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Paraliż postepowy 
Zastanawiając się nad obecnem  położe- 

niem zarówno politycznem, jak i gospoda.- 

czem, dochodzimy do przekonania, że cała 
  

maszyna poruszająca ludzkość, pracuje niere- 
gularnie, ale eoraz wolniej, z tendencją wy- 
raźną do unieruchomienia ostatecznego. 

Sięgnąwszy wzrokiem do ostatnich cza- 

sów przed europejską wojną, widzimy, iż k 

dy kraj świata żyje życiem normalnem, rzą- 
dzi się sam wedle swego zrozumienia, zawie- 

ra przymierza gwarantujące im bezpieczeń- 

stwa i roz ministrowie nie opuszcza- 

ją swych ministerjów, kierując sprawami poli- 

tyki zagranicznej przez akredytowanych am- 

basadorów czy posłów. 
Wszyscy wiedzieli, jakie są na świecie 

ugrupowania państw, a te ugrupowania 

przyczyniały się do równowagi światowej, t.j. 

do pokoju, spokoju i ustabilizowania wzaje- 

mnych stosunków zarówno politycznych jak 

i ekonomicznych. Bywały chwile, gdy to lub 
inne państwo naruszało równowagę dla przy- 

czyn najczęściej natury ekonomicznej i wów- 
czas oręż decydował o sprawie, poczem sto- 
sunki układały się na nowo w ramach ustalo- 

"nego porządku rzeczy. 
Obecnie, po nieszczęsnej wojnie, cały da- 

wny porządek został przekreślony. Państwa 

zrezygnowały nietylko z pełnej swej suweren- 
ności na zewnątrz, ale też z części rozporza- 

dzalności wewnętrznej. 

Powstała tikcja nowej Arki Noego pod 
nazwą Ligi Narodów, w której już nie miało 

być dopuszczalne łączenie się państw w soju- 
sze, wedle ich potrzeb, ale 56 państw świaia 

jedną rodzinę, w której też 
nie miało być ani wilków ani owiec, a tylko 
równi sobie bracia. 

Ci bracia mieli wspólnie radzić nad 
wszelkiemi sprawami ferując wyroki ważne 

jedynie przy pełnej jednomyślności wszyst- 

kich, a więc i obu spierających się stron. 
Już ten jeden warunek wystarcza, by spa 

raliżować całą akcję, bo veto niezadowolone- 

go całą sprawę przekreśla My Polacy wiemy 
najlepiej, co warte sejmy, gdzie jeden war- 

choł mógł sparaliżować cały sejm. Jeżeli wy- 
soka etyka szlachty nie pozwalała czas długi 
na użycie veta, to nie sposób przypuszez, 
by. pełnomocnik, którego. bądź państwa m 
podać swój głos wbrew żywotnym jego inte- 

resom. я 
Liga Narodów, jako paralityk, widząe, 

że iść naprzód jest ponad jej siły i možno- 

ści, a nie cheąc się likwidować chociaż żadne- 
*go konfliktu załatwić nie mogła, szukała racji 
bytu przez próby usunięcia ich przyczyn głów 
nych, a przez to i skutków tych konfliktów. 

Utworzono olbrzymi aparat konferencji 

rozbrojeniowej setki dygnitarzy i ekspertów 

miesiącami przebywało w Genewie. 
Jako rezultat mamy ogromne zero, gdyż 

nietylko nie mogli się zgodzić na rozbrojenie 
ogólne, lub nawet częściami, ale nie potrafili 
„wynaleźć formuły'* określającej napastnika, 
co, jak się okazało w Londynie, było niezmier 
nie proste i łatwe p. Litwinowowi do sformu- 

uzyskania podpisów szeregu 

    

   

   

    

łowania i 

państw. 
Paraliż Ligi Narodów wykazał dalszy po- 

stęp w rezultatach osiągniętych w Londynie 
na konferencji ekonomicznej. 

Zgórą tysiąc uczestników tej konferencji, 

nie mogąc zgodzić się ani na stabilizację wa- 
lut, ani na czasowe nawet zawieszenie repre- 

syj celnych, „pracowałe'* nad uratowaniem 
honoru konferencji czy też prestiżu premje- 
ra Mae Donalda jako inicjatora konferenej 

I tu prezydent Roosevelt powiedział .,ve- 

to** przez co 66 państw zostało tkniętych para 

ližem. 

Powstała w łonie patentantów Ligi Naro- 

dów chęć czynu i oto cztery potęgi: Francja, 

Anglja, Italja i Niemey zawarły pakt, któ- 

rego celem było zgalwanizowanie genewskiego 

paralityka. ) 

Lecz i tu objawy paraliżu wnet się uwi- 

doczniły i takowa koncepcja spaliła na pa- 
newce: Francja pragnie jednego, zaś Niem- 
cy wręcz przeciwnego, więc wszelka akcja 

jest sparaliżowana. : 

W dziedzinie ekonomicznej paraliż postę- 

puje bardzo wydatnie. Produkcja. jest parali- 

żowana przez brak konsumeji, zaś konsumeja 

nie może się dźwignąć gdyż produkcja zbyt 

droga na to nie pozwala. 
Miljony bezrobotnych pozositzją bez pra- 

cy, bo robotnicy żądają wysokich płac, któ- 
rych pracodawcy płacić nie mogą, więc tem 
paraliżują produkcję i samych siebie obez- 

władniaj 
pė bezrobotnych żądają albo pracy 

na warunkach niemożliwych, albo pieniędzy 

na utrzymanie siebie i rodzin. —. 

Skąd brać te pieniądze? Ano ze Skarbu 
Państwa, t.j. ze składek tych obywateli, któ- 
rzy jeszcze eoś do oddania posiadają, oraz 
częściowo ze składek ubezpieczeniowych. 

Nakładane ciężary na jeszcze funkejonu- 

jące organizmy gospodarcze jo ich 

anemję i postępowy paraliż, przyczyniając 

się do coraz większego zamierania żzci 

Te gałęzie gospodarcze, które jesz 

pracują, mają paraliżujące czynniki w posta- 

ci strajków i wystawianych coraz to nowych 

żądań. Ak 

A eóż robią władze i instytucje prawo- 

dawcze? Czy zdobywają się na sanację tych 

stosunków ? Niestety, nie. I one podległy ogól 
nemu paraliżowi nie mogąc się zdobyć wobec 
groźnej choroby na środki lecznicze, radykal- 
ne. 

Wiedzą przecie wszyscy, że strajki, to 

plaga szalona, że w nich tracą się miljardy 
i przez państwa i przez handel,*przemysł i 
rolnietwo i przez rzesze robotńicze, a jed- 
nak zamiast zniesienia czy zawieszenia tego 
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Sowiecko-włoski pakt o nieagresji 
RZYM. PAT. Dzisiaj w południe — Миз- 

, solini oraz ambasador Sowietów przy rządzie 
socjalistycznego prawa w chwili tak groźr 

katastrofy ekonomicznej, zadawalniają 
wysyłaniem arbitrów, czy medjatorów, 
rych rzadko robotnicy słuchają a same w 
dze orzekające nic wskórać nie mogą, 
żadnej egzekutywy nad robotnikami nie į 

siadają, a więc i ta ich działalność jest 
rańżowana. 

Mamy ministerstwa pracy, ale 
robią i mają robić? Jedynie mogą 

pracodawcami, mając możność ich zgnę 
każdej chwili za pomocą ustaw i represyj 

pieniężnych. 
Natomiast absolutnie nie posiadają żad- 

nej siły przymusu nad robotnikami. Jeżeliby 
robotnikom kazało ministerstwo pracować, a 
ci by nie chcieli, to co im może ta władza zso- 
bić? Natomiast gdy komitety strajkowe roz- 

każą zaprzestać pracy, niema gadania, — 

strajkuja wszyscy, a bojówki socjalistycz 
potrafią gwałtem zmusić do posłuszeństwa о- 

pornych. + 

Widzimy, że w dziedzinie pracy, siłą pa- 
raliżującą wiązki zawodowe, ze swemi ko- 

mitetami 

Natomiast paraliż woli, czyli jej bezwład 

nie pozwala rządom i ciałom prawodawczy:n 
wyrwać zło z korzeniem, choć widzą wszj 

że paraliż eałego życia społecznego postępuje 
gwałtownie naprzód 

Tam, gdzie rządy 
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zbliżone do absolut- 

  

nych, tam władza wykazuje pewne przejawy 
zdecydowanej woli, jak np. w Italji oraz w 

Niemczech. 

Nie wchodzimy w analizę kierunku, lub 

wyników tych aktów, konstatujemy tam jed- 
nak czyny zdecydowanie w pewnym kierunku 

przeprowadzonemi. = 

Jednocześnie musimy też stwierdzić, że w 
obu tych krajach parlamenty bą ą nieczyn- 

ne, bądź stanowią zwartą i zdyscyplinowaną 
partję idącą za wskazówkami czynników rzą- 

dzących. 

Natomiast tam, gdzie parlamentaryzm, 

trzymając się utartych norm pięcioprzymiotni 

o głosowania i związanego z tem roz- 
wania partyjnego, doszedł do równe- 

wagi sił wzajemnie się zwał ących, tam 
następował paraliż coraz bardziej postępujący 

aż do kompletnego bezwładu. 

    

   
  

  

Powiadają, że parlamentaryzm zbankru- 
tował, i że niczego od niego spodziewać się 
nie można. Sądzimy, że tak nie jest w stn 
procentach. 

Anglja 600 lat żyła jako parlamentarne 
państwo, i na dobro jej to wychodziło. 

Idea powołania elity obywateli do wspói- 
pracy z władzą wykonawczą, była i jest 
zdrową, ale spaczona ona została przez wpro- 
wadzenie w czyn  liberalno-soejalistycznych 

poglądów o równości ludzi i równości ich 
praw, co jest absurdem oczywistym. 

Wprowadzenie do sejmów i senatów iu- 
dzi o nizkiem etycznem wychowaniu i o 
nych kwalifikacjach umysłowych i wykszta? 
ceniowych, doprowadziło do zaniku pożytecz- 
ńej działalności tych instytucyj, w któryci 

jeden głos większości bądź wprowadzał de- 
strukcyjne ustawy, bądź unieestwiał najrozu- 

mniejsze poczynania. 
Wreszcie parlamenty stanęły na martwym 

puńkcie, będąc sparaliżowane i nie mogąc 
właściwie nie przeprowadzić. 

Wówczas zaczęto szukać silnej władzy, 
ygnując na jej korzyść ze swych przywile- 

i praw w postaci specjalnych uprawnień 
osób na czele pąństw stojących. 

Alei w tych wypadkach pewien paraliż 

  

   

  

   

  

   

i. woli, często się objawia przez inercję, która 

nie pozwala na skorygowanie systemu parła- 
mentarnego i nawrócenia do pierwotnych je- 
go form z ustanowieniem dwuizbowośc: 
opartej na wyborach o wysokim cenz Wy- 

kształeeniowym i majątkowym, co przez wie 
ki całe stanowiły o potędze państwa „w któ- 
rem słońce nie zachodziło'*. 

Jeżeli izba wyższa jest duchem pokrew- 
na izbie niższej, lecz różni się od niej jedynie 
większem doświadczeniem, służąc za regulato 
rozpędu maszyny” prawodawczej, możemy hyć 
pewni, że wstrząsów i walk między niemi nie 
będzie, a życie państwowe będzie powoli i 
rozumnie, bez wstrząsów. się rozwijać. 

Jeżeli zaś izby Niższe będą się składać z 
elementów do pracy państwowej niezdatnych 
a tylko zasiadających z wołi wszelkich partyj 

i partyjek o charakterze ciasnego egoizmu, 
lub politycznych skrajnieh poglądów, zaś iz- 
ba Wyższa będzie całkiem przeciwstawna, 
wówczas, — pomimo wszelkich kombinowa- 
nych triek'*ów ustawowo-regulaminowych, mię 

dzy obu Tzbarńi. będzie stały :konilikt i ma- 
szyna bądź stanie, bądź też rozpryśnie się w 
katastrofie noszącej nazwę rewolucji. Przy- 
kład Hiszpanji nie jest zachęcający a wyni- 
ków tamecznej rewolucji zazdrościć trudno. 

Narody składają się z ludzi a ludzie chęt 
nie się poddają nawet twardej władzy, gdy 
są materjalnie IA a moralnie nie 

targani. Ludzie ećrią spokój i dobrobyt i 
wówczas nie ma miejsca żadne rewolucyjne 
zmiany. wp - 

Gdy jednak zaczynają się rządy sejmo- 
władcze, skutkiem których i spokój i dobro- 
byt są naruszone; wówczas w tych warstwach, 
które niesłusznie brały udział w ustawodaw- 
stwie, następuje niezadowolenie, które skie- 
rowuje się nie przeciw sobie i swym wybrań- 
com, leez właśnie przeciw tym, którzy w żaden 
sposób wpływać na bieg wypadków nie mogli, 
będąc poza nawiasem. O takie skierowanie 

niezadowolenia mas postarają się zawsze me- 
nerzy na instynktach mas żerujący. 

Taką jest geneza wszelkich, rewolucyj. 

Czyż nie widzimy też postępowego spara- 
liżowania w wymianie międzynarodowej to- 
warów? Wszyscy narzekają, wszyscy bankru- 

tują dzięki wszelkim zakazom wwozu i wy-. 
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* ją szczegółowy tekst paktu włoskiego. 
" w krótkich komentarzach zaznacza, że im wię- 

7 cej zawiera się traktatów, tem silniej ujawnia 

Król Borys 

        

j włoskim podpisali w Pałacu Weneckim pakt 
przyjaźni i nieagresji i neutralności między Wło- 

chami a Związkiem  Sowieckm. 
PARYŻ. PAT. Wszystkie dzienniki poda- 

Prasa 

się w świecie zaniepokojenie sytuacją między- 
narodową. Dzieje się to dla tego, że — jak 
pisze — „Paris - Soir* — wystarczy prowo- 
kacja jednego narodu, aby popsuć normalne 
stosunki pomiędzy państwami. Naród  taki ist- 

nieje: są nim Niemcy, którzy przez usta swe- 
go kanclerza głoszą obecnie hasła siły i ter- 

roru. 

w Paryżu 
KUNFERENCJA Z PREMJEREM DALADIER—ZWROT W POLITYCE BUŁGARII 

LONDYN. PAT. „Daiły Mail* otrzymuje z 

Paryża wiadomość, że należy oczekiwać - dale- 

ko idących zmian w stanowisku Bułgarji wobec 

Francji i Wielkiej Brytanji, Król Borys w naj- 

bliższych dniach uda się z Paryża do Londy- 

nu celem zawarcia pewnych politycznych i 

gospodarczych umów z rządem angielskim, — 

* Bułgarja podobno pragnie zbliżenia z Jugosła- 
wią i dąży do wydostania się z izolacji gospo- 

darczej, w jakiej się znajduje. 
PARYŻ. PAT. Bawiący w Paryżu król 

Bułgarski Borys złożył wczoraj wizytę prem- 
jerowi Daladierowi, z którym odbył , dłuższą 
rozmowę na temat szeregu zagadnień doty- 
czących Europy wschodniej. Zkolei król Borys 
odbył rozmowę z ministrem Paul Boncourem, 
z którym poruszył specjalńe sprawy, związane 
z sytuacją państw bałkańskich. 

Rewja sił hitlerowskich w Norymberdze 
BERLIN. PAT. W Norymberdze odbył się 

w sobotę wielki złot 130 tysięcy urzędników 
partyjnych Oraz 65 tysięcy hitlerowskiej orga- 

nizacji młodzieży. 
Kanclerz Hitler wygłosił na obu tych 210- 

tach przemówienia, nawołując do jedności i 

podkreślając obowiązki, ciążące na członkach 
ruchu, Po defiładzie Hitler udał się na dalsze 
obrady kongresu partyjnego. | 

BERLIN. PAT. Według ostatnich  inior- 

  

macyj prasy,  przetransportowanie  zbiegłego 

do Włoch przywódcy narodowo - socjalistycz- 

nego z Tyrołu Hofera została przyśpieszone 

i odbyło się już w ciągu popołudnia 2 b. m. 
Inspektor Krajowy partji - socjalistycznej — 

przewiózł specjalnym samołotem ciężko ran- 

nego w kolano Hofera z Baren do Norymbergi. 
Razem z nim przybyło 4 hitlerowców, którzy 
wykradli Hofera z więzienia austrjackiego w 
Insbrucku. 

  

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
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SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

| WOŁOŻYN — 
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Cyklon siejący spusto- 
szenia 

HAWANA. PAT. Cyklon, który nawiedził 
Kubę, wyrządził olbrzymie spustoszenia. 

W mieście Santą Clara jest 6-ciu zabitych 
i 16-tu rannych. W Hawanie straty są oibrzymie 
Korzystając z zamieszania i paniki, jaka ogar- 

nęla miasto, złodzieje w wielu miejscach mia- 
sta rozpoczęli rabować. domy, opuszczone przez 

wylękłych mieszkańców. Jedna z głównych ar- 

teryj Hawany znajduje się pod wodą. Słupy 
telegraficzne zostały poprzewracane przez wi- 

cher. Komunikacja z wyspą ułegła przerwie. 

SANTIAGO DE CUBA. PAT. W mieście 

Sagua la Grande huragan zniszczył około 300 

domów. Ofiarami huraganu padło 8 zabitych i 

prawie 200 rannych. 

Pożar lasów pod 
Tuionem 

PARYŽž. PAT. „Le Matin“ donosi z Tulo- 
nu, że w okolicy tego miasta płoną lasy. — 
Dziennik przypomina analogiczne masowe po- 
żary lasów w okolicy Marsylji i Nicei i wy- 
raża przypuszczenie, że są one dziełem zbrod- 
niczych rąk, które pragną w ten sposób sa- 
botować dzieło obrony państwa przez wytwo- 
rzenie terenów, umożliwiających lądowanie 
nieprzyjacielskim samołotom oraz przez Od- 

słonięcie zakrytych lasami bateryj obronnych. 
„La Matin* powołuje się na precedens z przed 
kilku laty, kiedy policja po pożarze lasów are- 
sztowała uciekającego szpiega, przy którym zna- 

leziono kompromitujące dokumenty. 

REFORMA WOJSKOWA w AUSTRII 
Zwiększenie siły zbrojnej do 30.400 ludzi 

WIEDEŃ PAT. — Dziennik Ustaw 0- 
głasza zarządzenie rządu związkowego 
dotyczące siły zbrojnej Austrji. Zarówno: 
armja związkowa, jak i nowoutworzony 
wojskowy korpus pomocniczy, podlega-. 
ją wszystkim dotychczasowym przepisom 
i zarządzeniom, z tem zastrzeżeniem, że 
służba w szeregach, będzie trwała pół ro 
ku, zaś w rezerwie 1 rok. 

Członkowie pomocniczego korpusu 
wojskowego zaciągani będą do szeregów 
ra podstawie dobrowolnego werbunku. 
Armja związkowa, łącznie z pomocni- 
czym korpusem wojskowym, będzie li- 
czyła 30.000 żołnierzy. Pomocniczy kor- 
pus wojskowy zostanie powołany do ży- 
cia tylko na pewien okres czasu. 

„Politische Korrespondenz* pisze w 
związku z tem, że sytuacja polityczna 
Austrji i wykonanie programu gospodar 
czego wymaga spokoju i porządku. Ro- 
kowania, prowadzone z zainteresowane- 
mi mocarstwami, mające na celu wzmoc- 
nienie siły zbrojnej armji, stwierdziły, że 
sytuacja Austrji znalazła zrozumienie, 
dzięki czemu rozmowy te doprowadziły 
w krótkim czasie do pozytywnych rezul- 
tatów. 

LONDYN I PARYŻ NIE MAJĄ 
ZASTRZEŻEŃ 

PARYŻ PAT. — Czasowe powołanie 
austrjackiego korpusu posiłkowego spo- 

       Pan Prezydent Rzeczypospolitej na Wawelu 

i 

  

wodowało rokowania polityczne między 
Austrją i Londynem, Paryżem i Rzy- 
mem. Przedstawiciele Austrji w tych sto- 
licach złożyli rządom, przy których są 
akredytowani, noty identycznej treści, z 
zapytaniem o stanowisko państw wobec 
projektu zwiększenia siły zbrojnej Aust- 
cji. : 

Rząd francuski udzielił odpowiedzi 
podobnej do odpowiedzi rządu brytyjskie 
go. 

ODPOWIEDŹ WIELKIEJ BRYTANII 

LONDYN PAT. — Foreign Office od- 
powiedziało na notę charge d'affaires au- 
strjackiego z dnia 30 sierpnia, w której 
rząd austrjacki informował się, czy Wiel 
ka Brytanja nie podniesie zastrzeżeń w 
związku z czasowem powiększeniem sta- 
nu liczebnego siły zbrojnej Austrji z 22 
do 30 tysięcy. Nota austrjacka podkreśla 
że konieczność stworzenia siły pomocni- 

czej wywołana jest sytuacją, wymagają- 
cą specjalnych zarządzeń ochronnych, 
mających na celu natychmiastowe opano 
wanie terorystycznych zamachów wew- 
nątrz kraju, jak również na granicach. 

Korpus ochotniczy powołany jest na 
jeden rok, bez przesądzania wyników, ja 
kie przynieść może w międzyczasie kon- 
ierencja rozbrojeniowa. O ile rząd austrja 
cki nie uzyska zgody na przedłużenie te 
go okresu, zobowiązuje się rozwiązać 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej udaje się do katedry wawelskiej na nabożeństwo, odprawio 
ne w ramach uroczystości ku czci Stefann Batorego. Panu Prezydentowi towarzyszą: 
min. Nakoniecznikoff-Klukowski, wieeministerSzembek, d-ca O. K. gen. Kuczyński, wojewo 

da krakowski dr. Kwaśniewski, oraz człon kowie kancelarji cywilnej i wojskowej 

wozu a jednocześnie sami stosują te same za- 
kazy. 

Zaczynają się represje wzajemne i. nieu- 
niknione rozdrażnienie a ono prowadzi do 
nienawiści. Nienawiść zachęca do zgnębienia 
przeciwnika i zemsty, a to prowadzi do woj- 
ny. Analizując konsekwencje całego postypo- 

wego paraliżu dochodzi się wreszcie do wyni- 
ku nieubłaganego: państwa się zbroją, by tą 

siłą zbrojną rozerwać krępujące więzy, wyda 

jąc olbrzymie sumy ściągnięte ze sparaliżowa 
nego życia gospodarczego. 

Gdyby system paraliżowy został zlikwido 
wany, a ludzkość wróciła do zdrowych pojęć 
i wypływających z nich zasad, możnaby wów 

czas tylko powiedzieć: „Chwała na wysoko- 
ści Bogu a ha ziemi pokój ludziom dobrej 
woli. St. Wańkowicz. 

korpus pomocniczy po upływie jednego 
roku. 

W odpowiedzi Foreign Office w noci= 
z dnia 1 września stwierdza, że ze wzgle 
du na czasowy i wyjątkowy charakter 
uzupełnienia austrjackiej siły. zbrojnej, —- 
jak również ze względu na to, że rekru- 
tacja odbywać się będzie przez dobro- 
wolne zgłaszanie się ochotników, oraz, 
że granice siły liczebnej armji i mate- 
rjału wojennego, ustalone w traktacie w 
St. Germain, nie będą przekroczone, — 
rząd brytyjski nie podnosi żadnych za- 
strzeżeń co do utworzenia i utrzymania 
pomocniczej siły zbrojnej. 

Zgodę swą rząd brytyjski udzieła na 
warunkach wymienionych w nocie aust- 
rjackiego charge d'affaires i na tak dłu- 
go, jak długo będą istniały specjalne wa 
runki, t. j. ciągłe akty teroru przeciwko 
rządowi austrjackiemu oraz na czas spe- 
cjalnych zarządzeń rządu Dolfussa, zwró 
conych przeciwko czynnikom, siejącym 
niepokój. 

ЕО 

Gošcie wegierscy w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — W związku z po- 

bytem w Warszawie delegacji węgierskiej po- 
seł węgierski Matousca wydał w poselstwie wę 
gierskiem obiad, w którym prócz gości wę- 
gierskich wzięli udział: minister spraw zagra 
nicznych Józef Beck z małżonką, minister rol 
nictwa Nakoniecznikoff - Klukowski; ks. kar 
dynał Kakowski, Olgierd Czartoryski i inni. 
Z korpusu dyplomatycznego obecny był na 

. bankiecie nuncjusz apostolski msgr. Marmag- 
gi. Po bankiecie w salach poselstwa odbył się 
raut, na którym obecni byli ezłonkowie kor- 
pusu dyplomatycznego 'z ambasadorem francu 

skim Laroche na czele, prezes BBWR. Walerv 
Sławek, szef sztabu generalnego generał Gą- 

siorowski, biskup polowy ks. Gawlina i wie- 
le innych osób ze świata politycznego i kół 
towarzyskich stolicy. 

Krajowy konkurs lotniczy 
WARSZAWA PAT. — Na lotnisku Mo- 

kotowskiem odbyło się dziś o godz. 12-ej о- 

twarcie 5-go krajowego lotniczego konkursa 
turystycznego. O godz. 12,35 przybył na tot- 
nisko minister komunikacji p. Butkiewicz w 
towarzystwie szefa gabinetu Rożałowskiego, 
których powitali kierownicy zawodów. Następ 
nie p. minister dokonał przeglądu samolotów 
biorących udział w konkursie. Jutro odbędą 
się próby lądowania w kole i przelot w ob- 
wodzie zamkniętym na przestrzeni 11,2 km., 
polegający na 5-krotnem przebyciu przestrze- 
ni Warszawa — Falenty — Piaseczna —Wai- 
szawa. 

Zamordowanie ks. Maika 

KRAKÓW. PAT. Prasa donosi z Wadowie 

o zbrodni, dokonanej przez nieznanych  зргам- 
ców na osobie ks. Maika, proboszcza w Ryczo- 
wie. 
Późną tocą na plebanję wdarło się kilku u- 

zbrojonych bandytów, którzy zażądali od księ- 
dza wydania pieniędzy. Gdy napadnięty sta- 

wiał opór i począł wzywać pomocy, bandyci po- 
strzelili go ciężko wystrzałem ze strzelby. Na 
odgłos strzału przybył na pomoc służący pro- 
boszcza, do którego bandyci dali kilka strza- 

łów, raniąc go w rękę. 
Bandyci zrabowali około 600 złotych i pod 

osłoną ciemności zbiegli. Ciężko rannego pro- 

boszcza Maika przewieziono do szpitala w 
Krakowie, gdzie mimo natychmiast przeprowa- 
dzonej operacji zmarł po kilku godzinach nie od- 
zyskawszy przytomności. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

į ST. SWIECIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja * 
| SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte aty 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 4 
oraz z prowincji o 25 proc „drożej. t 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń į 

: 

MARSZ. RACZKIEWICZ 

WARSZAWA PAT. Pan 
Senatu Raczkiewiez złożył dziś wizyty mir 
strowi pełnomocnemu = Brazylji oraz charge 

d'affaires Argentyny, których prosił o w: 
żenie rządom obu republik swego podziękow:: 
nia za ułatwienia, jakich doznał w pod 

po obu krajach. 

Jak wiadomo, w czasie swej wizytacji śra 
dowisk emigracyjnych polskich w Brazylji i 
Argentynie w charakterze prezesa Rady Orga 
nizacyjnej Polaków Zagranicą p. marsz. Sera 
tu był przyjęty przez prezydentów obu repn- 
blik oraz złożył wizyty grzecznościowe przed 
stawicielom odnośnych rządów.— Przez cały 
czas swej podróży marszałek mógł skonstato- 
wać nadzwyczajną uprzejmość i uczynność 
władz zarówno centralnych, jak i stanowych. 

WOLNA STREFA W PORCIE GDYŃSKIM 

BERLIN PAT. — Dzienniki niemieckie na 
widocznem miejseu przynoszą wiadomość o 

utworzeniu wolnej strefy w porcie gdyńskira. 
W doniesieniu tem dzienniki podkreślają, że 

wolna strefa w Gdyni rozporządza dwoma ty 
siącami metrów długości wybrzeża i 9 meta 
mi głębokości wody, a więc jest większa od 
gdańskiej wolnej strefy oraz że przyznano ró 
wnież specjalne strefy Czechosłowacji, Rumu- 
nji i Grecji. 

GEN. O'DUFFY NA CZELE OPOZYCJI 
W IRLANDJI 

LONDYN PAT. — Wszystkie ugrupowa- 
nia, wrogie de Valerze, a więc dawna partja 
rządząca Cosgrave'a, grupa centrowa Mae 
Dormota'i organizacja „niebieskich koszul'* 
gen. O*Duffy, postanowiły utworzyć wspólną 
organizację, na której czele stanie O'Duffv. 
Opozycja ta liczyć będzie obeenie w Sej 
59 głosów, eo oczywiście nie wystarczy dl: 

obalenia de Valery, rozporządzającego 77 gło 
sami. Przy odpowiedniej agitacji jednak no- 

wa organizacja może się rozwinąć dając wyraz 
niezadowoleniu pewnej grupy ludności z rza- 
dów de Valery. 

MANEWRY WOJSKOWE WE FRANCJI 

PARYŻ PAT. — „Matin** donosi z Nan- 
cy, że 9 września w okolicach Mailly odbędą 
się wielkie manewry wojskowe, w czasie któ- 
rych po raz pierwszy dywizja kawalerji z0- 
stanie całkowicie zmotoryzowana. Oprócz woj 
skowych z gen. Weygandem w manewrach 
wezmą udział przedstawiciele komisji spraw 
wojskowych izby deputowanych. 

SOWIECKI ATTACHE LOTNICZY 
WE FRANCJI 

MOSKWA PAT. — Rząd sowiecki miano- 
wał specjalnego attache lotniczego przy am- 
basadzie sowieckiej we Franeji w osobie do- 
wódcy eskadry Wasylczenko, który już wyje- 
chał do Paryża. Stanowisko francuskiego at- 
tache lotniczego przy ambasadzie franeuskiej 
w Moskwie nie zostało jeszcze obsadzone. 

ZGON ZNAKOMITEGO LOTNIKA 
WŁOSKIEGO 

RZYM PAT. — Znakomity lotnik włoski 
markiz de Pinedo zginął dziś śmiercią lotui- 
ka. Markiz Pinedo wystartował rano do lotu 
do Bagdadu celem pobicia rekordu Rossiego i 
Codosa. Gdy samolot oderwał się od ziemi, 
stracił nagle równowagę i uderzył o nasyp, 
poczem stanął w płomieniach. Pinedo poniósł 
śmierć na miejscu. 

ZWYCIĘSTWO NIEMIEC W ROZGRYW- 
KACH O PUHAR DAVISA 

BERLIN PAT. — Po 2 dniach meczu te- 
nisowego Niemey — Danja w trzeciej ruvo- 
dzie eliminacji o puhar Davisa na rok 1934 
prowadzą Niemcy 3:0 i tem samem mają 

mecz wygrany. 

SUKCES POR. POHORECKIEGO 

TALLIN PAT. — Na sobotnich wojsko- 
wych konkursach hippicznych jeździec poiski 
por. Pohorecki na klaczy „Farsa'* zdobył 
pierwsze miejsce w biegu z przeszkodami na 

dystansie 500 metrów. 

WYROK W PROCESIE O OSZUSTWA 
KSIĘGARSKIE 

POZNAŃ PAT. — Przed sądem okręgo- 
wym w Poznaniu zakończyła się dzisiaj głoś 
na afera oszustw książkowych, dokonanych 
przez Ryszarda Szulca. 

Wyrokiem sądu Szule skazany 
dwa i pół lat więzienia. 

Współoskarżeni Anna Nitecka i  Broni- 

sław Urbanowski zostali uwolnieni od winy i 

kary. Ze względu na wysoki wymiar kary i 

możliwość ucieczki sad nakazał areszt-wanie 

zasądzonego. Szulea aresztowano na sali 1092- 

praw. 
° 

Bieg dookoła Polski 
. - DRUGI ETAP 

OSTROŁĘKA. PAT. W sobotę odbył się 

drugi etap biegu kolarskiego dookoła Polski 
na szlaku Toruń - Ostrołęka (248 km.). Bieg 
odbył się w niepomyślnych warunkach. Pa- 
dał deszcz. Szosa rozmokła. 

Zwyciężył Konopczyński (Świt) w czasie 9 
godz. 01 min. 52 sek., jednak wskutek zmy- 

lenia trasy został zdyskwalifikowany. Drugi był 

Lipiński (Skoda) 9:09:31. Dałsze miejsca za- 

jęli: Olecki, Korwin - Piotrowski z WTC, Zie- 

lińsk:, Orkan, Kołodziejczyk (Łódź). Igo (WTC) 

it. d. 
Na trasie wydarzyly się wypadki. Powaž- 

nemu wypadkowi uległ Stefański, zeszłoro- 

czny zwycięzca biegu. Spadł on_w rów, potłikł 
się i wycołał się z biegu. Zawodnik WTC 
Korsak - Zaleski na skutek wypadku zranił 

sobie rękę i nogę. Mimo to jedzie dalej. 
W łącznej kwalifikacji 2 pierwszych eta- 

pów prowadzi Olecki. 

marszałek     
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SILYA RERUM 
P. MIOHAŁ PAWLIKOWSKI ODPOWIADA 

Przed paru tygodniami umieścił Boy-Że- 
leński we „Wiadomościach Literackich i w 
„IL K.C.** list, omawiający raz jeszcze śmierć 
Miekiewicza, W liście powołał się Boy na о- 
świadezenie Ludwika Pugeta, znanego mala- 
rza, który kategorycznie stwierdził, że p. Mi- 
chał Pawlikowski posiada w swem archiwum 
w Medyce, dokumenty otrucia Adama Miekie- 
wieza. W ten mianowicie sposób miał wyra- 
zić się p. M. Pawlikowski wobec Ludwika Pu. 
geta. 

Przytaczając oświadczenie tego ostatnie- 
go, Boy wypowiedział nadzieję, że właściciel 
tajemniczych dokumentów nie będzie zapew- 
ne milczał dłużej i zakomunikuje nakoniec 
społeczeństwu, które chee wiedzieć prawdę, — 
coś pozytywnego. 

P. M. Pawlikowski odezwał się istotnie 
we wczorajszym numerze „Myśli Narodowej. 
Odpowiedź jego jest dość obszerna, ale — 
nie owijając w bawełnę — mętna, wymijają. 
ca, zirytowana i pełna wycieczek  osobistyca 
przeciwko Boyowi. 

Ten jej ton nie usposabia do niej przy- 
chylnie. P. Pawlikowski wywraca kota w wor- 
ku. Zamiast oświadczyć uroczyście, że nie w 
rozmowie z Pugetem nie mówił o dokumen- 
tach otrucia, że nie twierdził jakoby te do- 
kumenty posiada — p. Pawlikowski rozwo- 

dzi się nad „pseudonaukową** metodą Boya, 
która jest podsłuchiwaniem i podpatrywa- 
niem przez dziurkę od klucza, aby potem rze- 

czy podsłuchane i podpatrzone wywlekać na 
światło dzienne: 

Powiadają, że jednak ta metoda i Boy 
jej wyznawca, są potrzebni, bo zdyby nie on, 
toby się nie dociekało niejednej prawdy któ- 

rej dochodzi się dopiero w reakcji na zbyt do- 

tkliwą i natrętną tej metody efronterję. -— 
Ale powiadają także, że nawet cholera i ty- 

tus, uodporniając w jakiś sposób  organizm, 

nie są bez zalet. Wobec tego należałoby chyba 
wpuszczać do wodociągów bakcyle chotery i 
tyfusu. 

Mimo wszystko wdzięczny jcster: Воуо- 
wi, że jest tą „cholera i tyfusem *. Winni je- 
steśmy wszyscy, — a przedewszystkiem ci, 
którzy się tem zajmowali, — emu, że do tych 
rewelacyj, jakie już dziś mamy, nie doszli i 
nie dochodzą drogą badań śc słych, ale lekce- 
ważąc plotki i insynuacje, w dobxej wierze 
przyjmowane przez społeczeństwo polskie, z0- 
stawiają sprawę dalszemu obratianiu przez 

redaktorów działów seksualnych „dla  star- 
szych panów'* — w pismach wątpliwych m- 

  

tencyj. 
Nazwać kogoś cholerą, tyfusem i redak- 

torem działu seksualnego — to nie * sztuka. 
Nie sztuka również zakończyć polemikę takim 
doweipem : 

Jednak „faute de merles ou mange das 
_grilles'*... 
jak było ze śmiercią Mickiewicza, wiem, że 
istotnie to, o czem wówczas przekonany by 
łem, jest prawdą o tyle, że Mickiewicz.... zo- 

* stał otruty — ale jeśli tak, to wiem też dziś, 
Bogu dzięki, że nie maczał w tem rąk żaden 
Polak, tylko jakieś „huzary'', Moszki, Hor- 
rensteiny, doktory Rotenstrauchy i inne ich 
konfratry. Takie jest przynajmniej dzięki kam 
panji p. Żeleńskiego, moje przekonanie osobi- 
ste. Aby zaś każdy mógł sobie o tem własne 
wyrobić zdanie — tego odsyłam do dużo sil- 
niejszych „dowodów'', niż te, jakie sam po- 
siadam, do broszury prof. Pigonia, choć sam 
autor wniosków tych nie wysnuwa, oraz do 
artykułów Z. Wasilewskiego z relacją Grop- 
plerowej („Myśl Narodowa'' Nr. 38, 39, 41 i 
43 z r. 32). oraz do relacji Harbuta w „Dzien 
niku Poznańskim '', powtórzonej i komento- 
wanej przez „Myśl. Narod.'* (Nr. 4 z r. 38), 

nie mówiąc o wielu innych. 

Odsyłać do Pigonia i Wasilewskiego! 
Ależ Pigoń i Wasilewski, znakomici bronzo- 
wnicy, nie są właścicielami archiwum w Me- 
dyce. Nie można wodzić opinji publicznej od 
Annasza do Kaifasza. Zastępca. 

GRO BE REBAOED CZ RÓB LD LPA ADA RE 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY  PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr. i 1 zł. 

   

Dzięki p. Żżeleńskiemu wiem dziś, , 

Kaplica królewska 

z 

  

fot. J. Peksza. 

Wnętrze Kaplicy Królewskiej w Bazylice Wi- 
leńskiej. We środku trumna Aleksandra Ja- 
giellończyka, nalewo od widza Barbary Ra- 
dziwiłłówny, naprawo królowej Elżbiety. Po- 
niżej urna z sercem Władysława IV. Maje- 

statyczne urządzenie wnętrza i cała dekora- 
cja wykonane według projektów Jerzego Hop- 
pena przy pomocy technicznej architekta 

Jana Pekszy. 

  

SŁOWO 

Linja Średnicowa oddana do użytku 
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA RUCHU KOLEJOWEGO 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzisiej- 
szym odbyła się w stolicy doniosła . uroczy - 

stość otwarcia ruchu kolejowego na linji śred 
nicowej, łączącej prawy brzeg Wisły, dworzec 

Wschodni i dworzec Główny przez tunel, 

Przed godziną -1l-tą przed nowowybudo- 
wanym tymczasowym dworcem Głównym zgro 

madzili się członkowie rządu in corpore: — 
marszałek Senatu Raczkiewicz, prezes Najwyż 

szej Izby Kontroli gen. Krzemieński, prezes 

Walery Sławek, generalicja, b. minister Mie 

dziński, b. minister Libicki, dyrektor PAT, 
posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz 

administracyjnych, wyżsi urzędnicy minister- 
stwa komunikacji oraz innych ministerstw, 

przedstawiciele miasta z prezydentem Słomiń 

skim, liczni zaproszeni goście, przedstawiciete 
prasy. х 

Przed dworcem ustawiła się kompanja ho- 
norowa KPW z orkiestrą. na ulicach zgroma- 

dziły się tłumy publiczności. O godz. 11-е) 
przybył pan premjer Jędrzejewicz, który po 
powitaniu go przez ministra komunikacji Brut 

kiewicza, przeszedł przed frontem kompanji 

honorowej KPW. 

O godz. 11 min. 15 przy dźwiękach hym- 

nu narodowego przybył Pan Prezydent Вле- 
czypospolitej Mościcki, w otoczeniu Domu 

Wojskowego i Cywilnego, witany przez pana 

premjera i ministra Butkiewicza. Po przej- 

ściu przed frontem prezentującej broń Кош- & 
panji honorowej KPW, Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej przeszedł do hali nowowybudo- 
wanego dworca, gdzie zasiadł przed ołtarzerc. 

Ksiądz biskup polowy Gawlina wygłosił Frót 

kie pasterskie przemówienie, w którem ped- 
Kkreślił, że Kościół błogosławi każdemu wiel- 
kiemu dziełu, dokonanemu przez genjusz ludz 
ki, a mającemu na celu dobro ogółu. 

Inż. dr. Wasiutyński w dłuższem przemó- 

wieniu skreślił historję przebudowy warszaw- 

skiego węzła kolejowego. 

Następnie ksiądz biskup Gawlina po od: 
prawieniu krótkiej modlitwy dokonał poświę- 

cenia dworca. Po tej uroczystości Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej w otoczeniu dostojri- 

ków państwowych zeszedł w dół po schodach 

i przy, wejściu na podziemne perony prze- ° 
ciął symboliczną wstęgę, otwierając w ten 
sposób ruch na nowej linji. Na peronie ocze- 

kiwał dostojnych gości pociąg specjalny, do 

którego wsiadł Pan Prezydent Rzeczypospo- 

litej, rząd in corpore z premjerem Jędrzeje- 

wiczem, Marszałek Senatu Raczkiewicz, dyg- 

nitarze państwowi oraz zaproszeni goście-— 

Przed godz. 12-tą pociag opuścił tor z dworca 
Głównego, wjeżdżając w tunel, u wejścia któ 
rego, w górze, widniało godło państwow..—- 

Pociąg żegnały gromkie okrzyki zebranej pu- 
bliczności. Pociąg o godz. 12 min, 05 zatrzy- 

mał się na górnych peronach dworca Wschod 

niego, witany dźwiękami orkiestry kolejowej. 
dworca Wschodniego Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej udał się na Zamek. 

  

Chodzę po Targach 
Wszystko ze Inu 

Hasło to, wcielane dziś coraz bardziej w 
życie, planowo realizowane jest przez Bazary 

Przemysłu Ludowego. 

Organizacyjnie mają Bazary zwartą sieć 
agencyj na terenie województw północno - 
wschodnich, a w większych miastach, jak Wil 
no, Nowogródek, Białystok, Brześć n-B. — 

składnice. 

Działalność Bazarów Przemysłu Ludowego 
prócz cech gospodarezych, także w wysokim 

stopniu uwzględnia pierwiastek artystyczny; 

Nasz folklor ma tyle swoistego piękna, 
tyle świeżości i prymitywnej bezpośrednioś- 
ci, że z obfitej jego skarbnicy korzystać n moż 

na bez granie. 

Piękno wsi przenoszą do życia miejskiego 

Bazary Przemysłu Ludowego. 

Kto nie zachwycał się misternym wzorem 
i pastelowością makat wileńskich? 

Nie chodzi zresztą o wyliczanie wyrobów 
ludowych. Znamy je dobrze zarówno х сого- 
cznych kiermaszów i codziennego obcowania. 

      

  

  

Ciekawsze jest przystosowanie wyrobów 

ludowych do potrzeb życia miejskiego. 

Tutaj niewyczerpanem źródłem są właśnie 
Bazary Przemysłu Ludowego. 

Wystarczy poznać stoisko Bazarów na "ar 

gach (w Pawilonie Głównym), by zorjento- 

wać się, jak wiele jest możliwości wyzyskania 
pracy wsi. 

Od najprostszych przedmiotów z płótna 
lnianego, do ślicznych dekoracyj wnętrz, od 
zwykłych ścierek do delikatnych obrusów. 

Trzeba czuć piękno makat ludowych, by 
rozumieć jak podnoszą one wygląd pokoju, w 

którym są użyte jako dywany, obrusy, lub o- 

bicia na meble. 

Dowodnie przekonuje nas o tem stoisko 
Bazarów Przemysłu Ludowego, gdzie znajdu- 

jemy wzory wszelkich możliwych wyrobów 
ludowych z omawianego zakresu. 

Dlatego nie zapomnijmy dokładnie obej- 
rzeć podczas zwiedzania Targów stoiska Ba- 
zarów Przemysłu Ludowego. (c). 
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Bank Gospodarstwa krajowego || 
ODDZIAŁ W WILNIE 

ul. Śniadeckich 8 

Wykonuje wszelkie czynności bankowe. 

Posiada 19 Oddziałów w kraju oraz korespondentow we wszyst- 

kich większych miejscowościach w kraju i zagranicą. 

Przyjmuje wkłady płatne natychmiast, 

Oraz na książeczki oszczędności. 
jak również terminowe 

Wkłady oszczędnościowe w Banku 
Gospodarstwa Krajowego gwarantowa- 

ne są przez Państwo. 

  

  

  

ŻYCIE ARTYSTYCZNE W WILNIE 
WYSTAWA KRÓLEWSKA W BAZYLICE — SZKOŁA RZEMIOSŁ I PRZEMYS- 
Łu ORAZ UNJA PLASTYKÓW Z NIEZALEŻNYMI — POCHWAŁA PEWNEGO 

INŻYNIERA. — HORYD PRACUJE 

W zakrystji Bazyliki otwarto wystawę 
królewską. Składają się na nią insygnja mo- 

narsze Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety 
i Barbary; wiele zdjęć z krypty, gdzie odna- 
leziono szczątki; nieduży, dobrze wykonany 
model tejże krypty, oraz kilkanaście obrazów 
Ruszczyca, Slendzińskiego, Hoppena i Kwiat 

5% 

  

Szczątki Królowej Barbary. 

kowskiego. Wyraziste fotografje krypty i 
szezątków królewskich dadzą widzowi dokład 
ne pojęcie, gdzie i jak pogrzebane były zwło 
ki. Żaden opis, najbardziej plastyczny, nie 

dorówna temu unaocznieniu miejsca, jakie 0- 
siąga dobra fotografja. Trzeba więc je obej- 
rzeć. A potem zbliżyć się do obrazów i prze 

konać się, w jaki sposób znakomici malarze 
wileńscy, zachowując wiernie rze?zywistość, 
zabarwili ją wszełako własną indywidualnoś- 
cią i odmiennem do niej podejściem. 

Rysunki barwne Ferdynanda  Ruszczyca, 

przedstawiające wnętrze krypty, najściślej — 
mniemam — wyrażają to eo ujrzały oczy ar-    

Malował Kazimierz Kwiatkowski. 

tystów pamiętnego dnia wrześniowego 1931 

roku, gdy po raz pierwszy zstąpili oni do 
mrocznej krypty. 

— „Čo w tej ciemni jako główne akordy 

malarstwa dominowało? — mówił Ferdynand 
Ruszezye przez radjo: — korona królewska 

na zzieleniałej od metalu czaszce, jasna trum- 
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złocista obręcz korony krėlo- 

Te akordy malarskie, które 
wówczas uderzyły Ruszczyca, widzimy na je- 
go obrazach. 

Duży obraz w czarnej ramie pędzla Lu- 
domira Slendzińskiego, obraz który nazwał- 
bym portretem szczątków królowej Barbary, 
pełen jest przejmującego majestatu. Asie 
z właściwą mu tendencją do monumentalnoś- 
ci, umiał, nie naruszając prawdy, spotęgować 
rzeczywistość, i zmusił w ten sposób widza, 
aby doznał uczuć, jakich oni wówczas doznali. 

"To samo powiedzieć należy o Jerzym Hop- 
penie i o Kazimierzu Kwiatkowskim, łączą- 
cych pietyzm i wierność z wysokim kunsz- 
tem. 

Poddajcie się urzekającej sile wrażeń, któ 
ra spływa z tych obrazów, a potem stańcie 
przed kratami kaplicy wobec trzech trumien 
królewskich. 

  

na królowej i 

wej drugiej““... 

ж + * 

Szkoła Rzemiosł Artystycznych Wileńskie- 
o ' Towarzystwa _ Artystów Plastyków 
(WTAP) wchodzi z bieżącym rokiem szko:- 
nym w nowy okres. Nietylko dlatego, że zmie- 
nila uazwę i lokal, obeenie bowiem nazywa 
się Szkołą Rzemiosł i Przemysłu Artystycz- 
nego i przeniosła się z ulicy Św. Anny na 
Miekiewicza 7. Stare mury poklasztorne przy 

ul. Św. Anny romantyczne są i tchnące daw- 
nością, ale niewygodne, wilgotne i  posępne. 
Trudno w nich żyć uczelni, która rozwija się 
i modernizuje. Lokal przy ul. Mickiewicza 
jest obszerny, jasny i słoneczny. Działa po- 
budzająco i ożywczo. 

Nowa era dla szkoły nie polega tylko na 
zmianie lokalu. W szkole dokonały się wc- 
wnętrzne przeobrażenia. Dotychczas posiadała 
ona dwa wydziały (malarstwa dekoracyjnego 
i rzeźby dekoracyjnej) i zadaniem jej było 
przygotowanie wykwalifikowanych  czeladm- 
ków w tych gałęziach rzemiosła. Obecna. Szko- 

ła rozszerza znacznie swój zakreś, zwiększa- 

jąc się do czterech wydziałów: prócz dwóch 
wymienionych dochodzi tkactwo i zabawkar- 

Co pani woli? 
Oczywiście najchętniej eleganckie futro. 

Naturalnie, jest to przecież zasadniczym 

warunkiem powodzenia i wytworności. 

Zima już za pasem. Najwyższy czas zao- 

patrzyć się w futro, zbadawszy oczywiście u- 
przednio w jednej z najstarszych firm wileń- 

skich M. ZŁATKOWICZ ostatnie wskazania 

mody. 

Wszelkie futra sa w tej firmie do obej- 

rzenia. 

Pierwszorzędna jakość towaru i 

warunki spłat zachęcają do kupna. 

Pamiętać jedynie należy, by kierując się 
do firmy M. Złatkowicz — Niemiecka 33, *u- 
nikać pośredników ulicznych, którzy narzuca- 

jąc się ze swemi usługami, żądają następnie 

procentów, co zwiększa cenę towaru. 

    

dogodne 

  

W pawilonie głównym na Targach może- 
my obejrzeć niektóre modele futer. Większy 
wybór jest na składzie firmy przy ul. Nie- 
mieckiej 33. 

A więc pamiętajmy o futrze na zimę. (e) 

inhalator M.A.M. 
„Jesień postępuje szybkiemi krokami. 

Deszćze, słota, niepogoda. 

5 Przeziębienie, chrypka, katar. 

Jak się ustrzec od tych dokuczliwych do- 

legliwości ? 
Bardzo prostym i 

jest Inhalator M.A.M.. 

Jest to maly, estetyczny aparacik, higjeni- 
cznie skonstruowany i, rzecz najgłówniejsza 

— tani. 
W Pawilonie Głównym na Targach znaj- 

duje się specjalne stoisko z Inhalatoramii 

M.A.M. . 

Każdy winien w interesie swego zdrowia 
zaopatrzyć się w Imhalator, gdyż przez to za- 
bezpiecza się od katarów i chrypki, zapobie- 
ga nieżytowi dróg oddechowych i odświeża 

e. 
: O wartości Inhalatora M.A.M. świadczy z 
jednej strony szerokie jego rozpowszechnienie 
wśród publiczności, a z drugiej szereg dyplo- 
mów i nagród, otrzymanych przez wystaw - 
ców za ten opatentowany środek zdrowotny. 

(e). 
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skutecznym środkiem 

stwo. Uczeń, który ją ukończy i złoży prze- 

pisane egzaminy czeladnicze, otrzyma wszeż: 
kie, ustawowo przewidziane uprawnienia do 
samodzielnego prowadzenia warsztatu pracy 1 
zatrudnienia pracowników. Nietylko to. Wo- 

bec tego, że zreorganizowaną Szkołę dostoso- 
wano do zakładów średnich typu gimnazjal- 
nego, niemniejszą zwróci się w niej uwagę na 
wykształeenię ogólne, czyli na tak zwane w 
języku urzędowym przedmioty ogólnokszta - 
eące. Rozbudowa więc i ewolucja Szkoły od- 
bywa się wielostronnie. Trzeba sprawiedliwie 
przyznać, że ten rozwój jedynego W Wilnie 

zakładu zawodowego, który wzniósł się do 

wyżyn sztuki, jest zasługą artystów zrzeszo- 

nych w T-wie Plastyków, i dyrektora Szko- 

ły Kazimierza Kwiatkowskiego. 

-_ Ostatnio nastąpiło „na terenie'* Szkoły 

wydarzenie, które muszę podać do wiadomo- 

ści publicznej. W Wilnie, jak wiadomo, ma- 

my dwa obozy artystyczne — Plastyków i 
Niezależnych, walczące ze sobą w sprawach 

czystej sztuki. Otóż, obozy te zawarły entente 
cordiale na gruncie pedagogicznym —w spra- 

wie artystycznego wychowania młodego poko- 
lenia. W bieżącym roku szkolnym, obok Pia- 
styków (Kwiatkowskiego, Rouby, Horno - Po- 
pławskiego i Hermanowicza) wykładać będą 

w Szkole Rzemiosł i Niezależni (Kulesza, 
Dawidowski, Kazimierowski). A prócz nicii 

specjaliści niestowarzyszeni: ks. Śledziewski, 

Tadeusz Godziszewski, Janik ze szkoły tkae- 
twa i inni. Gratuluję artystom tej unji i 

wciągnięcia do pracy nowych ludzi. A zdaje 
się, że praca w Szkole Rzemiosł stanowi sa- 

tysfakcję: trafiają się w niej uczniowie, któ- 
rych nie można nazwać inaczej jak fanatyka- 
mi obranego zawodu. Tego roku ukończył ją 

młodzieniec nazwiskiem Alfons Łosowski, syn 
zamożnych rodziców, właścicieli dobrze zago- 
spodarowanego folwarku. Rodzice chcieli go 
wykierować na rolnika, nie rozumiejąc jego 
artystycznych  aspiracyj. Młodzieniec opuścił 

dom i nie otrzymująe za karę żadnej pomo- 
cy rodzicielskiej, ukończył szkołę, zarabiając 

jednocześnie na życie. Dwaj inni chłopcy, — 

   

    

BARK | 
ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH s-ka akc. 

ODDZIAŁ 
WILNO, 

WILEŃSKI 
MICKIEWICZA 18. 

CENTRALA W POZNANIU 

Oddziały: Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, 
Katowice, Bydgoszcz, Toruń, Gru- 

dziądz, Lublin, Radom, Sosnowiec, 
Piotrków, Kielce, Bielsko, Gdańsk 

Kapitał zakładowy Zł. 22.000.000 
Przyjmuje wkłady w walutach obcych oraz 

w złotych w złocie 
zapewniając najwyższe oprocentowanie do 3 proc, 

Załatwia wszelkie czynności, wchodzące w zakres bankowości. 

  

  

  

ADOLF  HIRSCHBERG: "Polski Dr. 

Grakchus, wspomnienie o Tadeuszu Hołówce. 

Wilno 1933. Cena 80 gr. Stronic 36 + 2nlb. 

Broszura dra A. Hirschberga składa się 
z przedmowy i pięciu rozdziałów: 1. Pro- 
gram narodowościowy; 2. Wywiad z Tadeu- 
szem Hołówką; 3. Tadeusz Hołówko a Żydzi; 

4. Tętniące serce; 5. W walce i burzy. 

  

  

W przedmowie dr. Hirschberg pisze: 

— W e w: spomnieniu tem zaw: iera się wię- 

cej niż pamięć jednego z wielu, którzy byli 
pod urokiem ś.p. Tadeusza Hołówkij i w krę- 
gu jego działania. Świetny mówca i niepo- 
śledni pisarz, niepożyty w swej energ gji spo- 
łecznik i mądry zyskiwał na ludzi 
wpływ przez serce, które sam dając drugim, 
zdobywał niepodzielnie ich uezucia. Stąd za- 
pewne pochodzi, że wspomnień o nim słucha- 

ą z zapartym oddechem w zapadłych mie- 
nach kresów, których różnojęzyczna lud- 

ność chowa go głęboko w swych sercach. 2zei 
nazywając po nim ulice i place, szkoły i in- 
stytucje, pamięta rocznice tragieznego zgonu. 
I rozwija ideały, które wznosił i wpajał, ży- 
ciem swem ucząe jak im służyć należy. 
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\ WIRZE STOLIEY 
AUTOMATYCZNE INFORMACJE 

Niechno zegarek stanie, a żona czy inna 

wpobok dziewica terkotać przestanie i już 
katastrofa gotowa — zaspanie, spóźnienie do 
biura, grzywna. 

Albo dowiedzi się, o której pociąg oć- 

chodzi? Do Pruszkowa jedzie się 25 minut, 
ale trzeba stracić godzinę na jazdę do dwor- 

ca, by tam na miejseu się poinformować. Bo 
telefonicznie wykluczone — można dzwonić 

dwa dni i nie dodzwonić się, zawsze zajęte 

i zajęte. Nie dziwnego — jeden człowiek ob- 
sługuje całą Warszawę, odpowiada na pytania 
przez okienko, telefon bzykać nie przestaje... 

Tym azjatyckim porządkom ma położyć 

kres biuro informacyjne Polskiej akcyjnej 

spółki telefonicznej vel powszechnie niecier- 

  

   

    

   

  

  

  

pianej zdzierusowskiej PAST-y. Projekt ta- 

kiego biura jest już rozważany i prawdopo- 
dobnie zostanie ono zrealizowane ku pow- 
szechnemu pożytkowi. 

Naprzód Past'a uruchomi zegar automat. 
Przez połączenie się z tym zegarem słychać 
będzie głos, który powie dokładnie godzinę. 

Będzie to automat zbudowany na tejże zasa- 

dzie, eco filmy dźwiękowe. Aparat ten odd 
wać będzie jeszcze jedną usługę — mianowi- 
cie, będzie budził o dowolnej godzinie. Wy- 
starczy zamówić sobie na oznaczony czas ien 
automatyczny budzik telefoniczny. Informa- 

cja pociągow: a będzie bardziej skomplikow. ana, 
zdaje się, że ostatecznie Past-a zrezygnuje iu- 
taj ze sprytnych automatów i zadowolni się 
starym sposobem: człowiek będzie odpowiadał 
na pytania. 

Oczywiście biuro informacyjne doskonale 

się opłaci Paście, za każde połączenie trzeba 
przecie płacić! Karol. 

   

   

  

PHURT — SKŁAD FUTER — DETAL? 
CHI. FAJN 

WILNO, 
NIEMIECKA 26, te!. Kr. 251. 

Otrzymano w wielkiej ilości rozmaite futra zakupione na ostatnich targach zagra 

  

nicznych. Sprzedaż po cenach hurtowych na najwygodniejszych warunkach spłat. — 

Przyjmują się futra do wszelkich reparacyj. 

JEDZIEMY 

      

Truskawiecka „NAFTUSIA 
w całej Polsce po 

Kupuje i 

= 

Antoni Malinowski i Konstanty Pięczykow- 

ski — przyszli piechotą z Białegostoku do 

Wilna, aby zapisać się do Szkoły. A mówi 

się, że młodzież współczesna jest zmaterjali- 

nadto trzeźwa. 

Unja Plastyków i Niezależnych będzie 

spewnością niespodzianką dla wielu ludzi, in- 
teresujących się sprawami sztuki w Wilnie. 

To też należy wymienić nazwisko człowieka, 

który odegrał rolę pojednawcy. Jest nim inży- 
nier G. Merson, naczelnik wydziału w Kura- 

zowana i 

      

"TOWARZYSTWO 
KRESOWEGO PRZEMYSŁU LNIANEGO 

WARSZAWA, CHMIELNA 21 m. 3 

WŁASNE PLANTACJE LNU W WILEŃSZCZYŹNIE 
sprzedaje włókno i pakuły Iniane. 

Wyrabia i dostarcza rozmaite wyroby z ARZBY 0 Inu. 
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po TRUSKAWCA!!! 
TANI SEZGN JESIENNY WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK. 

m 

    © nabycia w aptekach i drogerjach 
zł, 1.80 za butelkę. 
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kro czy na sucho? łezka i buzi z dubei- 

tówki? W każdym razie wszysey są zadowo- 
leni. Ja również. 

* * * 

Zmany malarz wileński Józef Horyd nie 
ustaje w pracy nad ozdobieniem freskami sali 
balowej kasyna garnizonowego. Ukończywszy 
dawniej dekorację ścian, przystąpił obecnie 
do malowania plafonów. Piękne kompozyej» 
pokryją dwie duże płaszczyzny, o 16 mtr. kw. 

  

Rok szkolny 1938 zakończony. We środku siedzą: dyrektor szkoły Kazimierz 7” 
Kwiatkowski i art. rzeźbiarz St. Horno - Popławski. 

torjum. Mamy więc tam jeszeze ludzi. Inży- 
nier Merson zrozumiał znaczenie Szkoły Rze- 
miosł jako placówki artystycznej; zrozumiał 

również, że tylko współpraca wszystkich ar- 
tystów wileńskich może zapewnić szkole roz- 
kwit. I pogodził Plastyków z Niezależnymi. 
Jak odbywało się jednanie, nie wiem. Na mo- 

każda. Również wszystkie kasetony sufitu 
wypełnione będą malowidłami. Praca będzie 
zakończona w listopadzie, i wówczas reprezen 
tacyjna sala kasyna stanie się niewątpliwie 
jedną z najbardziej okazałych, pod względem 
zaś artystycznym może jedyną w Wilnie. 

Wysz. 

m
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Ceniralna Kasa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. 1. VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

(czekowe) i książeczki oszczędnościowe 
zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze 

670.000 
DAJE WIĘC CENTRALNA KASA 

Centralna Kasa przeznacza na finansowanie 
nizowanych w 8.000 — różnych spółdzielni rolnie 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje Ž 
Kasy calym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

rolników, 
RE 

z Centralnej 

zorga- 

    za poż 

CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 

Ogólne zebranie członków Koła BBWR. 
dzielnicy Śródmieście 

  

W ub. ezwartek w lokalu sekr. woj. BBWR 
przy udziale sekretarza Rady Grodzkiej p. 
Bljasza Jutkiewicza odbyło się ogólne zebra- 
nie ezłonków Koła BBWR dzielnicy Śródmie- 

ście. z 

Na porządek dzienny obrad złożyły się: -— 
odczyt p. posła Stanisława Mackiewicza p. t. 
„Nowa koncepcja konstytucyjna ', sprawozc 
nie z działalności zarządu, referat organ 
cyjny i wybory nowych władz Koła. 

    

Zebranie zagaił prezes zarządu Koła p. 
Jan Illaszewiez, proponując na przewodniczą 
eezo zebrania p. inż. Józefa Łastowskice 
na sekretarza p. prof. Józefa Zawirowski 

  

Po ukonstytnowaniu się prezydjum p. po- 
seł Mackiewicz w doskonałym referacie omó- 
wił najważniejsze momenty nowego projektu 
konstytucji. Na wstępie swego refer 
sei Mackiewicz scharakteryzował k 
niektórych państw oraz poddał szezegółc 
analizie rozwój życia państwowego i wpływ 
na rządy osób, które na podstawie tych kon- 
stytueyj dochodziły do władzy. Omawiając 
konstytucję amerykańską i franeuską podał 
przykłady, jacy ludzie, często nieudolni, i 
złej woli, stawali u steru rząda w tych pań- 
stwach w wieku 19-ym, a to dzięki zbyt lib>- 
ralnej ustawie konstytucyjnej. — Następnie 
przechodząc do tez projektu nowej polskiej 
konstytucji, której pewne szczegóły podał do 
wiadomości publicznej p. płk. Sławek, na 
Zjeździe Legjonistów w Warszawie, zaznaczył 
że obecny projekt został opracowany przez 
P. pik. Sławka, wicemarszałka Sejmu p. (/a- 
ra, b. ministra Matuszewskiego i 
Podoskiego. Projekt ten różni się znacznie 
od znanych dotychczas konstytucyj i jest 
oparty na polskiej tradycji i dostosowany 
do psychologji narodu polskiego. Dłuższą 1 

   

    

    

    

p. posła | 

  

wagę poświęcił prelegent projektowi wyborów 
do Senatu. 

Po referacie odbyła się obszerna i poważ- 
na dyskusja, w której zabierali głos poszeze- 
gólni członkowie Koła. 

Sprawozdanie z działalności zarządu Ко- 
ła złożył p. Piotr Hulewicz. Sprawozdanie to 
zebrani przyjęli do wiadomości, udzielając za 
rządowi absolutorjum. . 

Referat o zadaniach i celach koła dziel- 
nicowego oraz o zasadach organizacyjnych 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
wygłosił zastępca _ kierownika 
grodzkiego p. Al. Budrys - Budrewicz. 

Po referacie przystąpiono do wyboru władz 
Koła. Przewodniczący zebrania podał do w 
domości członków, że prezes Rady Grodzk: 
BBWR mianował p. inż. Aleksandra Borma- 
na prezesem zarządu Koła BBWR dzielnicy 

    
    

  

, Śródmieście, poczem wybrano przez aklamację 

  

    

  

tę członków zarządu: na wiceprezesa p. 

  

imierza Wóycickiego, na skarbnika — p 
munta Chrystę, na sekretarza — p. prof. 

Józeta Zawirowskiego, a na członków zarzą- 
du — p. p. Czesława Banaszewskiego, Piotra 
Gulewieza i Edmunda Łysakowskiego. 

Po omówieniu kilku spraw w wolnych 
wnioskach, zebranie zakończono. 

  

Z Rady Grodzkiej BBWR m. Wilna 
aj pod przewodnictwem prezesa p. inż. 

za odbyło się posiedzenie prezydjum Ra- 
dy Grodzkiej BBWR. — Na posiedzeniu tem 

  

    

Oneg 

   
sprawozdanie z prac o 

ępnie prezydjum zatwierdzi- 
e kół dzielnicowych na Zwie 

rzyńcu, Śnipiszkach i śródmieściu oraz za- 
łatwiło szereg spraw natury organizacyjnej 

    

    

  

Uczestnicy kongresu historyków w Wilnie 
Przybyła do Wilna grupa uczestników mię 

dzynarodowego kongresu historyków na dwu- 
dniowy pobyt. W skład wycieczki history- 
ków wchodzą: dr. Zakrzewski (Polska), dr. 
Smets (Belgja), dr. Pfitzner (Czechosłowa- 
cja), ks. dr. Leman (Rumunja), i prof. Hau 
ser z Francji, prof. Gagliardi (Szwajcarja). 

prof. Marinescu (Rumunia) oraz 5 uczonych 
niemieckich: prof. von Kuensberg, prof. Ei- 
senmann,"prof. dr. Momsen, dr. Malt, dr. 
Schmidt. : i 

Oprowadzani przez v. konserwaiora dra 
Lorentza uczeni zagraniczni zwiedził rrzed 
połndniem Bazylikę, w której pokazano im 
kaplicę królewską, korony i insygnja oraz 

obrazy wystawione w zakrystji.— Wyjaśnień 
udzielał ks. kanonik Cichoński. Z góry Zam- 

Dzień I. 5 września 1933 r. 

kowej oglądali goście panoramę miasta, po- 
czem udali się do bibljoteki _Wróblewskich, 
którą zwiedzili pod kierunkiem dyrektora jej 
dra Koschmiedera. Zwiedziwszy kościół św.. 
Anny, Bernardyński i św. Michała, udali sie 
na Uniwersytet, w którym zwiedzono aulę Ko 
lumnową, Muzeum Etnograficzne, dziekanat 
Wydziału Sztuk Pięknych. Po bibljotece nni- 
wersyteckiej oprowadzał gości dyr. Łysakow- 
ski. Po południu historycy zagraniczni udali 
się statkiem „Pan Tadeusz“ do Werek. 

Na niedzielę projektowana jest wycieczka 
do Trok. Sekcja T-wa Historycznego podej- 
mować będzie w niedzielę gości- obiadem w 
Klubie Szlacheckim. Wieczorem goście opasz- 
czą Wilno. 

— 

I-sze Triduum Eucharystyczne dla chorych 
płanów obecnych. W tym czasie chór Śpiewa 

Godz. 9. — odsłonięcie cudownego obrazu pieśni do Najśw. Panny. 3) krótkie nieszpory, 

ryeh i błogosławienie lektyk (nosz sanitar 
nyeh, łóżek, foteli itp. 2) przemówienie oko- 
lieznościowe JE. ks. arcybiskupa R. Jałb 
kowskiego (otwarcie Triduum); 3) uroczysta 
mszą Św. z asystą — eelebruje JE. ks. arey- 
skup Romuald Jałbrzykowski. W czasie 

mszy św. po Rwangelji powitanie chorych 
przez ks. kanonika St. Zawadzkiego, prob. O- 
strej Bramy; 4) w czasie mszy Św. błogosła- 
wieństwo Najśw. Sakramentem i odmówienie 

5. 6 — Zasłonięcie cudownego obrazu. W 
SzaSie mszy św. śpiewa ehór „Hasło'* pieśni 
marjafńskie, encharystyczne, do Serca P. J.; 
6) Po zakończeniu nabożeństwa, chorzy о- 
stają posiłek, lekarstwa. Na wypadek słoty, 
nabożeństwa odbedą się w kościele ostrobram 
skim. Wówczas posiłek ciężko chorzy dostaną 
w kościele, inni mogą się udać do pobliskich 
omów, na salę parafjalną, korytarze itp. 

Godz. 11. — Odsłonięcie cudownego obra- 
za: 1) wystawienie Najśw. Sakramentu (we- 
dług rytuału); modlitwa odpustowa; krótka 
adoracja mówiona przez kapłana, zastosowa- 
ha do chwili i okoliczności — jako wprowa- 
zenie do uroczystego wkładania rąk na cho- 

rych; 2) wkładanie rąk na chorych przez ka- 

      

    

Antofona, Oracja; 4) krótkie 
przemówienie do chorych z odczytaniem К- 

wangelji — wygłosi gen. dyrektor Apostol- 
stwa na Polskę ks. kan. Michał Rękas ze Lwo 
wa; 5) Salve Regina, Versus, Ora 
wangelji; 5) Salve Regina, Versus, Ora 
6) utoczysta procesja, błogosławieństwo Na 
świętszym Sakramentem. Około godz. 12,30 
chorych odwozi się do domu. 

Dzień II. 6 września. 
Program nabożeństwa naogół jak dnia po- 

przedniego. Po wstępnem błogosławieniu cho- 
rych następuje błogosławienie płócien dla ele 
rych (bielizna, szarpie itp.). 

Dzień III. 7 września. 
Program nabożeństwa jak dnia poprzednie 

go. Po wstępnem błogosławieniu  chorycł 
godz. 9 następuje błogosławienie lekarstw, 
które chorzy używają, zaś po ostatniem bło- 
gosławieństwie Najśw. Sakramentem i koń- 
cowych modlitwach, błogosławienie oliwy i 
wina, które następnie ks. ks. prob: 
rozdają swoim chorym na pamiątkę di 
nia do domów. 

Na pożegnanie JE Najd. Areypastwrz wi- 
leński rozda pamiątkowe obrazki, zaś małe 
dzieci bukieciki kwiatów. 

   

   

  

     

    

  

Delegacja Zw. Młedz. Wiejskiej 
na Dożynki w Spale 

z piątek wieczorem wyjechała z Wilna 
z Spały celem wzięcia udziału w Dożynkach 

D. Prezydenta Rzeczypospolitej zorganizo- 
"ana przez Związek Młodzieży Wiejskiej de- 

legacja, złożona z około 130 osób z wojewódz 
twa wileńskiego, z własną muzyką włościań- 
ską. W wycieczce tej bierze również udział 

delegacja z kilkunastu osób prząśniczek i tka 
czek w strojach regjonalnych, wysłana przez 
komitet Opieki nad Wsią Wileńską, pod kie- 
runkiem przewodniczącej sekcji Iniarskiej pa- 
ni Sokołowskiej. Delegacja ta złoży Panu Pre 
zydentowi w darze sztukę płótna samodziało- 
wego. 

Ogółnopoelski zjazd rybacki 
„ W dniach 41 5 bm. odbędzie się po raz 

BKerwszy w Wilnie jako stolicy rybactwa słod 
kt. odnego Polski, ogólnopolski zjazd rybacki 
tóręgo zadaniem będzie skonsolidowanie po- 
TEŻ lnych zrzeszeń rybackich Rzeczypospo ltej, a także omawianie różnych zagadnień 

treząeych rybactwa. : 
Na zjeździe tym szezegėlnie zostaną pod- 

krešlone postulaiy rybactwa wileńskiego, -— 
Sdyż Wileńszczyzna pod względem hodowla- 
mym, zarybieniowym i handlowym posiada 

jedną trzecią wód słodkowodnych całej Rze- 
litej, Nasza produkcja rybna jest 

Przeznaczona na całą Polskę, a konkurują z 

nią na naszym rynku wewnętrznym importo- 
wane ryby: estońska i sowiecka. 

Polska ze względu na rozbudowę sztnez 
nych stawów zajmuje obecnie pierwsze miej- 
see w Europie i jest pod tym względem sa- 
mowystarczalną. S > 

W dniu 4 wrzešnia uczesiniey zjazdu o 
godzinie 10-ej rano zwiedzą pawilon rybacki, 
a o godzinie 4-ej p. p. odbędą się w sali 
Śniadeckich USB obrady zjazdu. Dnia 5-g0 
września odbędzie się wycieczka do jeziora 
Dzisna, stacja Dukszty. Na  ieżiorze odbę- 
dzie się próbny połów ryb i wycieczka moto- 
rówką na wyspę. ы 

    

  

Panie i Panowie przygotowujcie stroje ze Inu! 
OMITET ORGANIZACYJNY 
WY LNIARSKIEJ W WILNIE 

K 
WYSTA 

urządza w dnin 9 go wrzešnia 1933 
Georges'a (ul. Mickiewicza 20). 

Drugi „Podwieczorek Lniarski* 
W programie podwiecz rkn przewidzisny jest dancing i konkurs z nagrodami 

WSTĘP 2 zł. „Pięknej sukni Inisnej" i „Męskiego stroja ze inne e z 

r. o godz. 18:ej w salach hoteln 

  

     

akc "We: 

KRONIKA 

sia 
NIEDZIELA 

Dziś 3 

Bronisławy 
Jutro 

Róży, Rozalji 
RA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 752. 
"Temperatura średnia: + 14. 
Temperatura najwyższa: + 17. 
"Temperatura najniższa: + 11. 
Opad: 0.6. 
Wiatr: połudn. zach, 
Tendencja: stan stały potem lekki wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Zachmurzenie zmienne, z przelotnym gdzie 

niegdzie deszczem. Temperatura bez zmian. 

Słabe lub umiarkowane wiatry z kierunków 

zachodnich. 

Wschód słańca g, 4,28 

Zachód słońca g. 6,10 

URZĘDOWA 
— Naczelnik wydziału bezpieczeństwa. Z 

dniem wczorajszym obowiązki naczelnika wy- 
- działu bezpieczeństwa objął p. Żmigrodzki do- 
tychczasowy zastępca naczelnika wydziału bez- 
pieczenstwa. 

— Wiceminister Składkowski. — Wczoraj 
przybył do Wilna wiceminister spraw wojsko- 
wych, szef administracji armji gen. Składkowski 
w towarzystwie płk. Nasnego, dyrektora de- 
partamentu intendentury. Wraz z nimi przybył do 
Wilna celem zwiedzenia III Targów Północ- 
nych delegowany przez szefostwo administra- 
cji armji rumuńskiej major Marinesko i przed- 
stawiciel wojskowy Estonii. 

— Wpływy podatkowe. Miesiąc sierpień 
zaznaczył się katastrofalnie pod względem 
wpływów podatkowych, W okresie tym do 
kas miejskich wpłynęło zaledwie 45 proc. po- 
datków preliminowanych na ten miesiąc. 

UNIWERSYTECKA 
— Prof, Dr. Wincenty Lutosławski w Wilnie 

Dziś o godz. 10-tej rano w Uniwersytecie Ste- 
fana Batorego w Sali wykładowej Nr. V, Prof. 
Dr. Wincenty Lutosławski omówi recenzje 
„Jednego łatwego żywota” i odpowie na pyta- 
nia słuchaczy. Wstęp wolny i bezpłatny dla 
wszystkich”. 

SZKOLNA 
— Szkoła dla dorosłych. Z początkiem bie- 

żącego roku szkolnego zostanie uruchomiona 
pod bezpośrednim kierownictwem  Inspekto- 
ratu Szkolnego szkoła dla dorosłych i dorastają- 
cej młodzieży. Zajęcia od godziny 17.30. Ža- 
pisy na dział systematycznego nauczania w 
zakresie 7 klas szkoły powszechnej przyjmuje 
od dnia 1 września 1933 r. Kancelarja w lokalu 
publicznej szkoły powszechnej Nr. 19. Opłata 
za naukę 7 zł. wpisowe — 1 zł. Dla niezamoż- 
nych ulgi. Termin rozpoczęcia zajęć i adres lo- 
kalu, w którym będzie się mieściła szkoła, zo- 
staną podane do wiadomości. 

— Przygotowuje do pierwszej klasy gimna- 
zjum nowego typu — prywatna szkoła powsze- 

chna koed. B. Jankowskiej - Machcewiczowej 
Mickiewicza 7 — 2. 

Zapisy codziennie 

szkoły, 
przyjmuje  kancelarja 

— PRYWATNA  KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA „PROMIEŃ (Wi 
wulskiego 4) zawiadamia, iż filja na Zwierzyń 
cu (Witoldowa 35-a) po gruntownym remon- 
cie uruchomiona zostaje dnia 3 września r.h. 

W dniu tym o godz. 9-tej odbędzie się nabo- 
żeństwo. Zbiórka w szkole przy ul. Witoldo- 
wej 35-a o godz. 8.30. 

W poniedziałek dnia 4 września r.b. o 
8-ej rozpoczną się normalne zajęcia. 

Informacje i. zapisy w Kaneelarji szko- 
ły „Promień** przy ul. Wiwulskiego 4, oraz 
przy ul. Witoldowej 35-a. 

Przedszkole „Promień** uruchomione 20- 
stanie w ciągu września r.b. 

  

m 

  

  

* „Zdaleš egzamin doskonale, 

mo ło syn otrzyma 

TOWARZYSTWA UBEZPI 

TEL. 649.   

  

MIEJSKA. 
— Roboty wodociągowe i kanalizacyjne, 

W, przyszłym tygodniu rozpoczną się na ul. Wi- 
leńskiej poczynając od placyku Orzeszkowej, 
roboty wodociągowe w kierunku Zielonego mo- 
stu i ul. Kalwaryjskiej, Zatrudnionych przy 
nich zostanie około 100 bezrobotnych. 

Z dn. 18 września rozpoczną się roboty ka- 
nalizacyjne na ul. Kościuszki poczynając od 
ul. Arsenalskiej. 

— Trasa linji nr. 2 Z dniem jutrzejszym 
trasa linji autobusowej Nr. 2 zostaje  zmie- 
niona w ten sposób, iż autobusy będą kurso- 
wały zamiast przez Gdańską i Wileńska przez 
ul. Jagiellońską. 

— Brzegi Wilji. Wkrótce opracowny zosta- 
nie plan i kosztorys regulacji brzegów Wińlji na 
przestrzeni od więzienia wojskowego do Po- 
Śpieszki. Władze miejskie regulację rzeki za- 
mierzają potraktować jako sprawę bardzo 
palącą, gdyż, jak wiadomo, na odcinku tym 
mieszczą się przystanie wioslarskie i kluby pły- 
wackie. Woda zaś tu jest stale zanieczyszcza- 
na przez ścieki ze szpitali, co kąpiącym się 
grozi nabycięm się różnych chorób.  Skana- 
lizowanie zaś tego odcinka związane jest ściśle 
z regulacją brzegów. 

WOJSKOWA 
— Poborowi z cenzusem. Wcielenie do sze- 

regów poborowych z cenzusem rocznika 1912 
nastąpi w dniach 18 i 19 września. Poborewi 
tej kategorji wysłani zostaną do szkół podcho- 
rążych rezerwy. 

Referat wojskowy rozsyła już karty powo- 
łania. 

SKARBOWĄ 

— Danina majątkowa. Z dniem 1 września 
jak notowaliśmy upłynął termin wpłacenia da- 
niny majątkowej dla handlu i przemysłu. Wła- 
dze skarbowe nie mogły zgodzić się na roz- 
łożenie należności na raty, natomiast zezwoli- 
ły urzędom Skarbowym udzielania ulg w 
wypadkach gdy jednorazowe wpłacenie daniny 
miało poderwać egzystencję płatników. Ulgi 
będą udzielane na podstawie indywidualnych 
podań zainteresowanych.   

Ponieważ jesteś zdolny i pilny, więc ojciec zrobił dla cie- 

bie specjalne ubezpieczenie, 
qimnazium kształcić się wyżej, 

35-letni ojciec 5-letniego syna, opłacając 
34 zł. mies., zapewnia mu 4-letnie studja 

uniwersytęckie. W razie przedwczesnej 

śmierci ojca opłata składek ustaje, a mi- 

czonym terminie. 

PRUDENTIAL 

PRZEZORNOŚĆ 
WILNO, MICKIEWICZA 24, 

— jestem z ciebie dumna. 

abyś mógł po ukończeniu 

całą sumę w ozna- 

   
   

ECZEŃ   
AKADEMICKA. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzelec- 
kiego. Komendant Akademickiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego stud. USB podaje niniejszem do 
wiadomości wszystkim przebywającym w Wil- 
nie cztonkom Oddziatu, že we wtorek dnia 5 
września b. r. o godz. 20-tej odbędzie się ze- 
branie członków Oddziału. 

Miejsce zbiórki: Świetlica 
Wielka 68 m. 2. 

Obecność wszystkich członków obecnych w 
Wilnie — obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Tow. Fiłatelistów i Numizmatyków 
w Wilnie podaje do wiadomości swych człon- 
ków, że doroczne walne zebranie odbędzie się 
we środę 20 b. m. o godz. 18-tej w Sali po- 
siedzeń Towarzystwa przy ul. Mickiewicza Nr. 
22 m. 2 (lokal Stow. Oficerów przeniesionych 
w stan spoczynku). W razie braku quorum w 
pierwszym terminie, wybory odbędą się «bez 
względu na ilość przybyłych o godz. 18.30. 

Żarząd apeluje do licznych niezrzeszonych 
filatelistów i numizmatyków zarówno zaawanso- 
wanych, średnich jak i początkujących, aby 
we wspólnym interesie zapisywali się na człon- 
ków Towarzystwa. Wszelkich informacyj udzie- 
la zarząd w lokalu Towarzystwa co środę 
między godz. 18 a 20 oraz prezes — telefoni- 
cznie, codziennie rano między 8 a 8.30, tel. 
1-94. 
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Oddziału, ul. 

po cenach najniższych 

poleca 

SKŁAD FARB 
Franciszka RYMASZEWSKIEGO 
wilno, ul. Mickiewicza 35 
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SRUKREK | HEWEAW 
Z WOYNICKICH 

MARJA ZARZECKA 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona S.8. zmarła w dniu 2 

września 1933 r. w majątku Melużyn w „wieku lat 80. © 
Eksportacja do kościoła parafjalnego w Lidzie nastąpi w dniu 4 

września r. b. w godzinach popołudniowych. Nabożeństwo Żałobne od- 
będzie się w dniu 5 września o godz. 10-ej, 
zwłok w grobach rodzinnych. 

poczem nastąpi złożenie 

©О czem pogrążeni w smutku zawiadamiają 

SIOSTRZENICE, SIOSTRZEŃCY I RODZINA. 

Autobus zamiejski bez hamulca 
stoczył się z góry na teren rynku Drzewnego 

WILNO. Wczoraj w dzień autobus zamiej- 
ski prowadzony przez  szoiera Wojtkiewicza 
(Lipowa 4) jadąc ulicą Nowogródzką z powodu 
zepsucia się hamulca począł cofać się tyłem 

wpadł na ścianę jatki mięsnej, 
Tylko dzięki oparciu się o ścianę  auto- 

bus nie wywrócił się, 

Z jadących autobusem nikt szwanku  nie- 
ipo wyłamaniu barjery na rynku drzewnym odniósł, 

RÓŻNE 
— Wycieczki ną Targi. Wczoraj przybyło 

do Wilna celem zwiedzenia Targów kilka wy- 
cieczek z różnych stron kraju. Przybyła rów= 
nież Hczna wycieczka z Łotwy w liczbie 41 osób. 
W skład wycieczki łotewskiej wchodzą przed- 
stawiciele sfer przemysłowych i handlowych. 

— Odprawa hufcowych Wileńskiej Cho- 
rągwi Harcerzy. — W niedzielę dnia *-go 
września odbędzie się w lokalu Komendy tho 
rągwi w Wilnie (Zawalna 16 ra. 1) odprawa 
hufeowych Chorągwi Wil. według następują- 
cego programu: 

Godz. 10 — 11: — zagajenie odvruwy, 
sprawozdania hufeowych z akcji letniej; 
dzina 11 — 12: — ref. „Kształcenie 
ny w okresie zimowym (hm. Grzesi J 
zef); godz. 1 2— 13: — najbliższe zamierze 
nia programowe hufcowych na okres IX—XII 
33 r.; godz. 13 — 16: — przerwa obiadowa; 
godz. 16 — 17: — ref. „Jak zorganizować 
pracę zuchową na terenie hufcėw“ (phm. 
Wojciechowski Tadeusz) i dyskusja; godz. 
17 — 18: — Kłopoty K-dy Chor. i hufco- 
wych. ; 

— Pokaz - wystawa Związku Księgowych, 
Związek Księgowych w Polsce, Oddział Wileń- 
ski, organizuje w lokału Instytutu Nauk Handlo- 
wo - Gospodarczych (Wilno, ul, Mickiewicza 18) 
Pokaz - Wystawę Nowoczesnych metod księgo- 
wości. 

Otwarcie dnia 5-go września 1933 r. o 
godz. 15-tej. W czasie wystawy publiczność 
zaznajamiana będzie przez specjalnych prele- 
gentów z zasadami i szczegółami stosowania 
nowoczesnych metod księgowości. 

— Uchylenie rąbka tajemnicy serca kobie- 
cego, Słynna powieść Claude Anet, na tle któ- 
rej powstał scenarjusz filmu „Arjana”, oświe- 
tla w niezwykle sensacyjny sposób tajniki serca 
dziewczęcia współczesnego, napozór zdepra- 
wowanego przez wpływy środowiska, lecz kry- 
jącego w głębi duszy prawdziwe skarby u- 
czucia. 

Film ten, będący prawdziwym ewenemen- 
tem w sztuce kinematograficznej, budzi zach- 
wyt we wszystkich stolicach Świata. Jutro 
wzruszać nas będzie na ekranie kina „Pan*. 

— Wędrujący żebracy. Koło Olkienik za- 
trzymano grupę żebraków składającą się z 
14 osób, którzy przedostali się przez granicę 
na teren polski, licząc że dotrą do Wilna. 
Włóczęgów wysiedlono z powrotem do Litwy., 

   
   

   

  

Przy słąbem trawieniu, małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczołów, 
wysypkach skórnych i czyrakach, reguluje 
naturalna woda gorzka „Franciszka Józefa * 
zlecana przez lekarzy, tak ważną obeenie dzia 
łalność kiszek. Zalecana przez lekarzy. 

TEATR I MUZYKA 
.,— Marjusz Maszyński w Teatrze Letnim. — 

Dziś w niedzielę 3 b. m. o godz. 8.30 ukaże się 
na scenie Teatru Letniego po raz drugi zna: 
kemity aktor teatrów polskich p. Marjusz Ma- 
szyński w swej własnej, pełnej życia i humoru 
komedji p. t. „Tak a nie inaczej”, 

Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki i kredytów- 
ki ważne. 

— Dzisiejsza ostatnia popołudniówka „Jim 
i Jūla“. Dziś w niedzielę o godz. 4-tej pop. uj- 
rzymy po raz ostatni na popołudniówce arcy- 
wesołą, pełną słońca i pogody, melodyjną 
komedję muzyczną „Jim i Jill* z H. Kamińską 
(ostatnie gościnne występy) i M. Węgrzynem 
w rolach naczelnych. 

wisko, aby podziwiać kapitalną grę naszych 
ulubieńców. $ 

Ceny miejsc zniżone. 
Jutro w poniedziałek nieodwołalnie po raz 

ostatni ujrzymy wesołą parę Jim i Jill z H. Ka- 
mińską M. Węgrzynem. Ulubienica nasza już 
kończy swoje występy i opuszcza Wilno. 

Aby dać możność szerszym - warstwom 
ujrzenia tej doskonałej komedji muzycznej ce- 
ny miejsc są na to ostatnie przedstawienie 
propagandowe. 

— Teatr muzyczny „Lutnia“ — „Len“ 
„Polska krew“. Dziś o godz. 8-ej wiecz. efek- 
towne widowisko w 2-ch częściach. Pierwszą 
część programu wypełni barwny regjonalny po- 
kaz w 4-ech obrazach „Len* w wykonaniu B. 
Halmirskiej Z. Rewkowskiego i L. Wołłejki, oraz 
zespołu baletowego. W części drugiej ujrzymy 
melodyjną operetkę, odźwierciadlającą koloryt 
wsi polskiej „Polska krew“ Nedbala z udziałem 
całego zespołu artystycznego z Gabrielli, Hal- 
mirską, Dermbowskim, Szezawińskim i Tatrzań 
skim na czele. Barwne tańce polskie w układzie 
W. Morawskiego wywołują entuzjazm  pu- 
bliczności. Ceny miejsc najniższe od 25 gr. * 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”, 
Dziś o godz. 4-tej pp. ujrzymy po raz ostatni 
w sezonie ogólnie lubianą arcywesołą operetkę 
Gilberta „Cnotliwa Zuzanna” w obsadzie prem- 
jerowej z B. Halmirską w roli tytułowej. Ceny 
miejsc najniższe od 25 gr. 

— Dzisiejsze widowisko dła dzieci i mło- 
dzieży w „Lutni*, Dziś o godz. 12.30 pp. po 
raz drugi widowisko Wandy Stanisławskiej 
„Z pałacu do cyrku” dla dzieci i młodzieży. — 
Całość ujęta w 6 obrazów z muzyką i śpiewa- 
mi i tańcami. Prócz zespołu dzieci biorą udział 
w widowisku artyści: Dunin - Rychłowska, Lu- 
bowska, Molska, Stanisławska, Tatrzański, Lo- 
edl, Brusikiewicz i inni. Tańce w wykonaniu. 

Należy się śpieszyć na to wspaniałe wido- i 

  

* Znakomity, naturalny, krajowy, tani Śro- 
dek przeczyszczający Naturalna: Sól Morszyźń- 
ska. Torebka, zawierająca jednorazową daw- 
kę, tylko 20 groszy. — Do nabycia w aptekach 
i drogerjach. 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Pech złodzieja. W domu schadzek na 
Sofjanikach zatrzymano podczas awantury 18 
letniego A. Antonowicza ze Szczuczyna, które- 

ż mu rzekomo skradziono 150 zł. 
Po sprawdzeniu w policji okazało się, że 

Antonowicz jest poszukiwanym włamywaczem 
— sprawcą dużej kradzieży w Ostryniu. 

Po ucieczce do Wilna Antonowicz upił się, 
a gdy zauważył brak pieniędzy zażądał od wła- 
šciciela domu schadzek ich zwrotu.  Zajście 
przybrało takie rozmiary że musiano wzywać 
policję, co w konsekwencji spowodowało roz- 
poznanie zbiega. Antonowicza pod eskortą ode- 
słano do Ostrynia. 

— Systematyczne okradanie sklepu. Do 
policji wpłynęło doniesienie Szymańskiego Ste- 
fana (Wileńska 25), że z mieszczącej się tam 
piwiarni systematycznie ginęły ostatnio różne 
artykuły spożywcze, ubranie j bielizna, Łączna 
wartość skradzionych rzeczy sięga tysiąca zł. 
Kradzieży tych miał dokonywać pracownik 
Szymańskiego. Wydział śledczy wdrożył do- 
chodzenie. 

— ŚRODEK NASENNY W WóDCE? — 
Tarasow Teodor z maj. Olany gm. podbrzes- 
kiej doniósł policji, że został Okradziony w pi- 
wiarni przy Rynku Ponarskim, do której za- 
szedł po dokonaniu kupna konia. Tarasow ‘0$- 
wiadczył, że napił się w piwiarni wódki, 
natychmiast zasnął. Gdy przyszedł do siebie, 
stwierdził brak w kieszeni ubrania 1040 zł. go- 
tówką, dowodu kupna konia Oraz książeczki ban- 
kowej. Podejrzeń przeciw nikomu niema, 

- — Zachorowania zakaźne. W tygodniu 
od 20 do 26 ub, mies. na terenie województwa 
wileńskiego zanotowano ogółem 9 wypadków 
duru brzusznego i rzekomego, 2 — duru pla- 
mistego, 9 czerwonki, 20 — płonicy (w tem je- 
den zakończony zgonem), 11 błonicy (w tem 
jeden zakończony zgonem), 2 odry, 3 róży, 
9 gruźlicy (3 śmiertelne), 24 jaglicy i 3 ospy 
wietrznej. 

| Tel. 1700 I 
jest farbiarnia i pralnia „EXPRES* R | 

  

Wielka 31. 

Radls wiieńskie 
NIEDZIELA, DNIA 3 WRZEŚNIA 1933 R. 

9.00: Trasm. nabożeństwa ze Spały. 10.30 
Koncert. 11.30: Transm. ze Spały. 11.57: Czas 
12.10: Komun. met. 12.15: Poranek muzyez- 
ny. 14.00: „Las i ezłowiek'* — odczyt. 14.15: 
Komun. met. 14.26: Muzyka ludowa. 14,45: 
Audycja specjalna. 15.30: Audycja dla dzie- 
ci. 16.00: Transm. ze Spały. 17.00: Mecz lek- 
koatletyczny. 17.30: „Organizacja rzemiosłać* 
— odczyt. 17. Muzyka z płyt. 18.00: Reci- 
tal śpiewaczy. 18.35: Program na poniedzia- 
łek i rozmaitości 18,45: Litewska audycja 
literacka. 19.00: Słuchowisko. 19.40: Skrzyn- 
ka techniczna. 20.00: Muzyka lekka. 20.56: 
Dziennik wiecz. 21.00: Transm. ze Spały. 21.30 
Audycja wesoła. 22.25: Wiad. sport. z Wilna 

innych stacyj. 22.40: Komun. met. 22.45: 
Muzyka taneczna. ; 

—-0— 

Bezimiennie na chleb dzieciom zł. 5. 
Na Żłobek im. Maryi zł. 5. 
Na Dom Dzieciątka Jezus 5 zł. 

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
.oraz różne inne msszyny, narzędzia i przy. 

bory sezonu zimowego 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11 a 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 
НЕНЕ 

  

  

  

Br. med. ŁOKIEWICZ RAZINIERI 
Chor. skórne, weneryczne i moczopłciowe. 

przeprowadził się na ul. Mickiewicza 
Nr. 24 — przyjm, 12—2, 5—7. 

A 
  

Prezes Fotoklubu Wileńskiego T. Bulhak 
zawiadamia, že: 

FIRMA ZEISS- IKON 
urządza w poniedziałek dnia 4.-IX. 1933 
r. w Hotelu Żorża o godz. 5-ej wieczór 
POKAZ najnowszych modeli APARATÓW 
fotograficznych, jak „Contax i t, p. — 

| Wstęp wolny — goście mile widziani. 
  studjum baletowego Sawiny - Dolskiej. 

dowisko to wywołało ogólne zainteresowanie. 
Ceny miejsc minimalne od 25 gr. 

— „Gejsza* w „Lutni*, Najbliższą prem- 
jerą Teatru muzycznego „Lutnia" będzie egzo- 
tyczna operetka Jonesa „Gejsza* w reżyserji M. 
Tatrzańskiego. W roli tytułowej wystąpi zna- 
komita artystka opery warszawskiej obdarzona 
niezwykle pięknym głosem Olga Olgina. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Córka pułku. 
PAN — Krew cygańska. 
CASINO — Baby 
ROXY — Śpiewak nieznany. 

Wi- 
  

D-r. E. GLOBUS 
Choroby skórne i weneryczne 

powrócił | 
Wileńska 22, tel. 590. 

od 10—12 i 5—7. 
  

  

ZAKŁAD KRAWIEGKI 

ANDRZEJA ŻMUJDŻINA 
został przeniesiony z ul. Garbarskiej 1 na 
ul. Wielką 12 tel. 10-24. Przyjmuje obsta- 
lunki z własnych i powierzonych materja- 

łów po cenach najniższych.     
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przyjmują 

        
CHUNKO!    KOWOŠC 

prowadzone przez 

  

WARSZAWA, Ś-TO KRZYSKA 
zapisy do 3-eį 

17, TEL. 

grupy 

I DLA BUCHALTEROW 
Polski Związek Zawodowy Buchalterów - Rzeczoznawców, Buchalterów-Bilansistów i ich Pom. w R. P. 

  

764-04. 

słuchaczów 

WSZYSCY SŁUCHACZE (miejscowi i zamiejscowi) OTRZYMUJĄ ŚCISŁE SKRYPTA WYKŁADÓW (drukowane) 

Informacje ustne 
w godz.: 9—14 i 19—21. 

a 

  

Pierwszy dzień międzynarodowego turnieju 
tenisowego o mistrzostwo Wilna 

Turniej rozpoczął się pod znakiem deszczu. 

W ciągu dnia kilkakrotnie były przerywane gry, 
pękały struny od wilgoci, gracze ślizgali się jak 

na lodzie — wszystko z powodu deszczu. 
Nic więc dziwnego, że i poziom gry nie 

odpowiadał możliwościom zawodników. Każdy 

starał się grać spokojnie, bez ryzyka. O ruchli- 

wości i dochodzeniu do plasowanych piłek 
nie było mowy. Śliskie korty udaremniały pra- 

widłowe ustawienie się. 
Mimo to bywały w poszczególnych grach 

momenty, dla których warto było przyjść do 

Parku, warto było posiedzieć parę godzin. na 

mokrej ławce, postać na deszczu (zresztą dla 

widzów zupełnie nie groźnym). 
Rozgrywki zaczęły się spotkaniem Kewes 

— Zalite (Łotwa), początkowo prowadzi Ło- 
tysz, wilnianin jest zdenerwowany, szybko jed- 

nak opanowuje się i przechodzi do ofenzywy. 

W drugim secie podkreśla Kewes swoją tech- 

niczną przewagę i wygrywa łatwo. Wynik 6:4, 

6:1. W tej grze szczególnie dał się we znaki 

mokry kort. 
Dalej następują gry, Które należy traktować 

jako załatwienie formalności.  Grabowiecki — 
Bukowski 6:1, 6:1, Majewski (Legja) Minko- 
wicz 6:0, 6:1. W tej grze Majewski zademon- 

strował parę ciekawych zagrań, które pozwa- 

lają go typować na jednego z finalistów tur- 

nieju. Spektor (Białystok) — Gotlib 6:2, 6:1. 
Alksnis (Łotwa) — Krugman (Białystok) 6:2 

6:1. Spotkanie nieciekawe ze względu na du- 
żą różnicę klasy. Pierwsza rakieta Łotwy Alk- 

snis nie dał się w tej grze poznać. 
Najciekawsze spotkanie dnia — tak można 

powiedzieć o grze Turczyński — Merecki, któ- 

ra zakończyła się po trzech setach 5:7, 6:3, 6:4, 

Obaj grają stosując jednakową taktykę, ma- 

jąc świetnie opanowany repertuar uderzeń. Me- 

recki przegrał zasłużenie niepotrzebnie przecho- 

dząc często do gry defenzywnej. 

Makowski — Godlewski (WLTK) 6:3, 6:1, 
Gra nieciekawa, dobre zagrania przypadkowe, na 

obu widoczny brak treningu. 

Kewes — Spektor 7:5, 6:3. Gra ładna, 
wymiana piłek ostra. Kewes jednak wyraźnie 

góruje, co zresztą potwierdza wynik w drugim 

secie. Grabowiecki — Turczyński 6:1, 6:3 — 
wynik nie wymagający komentarzy. Małcużyń- 

ski (Warszawa) — Kulbis 6:4, 6:3. W tem 

p 
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POLECAMY 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
Db KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 

„С. К. Н. KRÓLEWSKA HUTA" 
Polskich Zakład. Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

)-( CENY FABRYCZNE. )-( 
Prosimy zwsócić baczną uwagę na znak 
fabryczny „C.K.H. KRÓLEWSKA HUTA" 

iwystrzegać się naśladownictw 

    

Reprezentacja i składy fabryczne 

r-wo meTatuRe. BR. CZERNIAK Ii S-ka 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tei. 273, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAA AAA 
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spotkaniu gracze widocznie przechodzą dobre i 

złe okresy, wygrywając każdy po 3—4 gemy 

zrzędu. 

A teraz panie, 
Na pierwszy ogień idą  Grabowiecka — 

Hohendlingerówna. Dosyć łatwo wygrywa Gra- 
bowiecka, bardziej ruchliwa, 6:2, 6:2. Duże 

zaciekawienie budziło spotkanie Strausmane 

(Łotwa) — Reissowa, ze względu na dotych- 

czas niewidzianą formę Łotyszki. Warunki #- 

zyczne każą jednak przypuszczać, że nie jest 

ona zbyt groźna. Pierwsze 3 gemy należą do 

niej; wygrywa regularnością i dobrem usta- 

wieniem się. Wkrótce jednak Reissowa wcho- 
dzi w uderzenie i gra się wyrównywa. Wy- 

grywa zasłużenie Łotyszka 6:4, 7:5. 

Spotkanie Neumanówna (Legja) — Ole- 

chnowiczowa 6:1, 6:1. Warszawianka góruje 
rutyną i pewnością uderzenia, wykorzystując 

umiejętnie słabe strony wilnianki. 

Grabowieccy — Hohendlingerówna,  Tur- 
czyński inaugurują gry mieszane. Grabowieccy 

Kewes 6:1, 6:0. Gra noeciekawa, nie było nawet 

wygrywają bez wysiłku 6:2, 6:4. 
Neumanówna, Majewski — Olechnowiczowa 

mowy o nawiązaniu akcji. Przy tej okazji Ma- 

jewski zademonstrował parę ładnych smeczy. 

Zwycięscy dzisiejszych spotkań jutro o 

godz. 9-tej rano kontynuują dalszą walkę dążąc 

do finału. 
Sądząc z dzisiejszych gier można przy- 

puszczać, że w finale panów spotkają się Ma- 

jewski i Grabowiecki. 

Wśród pań „murowaną“ finalistką - jest 
Neumanówna — Kto będzie drugą pokażą gry 

półfinałowe, w których najwięcej „do powie- 

dzenia” mają Dowborowa i Grabowiecka. 
Ciekawie zapowiada się również walka 

grze podwójnej panów. 

Mimo więc niepewnej pogody jutro na 

kortach będzie gorąco nietylko graczom lecz 

i widzom. Emocja i zainteresowanie spełnią ro- 

lę koloryferów, J. L. 

  

w 

+ + * 

Proszeni jesteśmy przez organizatorów Tur 

nieja o podanie do wiadomości że w razie nie- 

odpowiedniego stanu kortów w Parku (z po- 
wodu deszczu w nocy) dalsze gry odbędą się 

na kortach Ośrodka W. F. — Pióromont. 
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Sprzedsż hurtowa: blachy CYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

CEMENTU, PAPY i wszelkich artykułów budowlanych. 

  

ra 
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dzenia Prezydenta 

rosyjskich osób prawnych 
Rzeczypospolitej 

z). R. Pe 

OGŁOSZENIE 
LIKWIDATOR MiEKIA 

46 
b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń Kapitałów i Dochodów gy Ž Y c I E 

niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że na zasadzie art. 
z dnia 22. HI. 1928 r. 

wione na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości następujące: 
1) Dom w Warszawie Nr. hip. 5607 przy ul. Miodowej Nr. 11. 

2) Dwa domy z placem w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 24/26. 
Bliższych informacyj zasięgnąć można w biurze Likwidatora, 

12  Rozporzą- 

o likwidacji mienia byłych 

Nr. 34 poz. 293 z 1933 r.) zostają wysta- 

ul. Rymarska 1, 
w godzinach od 18-tej do 19-tej. 

">. Dr. Tadeusz Jakubowski 

  

pokój 1 i 2 codziennie z wyjątkiem sobót, 

ale dobroczyn= 
GAZ ny wydziela 

przez lato suchy itrwały in 
halator 
kieszonkowy M. A. M. 
UŁATWIA UDDECH, czyści 
drog! oddechowe, orzeźwia, 
otrzežwis, gasi pragnienie 
it.d, Kto uie posiada inta- 
Istora M A. M. szkodzi so- 
bie sam. Do nabycia w 

aptekach i drogerjach. 

Laboratorjum T. SPLITT, Poznań I. 
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*CZYWSZE 

BÓLE GŁOW: 
UuUsuwA 

R ZADOWALA 
Al t а EF 
EAB| 

  

GO: 
    

  

> LECZKICA 
LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARN. 
Wilno, ul MICKIEWICZA 33 a, tel 846 i 17 77 

(dawniej ul. Wileńska 28) 
Kitrownik lecznicy Dr. W. LEGIEJKO. 

Oddziały ambnistoryjne: wewnętrzny, chi- 
iuigiczny, ginekologiczny, nerwowy, oczny, 
otolaryngologiczny, skórny i moczopłciowy, 
dentystyczny. Gabinet Roentgena; leczenie 
promieniami, totogratowanie, prze świetlanie. 
Elektroterapja, djsterm'ja, sellnx — Dla ob- 
łożnie chorych oddziały ogólne oraz sepe 
ratki nrządzone z komfortem: sygnalizacja 
šwietlaa, radjo iustalacja, dopływ ciepłej i 
zimnej wody. — Wykonanie wszelkich ope- 
racyj chirnrgicznych. — Wodolecznice z no- 
woczesną instalacją. — Laboratorjum anali- 
tyczne, — Przyjęcia codziennie od 9 g. r. 

do 7 g. w. oprócz świąt. 

Ji A 

Największy sklep 
gorsatów i pasów leczniczych 
Wilno, ul, Mickiewicza Nr. 22—20 

„JEANETTE“' 
Ceny kryzysowe, 

  

  

  

  

      
(PA ARA t!) 

W roku ubiegłym studjowało na Kursach 627 

ADRES: Warszawa, 
BUCHALTERZY-RZECZOZNAWCY, 

Ś.to Krzyska 17. i 

Na Kursy przyjmowane są tylko osoby dorosłe, pracujące w zawodzie buchalteryjnym. | 
PR EZ O SE ES EC RE ER ECCE ROSA 

  

słuchaczów. 
Prospekty i 
na żądanie. | 

  

  

  

Aoniirka © IAR 
(Serce Olbrzym) 
  

Super tilm prod. „METRO* 1933, 34 r. 

moe WALLACE BEERY 
w swoim najnowszym i najlepszym arcydziełe o wartościach artystycznych, 
przewyžszaj. „Czempa“ i in. k eacje Wallace Beery, Sukces wszechświatowy. 

W tych dniach w Kinie JE“ | 
  

ganizowało wyjazd młodzieży wiejskiej z te- 
renu powiatu słonimskiego w ilości około 50 
osób na dożynki do Spały. Wycieczka jedzie 
pod kierownictwem instruktora p. Maciaszczaka. 

— Odroczenie wycieczki PTK. Ze wzglę- 
dów technicnych wycieczka PTK do Warszawy 
i Łodzi przesunięta została na dzień 10 b. m. 
Wpłaty przyjmuje KKO w Słonimie tylko do 
dnia 7 b. m. włącznie. 

— Na dożynki do Spały. OTO i KR zor- 

»9 

Początek o godz. 2-ej. OTwARCIE SEZONU! 
Film, o którym mówi cały świat! Najweselszy! Najpikantniejszy! Najmelodyjniejszy! Przebój Świata r 

CORKA PUŁKU RTC 
urocza, Żywa, dziarska 

Anny Ondra 
Córka Pułku — to melodyjny przebój na tle romantycznych przygód 
Córka Pułku — Film prem;owany na Międzynarodowej Rewji Filmowej w Nicej, 

Dla młodziezy dozwolone. 

Seanse o godz. 4. 6 81 10 29 

  — Pobicie gajowego. Schwytani na go- 
rącym uczynku kradzieży orzechów w lesie pań. Wy naliepszem kinie c= najlepszy fiim! 
stwowym 8 ludzi ze wsi Łozki gm. Kozłowiec- 
kiej napadli na przytrzymującego jednego z nich 
gajowego Wincentego Łahucika powalili na 

ziemię i pobili. Wszyscy napastnicy znani są 
osobiście gajowemu. Dochodzenie w toku. 

— Znalezienie podrzutka. W bramie szpita- 

Czarująca 
kusząco piękna 

„Podróż poślubna we troje” 

oraz piękny 
Paryżanin 

w śpiewnem 
arcydziele 

Już wkrótce. Prosimy 
uważać ;na datę premjery. 

Brygida Helm Albert Prejean 

  la państwowego znaleziono podrzucone  nie- 
mowlę płci żeńskiej w wieku około 7-miu mie- 
sięcy. Dziecko umieszczono w: szpitalu. 

— Pożar. We wsi Mała - Wola gm. Kury- 
łowicze na szkodę Sidora Koronko spłonęła sto- 
doła wraz ze zbiorami. Szkody wynoszą około 
2000 zł. jak ustalono pożar powstał z zapró- 
szenia ognia przez właściciela stodoły. 

[JĄ 
OTWARCIE SEZONU! Najnowszy sukces reżysera światowej sławy genjalnego KAROLA LAMACZA. 

Ain pał inst „ŻABY (DZIEWCZĄTKO) Przepych wystawy. Przyg: rozkoszuej 
„Baby“ za knlisami Inksnsow. kabaret, 

W roli „Baby* ANNY ORDRA 
jakc ekscentryczna mnzyczka. Najweselsza i uajdowcipn. 2 
komedja sezona. — Nad program: Dodztek dźwiękowy 

„Wenecja — Królową Adrjatyku", — _ Ostatnie dni! Film cieszy slę kolosalnem powodzeniem 

  — Kradzież. Mieszkańcowi wsi Bukszto- 
wo Józefowi Hałeckiemu skrądziono za pomo- 
cą włamania się do zamkniętego mieszkania 
1035 zł. gotówką. Podejrzany o tą kradzież 
jest mieszkaniec tejże wsi gm. Dereczyńskiej 
Jakim Awipeszko, który jedyny z całej wsi wie- 
dział o przechowywaniu przez Hałeckiego grub- 
szej gotówki. 

— Woda wyrzuciła zwłoki noworodka. — 

Mieszkaniec wsi Wielka - Wola gm. Kuryło- 
wickiej Aleksander Żyliński natknął się na 

brzegu rzeki Szczary na zwłoki noworodka płci 

żeńskiej. 

Pn 
stilmowana 

J U | r ij uroczyste otwarcie sezonu! Ą R ] i N į & 

: WSPUŁCZESNY 53 

(niezwykłe dzieje miłości rosyjskiej studentki) w-g słynnej powieści 

Dziś ostatni dzień Jean Crawford w ekscentrycznym obrazie 

Długooczekiwana premiera! 

Claude-Anet z Elžbietą 

„Pożegnanie 2 grzechem” ore: „AREN CIGAŃSKY” smiwowsn Opera „CARMEN“. 

NAJWYBITNIEJSZY FILM 

Bergner, najznakomitsza tragiczka europejska w roli tytułowej. 

  

Policja prowadzi dochodzenie. 
*YYTYYYYYYYYVYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYVY 

PRZETARG 
Więzienie w Słonimie niniejszem ogłasza 

przetarg na dostawę około: 20.000 kg. mąki 

żytniej razowej, 2000 kg. słoniny, 2000 kg. fa- 
soli, 2000 kg. grochu, 1500 kg. kaszy jęczmien- 

Dźwiękowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

Dziś Wielkie emocjonujące arcydzieło o niebywałej 

kuękiego e. „ŚPIEWAK NIEZNANY" 
LUCJANA MURATORE który wykonnje arję z opery „Eugenjnsz Oniegin* w Z udziałem wybitnego 

tenora opery paryskiej języku rosyjsk m, Niebywała treść, Mistrzowska gra 
artystów. Przepych wystswy. Nad progr : Tygodn. dźwięk. Foxa 2)Magic Carpet—życie i obyczaje ludu Czarnego Lądu 

Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.20. 

Motto: „Śpiewak Nieznany' to film 
który się pamipta przez ciłe życie 

  

nej, 500 kg. mąki pytlowej, 150 kg. cebuli, 

10 kg. liści bobkowych, 4000 kg. kapusty bia- 
łej, 3000 kg. słomy żytniej kulowej, 5000 kg. 

buraków egipskich oraz 70000 kg. kartofli, — 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 września 
1933 r. o godz. 11-tej. 

Szczegółowe warunki przetargu zostały og- 
łoszone w Dzienniku Wojewódzkim w Nowo- 

Światowid 

  

i Po zmianie dyrekcji i odnowieniu lokalu ° 

otwiera sezon doborem najlepszych filmów 

  

  

gródku oraz w Informatorze o dostawach rzą- 

dowych, wojskowych i samorządowych,  Wai- 
szawa ul. Niecała 12. 

Słonim, dnia 31 sierpnia 1933 r.- 

Naczelnik więzienia 

Obywatelu! 
Poco szukasz szczęścia po stronach, gdy jest one 

A więc nie wahaj się i nie zwlekaj. 

Ciągnienie już 7 września. 

  

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
|brzozowe, sosnowe I olszowe, za Twojemi plecami. 

ausi ai = Udaj się niezwłocznie do najszczęśliwszej oraz 
RE . Ni a a 3 = $ < 

Е kolektury Wilno,Niemiecka 35 AAAAAAAAASASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS w kraju H. Minkowski tel.1317. PKO80928 węgiel górnosiąski 

$ Centrala: Warszawa, Nalewki 40, „Oddział: Freta 5 
„ i kup los do S-ej klasy! poleca 

ROWO Z a | BĄDŹ PEWIEN, NIE ZAWIEDZIESZ SIĘ! 

— Wyjazd pana wojewody. W dniu dzi-   Uwaga: w bieżącej lotezji znów padły u nas nastę- 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

        

  

  

  

CEM 

    

  

  

ENkT 

ujące wielkie wygrane: w Wilnie, ul, Tartaki 28, tel. 751. у 
sieįszym t. j. 3 b. m. pan wojewoda Świderski P pa 150.000 a 120496 wszyscy ś у * 

wyjechał w sprawach służbowych do Warszawy Zł. 100.000 na Nr 129490 do Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 

Powrót pana wojewody spodziewany jest we Zł 50.000 na Nr 127.241 nas! Dla P. P. Urzędników na raty. 

środę 6 b. m. е 2 3 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 

28 sierpnia b. sze B nę ae Rady NAJLEPSZY Ev eb MUJ idei = oz may R 3 
S ® 2 * 2 2 y. jasny = 

miejskiej z niezwykle ciekawym i bogatym pro Górnosląsk. folwark 120 hektarów słoneczne” z wygodami POKÓJ Dzierżawy i 

BÓL 3 2 : e, W Ę 6 I E L Konc. „Progress“. pod Wilnem nad Wilją DO WYNAJĘCIA światło elektr. opał. -— — 

„ Posiedzenie zagaił p. burmistrz inż. Lud- oraz KOKS Górnośl. i Czeski. Połocka 14 m. 6. Można z używalnością DO WYNAJĘCIA P O: SZUKUJĘ | 
wik Wolnik. Rozpatrywane były sprawy -- -- kuchni, Ul. Piłsudskie- cena 100 zł. Miekiewi- od zaraz dzierżawy 2— i 
budowy szkoły powszechnej, pod którą poświę- 

cenie kamienia węgielnego odbędzie się w naj- 

bliższym czasie, remontu teatru miejskiego, 

uzgodnienie preliminarza tegorocznego budżetu BLA 

  

Syndykatu Cementowien Polskich 

Ocynkowaną do krycia E 

  

1493. cza 24 m. 11. OKAZYJNIECc 7 m. 
DO SPRZEDANIA 

garnitur mebli salono- 
wych, bufet, szafy, sto 

hek arów ziemi ogre 
-- dowej w pobližu mia- 

sta, z wodą na miejsca 
z —ewent. z inspektami. 

    

50 ZŁ. ŁADNIE 
umeblowany pokoik 

NIEDUŻE 
4 - pokojowe CH 

  

      

  
  

      

IE Z е с i Ža MIESZKA NIE usługą dla solidnego Zgłoszenia do „Slowa““ 
INDRE „ ograniczenia wszelkich  subwen- wszystkich wymiarów p 5p. W śródmieściu z wygo- nana. Piaskowa 10 m. pod B. 

cyj 4 wiele inncyh. poleca Przedsięb. Handl.-Przem. Aleja Róż Nr 4 m. ami: do odnajęcia. —3, — 2 . 
Najciekawszą jedrax rzeczą byla  sprawa > "Wilno, p. Aleja ož BE * Me Gimnazjalna 4. EWĘ. = kde” 

przeniesienia obecnego sekretarza  miejskie- u Kea gier KRAK OWO Cadiz. Tali - POKOJOWE 
go Edwarda Szwaranowicza w stan, Spo- © DE LR Pa 8, ARE 2 OKÓJ MIESZKANIE —„LEKCIE 

czynku. Magistrat miasta Nowogródka dotych- kład: # = : ŽAS act waebiowany ze wszyst- ze wszystkiemi wygo- .- = 

czas żadnych emerytur nikomu nie płacił. — Składy: Kijowska 8, tel. 999. Lokale kiemi, specem Te do dami, wolne od podat- NAUCZYCIELKA 
a: Pt: EH roesypyyytyczwwewy= Wynajęcia w inteligent ku do wynajęcia. Kra- wyje : «- 

2.ас|ю‹12‘1 ее К“'ЕЁ-'Ц‘ a ОИ 22 | i ss TL, nej . chrześcijańskiej kowska 51. Informacje a NS : 
nia w stan spoczynku p. Szwaranowicza będzie MIESZKANIE pezdzietnej rodzinie -— tel. 15-10. gospoda: ы S E 

miała dostateczne motywy i czy miasto na pła- ĄBARJCZIE = : я ju W. Pohulanka ©2 — — — — — — — ram. Kilis tia" 
cenie . emerytury zgodzi się. Aczkolwiek 'magi- 5 - pokojowe ze wszel w, 3 Szczegóły telefi- 2, 5 i 7 - pokojowe bethner An й 
strat sam mogł o tem konkretnie zadecydo- ' we wszystkich aptekach TR WYNAJĘCIA - nic 11-34. NITRZKANIiA ZO AS     

    
wać, to jednak p. burmistrz wobec powagi spra- 
wy postanowił poddać tę sprawę  dokładnemu 

rozpatrzeniu Radzie, która wybrała ze swego 
grona trzech członków w charakterze ko- 

misji w celu rozstrzygnięcia tej kwestji. 
— Zebranie literackie. W dniu 31 sierpnia 

odbyła się pierwsza po okresie letnim i czwarta 

z rzędu biesiada literacka, którą zagaił p. Kawa- 
lec. Przewodniczył dyr. Bański.  Omawiano 
program najbliższego czwartku literackiego, 

(EEE EDR? 
Lekarze 
  

DOKTOR 

współczesnej poezji litewskiej, Ciekawie ujęty kobiece, weneryczne — 
referat wywołał długą i ożywioną 
Termin najbliższego czwartku wyznaczony zo- ой 12 — 2 1 od 4—6 
stał na dzień 30. IX. 33 r. ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. 
DOKTÓR MED. 

M. HanryłkieWiCZOWA Choroby skórne, wene- 
kosmetycz- TyCzne i moczopłciowe. Operacje 

ne, choroby skóry 
— Ptaszek w klatce. W dniu 31 sierpnia |eczenie włosów. Ordy- 

wydział śledczy zatrzymał mieszkańca Uzno- nuje: Warszawa Sz0- 

gi gm. Jastrzębskiej Leonarda Tereszko po- Dena 18. 

dejrzanego o dokonanie szeregu kradzieży = "o aa ан 
mieszkaniowych w Baranowiczach. W toku Dr. Wolfson 
dochod enia Tereszko udowodniono dokonanie Choroby skórne, wene- 

kradzieży u dyrektora Kasy Chorych Rzepeć- ryczne i moczopłciowe. 
kiego, dr. wet. Nowaka i inż. Likszy. Do 10- Wileńska 7, tel. 10-67. 

pełnienia tych kradzieży Tereszko się przy- od godz. 9 —1 i 4—8 

znał. 
Tereszko obecnie rozmyśla nad swemi czy Lekarz - dentysta 

nami w areszcie. Ritter-Anórejewa 
— Amatorzy liczników. W dniu 31 sierp- powróciła; 

      

lu spirytusowego, 
ktryczne.   

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

  

składach aptecznych znane 
šrodka ed edcisków 

Prow. A. 

*- wznowiła przyjęcie cho 
` rych (spec. 

poczem p. Wł. Abramowicz wygłosił referat oZELDOWICZOWA kobiece i akuszerja). z trzema pokojami. — 

dyskusję. narządów * moczowych a 7 godz. 9 — 10 0 mošė m. 9. 

m — m — 100 — 150 złotych za 

kasjera, inkasenta, ma- wany ze wszystkiemi dociag, światło, elektr. 

gazyniera, kancelisty 1 wygodami: 

s Z przyjmuje t. p. Konkretne oferty wanna: Portowa 8 m, 

nia z Korytarza domu państwowego monopo- gq 10 — 1i od 3—5do 2 

skradziono 2 liczniki ele- Miekiewicza 4 m. 5. — wa'* dla 287. 

   

  

  DO WYNAJĘCIA 

— BO WYNAJĘCIA e 2 — dozorca. 
4 

я K 

5-cio pokojowe MTE S ZKANIE Inomacjos tel 1510, PAKA аЗЕЬ 
2 MIESZKANIE. 

pokojowe, ciepłe, - 

zam ioneczae 2 wygodami mudnsO"LI Piuiowi, mz ÓŻBE 
Х  E-—————== == 

BONA 3 Disk 9 Ne A 
ul. Podgórna 5. 0 zaretanek). UWADZE PAŃ 

POKÓJ we wszystkich księgar- 
lub dwa z wygodemi niach* popularna bro- 

DO WYNAJĘCIA szura „Odmłodzenie 
"Wiadomość 11-—13 i dykalne twarzy““ Dok- 
15 17, Sieraxow- tór _ Hauryłkiewiezo - 
skiego 25 m. 5. wej. 

MIESZKANIA 
6 pok. luksusowe i 
2 pok. (woda i złew) 
DO WYNAJĘCIA 

Mickiewicza 37 u do- 

Wileńska 25 m. 9. NAUCZYCIELKA 
gimnazjum przyjmie 
na mieszkanie uczeni- 
cę. Troskliwa . opieka. 
Pomoce w nauce. Forte- 
pian. Zakretowa 9 —1. 

"Poszukuis | 
PRACY 

TvvvYVYYVYVYVYVOVY" 

: Młoda, 
magister filozofji, po: 
szmkuje kondycji w 
chrześcijańskiej rodzi: 
nie. Baranowicze skryt- 
ka 23 dla I. T. 0 

DOKTÓR 

0. Abłamowiczowa -.   
В К ВВ 

choroby DO WYNAJĘCIA 
      

    

    
lica Kasztanowa d. 7 Wileńska 25 — wiado 

5 — 17. 

e 7 1, 2 Iub 3 pokoje 
BI owi "bo WYNAJĘCIA 

ze wszelkiemi wygoda 
umow cz mi (łazienka, MALA, 

radjo) umeblowane lnb 
nie. Montwiłłowska 10 

  

POKÓJ 
za konwersację lub Jek- 
cje FRANCUSKIEGO 
poszukuje młodz, kwa- 
lilikowana uanczycielka 

  

  

- WIELKA 21 — tel. 921 zorcy Zgłoszenia w Redakcji 
1 m. 2 tel. 17-27 od 8— 

od 9—1 i 3—8 R my. — LTS pod I. I. O znający gospodarstwa 
W. Z. P. 23. e SBA O — asie. da 0) 

=== wide aż POKÓJ lokator „poszukuje 5- 2 uczenice (ów) :two, olejnictwo, leś ” 
+oddBAKDAAARAREKOWH qmęblowany do WYnA- SANA Z ANIĘ 0 przyjmę na mieszkanie nictwo i t p. z dłago- 

łetuią praktyką w krajn 
i zagranicą, poszukaje 
posady od zaraz. Wy- 

z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zł mies. — 
Opiska dobra — Plac 

jęcia — z oddzielnem 
wejściem, dla kultural 
nej osoby, Dąbrowskie 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

*+"PĘTYUYWYWYYVYTYTYY? 

w okoliey sądu. Infor- 
macje proszę nadsyłać 

  

  

  

do redakcji „Słowa'* talny 3 m, 8. magania skromne. Wil- 

NN > woj онЫ 6842 EE as a Mod dal da MELA „» 10, Ostrobramska № 16 

DA M POKÓJ 3 - PRZYJMĘ m 22. ° 
DO WYNAJĘCIA 3 POKOJE na mieszkanie z utrzy- "— - - — 

udzielenie posady: — jasny, duży, umeblo- kuchnia, łazienka, wo- maniem i opieką 2 u- Ochmistrzyni 
czące się panienki — wykwalifikowana - de- 
wymagam poważnych świadczona, - posiada- 
rekomendacji, M. Szo- jąca świadectwa, po- 
stakowska — Mała Po- szukuje pracy. 
hulsnka 14—2. 0 47 m. 1. 

telefon — w ogrodzie do wynaję- 
3 cia dla małej rodziny. 
0 Karpacka 5 (Śnipisz- 
za): 

Administr. „Sło- 2 

„II OT ATSITIKTINIS 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


