
Rok Xi. Nr. 221 (3028) 

SŁOWO 
WILNO, Czwartek 8 września 1932 r. 

Medakcja j Administracja, Wiłno, Zamkowa 2, Otwarta od g, £ 40 4, Telefony: RedakcHh — 17-83, Administracji — 228, 

PRENUMERATA mįesjęczna z odniesjeniem do domu, lub Z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO. 
Nr. 80259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

0 „nie” nie w pore 
Kiedy w ostatnią niedzielę dnia 4 spraw zagranicznych. 

września pisałem swój artykuł p. t. „Mą- 

dry Polak po szkodzie — przesadnie - 

optymistyczne przysłowie** '-— nie mia- 

łem żadnych informacyj о tem, jak się 

wobec zwiększenia zbrojeń niemieckich 

zachowa rząd francuski. Wskazywałem 

jednak na to, że stanowisko naszego 

ministerstwa spraw zagranicznych, stre- 

szczające się do owego „kategorycznego 

gnie”, które w prasie warszawskiej w 

grubo tłoczonych tytułach z triumfem 

ukazywało się przez sobotę i niedzielę 

— że to nasze stanowisko wydaje mi 

się zbyt pośpieszne i niewłaściwe. By- 

łoby lepiej, gdyby ministerstwo nasze 

odpowiedziało, że rząd polski zajmie w 

tej sprawie stanowisko po porozumieniu 

się z innymi sygnatarjuszami Traktatu 

Wersalskiego. Dzisłaj wiemy, że rząd 
francuski oświadczył, że: 1) nie. może 

na siebie brać  odpowiedzialnošci za 

negocjacje, proponowane przez Berlin; 

2) żądania Berlina godzą w _ Traktat 

Wersalski; 3) treść żądać niemieckica 

będzie rozpatrzona przez mocarstwa, re- 

prezentowane w Lidze Narodów. 

Innemi słowy, to, co odpowiedział 

Herriot, bardzo jest zbliżone do formuły, 

na którą ja wskazywałem, natomiast 

bardzo odbiega od stanowiska, ujawnio- 

nego w tej sprawie przez nasze Min. 

Spr. Zagr. Uważam, że moje stanowisko, 

było całkowicie konsekwentne. Od lat 

wskazuję, że skoro jest dwóch sojuszni- 

ków, związanych sojuszem  przeciwnie- 

mieckim, to polityka tych dwóch sojusz- 

ników wobec Niemiec powinna być moż- 

liwie jednakowa, a już w każdym razie 
nie diametralnie przeciwna, jak jest w 

naszym z Francją wypadku.. 

W prasie polskiej przypominano tak- 

że tekst przymierza polsko - francuskie- 

go, cytowano I-szy artykuł tego aktu. 

Powiada on, że w takich sprawach, jak 

aktualna, rządy francuskie i polskie będą 

się porozumiewać. Nie wiem, dlaczego 

cytowano ten artykuł dawno zawartego 

przymierza właśnie w związku z owem 

„kategorycznem nie*, które miało być 

odpowiedzią na roszczenia niemieckie. 

W danym wypadku ten artykuł iszy na- 

szego przymierza przemawiałby tylko za 

tem, że bez porozumienia z Francuzami 

formalnie nie powinniśmy swego „nie* 

ogłaszać. Oczywiście, Francuzi pretensji 

do nas mieć o to nie będą. O ileż to 

„nie' w swoim czasie przez Polskę wy- 

rażone, ułatwi im pakty, targi i wresz- 
cie wspaniałomyślne ustępstwa! . 

Znana anegdota, 0 „damie i 
dyplomacie*, jedna z takich, КЮ - 

rą gdy się opowiada, wszyscy wo- 

łają: „Znamy, znamy!* — twierdzi, że 

jak dyplomata mówi „tak*, to znaczy 

„može“; jak mówi „może* to znaczy— 

„nie“, a jak mówi „nie* — to cóż to za 

dyplomata! Otóż anegdotę tę, jak po- 

wtarzam, znają wszyscy, prócz, jak wi- 

dać, urzędników naszego ministerstwa 

Ministerstwo na- 

sze Oczywiście musiało wiedzieć, że 

Francja nie zaprotestuje kategorycznie, a 

mimo tego, ze swojem „kategorycznem 

nie“ wyjechało, zapewne dlatego, aby 

Francuzom ich manewry ' taktyczne 

ułatwić. "Co osiągniemy taką 

todą? — Nic ponad to, że sukces Nie- 

miec powiększy się naszem upokorze- 

niem, nic ponad to, że Francja gładko 

sprzeda Niemcom ustępstwa, a Niemcy 

będą miały nowy powód do jednostron- 

nego zwracania wszystkich swych uczuć 

rewanżowych w naszą stronę, nic ponad 

to, że raz jeszcze będzie wiadomo, 

jeśli mówimy: „kategorycznie nie“, io 

z tego nic nie wychodzi. ]аКа szkoda, 

że zaniedbaliśmy ogólnie przyjęte pra- 

widło dyplomatyczne, które głosi, że 

mówi się: „nie'* dopiero wtedy, kiedy 

się wie, że to swoje nie potrafi się prze- 

prowadzić. 

W jakiej atmosferze samookłamania 

żyje czytelnik polskich gazet! W niedzie- 

lę prasa nasza podaje wiadomość 0 

„jednomyślnem stanowisku rządu fran- 

cuskiego*. Szkoda tylko, że nie wyjaś- 

niało się jednocześnie, na czem ta „jed- 

nomyšlnošė“ polega. Bo że nie polegała 

na zidentyfikowaniu francuskiego stano- 

wiska z polskiem, to jest zupełnie jasne. 

Рго!. Stroński w ostatnią niedzielę, w 

artykule, rozesłanym po prasie endeckiei 

zapewnia Polaków, że już nawet franc. 

lewica czuje wstręt do Lokarna.W artyku 

le swoinf z poniedziałku p.t.„To są iluzje, 

panie profesorze, zapewniałem go, że 

niedługo będziemy czekać, aby się prze- 

konać na sprawie zbrojeń niemieckich, 

że co innego jest dziedzina afektacji 

dziennikarskiej, a co innego francuska 

polityka realna, w której nadal obowią- 

zuje Locarno. Jak niedługo musieliśmy 

czekać, aby się przekonać, że ja, a nie 

proi. Stroński, mam rację. We Francji 

rozważane są dwie możliwości wobec 

zapowiedzi Niemiec, że trzykrotnie po- 

większą swoją siłę zbrojną. Albo: 1) po- 

me- 

że 

zwolić Niemcom  podeptać Traktat, 
albo 2) dać im urzędowe ze - 
zwolenie przez Ligę Narodów na 
zmianę statutu wojskowego,  prze- 
pisanego przez Traktat Wersalski. 0- 
bydwa te rozstrzygnięcia zupełnie od- 
powiadają temu, co się przez wyrazy: 

polityka Locarno rozumie. Z polityką 

nie-Locarna mielibyśmy do czynienia, 

wtedy, gdyby Francja zdecydowała się 

na to, na co zdecydował się w swoiin 

czasie p. Poincare, to jest na akcję bez- 

pośrednią, skierowaną przeciw Niemcoin, 

akcję nieopartą ani o Anglję, ani o inną 

Ligę Narodów, akcję, zmierzającą do 
wymuszenia na Niemcach siłą, aby się 

swoich roszczeń wyrzekli. Gdyby taka 

akcja była możliwa we Francji, to wte- 

dy istotnie możnaby ryzykować owe 

„kategoryczne nie". Rzecz inna, że i 

przy takim stanie rzeczy nie odpowiada- 

łoby to naszym głębiej pojętym intere- 

som politycznym. Cat. 

wielkie manewry przeciwlotnicze w Kilonji 
BERLIN. PAT. — Wielkie manewry 

przeciwlotnicze na wybrzeżach niemieckich 
osiągnęły ubiegłej nocy punkt kuimina- 

cyjny. 
Na Kilonję i stocznię tamtejszą, które 

pogrążone były w ciemnościach, nastąpił 
atak samolotów. W szkole wojskowej w 
Wik zbudowano schrony dla obrony przed 
bombami i gazami, przyczem wypróbowa- 
mo nowe metody oczyszczania 0d gazów 

trujących. Ćwiczenia dokonywały się rów- 

nież w szkołach, fabrykach, domach towa- 

rowych przy udziale wojska, policji, stra- 

ży ogniowej, organizacyj obronnych i dru- 

żym ratowniczych. 

Na pokładzie pamcernika „Schlesien od 

były się nocne ćwiczenia przeciwlotnicze, 

Podobne manewry odbyły się w wielu 

miejscowościach madbrzeżnych. 

  

Sucjaliści francuscy wobec żądań niemieckich 
PARYŻ. PAT. .— Dzisiejszy „Le Po- 

pulaire* formułuje stanowisko francuskiej 
partji socjalistycznej wobec noty miemiee- 
kiej: 

Rząd francuski powinien w odpowiedzi 
swej zamanifestować swą silną wolę nie- 
sabotowiania nadal  usiłowań, zmierzają- 

cych do ogólnego rozbrojenia, znzec się 
kłamliwej formuły: „Najpierw bezpieczeń 
stwo, a potera rozbrojenie”, wziąć w swe 
ręce imicjatywę międzynarodowej akcji roz 
brojeniowej i zaakceptować plan Hoovera. 
O ile chodzi o kwestję tak delikatną, jak 
odpowiedź na memorandum niemieckie, 
wszelka tajna dyplomacja jest jeszcze bar 
dziej niebezpieczna, niż w każdej inmej 
dyskusji międzynarodowej. Dlatego też 

wskazanem jest traktować kwestję 0dpo- 
wiedzi publicznie i jawnie. Tylko przez o- 
ficjalne zazmajomienie opinji publicznej 
ze stanowiskiem Francji, uniknie się mo- 
żliwych nieporozumień. W obecnych ©Ко- 

llicznościach każde nieporozumienie może 
mieć skutki fatalne, niepowetowane. 

ZGROMADZENIE LIGI NARODÓW 
GENEWA. PAT. — XIII zwyczajna se- 

sja Zgmomadzenia Ligi Narodów: rozpocz- 
nie się w poniedziałek 26 września w Ge- 
newie. Na porządku dziennym figurują mię 

dzy immemi sprawa wyboru 3 niestałvch 
członków Rady oraz poprawki do paktu 
Ligi Narołów, celem sharmonizowania go 
z paktem Kelloga. 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego, BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot". 

BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K. Malinowskiego, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — uł, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, ‚ 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
sTOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 

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

WARSZAWA — Tem, Księgaroj Kol, „Ruch”, 
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do miejsca, Terminy druku mogą być przez 
  

NIEMCY i ROZBROJENIE 
Von Neurath wyjašnia stanowisko Rządu Rzeszy 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa о- 
głasza wywiad z ministrem spraw za- 
granicznych Rzeszy, zawierający wyjaś- 
nienie stanowiska Rzeszy, przedstawione 
go w rozmowie z ambasadorem irancu- 
skim dnia 29 ub. m. w sprawie memorja- 
łu niemieckiego. 

Minister spraw zagranicznych zaprze 
czy kategorycznie, jakoby pakt zaufania 
zabraniał prowadzenie rozmów dyploma- 
tycznych między dwoma lub trzema tyt- 
ko państwami. Niemcy nie wezmą udzia 
łu w konferencji rozbrojeniowej, dopóki 
sprawa równouprawnienia Niemiec nie 
będzie zasadniczo wyjaśniona. 

W propozycji niemieckiej niema mo- 
wy o parytecie zbrojeniowym z Francją, 
ani też o utworzeniu 300000-nej armji 
lub budowie większej ilości fabryk sprzę 
tu wojennego. 

poinformować oraz zaprosić do udziaiu 
innych w tej kwestji zainteresowanych 
państw. 5 

Memorjai podkrešla, že rezolucja ge 
newska nie uwzględnia wszyskich zało- 
zeń traktatu wersalskiego. Niemcy nie 
mogły przyjąć tej rezolucji, ponieważ 
nie wyjaśniono, czy postanowienia jej 
mają być również zastosowane do Rze- 

szy Niemieckiej. Niemcy żądają sprowa- 
dzenia stanu zbrojeń innych państw do 
uzbrojenia, określonego @а Niemiec 
traktatem wersalskim, przyczem mogły- 
by być uwzględnione specyficzne wa- 
runki poszczególnych krajów. Konwen- 
cja genewska nie odpowiada tym warua- 
kom. Jedynem  możliwem rozwiązaniem 
byłoby zastąpienie piątej części traktatu 
wersalskiego w odniesieniu do Niemiec 
konwencją rozbrojeniową. Po upływie 

Minister spraw zagranicznych og'a-.ważności tej konwencji Niemcy miałyby 
sza również tekst memorjału , wręczo- 
nego ambasadorowi francuskiemu. Rząd 
Rzeszy wychodzi z założenia, że pout- 
ne rozmowy między Francją a Niemca- 
mi będą najstosowniejszym środkiem 
do porozumienia. W razie zgody Fras- 
cji rządy obu krajów będą mogły w sto 
sownej chwili i w odpowiedniej formie 

  

być zwolnione od wszelkich dalszych wy 
jatkowych postanowień. Rzesza Niemiec- 
ka gotowa jest na czas trwania konwen- 
cji zadowolić się pewnemi zmianami swe 
go stanu zbrojeń, wychodząc z założenia 
że po upływie pierwszej konwencji: mt- 
si dojść do zawarcia następnych. i 

W zakresie uzbrojenia jakościowego 

Niemcy gotowe są zaakceptować każdą 
zasadę, mającą zastosowanie równomier 
nie do wszystkich innych państw. Odnoś 
nie systemu zbrojeń, rząd Rzeszy musi 
dla siebie żądać tych samych praw, jakie 
przysługują innym państwom, stosownie 
do potrzeb gospodarczych oraz warun- 
ków specjalnych krajów. Rząd Rzeszy 
wyraża oczekiwanie , że Francja uzna 
lojalny i umiarkowany charakter tych 
zamierzeń, mających utorować drogę do 
szybkiego porozumienia. - 

FRANCJA NIE ODPOWIE NA NOTĘ 

NIEMIECKĄ 

PARYŻ PAT. — Według informacyj 
zasięgniętych w kołach miarodąjnych 
rząd francuski, wbrew krążącym pogło- 
skom, nie zamierza udzielić w tych 
dniach odpowiedzi na notę niemiecką. 
Ani w biezącym tygodniu, ani w począt- 
kach przyszłego tygodnia rząd francuski 
nie będzie mógł przesłać swej odpowie- 
dzi rządowi Rzeszy. 

BERLIN PAT. — jedna z agencyj 
donosi, że obecnie kontynuuje się w 
Berlinie rokowania w sprawie równou- 
prawnienia Niemiec pomiędzy ministrem 
spraw zagranicznych Rzeszy a ambasa- 
dorem francuskim. 

  

Zwycięzca przestworzy — por. Żwirko 
Dziś przylatuje do Wilna 

Wszyscy na Porubanek powitać pierwszego lotnika Europy 
Por. Żwirkę znamy już wszyscy do- 

brze, widzieliśmy już go dwukrotnie w 
czasie Ii i iV-ych Krajowych Konkui- 
sów Samolotów Turystycznych, gdy w 
brawurowym locie pierwszy przybywał 
do Wilna, zdobywając pierwsze nagro-- 
dy w tych zawodach. Poświęciwszy się 
sportowi lotniczemu, por. Żwirko bierze 
czynny udział we wszystkich sportowo- 
lotniczych imprezach. Poza dwoma Krajo 
wemi Konkursami Samolotów Turystycz 
nych zwycięża w roku 1927 w „Locie 
Małej Ententy i Polski*, w „Locie Po- 
łudniowo - Zachodniej Polski* w 1929 i 
1930 roku, bierze udział w szeregu mee- 
tingów lotniczych i w Challenge'u 1939 
r. by wkońcu w roku bieżącym zdobyć 
najwyższą nagrodę na polu sportu lotni 
czego — pierwsze- miejsce w Challen- 
ge'u — przysparzając tym czynem nie- 
więdnący liść wawrzynu sportowemu lot 

nictwu polskiemu i wysuwając nasz 

sport lotniczy na jedno z czołowych 
miejsc w Europie. 

Tegoroczne zwycięstwo osiągnął por. 
Żwirko na znanym już samolociku RWD 
6 konstrukcji inżynierów Rogalskiego, 
Wigury i Drzewieckiego. Samolot RWD 
6 jest limuzyną dwumiejscową 0 kon- 
strukcji mieszanej, gdyż skrzydło wyko- 
nane jest z drzewa, zaś kadłub spawany 
z rur stalowych i kryty płótnem; ten 
rodzaj konstrukcji jest dla nas najodpo- 
wiednieszy, gdyż jeżeli chodzi o materja 
ły, jesteśmy całkowicie samowystarczal- 
ni i budowa takich samolotów wypada 
najtaniej. 

Samolot ten opracowany jest w ten 
sposób, aby będąc użytkowym płatow- 

cem sportowym, mógł osiągnąć jedno- 
cześnie dużą ilość punktów podczas rai- 
du oraz w czasie prób technicznych w 
locie i na ziemi. Jak widzimy więc pla 
nowy celowy wysiłek konstruktorów 
w połączeniu z wolą zwycięstwa i wiel- 
ką umiejętnością pilota dały wspaniały 
rezultat — zwycięstwo. 

Ze zwycięstwa tego możemy być 
specjalnie dumni, gdyż, jak wiemy, wa- 
runki tegorocznego Challenge'u były bar 
dzo trudne i ŚRżkie, ponadto mieliśmy 
do zwalczenia tak poważną konkurencję 
jak Niemcy, którzy wystawili 16 maszyn 
i najlepszych swych pilotów, między 
innymi dwukrotnego zwycięzcę w Chał- 
lenge'u pilota Morzika, Francuzi, Włosi i 
inni. 

Prymat, osiągnięty przez por. pilota 
Żwirkę musimy utrzymać; zgodnie z 1€- 
gulaminem następny Challenge w 1934 
roku organizować będzie zwycięski Ac- 
roklub Rzeczypospolitej Polskiej. *Musi- 
my więc dołożyć wszelkich starań, aby 
na te zawody ekipa polska była należy- 
cie wyposażona, musimy znaleźć środki 
na dalsze ulepszenie naszych konstrukcyj 
lotniczych i za dwa lata nie dać sobie 
wydrzeć z takim trudem zdobytego pu- 
haru. H. 

WILNO. — Otrzymane niemal w 
przeddzień przybycia wiadomości o przy 
locie do Wilna por. żwirki i konstruk- 
tora inż. Wigury nie pozwalają na zorga 
nizowanie na szerszą skalę komitetu 
przyjęcia, wobec czego inicjatywę ułoże 
nia programu powitania przyjęły na sie- 
bie: Wojewódzki Komitet LOPP-u, Ma- 
gistrat oraz Aeroklub wileński. 

Jak zapowiadaliśmy, wczoraj w po- 
łudnie w gabinecie p. wicewojewody 
Jankowskiego, jako prezesa wileńskiego 
Komitetu LOPP. odbyło się zebranie, na 
którem wyłoniono komitet przyjęcia i 
ułożono program ówitania lotników. 

Komitet zwraca się za naszem po- 

średnictwem do całego społeczeństwa 

wileńskiego z apelem, aby wzięło jak - 

najliczniejszy udział w powitaniu sław- 

nych dziś na cały świat lotników pol- 

skich, wilnianina porucznika Żwirki, na 

lotnisku w Porubanku. 

Przylot żwirki i Wigury do Wilna 

nastąpi dzisiaj, we czwartek 8 września 

1932 roku o godz. 16. © 

DOJAZD NA PORUBANEK 

Władze kolejowe i miejskie wydały sto- 
sowne zarządzenia, umożliwiające publiczno- 
ści dojazd do lotniska. Słażyć będą ku temu 
"dwa pociągi, odchodzące z dworca wileńskie- 
go o goz. 14 min. 20 i o 15 m. 35. 

Autobusy miejskie odjeżdżać będą, począw 
szy od godz. 14 co 20 minut z przed ratusza 
na Porubanek. 

UDZIAŁ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

Trzeci specjalny pociąg oddała kolej do 
dyspozycji Kuratorjum Okręgu Szkolnego, któ- 
re organizuje gremjalny wyjazd młodzieży 
szkół średnich, seminarjum naucz. i szkół za 
wodowych, ze sztandarami szkołnemi. Młodzież 
przygotowuje dla bohaterskich lotników owa- 
cję kwiatową. 

BEZPIECZEŃSTWO NA LOTNISKU 

Zorganizowanie bezpieczeństwa na lotnisku 
'poruczono p. staroście grodzkiemu Kowalskie- 

  

mu, któremu oddano do dyspozycji potrzebne 
siły policyjne. Nad porządkiem czuwać będzie 
wojsko i „przysposobienie wojskowe. Publicz- 
ność jest proszona, aby stosowała się Ściśle 
do zarządzeń władz bezpieczeństwa, a to ce- 
lem uniknięcia wypadków, jakie mogłyby gre 
zić w razie zbytniego zbliżania się do lądu- 
jących, będących w ruchu samolotów. 

Lotnikom zgotowane będzie serdeczne po- 
witanie, wygłoszone będą przemówienia powi- 
talne. 

MARSZRUTA PRZEJAZDU 

Z lotniska na Porubanku por. 
inż. Wigura w samochodzie, 
kwiatami, odjadą do miasta ulicami: Raduń- 
ską, Piłsudskiego, Wielką Pohułanką, Zawal- 
ną, Jagiellońską, do hotelu Georgesa, gdzie 
będą dla nich przygotowane przez komitet a- 
partamenty. 

POR. ŻWIRKO W RADJO 

©О godz. 18 min. 30 por. Żwirko uda się 
do studio Rozgłośni Wileńskiej i przed mikro- 
fonem opowie  radjosłuchaczom o przebiegu 
raidu europejskiego, który przyniósł Polsce 
tak Świetne zwycięstwo. ° 

PRZED NOWYM RAIDEM 

Wyprawa lotnikow do Wilna ma cha 
rakter sportowo - propagandowy. Lotni- 
ctwo polskie przystąpiło już do prac 
przygotowawczych dla kolejnego raidu 
europejskiego, zapowiedzianego na rok 
1934, a organizowanego tym razem 
przez Polskę. Zawody staną tylko wów- 
czas na wyzynie, jeżeli kraj cały, społe- 
czeństwo całe użyczą lotnictwu polskie- 
mu należytego poparcia. Wileńszczyzna 
nie powinna pozostać w tyle za innemi 
dzielnicami i niewątpliwie nie poskąpi 
środków i zabiegów na cele raidu. 

Sprawa ta była obszernie omawiana 
na wczorajszem zebrańiu, wyżej wspom- 
nianem, i postanowiono rozpocząć już 
w najblizszych dniach akcję propagan- 
dową, która obejmie także zbiórkę na bu 
dowę samolotów dla naszych lotników. 
którzy staną do zawodów  miedzynaro- 
dowych. 

Żwirko i 

  

cyfrowe i tabelarycz 50 proc, drożej, Administracja zie 
Amiatstacj zmieniane dowoleje, Za dostarczecie momeru dowodowego 88 gr. 

AEL SESI TO TTT S ET POJĘTY KAINOS TTK NEI USA 

przystrojonym- 

oraz z prowincji o 25 proc. śrożej, 
przyjmuje zastrzeżoń 0 

TELEGRAMY 
MINISTER ZAWADZKI OBJĄŁ 

URZĘDOWANIE 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 7 bm. 
o godzinie 10 rano nowomianowany mini- 
ster skarbu p. Władysław. Zawadzki prze- 
jął urzędowanie ad ustępującego ministra 
p. Jana (Piłsudskiego, poczem zgromadzo- 
nych w sali reprezentacyjnej Ministerstwa 
Skarbu dyrektorów departamentów Mini- 
sterstwa i dyrektorów Monopoli Państwo- 
wych п podsekretarzami stanu na czele po- 

żegnał p. minister Jam Piłsudski. W imie- 

niu zgromadzonych przemówił p. wicemi- 
nister Koc, żegnając ustępującego i witając 

nowego ministra. Na zakończenie przemó- 

wienie okolicznościowe wygłosił m mimi- 
ster Władysław Zawadzki. 

UROCZYSTOŚCI NĄ JASNEJ GÓRZE 

CZĘSTOCHOWA. PAT. — Na pnrzypa- 

dające jutro w dniu święta narodzin Naj- 
świętszej Marji Panny zakończenie uroczy 
stości jubileuszowych, przybyli dziś wie- 
czorem do Częstochowy JE. nuncjasz pa- 

pieski msgr. Marmaggi i JE. ks. arcybis- 
kup Sapieha, metropolita krakowski. 

Obaj dostojnicy powitani zostali u wej 
ścia na plac przedklasztonny przez komi- 
tet wykonawczy obchodu, a przed bramą 
Lubomirskich przez komitet OO. Paulinów 
i zostali procesjonalnie wprowadzeni do 

Bazyliki. Nuncjusz papieski w: dniu czwart 
kowych uroczystości celebrować będzie su- 
mę pontyfikalną przed ołtarzem szczyto» 
wym. Również przybyli na jutrzejsze uro- 
czystości księża biskupi Nowowiejski z Pło 
cka z lks. biskupem sufraganem Wetmań- 
skim, ks. biskup Tymieniecki z Łodzi i ks. 
biskup Szlagowski z Warszawy. 

ZNIŻKI KOLEJOWE DLA NOWOŻEŃ- 

CÓW WE WŁOSZECH 

RZYM. PAT. — Koncesja, udzielona 
przez koleje włoskie dla nowożeńców w po 
dróży poślubnej do Rzymu, w wysokości 80 
proc. zniżki od cen biletów kolejowych, zo- 

stala rozszerzona i ma nowożeńców naro- 
dowości miewłoskiej. Ci ostatni powinni 
przedstawić akt. małżeństwa w konsulacie 
włoskim i nabyć bilety zniżkowe nie póź- 
niej, jak w 15 dni po zawartym Slubie. — 

Ważność biletu trwa jeden miesiąc i daje 
prawo do zatrzymywania się po drodze do 

Rzymu w Wenecji, Padwie, Bolonji i Fio- 
rencji. 

POSIEDZENIE REICHSTAGU 

W PONIEDZIAŁEK 

BERLIN. PAT. — Urzędowo potwier- 

dzają, że posiedzenie Reichstagu wyznaczo 
ne zostało ostatecznie ma 12 bm. Jedynym 
punktem porządku dziennego będzie expo- 

se kanclerza von Papena, w którem kanc- 
lerz położy główny nacisk na zadania nie- 
mieckiej polityki zagranicznej, poruszając 

zwłaszcza. kwestję równości zbrojeń i kro- 
ków dyplomatycznych w stosunku do Fran 
cji. 

Jak. informuje półoficjalne biuro parla- 

mentarne, Reichstag rozpocznie w najbliż- 

szy wtorek dyskusję polityczną. Od decy- 
zji rządu zależy, czy parlament będzie miał 
następnie sposobność do przeprowadzenia 
głosowania, czy też będzie rozwiązany. — 
Zdaniem kół poinformowanych, rozwiąza- 
nie parlamentu wydaje się być nieuniknio- 

ne i oczekiwane jest już w połowie następ- 

mego tygodnia .Nowe wybory miałyby się 
odbyć już w: połowie listopada. 

POSEŁ KOMUNISTYCZNY 

MORDERCĄ SWEGO SYNA 

BERLIN. PAT. — Policja kryminalna 
aresztowała byłegio posła komunistycznego 
do sejmu Schuitza, pod zarzutem zamordo- 
wania 10-letniego swego syna. Schultz zwa 

ny był jako brutal, który znęcał się okrut- 
nie nad swymi dwoma synami. Nagłe znik- 
nięcie jednego z nich wywołało podejrze- 
nie, że wyrodny ojciec zakatował syna na 

śmierć, Schultz tłómaczy się, że syna wy- 
słał do Rosji. 

  

Konferencja ekonomiczna w Stresie 
STRESA. PAT. — Konierencja zakończyła 

dziś dyskusję ogólną. 

Delegat szwajcarski podkreślił, że przede- 
wszystkiem należy załatwić zagadnienia finan- 
sowe..Dopiero, gdy finanse będą uporządko- 
wane, będzie można zająć się kwestjami eko- 
nomicznemi. 

Natomiast delegat niemiecki wyraził opinię 
że przedewszystkiem należy zająć się kwestja 
mi gospodarczemi. Konieczne jest zwiększenie 
siły nabywczej ludności krajów rolniczych. — 
Niemcy wypowiadają się za układami preieren 
cyjnemi i gotowe są w nich uczestniczyć pod 
warunkiem, że będą one dotyczyły tylko okre- 
su kryzysu i obejmowały jedynie tylko pań- 
stwa czysto rolnicze Europy południowo - 
wschodniej. Delegat niemiecki ośwfadczył da- 
lej, że wśród uchwał konierencji warszawskiej 
jedna interesuje specjalnie Niemcy, mianowi- 
cie podkreślenie związku pomiędzy nadwyżką 
eksportu a spłatą długów. Niemcy zdążać bę- 
dą do aktywnego zajęcia się temi zagadnie- 
niami w komisji finansowej. 

Delegat francuski a zarazem  przewodni- 
czący konferencji Bonnet przedstawił punkt wi 
dzenia Francji. — Omówii on przyczyny kry- 
zysu państw rolniczych, upatrując je w spad- 
ku cen produktów rolnych, dalej — we współ 
zależności ekonomicznej, — \№ szczególności 
państw naddunajskich, na skutek której silnie 
odczuwają one politykę restrykcyjną, wreszcie 
w fakcie, że dopływ kapitału zagranicznego 
całkowicie ustał. jako środki zaradcze Francja 
uważa przedewszystkiem za konieczne rewalo- 
ryzację cen zboża, którą należy zapewnić w 
ten sposób, że państwa, importujące zboże, 
winy podzielić między sobą nadwyżkę krajów 
eksportujących, przyznając tej nadwyżce cła 
preierencyjne. W celu kolektywnego zrealizo- 
wania idei preierencyj konierencja powinna 
opracować projekt układu wielostronnego, obej 
mującego państwa eksportujące i importujące. 
Preierencja powinna zapewnić zwyżkę cen nie 
tylko przy eksporcie, ale i na rynkach we- 
wnętrznych — nadprodukujących. Dalej Fran- 
cja sądzi, że trzeba zmierzać do stoprfowego 
przywrócenia wolności handlu. Konierencja 

powinna zaproponować wstrzymanie zarządzeń 
restrykcyjnych i progresywne zmniejszenie 
ceł oraz zająć się ulepszeniem transportów mię 
dzy zainteresowanemi krajami i opracowa- 
niem programu stopniowego zniesienia kontroli 
dewiz. Wreszcie cały wysiłek konferencji musi 
być uczyniony dla uaktywnienia bilansów płat 
niczych krajów nowych. Natomiast nikt nie 
może wypowiedzieć się za polityką pożyczek 
dla poszczegółnych państw celem wyrównania 
deficytu: Polityka taka jest bardzo ryzykowna 
dla państw pożyczających i nie przynosi żad- 
nych trwałych ulg państwom dłażniczym. W 
zakończeniu Bonnet podkreślił, że delegacja 
francuska nie składa żadnego planu, a jedynie 
przedstawia do dyskusji pewne poglądy. 

Na zebraniu szefów delegacyj postanowio- 
no wyłonić dwie komisje: jedną gospodarczo- 
rolniczą, drugą finansową. Na przewodniczące- 
go komisji gospodarczo - rolniczej wyznaczo 
ny został Georges Bonnet, a na przewodniczą 
cego komisji finansowej wybrano delegata 
Szwajcarji Bachmana.



SILVA RERUM 
DYZLOKACJA OPRYSZKÓW 

SZAWSKICH 

Jeden z ostatnich numerów „Gazety 
Polskiej" przynosi charakterystyczny ar 
tykuł p.t. „Geografja przestępcza powia- 
tu warszawsskiego““. 

Artykuł zajmuje się sprawą  „dyzlo- 
kacji* elementu przestępczego Warsza- 
wy w zależności od rozrostu miasta. 

° ° Вадата demograficznego rozwoju  wiel- 
kich miast wykazują, że element przestępczy 
zwarcie najchętniej osiedla się w pobliżu przed 
mieść, które nie cieszą się już taką opieką po- 
łicyjną, jak samo miasto. 

Można powiedzieć,, że jest to jeden z po- 
bocznych objawów narastania przedmieść na 
terytorjach, które jeszcze do miasta nie nale- 
żą, ale niewątpliwie będą przez nie pochłonię- 
te. 

P. 

Przed wojną proces taki odbywał się na 
Woli, Ochocie, Powązkach, Mokotowie i t.d. 

. Dzisiaj na przedmieściach tych powstaje cała 
„towa Warszawa'. Błotniste, mroczne ostępy 
ustępują przed nowoczesnem miastem, a wraz 
z niemi cofa się ponury „bandzior* podmiejski 
na dalsze placówki. 

Świat podziemny Warszawy cofa się 
coraz bardziej, coraz dalej od jasnego 
w dzień i w nocy, jednakowo 0 każdej 
porze ożywionego miasta. Przenosi swo- 
ją bazę operacyjną aż do Targowka, Zie- 
łonki, Kawęczyna — i dalej jeszcze, 
do wsi ciągnących się aż pod Mińsk Ma- 
zowiecki. Tam tworzą się obecnie meli- 
ny, tam ukrywają się ci, którzy równie 
chętnie idą na lipko (kradzież przez o- 
kno), jak ze szperakami (wytrych); ci, 
którzy uprowadzają „chołotę* (konia) i 
czatują na potok (kradzież z wozu), a 
w razie koniecznym wyruszają na duś 
(napad zbrojny). 

Odrębny świat stanowią złodzieje 
kolejowi, którzy rozsiedli się wzdłuż to- 
rów. 

Kradzież kolejowa należy do najbardziej 
ryzykownych przedsięwzięć złodziejskich. Zło- 
dzieje w nocy, bandą atakują pociąg towaro- 
wy, rabując węgiel, zrywając plomby z wa- 
gonów. Złodziej kolejowy „pracuje* często 
pod strzałami obsługi, tuż pod kołami rozpę- 
dzonego pociągu. Specjalista „wydrarz* omija 
towarówki, wskakuje natomiast Śmiało na sto- 
pień wagonu osobowego, wdziera się do prze 
działu, chwyta z półki walizkę i wyskakuje 
na złamanie karku w ciemność. 

Złodziej kolejowy na każdym kroku ryzy- 
kuje śmierć i kalectwo. To też w położonych 
wśród zarośli, w pobliżu toru kolejowego cha- 
tynkach żyją całe rodziny bezrękich i bezno- 
gich. Inwalidzi ryzykownego zawodu.... Nie- 
które rodziny pod kołami pociągów wyginęły 
doszczętnie. W Kawęczynie znana była rodzina 
złodziei kolejowych K. Wszyscy mescy człon- 
kowie rodziny wyginęli. Kobiety rozeszły się 
po świecie, Został tylko jeden, ostatni Mohi- 
kanin, który stracił nogę i rękę, ale zawsze 
uchodził z życiem. Niedawno i tem oddał du- 
<cha pod kołami. Bez ręki i bez nogi potraiił 
jeszcze pójść „na robotę". 

Warszawa — kończy artykuł r0z- 
rastając się i wchłaniając nowe ziemie, 
otrząsa przedtem z siebie ludzkie szumo 
winy, rozrzucając je wokół po pustych 
wertepach i rozłogach. Narrator 

  

NOWĄ SZKOŁA KOSMETYCZNA 

w Warszawie 
W dniu 11 września nastąpi otwarcie Szko 

ły Kosmetycznej Mary Mayer, Aleja Sžucha 4, 
m. 20. Kierownictwo tej Szkoły wychodząc z 
założenia, że trzeba stworzyć w Polsce poki- 
zowy Zakład nauczania kosmetyki, odpowia- 
dający najbardziej nowoczesnym wymaganiom 
higieny i estetyki — nie poskąpiło trudów, 
czasu, ani kosztów, ażeby uzyskać najwyższy 
poziom naukowy, fachowy i artystyczny. 

System nauczania sprowadzono do formy 
najprostszej i zarazem najbardziej interesują- 

cej dzięki poglądowym wykładom z przezro- 
czami, pokazom preparatów i aparatów z dzie- 
dziny kosmetycznej. 

Uczenice wynoszą z tej Szkoły gruntowną 
znajomość pielęgnowania urody, opartą na 
podstawach naukowych i mają możność pra- 
cować samodzielnie na własnych płacowkach, 
ponieważ ukończenie Szkoły daje prawo otwo- 
rzenia gabinetu kosmetycznego. 

Wykłady teoretyczne prowadzą lekarze 
specjaliści z doktorem Władysławem Jarosze- 

'wiczem na czele, oraz wybitne siły fachowe. 

Do wykładu kosmetologji i dermatologji 
udało się Szkole pozyskać dra Jana Godkow- 

skiego, starszego asystenta Kliniki Dermato- 

logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, co wa 

runkuje uczenicom gruntowną znajomość przed 

miotu. 
Pozatem na specjalną uwagę zasługuje 

fakt wprowadzenia przez Szkołę do zajęć pra- 
ktycznych kosmetyków krajowych wyrobu 
Fabryki Fryderyk Puls S. A. a tem sameim po- 
pierania wytwórczości krajowej. 

  

Gen. 
Szef sztabu generalnego armji Stanów 

Zjednoczonych Am. IPółn, gen. Douglas 
Mac Arthur, który przybywa do Wiansza- 
wy w środę, dnia 7 bm., celem wzięcia u- 
działu w wielkich manewrach międzydyjwi 
zyjnych wojsk polskich, jest jednym z naj- 

zmajkomitszych oficerów armji amenykań- 

skiej. 
Syn generała Arthura Mac Amthura u- 

rodził się w! dniu 26-tym stycznia 1880 ro- 
ku i w moku 1903 po ukończeniu akademji 
wojskowej, mianowany został ponuczni- 
kiem w korpusie inżynierów, stacjonowa- 
nych ma wyspach Filipińskich. 

Dalszy ciąg służby gen. Mac Arthura 
upiynął mw korpusie inżynierów dywizji O- 
ceanu Spokojnego, mastępnie w kwaterze 
głównej w. San Francisco ma stanowisku 

adjutanta dowódcy tej dywizji. 

s 

W 1905 roku gen. Mac Arthur wypeł- 
nił kilka misyj poufnych ma Dalekim 
Wsohodzie, a w grudniu 1906 roku miano- 
wany został adjutantem prezydenta Sta- 
mów Zjednoczonych Am. 'Półm., na którem 
to stanowisku pozostawał do 1908 roku. 

Od 1908 do 1917 roku gen. Mac Arthur 
pełnił służbę w. najrozmaitszych jednost- 
kach wojsk inżynieryjnych, poczem w szta 
bie generalnym, a mastępnie dowodził woj- 

skami saperskiemi w ekspedycji wojsko- 
iwej do Vera Oruz w Meksyku. 

W sierpniu 1917 roku mianowany 20- 
stał pułkownikiem i szefem sztabu 42-iej 
dywizji piechoty, z którą odpłynął do Fran 
cj, gdzie brał udział w walkach w Szam- 

panji, nad Mamą i gdzie ranny zostal po 

raz pierwszy w marieu 1918-go roku pod 

Neuviller, 

Zakończenie straiku 
GDYNIA. PAT. — W, dniu 7 bm. za- 

strajk marynarzy nania w sprawie ikończony został 

  

marynarzy w Gdyni 
ku, zgodziły się na podpisanie porozumie- 

likwidacji strajku, przy- 

wszystkich statkach ipolskich. Wszystkieczem sprawy spore mają być poddame 

mwiiąziki zawodowe, biorące udział w, straj-. specjalnemu arbitrażowi. 

Olbrzymi pożar lasów w Kanadzie 
WINNIPEG PAT. — Wskutek długotrwa- 

łej posuchy zapaliły się lasy w południowej 
części prowincji Manitoba. Ogień posuwa się 
pasmem na 17 mil szerokiem. 

Akcja ratownicza jest nadzwyczaj utrudnio 
na, gdyż lasy te położone są na gruncie, któ- 
rego jednym z najważniejszych składników 
są części roślinne bardzo wysuszone, a więc 

łatwopalne. 
Badania wykazały, że ogień posuwa się w 

wiełu miejscach na 3 —4 stopy nad powierz- 
chnią ziemi. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że 
ogień rozszerzy się i( trwać będzie nawet aż 
do zimy, kiedy kres mu położą opady Śnież- 
ne. Szkody wyrządzone przez pożar, wynoszą 
kilka miljonów dolarów. 

Król Karol o wewnętrznej i zagranicznej 
polityce 
Król przyjął BUKARESZT. PAT. 

J dzisiaj specjalną komisję Izby Deputowa- 
nych, która doręczyła mu odpowiedź na »- 

rędzie tronowe. 

Przy tej sposobności ikról wygłosił prze 
mówienie, oświadczając m. in, dż życie 
konstytucyjne, aby być rzeczywistem i 
płodnem, domaga się ścisłej (współpracy 
między trzema głównemi czynnikami: kró- 
lem, rządem i parlamentem. Król wyraził 
przekonanie, iż mowy gabinet znajdzie w 
parlamencie współpracę i poparcie wszyst- 
kich czynników. Następnie król oświadczył, 
że polityka zagraniczna, którą łączy i je- 
dnoczy: wszystkie czynniki polityczne kra- 

Garwood zwycięzcą 
DETROIT. IPAT. — Sensacyjny wyś- 

cig motorówek z udziałem słynnego rekor- 
dzisty angielskiego Kaye Don'a i znanego 
Amerykanina Garwood'a, zakończył się nie 
spodziewanem zwycięstwem  Ganwood'a. 
Kaye Don osiągnął zaledwie szybkość 
114,02 km, na godzinę, podczas gdy Gar- 
wood miał szybkość 121,62 km. na godzinę. 
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Dziś rozpoczyna się ciągnienie 

V-ej Kl. 25-ej POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII KLASOWEJ 
Jeszcze dziś możecie nabyć los 
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Nowy sezon filmowy 
Letnie ogórki filmowe dobiegają koń- 

ca. 
Wkrótce na dobre rozpocznie się no- 

wy sezon 1932 — 33. Bywalcy kinowi 
z zaciekawieniem oczekują na plon pra- 
cy wytwórni całego świata. 

4 przeciętych smugami reflektorów 
ciemni, z przyciszonych kotarami atelier, 
wydostaną się na srebrne ekrany dziwa- 
czne miraże.. 

Co przyniosą? 
Czy spełnią szumne zapowiedzi rekta 

my? Czy Muza dziesiąta udoskonaliła 
swą sztukę? Czy też przyjdzie rozczaro- 
wanie 

Miniony sezon był dość obfity w no- 
we i dobre obrazy. Już dawał się we 
znaki ogólny kryzys. Już niektóre czoło- 
we dotąd kina zeszły na program  dru- 

„gorzędny, ale mimo to mieliśmy w Wi!- 
nie wszystko prawie, co na najwięk- 
szych ekranach Świata znalazło rozgłos. 
Pamiętamy wspaniałe „Światła wielkie- 
go miasta”, najbardziej poetyckiego akto 
ra — Chaplina. 

Poznaliśmy nową technikę w „Uli- 
cach wielkomiejskich i „dr. Jekyllu“. 

„Marocco“, „Szanghaj Express“, 
„X — 2T' z Marleną Dietrich, nowe twa 
rze Sylwji Sydney, Clarka Gable'a, świe 
tne reportaże egzotyczne jak „Trader 
Horn*, „Afryka mówi' i najlepszy z nich 
„Tabu* — wrócą jeszcze z pewnością 
do Wilna. Wszystko to przyniósł nam 

sezon ubiegły. Również doskonałe filmy 
irancuskie z „Miljonem“ Renė Claire'a 
na czele podniosły znacznie poziom upo- 
dobań publiczności. Na filmowym ryn- 
ku polskim zjawiły się także nowości . i 
to dość licznie. „Ułani*, „Cham”, ;,Pu- 
szcza'; „Legjon ulicy", 1 stosunkowo 

najlepsze obrazy: „Bezimienni bohatero 
wie”, oraz „10 z Pawiaka *, — Dużo 
było braków, ale wogóle dał się zau- 
ważyć znaczny postęp. 

Ostateczny bilans sezonu ubiegłego 
wypada zdecydowanie na plus. 

A co będzie w sezonie nadchodzą- 
cym? 

Przedewszystkie na niekorzyść ukła- 
dają się ogólne stosunki gospodarcze. 
Nawet największej wytwórnie muszą się 
ograniczać. Kurczy się i maleje dotycn- 
czasowy rozmach. Ale i przy tej zmniej- 
szonej skali produkcji jeszcze jest dość 
filmów, aby pokryć zapotrzebowanie. 

W stosunku do rynku polskiego za- 
chodzi jednak pewne odrębne zjawisko. 
Oto nie wszystkie wyprodukowane np. 
w Ameryce filmy pójdą u nas. Ubiegły 
sezon dał w tym względzie dobre i moc- 
no uderzające po kieszeni doświadcze- 
nie. „Gadacz* amerykański o średnim 
poziomie artystycznym nie opłacał się. 
„ubliczność chętniej szła na filmy fran- 
cuskie, czeskie i własne krajowe, niż 
na „all talking“ ameryanski . To tež na 
sezon 1932 — 33 ilość sprowadzonych 

WO 
YYYYYYYYYYYYYYYVYY 

Rumunii 
ju, ma za podstawę ideę jak najszczerszej 
wispółpracy ze wszystkiemi krajami i Ligą 
Narodów. Byłbym niesłychanie szczęśliwy 
— dodał król — gdyby podobne porozu- 
mienie mogło również połączyć „wszystkich 

w decyzjach i zamządzeniach, jakie muszą 

być podjęte w: polityce wewnętrznej. | 

шо мо 

Dauėlos Mac Arthur — gość wojska polskiego 
Po wyzdrowieniu, w. stopniu generała 

brygady mianowany został dowódcą 84-ej 
brygady piechoty i w październiku 1918 
roku Tanny został po raz drugi mad Meu- 

se'ą. 
iPo zakończeniu wojny — w. kiwietniu 

1919-go roku — powrócił gen. Mac Arthur 

do Ameryki i objął stanowisko superinten- 
demta akademji wojskowej, pozostając na 
tem istanowisku do czerwca 1922-go roku, 
a mastępniie kolejno zajmował szereg wyż- 
szych stanowisk wojskowych na stanowi- 

sku dowódcy brygady, dywizji i wreszcie 

korpusu. 

W listopiadzie 1930 roku mianowany 

został szefem sztabu armji amerykańskiej. 
Gen. Mac Arthur posiada dyplom inży- 

niera, oraz dwa dyplomy doktora: praw u- 
niwersytetów w Maryland i w Pittsburgu, 
które to dyplomy zdobył już w toku odby- 
wiania służby wojskowej. 

Gen. Mac Arthur w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. —/W dniu 7 wrze 

śnia o godz. 17,55 przybył do [Warszawy 
pociągiem z Paryża szef sztabu generalne- 

go armji amerykańskiej, gen. Mac Arthur. 
Od granicy gen. Mac Arthurowi towarzy- 

szyt attache wojskowy ambasady amery- 
kańskiej mjr. Jaeger. 

Po wyjściu z wagonu gen. Mac Arthur 
przywitał się z oczekującymi ma niego woj 
skowymi — szefem sztabu głównego gen. 

Gąsioriowskim, dowódcą OK gen. Jarnusz- 
kiewiczem i komendantem garnizonu m. 

st. Wamszawy płk. Stnzemieńskim, poczem 

przy dźwiękach amerykańskiego hymnu 
narodowego przeszedł przed fromtem kom- 
panji homonowej. iPo raponcie, złożonym 
mu jpnzez dowódcę kompanji, gen. Mac Ar- 
thur wynaził uznanie dla. doskonałego wy- 
glądu żołnierzy polskich. Po krótkiem cer- 

«le w salonach necepcyjnych, gen. Mac Ar- 
thur odjechał do przygotowanych aparta- 
mentów w hotelu Europejskim. Dziś wie-- 
czorem wyjeżdża on nia międzydywizyjne 
manewiry na Wołymiu. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 
    

  

Kto chce 
nia Księgi „Ku Czci Poległych Lotników" na 

specjalnych kwalifikacyj i 

mi ułatwieniami, 

Reflektanci, mogący się wykazać dobremi 

ników , Warszawa, Marszałkowska 63.   
4 

nej formie (list poręczający osoby odpowiedz ialnej lub inne zabezpieczenie) 

zł. 350 — zechcą nadesłąć oferty z referencjami pod adres: A „Ku Czci Poległych Łot- 

pracować? 
Administracja Księgi „Ku Czci Poległych 1 otników* poszukuje ludzi inteligentnych, solid- 

nych (pierwszeństwo emeryci wojskowi, oficerowie rezerwy, urzędnicy) do rozpowszechnie- 

terenie całej Polski. Praca ta nie wymaga 

może być również jako praca: dodatkowa. — Poparta wielkie- 

zapewnia każdemu minimum 10 zł. dochodu dziennie. 

referencjami oraz złożyć gwarancję w dowoi- 

do wysokości 

Pamietajcie, 
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iilmów ameryańskich będzie bardzo nie- 
wielka, zaledwie sięgająca setki. Wyj- 
dzie to na dobre pod względem warto- 
ści sprowadzanych obrazów, kosztem 
ich ilości. Wytwórcy amerykańscy na 
serjo zaczynają myśleć 0 „dubbingu, 
czyli podkładaniu mowy polskiej do obra 
zów amerykańskich. „Dubbing* francu- 
ski już w tym sezonie został zastoso- 
wany, bo Francja zastrzegła się, że in- 
nych filmów nie przyjmie. 

Sytuacja w Polsce na sezon 1932—- 
33 pod względem ilości sprowadzonych 
filmów przedstawia się następująco: fil- 
mów amerykańskich — 80, angielskich 
— 12, francuskich — 25, niemieckich -— 
25, czeskich 3, rosyjskich 3, włoskich -—- 
2, — czyli razem 150 filmów. 

Ilość ta jest stanowczo za mała na 
pokrycie zapotrzebowań kin polskich. Do 
bre kino daje przeciętnie do roku koło 70 
filmów. 

Zeroeranowych kin w Wilnie mamy 
zasadniczo trzy, (reszta idzie progra- 
mem drugorzędnym) — więc na pokry- 
cie zapotrzebowania tylko tych trzech 
kin trzeba najmniej 200 filmów. — Brak 
więc lekko licząc 50 obrazów. Część nie 
doboru pokryją zaległości z ubiegłego 
sezonu. Jest ich niewiele (up. „Niech 
żyje wolność* Renć Claire'a, „Zuzanna 
Lennox“ z Gretą Garbo i inne), ale zja- 
wić się na ekranach wileńskich muszą. 

Resztę zapotrzebowania powinny po- 
kryć wytwórnie polskie. Jest to wielka 
pociecha w kiepskiej sytuacji na rynku 
filmowym. Wytwórnie polskie mają wiel- 
kie pole do działania. Stwierdzono, że 

że należy otworzyć furtkę szczęściu 
AAAAAAAAAA GAAAA 
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publiczność naogół chętnie idzie na iil- 
my polskie. Sezon nadchodzący daje til- 
mowcom polskim okazję do wydźwignię- 
cia kinematograiji polskiej na odpowied- 
ni poziom. Oby tylko cała sprawa nie 
zeszła na tory, po których już nieopatrz- 
nie zaczynano kroczyć rok temu. jeżeli 
ma być nadal blaga, tandeta i geszei- 
ciarstwo — to niech lepiej odrazu za- 
mykają budę wszystkie „Bloki*, „Leo 
filmy" i inne producenty! 

Ze szczególną uwagą śledzi teraz pu- 
bliczność rozwój filmu polskiego, popie- 
ra każdy wysiłek, idzie tłumnie na każ- 
dy film — ale chce, żąda i wymaga 
wartości. ‚ 

„Więc czekamy! Jest możliwość, niech 
się nasze talenty popisują. Ten rok zde- 
cyduje, kto się wysunie, kto ma dane 
zarówno z pośród sił aktorskich, jak i 
reżyserskich — a reszta na szmelc. Zor- 
ganizowany bojkot tandety, gwizdanie i 
zgniłe jaja na ekran! Żadnych  półśro: d- 
ków! + 

Dla publiczności kinowej sezon 1932 
— 33 jest wygodny. Filmy sprowadzo- 
ne z zagranicy będą przeważnie o więk- 
szej wartości artystycznej. Zobaczymy. 
Kilka obrazów z Gretą Garbo, którą wy- 
twórnia „Metro-Goldwyn-Mayer* stale 
lansuje. Będą to filmy takie, jak „Mata 
Hari“, „Ludzie w hotelu“ i in. Ramon 
Novarro gra również w „„Mata Hari“ а 
prócz tego w wielu innych filmach jak 
up. „Syn Indyj“. 

Clark Gable, Conrad Nagel, 
Shearer, Joan Crawford — ci 
nasi dobrzy znajomi z „Metro* 

Norma 
wszyscy 

zjawią 

  

Jak się zdobywa opinię—a jak majątek 
Życie Amglji: tak dalece odbiega od zwy 

czajów. wespektowanych ma, kontynencie, 
że każda niemal dziedzina jest dla ludzi 

z tej strony Kanału czemś nowem i intere- 
sującem. 

Między  osobliwiościami angielskiemi 
nie raałe miejsce zajmuje prasa. Potężna 

rozbudowana, a przedewszystkem bardzo 

stara. Dziennikarstwo angielskie nie wy- 

łamało się z pod: wszechmocy tradycji, któ- 
ra rówmorzędnie z królem panuje nad An- 

glikami. Angielskie pisma zmieniają się 
mało i społeczeństwo, przyzwyczajone do 
pewnego typu, nie lubi mowości Ciekawe 
informacje o angielskiej prasie przymosi 

„Kurjer Polski“. 
iPiierwszeństwo dzierży „Times“ (po pol 

sku „Ūzasy“) majstanszy, majpotężniejszy 
dziennik brytyjski, redagowany w ten spo- 
sób, że każde słówko ma w nim wartość do 

kumentu. Sama forma zewnętrzna „Times 
ów” budzi szacunek. Olbrzymia płachta 

gęsto zadrukowana drobnym  druczkiem 

starezyłaby na pokaźny tom, gdyby ją po- 
ciąć na, ćwiartki i oprawić. Redaktor ,„Ti- 
mes'Gw“ nie zważa na wielkość tytułów, 
ani: na umieszczenie sensacyjnej wiadomoś 
ci w: czołowych szpaltach. Jest mu to 

Indjanie a współpraca 
naukowa 

„W związku z t. zw. „Rokiem polarnym”, 
mającym, jak wiadomo, na celu zbadanie pod 
względem meteorologicznym, magnetycznym, 
geologicznym i t.d. okolic podbiegunowycn 
ziemi, wyruszyło niedawno grono uczonych 

angielskich nad Wielkie Jezioro Niedźwiedzie 
w Kanadzie północnej, aby tam w ciągu roku 
dokonywać prac naukowych. 

Jednym z punktów programu tych prac 
jest także puszczanie niewielkich balonów, za- 
opatrzonych w automatyczne przyrządy reje- 
stracyjne, dla zbadania stosunków  atmosie- 
rycznych w stratosferze, gdyż, jak już stwier- 
dzono, balony takie wzbijają się w powietrze 
na wysokość od 12 do 15 kilometrów. 

Do każdego z tych balonów dołączona jest 
kartka, obiecująca nagrodę temu, kto znalazł- 
szy balon, zwróci go razem z przyrządatni 
wyprawie naukowej nad Wielkiem Jeziorem 
Niedźwiedziem. 

Któż zaś znaleźć może balon opadły na 
= ziemię w puszczach i tundrach Kanady pół- ; 

nocnej, jeżeli nie Indjanie, koczujący tam i 
polujący na zwierzęta futerkowe? 

Na wieść o nagrodach za takie balony In- 
djanie polować będą na nie gorliwie. Ale — 
pyta kierownik 'wspomnianej wyprawy, mr. 
Stagg — w tem rzecz, że niewiadomo, jak 
wynagradzać znalazców Tzerwonoskėrych. Pla 
cić im gotówką, trudno, gdyż za „otrzymane 

pieniądze kupiliby sobie. z pewnością wódki, 
a rozpijać tych ludzi pierwotnych nie wolno. 
Wyprawa więc musiałaby mieć do rozporzą- 
dzenia cały sklep przedmiotów, których Indja- 

nie Są chciwi. Tu jednak zachodzi nowa trud- 
ność. Jeżeli bowiem przed laty 50-ciu Indja- 
nin byłby szczęśliwy, gdyby za balon znale- 
ziony otrzymał z tuzin guzików metalowych, 
albo połyskującą gwizdawkę srebrną, to dzi- 

siaj, idąc z postępem czasu, stał się wymaga- 
jący i żąda za byle usługę — aparatu radjo- 
wego!    
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się wkrótce na ekranach Wilna. Słynny 
twórca „Trader Horna* Van Dyke daje 
film p.t. „Człowiek — małpa” ze sław- 
nym pływakiem Weismiillerem w roli 
głównej. — Flip i Flap prócz krótkich 
dwuaktówek przygotowali parodję „Le- 
gji cudzoziemskiej '. 

Gwiazdy „Paramountu* — Marlena 
Dietrich, Gary Cooper, Silvia Sydney, 
Chevalier, Jeanette Mac Donald, jak row 
nież gwiazdy „Foxa*  Jeanet Gaynor, 
Charles Farrel, Warner Baxter, Edmund 
Love, Myrna Loy — występują w sze- 
regu filmów. 

Doskonałe przeglądy „Paramountu“ 
i „Fox'a* powinny się znaleźć w każ- 
dym programie kin wileńskich. Podobnie 
i filmiki rysunkowe, lubiane, mimo swej 
jednostajności. 

W tym względzie przewidziane są 
nowości. Nn. między innymi doskonały 
rysownik polski Zdzisław  Czermański 
został zaangażowany przez jedną z wy- 
twórni amerykańskich i zamierza wpro- 
wadzić pewne inowacje w filmie rysun- 
kowym. 

Charlie Chaplin produkuje rzadko, 
ale dobrze. Podobno przygotowuje На 
p. t. „Klub samobójców". 

Z produkcji europejskiej niewątpliwie 
najciekawszy będzie dorobek francuski, 
choć również i filmy niemieckie zapo- 
wiadają się nienajgorzej. — Do tego 
działu wypadnie jeszcze wrócić. 

Jak się rzekło, specjalnem  zaintere- 
sowaniem otoczyć należy filmy polskie. 
Zapowiedziano już ich cały szereg. „Księ 
żna Łowicka”, z Jaraczem, Smosarską i 

wszystko jedno, gdyż pisma tego nie pnze- 
mzuca się, jak inne, ale się je... czyta, Dy- 
skretny umiar, z jakim redagowane jest: tio 

pismo, imponuje flegmatycznym  Angli- 
kom. Ale też nikt inny poza nimi nie umie 
go należycie ocenić. Sztuki czytania „Ti- 
mes'ów' uczyło się parę pokoleń. Nie jesz 

to mozrmywika, ale zajęcie poważne, iktóre- 

mu politykujący dżentelmeni oddają się z 

powagą i zastanowieniem. 

„Times“ przewodzą grupie t. zw. dziien- 
mików: jpowaźnych, do której należą takie 
psima, jak „Moming Post“, „Daily Teleg- 
maph“ a na prowineji „Manchester Guar- 
dian“. 

Te cztery pisma stanowią lekturę co- 
dzienną elity umysłowej, towarzyskiej i 

społecznej w Anglji. Wystarczy choćby ро 
bieżnie pnzejnzeć je wszystkie razem, a po- 
tem wziąć do ręki jeden) z dzienników „,pe- 

pularnych“ chociażby największą ilość eg- 
zemplamzy bijące „Daily Mail“, aby prze- 
konać się, jaka pnzepaść dzieli w Anglji 

czytelników ,„Times'ów* od czytelników 
„Daily Mail“, ® j. wyższe i miższe sfery 
społeczeństwa. Nigdzie ma świecie te róż- 
mice nie występują tak. jaskrawie, tak ude- 

nzająco, jalk właśnie ma wyspach angiels- 
kich. 

„Popularna“, czy — jeżeli 'wolicie — 
brukowa. prasa angielska, ciągle jeszcze 
wędruje po torach, ma które pchnął ją jej 
geńjalmy; założyciel, Alfred Harmsworth, 
zmamy nia całym świecie pod mianem lorda 

Northeliffe'a. (Prasa całej Europy jest je- 
szcze miocno wtyle zarówno poza poważną 
pnasą angielską, jak i poza: jej mmiej dos- 
tojną, ale zato Żżywszą. satelitką: prasą 
brukową. 

Alfred Hammswiorth był  miewątpliwie 

niajgeńjalniejszym dziennikarzem świata. 
Nie dorównał mu jak dotąd mikt, nawet 
osławiiony i przereklamowaniy. Heanst ame- 

Alfred Harmsworth był autorem mak- 
symy niezmiernie prostej, ale w skutkach 

więcej niż domiosłej: postanowił on dawać 
czytelnikowi nie to, co on wiedzieć powi- 
nien, ale to, co go naprawdę interesuje. 

Wynikiem zasady, wymalezionej przez 
Alfreda. Hammswortha, były krzykliwe, olb 

nzymie tytuły iwi całem piśmie i skoncentro 
wanie na stronicy pierwszej, tytułowej, 
wszelkich możliwych „sensacyj” — a więc 
przedewszystkiem zbrodni, skamdali itd, 

Alfred Hiarmsworth pierwszy w całym 

świecie wpadł na pomysł wyrzucenia ze 
swej gazety szczegółowych sprawozdań z 
debat, parlamentairnych. 

Tajemniczy zgon biskupa 
Nowaka 

WIEDEŃ. PAT. — iPrasa donosi z Bu- 
daipesztu, że biskup gredko - katolicki Ste- 
fan Nowak zmarł w Budapeszcie w podej- 
mzamych okolicznościach. Zachodzi przy- 
puszczenie, iż biskupa otruto. Istnieje jed- 
nak możliwość samobójstwa. 

Echa afery lekarskiej w Wiedniu 
WIEDEŃ. PIA'T. — Policja wiedeńska 

wyraża przypuszczenie, iż słuchacz medy- 
cymy Alksentjew, którego. poszukują wła- 
dze austrjackie z powiodu udziału w nie- 

dozwolonych operacjach wyjaławiania męż 
czyzn, jest! identyczny ze sruchaczem me- 
dycyny Teodonem Aiksentjewem, który w 
roku 1926 stiarwał pnzed sądem w Czortko- 
wie. Był on oskarżony o zabójstwo lakarza 
czontkowiskiego dr. Marguliesa. 

W łóżku na samolocie 
° ZURYCH. РАТ. — Znany pilot szwaj- 

carski Mithelholz dokonał ostatnio przelo- 
tu z Zurychu do Madnytu, wioząe rodzinę 
hiszpańską, złożoną m 8 osób, pośród kitó- 
mych znajdowała się jedna osoba ciężko 
chora. Chory odbył całą drogę w łóżku, 
wstawionem do kabiny samolotu i przez ca- 
łą drogę, trwającą 5 godzin 20 mim., czuł 
się dobrze. Jest to pierwszy wypadek tran- 
sportu chorego ma: dystansie 110 km. bez 
lądowania. Lotnik wróci! następnego dnia 

również bez lądowania do Zurychu. 

Rektor Uniwersytetu 
defraudantem 

WINNIPEG. PAT. — Rektor miejsco- 
wego uniwensytetu i kanclerz djecezji an- 
glikańskiej John Machray został areszto- 
wany pod zamzutem. sprzeniewierzenia bli- 
sko 3 miljonów dolarów, należących do fun 
duszów obu wymienionych instytucyj. 

Węgrzynem (czy nie za wiele teatru?), 
film afrykański z wyprawy wytwórni — 
Bodo — Warzyński — Brodisz, p. t. 
„Głos pustyni”, kilka filmów mniejszych, 
jak „Romantyczna przygoda*, „Skarb 
zagubiony“ i in. Przedwczesne sądy są 
nieistotne, tembardziej, że narazie prócz 
„Księżny Lowickiej“ żaden film nie jest 
gotów na ekran. 

Zobaczymy w sezonie 1932 — 33 pa- 
rę polskich reportażów sportowych. W 
jednym z nich zebrane będą zdjęcia z 
Olimpjady z biegiem Kusocińskiego, jak 
również włączone będzie sprawozdanie 
ze zwycięstwa Żwirki. 

Niedaleka przyszłość pozwoli ocenić 
wyniki pracy na polu filmu polskiego. 
Narazje zachowajmy rezerwę i uzbrójmy 
się w zasoby życzliwości, by znów nie 
tak prędko przyszło do tupania i gwiz- 
dania. 

Ponoć i Wilno da coś niecoś na 
ekran. Że się jednak nasi filmowcy wi- 
docznie nie chcą zawczasu z tem zdra- 
dzać, więc i my się wstrzymajmy od u- 
wag. Będzie czas na nie zawsze. 

Życie filmowe po letnich wywcza- 
sach znów pójdzie szybszem tempem. 
Wilno w doborze programów nie powin- 
no, jak i dotychczas, zostawać w tyle 
za Warszawą. Kierownictwa kin wileń- 
skich we własnym interesie o to się chy- 
ba postarają. 

A zatem: dobrego sezonu! 

Tad. C. 

 



  

Lwiązek Ziemian W obronie interesów rolnictwa 
(wywiad z p. prezesem Z. Bortkiewiczem) 

Wobec coraz gorszej sytuacji w rol- 
mictwie kresowem, powodowanej — ua 
ogólnem tle kryzysu gospodarczego — 
niepomyślnym układem łokalnych warun 
ków, zwróciliśmy się do p. Zygmunta 
Bortkiewicza, Prezesa Rady Wojewódz- 
kiej Związków Ziemian Ziemi Wileńskiej, 
z prośbą o informacje co do obecnych 
warunhów życia na wsi i czynionych 
przez Radę Wojewódzką Z. Z. zabie- 
gów celem poprawy sytuacji. : 

Poniżej podajemy odnośny wywiad z 
p. prezesem Z. Bortkiewiczem: 

— Wydaje mi się błędnem—odpowia 
da p. Prezes Z. Bortkiewicz na zwróce- 
ne doń przez nas pytanie — szczegóło- 
wo zatrzymywać się nad charakterysiy- 
ką dzisiejszego życia na wsi. Pismo pa 
mów sprawie tej poświęca dość duża 
miejsca, pozatem sytuacja w rolnictwie 
naogół jest dobrze znana. Zwrócę tu 
tylko uwagę na niektóre okoliczności, 
zjawiska i czynniki, które przyczyniają 
się — i to w sposób nieraz bardzo po- 
ważny — na pogłębienie kryzysu w miej 
scowem rolnictwie. 

Rolnictwo wileńskie, jak zresztą wo- 
góle na terenie ziem północno-wschod- 
nich — w większym stopniu odczuwa 
skutki niewspółmiernej rozpiętości mię- 
dzy cenami produktów rolnych, a wytwo 
rów przemysłu. Skutkiem znacznego od- 
dalenia od ośrodków przemysłowych, 
a bardzo wysokich stawek  taryto- 
wych, rozpiętość między temi cenami u 
nas na miejscu, jest jeszcze większa, niż 
w innych dzielnicach. Nie potrzebuję tu 
mówić, w jaki sposób odzywa się to na 
zdolności nabywczej producenta rolnego. 

Z drugiej strony wielka odległość 
od rynków zbytu przy wysokich opłatach 
taryfowych często uniemożliwia wykorzy 
stanie eksportowych możliwości. Towar 
wyprodukowany przez rolnika pozostaje 
na rynku miejscowym, a chłonność tego 
rynku decyduje ostatecznie o cenach, 
kształtujących się z reguły, wyjątkowo 
nisko. Jeżeli zważymy przytem niemal 
całkowity brak właściwej organizacji 
zbytu, będziemy mogli odtworzyć rozpa- 
człiwe położenie rolnika, dla którego eks 
port jest tyle, co zamknięty, a który, by 
zdobyć pieniędzy na gospodarkę, podat- 
ki i świadczenia, zmuszony jest sprzeda 
wać produkty po cenach śmiesznie ni- 
skich. 

Do tego dochodzą księski żywiołowe, 
które nas bez przerwy, z roku na rok 
trapią i niszczą. W tym roku, pomimo 
dobrze z początku zapowiadających się 
zbiorów, nadmierne opady w czasie żniw 
w zachodniej części województwa wy- 
rządziły bardzo poważne straty, tak ilo 
ściowo, jak jakościowo. Skutkiem pora- 
stania zboża, a częściowo i rdzy, towa 
ru handlowego nie będziemy mieli. Do- 
tyczy to wszystkich głównych zbóż, z 
wyjątkiem owsa. Nie mamy również do- 
brego ziarna siewnego. 

Przemiłczam tu już o stosunkach kre 
dytowych. Gospodarstwo rolne nie mo- 
że ostać się bez dopływu świeżych kredy 
tów. Tymczasem, skutkiem ogólnie zna- 
nych przyczyn, kapitał unika angażowa 
nia się w rolnictwie, natomiast przy rol- 
niku pozostaje obowiązek spłaty poprze- 
dnio zaciągniętych zobowiązań. 

Te i inne czynniki składają się na 
to, że gospodarka na roli jest obecnie 
wybitnie deficytową — i niema możno- 
ści łatać tej deficytowości za pomocą 
kredytu. Odwrotnie — i to należy z na- 
ciskiem podkreślić — w okresie deticy- 
towej gospodarki rolnik zmuszony jest 
spłacać zobowiązania w bankach  pry- 
watnych i państwowych, nie mając naj- 
mniejszych szans uzyskania  jakiejkol- 
wiek pożyczki. Kredyt dla rolnika w da- 
nej chwili nie istnieje. 

W szczególnie ciężkiej sytuacji znaj- 
duje się większa własność. Z dwóch 
przyczyn. Większe gospodarstwa w wię 
kszym stopniu angażowały się w inwe- 
stycjach. Większe gospodarstwa produ- 
kują na zbyt, wówczas gdy drobne go- 
spodarstwa przeważnie na własne po- 
trzeby, — w pierwszym zatem wypadku 
o wiele poważniejszą rolę odegrywają 
możliwości zbytu i wysokość  uzyski- 
wanych cen. Niezałeżnie od tego, więk- 
sza własność bardziej zainteresowana 
jest w odpływie kredytu i bardziej do- 
tkliwie odczuwa jego brak. 

Rada Wojewódzka Związków  Zie- 
mian Ziemi Wileńskiej w swoich zabie- 
gach i staraniach o poprawę sytuacii 
rolników, musiała  przedewszystkiem li- 
czyć się z koniecznością złagodzenia, 
względnie zneutralizowania, tych ujem- 
nych wpływów, które powodowane są 
temi czynnikami, pogłębiającemi u nas 
kryzys, o jakich na wstępie mówiłem. 

Niestety, nasze starania w kierunku 
rewizji stawek taryfowych, podejmowa- 
ue jednocześnie również przez  Wileń- 
skie T-wo Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych, były dotąd bezrezultatne. Od cza- 
su, kiedyśmy przedkładali na konieren- 
cji na Zamku w październiku 1930 ro- 
ku, postulaty w tej mierze, opłaty tary- 
towe pozostały naogół bez zmiany — па 
tomiast ceny nie przestawały spadać, 
wytwarzając tak niewspółmierny stosu- 
nek między kosztami przewozu a warto- 
ścią rynkową towaru, że eksport już się 
zupełnie nie opłacał. W eksporcie zagra- 
micę poszczególnych materjałów drzew- 
mych, przyjmowaliśmy zawsze bardzo po 
ważny udział. W ostatnich dwóch latach 
eksport ten z naszego odcinku procen- 
towo spadł o wiele znaczniej, niż z in- 
mych dzielnic. W lasach wogóle niema 
ruchu. 

Nie mogliśmy również wyciągnąć 
dla siebie korzyści z wprowadzonych 
premij przy wywozie żyta, jęczmienia i 
pszenicy. Te płody rolne wytwarzane 
są w wojew. wileńskiem bez większego 

nadmiaru. Dość przytoczyć, że obrót ży- 
tem kształtuje się dla w-wa ujemnie: 
nadwyżka przywozu żyta nad wywozem 
sięga około 30 tysięcy tonn. Pod prze- 
nicą mamy zaledwie 20 tysięcy ha, a 
więc produkujemy wyłącznie na własne 
potrzeby, dowożąc pokaźną ilość z ze- 
wnątrz. Pozatem w tym roku nie posia- 
damy żyta, jęczmienia i pszenicy o od- 
powiedniej wartości handlowej. Najbliż- 
szy rynek zbytu — Łotwa, według posia 
danych przez nas wiadomości w tym se- 
zonie nie będzie reflektowała na wwśóz. 
Mamy natomiast na eksport owies. O- 
wies jednak nie jest objęty premjowa- 
niem. Rząd, obawiając się zbytniej roz- 
budowy systemu premjowania, w ostat 
niej chwili cofnął się przed wprowadze- 
niem premji przy eksporcie owsa, jakkol 
wiek zdawało się, że sprawa wprowa- 
dzenia tych premij była na dobrej dro- 
dze. Zdaniem naszem —— niesłusznie. 
Wprowadzenie premji w zastosowaniu 

  

do owsa siłą rzeczy zmniejszyłoby po- 
daż żyta, pszenicy i jęczmienia, zapa- 
sów, których rolnik wyzbywa się z mu- 
su, przyciśnięty potrzebą zdobycia pie- 
niędzy, — innemi słowy, nastąpiłoby w 
związku z rozciągnięciem premij wywo- 
zowych na owies, pewne przesunięcie 
ilościowe w podaży poszczególnych pło 
dów rolnych, nie powodując bynajmniej 
potrzeby znaczniejszych ofiar ze strony 
skarbu. 

W razie nie wprowadzenia premij wy- 
wozowych dla owsa, miejscowy produ- 
cent będzie całkowicie uzależniony vod 
chłonności rynku wewnętrznego na miej- 
scu. Najpoważniejszym odbiorcą jest na 
tym rynku intendentura. Ta znów, skrę- 
powana względami budżetowemi, stara 
się nabywać po cenach możliwie naj- 
niższych, orjentując się według cen pła- 
conych na miejscu. Zbytecznem jest nad 
mieniać, jak niskie są te ceny miejscowe. 
W ostatecznym wyniku, rolnik wiłeński 
zmuszony jest sprzedawać po cenach ni- 
żej kosztów produkcji. 

Są zatem premje, z których  Wileń 
szczyzna nie może korzystać i jest pro- 
dukt wytwarzany w nadmiarze, za któ- 
ry producent wileński nie może uzyskać 
słusznej ceny wobec braku premjii W 
memorjale do Wojewódzkiego Komitetu 
do spraw finansowo-rolnych, Rada Wo- 
jewódzka kładła specjalny nacisk, że 
obecna polityka eksportowa jest dla nas 
wysoce krzywdzącą. 

Dalej domagamy się zwrócenia na 
teren większej uwagi w zakresie polity 
ki interwencyjnej przy zakupach zboża 
przez Państwowe Zakłady  Przemysło- 
wo-Zbożowe. Ta interwencja, zwykie 
spóźniona, w odniesieniu do ziemi Wi- 
leńskiej, datuje się zaledwie od ubiegłe- 
go roku. Z 25 milj. zł. przeznaczonycn 
na zakupy interwencyjne dotąd prawie 
nic nie uruchomiono. Tymczasem ceny 
na miejscu kształtują się wyjątkowo ni- 
sko, w okresie — dodać należy — zbie- 
gania się terminów płatności z różnych 
tytułów, co wyraźnie wskazuje na po- 

BREDA RZZOASOWTOKWARENEŚĆ КЕЕ 

trzebę zapoczątkowania interwencyjnych 
zakupów. Muszą być one przeprowadzo- 
ne w większych rozmiarach, niż to miało 
miejsce dotąd. 

Podjęliśmy następnie akcję, zmie- 
rzającą do zmniejszenia norm przy wy- 
miarze podatku dochodowego co naj- 
mniej o 50 proc. Nasze starania znalazły 
całkowite poparcie w odnośnej uchwale 
Komitetu do spraw  finansowo-rolnych. 
Postulat w tej mierze jest całkiem uspra 
wiedliwiony warunkami decydującemi u 
nas o dochodowości gospodarstw. Nie 
będę dłużej nad tem zatrzymywał się, 
ponieważ sprawa ta dokładnie i szcze- 
gółowo jest znana z referatu p. prezesa 
d-ra Kurkowskiego, ogłoszonego dru- 
kiem w „Słowie*, oraz „Tygodniku Rol- 
niczym*. Dodam tu tylko że tegoroczne 
straty skutkiem porośnięcia i pognoje- 
nia zbóż, nie powinny być zlekceważo- 
ne przez urzędy skarbowe przy wymia- 
rze podatku dochodowego. 

Niezależnie od tego Rada Wojewódz- 
ka wystąpiła w międzyczasie z całym 
szeregiem wniosków i memorjałów w 
poszczególnych sprawach, od  właści- 
wego rozwiązania których uzależnione 
jest przetrwanie kryzysu w rolnictwie. 
iak więc poruszaliśmy sprawę parcela- 
cji oddłużeniowej („lex Ludkiewicz'*), 
niewspółmiernie wysokiego  oprocento- 
wania kredytu, wymiaru podatku docho- 
dowego od nadzwyczajnych wyrębów 
lasu i t. p. 

Z jakim skutkiem? Trudno narazie 
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 
większość poruszonych spraw jest je- 
szcze przedmiotem narad, bądź w komi- 
tecie do spraw finansowo-rolnych, bądź 
w ministerstwach. W każym razie po- 
czuwam się do obowiązku podkreślić tu 
naogół bardzo życzliwe ustosunkowanie 
się do naszych potrzeb i rozumienie tych 
potrzeb ze strony czynników rządowych, 
które jednak liczyć się muszą przede- 
wszystkiem z nakazem państwowym o- 
brony budżetu. 

Jeszcze kilka słów 0 Wojewódzkim 
Komitecie do spraw finansowo-rolnych. 
Jest to instytucja społeczna, która mo- 
głaby dużo zdziałać, o ileby wyposażo- 
na została w większe kompetencje 
i środki działania. jak dotąd była ona 
jakby pośrednikiem między potrzebaini 
miejscowego rolnictwa a Centralnym Ko 
mitetem w Warszawie, względnie wia- 
dzami centralnemi. Ale i to — już dużo, 
przyczynia się bowiem tak do skutecz- 
niejszej obrony interesów rolnictwa, jak 
również do szerzenia zrozumienia na- 
szych warunków przez czynniki miaro- 
dajne. 

Obecnie zaś w związku z szeregiem 
nowych ustaw ratowniczych, a zwła- 
szcza z Rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia r.b. 
o zapobieganiu skutkom trudności płat- 
niczych w rolnictwie — rola komitetów 
F. R. niewątpliwie znacznie się zwięk- 
szy. Rozporządzenie to przewiduje moż- 
ność odroczenia w niektórych wypad- 
kach wypłat, oraz postępowania ukta- 
dowego z wierzycielami. Oczywiście Sąd 
będzie mógł udzielać odroczeń tylko na 
mocy dokładnych danych o stanie mająt 
kowym dłużnika, do ustalania i opinjo- 
wania których w pierwszym rzędzie po- 
wołane będą komitety F. R. — W końcu 
podkreślić muszę ścisłą współpracę ko- 
mitetu F. R. z Radą Wojewódzką Zw. Z. 
czego wyrazem między innemi była mo- 
ja nominacja na zastępcę przewodni- 
czącego w Komitecie. 

Tak Panie — kończy p. Prezes — 
nie wesołe jest dziś życie na roli, zwła- 
szcza na roli wileńskiej, uginającej się 
pod ciężarem splotu  najniepomyślniej- 
szych warunków. Tak drobną, jak szcze 
gólnie, większą własność, bez przerwy 
trapi troska jak uniknąć egzekucji, 
jak nie dopuścić gospodarstwo do osta- 
tecznej ruiny, ostatecznego zniszczenia. 
Inne troski, skąd dostać środki na ulep- 
szenie gospodarstwa, wychowanie dzie- 
ci, zapewnienie poziomu życia człowie- 
ka kulturalnego, — te troski są już ba- 
gatelką w porównaniu do tego zasadni- 
czego, głównego zagadnienia. (h.) 

  

  

Defilada pułków wracających z ćwiczeń 
WILNO. — Dziś wracają do miasta 

1 dywizja piechoty Leg., pułki artylesji 
i kawalerji, które przez kilka tygodni 
bawiły w okolicy na ćwiczeniach. 

W związku z tem o godzinie 12-ej w 

południe odbędzie się defilada wkracza- 
jących oddziałów, którą przyjmie u wy- 
lotu ul. Tatarskiej dowódca 1 dywizji, ge 
nerał brygady Skwarczyński. Prowadzić 
defiladę będzie pułk. Pieszczek. 

wymiana więźniów z Sowietami 
WILNO. — W najbliższą sobotę w 

rejonie Kołosowa odbędzie się wstępna 
konierencja władz polsko - sowieckich 
w sprawie wymiany więźniów  politycz- 
nych.. Ustalona zostanie lista więźniów, 
podlegających wymianie, warunki przy- 
jęcia, lista przedstawicieli władz, asystu 
jacych przy wymianie itp. 

Wymiana, jak wiadomo, nastąpi we 
czwartek, 15 bm.'o godz. 10.30 rano. 
Spodziewane jest przybycie  dziennika- 
rzy sowieckich. Na skutek wymiany oko 

ło 100 osób odzyska wolność. 
Obecnie okazuje się, że władze so- 

wieckie w czasie pertraktacyj usiłowały 
zyskać zgodę Polski na wydanie posła 
Taraszkiewicza. Władze nasze odrzuciły 
tę propozycję z uwagi na to, że Tarasz- 
kiewicz nie został jeszcze zasądzony. 
Wprawdzie lista więźniów, którzy odja- 
dą do Sowietów, nie jestt narazie ogło- 
szona, lecz wiadomo jest, że figuruje 
na niej kilku b. posłów  komunistycz- 
nych. 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych $z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 
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HALLO! 
Radjowy konkurs z nagrodami! 

Kierownictwo „„Polskiego Radja* prag- 
nąc zainteresować radjem najszersze sfery 
społeczeństwa, pobudzić je do wmyślenia 
się wi istotę radja, w: jego ogromnie znacze- 

nie oświatowe, społeczne i kulturalne — 
ogłasza konkurs z nagrodami na krótkie i 

popularne hasło nadjowe. 

Warunki tego imteresującego kionkursu 

są następujące: 
1) Do udziału 'w konkursie są dopusz- 

czeni wszyscy radjosłuchacze „Polskiego 
Radja“ bez względu na to, czy są abonen- 
tami, czy też słuchają radja przygodnie. 

2) Konkurs polega na ułożeniu sloganu 

t. j. krótkiego hasła radjowego, które naj- 
dobitniej określiłoby istotę i zadania rad- 
Ja, oraz zachęcałoby do wstępowania w sze 

regi radjosłuchaczów. Hasło to może za- 
wierać najwyżej sześć słów. Pienwszeńst- 
wo będą miały hasła krótkie, w rodzaju 
sloganu cukrowego: „cukier krizepi“. 

3) Do konkunsu nie zostaną dopuszczo- 

ne hasła już przez „Polskie Radjo* uży- 
wane. 

4) Korikursowe hasła radjowe, jedno 
lub więcej, madsyłać należy na zwyczaj- 
nych pocztówkach, czytelnie napisane (naj 
lepiej na maszynie), zaopatrzonie czytel- 

nem imieniem i nazwiskiem oraz dokład- 
nym adresem uczestnika konkunsu. Pocz- 
tówki te mależy nadsyłać pod adresem: 
„Detefoni“, Zielna 30 w. Warszawie. 

5) Temmin nadsyłania haseł konkurso- 

wych upływa dnia 27-g0 września w połud 
nie, przyczem miarodajna. jest data stem- 

pla pocztowego. 
6) Za najlepsze hasła zostaną przyzna- 

ne trzy nagrody: I nagroda — zł. 250, II 
nagroda — zł. 150, IM nagroda — zł. 100, 
płatne w gotówce nazajutrz po ogłoszeniu 
wytlików konkunsu. W razie gdyby dwie 
lub więcej osób madesłały jeden i ten sam 
tekst magrodzony, magroda zostanie wylo- 

7) Wyniki: zostaną ogłoszone dnia 7-g0 
października r. b. Skład jury kcomkursowe- 
go zostanie w dniach najbliższych podany 
do wiadomości publicznej. 

Bezwątpienia intenesujący ten i pomys- 
łowy komkurs radjowiy cieszyć się będzie 
wielką popularmością nietylko wśród sta- 
łych radjosłuchaczów, ale wszędzie tam, 
dokąd dotarły bodaj raz jeden nasze fale 
radjowe. 

W trzecią bolesną rocznicę śmierci 

Ъ. 
WŁADYSŁAWA - IGNACEGO 

Odbędzie się 

DOWGIAŁŁY 
Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy 

w dniu 9 września, w piątek, o godz. 10-ej w kościele Św. Ducta 
(Dominikańskim) o czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych 

  

Żona i rodzina 

Katastrofa autobusowa na ul. Bonifraterskiej 
WILNO. — Skierowanie całego ruchu auto 

busowego w wąską ulicę Boniiraterską nara- 
ża jadących na poważne  niebezpieczeństwo. 
Zdarzyło się tam już kilka wypadków, nato- 
miast wczoraj omal nie doszło do nieszczęścia. 

W południe, autobus przepełniony pasaże- 
rami, chcąc ominąć inny pojazd, który niespo- 

Epilcg procesu 0 aferę 

dziewanie zatarasował jezdnię, całym impetem 
wjechał na chodnik i uderzył o piot, okalają- 
cy skład drzewa. 

Pasażerowie nie ucierpieli zbytnio podczas 
wypadku, natomiast maszyna uległa poważnym 
uszkodzeniom. 

w K.K.O. 
wileńscy hochsztapierzy z Wołejszą i Buncerewiczem skazani 

na długie 

Wczoraj po 3-godzinnem oczekiwaniu, 
Sąd Okręgowy wi składzie wiceprezesa p. 
'W. Brzozowskiego oraz pp. sędziów W. 
Bobrowskiego i K. Achmatowicza. ogłosił 
wyrok w toczącym się od dwóch dni pro- 
cesie przeciwko bardzie oszustów. grasu- 
jących w Wilnie. 

Mocą tego wyroku wszyscy oskarżeni, 

w tej sprawie prócz Jana Frąckiewicza u- 
zmami zostali za winnych, w wymiku posz- 

czególnych kar za każde z dokonanych 
przez nich przestępstw skazani zostali na 

osadzenie w więzieniu: 

Stanisław Wołejszo przez 5 lat z utra- 
tą praw obywatelskich przez lat 10. 

Romuald Buncerewicz przez lat 4, Jó- 

zef Siemieszo przez lat 2. Dwaj ostatni z 
utratą praw przez lat: 5. 

Anna Rokicka przez lat 2 z zawiesze- 
niem wykonania kary przez lat 5 i Piotr 
Rokicki przez miesięcy 6. 

  

  

ZEGNA | 
CZWARTE 

Dziś 8 

Narodzenie 
jutro 

Piotra Klaw. 
WASTE REOPODCZCEE | 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLQO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 7 WRZEŚNIA 
Ciśnienie Średnie: 761. 
Temperatura średnia: + 17. 

Temperatura najwyższa: +21. 

"Temperatura najniższa: +7. 
Opad: — 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: stan stały, następnie spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Wscnód słańca g. 5.18 

Zachód słońca g 18 38 

WOJSKOWA 

— ULGI DLA FIZYCZNIE NIEZDOL- 
МУСН KANDYDATÓW OFICERSKICH. 
Akademicy, którzy, w wieku przedpoboro- 
wym czynili starania o przyjęcie do szko- 
ły oficerskiej, lecz z powodu niedomagań 
fizycznych zostali zdyskiwialifikowiani, mo- 
gą czynić starania o odroczenie obowiąz- 
kowej służby wojskowej do 25 noku życia. 

MIEJSKA 

— ODSŁONIĘCIE POMNIKA JÓZE- 
FA MONDWIŁŁA. Jak nas informują ze 
źródła miarodajnego, uroczyste odsłonięcie 
pomnika Józefa Montwilłła, poprzedzone 
nabożeństwem w kaplicy OO. Franciszka- 
mów przy ul. Trockiej, odbędzie się nieod- 

wołalnie w niedzielę dnia 9 paździemika 
bież. roku. 

Na tę uroczystość, prócz rodziny Wiel- 

kiego Filantropa i Działacza Społecznego, 
spodziewany jest liczny zjazd gości, tak z 
Warszawy, jalk też i Kowieńszczyzny, jako 
miejsca urodzenia Montwiłła. 

DEMAGOGJA KIEROWNIKÓW 
ZW .LOKATORÓW. Mimo licznych oś- 
wiadczeń przedstawicieli władz w sprawie 

utrzymania dotychczasowych stawek ko- 

mornego, związek lokatonów, nie daje za 

wygraną i madal zbiera podpisy pod ре- 
tycję o obniżenie czynszu mieszkaniowego. 
Zdaniem związku komome w: starych do- 
mach winno być obniżone o 30, a w: no- 
wiych o 40 proc. 

— Zabezpieczenie zbocza ul. Krzywe 

Koło. — Na zbudowanym w ubiegłym roku od 

cinku ulicy Krzywe Koło zostanie w najbliż- 

szych dniach rozpoczęta budowa muru podpo 
rowego, zabezpieczającego wysokie skarpy 

drogi przed obsuwaniem się oraz dokonana bę 

dzie naprawa uszkodzonych skarp. W związku 

z tem odcinek tej ulicy położony między ul. 

Filarecką i Polocką, zostanie czasowo  za- 

mknięty dla ruchu kołowego. Przejazd z ulicy 

Holendernia do ul. Połockiej będzie odbywał 
się ulicami Filarecką 'i Stolarską lub też uli- 

cami: Popowską i Białym  zaułkiem. Roboty 
potrwają około 2 miesięcy. 

— Saurer ma przybyć o Wilna. — Bawią- 
cy w Polsce założyciel fabryki motorów samo 
chodowych Saurer ze Szwajcarji ma przybyć 

w tych dniach do Wilna w celu zapoznania 

się z systemem pracy tut. Arbonu. 

— KONTROLA MIĘSA. Akcja zwalcza 
niia pokątnego uboju bydła daje względnie 
dobre rezultaty. W ub. tygodniu na tere- 

NIKA 
nie miasta Sskonfiskowiano około 120 kg. 

mięsa niewiadomego pochodzenia. 
— LICZBA TAKSOWEK. Kryzys coraz 

bardziej dotyka właścicieli domožek samo- 
chodowych. Obecnie liczba kursujących w 
mieście taksówek obliczana jest na 50 szt. 

— LUSTRACJA RYNKÓW. W dniu 
wczorajszym przeprowadzona została po 
rządkowa lustracja rymków. Sporządzono 
ikilkanaście protokułów za antysaniitarne 
przechi amie aintykulow,  przeznaczo- 
nych na sprzedaż. 

ŻAŁOBNĄ 
— Uroczysta msza św. Żałobna za duszę 

ś. p. Józefa Łubiakowskiego, artysty teatrow 
miejskich zmarłego 10 września odprawiona bę 
dzie o godz. 9 w kościele X.X. Misjonarzy przy 
ulicy Subocz, na którą zaprasza się wszyst- 
kich przyjaciół, znajomych i życzliwych świę- 
tej pamięci Zmarłego. 

SZKOLNA 
„Shelley“s Institute“ — Dyrekcja poda 

je do wiadomošci, že od dnia 1-g0 wrzešnia 
kancelarja przyjmuje zapisy na kursa angiel- 
skiego, niemieckiego i francuskiego. 

Rodowici Anglicy Mr. George Bridge i 
Denis Cross 1czpoczynają we wrześniu wykła 
dy literatury asgielskiej. 

Stenografja asgielska i "iemietka oraz pi- 
sanie na maszytie. — Kancelarja czynna co- 
dziennie od 1'-ej do 13-eji э@ 17 ej do 20-ej. 
Adres: Zygm'nte wska 20 m. 3. 

— DLA DZIECI ZE SFERY INTELIGENT- 
NEJ. — W przedszkolu i w r. b. w 2 oddzia- 
łach szkoły im. Jana Łaskiego (ul. Zawalna 1) 
przyjmuje się zapisy codziennie od 9—10 zra- 
na. Ilość miejsc ograniczona. 

— GIMNAZJUM BIAŁORUSKIE. Gim 
nazjum białoruskiemu grozi usunięcie z 
zajmowanego lokalu przy ul. Ostrobram- 
skiej wobec niewywiązywania się w termi- 

nie z obowiązku opłacania komormego. In- 
terwencja u władz w sprawie pomocy fi- 
mansowej nie odniosła: skutku i w ciągu 
najbliższych 3 tygodni lokal musi być о- 
prožniony. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Zarząd Związku Niższych Funkcjona- 

rjuszów Państwowych Okręgu Wileńskiego 
zawiadamia swych członków, iż dnia 11 wrześ 
nia rb. o godz. 13,30 odbędzie się ogólne ze- 
branie w łokalu Związku (ul. Św. Anny nr. 
JE 

Na porządku dziennym sprawozdanie dele- 
gatów ze zjazdu i ogólne sprawy organiza- 
cyjne. 

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego i 
wątroby, kamieniach żółciowych i  żóltaczce, 
naturalna woda gorzka  „Franciszka-Józefa*, 
znakomicie ułatwia trawienie Żądać w aptek. 

TEATR I MUZYKA 
— Lutnia — osfatnie występy p. J. Bonec 

kiego w „Handłarzach sławy”. Dziś we 
czwartek 8 września o godz. 8,15 doskonała 
komedjo - satyra Pagnol'a „Handlarze slawy“ 
osnuta na tle bohaterskich walk i šmierci sier- 
żanta Bachlet'a w reżyserji i z gościnnym wy 
stępem p. J. Boneckiege || i 

Jutro w piątek 9 września o godz. 8 min. 

15 ostatnie przedstawienie sztuki „Handlarze 
sławy”. 
— „Publiczność ma głos** —w teatrze Let- 

mim. — Dziś we czwartek 8 września o godz. 
8,15 po raz ostatni arcywesoła rewja „Publicz 
ność ma głos - 

— Premjery w teatrach miejskich. — Naj- 
bližszą premjerą w teatrze Lutnia, która uka- 
że się w końcu b. tygodnia, będzie doskona- 
łą sztuka w 3-ch aktach Franka Vospera p.t. 
„Cudowny połów”. Będzie to ostatnia premie- 
ra w bież. sezonie. 

— „Przez dziurkę od klucza” Janina 
Sokołowska w Wilnie. — Na piątek 9 wrześ- 
nia niezmordowany „Tomasz“ — Ludwik Sem 
poliński zapowiada nowy program w teatrze 
Letnim. Realizując rewię Sił rewjowych dyr. 
Sempoliński zdobywa na ostatni już program 
atrakcję największą, angażując gwiazdę teatru 
Morskie Oko Janinę Sokołowską. 

więzienie 
Na rzecz poszkodowanej Komunalnej 

Kasy Oszczędnościowej sąd zasądził soli- 
darnie od wszystkich skazanych całkowite 
powództwo z kosztami i opłatami sądo- 
wemi. 

Osk. Jana Frąckiewicza sąd uniewinnił. 
Zgodnie z wnioskiem prokuratora sąd 

postanowił: skazanego Wołejszę zatrzymać 
nadal w więzieniu, w stosunku do pozosta- 
jącego dotąd na wolnej stopie oskarżonego 
Buncerewicza zastosować areszt bezwzględ 
my, zaś względem innych skazamych utrzy- 
mać dotychczasowy środek prewencyjny. 

Wobec takiego postanowienia, Wołej- 

szę i Buneerewicza policja przeprowadziła 
ma Łukiszki. E. 

EEE DANIS TAI USNS AP V MARTINI 

— W parku Żeligowskiego. — Niebywałą 
atrakcją dla Wilna będzie w tych'dniach jedyny 
występ Światowej sławy wirtuoza (skrzypka) 
Nicolas'a Zadri'ego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Pat i Patachon, jako wyna- 

łazcy prochu. 

HOLLYWOOD — Żebrak Stambułu. 

CASINO — W cieniu drapaczy chmur. 

PAN — Kobiety bez przyszłości. 

RÓŻNE 

— Zakaz wyrabiania pieniędzy  reklamo- 

wych. — W związku z licznemi oszustwami 
jakie zdarzyły się z reklamami, wyobrażające 

mi pieniądze, władze administracyjne zakaza- 

ły tego rodzaju reklam. . 

— IZBA RZEMIESLNICZA W WI 
NIE upnzejmie prosi mlašcicieli warszta- 
tów nzemieślniczych o umieszczenie na wi- 
docznem miejscu, możliwie w oknach wy- 
stawowych ulotek o wystawie Ruchomej 
Przemysłu Krajowego i Rzemiosła, rozda- 
wanych przez kontrolerów Izby, przeprowa 
dzających lustrację wansztatów: rzemieśl- 
niczych w m. Wilnie. 

— DR. DYZENHOFF Z TEL-AWIWU 
W: dniu 12 bm. spodziewany jest przyjazd 
do Wilna prezydenta m. Tel-Awiw dr. Dy- 
zenhoffa. Pobyt jego w Polsce jest zwią- 
zamy ze sprawą założenia żydowskiego mu 
zeum marodowego w Jerozolimie, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— FAŁSZYWY BILON. W sklepie wę- 
dlim Żytkiewicza (Mickiewicza 22) zatrzy- 
mano Annę Jankowską, zamieszkałą przy 
ulicy Dzielnej, która opłacała należność 
fałszywym bilonem. 

— ROZMYŚLIŁ SIĘ. — Notowaliśnzy 
ju, że niejaki Piotr Borysewicz z Augu- 
stowa zamełdował policji, że jego ko- 
chanka Fania Jofie, córka właścicielki 
hotelu „Lwów”* wykradła rozmaite rze- 
czy i biżuterję wartości 5002 zł. i zbie 
gła do Wilna. Badana Fania joiie przc- 
czy termu kategorycznie, skarżąc się, że 
została przez Borysewicza oszukana, bo 
wiem podawał się on za żyda i wziął z 
nią ślub, jak się później okazało, fikcyj 
ny. W dniu wczorajszym Borysewicz 
zgłosił się do policji i poprzednią skar 
gę wycofał. W ten sposób sprawa ta zo- 
staai umorzona. 

-— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Na ulicy 
Zarzecznej koło domu nr. 14 zatruła się esen- 
cją octową Albina Chodonowiczówna lat 21 
krawczyni, (Piłsudskiego 54). Pogotowie ra- 
tunkowe przewiozło ją w stanie ciężkim do 
szpitala Sawicz. Przyczyna targnięcia się na 
życie—nędza. Choaonowiczówna miała otrzy- 
mać w dniu wczorajszym posadę, lecz właści 
cielka zakładu krawieckiego odmówiła w ostat 
niej chwili. To podziałało przygnębiająco na 
młodą dziewczynę tak, że usiłowała odebrać 
sobie życie. 

— ZGINĘLI DWAJ CHŁOPCY. —'Do po- 
licji zgłosiła się p. Wiktorja Duszyńska (Su- 
bocz nr. 36) i zameldowała o i jei 
dwóch synów: 12-letniego Edwarda i 10-let- 
niego Kazimierza. Chłopcy wyszli przedwczo- 
raj na podwórko, by pobawić się z kolegami i 
dotychczas nie powrócili. 

— SPADŁ KLOSZ NA GŁOWĘ PRZE - 
CHODNIA. — Przy zbiegu ul. Mickiewicza i 

3 Maja spadł klosz z lampy elektrycznej na 
przechodzącą Grygorowiczową Michalinę, zam. 
we wsi Hradniki gminy rudomińskiej, wsku- 
tek czego Grygorowiczowa doznała lekkich 0- 

Z POGRANICZA 

— Samoloty sowieckie, — W miejscowości 
Trojanowo koło Kościeniewicz mieszkańcy wsi 

okolicznych zauważyli dwa wielkie samoloty 

wojskowe, które przez dłuższy czas krążyły 

nad Trojanowem, poczem odleciały w kierun- 

ku Tumienia. Samoloty te naležaly do wojsko 

wej sowieckiej eskadry. ||| A 

— Rozmowy z bolszewikami. — Na odcin- 

ku Rubieżewicze i Stołpce odbyły się narady 

polsko - sowieckiej Ra w OE. = 

ny zbiegłych koni. Postanowiono pi owa- 

dzić ae i wczoraj oddano 76 koni so- 

wieckich, zaś władze sowieckie zwróciły 54 

konie polskie, należące do włościan, obywateli 

polskich.



  

    
— POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO 

KOMITETU WF. i PW. W NOWOGROD- 

KU. W dniu 7 września pod przewodnic- 
twem p. wicewojewody Fr. Godiewskiego 

odbyło się w sali recepcyjnej Urzędu Wo- 

jewódzkiego zebranie sprawozdawcze Wo- 

jewódzkiego Komitetu PW. i WF, 

— PRZEDSTAWIENIE W ZDZIĘCIO- 
LE. W ubiegłą niedzielę w, miasteczku Zdzię 
cioł odbyło 'się przedstawienie amatorskie, 

urządzone staraniem miejscowego Koła Go 

spodyń Wiejskich. Odegirano sztukę sceni- 
czną pt: „Wesele Zosi”. Dochód z przed- 
stawienia przeznaczono ma przedszkole Ko 
ła Gospodyń Wiejskich w: Zdzięciole. 

Widać z tego, że Kioło Gospodyń Wiiej- 
skich w Zdzięciole prowadzi pracę spręży- 

ście, sięgając do podstaw w zadaniach pra 

cy społecznej, jak troska 0 wychowanie 
młodzieży. 

— WYPADEK NA ULICY (PIŁSUD- 
SKIEGO. Onegdaj ma ulicy Piłsudskiego w 
Nowogródku, tuż przy wylocie na rymek, 
spłoszył się koń woziwody Michała Sawoś- 
ciuka, Sawościuk spadł z beczki i potłukł 
się dotkliwie. Potłuczonego 'odwieziono do 
Szpitala powiatowego. 

  

grodźięhyka 
— POGRZEB ŚP. SĘDZIEGO SKIR- 

GIEŁŁY. Wczoraj odbył się pogrzeb tra- 

gicznie zmarłego śp. sędziego Mieczysława 

Ludomira Skirgiełły. Zwłoki eksponiowa- 

nio z kostnicy szpitala miejskiego do koś- 

ciała Farnego, gdzie odbyło się mabożeń- 

stwo żałobne, poczem zwłoki zostały zło- 

żone ma. miejscu wiecznego spoczynku na 

ementarzu parafjalmym. 

— W SPRAWIE OŚWIETLENIA ULIC 

Kilka dni temu podaliśmy o żalach miesz- 
kańców ul. Bazyljańskiej, która to nie jest 
oświetlona. Dziś znowiu możemy pisać o 
żalach mieszkańców ulicy Bożniczej (na 
przedmieściu). — Cała, dość ruchliwa ulica 

pogrążona jest w ciemności. 

— ZEBRANIE OBOHU RZEŹNICZO- 
WĘDLINIARSKIEGO. W dniu 10 bm. o g. 
20 wi lokalu Cechu przy ulicy Dominikań- 
skiej 21, odbędzie się zebranie członków, Ce 
chu rzeźniczo - wędliniarskiego w celu do- 
konania wyborów zarządu i komisji rewi- 
zyjmej, oraz 'wykluczenia członków, zale- 
gających w opłacamiu składek człomkow- 
skich. у : 

— ZAMIENILI UMYSŁOWO - CHO- 
RYCH. Magistrat m. Grodna utnzymuje 
kilku umysłowo chorych w kolonji w Dek- 
szni. W tych dniach magistrat otrzymał 
zawiadomienie zarządu kolonji, że utrzy- 
mywiane przez magistrat chore Sobolewska 

Natalja i Olga Ludwig będą odesłane do 
Grodna, gdyż są one nieuleczalnie chore. 

Stało się jednak tak, że zamiast wymie- 
nionych chorych, zarząd Kkiolonji wysłał 2 
innych chorych, z Grodnem nic nie mają- 
cych wspólnego. Po wyjaśnieniu pomyłki, 

„gości* odesłano z powrotem do Deksmi. 

— KRADZIEŻE. Skradzinoo garderobę 
wiantości 600 zł. na: szkodę R. Zimmerman- 
na, Piaskowa. 

— Skradziono bieliznę wartości 120 zł. 
ną szkodę L. Mozolewskiej, Ziotarska 2. 

— Skradziono gotówkę w kiwocie 50 zł. 
na szkodę W. Matusa, Dominikańska 26. 

— Skradziono garderobę 'wartości 50 
zł. nia szkodę O. Miaciuk, Kolejowia 29. 

— Skradziono 2 konie wartości 200 zł. 
szkodę Miackiewiicza — Mosty. 

— ZABÓJSTWO. (W. Olekszycach gm. 
Mała Brzostowica znaleziono zwłoki za- 
strzelonego Antoniego Szejtera lat 22 z 

Żukiewiczów, gm. Mała Brzostowica pow. 
Grodno. 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYE ПРАЧ 
KINA P. T. K. TEL. 714 

WEEK LS TATTO 

mia, 

PURE TRUST 
sean, 0 7. 6, 8 i 10.15. 

Bźwiękowiex 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Pierwszy arcyfilm dźwiękowy wyko- 
nany przez emigrantów rosyjskich 
w Paryżu. — Romans najpoczyt- 
niejszego autora Józefa Kasseda 
„Nnits de Princes* z życia Gruzinów 

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

Catalein 
Śpiewy w języku rosyjskie. 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „ĄPOLLO" 

Dominik. 26. 
Dżwięk. 100 proc. potężny dramat p, t 

ZDRADZIECKIE 
ŚWIATŁA 

W rol.gł. L, Wolheim, R. Armstrong 
+ 1 J. Arthur “ 

wstęp od 60 groszy 

KINO „PALACE" 
Orzeszk. 13. 

Największe asy ekranu 

IWAN MOZŻUCHIN 
Mary Philbin i R. Szildkraut 

w filmie p. t. 

ZDOBYWCA SERC 
Powiększona orkiestra "į 
wstęp od 45 groszy. 

    

aa 

ka 
— WYGODA CZY HOŁÓWKOWO. — 

Wiemy wszyscy, jak wielkie zasługi poło- 
żył dlia. kraju śp. Tadeusz Hołówiko. 

Szczególnie czczona jest jego pamięć 
tu ma Kresach. 

Rok minął od jego śmierci, tam i ów- 
dzie urządzono nabożeństwa żałobne, aka- 
demje, jeszcze rok będziemy o nim pamię- 

tać, a później zapomnimy, 
Otóż pamięć po mężu takim, jakim był 

śp. Hołówiko, nie może zaginąć, pokolenia 
wimny brać przykład z jego służby dla Oj- 
czyzny, dlatego też mależałoby wystawić 
mu pomnik. ё 

Na wystawiianie pomników czasowo po 

zwolić sobie mie możemy (projekt, który 
powstał w Baranowiczach, mapewne nie 
prędko będzie zrealizowany), to też nale- 

żałoby pomyśleć już teraz io stałym pomni- 
ku, któryby po wieczne czasy przypominał 
ipołeczeństwu życie i czyny Śp. Tadeusza 
Hołówiki. 

Konkretnie rzecz biorąc, oddaję pod roz 

wagę władz następujący projekt: 
Śp. Tadeusz Hołówko miał osadę około 

stacji Wygoda, która to osada i po dziś 
dzień należy do jego żony; otóż jako pierw 
szy pomnik śp. Tadeuszowii Hołówce, pre- 
ponuję zmienić mazwę stacji „Wygoda“ na 
„Hiołówikowo'*. 

Sądzę, że władze, do których to należy, 
wezmą ten projekt pod rozwagę i wystąpią 

do odnośnych władz z wnioskiem, a mam 
madzieję, że na drugą rocznicę śmierci śp. 
"Tadeusza, projekt ten oblecze się w realne 
formy. 

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

iestp. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Barancwlcze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

  

lidžka 
— KARYGODNE WYBRYKI. Przed 

kilku dniami jakiś niewykryty sprawca za 
brał tabliczkę ostrzegawczą z przejazdu 

kolejowego na terenie Białohrudzkiej gmi- 
ny, dziś znowu mamy do zanotowania dru 
gi podobny wypadek, a mianowicie jakiś 
opryszek zabrał takąż tabliczkę z toru Ко- 
lejowego obok Szpitala powiatowego. Wi- 
dać przecież, że to nie dla zysku, lecz przez 

głupotę. 
— POŻAR. Znowu wskutek wiadliwego 

przewodu kominowego spłonął dom miesz- 
kalmy na szkodę wiłaściciela folwarku Wiń 
czy Bolesławia w. Ejwuńcach gm. raduń- 
skiej. Straty wynoszą około 2 tgpięcy zł. 
Gdzie jak gdzie, ale w folwarku winny być 
lepiej budowane przewody: kominowe. 

FE 
   

  

—NOWA GEHENNA RODZINY SO- 
WIBCKIEJ, KTÓRA PORZUCIWSZY CA- 
ŁE SWE MIENIE, SZUKAŁA RATUN- 

KU W UCIECZCE DO POLSKI W tych 
dniach przekroczył przez zieloną granicę 
= jednej z pobliskich miejscowości wieś- 
niak . wraz z żoną i dziećmi, pozostawiw- 

szy «=, Rosji sow. całe swe gospodarstwo. 

Przybyły należał do t. zw. średnio zamoż- 
nych „kułak', a oblostrzone ostatnio w sto- 
sunku do niego metody postępowania 
władz sowieckich zmusiły go do ipozosta- 
wienia pozostałego dotychczas mienia i 
szukania środków do życia w. Polsce. Przy 
musowe, a rzekomo dobrowolne datki na 
rzecz państwa, wyrażające się w określonej 
zgóry przez władze sowieckie ilości zboża, 
kartofli i t p., w ostatnim roku przerosły 
całoroczny plom, jaki zebrał Minimalne 

zaś opłaty, bo wynoszące zaledwie 1 rubel 
i kilka kopiejek za 16 klg. w. zależności od 
rodzaju zboża, nie dają możmości do jakiej 
kolwiek egzystencji życiowej, gdyż ten 
sam pud zboża: kupiony potajemnie kosztu 
je 40 rubli. Oddałem cały swój tegoroczny 
zbiór zarówno w. zbożu jak. i 'w: kartoflach, 
powiada zmękany wieśniak, bo nie chcia- 
łem podzielać losu 12 gospodarzy sąsied- 
niej wioski, którzy, zostawiając sobie do 
życia część plonów, nie uczynili 'w, tem spo- 
sób zadość żądaniu władz sowieckich, za 
co wysiedleni zostali gdzieś na  Syberję. 
Oto jeden z tych licznych obrazków z ży- 
cia dzisiejszej Rosji. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAA AA 

Największą i najbezpiecz- 
nie]szą zblornicą kapitatėw 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

У 

  

Początek seansów 
Wstęp od 70 gr. 
  

KINO o g. 6.15, — 8, — 10, 

DŻWIĘKOWE ||wan Mozżuchin 
„ŠWIATOWID“ 

GRODNO, Brygidzka 2. 
SIERŽAN 

w pozostalych rolach 

w pięknej epopei bohaterstwa 

i miłości p. t. 

TX 
głównych Suzy Vernon i Jean Angalo 

Jest to pierwszy 100 proc. film dźwiękowy Iwana Mozżuchina 
Wersja francuska — Režyserja Stryžewskiego, 

Nad program Komedja 
  

     
       

GRECY 

| Wydawca; Stanisław Mackiewicz. 
NIK TVT BSE. TB ATSR а оСЫ аЛЬОа 

fon 
—KOMITET OBOHODU UROCZYS- 

'POŚCI MONIUSZKOWSKICH W SŁONI- 
MIE, W dniu 9. b. m. o godz. 18-ej w sali 
konferencyjnej Starostwa odbędzie się 
zebranie organizacyjnie Komitetu Obchodu 
Momiuszkowskiego, który ma się zawiązać 
z imicjatyjwy słonimskiego oddziału Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej kobiet.— 

— ZEBRANIE ORG. ZW. LEGJONISTÓW 

IW SŁONIMIE. Dowiadujemy się, że w 
madchodzącą miedzielę odbędzie się w gma 

chu  stamostwa  zebramie organizacyjne 

Związku Liegjonistów Polskich. 
W ten sposób zostaną zrzeszeni liczni, 

bo sięgający liczby 40 legjoniści polscy, 
zamieszkali w słonimszczyźnie. Inicjatywę 
p. Inspektora Szkolnego Adolfa Sarneckie- 
go, który myśl tą rzucił i organiizacją zrze- 
szenia zajął się należy powitać z uznaniem 

— MŁODZIEŻ, SZKOLNA ŻYDOWSKA 
STALE NA PRZEDSTAWIENIACH U- 

KRAIŃSKICH. Pomimo zakazu, na przede 
stawieniach trupy ukraińskiej ciągle wi- 
dzi się żydowską uczącą się młodzież. 

Nie wiemy, co jest powodem wielkiego 
sentymentu dla tej trupy, atoli zauważyć 
musimy, że gremjalny udział młodzieży 
szkolnej żydowskiej wydaje się nam dziw- 
nym, oraz że prawo szkolne winno być je- 
dnakiowo obowiązujące dla wszystkich. 

  

  

Radje wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 8 WRZEŚNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program 
dzienny. 15.15: Muzyka popularna (płyty) 
15.35: Kom. met. 15.40: Muzyka polska (pły- 
ty). 16.30: Kom. Zw. Młodz. Polskiej. 16.40: 
„Wśród książek* — pogad. 17.00: Koncert 
solistów. 18.00: „Tradycje napoleońskie we 
Francji dzisiejszej” odczyt. 18.22: Muzyka tan. 
19.10: „Skrzynka pocztowa Nr. 212* — listy 
radjosłuchaczy omówi W. Hulewicz. 19.30: 
Program na piątek. 19.35: Pras. dziennik ra- 
djowy. 19.45: „Ciotka Albinowa  mówi!'* 
monolog humoryst. 20.00: Recital fortepiano- 
wy Olgi Wizun. 20.30: Koncert. 21.20: Słu- 
chowisko, 21.50: Kom. 22.00: Muz. tan. 22.40: 
Wiad. sportowe. 22,30: Muzyka taneczna. 

   

  

   

  

Chrześcijański Bank 
SPÓŁDZIELCZY na ANT5KOLU 

w Wilnie, Antololska 28 
przyjmuje zamówienia od p. Członków 
Banku na DOSTAWĘ CRZEWEK 

OWOCOWYCH i KRZEWUW 
za gotówkę i na kredyt. Zamówienia 
z wykazaniem ilości i gatunków drze- 
wek Bank przyjmnie do 20 września. 

mu   

  

Lagina! partie 
|| zawierający paszport zagranicz- 

| ny oraz książkę wojskową па 

nazwisko Janusz Gerżabek zna- 

| lazca zechce zatrzymując sobie 

| kwotę pieniężną znajdującą się 

| 

| 

w portfela zwrócić dokumenty 

do Administracji Słowa z prze- 

znaczeniem dla właściciela. 

  

ma 
UWADZE: Szkół, laternatów, Ma- 

gazymów, pracowni i t. p. 

Ogłoszenia do „SLOWA“ 
oraz do wszystkich pism po cenach 

bardzo tanich przyjmuje 

BIURO REKLAMOWE 

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

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych хпапере 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

   
   

  

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO ZAGA! 
— Tajemnicy? — zaśmiał się niena- 

turalnie. — W każdym razie nie dzisiaj!.. 
Nie jestem w stanie mówić o tem dzisiaj. 
Może jutro. Wcześniej czy później mu- 
sisz się dowiedzieć... 

Donald nie nalegał. 
Ogień dopalał się na kominku. Do- 

nald dorzucił kilka polan i zamieszał 
hakiem żelaznym rozżarzone węgle. Po- 
tem zamyślonem spojrzeniem  prześli- 
zgnął się po Ścianach pokoju i zatrzy- 
mał się na rodzinnych portretach. 

— Ach, więc tak wyglądali moi sław 
ni przodkowie! Boże, jakże wspaniale i 
imponująco! Napewno żaden z nich nie 
był nigdy w więzieniu! 

Z fotela doleciał pomruk oburzenia. 
Stryja nie było widać z poza wysokiego 
oparcia fotela. Donald zatrzymał się 
chwilę przed własnym portretem, na któ 
rym przedstawiony był jako mały chło- 
piec. Ale nic nie powiedział i posunął 
się dalej. 

— Ach, oto nasz pirat! — krzyknął 
stając przed zczerniałym portretem du- 
mnego człowieka w dziwnie  malowai- 
czym ubiorze. — Podoba mi się ten pra 
dziad! Przynajmniej ma w sóbie życie i 

  

Drukarnia „Słowa”   

       

  

   

4 inteligentna 

  

ro Wo 

NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło humoru, królowie śmiechu 

Dzwiękowe PĄT B PATACHON = 

Kino jako WYNALAZCY PROCHU 
„Helios“ Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów Śmiechu 

Nad program: 

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

  

Dźwiękowe kino 

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

tel. 15-28, 

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

ŻEBRAK $TAĄŃBUŁU 
atru stołecznego w Konstantynopolu. Akcja rozgrywa się w krainie 1001 nocy na tle słynnych pałaców muzułmańskich. 

W rolach głównych maj- 
wybitniejsze gwiazdy te- 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
ANONS; tych dniach uroczyste otwarcie sezonu! — Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe rezyserji 

TURŻAŃSKIEGO0 „ZALOTNY KSIĄŻE" z udzisłem znakom tej Natalji Kowanko, Mikołaj 

  

Dziś! Ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą 1 umierają na Dzikim Zachodzie w Żiłmie 

DŻWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 

- KRÓL STEPOW“ 
Niebywałe tempo! Werwa! Cudowne zdjęcia! W roli głównej wspaniały męski bohaterski 

GEORGE O'BRIEN. Humor, ochotę do życia odzyskacie po 
obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. 

Nadprogram: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek seansów o godz. 
4, 6, 8 i 10.15, w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. 

  

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

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

JUŻ od dziś ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna OAR GRAWFORB 

i stuprocentowy amant CLARK GABLE w 100 proc. dźwiękowym dramacie eroiyczno-obyczajowym= 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 0_»es ne» 
Niezwykłe arcydzieło poruszające w zupełnie nowy sposób drastyczne zagadnienia współczesnej moralności, Nad pro- 

gram: arcyzabawna komedja dźwiękowa w 2 akt. Lokomotywa Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik „Pat*. 
Z powodn wysokiej wartości artystycznej filmn nprasza się o przybycie ua początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Winie, re- 

wiru l-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Sie- 
rakowskiego 14, na zasadzie art. 1030 U.P.C., 
ogłasza, że w dniu 16 września 1932 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Pokój Nr. 7 
i Zgoda Nr. 27, odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do 
funduszu po zmarłej Anastazji Łarjonowej, 
składających się z domu drewnianego, na pia- 
cu dzierżawnym, należącym do Magistratu m. 
Wilna, składających się z 6-ciu lokali — roz- 
miarów 9X7 mtr. na rozbiórkę, oszacowanego 
na sumę zł. 2.000. 

Komornik. W. Matuchniak. 

  

  

ЛЕНО KRNZENCENE| msi — 

Lekarze DO ZAMOŻNEGO 
za domu lub na probo-“ 
ac „„ stwo w charakterze 

DOKTOR kucharki, gospodyni, 
Z Id i wychowawczyni pie - 

e ow CZ lęgniarki szukam posa- 
chor. skórne, wene- dy. Zgłoszenia proszę 
ryczne, narządów mo- składać w administra- 
czowych, od 9—do 1, cji, „Słowa” pod „Sa- 

SB wiecz. modzielna“. 
DOKTÓR 

ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
cd 12—31i od 4-6 D 
wi. Mickiewicza 24 STUDENTKA 

tel 277, poszukuje prywat - 
MAALAAAMAL BAA A nych lekcyj do dzieci 

Posady od lat 7 - miu. Zgło- 

TTWYTYTYWYYWYYYYYTY"" 
szenia do Adm. „Sło- 

Ogrodnik- 
wa” dla C. M. 

RAL LADA e 
pszczelarz Kupno | 

samotny poszukuje po- 

sady. Ul. Rakowa 5—9 | SPRZEDAŽ 
Jan Machnik. т ВАРч 

POTRZEBNA 

  

EEE ETO A 

Lekcie 

  

1000 PUDÓW 
в KARTOFLI 

panienka potrzebuje Ognisko 
do posyłek, czytania i Związku Osadników — 

pisania. Zgłosić się Zgłoszenia adreso - 
między 8 — 9 rano ul. wąć lub osobiście — 
Zamkowa 24, II piętro Zygmuntowska 16, tel. 

  

mieszk. 3. Dr. Lipiń=- 19.25, 
ska. 

kGEEEZE: FAENSZEYOA TWORZE 
14) 

  

temperament! Tamci przypominają 
czej wystawę lalek! 

Kiedy wrócił do kominka, stryj sie- 
dział z pochyloną gową i patrzał na dy- 
wan: 

— Donaldzie, — zaczął niepewnym 
głosem, — co to właściwie znaczy, ta 
cała twoja historja z morderstwem? 

— To, co powiedziałem, nic więcej 
nie wiem. 

— Naprawdę nie znasz szczegółów ? 
Naprzykład kogo chcieli zabić? 

— Dlaczego stryj o to pyta? 

Donald spostrzegł teraz, jak bar- 
dzo wzruszony był stryj. 

— Co się stało? Co stryjowi jest? 
— Odpowiadaj na pytania! Przy ciot 

ce trzeba było mówić ostrożnie, ale ze 
mną bądź szczery! 

— Powiedziałem wszystko, co wiem, 
stryju. Ale dlaczego to tak wzruszyło 

Т: 

stryja? : 
— Ja... ja sam nie wiem, — odpo- 

wiedział z trudnością. — Powiedz mi 
Donaldzie... Czy chcesz bardzo  odzie- 
dziczyć ten dom? 

— Nie mam wcale ochoty! Co ja z 

      

—- 

  

  KUPIĘ 
majątek w okolicach 
Wilna, ładnie położony 
z wodą i lasem, Spie- 
szne zgłoszenia szczeg. 
do Słowa pod Nr 3333 

F ORE BEPTA N 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 
kupótina. 
Wiadomość w admini-* 
ac „Słowa u' C. 

ŚLICZNA 
dwu - miesięczna ko- 
tecz - Angora. Biała 
niedrogo. Portowa 28 

Garaże 

  

UL. AD. MICKIEWiCZA 24 m. 10. 
i warsztaty, Bernardyński 

    

Wileńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
| MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych mąszynzch 
GPŁATY ZA KURS ZNIi 

Przy kurszch warsztaty i stacja obsługi dla moto- 
cykli i samochodów. Kancalarja kursów I sala wy- 

ONE 

kładowa przy 

zaułek Nr. 8. 

  

  

m.45. 

DO SPRZEDANIA 
folwark 40 ha blisko 
Wilna o doskonałej gle 
bie, zdrenowany, nowe 
zabudowania, ogród 0- 

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

| 
(A 
щ 

Mamusiu 
ki i 

łym folwarku. Szczegó 
ły: Wilno ul. Boufałło- 
wa 19 m. 6 pomiędzy 

2 = 

  

Wilenski Przeprowadzki 
opakowanie i ekspe- 
dycję mebli nskutecz- 

        

Kup mi koniecznie fartuszek szkolny, mocne pończosz- 
pantofle gimnastyczne 

B Ks i i a r o 

H—————5 

    

   

pamiętaj! 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI 
ZAMKOWA 9, TEL. 6-46 

LICYTACJE 
Lombard „Kresowja” 

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 
podaje do ogólnej wiadomości, że 19 i 20 września r.b. o godz. 

nia tanio Nabo- 4-е} p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku- 
rawski. Bonifraterska pionych i nieprolongowanych zastawów od Nr 50.083 do Nr. 
2 — 8. 100 030 i od Nr 1 do Nr 22204. 

S | UWAGA: w dniu licytacji prolongat N-rėw Iicytacyjnych 
= nie będzie przyjmować. m 

NYYYYYYVYYYVYYYYYYYYH 
| A |] Lokale > 

ww MIESZKANI й 
2 ki 2 ОЬ - ; РОоКкоО 

MIESZKANIE ERU Zola a w асса do wynajęcia Akio 
A usmeblowany dla jedneį E0CAM1 co wynajęcia meblowany ze wszy- 

4 - pokojowe „potrzeb lub dwu osób, osobne 9d Zaraz. Ofiarna 2 u stkiemi: wygodami aa 2 
se Z wygodami. Oferty wejście, balkon — do dozorcy. lub 1 osobę (używanie 

do „Słowa! pod „O- wynajęcia. Artyleryj - —, =- z N IA łazienki, salonu). Na 
szczędność”. ska I m. 3 m nana AN I życzenie dobre obiady 

- RT S и lub calkowite utrzyma- 
POKÓJ POKÓJ 3 - pokojowe z wygo” nie. Objazdowa 6 - 7. 

duży, jasny, z umeblo- umeblowany do wyna- 

waniem lub bez w do- jęcia dla kulturalnej o- 

m. 3 do wynajęcia. Zamko- 

  

dami Krakowska 51.—' 
Dozorca. 

brym punkcie miasta“ stby- Dąbrowskiego 12 === 

_. niekrępujący ze wszel- 

  a 5 1 3 - POKOJOWE 
mieszkania do wynaję- 
cia przy ulicy Lwow- 

  

POKÓJ 

маЗ Ew godai MIE SZ KA N TE kieni nowoczesnemi — skiej w domu nr. LI. biurowych. 5 pokoi, wygody, dwa WYEOC MIE Wileńska — BÓR 

а 4 balkony, I pietro. Pan- 32 M. 5. o Sa dn wow 

6-cio pokojowe **2 * m. % Ogląda MIT ES ZK A NIE dami dla samotnych 
mieszkanie do wyna- 
jęcia od 1 paździeruika 
1932 r, z wygodami 
(gaz. centralne ogrz.) 
II piętro Mostowa 3-2. 
Oglądać od 4 do 6 ze 
wyjątkiem świąt i wtor- 

LOKAL 
obszerny bez mieszka- 
nia DO WYNAJĘCIA* 
na pracownię, piekar - 
nie, skład i. t. p. —ul. 

  

  ków — Informacje n Zamkowa Ads 
dozorcy Jane. e BUS ES = 
cerze TKANKA 

    T 

nim zrobię? Myślę, że mieszkanie w nim 
nie należy do rozkoszy! 

— To prawda, ale miejsce, na któ- 

rem on stoi ma dużą wartość. Będziesz 
miljonerem. 

—- Nie zastanawiałem się nigdy nad 
tem. Zapewne tak jest.. Ale co stryja nie 
pokoi? Czy stryj obawia się czegoś... 
Mam nadzieję, że stryj nie przypuszcza, 
ze,» 

-— Nie! — roześmiał się gorzko sta- 
ry Chadmor. — Nie sądzę, żebyś chciał 

mojej śmierci, aby odziedziczyć ten 

dom! Ale czy nie rozumiesz, że dla sę- 
dziów będzie to wystarczającym  moty- 

wem zbrodni? Donaldzie, czy ty tego 
naprawdę nie rozumiesz? 

Donald patrzał na mówiącego ze zdu 
mieniem. Nagle blada jego twarz, stara 

się jeszcze błedsza, zrozumiał bieg my- 

śli starca. 
Mój Boże!... 

Stary skinął głową: 
— Rozumiesz teraz? Ktoś chce mnie 

zabić, a na ciebie zrzucić podejrzenie... 

ROZDZIAŁ X 
TAJEMNICZY KLUB 

Donald był tak oszołomiony, że nie 
mógł wydobyć głosu.. Twarz stryja przy 
brała znów wyraz przerażenia. Donaid 
przypomniał sobie kolejno przygody о- 

statniej doby. Wszystko nabrało nowe- 
go znaczenia teraz, kiedy wiedział... 

  

KRZY A i T I NS SAS RSS 

Zamkowa 2. 

ŚLICZNE słoneczne II“ 
piętro 6 pokoi, 
pokój, korytarz, balkon 
wanna, 
wszelkiemi 
mi do 
Zygmuntowska 
dowiedzieć się u dozor 
cy domu. 

można z utrzymaniem. 
przed- Królewska 9 m. 4. 

kuchnia — ze 
wygoda -' 

wynajęcia. 
nr. 8. 

DO WYNAJĘCIA 
5 pokoi z kuchnią ele- 
ktryczność, suche, ciep- 
łe, słoneczne. Zwierzy- 
niec Miła nr. 3. 

    

— Nie pomyślałem o tem... 
nął. — A może to tylko dziwny 
okoliczności? 

— Mam powód przypuszczać, że to 
nie jest zbieg okoliczności! : 

Słowa te były wypowiedziane ochry 
pniętym szeptem, który zdradzał szał: 
ne wzruszenie starca. Donałd, patrząc 
na niego, myślał ile tajemnic kryła Si- 
wowłosa, szlachetna głowa stryja. On 
również odczuwał dziwny niepokój, aie 
pragnął uspokoić stryja, starał się mówić 
wesoło i obojętnie: 

— Nawet jeżeli tak jest stryju, nie 
mamy powodu do niepokoju! Odkryłem 
ich spisek, dwoje uwięziłem, to musi 
przeszkodzić trzeciemu! Stegton nie da 
sobie rady sam... 

— Stegton? — starzec usiłował przy 
pomnieć sobie to nazwisko. — Kio ta 

jest? 
— Nie wiem. Nie widziałem go. My- 

ślę, że to herszt szajki. Nigdy jeszcze 
nie słyszałem tak przerażająco złego 

głosu. Ale nie mówmy o tem, stryju! To 
są tyłko przypuszczenia... W tym domu 
nastrój jest dziwnie niepokojący, poczu- 
łem odrazu na wstępie... To wszystko 

naprowadza mnie ia ponure myśli... Tak 

właśnie wyobrażałem sobie domy, od- 

wiedzane przez duchów. Ale to wszyst- 
ko są nerwy! 

  

szej- 
zbieg 
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