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| Próżno byłoby o godzinie, w któ- 

rej to piszemy, to jest dwie godziny 

,po okropnem morderstwie, dochodzić 

/ kto, co, dlaczego. Sprawcy niewykryci, 

| — donosi depesza — zamordowali wi- 

„ Ceprezesa klubu B.B. Tadeusza Hołów- 

ko. Kto byli ci sprawcy — bolszewicy, 

| ukraińcy niemieckiej orjentacji, ludzie 
| działający z pobudek zemsty osobistej, 

| socjaliści? — Jałowe głowienie się nad 
1 

  

łą kwestją nie powstrzyma żalu głę- 
bokiego, nie ulży, nie pomoże nam w 
Niczem. jaka strata! jakaż wielka, 0- 
Sromna, jakaż niepowetowana strata! 

Hołówko był jednym z tych, którzy, 
-szemu obozowi politycznemu nada- 

Wali charakter bohaterski. Hołówko był 
, pohaterem, romantykiem, żołnierzem. 

' do polityki wniósł rozmach bohater- 
ski, wniósł głębokość uczucia i szcze- 
lość przekonania romantyka czystej 
Wody, wniósł wreszcie odwagę, entu- 
Zzjazm, zapał, poświęcenie prawdziwe- 
80 żołnierza. Wszystkie te cechy dźwię 
czały w każdej jego mowie. Każde je- 
$0 przemówienie, każda akcja polity- 
Czną dawała jego obraz taki właśnie, 
Jak piszemy: bohater, romantyk, żoł- 
nierz. 

  

Tracimy'w zmarłym nietylko kole- 
|8€ politycznego, tracimy przyjaciela. 
Takiego przyjaciela, jakiego mieć mo- 
żemy, to znaczy przyjaciela naszej ide- 

| ologji.  Wytykał Hołówce „Robotnik* 
Jego broszurę o ziemianach. Hołówko 
am był szłachcicem z Nowogródzkie- 

80, urodził się na wygnaniu z ojca po- 
| Wstańca, karty histonji i  martyrologji 

| Szlachty polskiej stały przed nim otwo- 
| rem. Nie on jeden szukał drogi do zdo- 
bycia Niepodległości przez socjalizm. 

śród akcji politycznej niewątpliwie 
Toszurę o ziemianach pisał w swoim 

: газ1е taksamo szczerze, jak wszystko, 

|0 czynił Wypływała ze szczerego 
fozdrażnienia, czy uniesienia. Ale wła- 
Śnie dlatego, że ją szczerze pisał 

|Człowiek szczery, została później przez 
Niego samego przekreślona. W ostat- 
lim okresie swego życia Hołówko mógł 
być uważany za jednego z najaktyw- 
liejszych i najgorętszych  przedstawi- 
<ieli mocarstwowej myśli polskiej. Miał 
Wielkość Polski przed oczami. 

'— Umarł w pełni sił, wtedy, kiedy ta- 
leni jego zaczął rozkwitać. Znany był 
Hołówko jako szeregowiec. marsz. Pił- 

Šudskiego, w ostatnim Sejmie mowy 
lego wysunęły jego osobę do pierwsze- 
go szeregu. Był to bezsprzecznie jeden 

2 pierwszych mówców w Sejmie. Je- 

šo talent polityczny rozkwitał, był jak- 
gdyby w przededniu do przejścia do 
klasy mężów stanu. Jakże świetnie ro- 
zurmmiał kresy, jak świetnie rozumiał za- 

 gadnienia polskiej polityki międzyna- 
rodowej. Pod tym względem nie będzie 
przez nikogo zastąpiony. I dlatego nas, 

| £rupę ideową, którą określę dziś jako 
, Srupę ideową „Słowa”, ta śmierć stra- 
| Szna, tragiczna, okrywa o wiele grub- 
Szym kirem i żałobą, niżby to nawet 
mogło się zdawać. Cat. 
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LWÓW. PAT. — W SOBOTĘ DNIA 29 
В. M, O GODZINIE 20 MIN. 30 ZAMOR- 
DOWANY ZOSTAŁ W TRUSKAWCU, BA- 
WIĄCY TAM NA URLOPIE WYPOCZYN- 
KOWYM WICEPREZES KLUBU SEJMO- 
WEGO BBWR POS. TADEUSZ HOŁÓW- 

KO. DO PENSJONATU S. S. BAZYLJA- 
NEK, DO POKOJU NR. 5, GDZIE MIESZ- 
KAŁ POSEŁ HOŁÓóWKO, WTARGNĘLI 
DWAJ NIEZNANI SPRAWCY, KTÓRZY 
ODDALI DO POSŁA HOLOWKI TRZY 
STRZAŁY. JEDNA Z KUL UGODZIŁA PO. 
SŁA HOŁÓWKĘ W GŁOWĘ, DWIE INNE 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

$. Р. TADEUSZ HOŁÓWKO 

Dzisiejszy numer zawiera dodatek radjowy. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

  

W PLECY, OPRÓCZ TEGO SPRAWCY 
ZADALI POSŁOWI HOŁÓWCE CIOS SZTY 
LETEM W LEWĄ PIERŚ. ZAMACHU DO- 
KONANO W CHWILI, GDY POSEŁ HO- 
ŁÓWKO LEŻAŁ W ŁÓŻKU, CZYTAJĄC 
KSIĄŻKĘ. W PIĘĆ MINUT PO DOKONA- 
NIU ZAMACHU PRZYBYLI NA MIEJSCE 
ZBRODNI STAROSTA PORĘBALSKI, NAD- 
KOMISARZ KRUPA | POSEŁ BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU WOJCIECHOWSKI. 
MORDERSTWA DOKONANO PODCZAS 
ULEWNEGO DESZCZU, KTÓRY, UTRUD- 
NIA POŚCIG ZA SPRAWCAMI. 

Nowy rząd Mac-Donalda 
Nowy gabinet Mac-Donalda о- 

chrzczono mianem gabinetu koalicyjne- 

go, nazwa ta jednak nie odpowiada tej 

formie rządu, która obecnie ma miej- 

sce w Anglji. Gabinet Mac-Donalda 

nie jest koalicją ani trzech ani też 

dwóch stronictw, a jest typowym rzą- 

dem osobistości o ograniczonych zada- 

niach. Po spełnieniu tych zadań gabi- 

net poda się do dymisji i wówczas 

prawdopodobnie zostaną rozpisane no- 

we wybory. 

Zadania, jakie ma przed sobą no- 

wy rząd polega na przeprowadzeniu 

sanacji finansów. Plan sanacji finan- 

sowej, który już opracowano, przewi- 

duje pokrycie deficytu ' budżetowego 

wynoszącego 120 milj. funtów w poło- 

wie przez wprowadzenie oszczędno- 

ści budżetowych, a w połowie przez 

podwyższenie niektórych podatków. Na 

oszczędności złożą się 10 proc. reduk- 

cja zapomóg dla bezrobotnych, zmniej 

szenie pensyj nauczycieli, zmniejszenie 

poborów ministrów i djet poselskich 

oraz redukcje subwencyj na pomoc sa- 

nitarną i dla rolnictwa. Oprócz tego 
wprowadzony ma być podatek luksu- 

sowy i zwiększone opłaty od piwa, wi- 

na i tytoniu. 

Prowizoryczny charakter nowego 

rządu został wyraźnie podkreślony 

przez delegowanie do gabinetu repre- 

zentantów stronnictwa konserwatywne 

go. Konserwatyści liczą się najwyraź- 

niej, że po nowych wyborach im właś- 

nie przypadnie w udziale sprawowanie 

rządów i dlatego nie wysłali do gabi- 

netu b. wicekróla Indyj lorda Irvina, 

przewidzianego na konserwatywnego 

ministra spraw zagranicznych i wogó- 

le oddali dwa najpoważniejsze portfe- 

le ministerjalne liberałom. 

Nowy rząd w parlamencie będzie 

posiadał olbrzymią większość. Oprócz 
250 konserwatystów i 60 liberałów, 11 
irlandczyków, którzy idą razem z kon- 
serwatystami, za rządem będzie głoso- 
wała znaczna część umiarkowanych 

posłów z Partji Pracy, co niewątpliwie 

doprowadzi do rozłamu w tem stron- 

nictwie. W ten sposób plan sanacyjny 

ma zapewnioną przyszłość. 

Ostatnie przesilenie ministerjalne w 
Anglji dowodzi, że Labour Party nie 
dorosła do roli stronnictwa odpowie- 
dzialnego za losy państwa. W najbar- 
dziej krytycznym momencie Labour 

Party zrzekła się rządów i przeszła do 

opozycji, aby ratować, mocno nadwe- 
rężoną reputację u wyborców, wobec 
możliwości wyborów do parlamentu 
na wiosnę przyszłego roku. Interes par- 
tyjny wziął górę nad interesem  pari- 
stwowym. Na szczęście Anglja ma je- 
szcze konserwatystów i ludzi uczci- 

wych, którzy w chwilach krytycznych 
zawsze gotowi.są stanąć do szeregu, 

gdy państwo wymaga poświęcenia. 

„Sukcesja po rządach Partji Pracy 
nie jest lekka. 120 miljonów deficytu 
budżetowego i 2.700.000 bezrobotnych. 
Gdy przed dwoma laty Labour Party 

obejmowała rządy, deficytu nie było 

ani pensa, a bezrobotnych było równo 
1.600.000 ludzi mniej, 

Mac - Donald, Snowden, Thomas 
zachowali się jak ludzie uczciwi. Nie 
skusiły ich kalkulacje partyjne i z ca- 
łą godnością podjęli się dalszej pracy 

nad wyjściem z ciężkiego położenia. 
W pierwszej swej mowie wygłoszo- 

nej po utworzeniu rządu Mac Donald 
powiedział: 

„Mówię.w niezwykle ciężkich dla 

mnie warunkach. Całe swe życie po- 

święciłem sprawie Partji Pracy. Byłem 
przy jej narodzinach, pomagałem sta- 

nąć jej na nogi i w chwili obecnej nie 

zdradziłem swych przekonań ani idea- 
łów. 

Mówią, że Partja Pracy nie dała mi 

oficjalnego pełnomocnictwa na to, co 

czynię obecnie. To prawda. Jestem je- 

dnak przekonany, że w interesach kla- 

sy robotniczej powinienem tak właś- 

nie czynić. Ale jakieby nie były pełno- 
mocnictwa, uważam za swój obowią- 
zek podporządkować się obowiązkowi 
bardziej wielkiernu obowiązkowi 

narodowemu, tak jak go rozumiem, zu- 

pełnie niezależnie od tgeo, jakie będą 

tego następstwa", 
Piękny przykład. 

 Dokoła 
TRAKTAT SOWIECKO - NIEMIECKI 

Sz. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. e — A. Laszuk. 

sięgarnia K. Malinowskiego. DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

      

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowinc) 
Zagraniczne 50 proc. S Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie oztneję zastrzeżeń CO 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mie! 

POSTAWY — 

   

  

Przemówienie p. ministra 

Zaleskiego. | 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj około 

godz. 9-ej wieczorem został wydany 
na terenie wystawy kolonjalnej przez 
dyrekcję wystawy w osobach ministra 
kolonij Pau-Reynaud i marszałka Lyau 
tey'a obiad na cześć ministra spraw za- 
granicznych Polski p. Augusta Zale- 
skiego. Obecni byli przedstawiciele rzą 
du z premjerem Lavalem na czele oraz 
przedstawiciele Świata politycznego, 
gospodarczego i prasy. Ministrowi Za- 
leskiemu towarzyszyli m. in. minister 
Szumlakowski, minister  Miihlstein, 
charge d'affaires ambasady polskiej i 
radca ambasady Frankowski. 

P. minister Zaleski, zwracając się 

do marszałka Lyautey'a powiedział: 
Pan jest, Panie Marszałku, jedną 

ze sław Francji. Z tego tytułu Pan jest 
także bohaterem narodowym i dla Pol- 
ski. Pan, jako Lotaryńczyk, kocha swój 
kraj rodzinny, związany  specjalnemi 
węzłami z Polską i jej królem Stanisła- 
wem Leszczyńskim, którego pamięć 
jest tak żywą wśród nas. Związani tą 
pamięcią, jesteśmy, Panie Marszałku, 
trochę współziomkami. 

Następnie p. minister Zaleski pod- 

kreślił, że minister spraw  zagranicz- 
nych Polski zawsze z radością korzy- 
sta z okazji, jaka mu się nadarza, aby 
wejść w kontakt z francuskimi mężami 
stanu, spotkanie zaś dzisiejsze jest spe 
cjalnie cenne, nietylko ze względu na 
wystawę, ale także ze względu na mo- 
żność podkreślenia raz jeszcze przed 
otwarciem sesji Ligi Narodów przyja- 
żni polsko - francuskiej oraz solidar- 
ności, z jaką dążą obydwa kraje do 
podtrzymania pokoju. 

Ostatnio w pełnej zgodzie rządy 
Francji i Polski rozpoczęły, każdy ze 
swej strony pertraktacje a pakt o nie- 
agresji. Inicjatywę tę, głęboko zrozu- 
miałą, obydwa kraje, tak bardzo pacy- 
fistyczne, przyjęły z wielką radością. 
Polska z największem zaufaniem i naj- 
głębszą sympatją powitała wysiłki Fran 
cji w tym kierunku. W zakończeniu 
przemówienia p. minister wyraził na- 
dzieję, że mimo trudności, na jakie ta 
akcja pokojowa natrafia, wysiłki obu 
rządów nie pozostaną bez skutku i 
wzniósł toast za pomyślność imperjum 
kolonjalnego Francji i za wieczystą 
przyjaźń Francji i Polski. 

Min. Wł. Neumann na audiencji u króla 
| Haakona VII 

OSLO. PAT. — Poseł nadzwyczajny i 

minister pełnomocny Rzeczypospolitej Wła- 

dysław Neumann wręczył w dniu 29 b. m., 

na uroczystej audjencji, listy uwierzytelnia- 

jące królowi Haakonowi VII. 
W dłuższej rozmowie król wykazał duże 

zainteresowanie sprawami polskiemi, kładąc 
szczególny nacisk na stosunki gospodarcze. 

  

Węgrzy czczą pamięć Polaków 
BUDAPESZT. PAT. — W dniu 29 

b. m. w 405-tą rocznicę, bitwy z Tur- 
kami pod Mohaczem, w której po stro- 
nie węgierskiej brali również udział 
rycerze polscy, dokonano odsłonięcia 
pomnika Polaków, poległych w tej bi- 
twie. 

Na mszy, odprawionej przez kape- 

jana wojskowego biskupa Hasza, obe- 

cni byli: poseł Rzeczypospolitej Pol- 

skiej Łebkowski, poseł turecki Behidi- 

Bey, hr. Szechenyi, wiceprezes komi- 

paktu o ni 
SKIEROWANY JEST PRZECIW 

POLSCE 
PARYŻ. PAT. — Omawiając pobyt Li- 

twłnowa w Berlinie, „Le Temps“ pisze: 
Obecność Litwinowa w Berlinie wzbudza 

szczególne zainteresowanie w związku z 

kwestją paktów o nieagresji. Należy w de- 
klaracjach Litwinowa podkreślić kilka wido- 
cznych sprzeczności. 

Nie widać dokładnie, do czego zmierza 
twierdzenie Litwinowa, iż niema żadnych 
rozmów pomiędzy Polską a ZSRR, podczas 
gdy przyznaje on, iż istotnie poseł Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Moskwie wystąpił z 

nowem oświadczeniem, gdy tymczasem gło- 

si, że ZSRR pragnie zawrzeć pakty o nie- 

agresji ze wszystkiemi państwami ościenne- 

mł Związku Sowieckiego i przyznaje, że 

pakt rosyjsko - polski wykluczałby wszelką 

możliwość agresji przeciwko Polsce. 

Dziennik zadaje sobie pytanie, czy dwu- 

znaczne oświadczenie Litwinowa nie zmie- 

rzały do uspokojenia Niemców co do ewen 

tualnych kensekwencyj układu francusko-r0- 

syjskiego i polsko-rosyjskiego. Również z 
niepokoju niemieckiego co do możliwości ta- 

kiego układu wyciągnąć można wniosek, że 

traktat niemiecko-rosyjski, zawarty w Berli- 

nie, posiada istotnie ostrze, skierowane prze 
ciwko Polsce. 

  

STANOWCZA POSTAWA FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Na temat złożo- 

nych przez Litwinowa  deklaracyj w 

Berlinie i aluzji, twierdzącej, że w roz- 

mowach francusko - rosyjskich nie by- 

ło mowy o specjalnem położeniu Fran- 

cji w stosunku do Polski, „Le Temps“ 

pisze: 

Wszystkie deklaracje Litwinowa nie 

przeszkodzą temu, że traktat o nieagre 

sii zostanie zawarty pomiędzy Fran- 

cją a Związkiem Sowieckim  (równo- 

cześnie, rozumie się, Z umową gospo- 
darczą, gwarantującą wszystkie nasze 

prawa co do długów i nasze interesy, 

dotyczące wymiany handlowej)  jedy- 

nie w tym wypadku, kiedy Polska i 

Rumunja uzyskają również gwarancje 
— czy to przez umowę bezpośrednią, 

czy to przez umowę wspólną pomiędzy 

trzema państwami — przeciwko ja- 

kiejkolwiek groźbie agresji ze strony 

Rosji Sowieckiej. 
Poza tem nie będzie pomiędzy Mo- 

skwą a Paryżem żadnego paktu o ja- 

kimkolwiek charakterze. 

  

LITWINOW W ROZMOWIE Z DZIENNIKARZAMI 

BERLIN. PAT. — W uzupełnieniu wczo» 

rajszej wiadomości o konferencji Litwinowa 

z przedstawicielami prasy niemieckiej zastu- 

guje na uwagę szereg odpowiedzi, udzielo- 

nych przze sowieckiego komisarza spraw za 

granicznych na zadawane mu pytania. 

Zapytany, jakie motywy skłonić mogły 

posła polskiego Patka do przedłożenia w о- 

statniej chwili projektu paktu o nieagresji, 

Litwinow wyraził się ogłędnie, że co do te- 
go mógłby czynić tylko domysły, któremi 

nie chciałby się dzielić z innymi. 

Pytaniu jednego z dziennikarzy, czy w 
warunkach polskich, o których mówi komu- 

nikat sowiecki, znajduje się również żąda- 
nie, dotyczące zabezpieczenia Polsce kory- 

tarza oraz stosunków polsko - gdańskich — 

Litwinow zaprzeczył w tonie stanowczym. 

tetu narodowego im. Batorego gen. Ko 
słowsky, wicemarszałek Izby Deputo- 
wanych Czettier, minister obrony na- 
rodowej Lazar, przedstawiciel Izby Pa 
nów kanonik Sgaz oraz reprezentanci 
władz miasta Budapesztu, komitatów, 
władz wojskowych, cywilnych i miej- 
scowe delegacje byłych kombatantów 
i inwalidów wojennych Graz wieloty- 
sięczne tłumy publiczności. Po mszy 
nastąpiło odsłonięcie pomnika. 

eagresji 
NIEMCY SĄ ZANIEPOKOJENI 

BERLIN. PAT. — Zaniepokojenia, wy- 
wołanego w niemieckich kołach nacjonali- 
stycznych sprzecznemi ze sobą komunikata- 

mi w sprawie rokowań o pakt o nieagresji, 
nie zdołały osłabić uspokajające enuncjacje, 
złożone wczoraj przez Litwinowa na konie- 
rencji prasowej. W dalszym ciągu w kołach 

tych zaznacza się uczucie odosobnienia, wy- 
wołane niepewnością, czy Niemcom uda się 
na dłuższą metę utrzymać w pogotowiu po- 
lityczny i militarny front Rosji sowieckiej, 
skierowany przeciwko Polsce. 

Podnoszą się głosy ostrzegawcze, że u- 
waga Rosji zanadto pochłonięta jest sprawa- 
mi Bliskiego i Dalekiego Wschodu, któremi 
mimo pozorów milczenia, rząd sowiecki w 
ostatnich latach nie przestawał się głęboko 
interesować. W pewnych kołach niemieckich 
podejrzewają nawet, że ostatnie rozmowy 

ZSRR z Francją i Polską mogą być począt. 
kiem desinteressement rządu sowieckiego wo 
bec ewentualnych koniliktów europejskich. 

[gf —= =. 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach" 
Ę listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WOLFFA 

| Józera ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 

—. —. @ 

  

  

        
  

Polskiej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

gr. 40. Za tekstem 15 gr 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. 

Księgarnia 
Bednarski. 
Macierzy -Szkołnej. 

        

        

Wywiad z Brueningiem 
Kanclerz Bruening udzielił wywia- 

du, w którym sprecyzował stanowisko 
Niemiec w najważniejszych zagadnie- 
niach politycznych.  Przezwyciężenie 
kryzysu gospodarczego możliwem bę- 
dzie — zdaniem kanclerza — tylko w 
drodze wzmożenia siły. nabywczej kra- 
jów. Warunkiem osiągnięcia tego jest 
pokój gospodarczy i stabilizacja sto- . 
sunków politycznych. Dalszy rozwój 
zagadnienia reparacyjnego zależy od 
Stanów Zjednoczonych. Niemcy nie 
powinny rozpatrywać tej kwestji wy- 
łącznie z punktu widzenia własnych in- 
teresów. Kanclerz nie oczekuje w tej 
sprawie żadnego decydującego zwrotu 
przed grudniowem zebraniem Izby re- 
prezentantów w Waszyngtonie. Kan- 
clerz uważa dalej, że zagadnierie 
10-letniego moratorjum politycznego 
pomiędzy Niemcami i Francją, nie po- 
winno być wysuwane w obecnej dy- 
skusji międzynarodowej. 

„Musimy najpierw osiągnąć porozu 
mienie z innemi mocarstwami, zwła- 
szcza z Francją w sprawie konkretnych 
zagadnień gospodarczych, przedewszy 
stkiem zaś w sprawie ceł i miedzyna- 
rodowych karteli. Kwestja ceł, które 
muszą być zniżone, wymaga  dokład- 
nego zbadania. Spodziewam się, że w 
tym punkcie będziemy mogli dojść do 
uzgodnienia stanowisk'. ` 

Na pytanie, czy Niemcy i Austrja w 
razie uzyskania przychylnego dla nich 
rozstrzygnięcia Trybunału w Hadze, za 
mierzają przeprowadzić projekt unii 
celnej, kanclerz oświadczył: 

„O ile wyrok Trybunału Haskiego 
wypadnie dla nas korzystnie, świat 
zrozumie wówczas, że Niemcy posunę- 
ły o krok naprzód światowy problem 
ceł. Wobec wyrażonej przez Niemcy 
gotowości zawarcia z innemi krajami 
podobnych umów celnych, oczekiwać 
będziemy na propozycję innych rządów 
konstruktywnęgo rozwiązania tego za- 
gadnienia“. 

Przechodząc do sprawy niemiec- 
kich zbrojeń morskich, kanclerz о- 
świadczył, że uważa za rzecz niewska- 
zaną, aby kwestja budowy pancernika 
B była przedmiotem miedzynarodo- 
wych rozważań. Na uwagę korespon- 
denta, że minister Groener przedłożył 
w Reichstagu projekt wybudowania 
do r. 1938 6-ciu pancerników, a do r. 
1942 dwóch dalszych, kanclerz Brue- 
ning oświadczył: 

Miało to na celu położenie kresu 
ustawicznym sporom w sprawie budo- 
wy nowych morskich jednostek bojo- 
wych. 

Troski o nowym kursie 
Stalina 

Ostatni numer wychodzącego w 
Paryżu „Biuletynu opozycji* (organ 
komunistów, którzy, odmówili powrotu 
do ZSSR t. zw. „Niewozwraszczen- 
ców*') zawiera następujące oświadcze- 
nie Trockiego: 

Zapytujecie się mnie, czy nowy 
kurs, zapowiedziany w niedawnej mo- 
wie Stalina oznacza powrót na drogę 
kapitalizmu. 

Nie, tego twierdzić nie mogę. Ma- 
my przed sobą wielki okręt na drodze 
od kapitalizmu do socjalizmu. Ściśle 
powiedziawszy, jest to cofnięcie się. 
Jednakowoż to cofanie się ma charak- 
ter taktyczny. Strategiczna linja może 
przy tem pozostać stara. Konieczność 
zwrotu i jego nagłość wywołane zo- 
stały błędami, jakich dopuściło się sta- 
linowskie kierownictwo. Na błędy te, 
zarówno jak i konieczność zwrotu sa- 
mego wskazywałem przez całe dwa о- 
statnie lata—powiada Trocki—w arty- 
kułach zamieszczonych zagranicą w 
Biuletynie opozycji. W takich warun- 
kach zwrot Stalina był najmniej spo- 
dziewany. u lewicowej opozycji. Mó- 
wić o powodach tego zwrotu, o wyrze- 
czeniu się celów socjalistycznych, by- 
łoby nonsensem. Nowy kurs Stalina 
może jednak nietylko wzbudzić nadzie- 
je lekkomyślnych wrogów Stalina, ale 
zarazem pozbawić odwagi niektórych 
przyjaciół Związku Sowieckiego. 

Pierwsi się bali, ale drudzy mieli 
nadzieję, że po kilku latach znikną w 
ZSSR. kułacy (zamożni rolnicy), że 
rolnictwo zostanie całkiem skolektywi- 
20wane i że zapanuje socjalizm. Kwe- 
stji planu pięcioletniego nadano cha- 
rakter wyścigów o nagrody. 

Opozycja lewicowa stanowczo prze 
strzegała przed tego rodzaju polityką, 
a zwłaszcza — podkreśla Trocki — 
przed przedwczesną zamianą planu 
pięcioletniego na plan czteroletni.



ECHA KRAJOWE 
Z życia słonimskiego 

AGITACJA PRZEDWYBORCZA 

Dzień 29-go bieżącego  miesią- 

ca przeszedł pod znakiem agitacji 

przedwyborczej, odznaczającej się nie- 
zwykłem napięciem. Całe miasto po- 
kryło się różnobarwnemi plakatami i 
afiszami, wszędzie była rozrzucana bi- 
buła agitacyjna, w lokalach  publicz- 
nych odbyły się wiece wszystkich 
grup, biorących udział w wyborach. 

WIEC LISTY „RZECZOW 
W. piątek odbył się wiec przedwyborczy 

członków straży ogniowej, występującej, jak 
już donosiliśmy, z własną listą do wyborów 
do rady miejskiej pod hasłem „Rzeczowej 
pracy samorządowej. 

Na wiec ten stawii się licznie członkowie 
straży, kilku przedstawicieli starszego spo- 
łeczeństwa i grupa... wyrostków, żądnych 

„ „atrakcji”. 
Ci „najnižsi“ nie zawiedli się wcale. Istot 

nie wiec straży ogniowej byt  „atrakcją“. 
Dlaczego — o tem wymienimy poniżej. 

Zagaja zebranie p. Piasecki, naczelnik 
straży, który rzucając hasło straży: „pomoc 
bliźniego”' stara się nawiązać je do konie- 
czności okazywania tej „pomocy” na terenie 
rady miejskiej. Ale komu ma być pomoc u- 
dzieżona, oraz «w. czem — tego nie powiedzia 
no. Wspomniano także, że idą „bronić inte- 
resów mieszkańców miasta bez różnicy wy- 
znania i narodowości*. Bardzo ładnie. Ale 
kto je gwałci? Przed kim potrzebna obrona? 
W dalszem przemówieniu wspomina, że chce 
być referentem od spraw, bezpieczeństwa 
pożarowego w radzie miejskiej! (Sic) A 
więc referent bezpieczeństwa i obrońca „u- 
ciskanego” (nie wiadomo przez kogo) ludu! 
Czyż to nie demagogja wyższego szczebla? 

Następnie „udzielono” głosu p. Staroste- 
ckiemu (PPS CKW), którego spotkała nie- 
miła obstrukcja obecnych na zebraniu wy- 
rostków, zwolenników piątki (listy robot- 
niczej). Zarzucano mu zdradę klasy robot- 
niczej. Zakrzyczano „precz, precz, przecz 
zdrajco proletarjatu!“ Powstał hałas, tumult, 
zamieszanie, rzucono masę odezw 5-ki. Wiec 
przerwano. Nastąpiła „eksmisja" elementu 

Wieczorem użyto reklamy świetlnej 
w celach agitacji. 

Oddziały straży ogniowej z orkie- 
strą przeszły ulicami miasta, wnosząc 
nowe roznamiętnienie, które doprowa- 
dziły w kilku miejscach do bójek mię- 
dzy zwolennikami listy Nr. 7 a sympa 
tykami list innych. 

Słonim dawno nie był tak ożywio- 
ny i podniecony. 

EJ PRACY SAMORZĄDOWEJ" 
niepożądanego. Jednego zrzucono ze scho-, 
dów, drugiego pobito do krwi, trzeciemu 
przetrącono rękę, innym zagrożono, a gdy 
się wszystko uspokciło, p. Starostecki, wido- 
cznie silnie podenerwowany, rozpoczął... 
prelekcjęł Mówił długo i nudnie z początku 
0 budżecie, potem o zasadach budżetowania, 
dalej o kompresji wydatków, o konieczno- 
ści poddania rewizji budżetu miejskiego. Na- 
stępnie o... konstytucji, Szwajcarji i jej szkol 
nictwie i t. p. Słowem o wszystkiem i o ni- 
czem. Układ zdań, forma przemówienia: bez 
życia i porywu bynajmniej nie wpłynęła na 
obecnych dodatnio. Przez cały czas szary 
koniec silnie denerwował się, zaś hałaśli- 
wem zachowaniem się swojem jakby żądał 
zakończenia jaławiej bez treści gadaniny. Te- 
maty pseudo gospodarcze poruszane przez 
p. Starosteckiego nieumiejętnie precyzowa- 
ne słuchaczom nie budziły najmniejszego za- 
interesowania, zaś staczanie się p. Staroste- 
ckiego z tematu gospodarczego na tory po 
lityczne było wprost rażącem. 

Dalej przemawiał p. Zakin w języku ży- 
dowskim i p. Kosowski (!) z ramienia stra- 
żaków po polsku. Ostatni scharakteryzował 
prace straży na terenie Słonima. 

Całość wiecu wypadła bardzo niekorzy- 
stnie dia organizatorów. Wrażenie jaknajgor- 
sze. Poznali się bowiem strażacy, kim jest 
p. Starostecki, czego po nim należy się spo- 
dziewać i że nie podobna łudzić się nadzie- 
ją, by barwa czerwona, którą tak zawsze 
kochał, pod sztandarami straży ogniowej 
znikła. Dlatego zaraz po wiecu rozległy się 
narzekania i utyskiwania na domniemanego 
„fachowca* samorządowego. 

  

PODBRODZIE 
— Niebezpieczne przejście. W piątek wie 

czór przybywający do Podbrodzia od gra- 
nicy łotewskiej pociąg zabił przechodzące- 
go w poprzek toru kolejowego woźnego ma 
gistretu Maurycego Stankiewicza. 

Wypadek zdarzył się w b. uczęszczanem 
miejscu, na leżącym poprzez tory kolejowe 
chodniku o sto kroków od przejazdu. Chod- 
nik ten łączy w najprostszej linji obie części 
miasta, położone z dwu stron idących obok 
siebie obu szlaków kolejowych, łączących 
Podbrodzie z Turmontem i Królewszczyzną. 
Jest to niestety już drugi na tem samem 
miejscu wypadek śmierci od pociągu od kil- 
ku miesięcy. Ubiegłej zimy w ten sam spo 
sób zginął właścicie! restauracji ś. p. Buj- 
«o, a O iwypadek na tym chodniku b. łatwo     

i Ogródek 

od 3 I pół 

4-klasowa Początkowa Szkoła Polsko - Francuska 

Trocka 7. 
Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 5 I pół, do Ogródka 

Szkoła przygotowuje dzieci do 1-ej klasy Gimn. Państw. Rytmiczna Gimna- 
styka, Kancelarja czynna od 17 sierpnia codziennie, prócz Niedzieł i 

od godziny 11—l-ej. 
Początek zajęć szkolnych 3-go września, 

ze względu na to, że tory kolejowe niedale- 
ko chodnika tworzą zakręt i przychodzące 
pociągi nie mogą być już zdaleka widziane. 
Niebezpieczeństwo zwiększa się w zimie, 
kiedy śliskie obie pochyłości toru kolejowe- 
go zmuszają przechodnia do ostrożniejszego 
powolnego ruchu. Zdaniem osób, które nie- 
jednokrotnie już omal były nie wpadły pod 
pociag na tymże chodniku, tylko nadzwy- 
czajna uwaga przechodnia 'może go tu u- 
chronić od przejechania, jeśli się tam znaj- 
dzie w chwili przybycia pociągów, tak czę- 
stych w Podbrodziu. 

Czyby nie należało zamknąć owe przej- 
ście, zwłaszcza, że się ma o 100 kroków 
przejazd chroniony automatycznemi  barje- 
rami i gwarantujący bezpieczeństwo ruchu. 

—ib. 

_ — " 

    

Dziecięcy.      
     
     świąt 

  

    

  

Opłaty za naukę zniżone. 
    

  

WPUSZCZY 
Chciałbym bardzo, ale to bardzo, w ży- 

ciu spotkać tego gentlemana, który trudni się 

układaniem rozkładów jazdy pociągów na 

trasie Wilno — Białowieża, — nie dłatego, 

broń Boże, by poszkodować go na honorze 

i zdrowiu — nie, nic podobnego, jedynie li 

dlatego, by mu wytłumaczyć  absurda'ność 

całego rozkładu pociągów. 
Bo proszę posłuchać: 
O godzinie 2-ej po północy pociąg wy- 

rzuca ze swej gardzieli podróżnych w Haj- 
nówce (miasto gdzieś hen na horyzoncie, a 

w mieście niema hotelu). 

Podróżni do Białowieży skupiają się w 
bufecie, w którym nic niema, bo wszystko 

„wyszło* i oczekują na pociąg, który o godz. 
6.5 rano powiezie ich do odległej o 14 klm. 

Białowieży. 

No nic, ale dojeżdżamy. 

Od Hajnówki jedzie się do serca puszczy 

Piałowieży lasem, mocno przez zaborców 
powystrzępianym, aż po półgodzinnem drga 
niu konwulsyjnem w pociągu, pamiętającym 

ostatniego z |agiellonów, stajemy w Biato- 
więży. ® 

Korzystam z uprzejmości Dyrekcji La- 

sów, która gościnnie otwiera  przedemną 
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wrota puszczy i przecudownego rezerwatu. 

Dwa gniadosze i lekko niosący powóz, 

suną przez jasną polanę pałacową, ku bra- 
mie z napisem „Park Narodowy”. 

I tu kończy się świat i pojęcia XX wieku. 
Suniemy w mrok, w którym drzemie 

puszcza, —. Kolumnady dębów j jodeł, któ- 

rych kapitele korony dystylują światło sło- 

‚ песгпе, tworzą przedsionek tej świątyni na- 

tury. 

Kierownik rezerwatu wskazuje mi rę 

ką na prawo, — Poza zwałami i wywrotami 

drzew ogromnych, na tle zieleni widnieje 
złota p!iama jelenia. 

Jest to szesnastak, samotnik. Nie lubi 

stada, psoci zarządowi rezerwatu — i skoń- 

czy marnie. 

Skazany jest bowiem na odstrzał. 
Jedziemy dalej, 

Jak przebłyski złotej nici słuckiego pasa, 

migają wśród zieleni sarny, nie spłoszone — 
ludzi się nie boją, ot, tak sobie, dla zabawy. 

Stadko zatrzymuje się opodal. Kozioł 
podnosi z wdziękiem główkę i ciekawie 

przygląda się przyrządowi, do którego czło- 

wiek wprzągł jakieś dziwne istoty. 

Chłonie nas las, potężny, odwieczny, nie 

tknięty ręką ludzką, gdyż eksploatacja drze 
wa w sercu puszczy jest technicznie niewy- 

konalną. tri A sq 

Jesteśmy w okręgu najstarszym. | 
Ten dąb liczy lat 600 

Zapewne młodzikiem będąc pamiętał 10- 
wy króla Władysława w roku 1409, gdy to 
bito i konserwowano mięso 

  

na wyprawę 
grunwaldzką. 

Cuda, cuda. 

Ponad głowami o 50 metrów huczą or- 
gany puszczy, — Potężnie. 

Tak musiał wyglądać ogrójec, utracony 

przęz pierwszych rodzicieli. 
Na wykrociu dębu zasiadła olbrzymia 

sowa. jest siwą zupełnie — najbliższa krew- 

niaczka sów połarnych. 
Na ziemiach polskich tylko puszczę za 

mieszkuje. Siedzi, kręci głową i z trudem 
spogląda w dó! ku mnie. Mimo półmroku w 
puszczy, w dzień jest ślepą. 

— Jaka szkoda — mówi p. J., kierow 
nik rezewati -— że pan do nas w maju nie 
zawitał; puszcza jest cała ukwiecona, a sło 
wiki, ach panie, tak, jak tu w: puszczy, nie 

śpiewają nigdzie. 

— Lud puszczański, opowiada cuda O 
słowikach, oto jak słowik puszczański śpie 
wa. 

Tatku!! 
Będziesz pi—i—i—i—ć — 
Będziesz pi—i—i—i—ć — 

zapytuje „mama“ słowik małżonka na 
gałęzi. Słowik „mąż* i zaniediugo „tata“ 
odpowiada, namiętnym stacattem „— a tak, 
a tak, a tak". 

Ale jedziemy do żubrów. 
Zamieszkują one w specjalnym rezewa- 

cie „Zwierzynieckim“. 

Stary, miły strzelec w wojskowej posta- 
wie wita nas i umiła pogawedką drogę do 
żubrowego matecznika. 

5.1.0 Ww O 

Konwencja handlowa francusko-węgierska 
BUDAPESZT. PAT. — Węgierskie biuro 

korespondencyjne donosi z Lillafuered, że 

rokowania francusko - węgierskie, które to- 

czyły się w tej miejscowości, zakończone 
zostały w dniu wczorajszym i doprowadziły 
do zawarcia dodatkowej konwencji handlo 
wej, parafowanej wczoraj przez przedstawi- 

cięli Francji i Węgier. 

W konwencji tej Francja przyznaje sze- 

reg ulg dła zboża węgierskiego, celem uła- 
twienia jego zbytu na rynku francuskim. 

Wzamian Węgry wprowadzają zniżkę taryfy 
celnej dla pewnych artykułów przemysłu 

francuskiego, co do których obowiązywać 

ma klauzula narodu najbardziej uprzywilejo- 

wanego. s 
Konwencja parafowana została ze stro- 

ny francuskiej przez ministra pełnomocnego 

Francji w Budapeszcie de Vienne, ze stro- 
ny Węgier — przez ministra pełnomocnego 

de Nickla. 

  

Misjonarze w ręku komunistów chińskich 
HANKOU. PAT. — Do klęski strasznej 

powodzi, która nawiedziła całą dolinę Yang- 
Tse i pozbawiła chleba i dachu nad głową 
miljony mieszkańców, dołączyła się teraz je- 
szcze klęska bandytyzmu oraz wzmożonej 
działalności komunistów, którzy korzystają 
ze straszliwego położenia wieśniaków i do- 
konywują wielu kradzieży i mordów. 

Ostatnio porwano jednego z misjonarzy 
z misji Saint-Columban koło Yokiaków. Ra- 
zem z innymi misjonarzami różnych narodo 
wości w obecnej chwili w rękach żywiołów 
radykalnych w Chinach znajduje się 17 misjo 
narzy. Przeważnie są to księża hiszpańscy 
i włoscy. Między nimi znajdują się trzy sio- 
stry fraancuskie i jedna Włoszka. 
  

Auto z żołnierzami wpadło do rowu 
Pod Siemiatyczami w czasie wyjazdu na 

szasę Wilno — Grodno przy wymijaniu fur- 
manek, auto wojskowe wiozące oddział żoł- 

nierzy wpadło do rowu, przygniatojąc jadą- 
cych. 

Dwóch szeregowców 14 d.a.k. odniosło 
cięższe rany, kilku zaś — lżejsze. 

Przedwczesny wybuch pocisku 
CIĘŻKO PORANIŁ 

W obozie wojskowym w Leśnej 
pod Baranowiczami podczas ćwiczeń 
artylerji, w jednej z armat przedwcze- 

OFICERA I ŻOŁNIERZA 

śnie wybuchł pocisk. Z obsługi otrzy- 
"mali bardzo ciężkie rany porucznik Cza 
pelski i kanonier Kadalec. 

  

Przygotowania do budowy „„Wołgostroju” 
Do lutego przyszłego roku ma zo- 

stać wykończony wstępny pyrojekt bu- 
dowy największej na świecie hydroele- 
ktrowni na Wołdze, w okolicy Samar- 
skiej Łąki. Prace przygotowawcze, roz 
poczęte zostaną już z początkiem ro- 
ku 1932 a w roku następnym pracować 
się będzie już w całej pełni. W roku 
1937 budowa ma być zupełnie ukoń- 
czona i w tym czasie też częściowo 
ma być elektrownia uruchomiona. 

Płan budowy hydroelektrowni na 
Wołdze jest częścią ogólnego planu 
t. zw. „Wielka Wołga*. Według tego 
planu na Wołdze mają stanąć cztery 

Dukoła alery 
POWÓDZTWO CYWILNE KRAVECA. 

BIETA PRZYCZYNĄ NIEPOWODZEŃ 

elektrownie wodne i trzy stację na rze- 
ce Kamie (dopływ Wołgi). Wszystkie 
te stacje mają dostarczać razem 19 
miljardów godzin kilowatowych. (Hy- 
drelektrownia na Samarskiej Łące do- 
starczač ma 7 miljardów kilowat g. 
energji elektrycznej). 

Fachowcy obliczają obecnie możli- 
wą cenę energji, wytwarzanej Wołgo- 
strojem, jak również całego urządze- 
nia. Na podstawie wyników ma się 
zadecydować, czy „Wołgostroj* ma 
być umieszczony w ogólnym planie 
piatiletki elektryfikacji ZSSR. 

Woliemarata 
— MOWA PROKURATORA. — KO- 
WOLDEMARASA. — WYNURZENIA 

  

P. MATYLDY WOLDEMARASOWEJ. 

Jak donosi „Lietuvos Zinios“, wlaščiciel 
hotelu Continental Kravec, który utracił 25 
proc. zdolności do pracy, zgłosił przeciwko 
Wojtkiewiczowi powództwo cywilne w wys. 
12 tys. litów. 

Prokurator w dłuższej mowie stwierdził, 
że wina wszystkich 24 oskarżonych została 
udowodniona. Wszyscy oni należeli potajem 
nie do organizacji „Żelaznego Wilka”, Pro- 
kurator oświadczył, że 6-ciu oskarżonych, a 
mianowicie: Macziujka, Gineitis, Steikunas, 
Swietlowski, Pupalejgis i Wojtkiewicz  zor- 
ganizowali i dokonali zamachu na płk. Ru- 
stejkę. Następnie prokurator  charakteryzo- 
wał rolę każdego oskarżonego woldemara- 
sowca. 6-ciu zarzuca się zamach na Rustej- 
kę, zaś 18-tu organizację powstania. W licz- 
bie tych 18-u znajduje się sam Woldemaras. 

Przemówienie prokuratora wywarło na 
oskarżonych przygnębiające wrażenie. Wol- 
demaras, wychodząc z sali wraz ze swym 
obrońcą Chorążyckim ocierał pot z czoła. 
Macziujka idąc z towarzyszami gniewnie mó 
wił o roli Wojtkiewicza w całej sprawie, 

Matylda Woldemarasowa udzieliła ko- 
respondentowi „Journal de Ronen* wywiadu 
w sprawie politycznych niepowodzeń swe- 
go meża. Wołdemarasowa oświadczyła, że 

przyczyną niepowodzeń i właściwą spraw- 
czynią nieszczęść Woldemarasa jest p. Pu- 
renasowa, która jako socjałdemokratka, a 
zdaniem p. Woldemarasowej jako bolszewi- 
czka, nie może znieść nic narodowego. Od 
pierwszej chwili przewrotu, gdy tylko na cze 
ię rządu stanął Woldemaras p. Purenasowa 
rozpoczęła przeciwko niemu wielką i zacie- 
kłą kampanję, wcale nie licząc się ze środ- 
kami. P. Purenasowa, jak twierdzi Matylda 
Woldemarasowa, cały czas przygotowywa- 
ła różne zamachy na Wołdemarasa. Pierw- 
szy zamach, który się udał dokonany został 
6 maja 1928 r. w Kownie w teatrze pań- 
stwowym. Zamach ten zorganizowała policja 
litewska za inspiracją i pod ogólnym kierow 
nictwem p. Purenasowej. < 

P. Woldemarasowa przy tej okazji cha- 
rakteryzuje państwowe władze litewskie w 
bardzo czarnych barwach, nazywając np. 
kierowników policji wręcz bandytami i ludź- 
mi nieokrzesanymi. 

Jak się dowiadują „Lietuvos Zinios“ u 
czynników miarodajnych,  Woldemarasowej 
prawdopodobnie zostanie zakazany wjazd 
na Litwę. Jak wiadomo p. Woldemarasowa 
jest obywatelką francuską. 

838068660089800609966006689626 
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„miał cześć z Hercogiem  Luxemburskim 
ochocić się'. 

Ale oto matecznik. 

Qgromne jodły, las o małem  podszyciu, 

  

w dali widnieje polana. 

Cicerone mój znika dając wskazówki, jak 

się zachowywać. 
Za chwilę łoskot i trzask łamanych gałę- 

Trzydzieści pięć lat w puszczy służy izi zwiastuje nadejście stada. 

Wśród zieleni zamajaczyły duże, brunat- 

ne cielska. Suną majestatycznie, wolno, spo- 
kojnie. 

Wśród matek, brykają niezdarne cielątka. 

Opodal sunie żubr — byk. 

Jest ogromny. 
Z tysiąca żubrów, które w dniu wybuchu 

wojny zamieszkiwały puszczę, jest dziś 10 
sztuk. 

Ale nięzadługo będzie jedenaście. 
Już w tych dniach. 
Wzbogaci się puszcza o jedno głupiutkie 

i niezdarne cielątko. 
Żubr ojciec ogiąda mnie dość nieufnie 

(nieufność była wzajemna), cofam się prze- 
to za jodłę a za chwilę opuszczam matecz- 
nike. 

I na tem koniec. 
Opuściłem Białowieżę pod silnem wraże- 

nięm, szczęśliwy i ufny jako obywatel pol- 

ski z posiadania skarbca narodowego, jaki 

mamy w puszczy, a którego zazdrości nam 
świat, F. Dangeł. 

Księżniczka — misjonarka Stazia Gruzińska 
a signora Ewa Amendola 

„Dyneburg. Zmarła tutaj szero- 
ko znana i ceniona nauczycielka i 
misjonarka katolicka š. p. Anasta- 
zja księżna Gruzińska z Zakonu 
Benedyktynek“. 

„Stowo“, 16 lipca 1931 r. 

Gdy wspominam księżniczkę Stazię 
Gruzińską, mimowoli nasuwa się mi 
postać jej przyjaciółki, od lat dziecin- 
nych, związanej z nią węzłami najser- 
deczniejszej miłości przez całe życie. 
Czasami obie te postacie zlewają się 
prawie w jedną. Tak bowiem były one 
podobne do siebie co do charakteru, 
zdolności, upodobań i przekonań. Oby- 
dwie władały całym szeregiem  języ- 
ków europejskich. Obydwie przyjęły 
wiarę katolicką. Dla tej więc przyczy- 
ny i obrałem powyższy tytuł. Tylko lo- 
sy ich dziwnym zbiegiem okoliczności 
były djametralnie przeciwległe. Jedna 
z damy dworu carskiego, stała się nau- 
czycielką, w polskiem gimnazjum w 
Dyneburgu, zaś druga z nauczycielki 
w gimnazjum w Wilnie, została mał- 
żonką ministra włoskiego.*) 

Pewnego czasu do „Wileńskiej 
Wyższej Żeńskiej Szkoły im. ks. Marji* 
uczęszcza córka nauczyciela Ewa 
Kiihn. Poznaje tam córkę ówczesnego 
gubernatora księcia _ Gruzińskiego, 
księżniczkę Stazię, która często nawie- 
dza szkołę sama, lub w towarzystwie 
swęgo ojca. Z całego grona dziewcząt 
wysuwają się obydwie dzięki madzwy- 
czajnym zdolnościom i inteligencji. Z 
gorącym temperamentem, dochodzą- 
cym da egzaltacji, łączą one jakiś dziw 
ny pociąg do mistycyzmu i religijności. 
Prawie zawsze są czemś zachwycone i 
podniecone. Cóż więc dziwnego, że te 
dwie, tak spokrewnione natury się za- 
przyjaźniają i stają się prawie nieroz- 
łączne. 

Będąc jedna wyznania prawosław- 
nego, zaś druga ewangelickiego, wsze- 
lako całemi dniami wędrują po kościo- 
łach wileńskich, których  pociemniałe 
od wieków obrazy i posągi świętych, 
oraz płynąca z góry muzyka organów 
wywiera na młode dziewczęta dziwne 
wrażenie, odpowiadając w zupełności 
ich nastrojom wewnętrznym. Nareszcie 
docierają one nawet do klasztoru żeń- 
skiego przy kościele św. Katarzyny. 
Tutaj zaprzyjaźniają się z zakonnicami 
i całemi godzinami bawią w ubogich 
celach klasztornych. 

Następnie księżniczka udaje się da 
Petersburga na dwór carski, zaś przy- 
jaciółka, mając dopiero lat 17, sama 
jedna podróżuje da Londynu  studjo- 
wać język, oraz literaturę angielką. 

Upływają dwa lata. W roku 1900 
cała rodzina nasza mieszka na letnisku 
w Krzyżakach na brzegu przepięknego 
jeziora Zielonego. Bawi tu i siostra 
moja po powrocie z Londynu. Żywo 
przypominam sobie jednozdarzenie.Oto 
pewnego dnia zjawia się u nas księż- 

* Giovani Amendola. Zmarł na emigracji 
w Kaunach w r. 1926. Kawaler orderu „,Po- 
lonja Restituta”. ь 

  

W szkole „DZIECKO POLSKIE" przygotowawczej do gimn. 
I w przedszkolu STEFANJI »WIDA zapisy dzieci od 4-ch do 
11 lat codziennie, w godz. od 1 do 2 i od 4 i pół do 5 i pół 
po poł.—Warunki płatnicze uwzględniające możliwie obecne cię- 
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W WIRZE STOLICY 
ZAROBKI MISTRZÓW SCENY 

Zula Pogorzelska była doniedawna naj- 
lepiej płatną artystką. Pensja miesięczna : 

9000 zł. Wobec ciężkiej sytuacji revij obni- 
żyła swe wymagania do -7000 zł. 

Parnell i Halama biorą również po 7000 
zł. Jarossy ma około 6000, Krukowski zje- 

chał z 7000 na 4000 — przejadł się już po- 

rządnie tak, iż akcje jego spadły. 

Ordonówna angażuje się nie miesięcznie, 

a od występu. Cena: 250 zł. za wieczór. 

Trudno coś mieć przeciwko tym solid- 
nym gażom. Rewja jest dochodowem przed 

siębiorstwem, takiem samem jak kino, czy 

mydlarnia. Dyrektorzy nie są filantropami i 
skoro płacą te fantastyczne honorarja wido- 

cznie znajdują w tem swój interes. Teraz 

nie chcą, nie mogą — więc zamykają budy, 

mają rację. 

Ale prawdziwe nieukontentowanie budzi 
fakt, iż artyści teatrów miejskich — tych 
teatrów, które są włecznie puste, które ży- 
ją z subsydjów, które są utrzymywane przez 
podatkowy plebs — ci artyści są opłacani 
jeszcze lepiej niż gwiazdory Qui pro quo i 

Morskiego Oka. I tak Ćwiklińska pobiera 
4000 zł. miesięcznie z obowiązkiem wystą- 

pienia na scenie 150 razy w roku. Za każdy 
nadetatowy występ otrzymuje 150 zł. Po- 

nieważ Ćwiklińska jest pracowita, przeto wy 

stępuje dzień w dzień niemal okrągły rok. 
6000—7000 zł. minimalnie. 

Fertner pobiera również 4000 zł. miesię- 
cznie przy obowiązkowych 120 iwiystepach 

rocznie — czyli 10 występów kosztuje 4000, 
czyli jeden wieczór wypada po 400 zł. Nie- 

źle co? > 2; Ll 
Ci artyšci nabijają salę i kasę teatru Let- 

niego — powie ktoś. Nieprawda. Czemuż 

kiedy Ćwiklińska i Fertnęr założyli we dwój- 

kę swój własny teatr, sp!ajtowali haniebnie. 

Okazało się wtedy doowdnie, że nawet naj- 

lepsi artyści nie są w stanie wyżywić tea- 

tru — niesubsydjowanego. 

Junosza - Stępowski nie chce ostatnio 
podpisywać kontraktu, bo — za mało płacą. 
Angażuje się tedy na gościnne występy. W 

bieżącym sezonie brał w teatrze Narodowym 
400 zł. za wieczór i 200 zł. za próbę. Ponie- 

Mickiewicza Nr. 11 m. 11 (wejście gdzie Kino „Lux*). 
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niczka, jedną ręką trzymając pończosz- | 
ki jedwabne, zaś drugą lakierki. 

— Stazio, skąd ty? 
— A przyjechałam statkiem do We 

rek, a stąd piechotą do was. 
Kilka dni bawi księżniczka u nas 

w Krzyżakach. Jakież piękne były owe 
dnie! Czarująca, nieco egzotyczna, po- + 
stać młodej dziewczyny, pełnej ekspre- | 
sji i zachwytu, na tle bajecznej przy- | 
rody Zielonego i otaczających go cie- 
mnych borów. 4 

Siedzimy nad urwiskiem. Księżnicz* 
ka stoi i deklamuje z pamięci całe ustę 
py z Shakespeare'a, Ibsena, Schillera. | 
Oto kończy monolog Hamleta: 

„To be or not to be? That is the 
guestion“. 3 

Przeskakuje na  Ibsenowskiego 
„Brandta“, od niego na Schillera: 

„Es lachelt der See, er ladet 
Bade“. 

Następnie ze wzruszeniem czyta 2 1 
manuskryptu nowy utwor Rostand'a * 
„L'Aiglon“.*) * 

Nagle uklęka przed moją matką, 
staruszką i, całując jej ręce, przema- + 
wia: „Jak ja Panią kocham i uwiel- ; 
biam!“ 

Taką była księżniczka Stazia, zaw- | 
sze pełna dziwnych porywów, to pod- 
niecona do ekstazy, to ogarnięta ci-- 
chym smutkiem. 

Innego razu opowiada nam historj 
swego narodu. Jak jej przodek, ostatni 
władca Gruzji, dobrowolnie przyjął , 
protektorat cara i jak następnie rząd 
rosyjski pozbawił go korony, a z Gru- 
zji zrobił prowincję rosyjską, odbiera- 
jąc u panującego księcia nawet jego 
nazwisko i darując wzamian tytuł księ 
cia Gruzińskiego. 

To było moje przedostatnie spot- 
kanie się z księżniczką Stazią. Przyja- 
ciółki też się rozstały, ponieważ siostra 
moja po roku pracy w Wilnie, wyje- 
chała do Szwajcarji na studja wyższe, 
skąd przybyła do uniwersytetu w Rzy- 
mie, gdzie też i poznała swego przysz- 
łego męża Amendola. W ich domu nie- 
raz bawił ówczesny ambasador polski 
w Rzymie p. Skirmuntt, oraz zbierali 
się inni przedstawiciele kolonji pol- 

skiej. Е 
Księżniczkę po raz ostatni spotka- 

łem w Petersburgu, gdzie była przeło- 
żoną żeńskiego gimnazjum, w roku 
1915. Jechata dorožką. Kazała furma- 
nowi zatrzymać. Podskoczyłem i za 
mieniliśmy ze sobą kilka słów... 3 

I oto niedawno przeczytałem w 
„Stowie“ krótką wzmiankę o jej zgo- 

nie. { 
„Zmarła cieszyła się wielkiem | 

uznaniem wśród społeczeństwa polskie 
go, jak również w wyższych sferach | 
duchowieństwa katolickiego w całej 
Europie. Była ona ostatnio nauczyciel- 
ką łaciny w polskiem gimnazjum w 
Dyneburgu“ — tak kończy się owa 

wzmianka... R. Kiihn. 

zum i 

   

    

  

  

*) W. druku go wówczas jeszcze nie było. 

  

czasy. 

(waż często grał jakąś sztukę próbując jed» 
nocześnie następną, przeto dniówka wypa 
dała mu 600 zł. A kasa teatru wykazywała 
się wieczorem trzema tysiącami dochodu. 

W operze przekroczono wszelkie granice. 
W. pierwszych rzędach kilku recenzentów i 
kartkowiczów, parę lóż oficjalnych  zapeł- 
nionych, na galerji trochę żydków — w su 
mie więcej ludzi na scenie niż widowni. М 
mo to Dygas, prezes Z.A.S.P.-u, pobiera 
4000 zł. miesięcznie z obowiązkiem  uka- 

zania się pustym krzesłom 48 razy w ro- 
ku. Wypada zatem po 1000 zł. za jedno o- 
twarcie gardła. Gruszczyński ma indentycz- 
ny kontrakt. Niema się co dziwić, że magi- 
strat postanowił nieodwołalnie zwinąć ope- 

rę. Choć raz inteligentne posunięcie! Z dru- 
giej strony naturalnem są również wraże 0- 
krzyki p. Dygasa, że zabija się sztuką, że | 
kraj zidjoczeje, že Warszawa bedzie kame- | 
retką. Pewnie, że przykro mu tracić te wie- | 
czory tysiączłotowe. Ale magistrat ma pil. | 
niejsze wydatki niż łożenie na luksus słoiwi- 
czy. 

« 
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OBNIŻKA PENSYJ 
Z dniem 1-go września pracownikom sa | 

morządowym w Warszawie obetnie się 15 
proc. uposażenia i pewne dodatki. To już 
zdecydowane. 'Najwięcej protestują pracow 

nicy X, XI i dalszych kategoryj. Pobierając 
250 zł. przykro zjechać na 200. Rzucano ha- 
sło strajku — jednak wszystko przemawia 
zą tem, że nię dojdzie do niego. Każdy ro- 
zumie, że magistrat z prėžnego nie. naleje. 

5000 DZIECI BEZ NAUKI 
W stołecznych szkołach powszechnych 

zabrakło miejsc. W klasach napchano po 60 
dzieci — nic nie pomaga, 5000 zostanie na 
ulicy. Tam będą prowadzić edukację, Magi- 
strat niema pieniędzy na budowę nowych 
szkół, 

@ 

BEZDOMNI NA ZIMĘ 
Całe lato magistrat nosił się z zamiarem 

wybudowania nowej serji baraków) dla bez- 

domnych, którzy! obozowali pod mostami i 
w alejach. Obecnie finanse są w tak opła- 
kanym stanie, że niema żadnych widoków 
na znalezienie potrzebnych funduszów, Oko- 

ło 200 rodzin biwakuje pod gołem niebem. 
K. } 

p 
J 

|
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Udział województwa wileńskiego w Świad- 
czeniach na rzecz skarbu 

3. PODATEK PRZEMYSŁOWY 

(Początek patrz Nr.Nr.: 152, 153 i 197) 

Podatek przemysłowy, zanim uzy- 
skał formę dziś obowiązującą, przecho 
dził rozmaite zmiany. Moc obowiązu- 
jąca zasadniczej ustawy z 17 grudnia 
1921 r. rozciągnięta została na Ziemię 
Wileńską w roku 1922 (rozporządze- 
niem rady ministrów z 19 czerwca 
1922 r.). Obecnie po gruntownej na- 
welizacji, podstawę prawną wymiaru 
podatku przemysłowego stanowi usta- 
wa z dnia 15 lipca 1925 r. o państwo- 
wym podatku przemysłowym (Dz. U. 
Nr. 79, poz. 550). 

Nim przejdziemy do wykazania 
obciążenia z tytułu podatku przeiny- 
słowego — zaznajomimy się przedtem 

ac: R 

w jakiej ilości wykupywane były świa- 
dectwa przemysłowe według poszcze- 
gólnych kategoryj, ile było płatników i 
jak wysokie były obroty przedsię- 
biorstw handlowych, przemysłowych, 
oraz samodzielnych wolnych zajęć za- 
wodowych. 

Co się tyczy liczby świadectw prze 
mysłowych „Rocznik _ Ministerstwa 
Skarbu 1927 — 1930* podaje odnoś- 
ne cyfry za tok 1927 i 1928. W poniż- 
szem zestawieniu Świadectwa wyka- 
zane w formie ułamku oznaczają: licz- 
nik — świadectwa roczne, mianownik 
zaś świadectwa półroczne. 

Świadectwa przemysłowe wy- 
dane w Okręgu I, S$. w Wilnie 
na: 

WYSZCZEGÓLNIENIE ŚWIADECTW rok 1927 rok 1928 

1 Świadectwa przedsiębiorstw niesprawozdawczych  20094/3113 19961/1824 
w tem 1) przedsiębiorstwa handlowe: 14604/1700 14338/1378 

kategorja | . 30/4 29/2 
w Н 1193/132 1237/75 
k III 8374/660 8169/616 
* IV 4118/8T2 4758/665 
= Va 47/4 41/4 
> Vb 182/28 103/16 

2) przedsiębiorstwa przemysłowe: 5373/1393 5501/410 
kategorja I — — — — 

3 Iš a 1/1 
” II 5/1 5/— 
» IV 44/10 53/5 

" „ у 133/53 144/23 
» vi 256/53 239/33 
ы VII 643/111 692/78 
5 VIII 4290/1198 4367/270 

3) zajęcia przemysłowe: 117/20 120/36 
kategorja 1 Ms Cya — — 

* t 92/15 74/21 
К ш 21/4 23/3 
7 IVI 4/1 32/12 

4) handel jarmarczny: — — 2/ — 
hurt — — — — 
detal — — 2/ — 

M Świadectwa towarzystw sprawozdawczych: 430/— 531/— 

w tem: 1) Instytucje kredytowe: 22/— 33/— 
spółki akcyjne 6/— 5/— 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnošcią 3/— 6/— 
spółdzielnie kredytowe, kasy oszczędności i t. p. 13/— 22/— 

2) Przedsiębiorstwa przemysłowe: 92/— 166/— 
spółki akcyjne 26/— 16/— 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 45/— 117/— 
inne spółki 21/— 33/— 

3) przedsiębiorstwa handłowe: 316/— 332/— 
spółki akcyjne 45/— 67/— 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 917— 109/— 
spółdzielnie spożywcze 160/— 137/— 
inne spėlki 20/— 19/— 

III. Karty rejestracyjne 1444/262 1809/223 
Ogėlem šwiadectw  przemystowych i kart rejestracyj- 

nych przedsiębiorstw sprawozdaw zych i niespra- 
wozdawczych ROA 21968/3375 19961/1824 

Wpływy za świadectwa przemysłowe kart: - 
stracyjne w złotych е 851344 899203 

: W roku 1928-ym w porównaniu do 
roku 1927 ogólna liczba świadectw 
przemysłowych rocznych i półrocznych 
ПЙ кч 

spadła, natomiaśt wpływy z tego ty- 
tułu wzfrosły. Z. Harski. 

(D. C. N.) 
  

Komitet Obywatelski Zwalczania Bezrobocia 
w Wilnie 

Dnia 25-go sierpnia b. r. odbyło się w 
lokalu lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie posiedzenie Sekcji dostarczania i po- 
działu pracy Komitetu Obywatelskiego Zwał 
czania Bezrobocia pod przewodnictwem p. 
dr. Maleszewskiego, na którem obecni byli 
przedstawiciele urzędów i instytucyj pań- 
Stwowych, organizacyj gospodarczych, in- 
Spekcji pracy, związków zawodowych го- 
botniczych i inni. Rozważano możliwości 
zatrudnienia bezrobotnych w związku z ro- 
botami kanalizacyjnemi oraz remontem do- 
mów w Wiłnie. W rezultacie dyskusji obec- 
ni przedstawiciele Związku Właścicieli Nie- 
ruchomości obiecaii przedłożyć konkretne 
wnioski na następne posiedzenie, po prze- 
studjowaniu i przedyskutowaniu sprawy w 
swoim związku. 

Dłuższę debaty zawiązały się nad me- 
morjałem Centrali Chrześcijańskich Związ- 
ków zawodowych w sprawie terminatorów 
i czasu pracy; uporządkowanie powyższych 

Karabiny natzynowe za 

zagadnień, — zdaniem memorjału — może 
się przyczynić do złagodzenia bezrobocia. 
Uchwalono porozumieć się z Izbą Przemys- 
łowo-Handlową oraz Rzemieślniczą, celem 
uzyskania szeregu dodatkowych danych, nie 
zbędnych do wyświetlenia tej sprawy. Za- 
gadnienie czasu pracy bedzie przedmiotem 
obrad na kilku następnych posiedzeniach, 
gdzie będzie rozważane pod kątem widze- 
nia możliwości zwiększenia zatrudnienia w 
poszczególnych warsztatach pracy w związ 
ku z ewentualnem skróceniem ilości godzin 
zatrudnienia w ciągu dnia lub też ilości dni 
pracy w tygodniu, Szczegółowe zestawienia 
różnych kategoryj bezrobotnych, dostarczo- 
ne przez Państwowy Urząd Pośrednictwa 

Pracy, będą rozesłane do centralnych orga- 
nizącyj przemysłowych, handłowych i rze- 
mieślniczych celem opracowania konkretne- 
go planu zatrudnienia bezrobotnych. 

Następne posiedzenie sekcji odbędzie się 
dnia 1-go września rb. 

5 

Krwawa walka 

© 

nocy do mieszkania u- 
rzędnika bankowego p. St. Ladzowicza 
przy ulicy Sierakowskiego 14, wdarł 
się przez okno złodziej z zamiarem wy 
niesienia garderoby i innych co cenniej 
szych przedmiotów. 

W trakcie gdy złodziej plądrował 
mieszkanie, szmery zbudziły śpiącego 
p. Ladzowicza, który widząc tuż przy 
sobie nieznanego osobnika, zorjento- 
wał się odrazu co do jego zamiarów i 
chciał-go zatrzymać. Wobec tego, że 
rewolwer p. Ladzowicza znalazł się w 
ręku opryszka doszło do walki wręcz, 
w trakcie której napastnik zadał Ladzo 
wiczowi cios nożem w rękę. 

Mimo otrzymanej rany napadnięty 
nie zrezygnował z zamiaru przytrzyma 

wo 

Z włamywaczem 
STRZAŁY I POŚCIG NA UL. SIERAKOWSKIEGO 

nia rabusia, a gdy wyrwał mu się z rąk 
i począł uciekać, ścigał go czas dłuż- 
szy alarmując jednocześnie sąsiadów. 

Na ulicy przyłączył się do pościgu 
poster. Iil komisarjatu Józef Plichta, 
który widząc, że rabuś może ujść, po- 
czął strzelać w jego kierunku. Wów- 
czas do piero uciekający zatrzymał się 
i dał się aresztować. 

Po sprowadzeniu go do komisarja- 
tu okazało się, że jest to niebezpieczny 
przestępca Mikołaj Stiepanow, zam. 
w „inenażerji* przy ul. Połockiej 4. 

Za udział w morderstwie Stiepa- 
now odcierpiał karę 5 lat cięż. więzie- 
nia i przed niedawnym czasem wyszedł 
z Łukiszek. 

   

a 
E Organizuje się Ogródek DZieCiĘCY na Antokolu 
s dla dzieci w wieku 
a Zgłoszenia przyjmuje się codziennie od 10 — 13 i od 15 — 17- 

8 Ul. Złoty Róg J3 m. 1. 
a 

NIEDZIELA 

pziś 30 
cięc. św. Ji 

jutro 
14 szczęsn. 
STN 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 29 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 760. 
Temperatura średnia 4-17. 
Temperatura najwyższa --20. 

Tempartura najniższa +-16. 
Opad w mm. 

Wiatr: północno — wschodni. 
'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, wieczorem po- 

godnie. 

W. s. g. 4 m. 12 

Z, s. g. 6 m. 29 
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NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwa w dniu rozpoczęcia lek- 

cji Nabożeństwo szkolne dnia 1 września z 
racji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie 
się w kościele św. Jana dla szkół średnich 
męskich o godz. 9 min, 30, a dla szkół śred- 
nich żeńskich w kościele św. Jerzego, o go- 
dzinie 9 m. 15. 

URZĘDOWA 
— Synagoga Główna została 

KRONIKA 
3 i pół do 6 lat. i 

a 
a 
a 
E 
я 
a 

2 godz. 12 — 2 (Wilno ul. Żeligowskiego 
1-2). Egzamina wstępne odbędą się dnia 
213 września. Dla życzących od kl. IV gi- 
mnazjalny kurs łaciny i matematyki, a od kl. 
V nauka pisania na maszynach. Od kl. 3 
"można też się uczyć drugiego języka (fran- 
cuskiego i niemieckiego). 

Kandydatki do Liceum Handiowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 
klas szkoły średniej. 

— Uwadze właścicieli warsztatów rze- 
mieślniczych. Zarząd Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie, przypomina, iż dnia 1 września r.b. 
rozpoczyna się rok szkolny we wszystkich 
szkołach dokształcająco-zawodówych w Wił 
nie według następującego wykazu: 

Szkoła Zaw. dokszt, Stow. Techników 
Polskich w” Wilnie, ul. Kopanica 1 dla grupy 
budewlanej, metalowej i drzewnej. 

Szkoła Zaw. dokszt. im. „Promienistych* 
w Wilnie, ul. W. Pohulanka 14 dla grup włó- 
kienniczej (krawiectwo, czapnictwo i inne). 

Szkoła Zaw. Dokszt. im. „M. Konopnic- 
kiej" w Wilnie ul. Królewska Nr. 8 dła gru- 
py włókienniczej (krawiectwo, czapnictwo, 
kapelusznictwo ii inn). 

„Szkoła Zaw. Dokszt. im. „Św. Teresy" w 
Wilnie, ul. Połocka Nr. 2 dla grupy włó- 
kienniczej. 

Szkoła Zaw. dokszt. T-wa „Pomoc Pra- 
cy" w Wilnie, ul. Subocz Nr. 19 dla wszyst- 
kich zawodów. 

„ Publiczna Szkoła Dokszt. Zaw. Nr. 1 daw 
niej Kilińskiego) dla grupy metalowej, skó 
rzanej i spożywczej, ul. Miłosierna 2, 

Wszyscy mistrzowie rzemiosł, właścicie- 
Ie warsztatów rzemieślniczych, lub ich za-- 

otwarta. Wojewoda wileński p. Z. Becz- stępcy obowiązani są w myśl art. 117, 118, 
kowicz, po dokładnem zapoznaniu się ze spra' Ustawy Przemysłowej, 
wą koniliktu pomiędzy zarządem gminy wy 
znaniowej żydowskiej w Wilnie, a b. zarzą- 
dem Synagogi Głównej 0 zarządzanie a> 
sprawami i wysłuchaniu opinji przed: 

wiciel E oraz niektórych członków b. 
zarządu Synagogi, jak również będąc w po- 
siadaniu protokułu porozumienia, zawartego 
w dniach ostatnich pomiędzy przedstawicie- 
lami gminy żydowskiej i przedstawicielami 
b. zarządu Synagogi, polecił Staroście Grodz 
kiemu w Wilnie zarządzić zdjęcie pieczęci z 
lokalu biura Synagogi Głównej oraz ułatwić 
zarządowi gminy wileńskiej przystąpienie do 
objęcia zarządu Synagogi na zasadach, za- 
wartych we wspomnianym protokule poro- 
zumienia. 

— SZKOLNA 
— Kurs przygotowawczy do I kl. gimn. 

Przy Kolegium O.O. Jezuitów, Wielka 58 
istnieje dla uczniów, uczących się prywatnie, 
prywatny kurs przygotowawczy do I kl. gi- 
mnazjalnej. Kurs rozpoczyna się dnia 1 paž- 
dziernika.. Zgłoszenia przyjmuje Rektor Ko- 
legjum O.O. Jezuitów. 

— 4.klasowa Męska Szkoła Handlowa 
Stow. Kupców i Przemysłowców  Chrześci- 
jan w Wilnie, Biskupia 4 — 4. Program 
nauki wprowadza obowiązkowe nauczanie 
matematyki, fizyki, chemji i przyrody. 

Absolwenci Szkoły korzystają ze skróco- 
nej służby wojskowej; i mają prawo wstępu 
do Szkół Podchorążych. 

Do kl. I przyjmowani są kandydaci ze 
świadectwem ukończenia 7 kl. szkoły pow- 
szechnej, lub 3 klas gimnazjum. Podania 
przyjmuje Sekretarjat Szkoły (Biskupia 4—4) 
w godzinach od 10 — 14. 

Początek roku szkolnego 3 września. 

— Liceum Handlowe z działem przeniy- 
słowo-gospodarczyn: i Liceum ogólnokształ- 
cące im. Filomatów (z prawami szkół pań 
stwowych), przyjmują zapisy codziennie od 

radzają powrót do Polski 
masakra chłopów usiłujących uciec z Sowietów 

Koło Rakowa starała się przejść Opowiadają oni, że zbiegli z etapu w tem mieście wysłano już do Płocka 
przez granicę grupa chłopów, którzy Z pod Krajska, dowiedziawszy się, że na przymusowe roboty większą grupę 
niedawno zbiegli do Sowietów. Ucie. Z 9bOZU koncentracyjnego, założonego poprzednio zbiegłych za granicę. 
kających zauważyła straż sowiecka i 
poczęła strzełać z karabinu maszyno- 

wego. 
Ośmiu zbiegów zostało zabitych, 

pięciu zaś rannych doczołgało się przez 
gąszcze do naszych placówek. 

  

Samolot sowiecki spadł do Dźwin 
Z Dzwiny nadchodzą informacje, że przed 

wczoraj w dzień nad jum włas 

spadł do Dźwiny, Lotnik. poniósł Śmierć w у i mierć 
nurtach rzeki, V Ri * 

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum Ckręgu Szkolnego 
Wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 

(z programem gimnazjów państwowych) 

m. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
ul. Uniwersytecka 9 

protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 20 sierpnia 

r. b. przyjmuje zapisy na rok szkolny 1931—32 do wszystkich klas gimnazjum 

typ matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny, system półroczny. 

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powsz. Odczyty. Lekarz szkolny. 

Nauka rozpocznie się dnia 3-go września, 
Sekretarjat Kursów czynny od godz, 15 do 19 prócz świąti niedz. we własnym 

E lokalu przy uł. Uniwersyteckiej 9. я 

i 

pod 

Kursują pogłoski, że samolot zamierzał 
uciec na terytorjum Polski, lecz został ze- 
strzelony przez straż sowiecką, co jest praw 
dopodobne, bowiem w tym czasie faktycznie 
słyszano kanonadę. 

Rėbcie w domu | 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 

WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWA 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowni= 
ki i wszelkie inne przybory znajdzie- 

cie w składcie 

Zygmunta NĄAGRODZKIEGO 
Wlino, Zawalna 11-a, 

Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
za zaliczeniem,   

    

ARRAY 

: oraz $ 9 przepisów 
regulujących sprawy terminatorskie w okrę- 
gu Izby Rzemieślniczej w Wilnie — wszyst 
kich zatrudnionych u siebie terminatorów, 
bez względu na ich wiek i wykształcenie, 
posyłać do szkoły zawodowej w czasie trwa 
nia nauki w terminie. 

Za nie wykonanie obowiązku  posyłania 
do szkoły: dokształcająco-zawodowej termi- 
natorów, będzie w myśl art. 126, 129 i 192 
Ustawy Przemysłowej (Dz. U. R. P. Nr. 53, 
poz. 468 z dnia 7-VI 1927 r.) karani grzyw= 
ną, do 1000 zł., lub aresztem do 14 dni. 

— Nowa klacówka Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, Dwuletnia Szkoła Pracow 
nic Gospodarczych. W' swej nieustannej tro- 
sce o podniesienie poziomu każdej dziedzi- 
ny, pracy kobiecej, jednocześnie chcąc przyjść 
z pomocą dziewczętom, mającym minimalne 
wykształcenie, a żadnego fachu — Związek 
Pracy Obywat. Kobiet z dn. 1 września r.b. 
otwiera dwuletnią Szkołę Pracownic Gospo- 
darczych, której zadaniem będzie przygoto- 
wyjwanie dziewcząt z ukończoną szkołą po 
wszechną, a nawet ze świadectwem ukoń- 
czenia 5 klas szkoły powszechnej — do 
wszelkich działów! pracy w zakres gospo- 
darstwa domowego wchodzące, jak: rachun 
kowość domowa, towaroznawstwo Sspożyw- 
cze, piekarstwo, pranie i prasowanie, prze- 
twórstwo, porządki domowe i t. p. 

Dziewczęta, które ukończą taką szkołę 
tem samem zabezpieczą sobie przyszłość, 
gdyż niewątpliwie będą poszukiwane przez 
nasze panie domu, jako wykwalifikowane 
pomocnice przy prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. : 

Dotychczas brak takich fachowych  po- 
mocnic dawał się dotkliwie odczuwać w 
Życiu codziennem, toteż inicjatywa otwarcia 
takiej szkoły spotkała entuzjastyczne uzna- 
nię u naszych pań. Niewątpliwie nie jedna 
z pań, która ma w domu uczciwą a niewy- 
kwalifikowaną pomocnicę — zechce posy- 
łać ją do szkoły P. G, na  dokształcenie, 
gdyż opłata wynosi zaledwie 10 zł. miesięcz- 
nie, zaś korzyści takiego dokształcania są 
nieoszacowane. 

W. dobie obecnego kryzysu ekonomicz- 
nego i ciągłych redukcyj, kiedy niejedna 
zredukowana Pani będzie musiała ująć ster 
gospodarstwa domowego w swe ręce — 
wieleż nerwów i zmartwień zaoszczędzi so- 
bie—biorąc do pomocy siłę fachową. 

Sekretarjat S.P.G. mieści się w lokalu 
szkoły przy ul. Jogiellońska 3-5, m. 3. Za- 
pisy przyjmują się codziennie od 10 do 13. 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocz. 1913. Od wtorku wy 
dział wojskowy Magistratu przystępuje do 
ażdi mężczyzn urodzonycm w roku 
1913. 

Rejestrację można uskutecznić również 
przez pocztę, podając w liście wszystkie da- 
ne osoboiwie, 

— Przegląd wozów  cięż, — Starostwo 
Grodzkie zarządziło na dzień 14 września 
przegląd wozów ciężarowych, który odię- 
dzie się na rynku Kalwaryjskim. 

Przegląd będzie trwał od 26 września. 

HANDLOWA 
— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Wilnie komunikuje, że w czasie od 7-go do 
30-go kwietnia 1932 roku odbędą się w 
Te! - Awiwie (Palestyna) Targi i Wystawa 
Bliskiego Wschodu. 

Bliższych informacyj udzieła lzba Prze- 
mysłowo - Handlowa w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Baczność „Kaniowczycy i Żeligow- 

czycy”! Zarząd Wileńskiego Oddziatu Związ 
ku Kaniowczyków i Żeligowczyków niniej- 

szem wzywa tych wszystkich członków, 

  

pisy przyjmuje sekretarjat Kursów 
Szkoły Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 22—$5. Tel. 16-02. 

Buchalterja 
Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i biurowość. Nauka o handlu, 

Stenografja, Nauka pisania na maszynach. 
Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: angielski, francuski i 

niemiecki, WYKŁADY WIECZOROWE. 

którzy nie złożyli dotąd swoich życiorysów, 
aby to uczynili najpóźniej do dnia 2 wrze- 
śnia b. r. 

Sekretarjat Związku począwszy od 2-go 
września b. r. będzie czynny regularnie we 
środy każdego tygodnia, od godz. 4—6 w lo 
kalu Federacji P. Z. O. O., przy ul. Żeligow 
skiego 4. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie 

przedstawienia „Mam prawo odejść”. Dziś o 
godz. 8 min. 15 iwiecz. ukaże się doskonała 
sztuka Maughama „Mam. prawo odejść" w 
wykonaniu Małyniczówny, Sawickiej, Seve- 
rinówny, Szurszewskiej, Miłeckiego, Łaciń- 
skiego, Łubiakowskiego, oraz dyr. Zełwero- 
wicza, który arcyciekawą nowość tę wprowa 
dzit na scenę wileńską, dając jej niezwykle 
oryginalne ujęcie reżyserskie. Jutro po raz 
ostatni „Mam prawo odejść”. 

— Dzisiejsze przedstawienie popołudnio- 
we w: „Lutni*. Dziś o godz. 4 min. 30 p.p. 
odbędzie się w Teatrze „Lutnia" przedsta 
wienie popołudniowe po cenach  zniżonych. 
Graną będzie pełna humoru i sentymentu 
komedja Connersa „Roxy“ w koncertowem 
wykcnaniu Detkowskiej, Niwińskiej, Sawic- 
kiej, Szurszewskiej, Mileckiego, Pichelskie- 
go, oraz dyr. Zelwerowicza. „Roxy”, która 
ukaże się dzisiaj nieodwołalnie po raz ostat- 
ni w sezonie, będzie pożegnalnym występem 
Zofji Niwińskiej. © PASZE 

— Pożegnalny występ Aleksandra Zel- 
werowicza i jego zespołu. Jutro w. poniedzia 
łek dn. 31 b, m. ukaże się w Teatrze „Lut- 
nia" o godz. 8 m. 15 wiecz. doskonała ko- 
'medja Maughama „Mam prawo odejść”. Bę- 
dzie to ostatni występ dyr. Zelwerowicza, 
oraz jego zespołu na terenie Wilna. 

— Występ zespołu Teatrów Miejskich z 
udziałem dyr. Zelwerowicza w  Druskieni- 
kach. We wtorek, dnia 1 września odbędzie 
się o godz. 8 m. 45 wiecz. w sali „Oaza”* w 
Druskienikach występ zespołu Teatrów Miej 
skich w Wilnie z dyr. Zełwerowiczem na 
czele. Graną będzie „Roxy*, jedna z naj- 
ai współczesnych komedyj amerykań- 
skich. 

— Występ Leona Wyrwicza w „Lutni*. 
Wszechświatowej sławy humorysta, dosko- 
nały odtwórca monologów, Leon Wyrwicz 
wystąpi we wtorek dnia 1 września o godz. 
8 m. m. 30 wiecz. w sali Teatru „Lutnia" 
w nowym, bogatym repertuarze, który po- 
zwoli nam podziwiać humor, bogactwo po- 
PO i skałę talentu tego świetnego arty- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— PożarnaZwierzyńcu— 

W dn. 29 b.m., o godz. 1, w dotnu 

ROCZNE KURSY HANDLOWE 
M. PRZEWŁOCKIEJ w Wilnie 

Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, 
   

    

    
    

iż za- 
codziennie w godz 17—19, w lokalu 

Ogólno handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa 

leżącym do Wołczyńskiego Wincente- 
go (Gedyminowska 50) powstał pożar. 
Pastwą ognia padł drewniany dom par 
terowy oraz przyległe do niego składy. 
Straty wynoszą 10 tysięcy zł. Pożar u- 
zasiła zawezwana straż ogniowa. Wy- 
padków z ludźmi nie było. Przyczyna 
pożaru — nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem. 

— Zderzenie się taksówek. — 
W dn. 28 bm. Mueller Jan (Wiśniowa 3), 
prowadząc taksówkę Nr. 38441, przy zbiegu 
ulic Kolejowej i Gościnnej najechał, wskutek 
nieostrożnej jazdy, na drugą taksówkę Nr. 
14458, prowadzoną prźez Polaczka  Jochela 
(Sofjaniki 15). W taksówce prowadzonej 
przez Polaczka został uszkodzony nieznacz- 
nie błotnik, zaś w taksówce Muellera został 
zgięty zderzak. Nikt nie poniósł szwanku. 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 
dn. 28 bm, godz. 9, do 29 bm., godz. 9 za- 
notowano w Wilnie ogółem wypadków 30. 
W tem kradzieży 8, przekroczeń adm. 7, 0- 
pilstwa 10. 

— Echa kradzieży w zakł. iry- 
zjerskim „Aleksander”*. Okazało się, 
żę kradzieży pieniędzy na szkodę właścicieł- 
ki zakładu fryzjerskiego „Aleksander* (Mi- 
ckiewicza 15) p. Szajtor, dokonał usługujący 
chłopak, który zbiegł i jest poszukiwany. 

— Kradzieże. Tepe Mojsza (Zwierzynie- 
cka 56) zameldował policji, że w nocy z dn. 
27 na 28 bm. nieznani sprawcy, przez okno, 
dostali się do jego mieszkania i skradli gar 
derobę oraz kilka par obuwia, łącznej war- 
tości 350 złotych. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Potok 27, na szkodę Pinkowskiego Į6zefa, 
skradziono 800 złotych gotówką. 

— Nieznani sprawcy, po zerwaniu zam- 
ków, dostali się do” pracowni stolarskiej przy 
ul. Piłsudskiego 33, skąd na szkodę Margo- 
wickiej Chany (Beliny 12) skradli 2 warszta 
ty stolarskie i inne narzędzia łącznej warto- 
ści 250 złotych. W wyniku wszczętych po- 
szukiwań, zatrzymano sprawcę kradzieży 
Kiwizona (Dynaburska 15), u którego w 
czasie tewizji skradzione przedmioty odna- 
ieziono i zwrócono poszkodowanemu. 

— Z mieszkania Kosowskiego Witolda 
(Szeptyckiego 9) skradziono, po zerwaniu 
zamków, naczynie kuchenne wartości 40 zł. 
Sprawcę surowicza Józefa (Piłsudskiego 11) 
ze skradzionemi przedmiotami zatrzymano. 

  

U osób przygnębionych, wyczerpanych, 
niezdolnych do pracy, naturalna woda gorz- 
ka „Franciszka-Jozeia“ pobudza obieg krwi 
wzmacnia zdolność myślenia i chęć do pra 

nNa- cy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

Samobójca uciekł ze szpitala 
Wczoraj zatruł się esencją Włodzimierz 

Fiodorow, zam. przy ul. Szeptyckiego 5, Sa- 
mobójcę odwwieziono natychmiast do szpita- 
ła Żydowskiego, przedtem jednak udzielono 
mu pierwszej pomocy. 

„Z chwilą gdy Fiodorow znalazł się na 
sali szpitalnej odzyskał przytomność i nim 
służba zdołała się zorjentować, rzucił się do 

scieczki odstrzęczając i bijąc napotkanych 
po drodze sanitarjuszów. 

Dopiero na ulicy po krótkim pościgu zo 
stał ujęty przez policję i z powrotem spro- 
wadzony do szpitala. 

Fiodorow miał zamiar po raz drugi tar 
gnąć się na życie. 

  

FF Gimnazjum koedukacyjne 
humanistyczne dla dorosłych 

im. ks. PIOTRA SKARGI 
Wilno, ulica Mickiewicza 22 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas 

(lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 
od 4—8-ej włącznie. Typ 

uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język nie- 
miecki lub francuaki, Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 

Kancelarja Gimnazjum czynna; we wtorki, czwartki i soboty w g. 17—19. 
Rok szkolny rozpocznie się dnia 2 września 1931 roku. 
  

Dziecko w gorączce 
WYMKNĘŁO SIĘ Z DOMU I OMAL 

Jedenastoletni Chaim Sołowski (Straszu- 
na 10) chory od kilku dni, pod wpływem 
trawiącej go gorączki wyszedł ub. nocy, pod 
czas snu rodziców, z domu ji błądził aż do 
Je po krętych uliczkach dzielnicy żydow- 
skiej. 

Koncesjonowane 

  

    
© 

  

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Składając wyrazy podziękowania za nie- 
zmienną życzliwość, jaką Szanowny Pan Re- 
daktor i Jego poczytne pismo okazywali na- 
szym usiłowaniom artystycznym — uprzej- 
mie proszę o łaskawe umieszczenie załączo- 

nego naszego pożegnania. 
Wszystkim tym, którzy z zainteręsowa- 

niem, życzliwością i bezstronną krytykę od- 
nosiń się do naszej skromnej dwuletniej pra- 

cy na terenie Wilna, najbardziej teatralnego 
miasta na ziemiach Polski — składamy ser- 

deczne podziękowanie. 

W imieniu zespołu artystów Teatrów 
Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie 

Al. Zelwerowicz. 

Ofiary 

  

  

Zamiast kwiatów na trumnę Ś, p. Alek- ‘ 
sandra Wańkowicza składają na  najubož- 
szych Janostwo Offenbergowie zł. 20. 

$. W. 
przy Stowarzyszeniu Chrz. - Nar. Nauczycielstwa Szkół powsz. 

Koedukacyjne kursy wieczorowe im. A. Mickiewicza 
dla młodzieży i dorosłych w zakresie 

pełnej 7-klasowej szkoły powszechnej. 
narjuszy państwowych). Nauka od 6 ej do 9-ej wiecz. (Ouczyty i wycieczki, 

Opieka higjeniczno-lekarska i wypożyczalnia podręczników szkolnych ) + 
Absolwenci uzyskują świadectwo równoznaczne ze świadectwem ukończenia 

7-klasowej szkoły powszechnej. 
Zapisy przyjmuje kancelarja Kursów od dnia 2 września r. b. w godz. od 

5-ej do 7-ej wiecz: ul. 

NIE ZGINĘŁO POD KOPYTAMI KONIA 
O świcie znalazł się Sołowskij aż w koń 

cu ul. Nowogródzkiej, gdzie padł na jezdnię. 
Przejeżdżający w tym czasie wóz ciężaro- 
wy omal nie przejechał majaczące w gorącz 
ce dziecko, lecz przechodzący w tym czasie | 
robotnik wyrwał go wprost z pod kopyt 

końskich. В 

przez Kuratorjum       
        

(Komplety dla wojskowych i funkcjo- 

  

        
       

    Mostowa 7. 

    

   

  

Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tepi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

„AA inne robactwo, KATOL sprze- 
Aa daje się w Skład, Aptecz. i Apt. 
„ve „Przedstawiciel Katołu H. Woj- 

tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*. 

Przygotowawcza Szkoła do gimnazjum 

Bohdany Jankowskiej- 
Machcewiczowej 
MICKIEWICZA 7—2 

Przyjmuje zapisy codzinnie 11—1 i 4—5 
a zajęč 3 wrzešnia : 

AĄBAICIE 
wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środsa od odcisków 

Prow. A. PAKA 

® 
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" RADJO WILENSKIE 

NIEDZIELA, DNIA 30 SIERPNIA 

10,15 Transmisja dzwonów i nabożeńst- 
wa z Bazyliki wileńskiej, Chór katedra!ny 
pod dyrekcją prof, Wł. Kalinowskiego. Trans 
misja na Warszawę. 

12,00 Bicie zegara i hejnał z wieży ka- 
tedralnej w Wilnie. 

12,05 Koncert popularny z płyt gram 
13,10 Komunikat meteorologiczny z War- 

szawy. 
13,20 Muzyka z Warszawy. 
13,40 Odczyty popularne i muzyka z 

Warszawy. 
15,00 „O nasionach leśnych'* — odczyt 

Mygosi inż. Tadeusz Kulesza. 
15,20: Odczyty rolnicze i muzyka z Wa- 

szawy. 
16,25 Audycja żołnierska z Warszawy. 
17,05 Program dla dzieci starszych 
17,35 Komunikat z Warszawy. 
17,40 Koncert z Warszawy. 
18,00 Transmisja z Królewskiej Huty. 

Finały meczu lekkoatletycznego. Polska — 
Węgry. 

18,30 Dalszy ciag koncertu z Warszawy. 
19,00 „O pewnym - nieboszczyku” 

(Zmierzch opery) — feljeton wygłosi dr. 
Tadeusz Szeligowski. 

19,20 Program i rozmaitości. 
19,40 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
19,55 Komunikat metegrologiczny z War- 

szawiy. 
20,00 Wiadomošei przyjemne i pożytecz- 

ne — z Warszawy. , 
20,15 Recital fortepianowy St. Jagodziń- 

skiej - Niekraszowej. Transmisja z sa'i Kon 
serwatorjum wileńskiego. Program: Chopin 

Nokturn cis-moll, fis-dur, Mazurek 
f-moll, scherzo h-moll. Różycki — Legenda 
i „Tańce polskie". Moniuszko — Melcer — 
Prząśniczka. Szymanowski —Etjuda b-moll. 
Chopin — Wielka fantazja na melodje pol- 
skie 'part. ork. wykona E. Sołomonówna. 

21,15 Transmisja II aktu operetki Lehara 
„Carewicz* z teatru „Nowości”* w Warsza- 
wie. 

22,00 „Obyczaje żniwne w Polsce* — 
21,00 „Dokąd prowadzi nas muzyka 

współczesna?" — ieljeton' 
22,15 Komunikaty, koncert solisty i mu- 

zyka taneczna z Warszawy. 

„PONIEDZIAŁEK, DNIA 31 SIERPNIA 

12,05 Muzyka operowa (płyty). Utwory 
Wagnera, Borodina, Verdiego, Różyckiego, 
Pucciniego i innych. 

13,10 Komunikat meteorologiczny z War- 
szawy. 

16,45 Komunikat dla żegiugi z Warsza- 
. ` 

16,50 Pogadanka literacka w języku 
francuskim z Warszawy. 

17,10 Muzyka francuska (płyty). W pro 
gramie: Saint - Saens, Debussy i inni. 

17,35 „Ludzie godni uznania i pamieci““ 
— odczyt ze Lwowa wygłósi red, M. Rolle. 

18,00 Muzyka lekka z Warszawy. 
10,00 „Wałka rządu rosyjskiego z inteli- 

gencją litewską" — odczyt w języku litew- 
skim (streszczenie polskie) wygłosi Jerzy 

Dowiat. 3 
19,15 „Ciežkie czasy“ — Raorta — ie- 

ljeton wi języku litewskim. 
19,25 Komunikaty w języku litewskim i 

poradnik gospodarczy w układzie Fomaszu- 
nasa. 

19,30 Wileński komunikat sportowy. 
19,45 Program i rozmaitości. 
20,15 „Wybór głośnika i jego przystoso- 

wanie do aparatu odbiorczego'* — poga- 
dankę z Warszawy wygłosi inż. Kowalski. 

20,30 Koncert wieczorny z Warszawy. 
22,00 Transmisja III operetki Lehara „Ca- 

rewicz* z Warszawy. 
23,30 Muzyka taneczna z płyt gramofo- 

nowych z Warszawy. 

  

  

ZYGMUNT KRUPICZOWICZ 
Wlino, ul. Uniwersytecka 2. 

Specjalista do opakowania mebli wszel- 
kiego rodzaju, oraz porcelany i innych 
rzeczy drogocennych, wszelkiego ro- 
dzaju szkła, kryształów, żyrandoli i t. 
p. a także przewożę z mieszkania na 
mieszkanie i wysyłam na kolej prze- 
syłki wagonowe i drobnicowe po ce- 

nach najniższych. 
Za sumienne i akuratne wykonanie 
mojej pracy gwarantuję, o czem šwiad- 
czyć mogą przedstawiane na żądanie 
zaświedczenia moich  wiarogodnych 

klijentów,       
Maturalne Koedukacyjne Kursy 
Wieczorowe, Rozpowszechniania Śre- 
dniego Wykształcenia*— Wilno, ul, Bi- 
skupia4—6, Typy: humanistyczny i ma- 
tematyczno-przyrodniczy, Kursv są za- 
opatrzone we wszelkie pomoce nauko- 
we: gabinet fizyczno-chemiczny, przyro- 
dniczy z pracownią oraz bibljotekę, 
Sekretarjat czynny codziennie oprócz 
świąt od godz, 11 rano do 7 wiecz. 

  

GMB GE FEB DOLEGA | GBA 000 WYZABA 

JÓZEF KŁODECKI | 
! 

Zamkowa Nr. 17 (Obok Košcio- 
ła św. Jana). Tel. 928, 

POLECA dla młodzieży materja- 
ły na mundurki, fartuszki szkol- 

„ne, pończochy i t. p. 

Wielki wybór kołder, firanek, 
bielizny i galanterji.— Wełny na 

suknie i płaszcze. 

В Ceny bezwzględnie niskie. — 
EEK UASTZM WYTEKA WIDEM NTW 755544 SWOI 

ЭОМО 

      

  

sza konkurs na dekonanie pomiarów 1 sporzą- 

(AAA AAA ALMA Fartuszki szkolne r Dziś! Bożyszcze kobiet, alnbieniec Annos 
najtaniej Jasińskiego 1—2. KOŁNIE- o w arcy A R % За i Ogłoszenie RZYKI od 75 gr, Tamże pllsowanie | „ME 2 05“ Ramon „Novarr © iiimie \ в prześlicznej AliCe Terry 

Sa . a ekatyzowanie materjałó i. WILEŃSKA 38. ad program: Atrakcje dźwiękowe. Ceny na pierwszy seans: balk 50 gr. ter 80 gr. t Komisja Zdrojowa w Druskienikach ogia y. ы mów Е Tel. A balkon 60 z, bata Ca zł, Początek A: 4, 3 1710.20, Pa PTE 
  

  dzenie planu pomiarowego miejscowości ku- 
racyjnej Druskieniki według wymagań Mi- 
nisterstwa Robót Publicznych. 

Firmy upoważnione przez Ministerstwo 
jdo wykonania powyższych robót mogą skła 
dać oferty do Komisji Zdrojowej w Druskie- 
nikach do dnia 20 września godz. 12 poł. r.b. 

Skiep materjałów piśmiennych 

„ELEONORA“ 
WILNO, ul. ŠW. JANSKA 1. 

Poleca na rok szkolny zeszyty bruljo- 
ny, bloki rysunkowe, teczki, tornistry. 

Lzwiękowe kino 

„BOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

tel, 15-28   

Dziś! przepiękna farsa dźwiękowa! 
łównej ROZĘKGSZNA DZIEWCZYNA „odu 

Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

Administracyjna granica m. Druskienikj| kredki kolorowe, tarby dziecinne i 
  

szkolne, ołówki, obsadki i t. d. wynosi około 836 ha w tem przestrzeni za- 
Ceny umiarkowane. budowanej 143 ha. 

Komisja Zdrojowa zastrzega sobie prawo 
|wolnego wyboru oferenta. 

  

CGJI   

  

SŹWIĘKOWE KINO D ziś! Przebój dźwiękowy! 
Ulubieniec kobiet Willy.Fritsch i przepiękna bohaterka filmu „Droga _do raju* Liijana 

Harvey w czarującym „ym WĄLĘ ĄIŁOŚCI 
Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkierman, G. Aleksander, słynna tancerka Marjauna Wink 
oraz 2 znakomite Jazz-bandy. Nad program: Wkzechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Początek o g.4. 6, 8 i 10.15. Następny program: przebój dźwiękowy „Niebezpieczny romans" 

№ 
tel. 15-41 

  

    

  

    
    

Dziś! Najnowsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło jakiego jeszcze Wilno nigdy nie oglądało! Poraz pierwszy w dzie 
jach kinematografji został udźwiękowany i AJ ki) Nowa Zelandja wraz ze wszystkiemi swemi 
tajemnicami gzotyczny dramat w 8 akt. na tle autentycznych zeżyć 

p. t. WIECZNY PŁOMIEN plemion tubylczych, przecudne typy o kłasycznych R 
kształtach! Nad program: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera WILJAMA DESMONTA p.t. „Pościg w pło- 

mieniach'* Przepiękny dramat w 8 aktach. 
  

(©) W. Abramowicz N : + ajkorzystnie WIELKA 47. 
Przewodniczący Komisji. a, się z opon do- 

(©) Dr. Rymkiewicz broci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 
Sekretarz. tweedy a SOME i ea 

bie sztuczne, sukniowe, paltowe Dźwiękowy EL Jedwab surowe parle w pięknych |" klno-Teat 
"Sprzedaje się plac | UWAGA — WILEŃSKA 27 | „STYLOWY“ 

Wielka 36 

przy ul. Kalwaryjskiej * pa 1 o©0©©66060662 
dzies, Można częściami, ©О warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Rękawiczki 
imitacja duńskich, najpiękniejszy krawat, najmodniejszy szal 

nabędzię pan 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

wa 46. (koniec). 
  

  

Tanie meble 
Polska pracownia koszykarska 

poleca: 
meble miękkie. twarde, laceny, żardi- 
nierki, dziecinne mebelki oraz najroz- 

maitsze wyroby 

W. SŁONICZ 
W. POHULANKA 5. 

Nag. złot. med. na ll Targ. Półn. 

    

          
    

  

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. RA 

Wiino, uł. Tatarska 26, dom własny, 
Istnicje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
zy, stoły, szały, binrka, krzesła  dębo- 
we i t p. Dogodne warnnki i na raty, 

    
  

NIE ZAPOMNIJ 
nabyć iosu 

fwielkiej 5 KlaSY 23 Loterji 

     
NOWOOTWARTY KONSYGNACYJNY DOM TOWAROWY FABRYK WŁÓKIENNICZYCH 

Z. KAZASKI 
WILNO, WIELKA 36 (BYŁY LOKAL G. MOLENDY) 

REPREZENTACJA FIRM: 
FRYDERYK TISLOWITZ, Bielsko F. RABINOWICZ i SYNOWIE, Bielsko 

Fabryka sukna Fabryka sukna i wyrobów modnych 

KAROL BETTER, Bielsko, BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW DYWANÓW 
Fabryka sukna, towarów modnych i wojskowych Bielsko 

M. NAJMAN, Łódź ' i innych fabryk krajowych 
Fabryka wyrobów pluszowych i kotiku 

zawiadamia, 

że na nadchodzący sezon jesienny i zimowy 
został bogato zaopatrzony WJ materjały damskie i męskie 

Obicia meblowe "x, kame ок аааикщи е 
Dywany ręcznej roboty, wiązanych Materjały na bieliznę, jedwab naturalny 

na sposób perski i sztuczny i inne artykuły. 

CENY FABRYCZNE. 

     
          
      

            

    

      
    
   

  

    

     
  

Państwowej 
Ciągnienie rozpoczyna się już 9 września i trwać będzie do 

17 października włącznie. 

85.000 sui; Okoro 28.000.000 zł. 
Główna 

SUMĘ OKOŁO 

wygrana 1.000.,0660 złotych 
Połowa losów wygrywa” 

Do kupna losów szczęścia wzywa 

HCHTLGG" 
Wilno, Wielka 44. 

Zamiejscowe zlecenia załatwiamy odwrotną pocztą. 

PK. O. 081.51. Tel. 425. 

[Mmm 
bo z cegielni „DNORCZAŃY 

tanio sprzedaje inżyner F. KOCH 
dzierżawca tej cegielni, 

Osobiście 5 — 6 po poł. 
Wilno, ul. Mickiewicza 22 m. 40. 

ОИКЛИСЛННИССЕСЛЧА Гаа ДЫТВСЯ 

  

SKLEP SUKIENNY 

(LALA ВЕНО 
NIEMIECKA 25. 

NADESZLY 

OSTATNIE NOWOŚCI 
NA SEZON JESIENNY | ZIMOWY 

   
    

    

7 ARTRETYZMIE GUKRZYCY 
ZW ZLA DAMSKICH i MĘSKICH 

MATERJAŁÓ A L ai 
Sprzedaż według „obecnych Е 

tanich cen IE 
naturalne wody, sól. 

comprimós 
viki“ „Etat 4 pastyl i Vichy Е 

УТСНУ - ЕТАТ 
`№ 

<zracznyce 

  

  

Malarze pokojowi 
I tapicerzy 

mogą rocznie setki złotysh 
ubocznie zarobić, przez 

pouczanie swych klientów o 
zasadach czystości i uwolnie- 

nia mieszkań od pasożytów. Wyjaśnie- 
mia wysyła za nadesłaniem |znaczka 

pocztowego 
Fabr, Chem. Farmac. „SANATOR'* 

Bydgoszcz, ul. Stroma 4. 

      
         

   

  

       

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewa swoje 

małowartościowe piwo w używane butelki 

z Patent"  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
zeza - w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

Aaaa Pas Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed  falsyfikatami 1 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę I korek z Нгта 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

  

    
             

  

    
    

  

         

    

    
        

   
    szkół, Internatów, 

U wad Ż6 osób poszukujących 
uczniów na mlesz- 

kanie, wynajmujących mieszkania, 
pokoje i t. p. 

Ogłoszenia do „Ś Ł 0 Ww A“ 

oraz do wszystkich pism 

bardzo tanio zaistvia 
BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

         

w Wilnie, Garbarska 1, tel. szą POPIERAJCIE Dr. Janina 

==znaH | O.P.P, Łukiewi(z ECM 
00000000006000 L-0.P.P. ZU 1EWICZ powróci 

ryczne 

OGŁOSZENIE [LEKARZE 8 * „skórne : Козте[ёкё.п]_іЁ„кп] 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie ul. Mickiewicza 44, Wielka 18 m. 9. 

Dr. WY olfson BY ch 5 — 7 

wenerycz! oczopi, T £ 
k ml. W R A. ymbler ki 1. Wileń i skórne, ni Uenska Szyrwindt Choroby weneryczne, 7, tel, 10-67 9—1.i 4—8 

choroby weneryczne, skórne | marzgda mo- 

  

T-go rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie, z art. 1030 U. P. 
C. obwieszcza, iż w dniu 4 września 1931 
roku, o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. 
Stefańskiej 25 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publiczneį majątku ruchomego firmy 

DOKTOR 

  

  

    

       

т czeni i i 
Mieszkanie ii" ub dwa umeblo-grogo na” mieszkanie 

  

k:icgiir:z 
Se Z racji Wada W. MIKULSKIEGO Sprzedaję — о- 

szkanie  dwupokojo-sprzedam tanio urzą- eńska 25 tel. 664. | nowe meble, patefon, 
Kupuje podręczni- 
kl używane płacąc 
najwyższe ceny oraz 

otomany i inne rzeczy we z kuchnią—nadaje dzenie sypialni, modny ul Połocką 4—12 
się na biuro, 8) 8 po-stół owalny, krzesła, 
koje przyzwoicie ume-kredens mahoniowy,— 

  

  OWA 
  

  

spmzeoa ż $ blowane ewent, bezgarnitur miękkich me-| zamienia, 
\ mebli z używalnością bli, serwisy. obrazy, fi- M Fortepian 

pa kuchni. Wileńska 15, uranki, drzewo fikus i P = 2 niedrogo op 
dozorcy. inne sprzęty. Mickie= rzyjmę sprzedania. Łaskawe 

YVBLUDO. i z ..„ zgłoszenia w Adm. 
JAGIELLOHSKAJ -— wicza 42 m. 9, Oglą-2 uczenice z całodzien рна 

cu dw ieszkanie 3 poko-dać cały dzień. nym utrzymaniem. O- *90W2 pod C. M. 

    

jowe odnowione Z mmm 

wygodami do wynaję- Koncertowy 
cia, Ul. Krakowska Nr. fortepian 

obiziiowóiowóh pieka troskliwa, po- 
moc w naukach, pia- 
nino na miejscu, tam- 

2 uczenice 
inteligentne z dobrej 

  

51. Informacje u do- że pokój do wynajęcia. 
LO KA L zorcy. niedrogo do wynajęcia. Zakretowa 40 m. 2. ko Ps e 

— -——- Wiadomošė w admin. ——,————— MIESZ B e Es 
Ieszkanie 7-io po- Gublokatorowi(ce) „Stowa“ 2 uczenice z A RZ 

solidnemu odnajmę —. 

  

kojowe do SZAŁ Tab dwa" pokoje > brej S przy- 
i у ia r. z mę na i - 

jęcia as Oddzielne wejście, Wy- Trugkawiet > Lirój aižvinka teis Pólie: w 

w. Ignacego 8,7akład zdrojowo-kąpie- języ kach. Informacje w 
lowy i stacja klimaty- Redakcji „Słowa* od 

* czna (wojew. lwowskie) 11 do 12-tej. х 

ze slynną „Naftuslą“ * lub: daria Ploni + 
3 ' к ' ui wie Planina I forteplan 

nieduży, ciepły, ume- * OR Y p ik ' Jedną panienki nowe i używane 2 
blowany, z wygodami, Sezon jesienny: _ ; qoprego domu, przyj- raty i do wynajęcia 

oże być z utrzyma- wrzesień —październik, mę na stancję. Suwal- Kijowska 4—10 
niem. Wydaje się dla Przysłowiowo piękna ska 7 m. 5 od Zakre- H. Abalow 
panów. Portowa 23—2. jesień—idealny Wypo- towej. 
— czynek i kuracja. 
Pokó do wyna- Wszelkich ieformacji 

jęcia ze udziela—Zgłoszenia na 
wszytkiemi ni mieszkania przyjmuje 

-а, 

godami. Świeżo odre- gody 
montowane.  słonećz- m. 11. 
ne z widokiem na Wi- "=== 
lję. Mickiewicza 62—10 Pokój 

        

leszkania 2, 4, 5, 
SB 6 i 7 pokojowe do 
wynajęcia, ul. Ofiarna 
2. Injormacje u dozor- 
cy. 

ieszkanie z 3-ch 
pokoi z wszelkie- 

mi wygodami do wy= 

najęcia, Św. Ignacego Dobroczynna Nr. 

8. Dowiedzieć się um. 1. 

    

—— dai przy ul. 
Gpižadajs sie dom Dom Nowożwiec: 

i działka w Kolonji kiej do sprzedania, 
Wileńsk, Informacje: Szczegóły sklep Gołę- * 

Zacząd zdrojowy Wilno, Kolejowa 64, biowskich Trecka 3, 
Truskawiec. Tomaszewski — (obok — 

Wzorowe przed- 
szkole z о- 

dworca. 

P rzyjmuję otrzebny zasiepca- wem nauczaniem 
na mieszkanie małych inkasent z gotówką dla dzieci od lat 4—8 
chłopców (I-ej, Il-ej, 2000 zł, na nowość w bez różnicy wyznania, 
Ill-ej kl.) Niemiecki i Wilnie. Zarobek pewny otwiera od połowy 
francuski w domu. In- w przeciągu czterech września b. r. Synod 
tormacje od 12 do3-ej miesięcy 3 tysiące. O-ew. reformowany. Za= 
godziny. Adres: ul.ferty do Administracji pisy przyjmuje kierow- 
Więzienna 8, m. 1. „Słowa*. riiczka przedszkola, w 

Msze dowyna- Themira Sasinowiczowa -— poniedziałki i czwartki 
jęcia, 5 pok., ku- Uczni przyjmę z od godz. 5—6 po poł. 

chnia, balkon, elektry- utrzyma- Zawalna 1 m, 2 front 

    

właścicielki. A 
asi pokoje z niekrępu- 

о 2 ок- & jącem wejściem, te- 
Pokój nach, o-lefonem i wszelkiemi 
sobne wejście, Światło Wygodami do wynaję- 
elektr. z całodziennem Cid; może być utrzyma- 
utrzymaniem do wyna- "ie. Jagiellońska 8 m. 
jęcia, usługa. Cena15016. Oglądać 12—1i 
zł, dla 2 uczni(nie) 15—18, 
ustępstwo, Mickiewicza 
44 m, 20 (od 11 r. do 
6 po poł.) 

mn: 

      

  

  

  Oszczędności 

  

1-2 pokoje śdłókolska 33. Dozor-swoje złote i dolary OBA na? AB BROS : 

parządnie umeblowane ca wskaże. ulokuj na wysokie (Róg Mickiewiosa) Cia“ N i Iki- 
czyste Słoneczne Z Wy- 77 oprocentowanie.  Go- „„4*%5__;0, auczycielki- 

godami niekrępującem Pokój do wyna- tówka A jest zabe- |" |" ____ wychowawczyni, 
wejściem do wynajęcia. įecia lo Biecžtija ofe are“ przylme uczni lub młodej, z 

z wygodami. brem i drogiemi kamie- 
Rd ze 4—19, niami. Wil. Toe: Handl. 

Zastawowe Li 
BARD) Plac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, Iuter, i t. p. —8 

uczenice z utrzy- lowoczesną metodą 
Pomoc w I desi i dobrą reko- 

zykach. Ś-go Filipa 1 mendacją poszukuję na 
m. 13 (róg 3 Maja. Do- Wieś do 3-ch dziew- 

i | 2 czynek lat 4, 5 i 7. wiedzieč się a З. Pożódina dora Mać 

a PREZ" BlSEŃ konwersacja, 
Przyjmę Adres: Poczta Koście- 

parę panienek na mie- niewicze, maj. Kostyki 
Szkanie z całkowitem woj, Wiłeńskie M.P.K 

Oglądać 5—6  Mickie- 
wicza 48 m. 6, _ —3 Zygmuntowska maniem, 

Mieszkanie 3 pokoje ż":, 
5 pokoi z kuchnią zelub bez, z užywalno- 
wszelkiemi wygodami Ścią kuchni ze wszel- 
do wynajęcia. Wiłko- kiemi wygodami. Pań- 
mierska 5-a—9, ska 4—7. 

  

  

Do sprzedania 

    

9 rzy ul, I do wyna- działki ziemi b. dobrem utrzymaniem 

Dom ее „ POKÓJ jęar xx pod” bndowy domów z Marsa Boe Przyjmę ogrodem warzywnym wszystkiemi wygodami przy ul. Obozowej nały punkt. pieka. 
Konwersacja francuska na stancję 2 uczni, 
iangielska. Fortepian. troskliwość, do re u- 
Dowiedzieć się w Wil- trzymanie kontrola lek- 
nie Bankowa 2 — 4.cji. Skopówka 5 m. i. 
(koło Makowej). 

Plany mająków Przyjmę 
! ziemskich, uczenice na mieszkanie 

z utrzymaniem. Opie- Parcelację oraz wszelkie z całodziennem dob - 
Mała Prace miernicze wyko-rem utrzymaniem i 

nuje mierniczy przy- troskliwą opieką. Po- 
sięgły moc w językach ob- 

Włodzimierz ZEJTC 

za 6500 zł, do sprze- tylko solidnemu loka-przy rzece Wilji. In- 
dania. Adres: w Biu- torowi, Zygmuntowska formacje: ul. Poznań- 
rze Reklamowem St. 22 mieszk, 6, od 12—7. ska 2 — 4, 
Grabowskiego, Garbar- - ESEE: 

Pokój Dwóch s'dmi 

    

ska 1. 

  

> ia. 
7 pokoi z wygodami watt sło wynajecia 
1 piętro centralno-wod- ul. Mostowa 16 m. 44ka zapewniona, 
ne ogrzewanie do wy» > Pohulanka 10—2. 

Mieszkania 

  

najęcia, Gdańska 6, уер 

  

  

    

  

  

      

B. GON, składającego się z mebli Е DOKTOR skėrne I mocxopiciowe c:9wego, Mickiewicza cych. Podgórna 8 m. 1 gS RERZZZRSUWANORONOSNASZEZ nego na sumę otych 5% SP ai Zeldowicz Wielka 19, od 9 do i 12, róg Tatarskiej przył RULE BOZOLER cz utrzymaniem | dla 2 uczenice Baranowicze,. Sadowa (obok RR Sierakow- 
i Otrzymano z pretensji firmy D/H. Gustaw Loth. M aa ano 3—7 a ER Mieszkania m Ceny  u-znajdą lokatę w ro- 11 telefon 222. skiego). 

: ‚ НЕ ь ь - E miarkowane, opieka so- dzinie, - z OSTATNIE NOWOŚCI Ę Komornik sądowy Uszyński ryczne, narządów о- | KOSMETYKE Į — r ri SSR dra Ofiatna 2-16, wa, aki asamų, Dla szu" cven- POSZUKUJE SIĘ Pz- 
* - ман э 

w wielkim wyborze й LRLFLRLRER ULF LRLRLFLFLR URLE LE ac › РО s ADY łe z wszelk „MOWÓCZesA. ho p. 11 i od A Aa wska TEDA: nie Nim a Adomo and, 

| wygodami do wynaję- ь ‹ 6, EDI » в jų 
Ę materjały damskie i mę- 5 E DOKTOR GABINET «а эга в Žaksetomsi POKO gi ESEJE? aa AN a : у мяЕ, 0 a ROWY, ET о iUi 5 > Ę skie na sezon jesienny @ : „„ŽELDOWIczowA RACAONALMĘI ch 9-11 i 2-5. Kaodai cóż». Niedrogo Ms tais ao aa i zimowy. s Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie KOBIECE WENE LECZNICZEJ cesz otrzy- „J dla jednej osoby. Kró- dla” U WSSE CWI! , 

BĘ 7-go rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. , "WILNO 5 mać posadę? lewska 9—4. Oglądać uczenicy lub uczenia = ` 

: SKLEP B Rike me szafie a ikdr U, F. RICZKE kasząpów WS „Micki: „ma posade?, Mieszkanie +Ži2 is V aiskus Шсаетсе [ч почесм оя 4° 15 5. r 3 i —| - 8 lesz! э 

HH ia SL аи OT Teen коронаснейне lm 2,90, dza atzymaaja, lb ucza. Brzjtę_ a Misganie "E ao 
B Rudnickiej 25, odbędzie się sprzedaż z licy- uł. Młeklewicza 24 ro as A 2 wyc wydatki do wynaję- R 0 N E opieka; pomoc „w sy e dba „IÓEJ A "I = ® tacji publicznej majątku ruchomego firmy tel 27,7 a i 3 A 5 “ cia przy ul. S-to Mi- cjach. Gedymina 16—2. Ч eka Ka, lan, pomoc w = ® с ta” i y + „tali, edšwieža, azswa czają listownie: bulal- przy у i pomoc w naukach naukach zapewniona, 

8 CALEL NOZ Н ЁЁЁЁОК„Ё;*ЗГОХ;ЁЧ.ЭЁ;…;ЗЁШЁ:ЁЗ"С'ЬЗКЁЁ- aa jej akary i braki, Masaż terji, rachunkowości, oddać „ai w 2 Oda 0. : Bouliatowa 19—4,. | Artyleryjska 8—2, Od 
‚ ® ul. Niemiecka 19.—Telef. 890. E. cowanego na sumę złotych 501 gr. 20 na Slumowicz Sztaczaa opalani sea mafia adis bri wiece, DA sprzedaj wd Przyjmę ać: Sk 0е KE >, 308 - ie- Sprzedaż podług teraźniejszych B pospokajene pretensji firmy D/H. Gustaw arkas S pi owa daktylogra- Miosżkania brym stanie, okazyjnie Poszukuję szkanie starszych EL. GONtY jie niskich cen. Ё ^ ę S A ze zdo- łji, roznawstwa, z powodu wyjazdu. O-pysady mamki. Mam ni łkowit p 

8 I! PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ ! i ROEE u JONA WIELKA il нн aaa = A dali pdaki, eko = pe z PA glądać można między świadectwa. Popowska EN "400" złot. Polski jag "== 
@ ! tel. 921, od 9—1 1 3—g Cedziennie od m „ eko: Skopówka 5, obok uni- 4-ą a 6-ą po poł, Anto- 43—4, miesięcznie. Zarzecze Kiowska. —5 пвивстаевнсявиовассосыаенсый ...... 1 — ennie od g. 10—8, nomji. Żądajcie pro- wersytetu. kol ul, Piaski 38—3, ul. Połocka 4 — 12. 

coce0006 W Z.P. 26 W. Z. 5 43. spektów, = Światło elektryczne.   

  

  Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


