
prof. Majchrzycki, sekretarz p. Jan Sie- 
mieński, skarbnik p. Z. Wejtko, kier. sek- 
cji propagandowej p. Romuald Kawalec, 
sekcji gospodarczej p. kom. Kuroczycki, - 

raz p. Buniewicz, sekcji organizacyjnej p. 
nacz. Wierniewicz, opieka. lekanska dr. 
Łuszkiewicz, zaopatrzenia w sprzęt sporto- 
wy pp. prof. Kopyta i Kowaluk, sportowa 
PP. kpt. -Dobrowolski i komis. Witwieki, 
sekcja imprez p. poseł Juljan Małynicz. 

Zebraniu przewodniczył p. zast. staro- 

sty J. Drewnikowski. 

— CZYZBY OSZCZĘDNOŚĆ MAGI- 
STRACKA ? Od kilku dni elektrownia miej 
ska daje prąd o bardzo późnej ponze, tak, 
że abonenci siłą rzeczy, mie chcąc siedzieć 
o zmroku — muszą wydobywać z lamusów 
lampy naftowe lub kupować świece, by do- 
czekać się na elektryczność. 

— Czyżby magistrat w ten sposób wpa 
jał w mieszkańców miasta: talk aktualną 
teraz oszczędność ? — A ileż na tem traci 
sam magistrat? — Może p. burmistrz za- 
interesuje się tą sprawą. 

— ORYGINALNY SKLEP NA UL. 
KOŚCIELNEJ. Czy sklep jest oryginalny 
— czy też szyld: niewiem, gdyż w sklepie 
nie byłem. Oto napis na szyldzie sklepu na 
ul. Kościelnej w domu p. Komody: 

„Sprzedaż wódek i win' bez wyszynku 
związku inwalidów i towary spożywcze”... 

Najgorzej skleić sens w brzmieniu o- 
statnich słów: „Związku inwalidów i to- 
wary spożywcze. A może „towary: spoży- 

wcze” to nazwisko wspólnika Zw. Inwali- 
dów, właściciela sklepu? 

lidžka 
—008 O MAGISTRACIE, LIDZKIM. 
W końcu ul. 3-g0 Maja w Lidzie, tuż 

przy przejeździe kolejowym stoją dwa 
słupy pozostawione po bramie tryumfal- 

nej, zbudowanej w roku 1925 celem świet- 

niejszego powitania Prezydenta Rzplitej, 
który wówiczas zwiedzał kresy. Słupy te, 
swego czasu wyglądały bandzo pięknie i 
były. ozdobą miasta. Orły polskie umiesz- 
czone na ich szczytach, już zdaleka swoją 
bielą męciły podróżnych, przybywających 
do Lidy ezy to pociągiem z Wilna lub Mo- 
łodeczna, czy też auitobusami od strony 
Grodna, a herb miasta Lidy namalowany 

bardzo ładnie, wyraźnie, odbijał się na jas 
mym tle tych słupów. To było kiedyś. Dziś 
jest całkiem inaczej, Zamiast pieścić wzrok 
przechodnia, odstraszają podróżnych. Na 
krańcu miasta stoją jakieś dwia poczernia- 
łe, obdrapańce z powyrywanemi deskami 
u podstaw. i widniejącemi: wewnątrz czar- 
memi czeluściami dziur. Przecież to taka 
drobnostka, wystarczy ma to kilka. groszy 
by słupy pomalować, i dziury pozabijać, i 
herby: odnowić. Wreszcie trzeba pamiętać, 
że bądź co bądź jest to pamiątka pierwsze 
go pobytu Prezydenta R. P. w' czasie wol- 
nej Ojczyzny. 

Skoro poruszyliśmy. jedno, skorzysta- 
my z okazji by przypomnieć panu bur- 
mistrzowi, że jezdnia ma ulicy 3-go Maja 
staje się już niemożliwą dla: komunikacji. 
Rozumiemy, że kasa Magistratu zapadła 
na chroniczne suchoty, jednak: parę złotych 
na załatanie metrowych wynw można jakoś 
wyskrobać, — trzeba tylko chcieć a zrobi 
się. Jak panu burmistrzowi mie żal tych ro 

scowym. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają к 

Żona, synowie, córki, 
synowe, zięciowie, wnuki i prawnuki 

   
      

  

    
        

    
    
    

Z IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLGWEJ 
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Giełdy Zbożowej 

i Lniarskiej w Wi!nie 
—W dniu 7 b. m. odbyło się w lokalu 

Izby Przemysiowo- Handlowej posiedzenie 
Komitetu Organizacyjnego Giełdy Zbożo- 
wO- Towarowej i Lniarskiej w Wilnie, na 
którem ustalono wysokość :wpisowego i 
składek członkowskich dla, członków Giel- 
dy, omówiono; sprawę budżetu Giełdy oraz 
sprawę lokalu. 

—Składki członkowskie zostały ustalo- 
ne w wysokości następującej: 180 zł. rocz- 
mie dla: większych firm  miejscowych,120 
zł. dla mniejszych firm miejscowych i więk 
szych zamiejscowych oraz 60 zł dla mniej 
szych firm z prowincji i dla gospodarstw 
rolnych: kryterjum podziału na firmy 
„większe i „mniejsze* dla: tego celu z0s- 
tanie ostatecznie ustalone późmiej. 

—Wobec tego, że jak sbwierdzono, prze 
widywane w roku najbliższym wydatki 

Giełdy przekraczają sumę przewidywanych 
wpływów, Komitet Organizacyjny Giełdy 
zwrócił się do Izby Przemysłowo: Handło- 
wej w Wilnie z proźbą o udzielenie Gieł- 
dzie pomocy w naturze (1 lokal, pomoc sił 
biurowych i t. p. ), co umożliwiłoby zrów- 
noważenie budżetu Giełdy. Zarząd Izby 
zasadniczo ustosunkował się pozytywnie 
do udzielenia pewnej pomocy w: naturze 
ma. rzecz Giełdy. 

—Giełda zacznie funkcjonować w II-ej 
połowie października. Zapisy na członków 
rozpoczną się od: 12 wnześnia. (Walne Zeb- 
ranie Giełdy projektowane jest w dmiu 18 
października. 

Komitet Onganizacyjny urzęduje tym- 
czasowo w lokalu Izby Przemysłowo Hand 
łowej przy ulicy Trockiej 5. 

  

Dzień Wil. O. Z. P. N-u 
Turniej piłkarski na boisku 6 p. p. Leg. 

W sobotę i niedzielę odbywać się będzie 
na boisku sportowem, turniej piłkarski o puhar 
przechodni ufundowany przez Wil. Okr. Zw. 
Piłki Nożnej. 

Turniej rozpocznie się o godz. 3-ej spot- 
kaniem drużyn: Ognisko — ŻAKS  poczem 
grać będą Makabi i 6 p.p. Leg. 

W niedzielę 1 p.p. Leg. rozegra mecz ze 
zwycięzcą drugiej pary, a Drukarz pierwszej. 

O 3-ej finał, do którego wchodzą zwycięz- 
cy piłfinałowych spotkań. 

W przerwie finałowego spotkania odbę- 
dzie się defilada graczy wszystkich klubów, 
w kostjumach sportowych, rozdanie odznak 
10-lecia Wil. OZPN odznaczonym, oraz kil- 
ka konkurencyj lekkoatletycznych. (t) 

TOR KOLARSKI 

Długo oczekiwany przez kolarzy i motocy 
klistów tor, jest już ukończony i w niedzielę 
o godzinie 2 min. 30 odbędzie się uroczyste 
otwarcie 

Jak wiadomo, tor zbudowano na stadjonie 
Ośrodka W.F. Program uroczystości otwarcia 
toru przewiduje wyścigi kolarskie i motocy- 
klowe, oraz popisy 

Zapisy zawodników 
niestowarzyszonych przyjmuje 
Cyklistów i Motocyklistów Niemiecka 
10 codziennie do soboty włącznie. 

Należy przypuszczać, że sportowe społe- 
czeństwo Wilna poprze torowe poczynania 
kolarzy i obecnością zadokumentuje swe za- 
interesowanie się rozwojem kolarstwa. (t) 

— Zarząd Centralny Zrzesz. Młodz. Przeu:. 
i Rzem. woj. wil. zatwierdził Zarząd Klubu 
sportowego w składzie następującym: 

Prezes p. Antoni Anforowicz, — vice-pre- 
zesi E. Puszwaskis i B. Sakowicz, sekretarz C. 
Sienkiewicz, skarbnik W. Sierko, gospodarz 
W. Wojnicz i kronikarz Rydlewski. 

ESET TE EAT MIPS] 

wierów, końskich nóg, i ludzkich obcasów 
połamanych, wskutek owych „dziurek“. 

Pamięta pan bummistrz jak pewien umiera. 
jący obywatel mieszkający przy tej ulicy 
prosił przed skonamiem by go po śmierci 
nie eskortowamo na cmentarz po tej ulicy ? 
Albo naprzykład ten chodnik przy tejże 
uliey obok posesji Nr 39 należącej do p. Ilu 
towicza. Jakie tam akrobacje ludzie chcąc 

nie chcąc muszą uprawiać by: przejść po 
nim. Czy pan panie burmistrzu tego nie 
odczuwa sam przechodząc tamtędy ? 

Mi-ła. 

— PRÓBA MOSTU KOLEJOWEGO 
NA NIEMNIE. W dniu 6 bm. odbyła się 

próba wytrzymałości  nowozbudowanego 

mostu kolejowego na rzece Niemnie w p»- 

wiecie lidzkim, na szlaku Lida-Baranowi- 
cze. Most ten został zmontowany: przez war 
sztaty kolejowe w Starosielcach kosztem o 
koło miljona zł. Składa się z 3 przęseł o- 
gólnej długości przeszło 150 metrów oraz 
2 przyczółków. Próba wytrzymałości, któ- 
rej dokonała Komisja z Wileńskiej Dyrek- 
cji Kolejowej, w obecności przedstawicieli 
władz państwowych w osobach. p. starosty 
Bogatklowskiego i inż. drogowego p. Or- 
leckiego oraz wiłądz kolejowych wypadła 
bardzo dobrze. Przesunięcie mostu ma sta- 
me filary, które muszą ulec gruntownemu 

remontowi, nastąpi w końcu bież. roku. 

Ruch będzie się jednak odbywał po nowym 
moście, gdyż stany most, składający się % 

i | różnej lkonstrukcji, będzie roze- 

prany. 

-— DR. HARNIEWICZ ZASADZONY 

NA 1 MIESIĄC ARESZTU. W dniu wczo- 
rajszym w tut Sądzie Okręg. zapadł wy- 

rok, skazujący dr. Harniewicza z Iwja, b. 

radnego miasta Lidy na jeden miesiąc a- 
resztu za obrazę starosty Bogatkowskieg”, 

podczas posiedzenia Rady Miejskiej w 

dniu 13 paździermika 1931. Dr. Harniewiicz 
w: I-szej instancji był umiewinniony, jak 
również zasiadający z nim razem na ławie 
oskarżonych radny Stasiewicz Zygmunt. 
Co do Stasiewicza, w. drugiej instancji pro 
kurator zmzekł się oskarżema, wobec cze- 
go Sąd Okr. wyrok umiiewinniający Sądu 
Grodzkiego zatwierdził. Przewodniczył pre 
zes Sądu Okr. Bukowski Jenzy, oskarżał 
podprokurator Kawecki. | 

Dr. Harniewicz zapowiedział kasację. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-е]) 

stowarzyszonych i 
Zarząd T-wa 

9 m. 

Nowoobrany Zarząd przystąpił do intensy- 
wnej pracy organizując zawody pływackie i 
turniej piłki siatkowej o tytuł mistrza Oddz. 
Z.M.R. i P. m. Wilna. 

Najbliższy program prac Klubu przewidu- 
je zorganizowanie zawodów strzeleckich, tek- 
ko-atletycznych, turnieju piłki koszykowej i na 
zakończenie sezonu jesiennego bieg naprzełaj 
na dystansie 3000 m., po którym właściwa pra 
ca zostanie przeniesiona do sal Ośrodka W. F. 
Powyższe zawody dadzą możność członkota 
zdobycia P.O.S. i odznaki strzeleckiej. 

Sekretarjat Klubu Sportowego Z. M. R. i 
P. mieści się przy ul. Jagiellońskiej 8 m. 23 
i czynny jest codziennie od godz. 18 do 20. 

Prezes Klubu urzęd. przy ul. Ad. Mickie- 
wicza 23 (tel. 3—59). 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„WYNALAZCY PROCHU" — „HELJOS* 

Pat i [Patachon zawsze pozostaną sobą. 

Można z zamkniętemi oczami, powiedzieć 

jaki będzie wyglądał każdy ich film, choćby 

to nawet miał być „najnowszy rekord hu- 
moru“ jak zapewnia anons. 

„Wymalazcy. prochu” niestety nic nie 

wynaleźli. Ami trochę nie wyszli ze swego 
szablonu. Zawsze prostaczek Pat i spry- 

ciarz Patachon są ci sami, jednakowi, nie- 
zmienni. Zawsze stroją słodkie miny do 
dwóch dzierlatek i przez niezliczone tara- 
paty wydostają się jalkioś na powierzchnię 
potoku życiowego. 

O ile dla publiczności starszej mniej 
dają o tyle są miewyczenpanem źródłem 
zadowolenia dla dzieci i młodzieży. Salwy 
śmiechu i pokaźna ilość młodych widzów 
na sali, świadtzy, dobitmie, że Pat i Pata- 
chon'ciąglemają jeszcze swoją publiczność 

„Wynalazcy prochu* obok szablonu ma 
ją jednak parę dobrych i istotnie komicz- 
mych sytuacji! Ilustracja muzyczna 

  

składa się Zz posklejanych urywków  róż- 
mych piosenek starych i nowszych, mie- 

koniecznie dobrze dobranych. 

Niadprogramowa rewja 'z  niewiado- 
mych powodów nie zostiała w całości wyś- 
wietlona. 

„KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI: —,PAN* 

Gdyby ten film obsadzony był przez 

innych aktorów, mie mógłby liczyć na po- 
wodzenie. 

Tylko para głównych bohaterów: Joan 
Crawford i Clark Gable nadaje obrazowi 
wartość. 

Tematem „Kobiet bez przyszłości" jest 
roztrząsanie problemu: czy kobieta, która 
poszła drogą wątpliwej moralności ma 
prawo do szczęścia? 2 

Znamy podobne filmy obyczajowo-dy- 

dalktyczne, jak „Niewinna  grzesznica”, 
„Raj ukradziony” lub wspaniale zmonto- 
wame „Ulice wielkomiejskie“. 

„Podczas jedna! alk gdy tam widzieliśmy 
prócz Aoc , pewnych problemów, 
również i świetnie pomyśla budow: 
śmiałe i efektowme > de Žako 

kie, — tutaj cały film mija w przytłacza- 
jącej atmosferze znudzenia. Jedynie tylko, 
jak już się rzekło wykonawcy głównych 
ról ratują sytuację obrazu. 

Joan Crawfond mimo, że w każdym ca-- 
lu jest bea zarzutu, mie została jednak cał- 
kowicie wyzyskana. Jej żywioł to ruch, ta 
mic į wymowa calej postaci. W zbliženiach 
fascynuje pięknemi oczami — ale szkoda, 
że zaniedbano jej główny atut. — 

Clark Gable tym razem ma rolęszlachet 
ną Wykazał, że i tu potrafi być doskonały, 
cza „czarnych charakterów". — 

7 iłmu jest madmiar djalogów. 
Doskonały przykład, jakich filmów do Pols 
kii sprowadzać nie należy, 

Nad program idzie wyświetlana jużraz 
w Wilnie komedja, „Lokomotywa N. 1373". 

Bardzo mizerny i słabo wyreżyserowa- 
ny ten filmik, ma jedną pirwszorzędną za- 
letę. Dobrze są tu wykonane wanokowo i 
słuchowo zdjęcia z kolei Gdyby z większą 
starannością sklejano taśmę przy montażu, 
nie byłoby tych gwałtownych skoków loko 
motywy, Ale poza tem raz jeszcze można 
tu stwierdzić jak: bardzo 'fono — i fotoge 
nieznym tematem jest kolej! 
= REMY > Tad. 0.
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grodžiejyka 
— ZAMKNIĘCIE WYSTAWY RUCHO 

MEJ IPRZEMYSŁU KRAJOWEGO. Dnia 

8 bm. o godz. 7 wieczorem iw Domu Żołnie- 

1za nastąpiło zamknięcie Wystawy Rucha- 
miej prób i wzorów przemysłu krajowego 

z całej Polski z udziałem firm miejscowych 

Po przemówieniu p. starosty, przewodni- 

czący Komitetu Wystawy odczytał wynik 

prac Komisji sędziowskiej: 
Odznaczenia otrzymali: 
1. Zakład obuwia Lipczyńskiego za 60- 

lidne wykonanie obuwia — list pochwalny. 

2. Zakład obuwia Borsukiewicza za solidne 

wykonanie obuwia — list pochwalny. 3. 
Zakład obuwia Ostrowskiego za solidne 
wykonanie obuwia list pochwalny. 4. 

Zakłady przemysłowe „Stamisławów" za 
wzorowe wyroby: ceramiczne — dyplom u- 
znania. 5. Maj, Stamisławów i Druck za 
nasiennictwo i szkółki: drzewek owocowych 
— dyplom uznamia. 6. Maj. Ostrówek p. 
Ejnarowi icza za dobrą organizację RE 
rów nabiałowych list pochwalny. 7 
Szkoła rzemiosł w Grodnie za dobrą p 
nizację pracy w rzemiośle — list pochwal- 

ny. 8. żydowska Szkoła rzemiosł iw. Grod- 
nie za dobrą organizację pracy w rzemio- 
śle — list pochwalny. 9. Kresowa Fabryka 
rowerów „Niemen“ iza wzorowy wyrób ro- 

werów — dyplom uznania. 10. Firma Gold 
berg, sklep radjowy i przymządów. elektrycz 
nych — podziękowanie. Il. Magistrat-elek 
trownia za dobrą organizację i propagandę 

konsumcji prądu elektrycznego — dyplom 
uznania. 12. Polska Drukarnia Kresowa, za 
solidne 'wykonanie pracy drukarskiej 
Jist pochwalny. 13. Okręgowy Urząd Pnzy- 
sposobienia Wojskowego i Wytchowania 
Fizycznego iza wzorową onganizację pro- 
dukcji artykułów sportowych — dyplom u- 

zmamia. 14. Fabryka kart Łapina za wzoro- 
wą produkcję kart do gry — dyplom uzna- 
nia. 15, Pracownia ram i rzeźb Salomona 
za przyjęcie udziału w Wystawie — po- 
dziękowanie. 16. Malarz Rudziński — po- 
dziękowamie. 17. Fabryka dykty w Mos- 
tach B-ci Konopackich iza: wzorową orga- 

nizację fabrykacji dykt i fornierów — dy- 
plom uznamia. 18. Maj, Zarnówka p. Kli- 
maszewisikiego za dobry wyrób serów litew 
skiego i tylżyckiego oraz masła—- list po- 
chwalny. 19. Maj. Rudawica p. Kościucha, 
za dobry wyrób masła — list pochwalny. 
20. Sejmikowa Ferma Grandzicze za ma- 
siennictwo i szkółkę drzewek owocowych 

— list pochwalny. 21. Wytwórnia słody- 
czy wschodnich Wasilewicza za dobry wy- 
rób słodyczy wschodmich — list pochwal- 
ny. 22. Za wystawienie szatkownicy do ka- 

pusty — podziękowanie. 23. Mechanik Za- 
mer — podziękowanie. 24. Fabryka dykty 
Brauna. za wzonowy wyrób i eksport dyk- 
ty — dyplom uznania. 25. Firma „Lech'* 
za solidne 'wykonanie miękkich mebli — 
Mist pochwalny. 126. Związek Strzelecki w 
Imdurze, wyrób nart, za przyjęcie udziału 
w Wystawie — podziękowamie. 27. Maj. 

Świisłocz hr. M. Krasiński za szkółkę drze- 
wiek owocowych — list pochwalny. 28. O- 
grodnictwo Miejskie w Grodnie, za wzoro- 

wą hodowlę kwiatów — list pochwalny. 
29. Szkolny 'ogródek botaniczny rv Grodnie 

za przyjęcie udziału w Wystawie — po- 
dziękowanie. 30. Wytwórnia kilimów Gli- 
niańskich Chomuły za piękny wyrób kili- 
mów — dyplom uznania. 31. Garbarnia Ka 
hana za przyjęcie udziału w wystawie — 
podziękowamie. 32. Burda za mzeźbę pała- 
cyk — podziękowanie. 338. Komunalna Ka- 
sa Oszczędności w Grodnie za wzorowe 
prowadzenie propagandy oszczędności 
dyplom uznania. 34. Samorząd Powiatowy 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą: zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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KINA P. T. K. TEL. 214 
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Bźwiękowiet 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Pierwszy arcytilm dźwiękowy wyko- 
nany przez emigrantów rosyjskich 
w Paryżu. — Romans najpzczyt- 
niejszego autora Józefa Kasseda 
„Nuits de Princes" z życia Gruzinów 

p. t. Noce kaukazkie 
W rolach gł.: Głna Manes I Jacques 

Catelain 
Śpiewy w języku rosyjskim. 

wstęp od 80 gr. 
EP RPOIERKITSTS POCO RAK KORE ARE PO OBR TOP 

Dźwiękowiec 

Kino „ĄPOLL O" 
DBominik. 26. 

Dziś wyświetle najwspanialszy 
100 prac. polski dźwiękowiec 

"osumy" na ile powieści 
"SZYB *Kossowskiego P. t 

„Š B L 23“ 
W rolach gł; Baśka Orwid, jerzy 

Marr, i Wilson Gawiikowski 
nai od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Największe asy ekranu 

IWAN MOZŻUCHIN 
Mary Philbin i R. „L 

w lilmie p. t. 

ZDOBYWCA SERC 
Powiększona orkiestra 
wstęp od 45 groszy. 

КА
 
а
л
а
 

    

     

  

     
   

KINO o g. 615, — 8, 

DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

ĖS 

„ Młydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Początek saansów 

= - 
Iwan Mozžuchin w PORE S Spas 

SIERŽANT X 
w pozostałych rolach głównych Suzy Vernon i Jean Angelo 
Jest to pierwszy 100proc. tilm dźwiękowy Iwana Mozžuchlna 

Wersja francuska — Reżyserja Stryżewskiego, 
Nad program Komedja 

za pokaz życia gospodarczego w powiecie 

— specjalne podziękowanie. 35. Magistrat 
m. Grodna za! pokaz przedsiębiorstw miej- 
skich — specjalne podziękowanie. 

— WYNIKI KONKURSU WYSTAW 
SKLBPOWYCH. Do konkursu wystaw 
sklepowych, urządzonego pnzez Zamząd Wy 

stawowy, zgłosiły się następujące firmy: 

„Lech“, „Tęcza”, „Miko”, „Cechański”, 
„Central*, „Linnik*,  _„Białostocki* „Sz. 
Zamków” i „Szmukler“. 
Komisja sędziowiska pod przewodnic- 

twem p. inż. Chybowiskiego Zygmunta, 
przy udziale pp. ławnika Tarłowskiego Hir 

sza, Staszewskiego Kazimierza, Gajzlera 

Stefana, Miko Józefa i Rubińczyka Aroma, 

po dwukrotnem tajnem glosowaniu przy- 

znała firmie Manufaktura i Meble „Lech“ 

Pocztowa 15. — dyplom I kat., f. galante- 
ryjnej „Mikio* Dominikańska 19 — dyplom 
II kat., i f. jubilenskiej Sz. Zamkow — pl. 
Batorego 3 — dyplom III kat. 

— ZE SPORTU. Dziś, w sobotę na bo- 

isku DOK II rozegrany będzie mecz towa- 
wzyski między tut. „Makabi* a „Cresovią". 

— ZE SPORTU. (W niedzielę 11 bm. na 
stadjonie OK. III odbędą się zawody piłki 

nożmej między drużynami WKS 4 D. Sam, 

Pame. z Brześnia nad Bugiem, a WKS 76 

Pp. z Grodna. 
Ze względu, że zawody odbędą się w: ra- 

mach mistrzostw, okręgowych o wejście do 
Ligi, zainteresowamie wśród publiczności 
ogromne. Ф 

List do Redakcji 
Do JWPana Starosty Zygmunita Roba- 

kiewicza. 
Szanowny Panie Starosto! 
W dniu dzisiejszym w: godzinach połud- 

niowych na ul. Dominikańskiej, podczas 
przypadkowego spotkania p. Starosty usi- 
łowałem znieważyć Pana Starostę, nie ma- 
jąc ku temu żadnych istotnych powodów 
— będąc w stanie podniecenia. 

Wypadku tego żałuję i serdecznie prze- 
praszam Pana za wyrządzoną Mu obrazę 
i przykrość, prosząc o wybaczenie. 

Łącząc wyrazy szacunku i poważamia 
(—) Hochjeld Stanisław. 

Grodno, 7 wnześnia 1932 r. 

— SKAZANIE KOLPORTERKI BIBU- 

LY KOMUNISTYCZNEJ. We czwantek 
Sąd Okmegowy mw. 'Grodnie rozpalirywal spra 

wę niejakiej Weingold Rejzli, oskarż. z art. 
102 KK. — Oskarżona została zatrzymana 
przez organa. bezpieczeństwa na dworcu ko 
lejowym, w czasie kiedy zamienzała prze- 

wiieźć dość. dużą sknzynię, mającą wygląd 
skrzyni ze szprotami. 

Podczas przeprowadzonej rewizji oka- 
zało się, że w skrzyni znajdowało się 1600 
sztuk ulotek komunistycznych, przykrytych 
dwoma rzędami pudełek ze szprotami. 

Bronił oskarżoną jp. mec. Ruten. Sąd 
skazał Weingold na dwa lata: więzienia, za- 

liczając 5-cio miesięczny areszt prewen- 

cyjny. 

— Z ROWERU DO KRYMINAŁU. Ja- 
kiś wojskowy, mając coś do załatwienia w 
sklepie ma ul. Dominikańskiej, pozostawił 

swój rower na ulily. Natychmiast znalazł 
się „cyklista - amator", który wsiadł na 
rower i uciekł. 

'Pan wojskowy jednak miał dobry wzrok 
i zauważył chęci! amatora cudzego roweru, 

oprócz dobrego wzroku pan. wojskowy 
miał jeszcze dobre nogi, które pomogły mu 
zatnzymać amaltora cudzego dobra i oddać 
go w ręce policji. 

słonińi/ka 
POSIEDZENIE ZARZĄDU P. T.K. W 

SŁONIMIB. 
Wczoraj pod przewodnictwem p. mjr. 

Ottona Zielińskiego odbyło się zebranie 
Zarządu słonimskiego oddziału P. T. K. 

Na zebraniu tem powzięto szereg do- 
niosłych uchwał.” 

— ULICE SĄ OŚWIETLONE. 
Notatka nasza o oświetleniu ulic zosta- 

ła przez p. Burmistrza załatwiona w. sensie 
pozytywnym. Obecnie wszystkie punkty 
świetlne ma ulicach miasta są już napra- 

wione. 
—TROSKA MAGISTRATU O ZATRUD 

NIENIE BEZROBOTNYCH. 

Jak się dowiadujemy magistrat słonim 
ski czyni duże wysiłki w kierunku uzyska- 

mia kredytów. na dokończenie rozpoczętych 
już robót miejskich (budowa mostów i dro 
gi) a to celem zatrudnienia: sporej ilości 
bezrobotnych słonimskich. 

—NAUKA NA KURSACH ROZPOCZ- 
NIE SIĘ 15 IX. 1932 r.- 

Dowiadujemy się, że nauka па Т, П, НП 
ikursach maturalnych (P. B. K. rozpocznie 
się w dniu 15 IX. 1932m. w godzinach 

wieczorowych. 

—(CO USTALIŁA KOMISJA TECH- 
NICZNA. 

W dn. 4 b. m. pod przewodnictwem p. 
burmistrza inż. K. Michalskiego, komisja 
w. składzie (inż, inż. prof. Krzyżanowskiego 
Miścow=sisgo, Mieszczerskiego i Staniewi 

cza. oraz firmy budującej badała: szczegóło- 
wo przyczyny wyrządzonych przez wodę 
szkód przy wielkim jazie ma rz. Issie (o 
czem. donosiliśmy: w swoim czasie) i skons 
tatowała, że powodem podmycia podłogi 

była przedostająca się poza ściankę szczel 
ną wódę, Zadnych uszkodzeń części pod- 
iwodnych komisja mie znalazła. 
Opracowano plan maprawy jazu (upustu) P 

który wykona na wiłasny koszt spółka. bu- 

dowlana. 
Roboty jalk się okazuje są nieznaczne 

tak, że już w pnzeciągu 8-10 dni mależy się 

spodziewać uruchomienia turbiny.— 

—EBCHA ZABÓJSTWA SZABSAJA, 
Dzisiaj został napadnięty. Szołom Kan- 

torowicz, przez Szapsaja Chackiela, który 
zbił Kontorowicza wykrzykując „twój brat 
zabił mego brata, a ja zabiję ciebie”. 

Sprawą tą zainteresowała się policja. 

Wstep od 70 gr. 
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—:PROBA SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ 
O PAŃSTWOWĄ OZNAKĘ SPORTOWĄ 
W STOŁPCACH. W dmiu 5. 1X. rb. ko- 
mendant Powiatowy P. W. p. por. 
Stefan przeprowadził próbę 

do której stanęli urzędnicy: kolejowi, człon- 
kowie K. [P. W. i Zw. Strzel, oraz wiele o- 
sób z pośród miejscowej inteligencji. 

Dotychczas powiat stołpecki posiada 
już około 300 Państwowych Oznak Sport. 

ner. 

      

  

   

  

    

   

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jestp. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szcsowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. 
W dniu 14 września o godz, 20 wi sali ma- 
gistratu odbędzie się kolejne posiedzenie 
Rady Miejskiej % następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) odezytanie protokułów 
poprzednich posiedzeń R. M. 2) Sprawa 
rynku 3 Maja. 3) Uchwała o zaciągnięciu 

pożyczki 'w PZUW. w kwocie 10.000 zł. na 
budowę zbiorników wody i moltoryzację stu 
dzien. 4) Umotywowanie budżetu w myśl 

polecenia: Wydziału (Powiatowego z dnia 1 
wmześnia br. 5) Uchwalenie opłat na rzecz 

pożarnictwa. 6) Sprawa połączenia szpitali 
powiatowego i miejskiego, 7) Uchwała o 
odroczenie pożyczki zaciągniętej w Kura- 
itorjum Okręgu Szkolnego w Wilnie. 8) Wy 
bór członków do komisji opieki społecznej. 
9) Umorzenie podatków i opłat miejskich. 
10) Odczytanie decyzyj Wydziału Powiato- 
wego. 11) Wybór członków: do komisji sza- 
cunkowej pod. doch. 12) Wolne wnioski. 

Zaznaczyć wypada, że sprawy budżetu 
i połączenia szpitali już po raz trzeci znaj- 
dują się na porządku dziennym. Ciekawe, 
czem się wreszcie skończy. 

— ZEBRANIE ZWIĄZKU DRUŻYN 
KONDUKTORSKICH. W dniu 4 września 
pod przewodnictwem prezesa Zakrzewskie- 

go odbyło się zebranie członków drużyn 
konduktorskich. Przewodniczący przedło- 
żył sprawozdanie ze zjazdu głównego, za- 
zmaczając, że zjazd uchwalił wystąpić do 
Ministerstwa Komunikacji w sprawie po- 

lepszenia bytu konduktorów. 

W wolnych wnioskach uchwalono wy- 

stąpić do władz z odnośnym wnioskiem, by 
'konduktorów nie zatrudniano w innych re- 
sortach służby. 

Jak wiadomo, z powodu zmniejszenia 

się przewozów, konduktorzy są zatrudniami 
w wydziale drogowym. 

— JAK ZPOK. W BARANOWICZACH 
OBCHODZIŁ IMIENINY SWEJ PREZE- 
SKI P. GEN. SKOTNICKIEJ. Dnia 1-go 

września br. w laskawie przez Polski Czer- 
wony Krzyż użyczonej sali posiedzeń od- 
była się bardzo elegancko przez członkinie 
urządzona herbatka, na cześć solenizantiki. 
Stół tomął iw kwiatach. Oprócz przeróżnych 
ciast, owoców i lodów, nie brakło i staro- 
polskiego miodu. Nastrój był bardzo ser- 
deczny, majprawdę koleżeński, a toasty i 
przemówienia pan starošciny Neugebau- 
erowej, gen. Skotnickiej, Referentki wych. 

ob. p. Życkiej, referentki prasowej ZPOK. 
p. Stefanji Bojarskiej, wytworzyły wią- 
zamikę myśli, nieprzeciętnych, podniosłych, 
które napewno zapadły w dusze członkiń i 
przyczyniły się do scementowania organi- 

zacji. — Na tej herbatice powstał projekt 
organizowania kółka samokształcenia Z. 
P. O. K. 

— ZEBRANIE CECHU RZEŹNICKO- 

WĘDLINIARSKIEGO. Jak zapowiadaliś- 

my, w: dniu 4 iwnześnia: odbyło się zebranie 

cechu rzeźnicko - wędliniarskiego. Pnrze- 

wodniczył prezes związku rzemieślników 

p. Jamocki. Starszy cechu p. Kowalski re- 

ferował sprawę podatków, niesłusznie rze- 

komo pobieranych przez Urząd Skarbowy. 

  

HERMAN ZANDON 

Donald roześmiał się: 

—- Ukradłem go stryjaszku! Ja sam 

nie wiem, dlaczęgo to zrobiłem! 

— Gdzie on jest teraz? 

Donalda męczyły niepokojące donty- 

sły, ale nie chciał powiększać niepokoju 

stryja: 
— Straciłem go, — odpowiedział po 

ewnem wahaniu. — Gdybym znał jego 

historję, byłbym ostrożniejszy. Może 80 

jeszcze znajdę. 
Teodor zmarszczył brwi, 

Bratanek usiadł na taburecie 

fortepianem. 
— Zabawna, stara katarynka! Pew- 

nie już ochrypła ze starości! Zobaczymy, 

czy potralię coś zagrać? 

Dotknął do klawiszy, aie starzec 

chwycił jego rękę i krzyknął złowrogo: 

— Nie ruszać! 
W tejże chwili twarz jego znów przy 

brała wyraz zgrozy: Teodor patrzył na 

popiersie z bronzu. : : 

— Patrz! — jęknął z niewypowie- 

dzianem przerażeniem. — On się obró- 

ciklas 
Wzruszenie stryja wydało się Donal- 

dowi przesadniem. 
— Może Grodi 

zauważył spokojnie. 

ale milczał. 
przed 

przestawił. go? — 

ъ — 
  

Sowa. 
sprawności 

fizycznej o Państwową Oznakę Sportową, 

  

ŁO W a 

NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło humoru, krółowie śmiechu 

Dzwiękowe PAT 8 PATACHORN 

Kino jako WYNALAZCY PROCHU 
Nad program: 

Na 1 szy seans ceny zniżone. — Początek o 

Niezwykłe sceny, pobndzające widzów do niebywałych paroksyzmów Śmiechu 

PRZEPIĘKNA REWJA (kolorowa) i TYGODKHIK FILMOWY 
godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28, 

Uroczyste otwarcie sezonu! Najpotęźniejsze arcydzieło dżwiękowe reżyserji Turżańskiego 

ZALOTHY KSIĄŽ 
wro.s: Natalja Kowańko, Mikołaj Kolin, Jacques Catelain. 

Niebywała wystawa! Doskenała gra! Czarująca muzyka! Nad program dedatki dźwięk: Początek o g. 4, w dnie świąt o @. 2 

  

Dziśl Ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą i umierają na Dzikim Zachodzie w tilmie 

DŻWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Wielka 47, tel, 15-41 

-„KROL $TEPOW“ 
Niebywałe tempo! Werwa! Cudowne zdjęcia! 

GEORGE © BRIEŃ. 
Nadprogram; Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. 

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

W roli głównej wspaniały męski bohaterski 
Humor, ochotę do życia odzyskacie po 
obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. 

Początek seansów o godz. 
Dia mtodziežy dozwoione. 

  
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

współczesnej miłości. 

Wyjaśnienia dawał obecny: na zebraniu na 
czelnik Urzędu Skarbowego p. Organisty. 
IPo wyczerpaniu tej sprawy powiatowy Ie- 

ikarz weterynarji Nowak omawiał sprawę 

kontroli nad mięsem i zalecii, by rzeźnicy 
stosowali się do przepisów, dotyczących u- 
boju trzody chlewnej, a wyroby swoje za- 
opatrywali w. plomby. 

— ZAMYKAĆ DRZWI. Matrona Buś- 
kowa 'wyszłą! z mieszkania i nie zamknęła 
go. Wystarczyło kilka chwil, by po powro- 
cie przekonała się o tem, że drzwi trzeba 
zamykać, bo z szafy, zabramo jej 4 sukien- 
ki i bluzkę, łącznej wartości 77 zl. 

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 10 WRZEŚNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: 

płyt. 15.25: Kom. Meteor. 15.30: Wiad. woj. 

skowe z Warszawy. 15.40: Słuchowisko dia 
dzieci. 16.05: „Święto młodej wsi“ — trasm. z 
teatru im. Słowackiego w Krakowie. 16.46: 

Muzyka z płyt. 17.00: Koncert. 18.00: „Stył 
naszej epoki — 

15.10: Program na niedzielę, 

litewski. 19.30: Rozmaitości: 

dziennik radjowy. 19.45: Po turniach i gra- 

niach“ — feljeton. wygł. Witold Hulewicz. 

20.00: Koncert życzeń (płyty). 20.35: „Na wi- 

dnokręgu* — feljeton. 21.10: Koncert. 21.5 

Komunikaty. 22.05: Koncert chopinowski. 

22.40: Wiad. sportowe. 22.50: Audycja literac- 

ka. 23.20: Muzyka taneczna. 

Muzyka z 

19.15: Tygodnik 

19.35: Prasowy 

  

  

"WEZWANIE DO ZŁOŻENIA prawe Wiadomość w admini-* 
Dnia 21 września 1932 r. o godzinie 9-ej 

odbedzie się nieograniczony przetarg na dosta- 
wę ariykułów żywnościowych, paszy objęto- 
ściowej oraz słomy na ściółkę i do sienni- 
ków dla Garvizonu Nowa W.::ka 3 Podbro- 
dzie w kwatermistrzostwie 85 Pułku Strzelców 
Wiieisk'ch w Nowej Wilejce. 

_ Oferty releży złożyć w kwatermistrzostwie 
85 P. Strzelców Wil. w teramie do cja Ż1 
września 1932 r. godz. 9-tą wraz z wadjum 5 
proc. sumy oferowanej oraz Świadectwo prze 
mysłowe z dowodem, że posiada rachunek 
czekowy w PKO. 

Wadjum neleży złożyć w kasie kwatermi- 
strzostwa 85 p. Strzelców Wileńskich przed 
podaniem crerty. Bližszych wyjaśnień udzieli 
ofic. żywnościcwy 85 p. Strzel. Wil. 

Kwatermistrz 85 p. Strz. Wileńskich. 

BBMAPIEGZMEA: ; 
OBWIESZCZENIE 

Kuratorowie Masy  Upadłościowej Domu 
Bankowego F. Winiski w Wilnie na mocy art. 
431 Ustawy Postępowania Handlowego niniej- 
szem zawiadamiają, że w dniu 17 września 
1932 roku o godzinie 17-ej w gmachu sądów 
w Wilnie, przy ulicy Ad. Mickiewicza pod Nr. 
36 w sali Nr. 1 Sądu Okręgowego odbędzie 
się ogólne zgromadzenie wierzycieli upadłego 
Domu Bankowego z następującym porządkiem 
dziennym: 1) Sprawozdanie kuratorów; 2) Wy 
bory zarządu - konkursowego i 3) Wolne 
wnioski. 
Kurator: Wincenty ŁUCZYŃSKI — adwokat. 
Kurator: Eljasz ZAKS — adwokat. 

GÓKOCKONAMAOCA EO 

16) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
— Nie,Grodi nigdy go 

Przed godziną on patrzył w drugą stro- 
nie rusza! 

nę! To musiało się stać podczas, kiedy 
byliśmy na górze. Więc ktoś... Oto do- 
wód!.., Nie chciałem wierzyć, kiedy tor- 
tepian.. 

— Co tortepian? — Вопаш nie mógł 
nic zrozumieć. — Dowód czego? 

Twarz Teodora była popielata: 
„.że w pokoju ktoś był — jęczał 

półprzytomnie. — Może on teraz jeszcze 
jest tutaj?! 

— Stryj jest pewien, że 
stał inaczej przed godziną? 

Donald nie chciał wierzyć w rzeczy, 
które wydawały mu się niemożliwe. 

— Najzupełniej — mamrotał stary 
-— w Ciągu ostatniej godziny „„Amicus'* 
się odwrócił! — Oglądając się bojažti- 
wie, jakgdyby szukał w ciemnościach 
ukrytego wroga, mamrotał: — Ktoś tu 
był.. Ale kto? 

Przestraszony starzec był godzien 
litości i trochę śmieszny. Upadł na io- 
tel i zakrył twarz rękami. Donald chciał 
go uspokoić, mówiąc: 

— Jeżeli to stryja uspokoi, zrewidu- 
ję dom. 

Skierował się ku drzwiom, ale Teo- 
dor nie chciał go wypuścić: 

„Amicus 

Drukarnia „Soma“ wer > pa 
Sg 

łym folwarku. Szczegó 

odczyt. 18.00: Muzyka tan. ły: Wilno ul. Boufałło- S Т U D E N TKA 

: Sekretarjat Szkoly Te- 

B. LADNY PATEFON 

    

JUŻ nieodwołalnie ostatnie 2 dni supersziagieru dźwiękowego cieszącego się 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 

  

w Wilnie największem OT 

który porusza w nowy spo: 
sób drastyczne zagadnienia 

W rolach głównych nieziemsko piękna JOAN GRAWFORD i a GABLE — Nad program: 
arcyzabawna komedja dźwiękowa w 2 akt. Lokomotywa Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik „Pat'. Z powodu wysokiej 
wart, artyst. filmn mprasza się o przybycie na poczętek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1 -szy Seans ceny zniżone. 

  

  

Lekarze 
DOKTOR 

Błumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

      

Ė Wileńskie Prywatne Kursy 
SAMOCHODOWE 
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  zabudowania, ogród 0- 

    

i 1. з Ё m... i MOTOCYKLOWE 
W. Z.P.28. Nauka na nowoczesnych mąszynach 

OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE 
IKuPNo Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dia moto- 

! SPRZEDAŻ cykli i L, kursów I sala wy- 
wa prz 

DO SPRZEDANIA E UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 2 
folwark 40 ha blisko Garaże i warsztaty, Bernardyński SIĘ. 
Wilna o doskonałej gle zaułek Nr. 8. į 
bie, zdrenowany, nowe |AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI L | 

wocowy, staw, pelny 
inwentarz žywy i mar 
twy, nowy młyn muro- 
wany,  gazogenerator 
30 - konny, elektrycz- 
ne oświetlenie w  ca- 

  

wa 19 m. 6 pomiędzy poszukuje prywat - 
godz. 2 — 4 nych lekcyj do dzieci 

od lat 7 - miu. Zgło- 
SAMOCHóD szenia do Adm. „Sło- 

Dover do sprzedania wa” dla C. M. 
w stanie dobrym w* 
ruchu. Cena 3200 zł. 

MAAABAAAAAAAAAAMAMAAA 

LGRale 
FYYYYYYYYYYYYY vvrvvv 

chnicznej Holendernia - 
12. 

Mako 

Pas ANMTE IESZKANIE 
d A > pokojowe potrzeb 

į nie do wynajęcia lub „ę 7 wygodami. Oferty 
kup: AR do „Słowa* pod „O- 

л szczędność”. 
zu „słowa О POKÓJ 

umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryj - 
ska 1 m. 3. 

i 107 płyt pierwsze 
rzędnych sprzedam. —' 
Wiadomość w redakcji. 

ZZ i LA AAA 

Posady 
DA AM POSADĘ 
kasjerki za pożyczenie 
1000 zł. Wiadomość w 
a iuusiači: 

POK s] 
do wynajęcia z wygo- 
dami dla samotnych 
można z utrzymaniem. 
Królewska 9 m. 4. 

POKÓJ 
duży, jasny, z umeblo- 
waniem lub bez w do- 
brym punkcie miasta' 
do wynajęcia. Zamko- 
wa 3 — 3. Dowiady- 
wać się w godzinach 
biurowych. 

  

Poszukuję 
posady  ochmistrzyni 
Posiadam kwalifikacje. 
Znam się gruntow ie 
na kuchni, Ś to Jerski 
4 m. 23, 

        

Nrzewka owocowe ” 
3—4 hat | 

Wytwornych gatunków miejscowych, wys. 
2 — 2i pół mtr. dobrze rozwinięte, po 
cenie; jabłonie 20 zł. grusze 25 zł, za 
10 s't. Opakowanie i dowóz do st. Lida 

12 gr. od sztuki, 
Adres: Lida, Madleśnictwo | 
  

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

Ogłoszenia do „SŁOWA" 
oraz do wszystkich pism po cenach 

bardzo tanich przyjmuje 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. 

  

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 

o DO WYNAJĘCIA  ięcia dla kulturalnej o- 
pokoi z kuchnią, — sóby. Dąbrowskiego :2 

€iektryczność, suche П) З I 
ciepłe, słoneczne. — EEE MTS 

Zwierzyniec, Miła 3. Różne 

CER yć Sprąwdzona 
"Bwa pokoje 

do wynajęcia, słonecz- 
ne, parter, osobne wej: 

przez Tow Pań Miło- 
sierdzia św. Wincen- 
tego a Paulo rodzina 

  

  

  

EB Eweut. korzysta= W... składająca się z 
nie z 3 go pokoju. Plac rodziców (ojca bez 
Katedralny,  Arsenal- pracy) i 8go dziatek 
ska 4/6. dotknięta _ krańcową 
——— nędzą: naj nłodsze 4 ro 

wa miesięczne bobo dotąd 
Pokoju niechrzcone dla brakt 

za lekcje francuskiego bielizenki i kołderki— 
ewentualnie konwer- Wołamy o pom:c dla 
sację, poszukuje młoda, 
kwalitikowana nauczy 
cielca, Oferty w sd- 
ministracji dla I. J. 

maleństwa tego — sta- 
rzyina bardzo poża- 
dana, — Najskromniej= 
sze ołiary syładać pro- 
szę do Redakcji „Sła- 
wa" pod literą W. 

  

  

  с 

— Nie, nie! Nie žostawiaį mnie sa- 
mego! Lepiej zamknij drzwi na klucz! 

Donald wykonał rozkaz, rzucając na 

stryja zdziwione spojrzenie. Zdawało mu 
się nagle, że stryj postarzał o dziesięć 
lat. 

Nienaturalnie blada twarz i zgarbio- 

na postać wyrażały bezgraniczną roz- 

pacz i przerażenie. Czy był jakiś taje- 

mny powód do strachu, którego Donald 

nie mógł się domyślić, czy to atmosfera 

ponurego domu działała tak na starca, a 

może wspomnienie rocznicy Śmierci 

„Amicusa“? 

Nerwy Donalda były również napre- 

żone do ostatnich granic. Strach Teodo- 

ra był zaraźliwy. Olbrzymi pokój, ciem- 

ny prawie i bronzowa postać Amicusa, 

uśmiechającego się zagadkowo w mro- 

ku, osnuwała obecnych tajemniczemi tlui 

dami. 

Przed zamknięciem drzwi na klucz, 
Donald otworzył je narozcierz.. Nigdzie 

jednak nie usłyszał najmniejszego sze- 

lestu. 
Przy drzwiach były ciężkie zasuwy, 

a okna osłaniały grube żelazne kraty. 

— Teraz nikt tu nie wejdzie bez po- 

mocy dynamitu, albo topora! — żarto- 

wał Donald, dorzucając kilka polan do 

kominka. — Niech się stryjaszek uspo- 

koi! 

Teodor skinął głową w milczeniu. Je- 

go długie palce gładziły nerwowym ги- 

chem skórzane obicie fotela. Zaciskał 
szczęki, usiłując napróżno opanować pa- 
niczny strach. 

Donald żałował go z całego serca, 
widząc, jak oczy jego błądziły niespokoj 
nie po pokoju. Obok fotela: Teodora sta- 
ła bronzowa iigurynka pastuszki grec- 
kiej. W jej ręku paliła się gruba świeca, 
która oświecała tylko mały krąg dooko- 
ła siebie. Inne świece w kilku  kandela- 
brach dopalały się już. Donałd sądził, 
że gdy oświetli lepiej pokój, uspokoi 
obawy stryja. 

— Gdzie idziesz? — zapytał przestra 
szony widząc, że bratanek kieruje się 
ku drzwiom. 

—- Chcę przynieść świece. W pok?- 
ju będzie weselej... 

— Nie, nie trzeba. Zostań 
sucho odpowiedział stary. 

— Więc zadzwonię na Grodiego. 

— To do niczego nie prowadzi, on 

nie posłyszy... Grodi jest głuchy i moc- 

no Śpi. Ja nigdy nie budzę go tak późno. 

Swiatła jest dosyć, Donaldzie... 

-— No, dobrze.. W takim razie poza- 

palam wszystkie ogarki w kandelabraca. 

Donald obszedł wszystkie  kandela- 
bry i wrócił do stryja. 

— Może przeczytam coś stryjowi? 

tutaj — 

  

— Nie, dziękuję, Donaldzie... die 

mógłbym skupić uwagi... 

(D.C. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyńsić. 

 


