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BERLIN PAT. — Wybory do Reichstagu odbędą się w dniu 6 listopada rh. 

REFORMA USTROJU RZESZY 

Czy szkoła średnia ma uczyć, czy 

wychowywać? — oto pytanie napozór 

niekonsekwentne i nielogiczne, które jed 

nak wciąż wywołuje dyskusje i spory. 

Rzecz jasna, iż szkoła ma w zasa- 

dzie uczyć i wychowywać jednocześnie, 

ma kształcić młode umysły i charaktery, 

rozwijać intelekty i podnosić ducha, wa- 

runki jednak współczesnego życia nie- 

zmiernie utrudniają, a nieraz wprost unie 

możliwiają tak harmonijną pracę. Dziec- 

ko przecież znajduje się w szkólew cią- 

gu zaledwie pięciu, sześciu godzin dzien- 

nie; w jakiem otoczeniu przebywa resz- 

tę dnia, jakim poddaje się wpływom w 

ciągu osiemnastu-dziewiętnastu godzin 

na dobę, szkoła nieraz nie wie dobrze i 

wskutek tego jest często bezradna pod 

względem oddziaływania na młodzież. 

Bez pomocy rodziny najlepsza szko- 

ła niewiele zdziała tak w dziedzinie nau- 

czania, jak i w dziedzinie wychowania, 

ale czy wiele jest obecnie rodzin, stoją- 

cych na odpowiedniej wysokości i zda- 

jących sobie sprawę z powagi obowiąz- 

ków wobec własnych dzieci, państwa i 

narodu? 

Dlatego też szkoła ma przed sobą 

coraz większe zadania, którym sprostać 

niezawsze może. I dlatego mocnych i 

konsekwentnych w swem działaniu szkół 

jest bardzo mało. Poza szkołami zam- 

kniętemi (zakonnemi, korpusami kade- 

tów i t.p.) tylko nieliczne mogą wyka- 

zać się zdecydowanem oddziaływaniem 

na psychikę młodzieży i dobremi wyni- 

kami nauczania i wychowania. 

W większości szkół strona pedago- 

giczna pracy nie jest należycie zharmo- 

nizowana z nauką; daje się więc zauwa- 

żyć dążenie do zrobienia ze szkół czy to 

zakładów wychowawczych (z pewnem 

lekceważeniem nauki), czy też przeciw- 

nie — instytucyj nauczających i niemal 

całkowicie rezygnujących z wychowa- 

nia. 

W ostatecznym jednak wyniku są po- 

wszechne narzekania na współczesną 

szkołę średnią, która nie daje gruntownej 

wiedzy, potrzebnej do studjów wyż- 
szych i nie wyrabia spiżowych charakte - 

rów. Warto więc zastanowić się nad o- 

gólnemi przyczynami słabych naogół 

wyników dotychczasowego wysiłku na- 

szych szkół. 

Tych przyczyn jest wielka ilość: sła- 

be duchowo i materjalnie rodziny, nie 

mogące współdziałać ze szkołą, nienor- 

malne warunki pracy. nauczycieli, nie- 

skrystalizowana ostatecznie główna idea 

wychowawcza, nieustalone programy i 
podręczniki i t.p. i t.p. 

Dziedzina nauki w szkole zawsze 

będzia szwankowała, jeżeli szkoła będzie 

się ograniczała tylko do włożenia do 

głów dzieci takiej a takiej porcji wie- 
dzy, nie umiejąc zbudzić w młodzieży 

zaciekawienia nauką i bezinteresownego 
szacunku dla niej; to zaś mogą zrobić 

tylko wyrugowani obecnie ze szkolni- 

ctwa nauczyciele, twórczo pracujący na- 

ukowo. 

Co zaś do tak modnego w ostatnich 

czasach wychowania na gruncie szkoły 
średniej i ono nie da pożądanych rezul- 

tatów, jeżeli szkoły się nie zdobędą na 

wyjątkowo zwarte zespoły. pedagogicz- 

ne i jeżeli zagadnienia wychowawcze 

będą traktowane zbyt płytko. 
Dziś wiele się mówi o wychowaniu 

młodzieży, a raczej o różnych gatunkaci 

i rodzajach wychowania; sprawa wycho 
wania (szczególnie fizycznego) nieraz 
przesłania zagadnienie nauczania, a 
jednocześnie już się zarysowują dwa nie- 
bezpieczeństwa, mogące / zniweczyć 
wszelkie wysiłki. 

Pierwszem | niebezpiecznem  zjawi- 

skiem (bo w dziedzinie wychowania 
wszelka fuszerka ogromnie“ się mści), 

jest brak należycie zorganizowanego ze- 

społowego wysiłku pedagogów, —- dru- 

giem — płytkość ujęcia zagadnień wy- 

chowawczych. 

Mamy wielką ilość przeróżnych „wy 
chowań'*, traktowanych jednak jako spe- 
cjalność poszczególnych nauczycieli. je- 

żeli mówimy np. o wychowaniu  religij- 

nem, poważnie się zaznaczającem w ja- 

kiejś szkole, rozumiemy pod tem wysi- 

łek księdza prefekta i życzliwość dyrek- 

tora i nie dziwimy się wcale, że w ze- 

spole nauczycielskim są ateiści, lub nie- 

chrześcijanie. Wychowaniem — Нгусгпет 

musi zajmować się nauczyciel gimnasty- 

ki, inni zaś nauczyciele nawet na lek- 

cjach mogą pokpiwać ze sportów i spra- 

wności fizycznej. Od zagadnień estetycz- 

nym mistrzem jest nauczyciel rysun- 
ków. „Specem* od wychowania pań- 

stwowego musi być historyk i t.p. 

Taka specjalizacja wychowawcza do- 

prowadza do przykrego szablonu: wy- 

chowanie często przybiera formy okolicz 

nościowych, coraz nudniejszych i coraz 

banalniejszych „kazań”, * które odnoszą 

tylko negatywny skutek. 

Odziaływanie wychowawcze na niło- 

dzież nie może być zlokalizowane na 

poszczególnych lekcjach i ograniczone 

tylko do jednej osoby w zespole nauczy- 

cielskim; musi być stałe, jako wyraz my- 

śli pedagogicznej i przekonań całego 

grona nauczycielskiego. 

Dlatego też, dopóki nie da się wy- 

robić odpowiednich kadr nauczyciel- 

skich, tworzących zwarte zespoły, nale-- 

żałoby może pomyśleć przynajmniej o 

skoncentrowaniu wszystkich zagadnień 

wychowawczych w ręku jednej osoby na 

gruncie poszczególnych szkół, aby w ten 

sposób uniknąć rażących nierówności w 

pracy wychowawczej i móc walczyć z 

niebezpieczną płytkością. 

Jak łatwo o taką płytkość, dowodzi 

tegoroczne sprawozdanie jednego z na- 

szych prowincjonalnych gimnazjów. Szko 

ła ta wyjątkowo szeroko traktuje zagad- 

nienia wychowawcze i poświęca im dużo 

miejsca w sprawozdaniu. Znajdujemy aż 

cztery rodzaje wychowania: religijno- 

moralne, obywatelsko-państwowe, estety 

czne i fizyczne. Pierwsze całkowicie spa 

da na barki księdza prefekta, w ostat- 

niem niepodzielnie panują nauczyciel i 

nauczycielka gimnastyki (imponujące 

wyniki: na ogólną ilość 212 uczniów — 

57 zdobyło odznaki sportowe!) uwagę 

zwracają na siebie dwa inne rodzaje wy- 

chowania. 

Wychowanie estetyczne w tem 

mnazjum miało dwa stopnie. 
gi- 

O tem czytamy w sprawozdaniu: 
Wychowanie estetyczne w niższych kia- 

sach miało na celu wpojenie w uczniów nai- 
prymitywniejszych podstaw do zrozumienia, jak 
wielką rolę w życiu człowieka już od wcze- 
snej młodości odgrywa czystość i porządek, a 
z niemi w parze i piękno. W klasach wyż- 
szych wychowanie estetyczne miało znacznie 
obszerniejszy zakres działania. Tutaj pracowa- 
no nad tem, aby wyrobić w uczniach poczu- 
cie prawdziwego piękna i zamiłowania do ar- 
tystycznego zdobienia szkoły, a poza szkołą — 
mieszkania i swego najbliższego otoczenia do- 
mowego. 

Tak pojęte wychowanie estetyczne 

nie odznacza się głębokością ujęcia i 

wkracza bodaj w dziedzinę zwykłej hi- 

gjeny. Coś podobnego spotykamy w uję- 
ciu zadań wychowania państwowego. 
Oto jak sprawozdanie określa program 
„wyrobienia wartości państwowo-twór- 

czych”: 

„„položono przedewszystkiem (!) nacisk 
na to, by uroczystości państwowe nie miały 
charakteru szablonowego, lecz wynikały z głęb 
szego uczucia. Dbano o to przy wszystkich u- 

roczystościach, związanych z. uczczeniem wy- 
darzeń lub osób, którym Ojczyzna zawdzię- 
cza swoje wyzwolenie i odrodzenie.. 

Sprawozdanie niestety nie mówi, w 

jaki sposób i z jakim wynikiem wydo- 

bywano z młodzieży „głębsze uczucia”, 

ale, uznając jak najlepsze zamiary dyrek- 

cji, nie można jednak nie mieć zastrze- 
żeń co do takiego właśnie pojmowania 
wychowania obywatelsko-państwowego. 

Nie o entuzjazm na „galówkach* cho- 

dzi państwu, pragnącemu mieć zastępy 

dzielnych, ofiarnych i zdolnych do twór- 

czej pracy obywateli!.. 

Skutki estetyczno - moralno-religijno- 

obywatelsko-państwowego wychowania 

w  omawianem gimnazjum zaznaczyły 
się w działalności Kółka Dramatycznego. 
Kółko to zorganizowało w ciągu roku 15 
imprez, prawie wyłącznie „z okazji* i 
„ku czci”. 

Oto jak wygląda wysiłek młodzieży: 
11-XI — obchód i akademje z okazji 13 

rocznicy odzyskania niepodległości. 
30-XI — wieczór z okazji rocznicy pow- 

stania listopadowego. 
8-XI1 — przedstawienie ku czci St. Wy- 

spiańskiego. 
22-1 — wieczór z okazji rocznicy powsta 

nia styczniowego. 
3-11 — akademja ku czci P. Prezydenta 

Rzeczypospolitej. я 
9-П — wieczór muzyki ku czci Chopina. 
14-11 — akademja ku czci Ojca Świętego 

Piusa XI. * 
27- — poranek z okazji 200-ej rocznicy 

urodzin j. Waszyngtona. s 
12-Ili — żałobna akademja ku czci ś.p. 

Biskupa W. Bandurskiego. 
19-11 — akademja z okazji imienin Mar- 

szałka J. Piłsudskiego. 
3-V — akademja z okazji święta narodo- 

wego. 
3-VI — wieczór ku czci Tomasza Zana. 
11-VI — koncert ku czci St. Moniuszki. 

Trzynaście imprez na koturnach! Te 

go i dorosły człowiek nie wytrzyma! I 

tylko na zakończenie roku szkolnego 

młodzież mogła nieco użyć sobie: 26-VI 

odbyła się zabawa ogrodowa, a przed- 

tem 25-VI przedstawienie krotochwili 

Laufsa pod budzącym pewne złośliwe 

refleksje tytułem: „Dom warjatow“. 

Wątpić należy, aby podobnie gorli- 

wa opieka wychowawcza wyrobiła z mło 
dzieży ludzi czynu, nieznających pozy i 

pogardzających blagą. ; 

Wracając więc do zasadniczych na- 

szych rozważań 0 nauce i wychowaniu 

w szkole średniej, stwierdzić należy bar 

dzo nierówne traktowanie tych dwu dzie 

dzin i konieczność ustalenia ściślejsze- 

go programu, oraz poważnej kontroli nad 

jego wykonaniem. 

Rodzina obecnie jest bezradna i bez- 

silna. Rodzina czeka od szkoły całkowi- 

tej opieki nad dzieckiem, państwu zaś 

zależy na tem, aby młody materjał ludz- 

ki nie był zmarnowany, lub chociażby 

zaniedbany. 

Szkoła ma olbrzymie zadanie i wiel- 

kie możliwości. Powinna więc postępo- 

wać stanowczo, ale bardzo rozważnie. 

W. Charkiewicz. 
  

  

P. Władysław Wielhorski, dyrektor Instytu- 
tu Badań Europy Wschodniej, w wywiadzie, 

udzielonym „Kur. Wil", wypowiedział się na 

temat najdziwniejszej w Polsce uczelni, a mia- 

nowicie — Szkoły Wyższej tego: Instytutu. 

Szkoła ta prowadzona przez 17 profesorów i 

docentów USB oraz 7 „specjalistów* zagad- 

nień szczególnych (cudzysłów powtarzamy ża 

oryginałem). Szkoła ta w ciągu trzech lat po- 
trafi dokonać tego, czego nie dokona wielowy 

działowy uniwersytet w ciągu lat czterech — 

pięciu. Dyr. Wielhorski mówi: 

„Szkoła Instytutu ma za zadanie przygoto- 

wywać zarówno kandydatów na pracowników 

naukowych w interesujących ją dziedzinach, 

jak też i ludzi życia bardziej praktycznego: 
pedagogów, działaczy społecznych,  publicy- 

stów, przemysłowców, kupców, pracowników 

służby konsularnej, dyplomatycznej itp.*. 
Szkoła Instytutu ma wkrótce uzyskać pra- 

wa wyższej uczelni. 

Więc jedno z dwojga: albo te prawa, z 

których będą korzystać absolwenci Szkoły, sta 

ną się wielką krzywdą dla absolwentów praw 

dziwych, wyższych uczelni; albo też, jeżeli cu- 

downa Szkoła Instytutu naprawdę potrafi 

kształcić pedagogów, i kupców, publicystów, 

przemysłowców i dyplomatów, to czy aie 

możnaby przy zdolnościach organizacyjnych 
kierowników Szkoły Instytutu wprowadzić do 

ciała proiesorskiego jakiegoś ,speca* od medy- 

cyny, a wówczas dałoby się, prawdopodobnie, 

wykształcić i lekarzy. 
  

  

Minister spraw zagranicznych 
Persji w warszawie 

Przybyły w dniu 16-tym bm. do War- 
szawy, jako gość ministra Zaleskiego, mi- 
nister spraw zagranicznych Persji, p. Mo- 
hammed Ali Furughi Chan udaje się do 
Genewy na czele delegacji perskiej na 
Zgromadzenie Ligi Narodów, Pobyt mini- 
stra Furughi Chana w Warszawie potrwa 
jedną dobę, a w sobotę dnia 17-go bm. w 
godzinach wieczornych wybitny gość za- 
graniczny uda się w dalszą podróż. 

Minister Furughi Chan liczy lat około 

60-ciu i jest wykitnym uczonym. Przez 
czas dłuższy był dyrektorem szkoły nauk 
politycznych w Teheranie, posłem do par- 
lamentu i w jednej z kadencyj — przewod- 
niczącym izby posłów. 

Dwukrotnie sprawował TFurughi Chan 
urząd ministra spraw zagranicznych, był 

pozatem dwukrotnie prezesem rady minis- 
rów, ministrem wojny i ambasadorem Pet 
sji w Turcji. 

Minister Furughi Chan wydal kilka 
książek z zakresu historji ogólnej i filo- 
zofji, oraz przetłumaczył na język perski 
kilka dzieł filozoficznych z języków obcych 

BERLIN PAT. — „Nuernberger Ztg.* 
ogłasza rewelacyjne informacje O pla- 
nach rządu Papena w związku z zapo- 
wiedzianą reformą ustroju Rzeszy. 

Według tych informacyj, dotychcza- 
sowe części składowe państwa pruskiego 
zamienione zostańą na prowincje Rzeszy 
o sile zdecentralizowanych atrybucyj, -— 
natomiast kraje związkowe, jak Badenja, 
Wirtembergja i Saksonja zachowają 
swój udzielny charakter, a nawet odzy- 
skają część dawnej niezależności finaa- 
sowej. 

„Nuernberger Ztg.* podkreśla, że in- 
formacje o tych planach zostały potwier 
dzone w berlińskich kołach. Rząd Rze- 
szy, za pośrednictwem swego przedsta- 
wiciela barona von Lerchnera miał już 
nawiązać kontakt z rządem bawarskim, 
ktory wyraził gotowość poparcia polity- 
ki Papera. Kanclerz Papen w grudniu 
wyjedzie do Bawarji. Również minister 
spraw wewnętrznych Gayl zamierza u- 
rządzić objazd wschodnich terenów ba- 
warskich. 

G wydanie posła Brauna 
BERLIN PAT. — Termin zebrania 

się sejmu pruskiego wyznaczony został 
ostatecznie na środę 21 bm. Na porządku 
dziennym znajduje się między innemi sze 
reg wniosków o wydanie posłów sądom. 

Narodowi socjalisci domagają się wy ia 
nia sądom byłego premjera Brauna, któ 
remu wytoczony został proces o obrazę 
Hitlera. 

„Partia prezydjaina“ 
BERLIN PAT. — Na słupach rekia- 

mowych pojawiła się dziś pierwsza ode- 
zwa, wzywającą do wstępowania w sze- 

  

regi nowotworzącej się „partji prezydjał 
ner“, ktėra w programie swym wysuwa 
postulat wspópracy z rządem Papena. 

  

KONFERENCJA w STRESIE 
STRESA PAT. — Delegat austrjącki 

Schneller, jako sprawozdawca komisji 
ekonomicznej na konferencji w Stresie, 
opracował już sprawozdanie, które za- 
znacza, iż państwa Środkowej i Wschod 
niej Europy powinny w dalszym ciągi! 

"zwiększać oszczędności i uregulowač 
stosunki handłowe między sobą oraz z iii 
nemi krajami w drodze układów dwu- 
stronnych, co przyczynić się musi do ko- 
ordynacji akcji zbiorowej. Raport stwier- 

dza współzależność postępowania w 
dziedzinie walutowej i gospodarczej, za 
leca zniesienie ograniczeń w handlu de- 
wizami, stopniowe rozszerzenie kontyn- 
gentów, ulepszenie środków transportu 
w drodze międzynarodowej współpracy 
zarządów kolejowych, lepsze wykorzysta 
nie portów naddunajskich, realizację pra 
gramu narodowych i międzynarodo- 
wych robót publicznych Oraz organiza- 
cję międzynarodowego kartelu rolnego. 

Znowu wojna domowa w Chinach 
SZANGHAJ PAT. — W Chinach wy 

buchła nowa wojna domowa. Gubernator 
prowincji Szantung Han - Fu - Szu, roz 
porządzający 80-tysięczną armją, rozpo- 
czął działania wojenne przeciwko Liu - 

Czen - Nienowi, który w ciągu ostatnich 
5 lat sprawował władzę w okręgu Cze - 

Fu. Posiada on 30 tysięcy żołnierzy. — 
Mieszkańcy okolic objętych akcją wojen 
ną, uciekają w popłochu. Japońskie wia 
dze konsularne odbyły z Han - Fu -Szu 
konierencję w sprawie ochrony  tysięcz- 
nych rzesz obywateli japońskich, zamie- 
szkałych ma terenie walk. 

„Zamknięte drzwi'' Mandżurji 
CZANG - CZUN PAT. — W wywiadzie z 

przedstawicielem „New Times“ wiceminister 
spraw zagranicznych nowego państwa mandżur 
skiego Ohashi oświadczył, ,że sprawa ekstery- 
torjalności nowoutworzonego państwa mandżur 
skiego będzie niezwłocznie podniesiona. Man- 
dżurja — mówił wiceminister nie będzie 
krajem, otwartym dla obywateli wszystkich 
krajów. Wstęp do nowego państwa będą mieli 

Wolna Boliwii 
ASSOMPTION PAT. — Poragwaj przyjął 

propozycję państw neutralnych pod warunkiem 
że każda z walczących armij cofnie się o 60 
km. od 6 stopnia długości zachodniej w cią- 
gu 3 dni po zawieszeniu działań wojennych i 
że w ciągu 2 tygodni Boliwijczycy wycofają 
się do 52,5 stopnia, a Paragwajczycy do brze- 
gów rzeki Paragwaj. 

  

jedynie ci, którzy uznają jego niezależność — 
Oznacza to, że zasada „otwartych drzwi“ sto- 
sowana będzie jedynie względem obywateli 
imperjum japońskiego. Nowe państwo mandżur 
skie dziedziczy w Dairen i w porcie Artura 
wszystkie prawa i przywileje z których korzy- 
stały Chiny na podstawie traktatu chińsko - 
japońskiego z 1907 r. 

z Paragwalem 
LA PAZ PAT. — Boliwja zawiador: a pań 

stwa neutralne, iż niemożliwą jest dla niej rze 
czą zaprzestanie działań wojennych albo wy- 
colanie swych wojsk z uwagi na niebezpie- 
czeństwo ofensywy paragwajskiej. W związku 
z tem Boliwja domaga się gwarancji przed 
nowemi atakami. 

  

Wielkie zawedy lotnicze w Krakowie 
KRAKÓW PAT. — Wielkie zawody lotni- 

cze, zorganizowane przez Aeroklub krakowski, 
rozpoczęły się w sobotę raidem sztafetowym 
lotniczo - samochodowo - motocyklowym do 
Nowego Sącza. Wszystkie samoloty wystarto 
wały do. lotu sztafetowego o godz. 13, z prze 
rwami trzyminutowemi. Przebywają one trasę 

Kraków — Nowy Sącz, gdzie oczekują samo- 
chody, które przewożą znak sztafetowy do 

Nowego Targu. Z Nowego Targu samloty prze 

wiozły ten sam znak znów do Zakopanego-— 
gdzie znak zrzucono. W Żakopanem znak pod 
jęli motocykliści i przywieźli do Nowego Sa- 
cza. O godzinie 16 raid sztafetowy zakończo- 
no. Pierwsze miejsce zajęła sztafeta nr. 5 — 
pilot Satel z klubu śląskiego. Kierowcą samo- 
chodu był Riffer, kierowcą motocyklu Hennel. 
"Z zwycięskiej ekipy; 3 godz 4 min. 15 
sek. 

Skazanie trzech bandytów w Kowlu 
NA KARĘ ŚMIERCI PRZEZ POWIESZENIE 

BRZEŚĆ PAT. — Przed sądem -lo- 
raźnym w Kowlu stanęli mieszkaniec 
wsi Werchy pow. koszyrskiego Terenti 
Djak, Afanazy Iljaszek, m-c wsi Jajno 
pow. koszyrskiego Semen Olichnierczuk, 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 17 bm. 
'Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na 
audjencji perskiego ministra spraw zagra- 
nicznych p. Mohammed Alego Furughi 
Chana wraz z p. ministrem Zaleskim. 

W tymże dniu o 16,30 minister F'ouru- 
ghi Khan złożył wizytę p. Marszałkowi Pił 
sudskiemu. Mimistrowi spraw zagranicz- 
nych Persji towarzyszył poseł perski w 
Warszawie Bahador. 

oraz m-c wsi Smolary pow. kowelskiego 
Aleksander Miącza, oskarżeni 0 nałeże- 

nie do szajki bandyckiej, która grasowa- 
ła w sierpniu rb. na terenie powiatów 
koszyrskiego i kowelskiego, gdzie do- 
konała licznych napadów. W wyniku 
przeprowadzonej rozprawy "sąd skazał 
trzech pierwszych na karę śmierci przez 
powieszenie, czwartego zaś na karę 15 
lai ciężkiego więzienia z pozbawieniem 
wszystkich praw na przeciąg 10 lat. — 

Ponieważ p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej nie skorzystał — 7 przysługującego 
miu prawa łaski, wyrok kary Śmierci z0- 
stał wykonany przez przybyłego z War- 
szawy kata Maciejewskiego. 

  

oizje. Za dostarczenie sameru dowodowego B£ Zz, 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch”*, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
"GSTAWY — Ksjęgarnia Połskiej Macjerzy Szkolnej, 
>T0LPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksiegarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Le win — Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

TOSA — ni, Mickjewiczą 24, F, Juczewska 

  

WARSZAWA — tvw, Księgarni Koi, „Ruch”, 

strosie Ż.ej i Z.ej ge, 46, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, orsz 
proc, drożej. peowiucji o 25 

zje zastrzeżoć ©5 

Już minęło więcej miż 24 godzin od 
chwili, w której Niemcy obwieściły, że wy- 

stępują z komferencji rozbrojeniowej. 
Należy się dziwić, że dotychczas Rząd 

Polski nie zrezygnował również z dalszego 
udziału w tej konferencji. 

Jeżeli Niemcy wystąpiły i będą się nie 
rozbrajać, lecz uzbrajać, — to uczestnic- 
two Polski w pracach nad rozbrojeniem 
przestaje mieć jakikolwiek sens bo oczy- 
wista, że w takiej chwili prace te nie mają 
dla Polski żadnej aktualnej wartości. 

Należy także zrezygnować z myśli, aby 
konferencję rozbrojeniową użyć można by- 
ło jako sieć na łapanie Niemców i odwołać 
wartościowych urzędników maszego minis= 
terstwa, przy tej konferencji zatrudnio- 
nych, CAT. 

- TELEGRAMY 
AUDJENCJA U MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 17 bm. 
o godz. 18 p. Marszałek Piłsudski przyjął 
ma audjencji byłego ministra komunikacji 
inż. Alfonsa Kuehna. 

POMNIK Ś. P. PPŁK. LISA-KULI 

WARSZAWA. PAT. — Jak się dowia- 
dujemy, w uroczystościach odsłonięcia pom 

nika śp. ppłk. Lisa-Kuli w Rzeszowie we- 
źmie udział Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej. 

  

  

WYJAZD MARSZAŁKOWEJ 
PIŁSUDSKIEJ е 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę o go- 
dzinie 15 wyjechał do Rzeszowa na uro- 
czystości, związane z odsłonięciem pom- 
nika ppłk. Lisa-Kuli p, minister pracy i O. 
S. dr. Stefan Hubicki. Tym samym pocią- 
giem wyjechała do Rzeszowa pani Alek- 
sandra Piłsudska z córkami. - } 

* WAŁASIEWICZÓWNA PRZYJEDZIE 
DO POLSKI 

NOWY YORK. PAT. — iPolonia w Cie- 
veland urządziła serdeczne pożegnanie Sta 
nisławy Walasiewiczówny, która przenio- 
sła się do Nowego Yorku, gdzie pracuje w 
konsulacie polskim jako urzędniczka. Za 
parę tygodni Walasiewiczówna wyjedzie 
do Polski na studja w Centralnym Instytu- 
cie Wychowania Fizycznego. — Zebraniem 
fumduszów na stypendjum dla Walasiewi- 
czówmy zajął się prof. Stefan Mierzwa, dy- 
rektor Fundacji Kościuszkowskiej. 

PRZY DŹWIĘKACH MARSZA 
KRÓLEWSKIEGO 

MADRYT. PAT. — Do Aranijuezu przy 
bylo 58 osób, oskarżonych o udział w spi- 
sku monarchistycznym w Sewilli, Wysłano 
ich okrętem do Kadyksu. W czasie odja- 
zdu śpiewali oni marsz królewski. Wśród 
aresztowanych znajduje się Manuel Jonte, 
serdeczny przyjaciel byłego króla Alfonsa. 

WIELKA SZAJKA ZŁODZIEJSKA 
LIPSK. PAT, — Długotrwałe poszuki- 

wania niemieckiej policji kryminalnej do- 
prowadziły do wykrycia w Halle na wielką 
skalę zorganizowanej szajki złodziejskiej, 
która w różnych większych miastach nie- 
mieckich dokonywała systematycznych kra 
dzieży samochodów. Aresztowano ogółem 
10 osób, których dotychczasowym lupem 
miało się stać kilka tysięcy automobili.—- 
Największą ilość kradzieży popełniono w 
Berlnie, który przez dłuższy czas był cen- 
tralnym ośrodkiem wypraw złodziejskich. 

CIĄGŁE WALKI W MANDŻURII 

PEKIN. PAT. — Donoszą ze źródeł za- 
granicznych, iż wojska antyrządowe oto- 
czyły szereg stacyj kolejowych we wschod- 
miej części linji wschodnio - chińskiej, na 
których znajdują się żołnierze japońscy. 
z Cicikaru wysłano posiłki. Konsułowie 
państw obcych w. Charbinie zwrócili się do 
władz mandżurskich z prośbą o wydanie za 
rządzeń przeciwko grasującym tam bandy- 
tom. 

1084 SAMOBÓJSTWA 

LIPSK. PA'T. — Prasa niemiecką ogia- 
sza statystykę, wedlug której w pierwszem 
półroczu br. popełniono w Niemczech 1084. 
samobójstwa na tle sytuacji ekonomicznej. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym i 1930, 
stanowi to zwiększenie się liczby samo- 
bójstw o przeszło 15 procent. ё 

ORE TRS AIA RES 

PROF. KURYLSWICZ ODZYSKAL 
WOLNOŚĆ 

MIŃSK. — Z więzienia mińskiego 
zwolniony został wybitny działacz biało - 
ruski prof. Kuryłowicz, który w roku 
1930 aresztowany był za rzekomą dzia- 
łalność antykonministyczną i  propago- 
wanie idei nacjonalistyczno - białoru- 
skiej. 

Kuryłowicza władze sowieckie zwo!- 
niły przedwcześnie ze względu na stan 
zdrowia. Chory on jest na gruźlicę i wy 
jedzie zagranicę na kurację. ` 

Kto wygrał? 
9-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 

WARSZAWA PAT. — W 9-tym dniu 
ciągnienia 5-ej klasy 25 Loterji Państwo 
wej wygrane w sumie 10000 zł. padły 
na nr. nr. 85689 i 114748. po 5 tysię- 
cy zł. — 33432, 58065, 660266, 155152.
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Co znajdują cudzoziemcy w Polsce? 
Czy trafnie określają polską rzeczywi- 
stość? Oto pytania zawsze ciekawe, bo 
opinja cudzoziemców jest zwierciadłem 
(niestety, najczęściej — krzywem), w 
którem można się przyjrzeć, aby lepiej 
poznać siebie, lub.. wcale siebie nie po- 
znać!.. 
- Świat (37) podaje głos Louis Dut- 
tort'a, Francuza, który po krótkiej podró 
ży po Polsce napisał o niej całą książ- 
kę. Wiele ciekawego zauważył w Pol- 
sce ruchliwy Francuz, wiele spraw po- 
ruszył w swej książce. 

Oto np., co pisze on o naszych pe- 
dagogach: 

P. Duffort zauważy: u swego rodaka, da- 
jącego prywatne lekcje francuskiego, stertę 
kajetów z wypracowaniami uczniów gininazjal 
nych. 

— Ża poprawienie tych kajetów dostaję 
od nauczyciela gimnazjum 5 zł. — oświadczył 
korrektor. 

Ale czemu ich nie poprawia? — py- 
ta p. Duitort. 

— Nie ma czasu; pisuje artykuły do pi- 
sma, nałeży do nieziiczonej liczby stowarzy- 
SZEŃ... 

— A jeśli władze szkolne dowiedzą się o 
nieobowiązkowości nauczyciela?... 

-—— Wielkie rzeczy! Wszyscy to robią!.. 

Czy naprawdę — „wszyscy tak ro- 
bią?“.. 

jeżeli tak, to można smucić się z po- 
wodu nieobowiązkowości nauczycieli, 
ale doprawdy należałoby się cieszyć z 
ich wspaniałej sytuacji materjalnej. Nau 
czyciei gimnazjalny, który może kogoś 
opłacać, nauczyciel, tak dużo zarabiają- 
cy zapomocą pisania artykułów do cza- 
sopism, że woli część swej pracy- prze- 
kazać komu innemu — ach! gdyby w 
naszemi Wilenku panowały takie stosun- 
ki!.. 

Znów cudzoziemcy inaczej mówią o 
stosunkach w naszem szkolnictwie. W 
Bydgoszczy bawiła chińska misja oświa 
towa, o czem pisze Dzień Pomorski 
(214): > 

Przedwczoraj gościła bydgoszcz w swych 
murach Chińską Misję Oświatową złożoną z 
najwybitniejszych powag naukowych Dalekie- 
go Wschodu. 

Goście chińscy w osobach p. p. Chi-Pao, 
Cheng, dziekana wydziału pedagogicznego na 
uniwersytecie w Nankinie —  Shi-Mou, Lee 
dziekana wydziału inžynierji na uniwersytecie 
w Czekiang — Lien, Yang proiesora uniwer- 
sytetu w Pekinie — You-Shou, Kuo dyrektora 
departamentu ministerstwa oświaty — Chia- 
Ksiang, Lee i Yu Houo Joei lektora Instytutu 
W. R. i O. P. p.p. doc. dr. Steian Truchim, 
dr. Marjan Falski i nacz. Wydz. Szk. Zawod. 
w Kuratorjum poznanskiem p. Sylwester Dyb- 
czyński — przybyli do Bydgoszczy specjałnym 
wagonem  salonowym i powitani zostali na 
dworcu kolejowym przez reprezentantów mia- 
sta, szkolnictwa i prasy. Po powitaniu, w sali 
reprezentacyjnej i krótkich przemówieniach o- 
kolicznościowych, misja chińska udała się 
samochodami do Państwowej Szkoły Przemy- 
słowej, gdzie powitał ja dyrektor tejże uczel- 
ni p. inż. Franciszek Siemiradzki w otoczeniu 
grona proiesorów. 3 

Goście zwiedzili szczegółowo warsztaty 
śłusarskie, ręczne i mechaniczne. Oprowadza- 
ni przez dyr. Siemiradzkiego i inž. Bodal- 
skiego, interesowali się każdym niemal przy- 
rządem, a skoro dowiedzieli się, że nie tylko 
narzędzia, ale nawet i poważnych rozmiarów 
maszyny wykonane zostały rękami uczniów 
we własnym zakresie, że poza surowcem nic 
się do warsztatów: nie kupuje w stanie goto- 
wyni do użycia, poznali dopiero dokładnie, na 
czem ta samowystarczalność polega. 

Z widocznem zainteresowaniem  badafi 
chińscy uczeni urządzenia ambułatorjum le- 
karskiego i dentystycznego, a dalej wzorowe 
urządzenia warsztatów stolarskich, czytelnię, 
bibljotekę uczniowską i t.p. 

Z kolei zapoznali się goście z pracownią 
gazowniczą i chemji organicznej, oraz jedyną 
w Polsce pracownię młynarską dla badań che- 
micznych i mechanicznych, prowadzoną przez 
wybitnego specjalistę inż. Stefańskiego. 

Wynikiem bliższego poznania naszych 
szkół był zachwyt i uznanie dla wysił- 
ków Polaków!... Lector. 

NIEZWYKŁE ODZYSKANIE MOWY 
PO 10 LATACH. 

NOVARA (Włochy). PAT. — W szcze- 

gólnych warunkach odzyskał mowę wieś- 

niak Bertoglio, który zaniemówił 10 lat te 

mu na skutek porażełnia piorunem, Obec- 

nie, pchając ciężki wózek wieśniaczy nała- 

dowany włoszczyzmą, został potrącony 

przez samochód i niespodziewanie zaczął 

wymyślać kierowcy. 

Ilekroć razy zagłębię się w jasną dżun- 
gię wspomnień legjonowych, tak pelnych 
radosnej tężyzny, zawsze zobaczyć muszę 
postać, w której skrystalizowała się prze- 
dziwnie zasadnicza treść naszego leguń- 
skiego bractwa: brawura, niewyczerpany 
temperament, pogarda wobec śmierci i sa- 
motne czuwanie na straconych, zdawałoby 
się posterunkach polskiej orjentacji nie- 
podległościowej. To był Lis-Kula. Jeszcze 
nie pułkownik, — broń Boże! — Lis-Kula, 

obywatel kompanijny — a potem bataljo- 
nowy. Morowy, kochany komendant kom- 
panji, w którym huczał wiecznie, nieuga- 
szony pożar czynu. 

Wyładowywać musiał swój temperament 
w sposób swoisty i 
się nocą pod placó 5 
momencie zabrać ikarabin maszynowy, któ- 

ry tyle szkód wyrządzał, a potem, cieszyć 
się jak dziecko ma wspomnienie wystra- 

szonej nim obsługi, gdy zobaczyła tuż przy 
piersi ostrze bagnetu. Albo w czasie krót- 
kiego postoju znaleźć dość czasu, by wejść 
do starego dworu, który ślepemi oczami 

okien patrzył na zrąbane drzewa w parku, 
otworzyć pudło ocalałego fortepianu i po- 
łożyć ręce na klawiaturze. Wypływały sub- 
telne tony nokturnu Chopinowskiego i opły 
wały odrapane ze wszystkiego splendoru 

komnaty starego -dworu. Alle nim skonały 
ostatnie echa, już rąbnął w klawisze i zry- 
wała się jedna po drugiej swawolna pio- 
senka żołnierska, 'w której zaklęta jest ca- 

ła tułacza dola leguńska od Oleaadrów: ikra - 
kowsikich, aż po blota wołyńskie i ostre 
druty Benjaminowa i Szczypiorna. 

      

Najwyżej zarumieniło się liczko biato- 

głowskie na portrecie od tych rubasznych 
sprośności piosenkowych, ale rotmistrz 
husarskiej chorągwi mało nie wyskoczył z 
portretu, tak go ponosiły dźwięki żołnier- 
skiej piosenki. 

   

Niezapomniane są jego powiedzonka: 
lapidarne, trafiające w samą istotną treść 
danego zagadnienia. Oto mały przykład: 
w jakieś gorące popołudnie leżeliśmy w re- 
zerwie. Cisza była miezrównana, mozleni- 
wiła m gorąca, 'wojna zdawała się być 
gdzieś bardzo daleko. W takich chwilach 

w duszach żołnierzy budzić się zaczynają 
mimowoli jakieś dziwne uczucia, dalekie 
od codziennie przeżywanego młyna wra- 
żeń. A-że nasz pluton „zwarjowamych inte- 
ligentów* miał w sobie samych prawie lu- 
dzi, którzy przed wojną w szerokich pele- 
rynach chodzili i nastrojów co silniejszych 
szukali, więc któryś z nas zaczął ni z tego, 
mi z owego, deklamować Beniowskiego. — 
Tyle się przecie razy czytało te majpięk- 

niejsze oktawy, tyle razy się człowiek ką- 
pał w źródlanej wodzie tej poezji, a jednak 
teraz w obliczu jedynej, z niczem się poró- 

wnać niedającej rzeczywistości, te dźwięcz- 
ne oktawy miały swój przedziwny posmak. 
Napięte jak najdoskcnalsza struna serce 
poety, porwane huraganem miłości, spra- 

wy, chłoszczące biczem wszystkie błędy, 
wszystkie małostki — i my, legjonišci, i- 
dący wśród głuchej i ślepej niewiary па- 
rodu, by wypelnič testamenty ostatnich 
żołnierzy wojującego kościoła miepodległoś 
ci — my, burzący wszystkie przeszkody, 
rzucane pod mogi, przez spoleczeństwo, zno 
szące garsteczki cuchnącego mawozu na 
chudą glebę panslawistycznych czy panger 
mańskich orjentacyj. 

—- C6žešcie się tak łuchali — roze- 
śmiał się ktoś nad nami. 

  

Nowa próba sprzedaży skonfi- 

skowanych żydowskich ksiąg 
zagranicą 

BERLIN. Szereg działaczy religijnych 
i bibljofilów żydowskich otrzymało od so- 
wieckiej księgarni centralnej „Mieżdunarod 
naja Kniga“ oferty, pnoponujące sprzedaż 
wydawinictw hebrajskich, treści religijnej 
i świeckiej, Oferty wskazują przytem, iż 
księgarnia sowiecka posiada wielki wybór 

książek hebrajskich, w tej liczbie wiele 
rzadkich i dawnych wydawnietw. 

W swoim czasie grupa rabinów żydow- 

skich ogłosiła zakaz kupowania tych iksią- 
żek, motywując tem, iż chodzi 0 książki 

skonfiskowane w bethamidrasząch i u o- 
sób prywatnych. 

W rozmowie z przedstawicielem ŻAT- 
nej rabin Hildesheimer oświadczył, iż za- 
kaz kupowania tych książek pozostaje w 
mocy. 

GANDHI GROZI GŁODÓWKĄ. 
Mahatma Gandhi, o którym po nie- 

fortunnej konferencji Okrągłego Stołu w 
Londynie i wycieczce do Europy, niemal 
że zapomniano, znowu przypomina się 
światu. Jak doniosły Świeżo depesze, 
Mahatma zagroził rozpoczęciem  gło- 
dówki, o iłe rząd brytyjski nie odwoła 
swego postanowienia w sprawie wprowa 
dzenia specjalnej kurji wyborczej dla 
najniższej kasty ludności, a mianowicie 
parjasów (nieczystych). 

Gandhi zwrócił się do premjera Mac- 
Donałda z więzienia w Bombaju, gdzie 
odsiaduje karę za podburzające mowy, 
które wygłosił po powrocie z konieren- 
cji Okrągłego Stołu. Ściśle mówiąc, ma- 
hatma nigdy podburzających przemó- 
wień nie wygłasza, tylko jego przemó- 
wienia mają podburzający efekt: trafia- 
ją na nie przygotowaną glebę. Wszyst- 
kie mowy Mahatmy są w zgodzie z jego 
nauką (satiagraha), która wyklucza siłę 
i przemoc w działaniu. Gandhi uczy 
swych zwolenników, aby kochali Angli- 
ków, nienawidząc system, do zmiany któ 
rego trzeba dążyć w drodze przekona- 
nia reprezentantów temu systemu, że ro- 
bią źle. Dla szerokich tłumów wysoce 
moralna doktryna Mahatmy nie jest zro- 
zumiała i mowy jego zwykle mają ten 
rezuitat, że pałki policyjne, a często ku- 
lomioty, mają wiele roboty nad przywró- 
ceniem spokoju, więzienia zaś uzysku- 
ją licznych klientów. Aby usunąć źró- 
dło fermentu, rząd angielski wtrącił ma- 

hatmę do więzienia, gdzie jest on ota- 
czany z całym należnym mu szacunkiem. 

Sprawa, w której na tak radykalny 
krok zdecydował się Gandhi nie jest no- 
wa. Już w marcu Mahatma zawiadomi 
ministra kolonji sir Samuela Hoare, że 
rozpocznie głodówkę, o ile rząd angie!- 
ski zdecyduje się na wprowadzenie spe- 
cjalnej kurji wyborczej dla  parjasów. 
Zdaniem Gandhiego sprawa ta ma prze- 
dewszystkiem moralne i religijne znacze- 
nie, wyodrębnienie zaś parjasów w od- 
dzielną kurję, pociągnie za sobą rozłam 
wśród Indusów. Wyrażając najgłębsze 
ubolewanie z powodu pozycji społecz- 
nej parjasów Gandhi twierdzi, że spe- 

cjalna kurja wyborcza, nie zdoła ani za- 
pobiec, ani usunąć tej hańbiącej degra- 
dagji społecznej, w której kasta ta się 
znajduje. 

Parjasi, jak wiadomo, stanowią nai- 
niższą kastę, na ogólną ilość 2 -ch tys. 
kast istniejących w Indjach. Od parjasa 
np. niewolno nic przyjąć, a nawet spotka 
nie z nim, już kala Indusa, należącego do 
innej, wyższej kasty. W miastach indus- 
kich istnieją specjalne ulice, po których 
chadzą tylko parjasi.Jeżeli parjas spojrzy 
na Indusa z innej kasty, ten zmuszony 
jest później poddawać się rozmaitym za- 
biegom religijnym, mającym na celu czy- 
szczenie. Parjas może posiadać tylko naj 
niższe stworzenia — psa, lub osła, jeść 
może tylko z rozbitych naczyń, ubierać 
się w ubrania po zmarłych i t.p. 

  

Podnieśliśmy głowy. Stał kompanijny 
Lis-Kula i miał się swoim zwykłym, mło- 
dzieńczym śmiechem. 

— To Beniowski Słowackiego — oby- 

watelu kompanijny. 
— Wiem doskonale! Cudowna poezja! 

Ale czy aby mie przesadzacie? 
— Jakto? 

— (Całkiem slusznie, obywatele. Patrz- 
cie dokoła. Czy w tem naszem życiu co- 
dziennej włóczęgi mie tkwi pełniejsza, więk 
sza poezja, niż ta zaklęta w oktawy Beniow 
sikiego. Tak,tak... iPamiętacie, porucznika 
Grudzińskiego, który *'w  tornistrze nosił 
pełne wydanie dzieł Juljusza i płonął z za- 
chwytu mad czarodziejskiera pięknem ryt- 
miki, Czyż mógł marzyć o śmierci piękniej- 
szej! W samo południe, w radosnym špie- 

wie kłosów pszenicznych, których szum mo- 
si w sobie głęboki rytm  oktaw Beniow- 
skiego. Zginął taką piękną śmiercią, o ja- 
kiej marzył Kordjan na szczycie Mont 
Blanc. 

Musieliśmy mu przyznać rację. Ale wte- 

dy stała się rzecz zdumiewająca. Lis-Kula 

siadł między nami i zaczął swoim glębo- 

kim głosem deklamować dalsze oktawy. 

A w kilka tygodni potem komun 
amstrjackiego sztabu generalnego, mówiąc; 
o bohaterskiej postawie kadet-aspiranta 
Kuli, który na czele kompamji w brawuro- 
wym ataku zdobył włoski fort, otrzymując 
jedenaście ran. I gdy go się potem pytano, 
dlaczego tak narażał życie, odpowiadał 

prosto: 

— Wiecie, tak jakoś dziwnie nie wypa- 
dało tchórzyć, tak jak ci austrjaccy ofi- 
cerowie. Niechže psieknwie wiedzą, jak 
walczą żołnierze Komendanta Piłsudskiego. 

I uśmiechnął się po swojemu. I taki był 
zawsze. 

To też gdy to bohaterskie sence wpi- 
sane w łuk tęczy przestało bić, — nas sta- 
rych jego żołnierzy ogarnął taki smutek 
przedziwny i głucha wściekłość, żeśmy sa- 
morzutnie urządzili wypad ma placówki u- 
kraińskie i piorąc nieprzyjaciół, zgrzytali 
zębami: 

— To za Kulę, to za Lisa-Kulę, dranie 

choleryczne! Rol. 
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POWROT NA OJCZYZNY ŁONO 
Jak powitano powracających więźniów Polaków z Rosji 

Na linji kolejowej Stołpce - Niegore- 
łoje zabłysło Światło. Wśród publiczności 
zebranej na peronie zaszemrało echo „ja- 

dą“. Za chwilę zamigotały dwa silne re- 
flektory. To dwa Światła parowozu. Świa- 
tło się zbliża. Mijają sekundy. Cisza na pe- 
ronie. Słychać sapiącą lokomotywę: tich, 
tach, tich, tach... Zastukały klocki hamul- 

cowe. Kurjer stanął. 

Słychać głos: Baczność! Na ramię 
broń! Prezentuj broń! Orkiestra gra „Jesz- 
cze Polska nie zginęła”. Pulkownik Troja- 
mowski przyjmuje raport od obyw. Kobusa 
i przechodzi przed szeregami kapewiaków. 
'To kolejowe przysposobienie wojskowe. 

W międzyczasie w oknach widać boha- 
terów-więźniów. Dwóch przystojnych mło- 
dzieńców wola: „Tatusiu!. Twarze ich za- 
laty się od łez. Pobiegli do ojca... Jeden o- 
fieer polski krzyczy: „Wujku!”, WI oknie 
widać sympatycznego staruszka. Rzucili 

się na siebie. Całusy! Po policzkach pły- 
ną łzy... 

Podobnych scen jest kilkanaście. 
Wszyscy więźniowie i ich rodziny we- 

szli do pięknej sali bufetowej. Zasiedli do 
ołów, zacpatrzonych suto w artykuły spo 

ywcze przez stołpecki Komitet Przyjęcia 
Więźniów. 

Czołowe miejsce zajął! ks. infułat Skal- 
ski. Obok przedstawiciel rządu naczelnik 
Rolewicz, delegat Ojca Świętego ks. kan. 
Rutkowski, wojewodzina Biernacka i inni. 

Witają gości-więźniów: — naczelnik 

Rolewicz, iks. kan. Rutkowski, pułk. Tro- 
janowski, p. Anna Paszkowska, wicewoje- 
wodzinia Godlewska, p. Chojecki, ks. pr. 
Iwicki, p. Andrzejewisiki, poseł Gorzkowsiki, 

ks. prałat Zagónski, Wszyscy wznoszą 'toa- 
sty nia cześć Polski, IPrezydenta Mościckie- 
go i Marszałka Polskii Józefa Piłsudskiego. 

Z pomiędzy więźniów odpowiedział 
pienwszy Iks. infułat Teofil Skalski. W prze 
mówieniu swem wyraża wdzięczność dla 
iPolski, prezydenta Rzplitej Mościekiego, 
Marszałka Polski Józefa (Piłsudskiego i 
Czerwonego Krzyża za wyprowadzenie z 
więzień 40 osób. W czasie przemówienia, z 
madmiaru uczucia cichnie jego głos, a z 0- 

czu ciekną łzy, 

    

  

  

      

DZIENNIKARZE ŁOTEWSCY w WARSZAWIE 
WARSZAWA. IPAT. — W dniu wczo- 

rajszym wydział. prasowy. Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych podejmował obia- 

dem przybyłych do Polski przedstawicieli 
prasy łotewskiej. Na obiedzie obecni byli: 
poseł Łotwy w: Warszawie p. Grosswald, 
sekretarz poselstwa łotewskiego Stegma- 
nis, przedstawiciele prasy polskiej oraz u- 
rzędnicy Ministerstwa Spraw Zagran. + 

W czasie obiadu naczelmik Przesmycki 

wygłosił przemówienie, w którem podkreś- 
lit liczne więzy, łączące narody łotewski i 
polski, zaznaczył jednak, że jego zdaniem 
kontakt między obu społeczeństwami nie 
wydaje się jeszcze dostatecznie bliski. Mów 
ca podkreślił, że przedstawiciele łotewskiej 
i polskiej prasy oraz przedstawiciele wy- 
działów łotewsikiego i polskiego minister- 
stwa spraw zagranicznych powinni się uwa 
żać za specjalnie powołanych do uspraw- 

nienia współdziałania prasy łotewskiej i 
polskiej. Mowę zakończył naczelnik Prze- 
smycki toastem za pomyślność Łotwy, pre- 
zydenta łotewskiego Kiwiesisa oraz prasy 
łotewskiej. > 

W odpowiedzi na przemowienie naczel- 
nika [Przesmyckiego zabrał głos zastępca 

naczelnika wydziału prasowego w lotew- 
skiem ministerstwie spraw zagranicznych 
p. Vigrabs, który między innemi oświad- 

czył, że eała prasa łotewska jak majgorę- 
cej i z całego serca życzy sobie nawiązania 
stałej współpracy i ścisłego porozumienia 
z prasą polską i wyraził nadzieję, że współ 

praca między dziennikarzami obu krajów 
w najbliższej przyszłości będzie zrealizo- 
wana, W ikiońcu p. Vigrabs podziękował za 
serdeczne przyjęcie i wzniósł toast za po- 
myślność Rzeczypospolitej, Pana Prezyden 
ta Mościekiego i prasy polskiej. 

  

  

Na fotografji naszej widzimy gości łotews 

Kastowość tak głęboko przenikająca 
cały ustrój zarówno religijny, jak spo- 
łeczny w Indjach, jest piętą achilesową 
nauki Gandhiego. Mahatma współczuje 
doli „nieczystych“, broni ich, ale ta obro 
na ma granice a mianowicie kończy się 
tam gdzie zaczyna się kastowość. Gan- 
dhi osobiście z wielkem ryzykiem dla 
swej popularności wziął w roku 1921 
na wychowanie „nieczystą* dziewczyn- 

kich przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Mahatma odpowiadał wówczas z głupia 
frant: azaliż koniecznie potrzeba siedzieć 

przy obiedzie z mahometaninem? azaliż 
małżeństwa mieszane są szczęśliwe? 

Być może i teraz Gandhi najlepiej 
znając siłę zakorzenionych przesądów w 

społeczeńsńtwie induskiem wie, jakie 
skutki pociągnie za sobą nadanie praw 
wyborczych parjasom. Przecież z „nie- 
czystym* posłem, przedstawiciele kast 

  

kę, jednakże gdy chodzi o ogół „nieczy- 
stych* Mahatma jest zdecydowanym 
przeciwnikiem nadania im praw wybor- 
czych nawet w odrębnej kurji. Pod tym 
względem Gandhi daleki jest od swych 
radykalnych poglądów.  Mahometanie, 
którzy również przez Indusów uważani 
są za „nieczystych“ niejednokrotnie 
wręcz zapytywali Gandhiego, czy zgo- 
dziłby się np. wydać swoją córkę do za- 
hometanina, lub czy usiadłby do wspól- 
nego posiłku z wyznawcą Mahometa. 

nigdy 
parlamencie. 

Rząd angielski 

innych, nie usiądą wspólnie w 

jest jednak in- 
nego zdania. W dniu 13 kwietnia sir 
Samuel Hoare odpowiedział Mahatmie, 
że gabinet londyński poweźmie decyzję 
na podstawie posiadanych  materjalow. 
Materjały te, trzeba dodać, są bardzo 
obiite. Dość wspomnieć raport sir Joh- 
na Simona, który badał stosunki w. In- 
djach wraz ze specjalną komisją w prze- 
ciągu paru lat, następnie przebieg kon- 

Przemawia ks. Fedorowicz. 
(bez 29 dni) siedział w celi śmierci, skąd 
więźniowie idą pod „stienku“. Przetriwal 

dzięki opiece Czerwonego Krzyża. Wyraża 
wdzięczność dla Polski i Jej armji. Resztę 
Życia poświęci dla dobra Ojczyzny i Koś- 
cioła, 

7 przemówienia ks. Świderskiego pły- 
mie radość i smutek. Radość, bo sam jest 
szczęśliwy. Smutek zaś dlatego, że wiele 
osób pozostało jeszcze w więzieniach. 

Ks. Świderski mówi: „gdy opuszczałem 
mury więzienia jarosławskiego, to koledzy 
wołali z okien: zwolnijcie i nas, zabierzcie 

mas z sobą...'* Prosi o wysłanie depeszy 
hołdowniczej do iPrezydenta Mościekiego 

i Marszalka Pilsudskiego. 

  

     

Ksiądz Przyremba mówi krótko: „wra- 
cam z wysp Sołowieckich. Tam pozostało 
jeszcze 30 moich kolegów. Uczucia nie po- 
zwalają mi mówić..." 

    

  

Wszyscy mówcy wznosili 
$ Polski, Prezydenta 

łka Piłsudskiego. 

W oczach ich było widać dużo radości. — 
Zebrana publiczność również płakała i cie- 
szyła się z nimi. 

O godz. 22,00 goście z Sowietów poło- 

żyli gię w wagonach kolejowych do snu 

№ 

okrzyki na 
Mościekiego i 

   

  

Sześć lat a 16 września o g. 5 rano wyjechali do Ba- 
ranowiicz, żegnani przez społeczeństwo i or 
kiestrę wojskową. Władysław Mel. 

DEPESZE HOŁDOWNICZE 
Pam Prezydent Rzeczypospolitej, War- 

Szawa, 
Więźniowie (Polacy, powracający dziś 

m Rosji Sowieckiej wstępując w progi Naj 
jaśniejszej Rzeczypospolitej, składają Ci, 

ie Prezydencie, wyrazy czci i hołdu i 
ją całerau Rządowi Polskiemu za 

swoje wyzwolenie. 

W imieniu powracających: ks. infułat 
(—) Teofil Skalski. 

Marszałek Polski Józef Piłsudski, War- 

szawa. žr 

Więźniowie Polacy, powracający dziś 
z Rosji Sowieckiej do umiłowanej Ojczy- 
zmy, składają wyrazy czci i hołdu Jej 
MWiskrrzesicielowi i Wodzowi Narodu w i- 
mieniu powracających (— ksiądz infułat 
Teofil Skalski. 

Jego Świątobliwość Pius XI, Citta del 
Vaticano, 

  

    

    

  

Osiemnastu ikaplanėw katoliekieh Po- 
laków, oswobodzonych z Rosji, składają u 

stóp Waszej Świątobliwości wyrazy uczu- 
cia symowsikiej miłości, hołdu, wdzięczno- 
ści i uległo 

   
i (następują podpisy). 

szw 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH | 
p. n. „Wyższą Szkeła Instytutu Naukowo.Badawczego 

Europy Wschodniej w Wilnie*. 

Istsieje od r. 1920. Daje podstawy wiedzy politycznej; szczególnie uwzględ- 

nia współczesrą Rosję i pzństwa bałtyckie, Kurstrzylełni, Matura wymegana, 

Początek wykładów w roxn bieżącym 3 paździ:ru ka. Kandydaci składają 

podźnią osobiście od 19.X. do 4X w godz. 16—18 do Dyrekcji Szkoły: 

Wilno, Arsenalska 8. 

Iatormacyj bliższych udziela listownie i drukowane pregramy rozsyła 

Sekretariat Wyższej Szkoły po otrzywstiu ;naczka pocztowego 50 gr. 
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ROCZNE KURSY HANDLOWE 
M. PRZEWŁOÓCKIEJ w МЕ 

Zarząd powyższych kursów „egzystujących od 19i% reku, zawiadamia, 1% zapisy 
przyjmuje sekretarjat kursów codziennie o godz. 17—19 w lokslu Szkoły Pisania 

na Mezszynie przy al.f Mickiewicza 22—5. 

Buchalterja: Ogólno-Handlow?, Bankswa, Przemysłowa, 

Arytmetyka handlows. Koresponden, i biurowość. Naska o Handlu. Stencgralja. 
przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: 
— WYKLAGY WIECZOROWE 

Nanuša pisania na maszynach. Jako 
augielski, francuski i niemiecki 
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ZARZĄD CUKIERNI „K. SZTRAL” 
Wielka 2 i Ad. 

ul. Ad. Mickiewicza 

  

     
  

uprzejmie powiadamia, iż z dniem 17 b. m. w cukierni przy 

dziennie, będą się odbywały koncerty damskiego zespołu pod 
Kierownictwem panny BANKÓWNY. 

W niedzielę i święta poranki muzycziie od godziny 12-ej da 2-eį, 

i J A UM M J J НН НН 

! 

Mickiewicza 22 

22 od godz. 6 ej wieczorem co= 

    

    

Labera- 
torium 

FRFUTIONI 
w Warszawie 

podaje do wiadomości Szanownej Kvientel!, že 

znany od www Puder Abarid 
został obecnie ulepszony i zaletami swemi n'ę 
tylko nie ustępuje pudrom zsgrsnicznym, ale 
wiele z nich przewyższa.— Prosimy żądać tylko 
ulepszonego pudru ABAR:iD w sreb- 
rzystych pudełkach z bialą lilją — €sma duże- 

  

go pudełka 2.50 gr., małego 150 gr. 

  

ferencji Okrągłego Stołu również dostar- 
czył nie mało wskazówek  orjentacyj- 
nych. Rząd brytyjski nie podzielił poglą- 
dów Gandhiego, co do wpływów które- 
go mimo całego szacunku jest zdaje się 
sceptycznie usposobiony i z posiada- 
nych materjałów wyciągnął wręcz od- 
mienny wniosek, który posłużył za pod- 
stawę do ogłoszenia w dniu 17 sierpnia 
postanowienia 0 utworzeniu specjalnej 
kurji wyborczej dla parjasów. 

W odpowiedzi na to Gandhi napi- 
sał list do Mac-Donalda, w którym po- 
wołując się na swe poprzednie wywody 
oświadcza, iż do końca życia będzie wał 
czył z rozporządzeniem o kurji wybor- 
czej dla parjasów i w dniu 20 września 
rozpocznie głodówkę. Mahatma będzie 
głodził się dopóty, dopóki rząd angiel- 
ski nie odwoła swej decyzji a oprócz te- 
go nie ogłosi całej korespondencji po- 
między nim a Londynem, jaka się w tej 
sprawie toczyła. 

Minęło kilka tygodni i z Londynu 
nadeszła depesza premjera wyrażająca 
ubolewanie z powodu postanowienia Ma- 
hatmy. Mac-Donald twierdzi, że najwi- 
doczniej cała sprawa jest rezultatem nie 
porozumienia, ponieważ rząd angielski 
udzielając praw wyborczych parjasom, 
nie zamierzał bynajmniej przyczyniać się 

do rozłamu wśród społeczeństwa in- 
duskiego. Skądinąd trzeba zauważyć, że 
cała polityka angielska w Indjach, opar- 
ta jest na wygrywaniu antagonizmów 
religijnych i narodowościowych i dla- 
tego szczerość odpowiedzi Mac-Donalda 
nie wygląda zbyt przekonywująco. 

  

Na zakończenie Mac-Donald zazna- 
czył, że rząd angielski pod jednym tylko 
warunkiem zgodzi się na zmianęńekarza 
postanowienia o parjasach a mianowicie: 
o ile poszczególne grupy * mieszkańców 
przyjmą inny projekt. Premjer angielski 
udzielając tego rodzaju odpowiedzi, u- 
dał, krótko mówiąc „greka*, w Anglji 
bowiem po konferencji Okrągłego  Sto- 
łu, dobrze jest wiadomo, że o żadnem 
porozumieniu pomiędzy  „poszczególne- 
mi grupami ludności* w Indjach nie mo- 
że być mowy, wobec nieprzejednanycn 
antagonizmów. 

Ta wymiana korespondencji nie wnio 
sła żadnej zmiany. Mahatma oświadczył 
raz jeszcze, że jego postanowienie o 
głodówce jest niezłomne i w dniu 20 
września przestanie przyjmować posiłki. 
Aby uniknąć skandalu, rząd angielski 
ma podobno zarządzić zwolnienie Gan- 
dhiego z więzienia, wychodząc z założe- 
nia, że o ile Gadhi chce głodować, niech 
to czyni u siebie. 

Jeżeli chodzi o głodowanie, Mahat- 
ma ma wielki trainnig. Normalnie jada 
bardzo mało, a przed załatwieniem  ja- 
kiejś większej sprawy, zwykł Mahatma 
odbywać długie posty. Jeżeli więc doj- 
dzie do tego, że: Gandhi naprawdę roz- 
pocznie głodówkę, rekord burmistrza 
miasta Cork w Irlandji, który głodził się 
75 dni, może zostać pobity. 

Esquire. 

ЗВАВЫЙь 
mm



PRZYSZLY SEZON 
TEATRALNY w WILNIE 

Z dniem 20 września rb. teatry miejskie 
ZASP-u kończą sezon obecny rozpoczynając 
prace przygotowawcze do następnego. 

Organizacja teatrów w Wilnie w sezonie 
1932 — 33 ulegnie zasadniczej reorganizacji. 
Po trzyletniem doświadczeniu artystycznem 
i finansowem kierownictwo teatrów zdecydo- 
wało rozgraniczyć charakter teatrów na dwa 
odrębne działy — dramatyczny i muzyczny, 
żywiąc nadzieję osiągnięcia w ten sposób je- 
szcze wyższego poziomu artystycznego i wzbu 
dzenia zainteresowania szerszych mas publicz- 
ności. 

Teatr Wielki na Pohulance poświęcany bę- 
dzie wybitnemu repertuarowi  dramatycznemu, 
o głębokiej wartości społeczno - narodowėj i 
przewadze pierwiastku poetyckiego, Repertuar 
obejmuje: Przeprowadzka — K. H. Rostworow 
skiego, Dzika pszczoła — H. Morstina, Nie- 
bieski ptak — Maeterlinka, Żbyt prawdziwe, 
aby było dobre — Shaw, Zygmunt August, 

  

   

  

Wesele i Powrót Odyssa — Wyspiańskiego, 
Faust — Goethego, Lucyfer — Słowackiego, 
Juljusz Cezar i Wiele hałasu o nic lub Stra- 
cone zachody miłości — Szekspira , Damy i 
Huzary lub Śluby Panieńskie — Al. hr. Fredry, 
Don Carlos — Schillera, Sprawa Dreyfusa, Ma- 

  

riusz i Fanny — Pagnol'a, Kobieta bez zna- 
czenia — Ualda, Mademoiselle —  Deval'a, 

  

Zmartwychwstanie lub Śmierć Iwana Groźnego 
— Tołstoja, i szereg inych. W repertuarze u- 
względnia się szereg utworów dla dziecii mio 
dzieży szkolnej w porozumieniu z Kuratorjum 
Szkolnem. 

  

   

    

rownictwo planowo organ - 
bywając szereg sił aktorskich o wybitnych ta- 
łentach, którzy w szeregu stołecznych teatrów 
polskich od lat zajmowali najwybitniejsze sia- 

niska. Zespół teatru Pohulanki w opinii 
świata teatralnego, już dziś kał sobie mia- 
no najlepszego w Polsce. Wśród sił kobiecych 

: Z. Grabowskiej, St. Mazareków- 
iej, ]. Żmijewskiej — aktorek 

o ustalonej już wartości, następnie C. N 
wiedzkiej (teatr Ateneum) i siły obd 
niewątpliwym talentem, uznanym przez prasę 
i publiczność w osobach T. Koronkiewiczów- 

ny, S. Wiesławskiej (teatr Nowy w Poznaniu), 
H. Biernackiej (teatr bydgoski) i Z. Trapszo- 
Krywultownej (teatr krakowski). 

Zespół męski tworzą wybitni aktorzy: 'St. 
Grolicki (teatr łódzki), W. Neubett i St. Da- 
czyński (teatry Szyfmana w Warszawie), St. 
Janowski (teatr Polski w Poznaniu, b. aktor te 
atru Narodowego w Warszawie), A. Szymański 
(teatr krakowski),. A. Koczyrkiewicz (teatr 
Nowy w Poznaniu), A. Łodziński (teatr gro- 
dzieński), przy młodych siłach utalentowanych: 
W. Kaczmarski (teatr bydgoski), W. Preiss 
„(teatr Nowy w Poznaniu), W. Pawłowski (te- 
atr łódzki), Z. Tomaszewski. 

Nowy ten zespół, który Wilno zdołało po- 
zyskać dzięki ustalonej ой szeregu lat opinii 
wysokiego poziomu teatrów wileńskich, będzie 
uzupeinieniem pozostałych aktorów z zeszłego 
śezonu w osobach: H. Rychłowskiej, M. Szpa- 
kiewiczowej, I. Ładosiównej, S. Zielińskiej, L. 
Wolłejki, M. Bieleckiego, St. Skolimowskiego i 
K. Dejunowicza. 

Jako zespół pomocniczy zostało zaangażo- 
wanych kilka osób z warszawskiej państwo- 
wej Szkoły Dramatycznej. Ogólne kierownic- 
two artystyczne i reżyserję obejmuje dyr. M. 
Szpakiewicz przy współudziale stałego kierow- 
nika literackiego i teatrologa dra Jerzego Ro- 
narda Bujańskiego i reżyserów dr Bujańskie- 

i Z. Tomaszewskiego. Prócz tego poszcze- 
gólne utwory reżyserować będą: reż. Jan Bo- 
necki, reż. K. Korecki, reż. Wł. Czengeri, reż. 
W. Radulski przy ścisłej współpracy szeregu 
wybitnych literatów - teatrologów _ miejsco- 
wych i zamiejscowych. 

Kierownictwo artystyczno - małarskie nadal 
sprawować będzie W. Makojnik. Pracownie te- 
atralne pozyskały fachową siłę modelatora I. 
Możejkę z teatrów poznańskich, prace. którego 
były odznaczane medalami na Wys'uwie Po- 
znańskiej. , 

Dla teatru muzyczuego w Lutni pozyskano 
najwybitniejsze siły operetki warszawskiej w 
osobach: p.p. Gistaedt, Gabrieli, Halm'rskiej, 
M. Tatrzańskiego, Dębowskięgo, M. Kochanow 
skiego, jako uzupełnienie zespołu miejscowego: 
K. Wyrwicza, j. Detkowskiej - Jasińskiej, Lu- 
bowskiej, K. Dejunowicza, St. Brusikiewicza i 

innych. Reżyserja teatru muzycznego spoczy-- 
wać będzie w doświadczonych rękach Karola 
Wyrwicza (komedja muzyczna) i M. Tatrzań 
skiego (1 peretka). Strona dekoracyjiia spoczy 
wać będzie w rękach Hawryłkiewicza. Reper- 
iuar p.ćwszych dwóch miesięcy zapowiada: 
Wiktorja i jej huzar, Dorina, Carewicz i Jim, 
i [iŁ Kierownictwo teatrów ŻASPu przygo- 

tszerny plan organizacji widowni, d 
ę'vch udogodnień dla publiczaoś 

cenach popularnych, 

   

  

   

        

  

     

   

  

   
   

  

widowisk nt   zapow 

    

jąc, że «to; miejsc będą zachowane z sezonu 
łetniego minimalne i najtańsze w Polsce 
przy mo*.ości kor.ystania z szeroko roewinę- 
tej akcji żm::kowei. 

  

Teatr Wielki na Pohulance rozpoczyna se- 
zon dnia 1 października utworeim Rostworow- 
skiego „Przeprowadzka“, jako da!lszyn: cią- 
giem granej „Niespodzianki*. e 

Teatr Lutnia otworzy swe podwoje ,Wikto 
ją i jej huzarem* w dniu 30 września. 

W dniu ! pażdziernika rb. przy teatrach 
miejskich ZASP-u powstaje szkoła dramatycz- 
na z dwuletnim kursem nauczania. 

Kierownictwo teatrów organizować będzie 
każdego miesiąca 20 widowisk w miastach 
województwa wileńskiego, poczynając od paź- 
dziernika. 

  

    

   

  

KLINIKA CHIRURGICZNA 

i II KLINIKA CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH 
Uniwersytetu Stefana Batorego 

wznawia przyjęcia chorych z da. 
20 września r. b. Ambulato jam 
czynne w dn. powszednie od g. 9—11        
  

B Tanio 
BRajleprze farby, pokast, pędzie I 
B poleca skład farb 

B Fr. Rymaszewskiego A 
B "Wilno, ul, Mickiewicza 35. a 
Bam mama mam ma ma ma ma ma S 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 43 

Dr. med. E. CHOLEM 
urolog 

Choroby nerek, pęcherza 1 dróg  moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 i 5—7. — Jagielońska 8. 

tel, 10-63 
YTYYTYWYYYYPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYN 

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

Tanio g 

d szczotki Н 

      

  

     
  

KAPELUSZE 
ODŚWIEŻAMY 

E. MIESZKOWSKI. MICKIEWICZA 22   

   

  

   

    

ROCK WEB 

KRONIKA „V TURNIEJ „OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA * 

© 

RWMORÓZEDYSSE 
NIEDZIELA 

D-iš 18 

Jėzeia z K. 
Jutro 

Jinusrego 

KGMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: 

femperatura najw 

Temperatura naj 

Opad: 0,4 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: dżdża. 

Wscnód słońca g 5.39 

Zachód słońca g 18 09 

    

  

  

URZĘDOWA 
— Wojewoda nad granicą litewską. — W 

dniu 16 września wojewoda wileński Beczko- 

w dokonał inspekcji gmin: orańskiej, olkie- 

nickiej i rudziskiej, położonych na terenie po 

wiatu wileńsko - trockiego. 

W Oranach p. wojewoda 

dowódcy miejscowego bataljonu KOP. udał się 

na pogranicze litewskie, gdzie zbadał stan nio 

stów na rzece Mereczance, po których odby- 

wa się ruch graniczny miejscowej ludności za 

przepustkami rolnemi. Most w Przełajach wy- 

maga pilnej gruntownej naprawy. —- Przy 

objeździe granicy interesował się wojewoda 

warunkami bytowania ludności w strefie nad- 

granicznej, przyjmując i rozpatrując na miej- 

scu szereg zgłoszonych próśb. 

  

w towarzystwie 

MIEJSKA 

— Nowe trasy autobusowe. — Za- 
twierdzenie nowych tras autobusowych 
w mieście magistrat odroczył do dnia 20 
bm. Z tego powodu projektowane przez 
dyr. „Arbonu* wprowadzenie w dniu 19 
bm. biletów abonamentowych i miesię- 
cznych zostało odroczone na parę dni— 
Projekt nowych tras podaliśmy przed 
paru dniami. 

Ruch autobusowy. — Od poniedziałku 

19 września z powodu robót kanalizacyjno - 

wodociągowych na ulicy Zarzecze autobusy nr 

5 dochodzić będą tylko do Krzyża zarzecznego. 

— Od poniedziałku 19 września zniesione 

zostanie kursowanie autobusów do Kolonji Ma 

gistrackiej. 

Autobusy nr. 3 od poniedziałku 19 В. 

m. dochodzić będą do ulicy Tramwajowej. 

Połączenie z Póśpieszką odbywać się bę- 

dzie w odstępach jednogodzinnych. 

— 30 antysanitarnych piekarń. Nie wszy- 
scy piekarze odremontowali swe zakłady i pie- 
karnie nadal znajdują się w antysanitarnym 
stanie. Komisja lustracyjno - sanitarna wydała 
ostateczną decyzj ż w Ciągu bież. miesiąca 
piekarnie te należ odremontować, gdyż w 
przeciwnym razie ulegną one zamknięciu. Pie- 
karń takich znajduje się w Wilnie około 30. 

— Jubileusz straży ogniowej. — 2 
października rb. wiłeńska straż pożarna 
obchodzić będzie 130 - letni jubileusz. 
W dniu tym odbędzie się wręczenie sztan 

daru straży pożarnej m. Wilna, ofiarowa 

nego przez ochotnicze straże pożarne 
województwa wileńskiego. 

W. sobotę dnia 1 października o go- 
dzinie 19 odbędzie się capstrzyk orki*- 
stry strażackiej na ulicach miasta. 

W niedzielę 2 października o godz. 
9 rano, odprawione zostanie nabożeń- 
stwo w kościele św. Ducha, po nabożeń- 
stwie wręczenie sztandaru i odznaczeń 
członkom straży pożarnej. 

— Uporządkowanie źródeł przy ulicy Pie- 
kiełko. — Źródła wody podskórnej, które wy- 
trysnęły w trakcie regulacji zbocz góry Bouffa 
łowej od strony ulicy Piekiełko, utrudniając 
prowadzone tam roboty, zostały nareszcie uję- 
te w karby pewnego systemu. 

W miejscach, gdzie woda sączyła się naj- 
silniej, wkopano w ziemię rodzaj płytkich 0- 
cembrowań, połączonych między sobą drenami 
kamionkowemi czyli rurami z gliny wypalanej. 
W końcu tego systemu urządzona jest głębsza 
studzienka z paru t. zw. pustaków betonowych. 
Tu napływająca z drenów woda uwalnia się 
od cząstek stałych i oczyszczona już przecho- 

  

   

     

dzi do kanału kanalizacyjnego, z którym stu- ; 
dzienka jest połączona rurami. Pozatem nieco 
wyżej urządzono tu jeszcze ściek, odprowadza 
jący do kanalizacji wodę deszczową z rynszto- 
ków, biegnącej po zboczu góry — promenady. 

(D. 
KOLEJOWA 

— Referat prasowy w Dyrekcji Okr. Ko- 
lei Państw. w Wilnie. Dowiadujemy się, iż p. 
Fryderykowi Łęskiemu, st. referentowi K. P., 
powierzono kierownictwo referatu prasowego 
D. O. U. P. w Wilnie. Nominacji tej należy 
przyklasnąć, gdyż kol. Fryderyk Łęski, znany 
jest ze swej energji i sumienności w spełnia- 
niu swych obowiązków, a bystrość orjentacji w 
dziedzinie prasowej, pozwała wróżyć miłą i 
korzystną współpracę. 

SZKOLNA 

— Odwołanie „Dożynek* W związku z 
zajęciem parku im. Żeligowskiego przez Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego Wil. Komitet Rodzi- 
cielski szkoły powsz. „Świt* Nr. 22 m. Wilna, 
jest zmuszony odwołać swoją imprezę p. n. 
„Dożynki* i przenieść ją na najbliższą  nie- 
dzielę od daty 18-1X t. zn. na 25-1X 1932 r. 

RÓŻNE 
— Konkurs sztuki iryzjerskiej. W związku 

z postojem w Wiłnie wystawy ruchomej prze- 
mysłu krajowego i rzemiosła, Izba Rzemiieślni- 
cza w Wilnie przy pomocy Cechów  fryzjer- 
skich organizuje wzorem większych miast pol- 
skich pierwszy w Wilnie konkurs sztuki fry- 
zjerskiej który odbędzie się w salach wysta- 
wy przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a w dniu 22 
września r.b. o godz. 18.- 

Konkurs taki ma za zadanie zaznajomić 
społeczeństwo miejscowe z udoskonaleniami 
nowo wprowadzonemi w dziale czesania pań, 
ondulacji wodnej, żelazkowej i trwałej. 

Komitet organizacyjny konkursu powoła- 

  

m Dy w dniu 12 b.m. z pośród przedstawicieli Iz- 
by Rzemieślniczej i Cechów Fryzjerskich rozu- 
miejąc znaczenie tego tak pożytecznego kon- 
kursu przeznacza szereg cennych nagród i dy- 
plomów dla uczestników, oraz wzywa wszyst 

kich „Aryzjerów m. Wilna do wzięcia udziału. 
Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informa- 

cyj udziela starszy cechu fryzjerów p. Fran. 

ciszek Chrul w Wilnie przy ul. Zamkowej Nr. 
24. 

Wstęp na konkurs bezpłatny, za wykupie- 
niem biletu na wystawę w cenie gr. 40 — dla 
młodzieży szkolnej iszeregowych gr. 25.Następ 
ne zebranie Komitetu, celem dokonania wybo- 
ru jury odbędzie się w dniu 18 b.m. o godzinie 
10-ej rano w lokalu Izby Rzemieślniczej przy 
ul. Mickiewicza Nr. 23. 

— Pokaz gazowy w Ogrodzie Bernardyń- 

skim. — Przypominamy, że dziś w niedzielę 

dnia 18 bm. o godzinie 13 komitet wojewódzki 

LOPP-u organizuje w ogrodzie Bernardyńskim 

pokaz gazowy, polegający na zademonstrowa- 

niu napadu lotniczo - gazowego i obrony. 

W czasie pokazu przygrywać będą orkie- 

stry wojskowe. 
Wstęp do ogrodu na pokaz bezpłatny. © 
O godzinie 20 zademonstrowany zostanie 

próbny alarm lotniczo - gazowy, połączony ze 

zgaszeniem świateł na ulicach. 

— Zachorowania zakaźne. -— Na terenie 
pewietów Wileńszczyzny zanstow.. » nas 

tylus brzus. y 
odra 3, 

  

    

   
      
   
   

  

óża 4 

12 połogowe I, 
jagii.a 139. 

pracują w pow. 

   

  

son), krztusiec 8, zak 
5 zgonów) i 

owes kolumny 
‚ postawskim i dziśnieńskim. W 

powiatach tych epidemja tyfusu brzusznego 

jest już niemal zlikwidowana i choruje tam 

załedwie 10 osób. 

— Wyjaśnienie. — W dniu 7 sierpnia br. 

zamieściliśmy notatkę p.t. „Między lokatorami“ 

w której nienione zostało przez nieporozu- 

mienie nazwisko p. Eleonory Borysewiczówny, 
co niniejszem prostujemy. 

    

TEATR I MUZYKA 

— Lutnia — trzy ostatnie przedstawienia 

sztuki „Cudowny połów”. Zamknięcie sezonu 

teatralnego. Dziś, w niedzielę 18 b.m. o godz. 

8 m. 15 ujrzymy świetną sztukę w 3-ch aktach 

Franka Vospera p.t. „Cudowny połów” w do- 

skonałej reżyserji W. Radulskiego w wykona- 

niu świetnie zgranego zespołu w osobach: 

Loedla, Hajdamowiczówny, „Wyrwicza, Jasiń- 

skiej-Detkowskiej, Zelwerowiczówny, Morano- 

wicza, Brusikiewicza, oraz Dobrowolskiego. | 

Jutro w poniedziałek 19 b.m. przedostatni 

raz po cenach zniżonych „Cudowny  połów*. 

— Ostatni występ Rewji Morskiego Oka 

w Teatrze Letnim. Zamknięcie sezonu Rewji. 

Dziś, w niedzielę 18 b.m. o godz. 8 m. 15 ode- 

grana zostanie po raz ostatni pożegnalna Re- 

wja letniego sezonu p.t. „Dowidzenia... dowi- 

dzenia” w wykonaniu całego zespołu: Janiny 

Sokołowskiej, duetu tanecznego Ney'ów, Lud- 

wika Sempolińskiego, Janiny Kozłowskiej, Je- 

rzego Sulimy-Jaszczołta, Oraz Walerego  Ja- 

szczębca konferansjera i chóru rewellersów. 

— Ostatnia popołudniówka. Dziś, w nie- 

dzielę 18-1X o godz. 4 m. 15 ujrzymy po raz 

ostatni po cenach zniżonych arcywesołą rewję 

artystów Morskiego Oka p.t. „Przez dziurkę 

od klucza”, z udziałem całego zespołu, z Ja- 

niną Sokołowską i Walerym Jastrzębcem. : 

— Jeden koncert rosyjskiego chóru w sali 

miejskiej (Ostrobramska 5). — Dziś o godz. 

8,30 odbędzie się koncert chóru rosyjskiego 

pod dyrekcją znakomitego tenora solisty Opery 

Rosyjskiej w Paryżu Teodora Andrejewa. W 

programie: pieśni syberyjskich * włóczęgów, 

Wołgi, Bajkału, Syberji, Donu, piosenki ludo- 

we, cliarakterystyczne, nastrojowe, cygańskie i 

humorystyczne. Bilety w kasie sali. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera zawiada 

mia wszystkich, iż w niedzielę 18 września zo 

stanie odegrana sztuka z życia współczesnego 

w 3-ch aktach p.t. „Nie tędy droga do szczę- 

ścia”. 
‚ 

Początek o godz. 6 m. 30 wiecz. w sali 

przy kościele św. Jana. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Żona na jedną noc. 

HOLLYWOOD — TABU. 
CASINO — ZŁOTO. 
PAN — Śpiewak nieznany. 

ŚWIATOWID — Ź dnia na dzień. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— PRZEBITY NOŻEM. Na tłe 

porachunków osobistych wynikła bójka, 

pomiędzy Czechowiczem Władysławem 

(Ponarska 19) a jasnowskim Ignacym 

(Ponarska- 19), w czasie której Jasnow 

ski uderzył nożem Czechowicza w okoli- 

cę prawej łopatki. Czechowicza pogoto- 

wie odwiozło do szpitala św. Jakóba w 

stanie ciężkim, Jasńowskiego zatrzyma- 

no. 
— Spadł z mostu kolejowego. —Ro- 

botnik Dyrekcji PKP Bekier Aleksander 
(Nieświeska 34) w czasie remontu mo- 

stu ostrobramskiego wskutek złamania 
się deski padł na bruk, doznając potłu- 
czenia ciała. Lekarz pogotowia po udzie 
leniu pomocy odwiózł Bekiera do szpita 
la św. Jakóba. $ 

| BEZROBOTM I £REDUK, URZĘDNICY | 
mogą sobie zapewnić stały zarobek przy 
sprzedaży artyknłów pierwszej potrzeby 
Rutynowanym pensja, Zgłaszać się: Wilno, 

Jsgiellońska 5, m. 36. 

  

  
GŁĘBOKIE 

— Działalność placówki krajoznawczej na 
Kresach Wschodnich. W dniach 2 i 13 wrze- 
śnia r.b. odbyły się posiedzenia Zarządu Od- 
działu Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze- 
go w Głębokiem, gdzie były omawiane spra- 
wy następujące: 

Wysłuchano sprawozdań z odbytych wy- 
cieczek w okresie letnim, a zorganizowanych 
przez Oddział P.T.K. w Głębokiem, mianowi- 
cie: w dniu 3 lipca odbyła się wycieczka nau- 
kowa nad rzekę Berezynę do żeremi bobro- 
wych w celu szczegółowego opisania  tako- 
wych, w dniu 6 sierpnia odbyła się wyciecz- 
ka krajoznawczo-turystyczna nad jezioro Na- 
rocz przy udziale 19 osób i w dniu 14 sierp- 
nia — nad jezioro „Pliskie* i okolic przy udzia 
le 11 osób. 

Ww dniu 22 lipca r.b. Oddział Głębocki P. 
T.K. podejmował podwieczorkiem w Kasynie 
Urzędniczem uczestników wycieczki krajoznaw 
czej „Obozu Wędrownego Dźwina z ogniska 
II Związku Osadników w Warszawie“ w ilo- 
ści 12 osób, którym pogawędkę o Ziemi Dziś- 
nieńskiej wygłosił sekretarz Oddziału P.T.K. 

Zarząd Oddziału P.T.K. w swoim czasie 
wyniósł uchwałę poczynienia starań w kierun- 

utworzenia rezerwatu bobrowego nad rze- 
ą Berezyną w kolicy maj. Zamosze, gminy 

porpliskiej, gdzie ujawniono 4 żerenia Dobro- 
we. W sprawie tej posunięto pracę o tyle, iż 
po protokularnem i szczegółowem opisaniu 
tych żeremi, sporządzeniu mapy sytuacyjnej, 
3-ch zdjęć fotograficznych, cały materjał prze- 
słano Delegatowi Ministra Wyznań Religijnych 
i Ośw. Publ. do spraw ochrony przyrody panu 
prof. Szaierowi, z którym w tej sprawie Za- 
rząd prowadzi korespondencję. 

„ Wkońcu uchwalono przyjąć pełnienie obo 
wiązków Delegatury zbiorowej Państwowej Ra 
dy Ochrony i zorganizować konkurs fotogra- 
ficzny przedewszystkiem z dziedziny  krajo- 
znawczej powiatu dziśnieńskiego.   

NA KORTACH A.Z.S.-u 

W dniu 22 bm. o godz. 3 popoł. na kor- 

tach tenisowych AZS'u rozpocznie się 0- 

statni w: tym sezonie tumiej tenisowy, ©. 

zw. „tummiej otwarcia i zamknięcia”, orga- 

nizowany przez sekcję tenisową AZS'u. 
Bogaty program turnieju przewiduje 

gry pojedyńcze pań i panów (w klasie A 
i B), gry mięszane oraz gry parami panów 
Zwycięzcy w poszczególnych kategorjach 
otrzymają nagrody przechodnie. 

Turniej trwać będzie przez cztery dni, 
a udział w nim mogą brać zarówno człon- 
kowie klubów jak i niestowanzyszeni. 

Początek gier: w G: tek, piątek i so- 

botę o 3 popoł., w niedzielę o 9 rano. 
Zapisy na kortach do godz. 5-tej w dniu 

21 bm, Losowanie w tymże dniu o 5-tej. 
Ogromne ożywienie w Świecie teniso- 

wym, notowane ostatnio w Wilnie sprawi 
niewątpliwie, że ilość zgłoszeń do turnieju 
przewyższy wszystkie poprzednie. (uj 

  

   

ZAWODY SZKOLNE W PARKU 
IM. GEN. ŻELIGOWSKIEGO 

W niedzielę dn. 18 września rb. o godz. 
12 pp. odbędą się zawody młodzieży szkolnej 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
w grach: koszykówka, siatkówka i hazena. 

Podczas zawodów odbędzie się koncert 
muzyki popularnej wileńskiej orkiestry syinfo- 
nicznej pod batutą p. Małachowskiego. Ceny 
biletów wejściowe 20 gr., ulgowe 10 gr. 

W pow. brasławskim w zaść. Kalinkow- 
szczyzna gm. przedbrodzkiej, pozostawiony w 
mieszkania 5-letni Mieczysław Szczerbiński do 
stał z szafy rewolwer ojca i manipulując nim 
spowodował wystrzał. Kula utkwiła w szyi, po 
wodując natychmiastowy zgon dziecka. 

SAF TEST ERA ASSR LDS RI! 

| SALA MIEJSKA 

rominse cygaūskie, 
Bilety w kasie Sali od 11 rsno. 

Ostrobramska 5 

Dziś wystąpi 

EET TME TA SE WOREK 

pod dyrekcją znakomitego tenora-solisty 
Opery Paryskiej 

Teodora Andrejewa 

Uporczywe zaparcie stolca, katary grubej 
kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle w bo- 
kach, przechodzą przy używaniu rano i wie- 
czór po szklaneczce naturalnej wody gorzkiej 

W programie: Pieśni syberyjski h włóczę- 
gów w oryginsiuych kosijumach, Oraz 

„Franciszka- Józefa". żądać w aptekach i drog. 

  

  

  

— UROCZYSTOŚCI KU CZOI S. P. 

ŻWIRKI I WIGURY. Dnia 19 bm. o godz. 

10 rano odbędzie się nabożeństwo we wszy, 

stkich świątyniach, podczas iktórego skle- 

py będą zamiknięte. 

O godz. 19-tej tegoż dnia w domu ludo- 

wym. odbędzie się akademja o następują- 

cym programie: 1) Zagajenie — p. staro- 

sta Koślacz. 2) Marsz Chopina w wykona- 

niu orkiestry 79 pułku piech. 3) Przemó- 

wienie okolicznościowe — burmistrz inż, 

K. Michalski. 4) Marsz lotniczy w wyiko- 

maniu orkiestry 79 p piech. 5) Melo-dekla 

macja. 6) Chór pod batutą p. Kisłego. 7) 

Hymn narodowy. 
Wstęp na akademję bezpłatny. 
Jak nas informują, prezes miejscowego 

komitetu LOPP zwrócił się do wszystkich 
zakładów naukowych z prośbą o wzięcie u- 
działu w uroczystościach personelu nau- 

czycielskiego i młodzieży. Ponadto na uli- 
cach miasta ukaże się odezwa mag. słonim 
skiego, wzywająca obywateli miasta do 
gremjalnego wzięcia udziału w uroczystoś- 

ciach, oraz do udekorowania domów fla- 
gami o barwach narodowych, opuszczone- 
mi na znak żałoby do połowy masztu. 

r WE 4 WW CY UW UW WZ WY 
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Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Leura, Dębieńsko, 
Matylda, Andaluzja, Radzionków, Mysło- 

wice, Ferdynand i Fiorentyna. 
Wsgonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowsnych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wo, 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Biuro: cl, J giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

SENSACJA! DARKO 
1000 pistoletów alarmowych 

6-cio strzałow. automatycznych 
Firma nasza postanowiła rozdać 
zupełnie darmo zamawiającym u 
nas zegźrek płaski eleg. wyre- 
gulowany do minuty z wiecz. 
nem szkłem i 5-cio letnią gwar. 
za zł, 7.45 2 szt. 14.40 lepszy 

gatnuek ze świecącym cyłerbi, i wskazówkami 
za zł. 8.45, 9. Extra fantasion zł, 12, 15, 18 szt. 
Kryty ankier z trzema kopertami szt. zł. 14,25, 
16,50, 19,20. Na rękę męski lab damski szt, zł. 
11,25, 13,50, 16,20. Dewizki zł 1, 2, 3, 5. 

Wysyłamy za zaliczeniem pocztowem, w ra- 
zie niespodobania się zwracamy pieniądze, Kos 
". Pi płąci ku- 
pująty. Adresować: F/Z 
Sz Skrzydłower Warsza: в | 
wa I skrz. 386 oddz, 6. 
Uwaga. Do każdego ze- 
garka dodajemy strasz. 
6:cio strzał. jako premję 
50 naboi alarm. do strasz. 
zł. 1,30 100 szt, zł. 2,40 

  

   

    

   

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—caiko- 
wite bezpieczeūstwo — wyplaty 

na każde żądanie. 

Regulacja granicy z Łotwą 
WILNO. — Wczoraj nad granicą polsko - łotewską bawiła specjalna komisja 

która zajmie się wytyczeniem  granicypolsko - łotewskiej. 

Prace komisji potrwają około 5 tygodni. 

Huragan nad Dzisną 
WILNO. — Dnia 15 bm. nad powia- 

tem dziśnieńskim przeszedł silny hura- 
gan. 

Wichura z 15 budynków pozrywała 

Radje wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 18 WRZEŚNIA 1932 R. 

9.40: Transm. z Rzeszowa uroczystość po- 
święcenia pomnika ś.p. pułkownika  Lisa-Kuli. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12,15 
Transm. uroczystości ku czci poległych Śląza- 
ków. 12.45: „Idea pracy u dr. Zielińskiego" — 
odczyt, 13.00: Poranek muzyczny z Filh. War- 
szawskiej. 14.00: „Czego nie wie przeciętny 
Polak o Angiji" — odczyt. 14.15: Transm. mu- 
zyki. 14.35: „Porady weterynaryjne". 14.55: 

Muzyka, 15.05: „Zbiór i przechowywanie oko 
powych* — odczyt. 15.25: Muzyka. 15.40: 
Audycja dia dzieci. 16.05: Audycja popularna. 
17.00: Koncert. 18.00: „„Co daje szczęście" — 
odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 19.10: Pro- 
gram na poniedziałek. 19.15: Audycja literacka 
litewska. 19.30: Rozmaitości. 19.35: Skrzynka 
techn. 19.50: „Kobieta ma głos* Nowiny ze 
świata. 20.00: Koncert. 21,25: Kwadrans lite- 
racki „Na krzyżowej” — K. Tetmajera. 21.40. 

Transm. finału meczu bokserskiego Polska — 

Włochy. 22.00: Kom. sportowy z prowincji i 
Wilna. 22.10: Muzyka taneczna. W. przerwie 
komunikaty. 
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KINA P. T. K. TEL. 214 

3 

sean, o £. 6, 8 i 10.15. 

Džwiaxowiec 

An 

Kino „POLONJA“ 
Porrtowa 4. 

о, Film produkcji „SOWKINA“ 
w Moskwia p t. 

„CICHY DON" 
(MIŁOŚĆ | ZEMSTA DOŃSKIEGO 

KOZAK£) 
Dremat osnuty ua tle głośnej powicš.i 

M. Szołothowa 
Główne role kreują, A. Cesarskaja, 
H Podgornyj, A- Gromow, E. Ma 

ksymowa i G. Kowrow. 
wstep Od 80 gr. 

Dźwiękowiec 
Kino „ĄPGLL O" 

Daminik. 26. 
Dawno oczekiwana Chinka Anna 

May Wsng — Piękno! Grozę! Potęgę! 
Realizm] zawiera potężny łilm p. i. 

Klątwa Rodu 
Mandarynów 

W rclach pozost.; W. Oland, KN. Su- 
sanin i S, Hayakowa 

Wstęp od 70 gr. 

KINO „PALA 5 = 
Orzeszk. 13. 

Największe asy ekranu 

1G0 SYM 
w wielkim filmie p. t. 

„SPELUNKA“ 
wstęp od 45 groszy. 

MAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA AAA BADADAAA AG AA 00040 
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Początek seansów 

dachy, wywróciła przeszło 50 drżew i 
słupów oraz przewróciła kilka łodzi na 
rzece Dźwinie i Dziśnie. Utonęły 4 o- 
soby. 

śtolgócka 
— Delegacja sowiecka do Genewy.—W Czo- 

raj przez stację Stołpce przejechała w drodze 

do Genewy delegacja sowiecka z komisarzem 

Litwinowym na czele. 

— Powrót akt z Rosji — W ostatnich 

dniach przybyło na granicę kilka wagonów 

cennych dokumentów dotyczących b. Króle- 

stwa i Litwy. = 

  

      
SĘ    

grodźięhyka 
DZIEŃ SPIEWU RELIGIJNEGO W 

FARZE GRODZIEŃSKIEJ. Dziś w nie- 
dzielę 18 bm. zgodnie z zarządzeniem J. E. 
Ks. Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego 
odbędzie się w Farze dzień śpiewu religij- 
nego wedle następującego porządku: g. 6 
Prymarja ze śpiewem Godzinek i Suplika- 
cyj; g. S Msza Św. ze śpiewem pieśni re- 
ligijnych po polsku; g. 9 Mszą św. ze śpie- 
wem gregorjańskim; g. 10 Msza św. dla 
szkół średnich ze śpiewem pieśni religij- 
nych; g. 11,30 Suma ze śpiewem chóru — 
Zaraz po Sumie o g, 1,20 odbędzie się A- 
kademja, na którą się złożą — zagajenie 
ks. dziekana I. Olszańskiego, przemówie- 
nie przewodniczącego p. rejenta Miłkow- 
skiego, referat prof. Woźniaka i śpiewy 
chóru farnego pod kierownictwem B.-B. 
Narkiewicza, 

= Nabożeństwo żałobne za dusze ś. p. por. 
Żwirki i ŚL p. inż. Wigury w Wielkiej Synago 
dze. — Staraniem gminy wyznaniowej żydow- 
skiej w Grodnie odprawione zostało w dniu 
wczorajszym w wielkiej synagodze przy . ul. 
R. Nachima nabożeństwo żałobne za dusze” $ 
p. por. Franciszka Żwirki i inž. Stanisiawa 
Wigury. 

Nabożeństwo odprawił kantor Raskin. Na 
nabożeństwie tem byli obecni przedstawiciele 
władz wojskowych i administracyjnych. 

— Walne zebranie Zw. Podoficerów Rezer- 
wy. — W dniu dzisiejszym dnia 18 września 
o godz. 16 w lokalu Federacji przy Jagielloń- 
skiej 12 odbędzie się zebranie Źwiązku P.do- 
ficerów Rezerwy. 

Porządek dzienny obejmuje: 
1) Sprawozdanie ze zjazdu prezesów w 

Warszawie w dniu 7 sierpnia 1932 r. 
2) Uchwalenie budzetu 'na rok 1932 — 33. 
3) Wybór skarbnika. е 
4) Sprawozdanie komitetu sztandarowego. 
5) Sprawa zaległych składek członkow- 

skich. 
6) Ustalenie programu uroczystości Świ 

cenia sztandaru. ŻE dE 
7) Wolne wnioski. 

  

  

Wstęp od 70 gr. 
  

KINO o g. 615, — 8, — 10, 

DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID" K on 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Detaliczna sprzedaž 

po CENACH 

niejszych fabryk włókienniczych 

Wiino, Wielka 36. 
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> 1 DZIECINNE 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświi u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż zone 
twarzy. Masaż ciała, e! czny, wyszczi- 
Plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

" cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

   
   
  

    
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 
rewiru Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie 
przy ui. M. Pohulance 13 m. 2, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 20 
września 1932 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie 
przy ul. Subocz nr. 19 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego, należą- 
cego do Szkoły Towarzystwa „Pomoc Pracy”, 
składającego się z 16-tu maszyn do szycia fir- 
my Singer, szaf i innych rzeczy, oszacowa- 
nych. na sumę 12840 zł. na zaspokojenie pre- 
tensji Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umy- 
słowych w Warszawie w sumie 10.994 zł. 60 
gr. z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy 

(©) W. LEŚNIEWSKI. 

Najnowszy film świzta 

gres tańczy 
z Lilianą Harvey, L. Dzgover i Henry 

  

Hurtowo - Fabrycznych 
w jedynym w W:lnie i na kresach konsy- 
gnacyjaym Dsmu Towarowym najpoważ- 

Z. KAŻASKI 
Otrzymano w WIELKIM WYBORZE 

OSTATNIE NOWOŚCI 
w-g żurnsli mód r. 1932-33 

SUKNA, WEŁNY, JEDWABIE NATURALNE, MATERJAŁY na 
POKRYCIA FUTER, KAMGARNY UBRANIOWE, NARZUTY, 

WATA, WATOLINA, KOŁDRY WATOWE. 

Polecamy OKAZYJNĄ PARTJĘ WELOUR na MĘSKIE, DAMSKIE 
JESIONKI od 5 zł. za metr. 

   

     
Garata 

(wersja francuska ) 
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FABRYKA 
i SKŁAD M E BLI 

W. RILENKIN I @ 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny, Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

    
   
     i t.p. Ceny znacznie zniżone, 
  

  

    

  

  
ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 
В środka od odcisków 

Pro w. A. PAKA. 

  

     
Nowootworzona 

Księgarnia Naukowa 
M. Oiszewskiej, Zamkowa 7 

pod kierown. M. MIKULSKIEGY 
kupuje, sprzedaje orsz zamienia 

PODRĘCZNIKI UŻYWANE 
Książki używane sprzedsje dezynłekowane 

w specjalnie urządzonej cdkażalni, 
Płaci najdrożej! Sprzedaje taniol 
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4 : STTTOSWSU 

"PO Kol Eziš ostatni dzief! Czarujące arcydzielo džwiękowe Z serji wszechšwiatowej slawy 1932—33 r. 

duży, jasny, z umeblo- ŽOoNA BA H © W rolach gł. MARY GLORY. Muzyka słysnege 
waniem lub bez w do- ED R Paula Abrahama.— Nad program: Zwycięski bieg 

brym punkcie miasta chluby Polski J. Kusecińskiego na iegorocznej Olimpjidzie w Los Angelos. — Początek o godz. 2 ej 
do wynajęcia. Zamko- 5 
wa 3 — 3. Dowiady- 

    

  

  

  

Sai 3 Dzwiękowe z 
wać się w godzinach ь na Kino (||| | POGRZEBŚ.p.por ŹWIFKI i inż. Wigury 

я e в6 w deiu 15 b. m, Hołd Polski prochom b:haterskich Iotnikėw. 

OR, „Helios SSE AE TTK POTRZEBNY t Е 2 
hi wielkiona GGhA PR IUŽ JUTRO inauguracyjna premjera naszego super:przeboju europejskiej produkcji 1932 3% 

cownięi mieszkanie z Br ida Helm największa gwiazda Europy w. PABST najsłynniejszy reżyser Śwista P. BENOIT nsjgiośz. 
wodą. Wilno sj skryt- vg pisarz doby obscn'j stworzyli to najwybitu, arcydzieło, budzące podziw całego świata p.t. 

POTRZEBNE 
mieszkanie 3 — 4 po- Dźwiękowe kine Dziśi Wielki tilm dźwiękowy. który zdobył wszystkie ekrany Świata 

kojowe ze wszelkiemi 
wygodami, pożądane w HOLLYWOOD Reż. w. MURNAU i e 2) 

pobliżu kościoła i na Mickiewicza 22 W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ladzi, 

s abe  "DEAGWU MIŁOŚCI 
  

        SĄ ; I albo II piętrze. Ofer- tel. 15-28. Nad program: Dodatki dźwięzowe. Pozzątsk o g. 4-ej w dnie Świąteczne o godz, 2 ej. 
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