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Locarno Wschodnie P 
propozycje załatwienia 

streszczające 

Rzeszy w zasadzie 
równouprawnienia zbrojeń; 2) żądania 

od Rzeszy natychmiastowego zobowią- 

zania się do niekorzystania z przyznanej 

im równości oraz do niepowiększania 

swych zbrojeń; 3) zawarcia generalnego 

układu w sprawach bezpieczeństwa; 4) 

zobowiązania się byłych sojuszników, a 

przedewszystkiem Francji, do przepro- 

wadzenia pewnych redukcyj zbrojeń, .dą 
cych po linji planu Hoovera, który za- 

leca redukcję zbrojeń kontynentalnych o 

jedną trzecią, są niechętnie przyjęte 

przez opinję polską. Niektóre gazety go- 

towe są już urągać Anglji z tego powo- 

du. Oczywiście, nie jest to polityka s:- 

rjo. W danej chwili nikt we Francji nie 

jest przygotowany do nawrotu do poli- 

„tyki p. Poincare z 1923 r., to jest do wy 

muszania na Niemcach siłą pewnych rze- 

czy bez porozumienia się z Anglja. Ta- 

ka polityka byłaby potępiona we Francji 

przez wszystkich, a niewątpliwie przez 

dziekana rady adwokackiej paryskiej p. 

Rajmunda Poincare w pierwszym rzę- 

dzie. Dla polityki francuskiej kano- 

nem jest nie tracić czucia łokciami z 

Anglją. Dla naszej polityki takim samym 

kanonem powinno być: brak porozumie- 

nia angielsko - francuskiego zagraża po- 

kojowi w Europie, a więc przedewszy- 

stkiem Polsce, na tak rozmaite wysta- 

wionej niebezpieczeństwa. Polska we 

własnym interesie powinna być organi - 

zatorką europejskiego pokoju. Oburzać 

się na Anglików, że w  ustępstwach, 

czynionych Niemcom, idą za daleko, w 

danej chwili stanowi zabawę jalową. 

Mąki z tego oburzenia mieć nie bę- 

dziemy. Co najwyżej rada miejska mia- 

sta Radoszkowicz, do jasnowidztwa któ- 

rej udaje się czasami polityka zagr. pol- 

ska po radę, jak to widać z wielu rezo- 

lucyj w dziedzinie polityki zagranicznej 

przez tę radę powziętych, jak i przez 

inne rady podobne, — to rada miasta 

Radoszkowicz wyrazi Anglji za jej pro - 
niemieckie ustępstwa swoją naganę. Ta 

jednak czysto moralna strata, która stąd 

dla Anglji wyniknie, nic nie zmieni w 

faktycznej postaci sprawy, to zn., że 

wbrew polskiemu samookłamywaniu się 

tak rzetelnie przez prasę polską od pier- 

wszej chwili ogłoszenia niemieckiej no- 

ty stosowanego, — propozycja, (czy ież 

„sugestja”, jakby powiedziano w Genc- 

wie), angielska  przechyla szalę na 

stronę życzeń niemieckich. 

Propozycja angielska prócz punktu* 

4-g0 o redukcji zbrojeń, nie jest dla nas 

straszna. Wspomina o generalnym pak- 

cie bezpieczeństwa. Dyplomacja polska 

powinna się starać, aby to określenie 

zamieniło się w inne, a mianowicie w: 

Locarno wschodnie. Im prędzej dyplo- 
macja polska wycofa się ze swego nie- 

fortunnego „nie', a dopnie, że przy oka- 

zji uzbrojenia się Niemiec zawarte bę- 

dzie Locarno wschodnie, tem będzie łe- 

piej. 

Najdokładniej zdaję sobie sprawę, 

jak wielkie niebezpieczeństwo .przedsta- 

wiają dla Polski i dla pokoju zbrojenia 

niemieckie, przedsiębrane w chwili ta- 

kiego stanu umysłów, jaki panuje obec- 

nie w Niemczech i w Polsce. Ale jed- 

nak drogę do odwrócenia tego niebez- 

pieczeństwa przez owe kategoryczne 
„nie* uważam za najfatalniej obraną. 

Odwrócić to niebezpieczeństwo można 
bynajmniej nie przez składanie patetycz- 

nych deklaracyj, które: 1) narazie nas 

odseparowują od akcji wielkich mo- 
carstw, czyli deklasują i dyskwalifikują 

w grze dyplomatycznej; 2) w przyszto- 

ści, gdy życzenia Niemiec w taki czy in- 
ny sposób zostaną zadośćuczynione, -— 

jak tego należy się spodziewać zarów- 

no na podstawie dotychczas poczynio- 

nych historycznych doświadczeń, jak i 

na podstawie przebiegu sprawy od sa- 

mego jej pozątku — to owe kategorycz- 

"ne „nie“ Polski, z taką dezynwolturą 

rzucone, obciąży nam sukces Niemiec 

nowem nas upokorzeniem. 

Angielskie 

zbrojeń niemieckich, 

do: 1) przyznania 

się 

  

Z chwilą pojawienia się noty niemiec- 

kiej o zbrojeniach, zadaniem dyplomacji 

polskiej było bynajmniej nie inauguro- 

wanie metody wypowiadania się osob- 

no każdego państwa zainteresowanego. 

Należało dać komunikat, że Polska wy- 

powie się po porozumieniu się z innemi 

sygnatarjuszami Traktatu Wersalskiego 

i należało raczej zmobilizować wszy- 

stkie siły naszej dyplomacji, aby odpo- 

wiedź byłych aljantów wypadła jednako- 

wo. Ta solidarność, ta jednakowość od- 

powiedzi byłaby dla nas oczywiście rze- 

czą o wiele ważniejszą, niż rozmiary t- 

stępstw, które w tej odpowiedzi oczy- 

wiście miejsce swoje znależć musiały. 

Jakie mogło mieć znaczenie to nasze 

niemądre (inaczej nie mogę się wyra- 

zič) „kategoryczne nie“? Porównywałem 

już je do działania oddziału demonstra- 

cyjnego, którego zadaniem jest skupić 

na sobie wszystkie siły nieprzyjaciela, 2- 

by swoim siłom głównym (w danym 

wypadku Francji) ułatwić, dajmy na to, 

przejście rzeki. Właśnie o to jednak cho- 

dzi, że Polski i Francji nie sposób jest 
traktować, jako dwóch oddziałów tej sa- 

mej absolutnie armji i dlatego nie moż- 
na zasypywać Polski pociskami, aby u- 

łatwić posunięcia taktyczne dyplomacji 

francuskiej. Gdyby Polska była częścią 
Francji, albo była jakiemś stronnictwem 

trancuskiem, to byłoby co innego. Pan 

Stressemann wygrywał właśnie tem, że 

miał za sobą stronnictwa, które podob- 

nie, jak my teraz, wołały swoje „kate- 

goryczne nie“ przed každem ustępstwem 

Stressemanna, co temu ustępstwu nada- 

wało większy wałor. Podobnie i teraz 

nasze „kategoryczne nie“ służy tylko te- 
mu, aby ustępstwu francuskiemu nadać 

większy wałor. Ale właśnie Polska nie 

jest kawalerją francuską, ani jej stron- 

nictwem, lecz odrębnem państwem i- od- 

rębnym narodem i musi prowadzić po- 

litykę serjo, politykę poważną, politykę 

liczącą się z rzeczywistością, z  realiz- 

mem politycznym, z kierunkiem 

wypadków historycznych, politykę ludzi 
dorosłych, a nie „kategorycznych nie“ i 

przekomicznych wniosków o rozbrojeniu 

moralnem. 

nurtu 

Locarno wschodnie powinno być nie- 

tylko naszym celem, ale i wszystkich, 

miłujących Europę, a więc życzących jej 

pokoju, a nie wojny, któraby „gdyby by- 

ła możliwa, była samobójstwem politycz 

nem naszego kontynentu. Nieboszczyk 

Skrzyński udawał coprawda, że już Lo- 

carno zachodnie zabezpiecza nas zupeł- 

nie, ale choćby z pamiętników Stresse- 

manna wiemy, że zupełnie szczery w 

tem nie był. Nie można mu tej nieszcze- 

rości brać za złe, bo za najgorszych po- 

lityków uchodzą zawsze ci, którzy opo- 

wiadają cudzoziemcom, w jak rozpaczli- 

wem położeniu znajduje się ich własne 

państwo. 

Locarno wschodnie należy wywołać 

z tego ustępu propozycji angielskiej, któ- 

ry powiada o generalnym  pakcie bez- 

pieczeństwa. Ale byłoby jeszcze lepiej, 

żeby Locarno wschodnie wyszło nie z 

propozycji angielskiej, lecz z bezpośred- 

nich rokowań niemiecko - polskich. Był 

czas, kiedy to mogło się udać. Początek 

konferencji rozbrojeniowej w Genewie w 

tym roku. Wtedy już było widoczne, że 

Niemcy niedługo wejdą na drogę żąda- 
nia zbrojeń i dyplomacja polska już 

wtedy powinna była jasno sobie zdać 

sprawę nietylko z tego, że Niemcy zażą- 

dają zbrojeń, lecz także z tego, że mo- 
carstwa zachodnie znowu coś ustąpią. A 

więc należało uprzedzić wypadki, nale- 

żało samemu wystąpić z kwestją zbrojeń 

niemieckich wzamian za Locarno wschod 

nie. Ale od r. 1923 tracimy wszystkie o- 

kazje, któreśmy mieli, do zabezpieczenia 

się od agresji na nasze terytorjum ze 

strony zachodniego sąsiada i tracimy 

je pod wpływem endeckiej teorji, że 

roszczeniom niemieckim w każdej chwili 

może się przeciwstawić nowa wojna eu- 

ropejska. Otóż nowej wojny europej- 

skiej nie będzie. C a t. 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów nmiezamówionyck nie zwraca, 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 
Adminįstra- 

 "PRZEDSTAWICIELSTW A: 
BRASŁAW — Ksjęgamia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep. „Jedność* 

* LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia „wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — 

„ Malinowskiego, 

POSTAWY — 

ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski, 

Ksiegarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

„ Smarzynski, | SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
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rzed Posiedzeniem Reichstagu 

  

e | tabelaryczne o 50 proc, 
sowoinja. 

Von Papen odpowie Herriotowi — Hindenburg Jeszcze raz przyjmie 

BERLIN PAT. — Prezydent Hinden 
burg zawiadomił prezydjum Reichstagu, 
że we wtorek w południe przyjmie w 
obecności kancierza Papena przedstawi- 
cieli frakcji hitlerowskiej, centrowej, i 
bawarskiej partji ludowej. Prezydent za 
mierza wysłuchać przedstawicieli tych 
stronnictw celem poinformowania się o 
ich stanowisku wobec sytuacji politycz- 
nej. W przyjęciu nie wezmą udziału nie- 
mmiecko - narodowi, którzy otwarcie wy 
powiedzieli się przeciwko jakimkolwiek 
zmianom w gabinecie Papena. fem sa- 
mem oczekiwana dziś decyzja w sprawie 
rozwiązania Rvichstazu * roczora . osta 
ia d» wtorku. : 

BERLIN PAT. Poniedziałkowe 
posiedzenie Reichstagu - oczekiwane jest 
z wielkiem napięciem.  Zapowiedziane 
przemówienie kancierza Papena doty- 
czyć będzie, według komunikatu Tele- 
graphen Union, nietylko spraw wewnę- 
trznych, lecz nawiąże zapewne i do 
wygłoszonej w ostatnią niedzielę po po- 
łudniu mowy Herriota w Meaux. 

Kanclerz Papen ma omówić ogóiną 
sytuację gospodarczą, ze szczególńem u- 
względnieniem sprawy kontyngentów, 

kwestję polityki socjalnej oraz prawdo- 
podobnie również sprawę równoupraw- 
nienia zbrojeń. Dyskusja nad deklaracją 
kanclerza zostanie odroczona do środy, 
aby przywódcy stronnictw mogli zapo- 
znać się z wynikiem przyjęcia u prezy- 
denta Hindenburga. Wszystko wskazuje 
na to, że sprawa rozwiązania Reichstagu 
nie została jeszcze ostatecznie przesądzo 
na i że są jeszcze widoki na kompromi 
sowe załatwienie kwestji,Za kulisami par 
lamentu ścierają się dwie tendencje: 
jednej strony poważne koła gospodarcze 
przeciwstawiają się rozwiązaniu Reichsta 

  

KS. WALJI PRZYJEŻDŻA 

DO NIEMIEC 

STOKHOLM. PAT. — Książę Walji za 
powiedział swą obecność na ślubie księcia 
Gustawa Adolfa w Koburgu w Niemczech. 
Książę Walji będzie pierwszym członkiem 
angielskiej rodziny (królewskiej, który od 
czasu wojny przybędzie ma ziemię nie- 
miecką. 

  

ZBROJENIA NIEMI 

z 

prezydjum Reichstagu 
gu, obawiając się, że nowa kampanja 
wyborcza podkopałaby akcję ożywienia 
gospodarki niemieckiej, z drugiej strony 
niemiecko - narodowi prą wszelkiemi >i 
Jami do nowych wyborów, ucząc na 

wielki sukces. 

Decyzję w tej kwestji zastrzegł so- 
bie prezydent Hindenburg, po wysłucha 
niu przedstawicieli stronnictw we wto- 
rek. W związku z tą audjencją „Angrifi** 
zapowiada, że partja narodowo - socja- 
listyczna wyśle swych delegatów  tytko 
po uzyskaniu pewnych gwarancyj. P 
mimo zaprzeczeń ze strony urzędowej, 
utrzymuje się wersja, że przyjęcie u pre 

zydenta urządzone zostało z inicjatywy 
kancierza Papena, który zamierza po zło 
żeniu oświadczenia w Reichstagu, posta 
wić biorącym udział w audjencji przed- 
stawicielom partyj pytanie, czy gotowi 
są oni spróbować znany już w szczegó- 
łach program gospodarczy rządu.. 

W razie odpowiedzi negatywnej pre- 
zydent Rzeszy zarządziłby natychmiasto 
we rozwiązanie Reichstagu. Narodowi 
socjaliści tylko wówczas wzięliby udział 
w przyjęciu, © iłeby mieli pewność, że 
nie zostaną postawieni wobec faktów 
dokonanych i że obecność ich nie zo- 
stanie wyzyskana na korzyść polityki 
Papena. 

Niemcy zabiegają © odroczenie spłat 
w Stanach Z 

BERLIN. PAT. — Biuro Wolffa w de- 
peszy z Waszyngtonu donosi, że dzisiaj roz 
poczęły się rozmowy między niemieckim 
charge d'affaires Leitnerem a ministrem 
finansów Millsem w sprawie odroczenia 
spłat niemieckich, przypadających Stanom 
Zjednoczonym na dzień 20 września z ty- 
tulu kosztów: okupacyjnych i odszkodowań 
wojennych. 

Rozmowy te nie doprowadziły jeszcze 
do formalnego ogłoszenia przez Niemcy 

moratorjum, gdyż aby moratorjum mogło 

być bez zastrzeżeń przyjęte przez rząd: Sta- 
nów Zjednoczonych. trzeba przedtem załaż- 

wić szereg spraw, między: innemi kwestję 
dotrzymania terminu ogłoszenia morator- 
jum, oraz kwestję prywatnych odszkodo- 

wiań wojennych. Jak twierdzi dalej komu- 
nikat biura ('Wolffa, przypuszczać należy, 

jednoczonych 
że po załatwieniu tych kwestyj, dojdzie 
wkrótce do kompromisu, chodzi tu bowiem 

o stosunkowo małe sumy. 
Prasa amerykańska poświęca tym roz- 

mowom wiele uwagi, gdyż jest to od upły- 
wu moratorjum Hoovera pierwszy 'wypa- 
dek, w którym obce państwo dąży do od- 
roczenia spłat. Wypadek ten mógłby być 
przytem precedensem dla sojuszników, gdy 
by chcieli również ogłosić moratorjum dla 
mależmości, przypadających w dniu 15-g9 
grudnia br. 

Jak wynika jednak z doniesień z Lion- 
dynu i Waszyngtonu — zaznacza dalej ko- 
munikat — ani Amglja, ani Francja nie za- 
mierzają skorzystać z przysługującego im 
prawa. moratorjum, tembardziej, iż pocią- 
gmęłoby ono za sobą odroczenie spłat ty|- 
ko kapitałów, a nie wysokich procentów. 

Wojska boliwijskie rozpoczęły ofensywę 
NA WALENCJĘ 

ASUNCION PAT. — Wojska boliwij 

skie rozpoczęty ofensywę na Walencję 

z udziałem ciężkiej artylerji. 
Atak został odparty przez paragwaj- 

czyków. 

Interwencja Ligi Narodów 
GENEWA. PAT. — Przewodniczący 

Rady Ligi Narodów wystosował do sek- 

retarza generalnego Ligi,, który zkolei 
rozesłał do członków — Ligi, depeszę, 
wskazującą na ostatnie obostrzenie się 
koniliktu  boliwijsko - paragwajskiego. 
Rada Ligi zwraca się przeto do obu rzą 
dów z zapytaniem, jakie środki zamie- 
rzają przedsięwziąć dla zlikwidowania 
wytworzonej sytuacji i przypomina im 
obowiązki, wynikające z przynależności 
do Ligi Narodów. 

  

EC i FRANCJI 
Odpowiedź Herriota już gotowa 

PARYŻ. PAT. — [Po wczorajszej roz- 
mowie z prezydentem Lebrunem, premjer 
Herriot postanowił zwołać radę ministrów 
na dziś rano o godzinie 10! do pałacu Eli- 
zejskiego, celem ostatecznego sformułowa- 
nia odpowiedzi ma memorandum niemiec- 
kie. 

Jak informują polurzędowo, do tekstu 
ułożonego przez Herriota i zaaprobowane- 
go na Środowem posiedzeniu rady minis'- 
rów nie zostamą wniesione żadne zmiamy. 
Ponieważ zaaprobowanie tekstu odpowie- 
dzi na dzisiejszem posiedzeniu rady mini- 
strów mie ulega już wątpliwiości, pozostała- 
by jeszcze do ustalenia data oraz formal- 

  

mości, wśród jakich mota ma być wręczona 
przedstawicielowi Rzeszy Niemieckiej. 

Według tegoż źródła, przesłanie noty 
odbędzie się jeszcze dziś w: ten sam sposób, 
w. jaki przekazano memorandum miemiec- 

kie, bo zn. wręczone ono zostanie ambasa- 
dorowi Rzeszy w Paryżu von Hoeschowi, 
który przekaże ją swemu rządowi. Przy 
rozmowie z ambasadorem miemieckim 0- 
becny będzie minister wojny Paul Boncowr, 
podobnie jak przy wręczaniu memorandu'a 
niemieckiego, które było dokonane przez 
miemieckiego ministra spraw zagranicz- 
nych 'w. Berlinie, obecny był gen. von 
Schleicher. Opublikowanie noty francus- 

Mandżurja ped protektoratem Chin 
ZALECENIE RAPORTU LYTTONA 

PARYZ PAT. — W tutejszych ko- 
łach politycznych japońskich potwierdza 
ja wiadomość, że raport komisji ankieta 
wej Ligi Narodów sugeruje myśl udziele 

nia Mandżurji autonomji pod protektora- 
tem Chin. 

Raport uznaje wprawdzie  niemożli- 
wość powrotu Mandżurji udo dawnego 
stanu rzeczy, odrzuca natomiast katego- 
rycznie ideę zaanektowania jej przez Ja- 
ponję, „akceptuje natomiast obecność i 
współpracę doradców japońskich, przy 
rządzie mandżurskim. Wreszcie komisja 
obstaje przy utrzymaniu zasady otwar- 
tych drzwi w Mandżurji i proponuje w 
tym celu utworzenie policji, złożonej z 
obywateli mandżurskich, pod kierownic- 
twem oficerów zagranicznych. Przedsta- 
wiciel rządu japońskiego miał wczoraj 
oświadczyć, że kwestja utrzymania su- 
werennošci Chin w Mandžurji zostanie 
uwzględniona w akcie uznania rządu 
mandżurskiego przez  japonję, który to 
akt ma być ogłoszony w najbliższym cza 
sie, 

TOKJO PAT. — Premjer i minister 
spraw zagranicznych złożyli cesarzowi 
traktat o uznaniu nowego państwa man- 
dżurskiego. Rada prywatna prowadzi na 

ten temat rozmowy. Decyzja oczekiwana 
jest z początkiem przyszłego tygodnia. 

CHUNCHUZI ZAATAKOWALI 
MUKDEN 

PARYŻ PAT. — Donoszą z Dalekie- 
go Wschodu: Według ostatnich informa- 
cyj, partyzańci chińscy w liczbie kilku- 
dziesięciu, rozwinęli w Mandżurji oien- 
sywę na wielką skalę, atakując jedno- 
cześnie Mukden, Czang - Czo i Kiryn. 
Komunikacja kolejowa między Kiryn a 

Hoi - Czeng została przerwana. 

INCYDENT JAPOŃSKO-FRANCUSKi 
W SZANGHAJU 

PARYŻ PAT. — Wczoraj do konce- 
sji francuskiej w Szanghaju wkroczyło 
bez zezwolenia 5 policjantów japońskich 
w celu zaaresztowania pewnego Koreań 
czykaą. Francuskie władze policyjne sprze 
ciwiły się temu, dokonując ze swej stro 
ny aresztowania policjantów japońskich, 
których jednak wypuszczono następnie 
na wolność. Zdaje się, że opuszczając 
teren koncesji francuskiej japońscy agen- 
ci uprowadzili ze sobą jednego Chińczy 
ka. Francuski konsul generalny zamierza 
złożyć z tego powodu protest u władz 
japońskich. 

kiej nastąpi dopiero po zaznajomieniu się 
z jej tekstem w Berlinie, najwcześniej w 
poniedziałek, 

PARYŻ. PAT, — Rada Ministrów przy 
jęla jednogłośnie ostateczny tekst odpo- 
wiedzi na memorjał niemiecki z 29 sierpnia 
Odpowiedź ma być wysłana do Beriina 
jeszcze dzsiaj. 

* NIE KONSULTACJA, A KURTUAZJA 

PARYŻ. PAT. — Do lakonicznego kn- 
mumikatu angielskiego, opublikowanego 
„wczoraj przez Foreign Office, francuskie 
ministerstwo spraw zagranicznych dodaje 
pewne informacje uzupełniające. 

W zamiarze rządu francuskiego nie le- 

żało przedstawianie do aprobaty rządowi 
Wielkiej Brytanji projektu odpowiedzi: na 
memorandnm. niemieckie, Gabinet francus- 
ki postanowił ma swem środowem posiedze 
niu zakomunikować przez kurtuazję tekst 
odpowiedzi szefowi (Wielkiej Brytanji. 

W tym też jedynie celu oraz by zyskać 
na czasie, premjer Herriot połecił szefowi 
swego gabinetu udać się do Londynu, ce- 
lem wręczenia dokumentu ambasadorowi 
francuskiemu 2 poleceniem zakomuniko- 
wania go sir Johnowi Simonowi. Ta de- 
marche dokonana została rwczoraj. 

  

wARSZAWA —- fow, Ksłęgerni Koi, „Ruch”, 

ia i 

ja nie przyjmuje zastrzeżeń cu 
mumeru dowodowtgo BE gr. 

TELEGRAMY 
PREMJER PRYSTOR WYJEŻDŻA 

DO DRUSKIENIK 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezes Ra 
dy Ministrów Aleksander Prystor wyje- 
chał na parodniowy pobyt do Druskienik. 

ZMIANY W SĄDOWNICTWIE 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej mianował Juljana Potepę 
prokuratora Sądu Okręgowego w Tarno- 

wie wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie, Leona Zubolewicza, prezesa Są- 
du Okręgowego w Białymstoku, sędzią Są- 
du Apelacyjnego w; Warszawie, Józefa Za- 
borowskiego, prezesa Sądu Okręgowego w 
Łodzi, sędzią Sądu Apelacyjnego w War- 
szawie, oraz Feliksa Opęchowskiego, preze- 
sa Sądu Okręgowego w Sosnowcu, sędzią 

Sądu Apelacyjnego w, Warszawie. 
Ponadto Pan Prezydent Rzeczypospoli- 

tej przeniósł wiele osób w. sądownictwie na 
inne równorzędne stanowiska służbowe. — 
Między inny wiceprezes Sądu Okręgowego 

w; Nowym Sączu Karol Sobota pnzeniesio- 

ny został na stanowisko prezesa Sądu O0- 
kręgowego- w Kołomyji, wiceprezes Sądu 
„Okręgowego w Łomży Juljan Paczowski 
na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgo- 
wego we Włocławku, sędzia Sądu Apelacyj 
nego w Krakowie Stanisław Frąckiewiez 
na stamowisko sędziego Sądu Apelacyjnego 
'w Wilnie, wreszcie sędzia Sądu Apelacyj- 

nego w Krakowie Roman Schwakopf na 
stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu. 

AMBASADOR LAROCHE 
U MIN. ZALESKIEGO 

WARSZAWA. PTA. — Ambasasador 
francuski p. Laroche został w: dniu 10 bm. 
przyjęty przez p. ministra spraw zagranicz 
nych Zaleskiego. Jak się dowiadujemy, ce- 
lem wizyty ambasadora: było poinformowa: 
mie rządu polskiego © odpowiedzi, jaką rząd 
francuski zamierza przesłać rządowi nie- 
mieckiemu na jego memorandum w spra- 
"wie zbrojeń. 

LINJA LOTNICZA 
KRÓLEWIEC — MOSKWA 

KRÓLEWIEC: PAT. — Na lotnisko w 

Królewcu przybyły dwa aeroplany sowiec- 
kie, które będą kursowały na linji Króle- 
wiec — Moskwa. Są to wielkie samoloty 
3-motorowe konstrukcji sowieckiej, wypo- 
sażone w, amerykańskie motory Wright— 
Whirlwind. 

NA MEETING LOTNICZY DO PRAGI 

WARSZAWA. PAT. — W dnin 10 bm. 
między godziną 13 a 14-tą wystartowały 
z lotniska Mokotowskiego 4 samoloty, któ- 

re udały się do Pragi celem wzięcia udzia- 
łu w święcie lotniczem w, dniu 1l-go wrześ 

nia w: Pradze. 
Z Aeroklubu Warszawskiego wystarto- 

wali lotnicy: kpt. Halewski i red. Osiński 
та aparacie RWD 4, dalej Jerzy Widawski 
ip. Rydzewski na aparacie PZL 19, inży- 

nier Stefan Czyżewski na aparacie RWD2. 

Z Aeroklubu Rzeczypospolitej odleciał do 
Pragi kpt. Ignacy Giedgowd z mjr. Woj- 
tygą na aparacie PZL 19. 

SUKCES POLSKICH JEŹDZCÓW 
NĄ ZAWODACH W RYDZE 

RYGA. PAT. — W drugim dniu między 
narodowych zawodów (konnych rozegrano 
ciężki konkurs hippiczny o nagrodę mini- 

stra spraw wojskowych. Do zawodów; sta- 
nęło 44 zawodników. Konikurs składał się 
z 2-ch zajazdów. 

W pierwszym jeźdźcy mieli do przebycia 
15 przeszkód, wysokości do 1 m. 30 cm., 

szerokości do 1,80 wi czasie 400 metrów na. 
minutę, w drugim zajeździe — 7 przeszkód 
szerokości do 2 metrów i wysokości 1,40 
m. w czasie 350 metrów na minutę. W коп- 
kursie tym polska drużyna odniosła całko- 
wite zwycięstwo, obsadzając pierwszych $ 

miejsc. iPierwszem, drugiem, trzeciem i 
czwartem miejscem podzielili się por. Roj- 
cewicz na „The Hoop“, rotmistrz Szosłana 
ma „Donessie“, kpt. Sažęga na „Maroku“ 
i por. Ruciūski ma. „Roksanie“, przecho- 
dząc parcouns bez błędu. Piąte miejsce za- 
jął kpt. Salęga na „Nelly“, mając 3 punk- 
ty karne. Por. Ruciński na „Reszce“ i rtm. 
Szosland na „Sterlingu“ podzielili między 
sobą szóste miejsce, mając po 4 punkty 
ikarne. 

KATASTROFA W KOPALNI „SATURN* 

SOSNOWIEC. PAT. — Ubieglej nocy 
w podziemiach kopalni „Saturn* oderwał 
się zwał węgla, zasypując jednego robotni- 

Natychmiast też mastąpilo ogłoszenie ka, który poniósł śmierć. 
komunikatu rządu angielskiego o znanej 
treści. Co do różnicy, jaką Foreign Office 
ustaliło między słowami „informacja“ a 
„konsultacja”, była ona komieczna ze wzglę 
du na pewne komenitarze w prasie, lecz od- 
powiada w zupełności duchowi, w jakim 
rząd francuski. zakomunikował mządowi 

Wielkiej Brytanji o zaszłych wypadkach. 

„ Kto wygrał? 
TRZECI DZIEŃ CIĄGNIENIA 5-tej 

KLASY 25-tej LOTERJI PAŃSTWOWEJ 
„WARSZAWA PAT. — W trzecim dniu cią 

gnienia 5-ej, klasy 25-ej loterji państwowej 
główniejsze wygrane padły na numery nastę 
pujące: 

25000 złotych wygrał numer —2828, 15009 
— 63242, 10000 — 87973, po 5 tysięcy — 
55597, 137318, 139333, 139681 i 152602, po 
3 tysiące — 14963, 58235 i 151393, 

|EZBTREE OBIE OOOO TATE WZOROWE TOPY 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

ZAMACH BOMBOWY NA TEATRY 

NOWY YORK. PAT. — Nieznani spraw 

cy podłożyli bomby pod dwoma teatrami 
w różnych częściach miasta. Eiksplozje na- 

stąpiły w chwili, gdy publiczność wycho- 

dziła po skończonem przedstawieniu. Na 
szczęście obyło się bez wypadków w ludźmi 
Uciempiały jedynie gmachy teatralne i są- 
siednie sklepy, z których wyleciały wszyst- 

kie szyby. Policja przypisuje zamachy 
członkom partji pracy. ; 

KONCERT PADEREWSKIEGO 

LONDYN. PAT. — „Daily Mail“ do- 
nosi, że Ignacy Paderewski zgodził się wy- 

stąpić w dniu 12 stycznia przygzlego roku 

na koncercie, który odbędzie się w. Albert 

Hallu na rzecz kasy wzajemnej pomocy 

stowarzyszenia muzyków. „Daily Mail'" 
stwierdza przytem, że mistrz Paderewski 

złożył nowy dowód swej dobroci i hojności 

i wyraża przekonanie, że dozna om w Lon- 

dynie przyjęcia, godnego największego z 

pośród żyjących pianistów świata.



SiLVA RERUM 
NOWE WARTOŚCI I 

RYZACJA 
Niedawno mówiliśmy na tem miej- 

scu o muzyce w radjo, ściśle biorąc — 
o muzyce lekkiej. Wydawało się nam, 
że 65 procent muzyki w polskich progra 
mach radjowych, to za dużo w stosunku 
do słowa mówionego. Muzyka lekka jest 
rzecz prosta, w chwilach odpoczynku i 
odetchnienia potrzebna, ale nadużywa- 
na — rozprasza, denerwuje i poniża. 

W „Gazecie Lwowskiej* czytamy 
właśnie uwagi dr. Stefanji Łobaczew- 
skiej na temat twórczości muzycznej w 
radjo. P. Łobaczewska traktuje radjomu- 
zykę nie jak rozrywkę i przyjemność. 
Uważa, że radjo powinno odegrać i od- 
grywa już doniosłą rolę w tworzeniu no- 
wych wartości muzycznych. 

Człowiek współczesny, stwierdza p. 
Łobaczewska, zna tylko jeden typ twór 
czości — ten, który opiera się na eks- 
perymencie. Twórczość artystyczna eks- 
perymentuje dzisiaj w zakresie zdobycia 
nowego materjału, nowych form, do 
go materjału dostosowanych, i nowych 
środków artystycznych. 

Najwięcej możliwości eksperymental- 
nych nasuwa twórczość muzyczna: 

Kompozytor współczesny tworzy pod zu- 
pełnie ianym kątem widzenia, aniżeli jego ko- 
lega z generacji poprzedniej. U niego cała — 
jeżeli się tak wyrazić można — metafizyczna 
treść dzieła muzycznego schodzi na drugi plan, 
albo wogóle nie dochodzi nawet do šwiado- 
mości. Nie szuka on pomysłów twórczych, 
nie wybiera ich z punktu widzenia” pewnych 
specylicznych wibracyj uczuciowych, które 
chciałby w sposób najbardziej bezpośredni za- 
suggerować słuchaczowi, ale zawsze i wszę- 
dzie eksperymentuje w zakresie materjału. Da- 
wny :naterjał uznał za przeżyty, szuka nowych 
możliwości wyrażenia się, dobiera swe pomy- 
sły z perspektywy tych nowych możliwości 
dźwiękowych. Ale w muzyce, jak i w sztuce 
wogóle, dopiero współdziałanie twórcy z od- 
biorcą tworzy wartości artystyczne. To właś- 
nie współdziałanie umożliwione jest dziś w 
sposób zupełnie wyjątkowy za pośrednictwem 
radjo. Radjo nietylko pozwala młodemu kom- 
pozytorowi zrealizować swe aspiracje tam, 
gdzie skomplikowany aparat wykonawczy 
kazałby mu zbyt długo na to czekać, ale je 
też popularyzuje, i to popularyzuje w  jedy- 
nem uczciwem tego słowa znaczeniu: dopu- 
szcza w sierę jego eksperymentu szerokie i 
najszersze masy w kontakcie, z któremi zysku 
je dopiero jego twórczość należyty oddźwięk. 
Co więcej pozwala mu radjo na kontrolowanie 
zdobywanych przez siebie nowych  możliwo- 
ści dźwiękowych i formalnych w muzyce. Jak- 
kołwiek aparat radjowy nie funkcjonuje je- 
szcze z absolutną precyzją w zakresie wydo- 
bycia poszczególnych barw dźwiękowych i 
ich kombinacyj, to jednak już i dziś oddaje 
kompozytorowi w tym kierunku nieocenione 
wprost usługi, Nie eksperymentuje on już sa- 
motnie, w izolacji od społeczeńtwa tak, jak 
to miało miejsce dawniej. Eksperymentuje wraz 
z nim tysiące i tysiące radjosłuchaczy. 

I dr. Łobaczewska wnioskuje: dzię- 
ki eksperymentowaniu słuchacz staje się 
stopniowo odbiorcą coraz bardziej u- 
świadomionym. $ ы 

A jak się przedstawia kwestja mu- 
zyki lekkiej? Dr. Łobaczewska nazywa 
ją „popularyzacją muzyki w złem zna- 
czeniu. Powiada tak: * 

Potrzeby pewnej kategorji słuchaczy za- 
spokajać będzie zawsze muzyka lekka, która 
nawet pozostając w granicach dobrego smaku, 
r z natury od wielkiego eksperymentowa- 

ZŁA POPULA- 

ło. sc> 

Ale publiczność inteligentna — do- 
daje — złożona nietylko z muzyków, 
lecz i z amatorów, znajdzie swą rolę 
właśnie w tworzeniu nowych wartości. 
Co się zaś tyczy szerokich mas, trzeba 
je koniecznie dopuszczać do  korzysta- 
nia z nowych wartości, aby podnosić i 
uszlachetniać ich sąd i wyrobienie arty- 
styczne. ! 

Stąd wniosek: mielišmy rację, twier 
dząc, że 65 procent muzyki lekkiej — 
to jednak za dużo. Narrator. 

Dr. med. E. CHOLEM 
urolog 

Choroby nerek, pęcherza i dróg  moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 i 5—7. — Jagielońska 8. 

tel. 10-63 
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wiezie 
Całą niemal prasę europejską obie- 

gła następująca ilustracja, nieduży, ja- 
sny pokój, zasłane piękną koronkową ka 
pą białe, wygodne łóżko, obok  szaika 
nocna, dalej etażerka z książkami, kilka 
zdjęć w ramkach na ścianie. Pod ilustra 
cją podpis: cela więzienne gen. Jose San 
Jurjo, bohatera ostatnich wydarzen w 
Hiszpanii, skazanego na karę śmierci, 
któremu prezydent Zamorra zamieni! wy 
rok śmierci na dożywotnie więzienie. 

Bodaj to być więźniem w Hiszpanii! 
Mimowoli ogarnia zazdrość, gdy się oglą 
da fotografję tego przytulnego pokoju, 
w którym ma odcierpieć karę znienawi- 
dzony „wróg ludu*. Gdyby nie podpis, 
niktby się nie mógł domyśleć, że sympa- 
tyczny pokoik jest więzieniem, hotel, 
pensjonat owszem, ale cela więzienna z 
firankami i koronkowemi kapami — nie, 
to dla nas, najbliższych sąsiadów pań- 
stwa, w którem wszechwładnie panuje 
czrezwyczajka, nie bardzo jest zrozu- 
miałe, 

Hiszpanja, jak sądzić można z celi 
gen. San Jurjo, est antytezą Bolszewji 
pod względem więziennictwa. Taki wy- 
bitny autorytet w tej dziedzinie, jak Lew 
Dawydowicz, Trocki pisze w swych 
wspomnieniach, że ze wszystkich  wię- 
zień Europy, a poznał ich nie maio, naj- 
lepiej przypadły mu do gustu więzienia 
w kraju torreadorów i Don Kichota. Kie 
dy w czasie wojny po usunięciu z Fran- 
cii, zestał aresztowany w Hiszvarja i 
skazany na  kilkomiesięczne więzienie, 
zapytano go, w jakiem więzieniu życzy 

Uroczystości Kościelne 
w Brześciu 

W niedzielę 11 bm. odbędzie się w Brze 

ciu uroczyste poświęcenie nowiego kościo- 
ła przez JE. ks. biskupa pińskiego Kazi- 
mierza. Bukrabę. 

Historja powstania 'tego kościoła jest 
niezwykłą. Wobec palącej potrzeby wier- 
mych, przemieniono na kościół nieczynną 
parowozownię, odstąpioną czasowo przez 
wiileńską Dyrekcję Kolei państwowych. Bu 
dynek o bardzo wysokich stropach i wyso- 

kich oknach nadał się ma ten zbożny cel 
doskonale. Dokonano stosownych przeró- 
bek, zbudowano ołtarze, i wnętrze parowo- 
zwni przybrało wygląd pięknej świątyni. 
Zasługa to w znacznej mierze naszych ko- 
lejarzy, którzy nie szczędzili: pracy i kosz- 
tów. Kościół ten będzie ośrodkiem nowej 
parafji grajewskiej, kitórej proboszczem 
będzie iks. Moniuszko. Korzystać z kościo- 
ła będą zarówno kolejarze jak wojsko miesz 
czące się w pobliskich budynkach kosza- 

rowych. 

Na uroczystość przybędą z Wiina dy- 
rektor PKP. inż. Falkowski oraz inż. Pecz- 
ke, dr. Królewski i inni funkejonarjusze 

Kolei państwowych. 

Sądowy epilog strajku w Za- 
głębiu Dąbrowskiem 

SOSNOWIEC. PAT. — W Sądzie Okrę- 
gowym toczył się proces, będący echem o- 
gólnego strajku górników, zagłębia Dąbrow 
skiego. Na ławie oskarżonych zasiadło 8 
robotników z Milowie, którzy na wiecu le- 
wicy związkowej, zwołanym w czasie straj 
ku przez posła komunistycznego Rożka, 

wywołali krwawe rozruchy. W wyniku roz 
prawy 6 oskarżonych skazanych zostało 
na pół roku więzienia z zawieszeniem ka- 

ry na 2 lata, 2 oskarżonych uniewinniono. 

  

Jaki samolot powinien być 
—Jaki samolot ma być zbudowany dla 

por. Żwirki ? 

Z takiem zapytaniem zwróciliśmy się 
do inż. Wigury, jednego z trzech konstruk 

torów samolotu „Е. W. D. 6“. 

—-Bardzo trudno odpowiedzieć na to 
pytanie — brzmi odpowiedź inż. Wigury. 

— bowiem nie wiadomo jeszcze, jak wyg- 
lądać będzie regulamin przyszłych między- 
marodowych zawodów, które ma organizo- 
wać Aeroklub Polski w Warszawie w r. 
1934. Zapowiedziane zostało w  najbliž- 
szych dniach posiedzenie międzynarodowej 
federacji lotniczej, której siedziba znajdu- 

5 LOW GQ 

Gen. Mac Arthur w Warszawie (Odezwa Arcybiskupa Salcttiego 
na dzień misyjny WARSZAWA. PAT. Generał Mac 

Arthur, szef sztabu armji amerykańskiej, 

który dziś rano powrócił z manewrów na 

Wołyniu, udał się przed południem w to- 

warzystwie zastępcy dyrektora protokółu 

dyplomatycznego na zamek, gdzie został 

przyjęty na audjencji przez Pana Prezy- 

deata Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę rano 

o godz. ll-tej szef sztabu armji Stanów 
Zjednoczonych generał Mac Arthur złożył 
wieniec na gnobie Nieznanego Żołnierza, 
w obecności szefa sztabu głównego gene- 
rała Gąsiorowskiego, zastępcy komendanta 
garnizonu m. st. Warszawy, ppłk. Szajew- 
skiego oraz wyższych oficerów M. S. Wojsk 

   

Uroczystości tej asystowala Ikompanja 2: 
pp. ze sztandarem i omkiestrą. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 10 bm. 
o godz, 13-tej szef sztabu armji Stanów 
Zjednoczonych A. P. generał Mac Arthur 
był przyjęty ma dłuższej audjencji przez 
Pana Marszałka Piłsudskiego. Generałowi 
Mac Arthurowi towarzyszył szef sztabu 
głównego generał Gąsiorowski, oraz kilku 
wyższych oficerów. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 10 bm. 
szef sztabu głównego generał Gąsiorowski 

udelkorował szefa sztabu armji Stanów Zje 
dnoczonych generała Mac Arthura wielką 
wstęgą orderu Polonia Restituta, a jego 
ajutamta kpt. Davisa krzyżem komandor- 
skim tegoż orderu. 

KONSERWATORJUM MUZYCZNE w WILNIE 
(z prawami) uł Wielka 47 (wejście od ul. Końskiej) : 

4 Nanka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Klasa organowa. Śpiew solowy, 
E) Wykłady przedmiotów teoretycznych. Zespoły: kameraluy, chóralny, orkiestrowy. Pierw- 

srorzędne siły nauczycielskie. Sekretarjat czynny od godz. 5—7 wiecz. 
BAST MNT СОНа ЧЧр 
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Państwowa Szkoła Rolnicza Żeńska 
w RÓŻANCE 

przyjmałe zapisy na nowy 11-to miesięczny Kurs rozpoczynający się dnia 15 psździer- 

nika 1932 r. Przyjmowane są córki rolników umiejące dobrze czytać, pisać, rachować, 
zdrowe. Zgłoszenia, prośby o informacje pod adresem: 

Szkoła Rolnicza p Różłance p-ia Różanka-Pacowska skrz. poczt. Nr. 11 
powiat Szczuczyński. 

O OBEDOZEDER GRE WYCH EB EACH (HD GR GE: CH CD GO BRL DPD BBL 

  

Zakład krawiecki Michał Piech i Syn 
Wilno, ui. Zamkowa 10—1. 

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości. Ceny »nacznie zniżone. 
  

je się w Paryżu. Na ,posiedzeniu tem omó- 
wiome zostaną wyniki techniczne zawodów 

ostatnio ukończonych i ustali się warunki 
zawodów przyszłych. 

"Trudno więc dziś mówić o tem, jakim 
warunkom będzie musiał odpowiadać samo 
lot, ma którym w 1934 r. poleci por. Žwir- 
ko. Mamy jeszcze rok czasu pnzed sobą, 
bowiem nie wcześniej, jak za rok otrzyma 
my regulamin. Zmacznie bardziej nas inte- 
resować powinien lot Małej Ententy i Pols 

ki, który się odbędzie w. maju moku przysz 
łego. 

Zwirócić muszę uwagę na to, że wamunki 

Przybycie olimpijczyków do Gdyni 

  

W czwartek powróciła z za Oceanu 
polska drużyna olimpijska. Przedstawicie- 
le władz sportowych oraz liczne tłumy pub 
liczności powitały olimpijczyków przy 
przybiciu „Pułaskiego” do mola w porcie 
gdyńskim. Po mowach powitalnych olim- 
pijezycy poprzedzeni orkiestrami udali się 

ń Nr. 52 
sobie karę odbyć, czy w. więzieniu 
p:erwszej klasy, drugiej, lub trzeciej. Tro 
ckr spotkał się po raz pierwszy Z podub- 
ną propozycją. Widząc jego zdziwieni 
konwojenci wyjaśnili mu, że o ix cę- 
ażie w więzier:u pierwszej Masy, Za о- 
piztą pewnej kwoty, może o:.zymywać 

«dy z restaw'acji, posiada* wygodne 
ł'zko, chodzić a długie spaceiy, w Aru 
giej kiasie, m.cszka się mniej wygodnie, 
ale i opłata est mniejsza, w /zeciej zaś 

nie kosztuje niz 1 zdaje się więźniów 
ganiają na roooty. Trocki  obliczywszy 
swe finanse, skwapliwie wybrar klasę 
drugą. 

Cela gen. San Jurjo należy widocz- 
nie do pierwszej, lub zgoła extra klasy 

z więzieniem jednak wydaje się mieć 
mało wspólnego. Być może jest to nie- 
pisane prawo, że niefortunni wodżowie 
powstań i spisków otaczani są takiemi 
wygodami. Kto wie, co będzie za parę 
miesięcy, lub lat. Obecny prezydent Hi- 
szpanji i członkowie rządu w ciągu swej 
karjery życiowej byli już niejednokrotnie 
pod wozem i na wozie. 

Niefortunne pronunciamento gen. San 
Juro, które w czasie ogorkowym dosta:- 
czyło prasie europejskiej tematu, podo- 
bnie jak sąd nad głównym  buntowni- 
kiem, skazanie na śmierć, ułaskawienie 
i ta cela z firankami i białem łóżkiem, 
wszystko to nie wiele ma w sobie ele- 
mentów dramatu, raczej coś jest w tem 
z Uekoracyj Carmeny. Coś w tym ruchu 
kontrrewolucyjnym nie sztymowało i te- 
raz, gdy znamy już kulisy całej afery, 

  

   
   

  

  

ma, dworzec kolejowy, gdzie podejmowani 
byli przez komitet przyjęcia śniadaniem. 

Ilustracja nasza przedstawia naszych 

zawodników olimpijskich po opuszczeniu 
okrętu. W: pierwszym szeregu kroczą: re- 
kordzistka świata Wieissówna i mistrz olim 
pijski Kusociński. 

ten operetkowy charakter pronunciamen- 
ta, występuje jeszcze jaskrawiej. 

' „Spisek monarchistyczny*, „powsta- 
nie monarchistow“, tak zakwalifikowa- 
no na łamach pism francuskich, angie!- 
skich i polskich wystąpienie gen. San 
Jurjo. Cóż się okazało naprawdę? Żad- 
nym monarchistą gen. San Jurjo nie byt. 
Był republikaninem, a pozatem człowie- 
kiem, który prócz chorobliwej ambicji, 
nie wiele miał danych, aby odegrać ro- 
lę zbawcy ojczyzny. Motywem jego wy- 
stąpienia, było niezadowolenie z racji 
odsunięcia go od żłobu, pozostawienie 
w cieniu, podczas gdy śniły mu się lau- 
ry Mussoliniego, lub chociażby Primo 
de Rivery. 

O spisku dowiedział się rząd w Ma- 
drycie na parę dni przed wystąpieniem 
gen. San Jurjo. Jeden z przyjaciół gene- 
rata San Jurjo, znał się świetnie na iu- 
dziach — poinformował prezydenta i 
rząd o zamierzonym buncie i spisek z0- 
stał urdaremniony. : 

Zdradzony San Jurjo próbował ucie- 
kać samochodem, ale zgubiła go wyra- 
zista sylwetka. W momencie aresztowa- 
nia sięgnął generał po rewolwer, ale nim 
lufę podniósł do skroni, już się rozmy- 
Ślił i oddał broń swym prześladowcom. 
Efekt teatralny kompletny, a. hiszpanie 
kochają się w teatralności. 

Druga niemniej teatralna scena roze- 
grała się w parę tygodni później, gdy 
San |lwjo już jako więzień Nr. 52 prze- 
stąpił próg więzienia w Duezzo, w któ- 
rem ma odcierpieć dożywotnią karę. Mi- 
mo, że generał jest ściśle izolowany, jed- 
nemu z dziennikarzy udało się być obec 
nym przy tej ceremonji. Oto jego relacja: 

— W szarem, więziennem ubraniu, 

  

wany dla por. wiki 
zawodów. powinny być życiowe, t. zn. wy- 

konalne. W r. 1929 mapnzykład przysłano 
nam z Ameryki: propozycję wzięcia udzia- 
łu w zawodach o magrodę Gugenheima. 
Nagroda była szalenie wysoka i necila 
wszystkich, jednak gdyśmy przeczytali wa 
runki tych zawodów, to serdecznieśmy się 

uśmiali. Amerykanie, jako warunek zdoby 
cia nagrody, postawili: po pierwsze: lądo- 
wanie ma! podwórzu, szerokości 150 m. i 
długości 150 m. otoczonem wysokiemi do- 

mami jednocześnie ustalili stosunek szyb- 
kości maksymalnej, jako 1:4, t. zn., że przy 
60 klm. szybkości minimalnej ma godzinę. 
trzeba było rozwinąć 240 klm. szybkości 
maksymialnej. Były to próby mie do prze- 
prowadzenia, co się zresztą sprawdziło. Do 

zawodów stamęły (rzy maszyny i żadna nie 
spełniła warunków. Nagiroda została nie- 
zdobyta. 

Centrala szpiegowska 
w Monaco 

Francuskie władze pograniczne na Riw 
jerze raz pa raz przytrzymują jalkiieś osoby, 
szczególnie na granicy Monaco, które zaj- 
mują się akcją szpiegowską, 

Wszystko wskazuje ma to, że w Mona- 
co znajduje się szpiegowska centrala obcych 
wywiadów. 

Stwierdzono, że w Monaco bawi: wielu 

obcych oficerów, którzy pozornie poświę- 
cają się grze w kasynie, a właściwie urlop 
swój w: Monaco spędzają na zupełnie innej 
działalności. 

Wielu z tych oficerów, po parodniowym 
pobycie w Monaco, nie może opanować'swej 
„mamiętności myśliwskiej" i stara się o 
zezwolenia na polowanie 'w pogranicznych 
łasach i górach. Myśliwi ci jednak zbyt. 
często „błądzą” 'w pobliżu francuskiego 
łańcucha fortyfikacyj.. 

Jak wiadomo, w: okolicach Monaca, jak 
wogóle ma granicy  francusko-włoskiej, 
Francja buduje najbardziej mowoczesne 
urządzenia fortyfikacyjne, które są pnzed- 
miotem ciekawości „oficerów-myśliwych'*. 

Tereny, na któmych wznoszą się forty 
fikacje, są zamkmięte dla publiczności a 
tem więcej cudzoziemców i w dodatku ofi- 
cerów. 

Władze frameuskie wobec stwierdzo- 
nych wypadków szpiegostwa,  zarządziły 
wstnzymanie wydawania kart. łowieckich. 

  

z naszytemi na plecach i piersiach żół- 
temi kwadratami i oznaczającemi, iż 
z przestępcą nie wolno rozmawiać, 
stał San Jurjo w swej celi obojętnie wpa 
trując się w „okno. Szczęk kluczy jakby 
obudził go z zamyślenia, do celi wszedł 
dyrektor więzienia i wyciągnął dłoń do 
więźnia... 

San Jurjo zawahał się. 
— Jestem Josć San Jurio.... 
— Wiem 0 tem, — odpowiedział 

dyrektor, nie uważam jednak za hańbę 
podać rękę uczciwemu człowiekowi, któ- 
rego tutaj sprowadziło nieszczęście... 

Pierwsze 8 dni zgodnie z regulami- 
nem spędził San Jurio samotnie. Regi- 
me więzienny nie jest uciążliwy — opo 
wiada wspomniany korespondent — wię 
zień Nr. 52 obficie jest zaopatrywany w 
prowizję. Ma mleko, winogrona, banany, 
dużo książek i pism. 

— Lata przeminą szybko... Pozatem 
jestem chory i niedługo pociągnę — 
mówi melancholijnym głosem San Jurio. 

Przybycie generała San Jurio do wię- 
zienia w Duezzo, wywołało wśród wię- 
źniów, odbywających tam karę, wielkie 
poruszenie. Szczególnie przyjęty był nie- 
jaki Angelo Garcia, były żołnierz armji 
marokańskiej. Przed dwoma laty, gdy 
San Jurio, jako komendant gwardji oby- 
watelskiej inspekcjonował więzienie, po- 
znał byłego żołnierza i dał mu 100 pe- 
setów. Garcia miał nadzieję, że generał 
wystara mu się ułaskawienie. Tymcza- 
sem los chciał inaczej. Garcia niebawem 
opuści mury Duezzo, a więzień Nr. 52, 
ma tam pozostać do końca swoich dni... 
o ile nie będzie nowego pronuciamenta, 
lub amnestji. Esquire. 

W związku m dorocznym obchodem 
„Dnia Misyjnego*, który w roku bieżącym 
przypada ma niedzielę 23-go października, 
prezydent generalny Papieskiego Dzieia 
Rozkrzewiania Wiary, Ks. Arcybiskup Ka 

rol Salotti, wydał odezwę, w której zwra- 
ca się do dyrektorów krajowych i diecez- 
jalnych (Pap. Dzieła. Rozkrz. Wiary a za 
ich pośrednictwem do ogółu wiernych, o 

jaknajgorliwisze poparcie tego „Dnia 
Na wstępie podkreśla Ks. Arcybiskup 

Salotti znaczenie „Dnia Misyjnego który 
winien być przedewszystkiem dniem mod- 
litwy, aby wiara Chrystusa oświeciła umys 

ły wszystkich marodów, dalej dniem pro- 
pagandy, w którym każdy  chrzešcijanin. 
stanie się krzewicielem ideału misyjnego, 
i szlachetnego współzawodnictwa w dziele 
materjalnej pomocy misjom. 

Wielorakie są pobudki nakazujące ob- 

chodzenie „Dnia Misyjnego'. Pierwsze to 
mnożące się z dnią ma dzień potrzeby ma- 
terjalne placówek misyjnych, zarówno w 
stosunku do udających się pod opiekę mi- 
syj katechumenów i pogan, jak i w: stosun 

ku do samych misjonarzy, narażonych na 
miedostatek i iebezpieczeństwo życia. 
Druga — to uświadomienie sobie wielkiej 

kulturalnej i cywilizacyjnej roli misyj i 
zdanie sobie sprawy, że wszelka pomoce o- 
kazana misjom jest dorzuceniem cegiełki 

    

   

pod gmach (powszechnej cywilizacji. Kto 

zatem wierzy w postęp ludzkości i świa- 
dom jest konieczności szybkiego dojścia 
do najwyższych jej celów, ten musi odczuć 
radość i zadowolenie przy udzielaniu pomo 
cy iPropagandzie Wiamy. A przytem pod- 
kreślić należy dobroczynny wpływ, jaki 

apostolstwo współpracy z misjami wywie- 

ra na życie duchowe. Zbliża ono do zrozu- 
mienia radości apostolatu misyjnego i 

sjprawia, że choć jeden: dzień jesteśmy: dob- 
rymi uczniami Chrystusa, głosicielami je- 
go praw i jedynej prawdy, Jego 'wreszcie 
naśladowcami. 

W dalszej części odezwy Arcybiskup 
Salotti, wzywa Biskupów, kapłanów, iwszel 
kie organizacje religijne, wszystkich wier- 
nych, nawet tych, do których dusz zaledwie 

zakradł się uśmiech wiary, by w miarę sił 
swoich i w takim zakresie, na jaki ich kom 
petencje pozwalają przyczynili się do wspo 
możenia świętej spirawy. 

W końcu, przypominając, że „Dzień Mi 
syjny“ 23go października przypada w okre 
sie obehodu dziesięciolecia pontyfikatu 
Ojca św. Piusa XI, który: dla misyj poświę- 
cił znaczną część swych umiejętności i naj 
więcej oddał im serca, odezwa  zazmacza, 
że wielkoduszność wiernych w czasie tego 
„Dnia” będzie jednocześnie wielką i uroczys 
tą manifestacją miłości dla Ojca św. — 
  

NAJSPRAWIEDLIWSZY SĘDZIA ANGLJI 
W Cholsea, tej najbardziej oddalonej 

od centrum miasta dzielnicy londyńskiej, 
zmajduje się bardzo malownicza uliczka, 

zwana Mulbury Walk. W tem tak bardzo 
malowniczem środowisku zwykli siadać od 
wielu lat artyści, malarze, pisarze i poeci. 
Uliczka ta ma po obu stronach na chodniku 
Stare drzewa, a całość jej przypomina dro- 
gi wiejskie z ich melancholją i pustką. 

Kto ma szczęście, temu uda się spotkać 
w godzinach ranych około 8-mej i wieczonr 

nych około7-mej siwowłosego staruszka, 
przypominającego żywo 'typ dickensowski. 
Staruszek ów, nosi na twarzy bokobrody, 
ma na sobie surdut tabaczkowy i podpiera 
się laską, jakich już mie sprzedają maga- 
zymy. 

Rozmawia on przyjacielsko ze spotyka 
mymi w drodze listonoszami, mleczarkami, 
stróżami itd. Wszyscy go znają, wszyscy 
uchylają grzecznie czapki lub kapelusze, 
gdy przechodzi. Jeżeli staruszek ten przy- 
pomina typ dickensowski, to niema w tem 
nic nadawiyczajnego, jest on bowiem rodzo 
nym synem i zarazem jedynym potomkiem 
wielkiego pisarza angielskiego. 

Sir Henry, Dickens jest jednym z naj- 
bardziej znanych i lubianych sędziów w 
Anglji. Wiłaśnie w: roku bieżącym ma ро- 
czątku wakacyj sir Henry Dickens zawia- 
domił swoich zwierzchników, że zamierza 
się podać do dymsji, by pójść ma dobrze za 
służoną emeryturę. Wadomość o tej dy- 

misji zelektryzowała prasę, która zapełni- 
la całe łamy szczegółami z życia tej popu- 
lamej postaci, przypominając przy okazji 
zasługi jego wielkiego ojca. 

Syn Dickensa nie jest młodzieńcem. Ma 
on w chwili obecnej 83 lata. W chwili, gdy 
się urodził, a więc w) roku 1849, ojciec jego 

pracował właśnie nad swem  nieśmiertel- 
mem dziełem „Dawid Copperfield". Tak w 
tem dziele, jak i w: innych Dickens napadał 
enengiicznie na sądownietwo i: sędziów an- 
gielskich. Niie przeszkadzało mu to jednak 
aby: synowi przygotować drogę do karjery 
w zawodzie sędziego. Młody Dickens został 
zapisany ma prawo i ukończył je. Po stud- 
jach w Cambridge młody Dickens został 
sędzią i awansował aż do stanowiska Noj- 
wyższego Sędziego Londynu w sprawach 
cywilnych z siedzibą w Old Pailey, gdzie 
odtąd zdobywa dzień po dniu, miesiąc po 

miesiącu, rok po roku nadzwyczajną popu- 
larność miłość otoczenia. 

Т у ostatnich latach swego urzędowania 
sir Henry Diekens odznaczał się napzwy- 
czaj żywą pamięcią, sprawiedliwością, :po- 
czuciem ludzkości i tolerancji dla drobnych 
przewinień ludzkich. 

Wyroki jego słynęły: w całej Anglji. By 
ły one na tamtejsze stosunki wprost dziw- 
ne, gdyż Dickens rzadko kiedy opierał się 
ma paragrafach martwych, a najczęściej 

kierowł się wymogami życia i dnia. bieżące 
go. Wyrok wypowiadał głosem dźwięcz- 

nym, kategorycznym. Rzadko kiedy skaza 
my lub skazana apelowali po takim wyro- 
(ku. A jeżeli dochodziło do apelacji, to wy- 

rok zazwyczaj bywał zatwierdzony. 
Aspelacje takie były zawsze sensacją 

sądową iw całem ttęgo słowa, znaczeniu. 

Cala Anglja uznała sir Henry Dickensa 

za najbndziej ludzkiego sędziego. Jako sę- 
dzia, był on tak wielkii, jak jego ojciec ja- 
ko pisarz. 

Największa szkoła na Świecie 
Największą szkołą na świecie może się 

pochlubić miasto Milwaukee w Stanach 
Zjedn. Am. (Półn. Naukę dzienną pobiera 

w niej 2 tysiące uczniów, wieczorną 
9000. Szkoła: ta-stanowi dla siebie małe 
miasteczko. Ma własną piekarnię, księgar- 
nię, drukarnię i. tt. d. Przy tej „„,szkółce” 
miejskiej pracuje 237 mauczycieli. U nas 
tylu pracuje w, niejednym powiecie na dal- 
szej prowincji! 

Wzrost wkładów oszczędnoś- 
ciowych P.K.0. 

Miesiąc sierpień b. r. zaznacza siię w 
P.K.O. dalszym zwrostem wkładów oszczędno- 
ściowych, oraz liczby oszczędzających. 

Wkłady oszczędnościowe wzrosy w ciągu 
m-ca sierpnia b.r. o 2,5 milj. zł., osiągając na 
dzień 31-VIII 1932 r. stan — 367,5 milj. zł., 
łącznie zaś z wkładami, sochodzącemi z wa- 
loryzacji — ogólną sumę 397,3 milj. zł. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 
szczędnościowych, 
jacych w P.K.O. 

W ciągu m-ca sierpnia wydała P.K.O. 
21,162 nowych książeczek oszczędnościowych. 
Ogólna liczba czynnych książeczek oszczędno- 
ściowych tej instytucji wynosiła w dniu 3 
sierpnia 1932 r. 841.882, łącznie zaś z książecz 
kami, pochodzącemi z waloryzacji — 879.482. 

0- 
wzrosła liczba oszczędza- 

  

| Od Admi nistracji 
Uprzedzamy naszych $z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 

  

Labora- 
terium "E 

w Warszawie 
podaje do wiadomości Szanownej Kiiienteli, że 

znany od 

lat 40 tu 

zost:ł obecnie ulepszony i zaletami swemi n'e 

Puder Abarid 
tylko nie ustępuje pndrom zagranicznym, ale 
wiele z nich przewyższa.— Presimy żądać tylko 
ulepszonego pudru AB ARiD w sreb- 
rzystych pudełkach z białą lilją. — Cena duże- 

go pudełka 2.50 gr.. małego 1 50 gr. 

  

NOWE OPAKOWANIE 

| SA 

PRRROZADNCWNNENE AGUOSEAA 
Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 
‚ 

PRZY SAMYM PRZYSTANKU P 0 jų A R į 
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONOW“ 

położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską. 

Żwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą i zdrowotną 
miejscowość, doskonałą i tanią i ZE Aaa i autobusową (14 minat od 

|worca), 

Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty, 
Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7eej 
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ŁOJYN JL) NATURALNY  naró! 
NATURALNY smak! 

NATURALNY kovon: 
NATURALNY zapacHi 
Żadnych domieszek! 
Żądajcie wszędzie! 
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Dziš na kortach 
parku sportowego — 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 10 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: + 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

Opad: —— 

Wiatr: południowy: 

Tendencja: stan stały, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

   24. 
728. 

+ 13. 

MIEJSKA 
Z posiedzenie magistratu. — Na wczo- 

rajszem posiedzeniu magistratu omawiano spra 
wę robót na ul. Zamkowej, rozpatrzono kosz- 
torysy, plany robót itd. Również rozpatrzono 
memorjały wniesione przez związki straganiar-- 
skie domagające się zniżki komornego i re- 
wizji dotychczasowych stawek komornego na 
łokałe i stragany. 

Sprawy te po zaakceptowaniu 
przedłożone  najbliższemu posiedzeniu 
Miejskiej do zatwierdzenia. 

— Regulacja brzegu na ul. Żygmuntow- 
skiej. — Roboty przy regulacji brzegów Wilji 
a zwłaszcza bulwaru na ul. Zygmuntowskiej 
postępują naprzód. Kierownictwo robót, nad 
którem bezpośrednią pieczę ma sekcja tech- 
miczna magistratu nie może w dość szybkiem 
tempie prowadzić prace, gdyż przedewszysi- 
kiem nie posiada odpowiednich funduszów, 
przyrządów technicznych itp. Aby przeprowa- 
dzić roboty umocnienia brzegów bulwaru ul. 
Zygmuntowskiej magistrat zmuszony był za 
deść wysoką kwotę sprowadzić niezbędne przy 
rządy z Grzegorzewa, które jednak nie wystar 
<czają i magistrat projektował sprowadzić sta 
tek techniczny aż z Pińska. Zaniechał jednak 
tego jedynie ze względu na koszta. 

— NOWE KŁOPOTY Z KLINKIERA- 
ML W robotach iklinkierowych znów pe- 
wna trudność, oto ułożony; już odcinek jezd 
ni potrzebuje niezwłocznego zalania go 

zostaną 
Rady 

Jednak ułożony klinkier przed zalaniem 
szpar asfaltem, musi być raz jeszcze ubi- 
ty walcem. Ponieważ używamy obecnie jest 
zbyt ciężki dla tego celu, zakłady; w Izbicy 
mają przysłać do Wilna specjalny walec, 
*tóry narazie jeszcze nie nadszedł. 

W wypadku dalszej zwłoki, Magistrat 
użyje do tej czynności jeden ze swych wal- 
SÓW. J. 

— 20 nowych punktów elektrycznych. — 

jeszcze w bieżącym miesiącu magistrat zao- 

patrzy w dodatkowe oświetlenie elektryczne 

następujące dzielnice: Kalwaryjską, Lwowską, 

Chocimską, Krakowską i sąsiednie: Popławy, 
Zarzecze, Nowogródzką i jej okolice. Ogó- 
łem miasto pozyska nowych około 120 -lamp. 

— Likwidacja przedsiębiorstw. — W ub. 
miesiącu w Wilnie zlikwidowano 72 sklepy, 
handlujące artykułami spożywczemi,  mleczar- 
skiemi, skórami, żelazem, drzewem, galanterją 
i materjałami bławatnemi itp. Pozatem zlik wi 
dowało się 11 zakładów pracy. 

— Pomiary miasta. — Sekcja techniczna 
magistratu przystąpi niebawem do opracowa- 
mia wykonanych już pomiarów terenu m. Wil- 
na. 

— Eksmisje. — W sierpniu i we wrześniu 
na terenie miasta dokonano około 300 przymu- 
sowych eksmisyj mieszkaniowych. Wyeksmito- 
wani są przeważnie lokatorzy, którzy od 2 
zgórą lat nie płacili komornego i nie chcieli 
zgodzić się na zamianę zajmowanych przez 
nich lokali na mniejsze. Przeważnie wszyscy u- 
sunięci wynajęli natychmiast inne mieszkania, 
co jest dowodem, że mogli opłacać komorne. 
Tylko kilka rodzin przebywać musi w schro- 
niskach miejskich. 

> POCZTOWA 

— DYREKCJA POOZT I TELEGRA- 
FÓW podaje do wiadomości, że w. związku 
z uruchomieniem nowowybudowanej sieci 
kablowej, zostaną wyłączone telefony 12 
bm. od godz 19, zainstalowame przy ulicach 
Archanielska, Bazyljańska, Bankowa, Be- 
limy, Bosaczkowa, Gościnna, Kijowska, 
Kurlamdzka, Krupnicza, Kwaszelna, Kowal 

ska, Kwiatowa, Kolejowa, Końska, Ma- 
kowa, Nikodema, Nowogródzka, Ostro- 
bramska, Piwna, Ponarska,  Pilsudskiego, 
Rudnicka, II Raduńska, Szeroka, Szopena, 
Sadowa, Stefańska, Slowackiego, Tyzen- 
hauzowskka, Węglowa, Wszystkich Świę- 
tych, Zawalma, 

Ponowne włączenie telefonów do sieci 
nastąpi stopniowo w. ciągu następnych 
3-ch dni. 

SZKOLNA 
— Zarząd Związku Absolwentów Gimna- 

zjum jezuitów w Wilnie powiadamia, iż z 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
3 jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwlatowa 7, tel. 14-25. 

BR TAS UAB EN UAI ZY CEN URU WSJ OW ZW WE 

B Tanio Tanio 
B Rajlepsze farby, pokasi, pędzie i szczotki 
8 poleca skład farb 
3 
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Fr. Rymoszewskiego a 
Wiłno, ul, Mickiewicza 35. й 

-------------. 

BN NEI TE BT ОЕ RI, 

Doktór medycyny 

Rymaszewska Jadwiga 
(choroby jamy ustnej i zębów) 

Waznowiła przyjęcie od 5—7 codziennie. 

Mostowa 3-a m. 14. 

  

dniem 10-IX r.b. po przerwie wakacyjnej zo- 
staje otwarty lokal Związku. W dnie powszc 
dnie lokal otwarty jest od godz. 13 do 21, w 
niedziele zaś i święta od g. 10.30 do 21. Dy- 
żury członków Zarządu odbywają się: kol. 
Monkiewicz p. o. prezesa i kierownik Sekcji 
Pośrednictwa Pracy środy i soboty od godz. 
16 do 17, kol. Kurmin, sekretarz wtorki i piąt- 
ki, godz. 16.30 do 17.30, kol. Polakowski bi- 
bljotekarz wtorki i czwartki 19 — 20.. 

Przypominamy, że Sekcja Pośrednictwa 
Pracy poleca rutynowanych korepetytorów. 
Zgłaszać się w środy i soboty w godz. 16 —17 

— Shelley's Institute. 1) Rodowici Angli- 
cy prof. George Bridge i prof. Denis Cross 
rozpoczynają wykłady angielskiego. 

2) Równoległe kursa angielskiego, niemiec 
kiego i francuskiego, 

3) Stenografja angielska i niemiecka, pisa 
nie na maszynie. 

4) Stypendjum na wyjazd do Londynu do 
Polytechnic College otrzymywać będą studen- 
ci, mający Świadectwa „celujące*. 

5) Kancelarja czynna codziennie od 11 do 
1-ej i od 5 — 8 wiecz. adres: Zygmuntow- 
ska 20 m. 3. 

TEATR I MUZYKA 
— Lutnia — ostatnie występy p. J. Bo- 

neckiego w „Handlarzach sławy”. Dziś, w nie 
dzielę 11-IX o godz. 8 m. 15 (ceny zniżone) 

odbędzie się przedostatni występ. Świetnego 
artysty i reżysera teatrów warszawskich p. Ja 
na Boneckiego w fenomenalnej komedjo-saty- 
rze p.t. „Handlarze sławy*. 

Jutro, 12 września tani poniedziałek „Han- 
dlarze sławy”. 

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od klu- 
cza' gościnne występy Janiny  Sokołowskiej. 
Dziś, w niedzielę 11- b.m. o godz. 8 m. 15 
doskonała, pełna humoru i śmiechu rewia p.t. 
„Przez dziurkę od klucza* z gościnnym wy- 
stępem Janiny Sokołowskiej, która wystąpi w 
atrakcyjnych "numerach własnego pomysłu. W 
rewji tej biorą udział: Świetna para taneczna 
Ina i Jerzy Ney'owie, Sempoliński, Kozłowska, 
Sulima-Jaszczołt, Kosińska, Rogóski, oraz ze- 
spół girls. Jest to ostatni i zarazem najlepszy 
program rewjowy bież. sezonu. 

Jutro, 12-IX „Publiczność ma, gtos“. 
— Popołudniówka w Teatrze Letnim. Dziś 

w niedzielę 11-IX o godz. 4 m. 15 ukaże się 
wyborna rewja po cenach zniżonych p.t. „Pu- 
bliczność ma głos* z gościnnym występem Ja- 
niny Sokołowskiej, która choć nie brała udzia- 
łu w rewji „Publiczność ma głos” weźmie u- 
dział w popołudniówce, z fenomenalnym due- 
tem Ney'ów, w wykonaniu całego zespołu. 

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

lazcy prochu. 

HOLLYWOOD — żalotny książę. u 

CASINO — Król stepów. 

PAN — Kobiety bez przyszłości. 

ŚWIATOWID — Błękitny express. 

Art. Fotograt 
Antoni SKURJAT Sniadeckich 4 
Przyjmowane są również roboty ama- 
torskie. Dla młodzieży specjałny rabat. 

RÓŻNE 
— Posiedzenie Prezydjum Rady Grodz- 

kiej w Wilnie. W piątek dnia 9 b.m. odbyło 
się w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego B.B. 
W.R. w Wilnie przy ul. Św. Anny 2, pierwsze 
powakacyjne posiedzenie Prezydjum Rady 
Grodzkiej B.B.W.R. Na posiedzeniu tem repre 
zentowana była Grupa Regjonalna Posłów i 
senatorów przez p.p. posłów dr. Stefana Bro- 
kowskiego i Stanisława Dobosza. 

W wyniku parogodzinnych obrad, Prezy- 
djum postanowiło wszcząć w bieżącym sezo- 
nie intensywną akcję organizacyjną na terenie 
miejskich kół dzielnicowych B.B.W.R. Tak jak 
we wszystkich dotychczasowych sezonach zi- 
mowych ma być niebawem wszczęta akcja 
odczytowa. ь 

Obradom przewodniczyt prezes Rady Gro- 
dzkiej p. inž. Henryk Jensz. 

  

  

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zaburze- 
niach przemiany materji, pokrzywce i swędze- 
niu, naturalna woda gorzka  „Franciszka-Jó- 
zeia" usuwa z organizmu substancje  gnilue 
zatruwające organizm. Żądać w. apt. drog. 

— WIELKI POKAZ GAZOWY. Zarząd 
Komitetu Wojewódzkiego LOPP. przy 
współudziale wojska organizuje dziś, w 
niedzielę o godzinie 13-tej w Ogrodzie Ber- 
nardyńskim wielki pokaz gazowy, polega- 
jący na zademonstrowaniu nalotu nieprzy- 
jacielskiego i obrony. 

Nie wątpimy, że wszyscy tłumnie poś- 
pieszą ujrzeć to, co w przyszłości grozić 
nam może i naocznie się przekonać, jak z 

tem niebezpieczeństwem walczyć i przed 
niem się bronić. ; 

Celem udostępnienia  jaiknajszerszym 
warstwom publiczności obejrzenia pokazu, 
wstęp do Ogrodu Bernardyńskiego bez- 
płatny. 

— Izba Rzemieślnicza w Wilnie przypomi- 
na wszystkim rzemieślnikom, którzy złożyli 
egzamin mistrzowski przy tut. Izbie, iż termin 
wykupienia dyplomów mistrzowskich upływa 
z dniem 15 września r.b. Należność za dyplo- 
my w kwocie zł. 10 — przyjmuje Kaga Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie (ul. Mickiewicza 28) 
codziennie od godz. 8-ej do 14-ej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OSZUŚCI. — Po prowincji uwija 
1а się jacyj oszuści, podający się za 
przedstawicieli nieistniejącej firmy „Pol 

bel“ rzekomo sprzedającej resztki mate- 
rjałów. 

Pobierają oni zaliczki na materjały i 
obstalunków naturalnie nie wykonują. 

Bagażowy złodziejem. 
Przez 6-ty posterunek P. P. m. Wilna 
został zatrzymany konduktor bagażowy, 
stacji Wilno Lewandowski Stanisław 
(Rydza Śmigłego 39). Lewandowski ja- 
dąc służobowo z Turmont do Wilna po 
ciągiem osobowym nr. 716 dokonał kra 
dzieży 17 kg. ryby, znajdującej się w 
wagonie bagażowym na szkodę Dyrekcji 
PKP w Wilnie. 

_ ZAGINĄŁ UMYSŁOWO - CHORY. — Po 
licja poszukuje umysłowo - chorego Lejbz An 
kina z ul. Piłsudskiege, który przed dwoma 
dniami wyszedł z domu i zaginął. 

— JAK TO BYŁO? — Lokatorzy domu 
nr. 16 przy ul. Sokolej otrzymali ostatnio we- 
zwanie do sądu, jako pozwani o Z 
zajmowanych mieszkań z racji niepłaceni 
czynszu. 

Zainteresowani twierdzą, jednak, że komor 
ne wpłaeali jednemu z mieszkańców tego do- 

  

  

  

SŁOWO 

  

wielki turniej tenisowy 6 puhar „SŁÓWA” 

Zabezpieczenie portyku Bazyliki 
Przedsiębiorstwo „M. Lempicki S. 

A.“ w dniu dzisieįszym przystąpiło do 
robót przy wzmacnianiu fundamentów 
portyku Bazyliki. Pełnomocnym przedsta 
wicielem firmy jest inż. Kazimierz Matu- 
sewicz, kresowiec,, obywatel powiatu 
oszmiańskiego. P 

ESET E TNT SS TTK T DNP 
mu Klukowskiemu, który uchodził za plenipo- 
tenta właścicielki, dopiero teraz dowiadują się. 
że nie był on ku temu uprawniony. Klukowski 
i właścicielka negują, by otrzymywali jakieś 
pieniądze, więc dopiero po  przeprowadzonem 
dochodzeniu policyjnem wyjaśni się całą spra- 
wę. 

WILEJKA 
— Ukonstytuowanie się Rady Powiatowej 

BBWR w Wilejce. W dniu 7 września r.b. w 
lokalu Sekretarjatu Powiatowego BBWR w 
Wilejce, odbyło się posiedzenie prezydjum 
tamt. Rady Powiatowej. ‚ 

W wyniku obrad przeprowadzonych pod 
przewodnictwem p. Ludwika Butarewicza, na- 
stąpił podział funkcyj w Prezydjum Rady. Pre 
zesem pozostał p. Ludwik Butarewicz, sekre- 
tarzem p. Ludwik Żołądzkiewicz, skarbnikiem 
p. Fabicki. M in. omówiona została szeroko 
sprawa zreorganizowania Koła Miejskiego BB 
WR w Wilejce. Kierownictwo pracy reorgani- 
zacyjnej powierzone zostało p. Piotrowi Fa- 
bickiemu. 

Z POGRANICZA 
— TĘPIENIE PRZEMYTNICTWA. — Pa- 

trol KOP zatrzymał na jeziorze Gajwe w re- 
jonie Łoździej trzech przemytników, którzy 
łodzią przeprawiali się na teren polski. W ło- 
dzi znaleziono 17 kg. tytoniu litewskiego i 2 
woreczki sacharyny kryształkowej. 

Na odcinku Koityniany zatrzymano 2 prze- 
mytników, którzy z przemytem tytoniu i sa- 
charyny przekraczali granicę do Polski, „Na 
odcinku  Niemenczyn zatrzymano kobietę 
która w dzbanie od mleka ukryty miała worek 
z sacharyną. tę s " 

Na odcinku Troki, Orany, Olkieniki w o- 
statnich dwóch dniach zatrzymano 7 przemyt 
ników z towarem wartości 8 tys. zł. 

Na granicy łotewskiej w rejonie Dukszt, 
Turmont, Brasławia zatrzymano 9 przemytni- 
ków z cukrem polskim, który drogą okrężną 
wracał już jako droższy do kraju. 

— RAIDY SAMOLOTÓW OBCYCH. — 
Nad Brasławiem widziano kilka samolotów, 

które t. zw. kluczem leciały w kierunku gra- 
nicy sowieckiej. Podobno były to samoloty 
wojskowe eskadry litewskiej, udające się aż do 
Mińska. 

— UCIEKINIERZY.  — Koło Bolesławowa 
na odcinku Kozdrowicze patrol KOP zauwa- 
żył trzech osobników i jakąś kobietę, którzy 

pod osłoną nocy zamierzali przedostać się nie- 
legalnie przez granicę, 

Na žalio patrolu osobnicy poczęli ucie- 
kać, więc oddano do nich kilka strzałów. — 
Jedna z kul trafiła kobietę, jak się okazało— 
Weronikę Szkudrarkową, zawodową przewod- 

= 

u 
niczkę różnych zbiegów na teren sowiecki. 
Zatrzymanymi uciekinierami okazali się miesz- 
kańcy m. Warszawy, którzy zamierzali dostać 
się do Rosji sowieckiej, ponieważ nie chciało 
im się odbywać służby wojskowej. 

AEEETATATATFE] 
OTWARCIE SEZONU I 
Arcydzieło dżw ękowe 

Żona na jedną móc 
z MARY GLORY w roli tytułowej 
Muzyka słynnego Paula Abrahama 

jutro w kinie „HELIOS“ 

Bc Ha 

grodžiejyka 
— PRACE W KOŚCIELE GARNIZO- 

NOWYM POSTĘPUJĄ. Dziś po nabożeń- 
stwie o godz. 1Brodbędzie się uroczyste po- 
święcenie krzyża na dachu presbiterjum 
kościoła Garnizonowego. Krzyż pochodzi z 
fumdacji 29 p. a. 1. 

— REWIZJA KASY MAGISTRATU.— 
W czoraj, dnia 10:bm. komisja rewizyjna 

Początak seansów 

Rozpoczęto zwózkę materjału drzew 
nego do robót pomocniczych oraz do- 
starczono komplety narzędzi potrzeb- 
nych przy wykonywaniu palów pneuma- 
tycznych. Konieczne motory, maszyny i 
kompresory wysłano już z Sosnowca, 
gdzie mieści się siedziba firmy. Nadejdą 
one do Wilna w przyszłym tygodniu. 

Pierwszą czynnością firmy będzie wy 
konanie specjalnego  stemplowania, za- 
bezpieczającego portyk w czaśie wyko- 
nywania robót, przy  fundamentowaniu, 
oraz związanie sklepienia portyku ściąga 
czami żelaznemi. Do stemplowania, za- 
projektowanego tak, aby zapewniało wie 
lokrotne bezpieczeństwo zabytkowej 
świątyni, zastosowane zostaną okrąglaki 
długości 20 metrów. 

ZYVUYVYVYVYVYVYVYVYS TYYYYTYYYYYTYYYYYYYYTYŃ 
KINA P. T. K. TEL. 214 

ТЕЕЕСЫВЬЕСИЕЛСАРОЕЕЫ 
sean. o g. 0, 8 i 10.15. 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

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

p « Noce kaukazkie 
W rolach gł.: Gine Manes | Jacques 

Catslain 
Śpiewy w języku rosyjskim. 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „APOLLO“ 

Dominik. 26. 
Dziś wyświetla najwsparialszy 

100 proc polski dźwiękowiec 
osnnty na ile powieści 

Jerzego Kossowskiego p. t. 

„SZXR ŁZY 
W relach gł; Baśka Orwid, Jerzy 

Marr, i Wilson Gawlikowski 
Wstęp od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Największe asy ekranu 

„JWAN MOZŻUCHIN 
Mary Philbin i R. Szildkraut 

w lilmie p. t. 

ZDOBYWCA SERC 
Powiększona orkiestra 
wstąp od 45 groszy. 
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Rady Miejskiej w składzie wice-prezesa 
komisji p. Efroma i członka tejże p. Der- 
szenia dokonała rewizji kasy magistrac- 
kiej. — O rezultacie rewizji sporządzony 
został protokół, 

— WYSTAWA OBRAZÓW W GROD- 
NIE. W przyszłym tygodniu: w lokalu KS. 
„Cresovia“ przy ul. Narutowicza otwarta 
zostanie wystawa obrazów Jana Hawrył- 
kiewicza ii malarzy gmodzieńskich. 

— ZE ŚWIATA PRACY. Wczoraj na 
zebraniu cechu rzežnicko - masarskiego do 
konano wyboru zarządu i komisji rewi- 

zyjnej. 
— KRADZIEŻE. J. Litwińczyk  usiło- 

wał ukraść mower, pozostawiony na chwilę 
na ul. Dominikańskiej. Właściciel roweru 
— żołnierz — spostrzągł kradzież i zajpro- 
wadził złodzieja na policję. | 

— A. Korzeniowska zameldowala o 
przywiłaszczeniu „jej palta przez D. Biał. 

— SPRZEDAŻ KONI. Komenda Garni- 
zonu Grodno podaje do wiadomości, że w 
dniach 19 i 26 września 1932 r. odbędzie 
się o godz. 10-tej na placu Skidelskim (ry- 
nek koński), sprzedaż w drodze licytacji 
'wybrakowanych koni wojskowych. 

-— SAMOWOLA BENDENA. Osipczuk 
Ewa, zam. przy ulicy Pereca 6, zameldo- 
wała policji o samowolnem wyrzuceniu jej 
rzeczy z mieszkania przez Bendena, zam. 
przy ul. Augustowskiej 19. \ 

Wstęp od 70 gr. 

    

   
  

KINO o g. 615, — 8, — 10, 

DŹWIĘKOWE ||wan Mozżuchin 
„ŚWIRTOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2, 

  

Fotografja nasza przedstawia zwycięskiego lotnika, wilnianina por. 
„Morskie Oko* Janina Sokołowska, 

SIERZANT X 
w pozostałych rolach głównych Suzy Vernon i Jean Angelo 
Jest to pierwszy 100prec. film dźwiękowy Iwana Mozżuchina 

Wersja francuska — Reżyserja Stryżewskiego. 
Nad program Komedia 

` LOTNIK I ARTYSTKA 

  

   

      

     

w pięknej epopei bohaterstwa 
i miłości p. t. 

    

dukcjami niebywały entuzjazm. 

  

  

Rozgrywki od 8 rano. 
Finałowe spotkania od 2 pp.    

Pierwszy dzień turnieju tenisowego 
o puhar redakcji „Słowa” 

Zacznijmy od pochwalenia inicjatywy zor- 
ganizowania turnieju tenisowego z wyrówna- 
niem. Przyjęta ona była przez Świat sportowy 
Wilna z dużem zadowoleniem i dała b. po- 
myślne rezultaty. Przed kilku laty była to nie 
mal jedyna impreza tenisowa, dziś — groma- 
dzi na kortach rekordową ilość zawodników, i 
do tego zawodników o różnych poziomach u- 
miejętności i uzdolnień. 

Mamy obecnie rekordową ilość 46-ciu za- 
wodników, zgłoszonych do turnieju o puhar 
przechodni redakcji „Słowa”. Panie walczące 
o puhar ufundowany przez firmę J. Nowicki i 
Syn znalazły się w mniejszej grupce. Siabsze 
nie mają widać odwagi spróbować swych sił, 
z pośród lepiej grających brak zeszłorocznej 
triumfatorki p. Grabowieckiej (choroba unie- 
możliwiła jej wzięcie udziału) i nieobecnej w 
Wilnie p. Dowborowej. 

Wczoraj rozegrano szereg spotkań elimina- 
cyjnych, w wyniku których widać, że hendi- 
cap'er p. ). Grabowiecki doskonale wywiązał 
się ze swego niezwykle trudnego zadania. Gra 
cze silni nie wychodzili na kort, jako stupro- 
centowi faworyci i musieli walczyć jak równy 
z równym. 

Dało się to zauważyć odrazu od pierwszej 
walki: Kewes — dr. Wojkow. Wygrana Ke- 
wesa 6:5, 6:5 była zwycięstwem ciężko wy- 
pracowanem, choć zasłużonem. 

Podajemy wyniki spotkań wczorajszych, nie 
mając możności z powodu braku miejsca szer- 
szego omówienia ich. 

Prof. Weyssenhoff — Świątkowski 6:1, 6:2. 
Dający znaczne wyrównanie prof. Weyssenhoff 
wygrał pewnie. P. Świątkowski poprawił się 
znacznie '. W pierwszym roku turnieju, grając 
z profesorem na takich samych warunkach, — 
przegrał do zera. Wczoraj mógł nawet mieć 
wynik lepszy. 

Gotlieb — Zienowicz 6:1, 6:5. Mistrz Ogni 
ska jest zupełnie bez treningu. Pod koniec gry 
rozegrał się trochę. 

Białas — B. Lewin 6:3, 2:6, 8:6. 
Szeunert — J. Mackiewicz 6:5, 6:0. Krót- 

kowidz Mackiewicz był początkowo graczem 
niemal równorzędnym. Przy stanie 5:5 miał 
setbola, lecz zepsuł piłkę i przegrał. W dru- 
gim secie, gdy się ledwo poczęło šciemniač— 
oddawał jedną piłkę za drugą. 

M. Lewin — Zaborowski 6:0, 6:1. Zabo- 
rowski gracz niewątpliwie dobrej klasy miał 
wyraźnie zły dzień. Dobiły go tory. 

Świda — Babicz 6:2, 6:4. Mecenas Świda 
poprawił się znacznie i dlatego wygrał %ew- 
nie. 

Wiścicki — por. Patyra 6:3, 6:5. Drugi 
przedstawiciel palestry wileńskiej wyeliminował 
por. Patyrę dającego ogromne wyrównanie w 
postaci... przerwy w treningach, spowodowanej 
dłuższem przebywaniem na poligonie. 

Zacharzewski — Borowski 4:6, 6:1, 6:1. 
Zyskowicz — Kroszkin 6:3, 3:6, 6:4. 
Tejchman — Minkowicz 6:5, 6:3. Pierwszy 

występ Tejchmana na większym turnieju i 
pierwszy sukces. Minkowicz zląkł się for, jakie 
musiał dawać i grał nerwowo. 

W konkurencji pań rozegrano tylko jedno 
spotkanie. Panie Reissowa i Monwid - Olech- 
nowiczowa zmierzyły swe siły, zrównane zre 
sztą hendicap'em. 

Wynik 3:6, 6:4, 6:4 dla p. Monwid - Ole- 
chnowiczowej. Początkowo bierze ona złą tak 
tykę, posyłając tylko długie piłki. Pozatem, ma 
tremę. Zmiana taktyki daje rezultat dodatni. 
Pani Reissowa coraz częściej nie zdąża na 
czas do krótkiej piłki i w rezultacie przegry- 
wa. Przegrywa zasłużenie. 

Dziś od ósmej rano dalszy ciąg turnieju — 
Przypuszczalnie około trzeciej rozpoczną się fi- 
nałowe spotkania. (t). 

Turniej piłkarski o puhar Wil. OZPN. 
Ognisko i 6 p. p. Leg. 

Uroczystości z okazji dnia Wil. OZPN-u 
zapoczątkowały wczoraj pierwsze spotkania 
'drużyn piłkarskich, walczących o puhar prze- 
chodni, ufundowany przez Związek. 

Spotkanie Ognisko—ŻAKS przyniosło wynik 
2:1 dla Ogniska. Kliks i Wasilewski byli zdo- 
bywcami bramek, u pokonanych Rogow zdo- 
był honorową. Sędziował por. Bajgiel. Druży- 
na 6 pułku rozgromiła Makabi 7:0. Wynik nie 
spodziewany, gdyż wojskowi dotąd nie mogli 
nawet marzyć o takim sukcesie. 

WYJAISN: 
Z Dyrekcji kolejowej otrzymujemy 

następujące wyjaśnienie. 
„„Próba wytrzymałości nowo-wybudowa 

nego mostu na: lińji kolejowej Lida-Bara- 
nowicze miejsca nie miała, ponieważ most 
ten znajduje się obecnie w stadjum odbudo 
wy. Dnia 6. b. m. zostało dokonane tylko 
uruchomienie czasowego objazdowego mos 
tu 

Obecność p. Starosty Bogatkowskiego i 
inżyniera drogowego Orleckiego była wy- 
padkowa i nie miała charakteru oficjalne- 
g0. 

Nadmienia się jprzytem, że regulamin 
prób mostów kolejowych 'w żadnym wypad 
ku nie przewiduje udziału władz admimist- 
racyjnych,,. 

idzka 
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— MASZYNIŚCI BARANOWICCY NIE 
OHCĄ SŁUCHAĆ  2-GIEJ MIEDZYNA- 
RODÓWKI. Związek zawodowy maszynis- 
tów obecnie calłkowicie przeszedł pod dyk- 
tando 2-giej Międzynarodówki. Snač w 
rodzinie nie wszystko jest w: porządku, 
gdyż tu i ówdzie, maszyniści wyłamują się 
z pod dyrektyw centrali, co ma miejsce i 
wBaranowiczach. 

Z inicjatywy niektórych maszynistów 
odbyło się organizacyjne zebranie maszy- 
nistów, ma którem uchwalono w Baranowi- 

cząch założyć „Bezpamtyjny Związek Ma- 

     
Į a, w 1 Žwirkę, z którym odbyła lot urocza gwiazda stołecznego teatru 

bawiąca obecnie kilka dni ną gościnnych występach wRewji w teatrze Letnim, budząc swemi pro- 

wygrywają eliminacje 
Bramki strzelili: Hajdul, —3, Kapliński — 

2, Birenbaum i Paduch — po jednej. 
Sędzia p. Piasecki podyktował trzy karne 

dla Makabi. 
Dziś dalszy ciąg uroczystości. 
Mecze piłkarskie: 1 p.p. Leg. — 6 p. p. 

Leg., Ognisko — Drukarz oraz finał — маКа 
zwycięzców wspomnianych wyżej par. 

W przerwie szereg konkurencyj lekkoatle- 
tycznych m. in. próba pobicia rekordu na 1500 
metr. 

«Mecz finałowy rozpocznie się o godz. 3 po 
poł. (t). 

 TTYTYYYYTYYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYVL, 

KLINIKA 

OTOLARYNGOLOGICZMA U. 5. B. 
(Antokol- Szpital Wojskowy) 

Z dniem 15 b. m. rozpoczyna przyjmowa. 
nie chorych stacjonowanych i ambula- 

toryjnych. Przychodnia kliniki czynaa dia 
chorych na nos, gardło, krtań i ucho od 

10 do 12, dla wad mowy i głosu—od 13 

do 14 prócz niedziel i Świąt 

szynistów'*. Odmośne uchwały i statuty z0- 
stały złożone władzom administracyjnym 
do legalizacji. 

Większość członków Związku Zawodo- 
wego Maszynistów przystąpiła do nowego 
związku, na czele tych, którzy stanęli do 
pracy w nowym związku jest i dawny pre- 
zes ZZM, 

Prezesem oddziału Bezpartyjnego Zw. 
Maszynistów został wybrany p. Matuse- 
wicz, sekretarzem p, Stankiewicz, 

Nowej placówce życzymy powodzenia 
w pracy. 

— KOMU POTRZEBNY KARABIN I 
NA CO? [Podczas odpoczynku żołnierzy 79 
pp., wracających z ćwiczeń we wsi Łocho- 
zma gm. Nowa-Mysz, ze stodoły należącej 
do Aleksandra Ruckiego skradziono kara- 
binek (ki francuski: Nr. 22508. 

Di ie prowadzi post. pp. w Po- 
tonce ie z żandarmerją. 

nowoqFodzke 
— NOWE WYCIECZKI KRAJOZNAW 

CZE NOWOGRÓDZKIEGO (ODDZIAŁU 
TOURING - KLUBU. W dniu 9 bm. o go- 
dzinie 11-tej, udała się z ramienia Nowo- 
gródzkiego Oddziału Touring Klubu wy- 
cieczka do huty Niemen, złożona @ 19 о- 
sób. W hucie oczekiwał wycieczkę specjal- 
ny urzędnik, który oprowadził wycieczko- 
wiczów po fabryce, zapoznał ze sposobem 
fabrykacji szkła i urządzeniami fabryki.— 
Po zaopatrzeniu się w składzie fabrycz- 
nym w: okazy wyrobów szklanych, wyciecz- 
kowicze udali się na zwiedzanie malowni- 
czej okolicy. Powrót do Nowogródka nastą 
pił w tymże dniu wieczorem. Zadowolenie 
z wycieczki uczestników: — zupełne, za co 
należy się organizatorom jak i gościnnym 
gospodarzom huty Niemen — prawdziwa 
wdzięczność. ‚ 

W dniu dzisiejszym o godzinie 9-tej ra- 
no, z przed gmachu dawnej siedziby: Urzę- 
du Wojewódzkiego wyrusza nowa wyciecz- 

ka nad Świteź. Koszt przejazdu nad Świteź 
iz powrotem wynosi od osoby zaledwie 2 

i pół złotego. — Dzięki sprzyjającej pogo- 
dzie, zapewne i ta wycieczka uda się zma- 
komicie, $ i 

Ostatnio m. in., dzięki energicznej dzia- 
łalności sekcji wycieczkowej Nowogródzki 
Oddział PTK Touring Klubu — jest jedną 
z majczynniejszych organizacyj społecz- 
nych w terenie. 

— 00 GRAJĄ W KINIB? Dziś trzeci 
dzień „Ułani, ułani”, cieszący się bardzo 
liczną frekwencją publiczności. Następny 
obraz pt.: „Zbrodnia z Levym*Ayresem w 
roli głównej. 

  
  WOSBAWKZAFYRAWO DY 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 
L.O.P.P!
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NIA 2) | saaa Dziś ostaiai dzieńi NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło bumo u, królowie śmiechu 

[i | lol PAT UI PATACHON 
zwiękowe 

BACZNOŚĆ HI į Kino Jako WYNALAZEY PROCMU 
p. p. KONSUMENCI nau B 8 46 Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroks ów Ś ь yzmėw šmiechu 

Biorąc pod uwagę obecny ciężki z o pragniemy 3 GÓRN OSLĄSKI a „Helios Nui piugiėss 
> „ Konsumentom możność nabycia m w ZĘ ё 0a SE. PRzukiennych po cenach tabrycznych. oo - Bali Pęd de aa DO, PNA SSA pi W tym celu firma nasza hurtowa B Matylda, Andaluzja, Radzionków, Mysło- i Na 1 szy seans ceny zniżone. — Poczatek 0 godz. 2-ej 

wice, Ferdynand i Florentyna. 
B Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 8 Dźwiękowe kino Uroczyste otwarcie sezonu! N»jpolężniejsze arcydzieło dźwiękowe reżyserji Turżańskiego 

Е , ° B zamkniętych i zaplombowanych wozach 8 HOLLYWOOD z Ė T 7 a Ž | у ALOTNY KSIĄŻĘ 
WILNO, NIEMIECKA 28, Ii-gie piętro B fi Mickiewicza 22 Е : 4 

uakooaių > eisi 1 ееа 141. в М. МИ-МО, @—а 15-28, wro. s: Natalja Kowańko, Mikołaj Kolin, Jacques Catelain. 
® a po EGZYSTUJE OD 1890 r. Niebywała wystawa! Doskonała grs! Czarująca muzyka! Nsd program dodztki dźwięk. Początek o g. 4, w dnie świąt og.2 

Detaliczną sprzedaż RE hurtewych Biaro: sl. J giellońska 3 Tel: B1i т ‚ 
; ' ` Składy: Kijowska 8 Tel. 999. Dziś! Ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą 1 umierają na Dzikim Zachodzie w (filmie 

otrzymanych Świeżo najnowszych materjałów kamgarnowych AA GR ESA EI A AOR GAGA = p 
i sztrajchgarnowych fabryk bielskich, tomaszowskich, zgierskich ŁA ' DŽWIĘKOWE KINO 66 
i łódzkich. Posiadamy nadto więlki wybór materjałów jednoko- Parowa farbiarnia, pralnia, prasownia p.t 
lorowych, A wł mae ROA futer; tudzież i gremplarnia maszynowa © GI I Ni g 99 

specjalny dzia Ww ino, В SEĄ > й ” A i 
Urzędnikom S i KSS extra rabat. „EXPRESS Wielka 31, tel. 17-00 Niebywałe tempo! Werwa! Cudowne zdjęcia! W roli głównej wspaniały męski bohaterski 

Ceny fabryczne tarbuje, a. pierze, pračėjo 1 jednocześ- ; Wielka 47, tel. 15-41 E Ee "B RE x Humor, ochotę do życia odzyskacie pe 
ч nie odkarza ubrania i grempluje materjały na;j p obejrzeniu tego wspaniałego ebrazu. 

= poszękeżi odpitra" plusze; plsnjej, repernje ! Nadprogram; Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek seansów o godz. ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez # , i Ž 
m я z ===" dopłaty do domu, wykonuje wszystko TANIO 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Dia młodzieży dozwoione. 

1 M O ИИ° SZYBKO i SOLIDNIE, Zwróćcie się do „Ex- ‹ 
Ы . pressu“ tel, 17-00. Proszę się przekonać, już dziś nieodwołalnie ostatni dzień superszlagieru dźwiękowego 

; " * z udział. JOAN GRAWFO 

Śkła! mamnfaktny, jedwabia | stkaś SO: KB BRYKA MEBLI | om. | KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI = gy awrono , S ВОЛа лОННЕ ая i SKŁAD podaję do ogólnej wiadomości, że sprze ь е 
с A L E L Aj 0 Z daž z licytacji wybrakowanych koni wojsko- | | WILENKII i $-ia PAN“ OD JUTRA wspaniały dźwiękowy film Iraucoški prydukcji 1932-33 r. 

wode 34 w WIO ONY „MEN |, CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ coon oem miem 
Wilno, ul. Niemiecka 19, telefon 890. |] rviskim o godzinie 9 rano w dniach 16-go IX, CE: Wielka 42, tel. 5. Dos i powiadamia Sz. Publiczność, iż w tym 20-IX, 23-IX, 27. IX, i 30. IX t. į. we wszy Wiino, ul. Tatarska 20, elka 42, tel. 5-28 w g popularnej powieści słynnego romansopissrza Claude Farrerea. ` 

tygodniu otrzymano w wielkim wyborze № stkie dnie targowe. { dom własny. Istnieje od 1843. W rol, gł, uajpiękniejsza aktorka Francji MARIE BELL, o Nsikón i a“ 

MATERJAŁY 1 DA SKIE 2 porz a kiama "| Nad program; Swietna komedja oraz najnowsze atrakcje dźwiękowe, у 
AA AAAAAAMANAAAAAAAAAA A ABA AAAAASAAADAAADAA angielskie kredensy, stoły 

05! di i | e na ooŚcI TYYYYYYYVYYYVYYYYVYYYYYTYTYYYYYYVYYYVYYYYYVYT aa biurka, krzesła dębowe Dzwiękowy Dziś przepotężne arcydzieło dźwięk, wytwórni Metrabpom—Rus Moskwa p, t. 
" i t.p. Ceny znacznie znižone, dramat z krainy Wschod. łoń # na sezon JESIENNY I ZIMOWY OBWIESZCZENIE Kino-Teatr EK RY % R $$ mat z krainy Wschodzącego słońca. W filmie 

wobec kryzysu csny rekordowo niskle Komornik e Maks m Ass ь, ы ŚWIATOWID" Cał B EJ RT R 2 Pl E d D S ot. a OSA 
* rewiru, zamieszkaly przy ul. iwulskiego Nr. " a akcja rozgrywa się w wagonach pędzącego pociągu. Nad program świetna komedja Małżeństwo z rozsądku 

eozyna way zorza 6 m. 28 na zasadzie art. 1030 U.P,C, ogłasza śkład Fartepidnów, Pianin, Fisharmonji Mickiewicza 9. oraz rewelacyjny dodatek „Serce matki* 
że dnia 15 września 1932 r. od godz. 10 zra- 

Lekcje języków Francuskiego i niemiec- ia Ši aciui, przy ul. Portowej Pe 5-7 odbę- - 
Щ.]ип 55;…1;“: ісіо Ш":ігук JOŃCA nauczy | dzie się licytacja ruchomości, należących do š ą r0WS d PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 4 
ciel z długoletnią praktyką pedagogiczną. żni Ludwik. Chomiński drukarnia i 
Sukces zapewniony. Opłata nmiarkowana SLUX* składających artzbmaszwj GrukAs biel (F-ma istnieje od r. 1874) WIELKA SENSACJA!!! . 

W. Stefańska 32, m. 10. Rożewicz. oszacowanych na sumę 4,100— zł. : Wiino, Niemiecka z, m. 11 Nadzwyczajna okazja na jesień! USUWA NAJSILNIEJSZE 
Spis rzeczy i szacunek takowych przejrza + . ) 

% : ы O as Biorąc pod nwagę powszechny kryzys ckonomiczny ijed т OBWIESZCZENIE ny być može w diu UOai ера 0 ОНИ nocześnie chcąc rozpowszechnić wyroby naszej firmy, postanc- , BÓLE GŁOWY _ 
5 Urząd Skarbowy w Wilnie, na zasadzie RUOWY В wiliśmy dać możność najszerszym warstwom ludności, zaopat FABRYKA CHEM-FADMACEUTYCZNA /( 

rozp. R. Min. o postępowaniu egzekucyjnem AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAASAAAAAAGA AAA BAJGIE rzyć się w najniezbędniejsze iowary przez obniżenie cen na- *AD.KOWALSKI> wanSZAWA 
Władz Skarbowych z dn. 25-VI 32 r. (D. U. YYYY YTY YYYY YYYYYYH d szych wyrobėw do minimum, ŁDAJCIE „KOWALSKINY= ZE ZNAKIEM A 
R. P. Nr. 64 poz. 580) podaje do wiadomości. we wszystkich aptekach I W tym celu postanowiliśmy wysłać ograniczoną ilość a BLA 
Poe: że „a dniu * 14а wrzešnia Pak o OBWIESZCZENIE składach aptecznych znanego kaójać Ge i ża a. więc cały komplet towarów ">. 
godz. na rynku w Landwarowie gm. Troc- 5 2 is ilnie, na dzie w dobrym gat nadających się dla każdego mężczyzn ij odbędzie "ię, sprzedać z yta biurka о, Н а о оаа оан środka o ocików doza wa iš : E E za cenę zaoferowaną, szafy oszklonej od ceny Wiadz Skarbowych z dn. 25-VI 32 r. (D. U. Prow. A. PA KA. wysyłamy: 3 mtr. kortu „Angle* w gat. dobrym pełnej szer. E a a | 
100 zi., patefonu ze stolikiem od сепу 50 # В. Р. №:. 64 poz. 580) podaje do wiadomości | Daan IO 140 cm na ubranie męskie, I koszuła męska-trykot w ga! Wiieńskie Pr t K | aparatu radjowego 3 lamp., od ceny 100 zł. publicznej że w dniu 14 września 1932 r. o Aabryiliaios MD kalescnóś GE = s skapożck. gal. Ę ywa ne ursy 

zegara wahadłowego od ceny 50 zi, krzesel codz. 13 na rynku w Rudziszkach, odbędzie : skich dobrych nicianych, 3 żęczniki Gielówe P chnatecki 40 | 
dębowych 6 szt. od ceny 60 4., szafy z lustrem Sie sprzedaż z licytacji: 40 f. m. desek oicho- nosa męskie ze szlaczkiem kolorowym i 1 krawat jedwabny D w E od ceny 150 2 zegara w szałce ściennego od wych" cena 1,900 zł, | lokomobii systemu pa- А ВЕМЕТ męski w najmodniejszych deseniach, Ž 
do Abrama kapina, na pokrycie _ należności K AKA Kadaika na _ pokrycie | Raejonalnej kosmetyki leczniczej Ten e wysyłamy tylko za zł.11.45 į MOTOCYKLOWE 
skarbowych. A + 3 ROZW a za zaliczką pocztową, po otrzymaniu 

: 7) CZESŁAW ZAMBRZYCKI  "leżności 5) CZESŁAW ZAMBRZYCKI Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. listownego zamówienia. (Płaci się przy odbiorze na poczcie). 2 Nauka na nowoczesnych mąszynach 
r Kierownik 5 Urzędu Skarbowego. Kierowhik 5 Urzędu Skarbowego. U R 0 D Bez wszelkiego rytyka! Za towar gwarantujemy. W ra- r OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE ierow| g zie gdyby się towar nie podobał przyjmujemy takowy z po- E Przy kursach warsztaty i sta bsługi dla mote- 

AAMAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- wrotem i pieniądze natychmiast zwracamy. cykli i samochodów. lada Kardas i sale: wy- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny Adresować: kładowa przy 

Radjo wileńskie = = Ši elektryczny, wee E 25 RSA 22 A ы UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. : plający (panie). Na „Hormona” według ° „Nr. -А. Р z NIEDZIELA 11 WRZEŚNIA „ „| prof. Śpuhla. Wypadanie nec dapież т x Garaże i warsztaty, Bernardyński 
a B 10.00 Transmisja nabożeństwa; 11,52 Syg- | qywidualne dobieranie kosmetyków do każ- zaułek Nr. 8. 

nał czasu; 12.10 Komunikat „meteorologiczny; dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- AAAAAAAAAAAASAAAALAAAAA, 
12,15 Poranek muzyczny; 12.55 „Co i jak 0- cjonalnej. Gr - MAMAMA 

® trzymuje pracownik w razie wypadku przy Codziennie od g. 10—8. (zymano па зехов jesienny 

pracy” — odczyt wygłosi K- Baumgart; 13,10 W. z.p. nejmodciejsze  matojały szy SSM М 50- ‹ 

Еіііьіі‹)›рсс:?%(гаг‹зёі e Wandy?" Ra Sdczył wy SUKIENNE 

głosi |. Kurowski. 14.15 Muzyka ludowa: — pm SKŁAD SUKNA OKTOÓWCE па kołdi y 14.30 Komunikat rolniczy; 14. „Koniec mio- VNT RATKNEY BAY AKAS: 

dobrania — to nie Eisioo pracy w pasiece“— Lekarze Kupno GOLBER, BENGEN wełnę na szale i chustki (w kłębkach) z nowego 
š odczyt wygłosi K. Bajorek; 14.55 Dalszy ciąg 2 Niemiecka 25. wielkiego transportu poleca 

8 Wy f y ania muzyki ludowej; 15.05 „Zbiór i przechowywa- DOKTOR i SPRZEDA Zaopatrzeni jesteśmy w wielkie transporty Polska Składnica Galanteryj 
nie owoców — odczyt wygłosi St. Skawiń- Zeldowicz TWYYYYYTYYYYYYYYYYTY towarów, zakupionych wyłącznie za gotów- za 

r ski; 15.25 Dalszy ciąg muzyki ludowej; — ОА kę na skutek czego mamy możność sprze- FRANCISZKA FRLICZKI 
15.40 Audycja dla dzieci; se arch 2. chor. a > DO SPRZEDANIA daży po wyjątkowo niskich cenach. Prosimy się prz: konać ZAMKOWA 9, TEL. 6-46 

5 U zd lodje regjonalne na cymbałach ryczne, m. - е 

mal. fl Vardų w. toni A. Matusewicza: a)kadryi bol- czowych, ia 9—do 1, eeg DOE m Е NES B Horroooooocos-s--0-2--24 
szański; b) Sobota; c) biały mazur; @) Те- 3—8 wiecz. $ ji DWA DOMY E LE = i z bie, zdrenowany, nowe " —-——— a POKO SE sknota — KAS AO 2) parduos DOKTÓR zabudowania, Śzója o- ze wszelkiemi  wygo-' Posady INŻYNIER umeblowany dla Jednej E S PNW 3) Melodie Momnszki ZEŁDOGWICZOWA wocowy, staw, pełny dami na dogodnych ""7w"rvrrv<r"= BUDOWNICZY Dwa pokoje lub dwu osób, osobne DQ WYNAJĘCIA 

ва * yk . skrzypcach Michai Szabsaj; 4) „7 КОВШСЕ, WENE- inwentarz żywy i mar Warunkach z powodu Ukoczne zajęcie poszukuje posady ad“ do wynajęcia, słonecz- wejście, balkon — do micszkania z 6, 4 i 3 = > konc HS dk E 9- RYCZNE NARZĄDÓW tw), nowy młyn muro- wyjazdu do sprzedania. bardzo dochodowe mo- ministratora lub rząd-* ne, parfer, osobne wej- wynajęcia. Artyleryj - por. z wygodami. UL 
życia naszej prowincji — pogadanki WI а Sosnowa 9a m. 2. * gą zdobyć osoby na cy domu za mieszka- ście. Eweat, korzysta- ska I m. 3. la iński . е głosi Jan Hopko; 17,00 Koncert; 18.00 „Białe MOCZOWYCH wany,  gazogenerator ach Tab Ast. У < У! Jak. Jasińskiego nr. 7. į 

hrześcijański ank miasta, czarne katedry i złote ołtarze”; — 94 13—31 ed 4—6 30 7 konny, elektrycz BISS 7” ORCO Kakas Ę E wynagrodzenie. Kali p kos POKÓJ E NA sta, й „2 ; — i. е 1 Ra ® 
SPÓŁDZIELCZY па ANTOKOLU odczyt Ra ADAC 18,20 Muzy. ut. Mickiewicza 24. kę więk «e mt. pracowita, posłusz. sterach społecznych R ulukika 16 R 26 y i aaa, 5 E AMAE 

ma: o ko za = ywa wd: Jeans Ostrowski; iais, z ły: Wilno ul. Boufalio- na poszukuje posady A esi NALAAAADAAAA ABA AAA AAA EOG oce mk CE SĘ piętro 6 pokoi, przed- 
przyjmuje ZE prak 19.30: Program na poniedziałek; 19,35 Skrzyn- wa 19 m. 6 pomiędzy jako bona. Może się keqiż + prapagando- Lokale Tais L CE PAIR pokój, korytarz, balkon 
Banka na DOSTAWĘ EK ы = ć r 6lison w zająć gospod. domu u WyDaję YE! wynajęcia. ZamkKo- wanna, kuchnia — ze 

OWOCOWYCH i KRZEWOW ka techniczna; 20.00 Koncert; 21,50 Komuni M. godz...2 starszych ludzi.  Wa- wej ze Światowym  ruvyyvvwyvwyvvtwvywy dami dla samotnych wa 3 — 3. Dowiady- wszelkiemi wygoda -* 
za gotówkę i na kredyt. Zamówienia Z ROLE” S aa A kėme UĆ ARR " runki niskie. Oferty do PZ R —- o można z utrzymaniem. wać się w godzinach mi do wynajęcia. — 
z wykazaniem ilości i gatunków drze- Я PM ož a V a ie ORA tel. 10-67. DA CH6W KĘ „Słowa dla „panny“. niowym. Zgtoszen. og MIESZKANIE Królewska 9 m. 4. biurowych. Zygmuntowska mr. 8. wek Bank przyjinnie do 20 wrzęśnia. wy; 22, uzyka powažna.. przerwie Wileńska 7, tel. rować natychmisst pod д Gokojowe sb DO WYNAJĘCIA ko AREA EYE ės 

komunikaty. ой 9 — 11 4 — 8. cementową sprzedam. - === „ZARAZ“ do admini- A jagodami: ORT о° iesżkania 5 ь DO WYNAJĘCIA AL za bakais N Wilejka ul. 3 Maja Fortepian stracji pisma. 2 х < mieszkania OŚW o Sone Е у 

—— 23 m. 3. p do „Slowa“ pod „O- pokojowe, słoneczne z: PZ mebli 2 połączone 
Ei A Pas PRZYGOTU j Ę Szczędnošė“. wszelkiemi wygodami . BRE ai Akis SK | 

—————>3 da SoREdnkić dzieci do niższych klas POK6] kuchnia, pokój dia siuż gaz (gotowanie) dla ji - koi 
ul. Wielka 36, m. 11 fimnaz. znam  dokład- duży, wszelkie wygody by. Zakretowa 17 do РОУ ;ва 

  

20.000 

Oświecim — Praga — Auto 
Fabryka: „Oświęcim * Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 

Spółka 

"Biuro sprzedaży: WILNO, OSTROBRAMSKA 5. 

    

nie tylko wyprodukowanych, ale sprzedanych SAMO- 

CHODÓW PRAGA świadczy e powodzeniu tej marki. Ten 

wielki sukces zawdzięczamy pierwszorzędnej jakości 

materjału oraz solidne] konstrukcji. 

Akcyjna, Oświęcim Ii. 

  

    

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
Jetnia gwarancja) zł 
1.200. Kijowska 4. H 
Abelow. 
  

ELEFO 

12-29 
_|fftvca DOBRA 6 

KOPIOWANI 
PLANÓW 
uż KauoowiE 

Vilno * 
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RADJO 
kupię 4 — 5 - lampo- 

- we okazyjnie. Oferty 
Redakcja „Radjo”. 

  

krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 
kupóerna. 
Wiadomość w admini-“ 
strzcji „Słowa” u C. 
M. 

W DZIERŻAWĘ 
majątek 7 km. od Li- 
dy oddaje się od 1 
kwietnia 1933 r. Ofer- 
ty: Lida, skrzynka po- 
cztowa ni. 42. M. Za- 
rzecka. 

    

Drukarnia „Słowa. 

FORTEPIAN 

i       

nie buchalterję, posia-“ korzystanie z salonu, |. Pikiela. 

   

"T solidnych  w  rodzinie“ szkołę lub instytucję, 

  

z ję, | ; asdkje się: dla: doktora 3 polsk. Niemiecka 3 m. mieszkania 5i 2 - po- 

Pianino Jarre ra Myję lub adwokata do wyna- POKÓJ HAL) kojowe i magazyn da 

kania do oprzedajią jazd. Łask, zgłoszenia: SoR=mewiemneskaj duży z używalnością MIESZKA Ni Aydnajęcia „W- Pol 
śpiesznie Tatarska 222 Piuro Ogłoszeń „Po - Dwa pokoje kuchni w kulturainym' od 2 do % pokoi z wy- o - Jnlorinije do” 

ck średnik” Wileńska 8 DO WYNAJĘCIA don u dla małżeństwa” godami do wynajecia“ ъ 
3 M E B Ė BRA sub „A“. sloneczne, świeżo odreż krył wię o. No zaraz. Ofiarna 2 u | 

du do spdednia. -- FRANCUSKIEGO '* montowśne, Skopówka gosp,” m mask. Różne | 
Oglądać Mickiewicza - uczę dzieci i doros wiytyvyweyvoweww= kz MAESZKANIA pm | 
22 — 17 od 12 — 6.łych metodą łatwą i Pok DO WYNAJĘCIA do wynajęcia od zaraz — | 

— zajmującą. Trocka 11 okoju sześcio -  pokojowe' 3 - Pokojowe z wygo- Przeprowadzki 
m. 8a. umeblowanego poszu- ieszkanie z wygoda-' dami Krakowska 51-—“ opakowanie i ekspe- 

Las p gs kuję ze światłem i o- TCS EA i З 
a OS A aa BSS е m: i elektrycznością. Оогогса. _ dycję mebli uskatecz- ekcie A pałem, oferty do red, , sm r i я 
RODOWIT i Zygmuntowska 20 i: nia tanio Nabe OPONEK F RA NCU Z KA »Słowo" pod „nrzędnik „** * DO WYNAJĘCIA | rawski, Bonitraterske 
oszukuje lekcyj — Państwowy". WEŃ 4 15 pokojowe miesz. 2 — В. STUDENTKA posz kie BE MI ię z Pate (i m 0 m zw kania z wygodami 

; 052 cyj. g.5- 7 wy \ aro ką 
poszukuje _ prywat SAbieśnky 3% Ji T Pokoju ci 0 oj Wilkomierska 5 с ios i 
nych lekcyj do dzieci za lekcje francuskiego | „| vy.zelkie wygo- 77 - Biuro Michała 
od lat 7 - miu. Zgło- - NAUKA eweutaalnie konwerss- DUŻE. WSZE! dni ygo- 2 POKÓJ Sienkiewi 
szenia do Adm. „Sło- ||| „A. , cję. poszukuje młoda dy. Odpowiednie na šwiatly, ciepty z calko- ewicza 
wa“ dla C. M. pisania na maszynie—* gywaqifikowana nauczy biuro i instytucje. W. witem sutem utrzyma- wznowiło swoją dzia- 

DLA DZIECI ZE SFE- 
SOTNTELIGEŃNTNEJ 6 ZEW ie a 4 POKOJE - — - о ciem powiadamia 
W przed:zkolu i wr. KUCHARKI Do wynajęcia z kuchnią i wszystkiew  OGRODK Sz.;Klijentelę. 

h w 2 oddziałach samodzielnej z dobre 4 ; 5 pok. mieszkania mi wygodami w dwóch 5-cio - pok. domek z * Isla iii 

szkoły im. Jana Laskie mi świadectwami w* ze wszelk. wygod. w kondygnacjach (1 -Sze werandą i wygodami Sprawdzona 

me (ul. Zawalna 1)— wieku 30 -—— 40 lat — domu Nr. 6 przy ul. 2 - gie pietro) do do wynajęcia. : przez Tow Pań Miła- 

"zyjmuje się zapisy Ul. Cicha 1 m. 1. -- Gimnazjalnej, obok Są- wynajęcia. — Zaułek Jasna 15 (Zwierzy- sierdzia św. Wincen- 

codzieanie od 9 — 16 (dawniej zaułek Gazo- du Okręgowego i gim- Montwilłowski 4 m. 2. niec). tego apa om 

zrana. 'lość miejsc 0- wy). narjum Lelewela. L аННа GA a a z 

graniczona. # МА La 2 DUŻE POKÓJ da pe rsa 3 

Mi kani okoje niepołączone u- do wynajęcia dobrze pracy g 

eszkania | i f eblowany ze wszy- dotknięta  kcańcową 
KURSY, POSZUKUJĘ ;g.ch i3:ch pokoi ze meblowane, jasne ciep- ony WYKOCGAGI па 2 nędzy: najmłodsze 4-ra 

kroju i szycia, robót inteligentną  wycht | wszełkiemi wygodami le używalnością  ła- lub 1 osobę (używanie miesięczne bobo dotąć 
ręcznych 

nie oprócz świąt. 
RODOWITA 
FRANC'UZK Aprzyjmie pracę w Wil- 
udziela lekcyj za obia- nie lub 
dy. 
Wileńska 47 m. 1. 

     

  

Zamkowa 2. 
žaidi: й sę 

i modelowa- wawczynię do dwojga 
nia. S. Stefanowiczów- dzieci. Ul. ‚ 

ny. Wielka 56 m. 3 -3 „Bonmarche“. 

Zapisy uczenic codzien 

Orzeszkowej 11 m. 3. cielka, Oferty w sdmi- Stefańska 32 m. 1. 
mistracji dla I J. 

  

  

  

Wielka nr. wynającia plac Metro- utrzymaniem. Porto 
politainy 3, tel, 11 74. wa 23 m. 24. 

KUCHARKA: pw, trzy, cztery — ———— 
wykwalifikowana — -' ida akcje z... POK OJECZ 

mebiami i kuchnią lub umeblowane 
na prowincji. bez do wynajęcia dami do odnajęcia. 

Świadectwa. — Wiel-  Arsenalska 6 m. 5. Śniadeckich 3 m. 18. 

ka 9 m. 3. Zm EIA - 

(łazienka, water) do zienki można z nelnem 

|_| nie. Objazdowa 6 - 7. 

z wygo- umeblowany do wyna- 

łalność we wł, mieszk. niem 70 zł. miesięcznie 
ul. Ksiwaryjska 1—16, Słowiańska 2. 

niechrzcone dla braku 
bielizenki i kołderki— 
Wołemy o pomic dla 
maleństwa tego — sta- 
rzyzna bardzo pożę- 
dana, — Najskromniej- 
sze ołiary skiadać pro= 
szę do Redskcji „Słe= 
wa" pod literą W. 

łazienki, salonu). Na 
życzenie dobre obiady 
lub całkowite utrzyma- 

OKÓJ 

— jęcia dla kulturalnej o- 
soby. Dąbrowskiego :2 

m. 3 

  

  
Redaktor w z.: Wiłołd Tatarzyśski. | 
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