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Józef Mo. 
Dziś odbędzie się uroczyste otwarcie 

pierwszego w Wilnie monumentalnego 

pomnika. Tym pierwszym człowiekiem, 

którego Wilno uczciło w tak uroczysty 

sposób, jest Józef Montwiłł. 

  

Kimże był Józef Montwiłł? Jakie czy- 

ny wyniosły go ponad tłum i rozsławi- 

ły jego imię, ze czcią i wdzięcznością 

przechowywane we wdzięcznej pamięci 

nowych pokoleń? 

Określenia: „znakomity filantrop", 

„;wybitny działacz społeczny” i t. p., 

które najczęściej są dodawane do na- 

zwiska MontwiHa, nie oddają istoty je- 

  

   

  

mierze i kulturalnem, do którejby Mon- 
twiłł ręki nie przyłożył. W swoich Sza- 

tach na Żmudzi kierował przędzalnią 

„domową”, zakrojoną na dużą skalę, a 

w Mińsku subsydjował polskie imprezy 

teatralne. Ów Montwił wileński... nie 

była to żadna ciasna  „prowincjonałna * 

głowa; był to trzeźwy, a niebylejaki u- 

mysł „regjonalny*. Z regjonalną na sze- 

roką skałę, praktyczną, robotą tu u nas 

w kraju, nie czekaliśmy zaiste przybycia 

pionierów i instruktorów z Mazowsza 

i Pomorza, z Mało- i Wielkopolski. 

Właśnie Józef Montwiłł był godnym 

przedstawicielem takiej właśnie naszej 

pracy u podstaw, typowym przedstawi- 

cielem tego, co i jak u nas robiono — 

nie teraz, kiedy mamy na usługi skarb 

wcale rozległego państwa, własny rząd 

i własną armję, — lecz wówczas, gdy 

trzeba było tu wszystko wykuwać jak z 

kamienia, wydzierać, lub podstępeni do- 

bywać, a pod czujnym wzrokiem i bez- 

litosnym batem. I przeto my, z pokolenia 

przedwojennego i z przedwojennych 

warsztatów Połoniae restitutae — szczy 

cimy się Józefem Montwiłłem i pamięć 

jego radzibyśmy przekazać  najdalszym 

pokoleniom. Niech świadczy!  Niech 

świadczy, żeśmy z takimi, jak on prze- 

wodnikami na czele stali tu — na szań- 

cach, co nie dały się zrównać z ziemią 

  

go czynów, nie określają dokładnie jc- 

go właściwych cech psychicznych. 

Niezawodnie Montwilt byt i filantro- 

pem i wielkim działaczem społecznym, 

ale jego praca filantropijna i społeczna 

miała specjalny, litewski (w znaczeniu 

tradycyjnem) rozmach i posiada od:ęb- 

ne, „tutejsze* cechy; polegające na wy- 

dobywaniu z rzeczy i zjawisk skrom- 

nych, szarych — patosu działania misyj- 

nego przy jednoczesnem traktowaniu 

rzeczy i zjawisk wielkich, koturnowych 

w sposób pełen rzewnej prostoty i glę 

bokiego, skromnego w swych  przeja-- 

wach, sentymentu. 

Jako działacz, wywodzi się Montwiłt 

z plejady naszych reformatorów i orga- 

nizatorów życia społecznego i ekono- 
micznego, ludzi tak różnych pod wzglę- 

dem charakterów i tak zbliżonych ao 

siebie wskutek podobnej pasji działania 
na rozległym terenie i — chciałoby się 

powiedzieć: romantycznego ujmowania 

wielu zjawisk życia codziennego. 

Antoni Tyzenhaus, Wojciech Pu- 
słowski, Aleksander Skirmuntt, Józef 

Montwił — oto ludzie różnych chara- 

kterów i zasług, tak niepodobni i tak 

podobni do siebie... 

Ludzie „tutejsi* z krwi i kości... 

Ta właśnie „tutejszość*, rasowość 

Montwiłła jest jego najbardziej charakte 

rystyczną cechą, która nałożyła ciekawe 

piętno na całokształt jego pracy ekono- 

micznej, społecznej, filantropijnej, poli- 
tycznej; kulturalnej. 

Nic też dziwnego, że inny wybitnie 

rasowy „tutejszy”, kreśląc wspomnienia 

o Montwille mocno zaakcentował regjo- 

nalne cechy psychiki i pracy Montwilta. 

Ś. p. Czesław Jankowski tak mówił 
o Montwille na łamach naszego pisma 

(Nr. 63 — 1927 r.) 
„Nie było w kraju sprawy, związanej 

z życiem ekonomicznem, a w znacznej   

i na których fundamencie teraz się tu 

buduje nową erę dla naszego ukochare- 

go, rodzinnego kraju“. 

Działalność Józefa Montwiłła przy- 

pada na okres najcięższy w dziejach na- 

szego kraju. 

Urodzony w r. 1850 w Mitjaniszkach 

pod Szatami, pow. Wilkomierskiego, 

wychował się Montwiłł w atmosferze 

smutku popowstaniowego; jako młody 

człowiek, mający poza sobą poważne stu 

dja uniwersyteckie w kraju i zagrani- 

cą, mógł należycie ocenić całą ohydę i 

wielkie niebezpieczeństwo akcji rosyj- 

skiej, zmierzającej do zniszczenia pol-- 

  

skości, — nic więc dziwnego, że odra- 

zu, stanął do pracy u podstaw. 

Był tak charakterystycznym dla owej 
epoki pozytywistą — romantykiem. 

Mając lat 35, stanął na czele najważ- 
niejszej wówczas, bo właściwie jedynej 
polskiej placówki: objął stanowisko dy- 
rektora Banku Ziemskiego. Na tem sta- 
nowisku wytrwał do śmierci, która go 
nagle zaskoczyła w r. 1911. 

Te dwadzieścia sześć lat kierowa- 
nia najpoważniejszą ówczesną polską 

płata poczto 
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instytucją, już zasługują na uznanie i 
cześć ze strony potomnych, ale dla Mon- 

twiłła ta praca była tylko fundamentem, 

na którym wzniósł on piękny gmach do- 

prawdy niezmarnowanego życia... 

Dorobek, pozostawiony przez niego 

społeczeństwu, jest wprost olbrzymi, 

szczególnie, jeżeli się uwzgiędni warun- 

ki, w jakich odbywała się wówczas pra- 
ca i straszliwe przeszkody, które trze- 

ba było zwalczać na każdym kroku. 

Twórca dwudziestu kilku  instytucyj 

społecznych,  filantropijnych, 

nych, ekonomicznych, finansowych, arty- 

stycznych — zaznaczył się chlubnie Mvn 

twiłł w dziele budowania gmachu nowe- 

go polskiego życia. 

Zakres jego prac i twórczej inicja- 

tywy był imponująco rozległy. 

Udzielmy znowu głosu świadkowi 

prac Józefa Montwiłła, Czesławowi Jan- 

kowskiemu: 

„Co zrobił Montwił? Planem jego naj- 

szerszym było ześrodkowanie całej pra- 

cy społeczno-filantropijnej w granicach, 

trzech gubernij: w „stworzonem przez 

niego w Wilnie Towarzystwie Pracy Spo 

łecznej. Niestety, zgon Montwiłła w 
1911-tym roku nie dał rozwinąć się in- 

stytucji na zamierzoną skalę. Podobnie i 

zainicjowany przez Montwiłła _ Dom, 

gdzieby pod wspólnym dachem mogły 

znałeźć pomieszczenie wszystkie powo- 

łane przezeń w Wilnie do życia instytu- 

cje i zakłady, nie został zrealizowany. . 

Zabrakło silnej i kompetentnej ręki, któ 

raby imprezę doprowadziła do końca. A 

zakładów * załóżył 
Montwił, jak wiadomo cały szereg. Przy 

pomnijmy przedewszystkiem Towarzy -, 

stwo Opieki nad Dziećmi, ze swemi od- 

działami, z których każdy jest doniosłą 

instytucją użyteczności publicznej, jak 

np. Kropla Mleka, jak obiady bezpłatne, 

jak patronat dla chłopców, jak warszta- 

ty rzemieślnicze etc. Dalej: miejskie Ku- 

ratorjum nad biednymi, Towarzystwo 

Sług im. Św. Zyty, Towarzystwo urzą- 

dzenia mieszkań i szkoła dla organi- 

stów. O rozwój przemysłu wileńskiego 

nikt tak usilnie nie dbał, jak Montwiłł, 

nie szczędząc nietylko własnego trudu, 

lecz i pieniędzy własnych. Był czas, 

gdy popierana przez Montwiłła i roz- 

wijana przezeń fabrykacja mebli wileń- 

skich słynęła szeroko np. po Rosji ca- 

łej. Miejskie rękodzieła miały w nim nie- 

strudzonego patrona. Albo Lutnia? Też 

dzieło Montwiiła, wszelako już w dziedzi 

nie kultury artystycznej, której pionier-. 

ką była zasłużona instytucja przez sze- 

reg najcięższych lat. Podczas  długolet- 
niego zasiadania Montwiłła w Radzie 

Miejskiej, z jego inicjatywy powstała wi 

leńska stacja elektryczna”. 

Długa jest litanja zasług Józefa Mon- 

twiłła, — rzetelne i trwałe są te zasłu- 

gil.. 

Nie dziw więc, że odrodzone i wy- 

zwolone z niewoli Wilno, właśnie Mont- 

wiłłowi wznosi pierwszy pomnik. 

Szczęśliwy zbieg okoliczności spra- 

wił, że twórcą pomnika jest profesor 

wskrzeszonego Wileńskiego Uniwersyte- 

tu Bolesław Bałzukiewicz, były uczeń 

wileńskiej Szkoły rysunkowej, założonej 

przez Montwiłła!... 

W. Charkiewicz. 

* + * 

Dzisiaj 9 października w skweize 
Franciszkańskim (Trocka 4) nastąpi od 
słonięcie pomnika wielkiego filantropa i 
działacza społecznego Józefa _Montwil- 
ła. Program uroczystości następujący: o 
godz. 11 rano nabożeństwo w kaplicy 
O. O. Franciszkanów, celebrowane przez 
JE. ks. biskupa, metropolitę Romualda 
Jałbrzykowskiego. 

Przemówienie wygłosi JE. ks. biskup 
Kazimierz Michalkiewicz. Podczas nabo 
żeństwa pienia religijne wykona chór 
Franciszkański pod batutą o. Jeremiego. 

O godz. 12-ej nastąpi odsłonięcie 
pomnika. Chór „Lutni* wileńskiej pod 
dyr. W. Kasztelana wykona specjalną 
kantatę, poczem nastąpią przemówienia 
i składanie wieńców. Na uroczystość 
przybyło wiele osób z Warszawy, Gro- 
dzieńszczyzny i Kowieńszczyzny. 

szkol- + 
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FRANCJA PRZYJĘŁA PROPOZYCJE 

ANGIELSKIE 

LONDYN PAT. — Donoszą z kół u- 

rzędowych, że aczkolwiek mie nadszedł 

jeszcze tekst odpowiedzi niemieckiej, to 

jednak wiadome jest już, że rząd Rzeszy 

jest przychylnie usposobiony do projek- 

tu wymiany zdań między Francją, Wło- 

chami, Niemcami i Anglją, wysuniętego 

przez rząd angielski. 

" Francja i Włochy również zawiada- 

miły, że przyjmują projekt angielski. 

Miejsce konierencji nie zostało jeszcze 

lustalone, mając jednak na względzie о- 

"gólne pragnienie usunięcia trudności, wy 

tworzonych przez wycofanie się Niemiec 

z konierencji rozbrojeniowej, należy się 

spodziewać, że kwestja ta nie nastrę:/y 
żadnych trudności. 

W oiicjalnych kołach angielskich wy 

rażają zadowolenie, że inicjatywa rządu 

angielskiego została przychylnie przyję- 

ta przez zainteresowane państwa. 

BERLIN PAT. — Nota, zawierająca 

odpowiedź rządu niemieckiego na zapro 

szenie angielskie do wzięcia udziału w 

konierencji londyńskiej, została wczoraj 

wieczorem wręczona angielskiemu char- 

ge d'affaires w Berlinie. Opublikowanie 

tekstu odpowiedzi oczekiwane jest w 

ciągu dnia dzisiejszego. 
LONDYN PAT. — Cała prasa podaje dziś 

wiadomość z Berlina, że gabiuet niensiecki po 
stanowił przyjać zuproszenie + wziąć udział 
w ewentualnej konferencji moca.stw, bez wy- 
suwania zgóry jakichkolwiek zastrzeżeń. akt 

„Odpowiedź niemiecka 
LONDYN PAT. — Foreign Office 0- 

trzymał dziś po południu odpowiedź nie 
miecką na notę Mac Donalda. Nota nie- 
siiecka zastrzegać ma, coprawda, że nie 
uważa ani noty francuskiej z 11 wrześ- 
nia, ani deklaracji brytyjskiej z 18 wrześ 
nia za stosowną podstawę do dyskusji 
na konierencji, niemniej wyraża swą zgo 
dę ua udział w proponowanej konieren- 
cji. 

Nota niemiecka zwraca uwagę na 
iakt, że dekłaracja brytyjska kładzie na 
cisk jedynie na stronę prawną zagad- 
nienia, wysuniętego przez rząd niemiec- 
ki, gdy nota francuska zajmuje się tylko 
alternatywą ewentualnego zaniechania 
zbrojeń niemieckich, podczas gdy istot- 
nym celem memorjału niemieckiego, — 
przedstawionego rządowi francuskiemu, 
było rozbrojenie, a nie uzbrojenie. Rząd 
«iemiecki mra wyrażać swą gotowość na 
wiązania stosunków z innemi mocarstwa 
mi celem znalezienia zadowalającego 
wszystkie strony wyjścia w sprawie ró- 
wnouprawnienia. Zdaniem Niemiec jed- 
nak, dyskusja taka prowadzona być wia 
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ntwil!1 „ok“ onliena rzbrojoniona dojdzie 
ten nie wywołuje w prasie optymistycznych 
przewidywań co do szans konierencji 4 mo- 
carstw w Londynie. > 

Przeciwnie, „Daily Telegraph" omawiając 
tę sprawę przewiduje, że konierencja, jaka się 
ewentualnie zbierze nie będzie obradowała w 
Londynie i będzie różnić się swoim składem 
od proponowanej przez premiera angielskiego. 
Nie jest pewnem, czy Niemcy zgodzą się na 
na Genewę, którą proponuje Francja. 

FRANCUSKIE PROJEKTY 

ROZBROJENIOWE 

PARYŻ PAT. — Znajdujący się 0- 
becnie w rękach premjera francuskiego 
projekt Francji o równoległem zorgani- 
zowaniu bezpieczeństwa i rozbrojenia, 
zawiera dwa programy: maksymalny i 
minimalny. 

Plan maksymalny przewiduje maksi- 
mum bezpieczeństwa, jakie projektodaw 
cy pragna zapewnić nietylko Francji, — 
lecz i wszystkim krajom europejskim 
bez różnicy 1 zawiera możliwie najwięk 
sze redukcje, mogące zadowolić — zda 
niem autorów — nawet najbardziej gorą 
cych zwoleaników rozbrojenia. 

Projekt maksymalny zakresla astaie- 
czne granice, do których gotowa jest w 
razie potrzeby posunąć się Francja na 
drodze redukcji rozmaitych rodzajów 
broni. 

Projekt minimalny określa granice, 
które Francja uważa za niemoz'iwe do 
przekroczenia w dziedzinie zbrojeń, do- 
póki warunki bezpieczeństwa, zapewnio- 
ne każdemu z poszczególnych państw, 
nie przekraczają pewnego niezbędnego 
minimum. Przed publicznem ogłoszeniem 
projekty powyższe rozpat:ywane będą 
przez Wyższą Radę Obrony Narudowej, 
jak również na Radzie Ministrów. 

па note Mar Donalda 
na w tym samym duchu, co w swoim 
czasie rokowania w Lozannie. 

Nota niemiecka czyni aluzje do pre- 
ambule umiowy  lozańskiej, rozciągając 
interpretację tej preambule, a także za- 
uianie nietylko na kwestję reparacyj, ale 
i na inne rozdziały traktatu wersalskie 
go. 

NOTA NIE BĘDZIE OGŁOSZONA 

BERLIN PAT. — Pełny tekst niemiec. gun) ażwozat 
kiej noty, wręczonej wczoraj wieczorem 
angielskiemu charge d'affaires w Berli- 
nie — jak stwierdza komunikat biura 
Wolifa — nić zostanie opublikowany.-- 
Prasa uzupełnia komunikat biura Coati 
o odpowiedzi niemieckiej na zaproszenie 
Mac Donalda informacjami, dotyczącemi 
terminu i miejsca konierencji. „Deutsche 
Allgemeine Ztg.* pisze, że dla rządu Rze 
szy inne miejsce zebrania się konferencji 
nie wchodzi w grę. Jako termin nota Nie 
miec proponować ma zwołanie konieren- 
cji w tydzień po zakończeniu się obrad 
Ligi Narodów. 

——-000—— =- 

Odlot kpt. Karpińskiego do Heratu odroczony 
TEHERAN PAT. — Odlot kpt. Kar- 

pińskiego z miejscowego lotniska został 
odroczony do jutra godz. 6-ej rano. — 
Przyczyną odłożenia startu do  Heratu 
była niemożność otrzymania w Tehera- 

nie odpowiedniej oliwy do motoru sa- 
molotu. Powrót kpt. Karpińskiego do 
Teheranu spodziewany jest 13, względ- 
nie 14 października. 

——000—— 

Starcia na wiecach wyb 
BERLIN PAT. — W czasie zgromadzenia 

przedwyborczego niemiecko - narodowych w 
Duesseldoriie doszło — znowu do krwawych 
starć z narodowymi socjalistami. Zebranie z0- 
stało rozbite, W czasie bójki padły strzaży. -— 
Jeden narodowy socjalista został ciężko ranny. 
Policja dokonała 20 aresztowań. Kronika krwa 
wych zajść w Berlinie notuje dalsze oliary.— 
Członek narodowo - socjalistycznego oddziału 
szturmowego został ciężko ranny przez niezna 
nego sprawcę. Ukazał się w „Angriff* rozkaz 
dowódcy oddziałów szturmowych okręgu ber- 
lińskiego, zabraniający narodowym socjalistom 

  

orczych w Niemczech 
branie udziału w zgromadzeniach niemiecko - 
narodowych. 

KONGRES PRASOWY HITLERUWCÓW 

BERLIN PAT. — W Monachjum odbył się 
kongres przywódców narodowo - socjalistycz 
nych, poświęcony wyłącznie zagadnieniom pra 
sowym. W reieratach stwierdzono, że partja 
rozporządza ponad 100 dziennikami oraz wiel 
ką ilością tygodników i, pism specjalnych — 
Obecnie prasa narodowo - socjalistyczna z0- 
stanie rozbudowana, przyczem cały szereg wy 
dawnictw przekształcony zostanie na dzienniki 

DOO>="S> 

Redukcja płac urzędniczych we Francji 
PARYŻ. PAT. — Posiedzenie gabinetu 

które odbyło się wczoraj, poświęcone było 
całkowicie sytuacji budżetowej. W dniach 

ET ITS ETO OSI 

KONGRES  PANEUROPEJSKI 

BERN. PAT. — W Bazylei zakończył 
się komgres paneuropejski. Hr. Coudenhove 
Kalerghi w ostatniem przemówieniu zapo- 

wiedział natychmiastowe otwarcie wielkiej 
ankiety, mającej na celu opracowanie pro- 
jektu utworzenia Stanów Zjednoczonych 
Europy. 

najbliższych odbędzie się jeszcze kilka po- 
siedzeń wi tej sprawie. 

Podczas wiczorajszego posiedzenia wyso 
kość deficytu budżetowego określona zosta 
ła w. przybliżeniu na 8 miljardów. Poru- 
szono między innemi sprawę redukcji płace 
urzędników, państwowych. Wahać się one 
będą w; zależności od kategorji między 5 a 
10 procent. Zasadnicze płace podstawowe, 
wynoszące do 9 tysięcy rocznie, nie zosta- 
mą naruszone. Dochód, otrzymany tą dro- 
gą, wynosić ma około 706 miljonów. Inny 
projekt przewiduje zaciągnięcie wielkiej 
pożyczki konsolidacyjnej. 

——000—— 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgeruj Kol, „Ruch“, 
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КОМЕ 
T-W0 MIĘDZYNARODOWEJ POLICji“ 

LONDYN PAT. — W Londynie powstało ne 
we towarzystwo międzynarodowe, którego ce- 
lem jest propagowanie utworzenia międzynaro 
dowych sił policyjnych dła utrzymania pokoju. 

Na czele tego stowarzyszenia stoją dwaj 
znani pacyfiści angielscy Georges Barnes i 
łord Davies. Towarzystwo to nosi nazwę „No 
wa Współnota Narodów. 

Cele towarzystwa określone są: 1) jako 
dążenie do utworzenia trybunału miedzynaro- 
dowego, któryby załatwiał wszystkie spory, za 
grażające pokojowi świata, a co do których 
nie jest kompetentny'Trybunał' Sprawiedliwości 
Międzynarodowej w Hadze. 2) dążenie do u- 
tworzenia międzynarodowej policji jako gwa- 
rancji bezpieczeństwa przeciwko agresji. 

Wiele wybitnych osobistości ze świata po- 
litycznego nadesłało do towarzystwa życzenia 
pomyślnego rozwoju, m. in. życzenia takie zio- 
żyli lord Cecil, prof. Murray, były prezydent 
Francji Doumergue, były delegat Japonji w 
didze Narodów hr. Ishi. 

TELEGRAMY | 
WĘGRY I CZECHY GŁOSOWAŁY 

ZĄ POLSKĄ 

BUDAPESZT. PAT. — Że strony kom- 
petentnej stwierdzają, że pogłoska o tem, 
jakoby delegat Węgier głosował przeciwko 
kandydaturze Polski do Rady Ligi Naro- 
dów, pozbawiona jest wszelkiej podstawy. 

Delegat węgierski głosował za Polską, co 
wynika z serdecznych stosuńków między 
obu narodami. 

WARSZAWA. PAT. — Poseł Republiki 
Czechosłowackiej w Polsce dr. Girsa w roz 
mowie z jednym 2 przedstawicieli komitetu 
polskiego Porozumienia Prasowego Czecho 
słowacko - Polskiego oświadczył co nastę- 
puje: 

Dnia 4 października w jednem z pism 
warszawskich opublikowana byla wiado- 
mość z Genewy, jakoby przy wyborze do 
Rady Ligi Narodów Czechosłowacja głoso- 
wała przeciw Polsce. Wiadomość tę — po- 
wiedział minister Girsa — uważam za bar- 
dzo szkodliwą dla wzajemnych stosurików 

polsko - czechosłowackich, tem bardziej, że 
wobec tajności głosowania do Rady, nie 
mogę dać oficjalnego zaprzeczenia tej po- 
głosce .Uważam jednak za niezbędzie о5- 
wiadczyć publicznie dla informacji opinji 
polskiej, że doniesienie według mego prze- 

konania i moich wiadomości, jest falszywe. 

ZGON MECENASA ŚMIAROWSKIEGO* 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę o gc- 
dzinie 7 rano zmarł nagle na udar sercowy 

warszawski Eugenjusz 
iarowsiki. Zmarły piastował ongiś god- 

ność posła oraz wiceministra sprawiedli- 
wości. 

OBNIŻENIE KOSZTÓW ADMINISTRA-* 
CJI KOMUNALNEJ 

'WARSZAWA. PAT. — Uchwalony na 
piątkowem posiedzeniu Rady Ministrów 
projekt rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie obniżenia kosz 
tów. administracji związków komunalnych 
przewiduje obniżenie kosztów! administra- 
cji ogólnej tychże związków w stosunku do 
wydatków ma te cele w roku 1930-31. — 
Zmniejszenie tych kosztów wynosić ma od 
20 do 25 procent i dokonane ma być w. cią- 
gu bież. roku. 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Mi- 
mistrów projektem rozporządzenia P. Pre- 
zydenta w sprawie ochrony drobnych dzier 
żawców rolmych, ochrona tychże dzierżaw- 
ców ma być przedłużona do dnia 1 paźdz. 
1938 r. Uchwalony przez Radę Ministrów 
projekt rozporządzenia Pama Prezydenta, 
nowelizujący rozporządzenie o przedsiębior 
stwie „Polska Poczta, Telegraf i Telefon", 
zmierza do oparcia tego przedsiębiorstwa 
ną podobnych zasadach prawnych, na ja- 
kich oparte jest przedsiębiorstwo „Polskie 
Koleje Państwowe". 

TRZĘSIENIE ZIEMI W GRACU 

WIEDEŃ. PAT. — Donoszą z Gracu, 
że po gwałtownej burzy odczuto w sobotę 
ramo w; samym Gracu i okolicy trzęsienie 
ziemi, które obudziło wiele osób ze snu, — 
Ruchy ziemi były faliste, w kierunku ze 
wschodu na zachód. 

OTWARCIE DNIEPROSTROJU 

MOSKWA. PAT. — Prace przygoto- 
waąwkcze do uroczystego otwarcia Dniepro- 
stroju zostały już ukończone. Dziś wyjeż- 
dżają z Moskwy na uroczystość otwarcia 
przedstawiciele rządu sowieckiego, mos- 
kiewscy korespondenei prasy zagranicznej 
oraz liczne delegacje. 

PROCES HANDLARZY NARKO- 
TYKAMI 

ALEKSANDRJA. PAT. — Zakończył 
się tu proces 63 osób, oskarżonych o nie- 
legalny handel narkotykami. 31 oskarżo- 
nych skazano na kary do 5 let więzienia i 
grzywny, sięgające w przeważnej części su 
my tysiąca funtów szterlingów. Szereg о- 
skarżonych sądzono przez sądy konsularne, 
ponieważ należą do obcych narodowości. 

ZAWALIŁ SIĘ 4-PIĘTROWY DOM 

KAIR. PAT. — W dzielnicy tubylców 

zawalił się 4-piętrowy dom, wskutek cze- 

go 9 osób, w tej liczbie 3 dzieci, zostało Zi- 

bitych, a wiele odniosło rany. Pod gruzami 

zmajduje się jeszcze kilku przechodniów i 

17 lokatorów tego domu. 
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Czas (280) w artykule pod wymow 
nym tytułem ,/Tragedja polskiej szkoły 
porusza sprawę szkolnictwa polskiego 
w Niemczech. 

Bez żadnej przesady można stwierdzić, że 
około półtora miljona Polaków mieszka w gra 
nicach Niemiec i to prawie wszędzie w zwar 
tych skupieniach. Na tę poważną liczbę istnie- 
je tam dwadzieścia kiika szkół ludowych, któ- 
re oczywiście nie zdołają zaspokoić potrzeb 
nawet dwudziestej części polskich dzieci. Ale 
w statystyce szkolnictwa ludowego figuruje 
przynajmniej ta skromna cytra szkół ludowych. 
Natomiast Polacy nie posiadają w Niemczech 
ani jednej szkoły średniej. Otóż z wielkim wy 
siikiem pieniężnym i moralnym zebrano wre- 
szcie fundusze potrzebne, aby założyć polskie 
gimnazjum w Bytomiu. Wybudowano gmach, 
odpowiadający wszystkim przepisom  szkol- 
nym i wymaganiom higjeny, zebrano ciało nau 
czycielskie, posiadające wszelkie wymagane w 
Niemczech kwalifikacje i wniesiono do mini- 
sterstwa ośwaty w Beriinie podanie o pozwo- 
lenie na otwarcie roku szkolnego... 

Według przepisów obowiązujących w Pru 
sach, otwarcie gimnazjum może nastąpić naj- 
później 12 października, późniejszy bowiem ter 
min nie pozwoliłby już na wykonanie całego 
programu szkolnego. Tymczasem upływa dzień 
po dniu, a sprawa zalega w Berlinie i pol- 
scy nauczyciele napróżno oczekują na swoich 
uczniów, których przeszło 100 zgłosiło się już 
do klas niższych. jest widocznem dążeniem 
władz pruskich, aby przewliec termin  otwar- 
cia poza dzień 12 października i w ten spo- 
sób uniemożliwić uruchomienie polskiego gi- 
mnazjum w bieżącym roku szkolnym. 

Polityka władz niemieckich w stosun 
ku do gimnazjum polskiego jes” całkiem 
wyraźna i jest tem bardziej niez :lachet- 
na, że na terenie polskiego Górnego Ślą- 
ska Niemcy mają aż 13 szkół średnich!.. 

- Trzeba mieć nadzieję, iż sprawa gi- 
mnazjum polskiego zostanie jednak za- 
łatwiona pomyślnie dla nas. 

Gazeta Polska (278) podaje sprawo- 
zdanie z działalności warszawskiej Rady 
Szkolnej, która na wielką skalę zorgani- 
zowała dożywianie dzieci bezrobotnych, 
kształcących się w szkołach warszaw- 
skich. 

Pomoc w dziedzinie dożywiania dzieci bez- 
robotnych, dostarczoną przez Radę Szkolną 
wyraża Się następującemi liczbami w stosunku 
dziennym: Obiady: w 786 domach prywatnych 
— 894, w 34 formacjach wojskowych — 2.702, 
w zakładach państwowych i instytucjach pry 
watnych — 1.535, w restauracjach — 250. 
Ogółem dzieci otrzymywały z powyższych źró 
deł 5.381 obiadów dziennie. Obiady gotowane 
w szkołach powszechnych, w kuchniach rejo- 
nowych i przez dwa pułki (36 p.p. i 21 p.p.) 
— 11.185. Ponadto Rada Szkolna bezpośred- 
nio dostarczała 69 szkołom bezpłatnie — 8.352 
porcje bułek i mleka, 83 szkołom 10.684 por- 
cyj po cenach ulgowych, oraz różne instytu- 
cje, zakłady naukowe, gimnazja i szkoły za- 
wodowe dawały dziennie 11.419 śniadań. 

Ogółem więc w roku ub. za pośrednictwem 
Rady Szkolnej wydano 1.268.648 porcyj mle- 
ka i bułek oraz 1.998.831 obiadów. O war- 
tości dokonanej przez tę instytucję pracy, 
świadczy również i to, że wydatki administra- 
cyjne, poniesione przy uruchomieniu i prowa 
dzeniu tej na szeroką skalę zakrojonej akcji 
wynosiły minimalną sumę — 13 tys. zł., co 
stanowi 4,47 proc. ogólnie wydatkowanych 
funduszów, Wydatkowanie tak niewielkich sum 
na koszta administrowania osiągnąć się daio 
w pierwszym rzędzie dzięki temu, iż Rada 
Szkolna umiała wciągnąć do współpracy w 
organizowanej przez Siebie akcji — w bardzo 
wielkim stopniu czynnik społeczny. 

Przeszło miljon porcyj mleka i bu- 
łek, prawie dwa miljony obiadów — po- 
moc to dla dzieci wielka, — czyn spo- 
łeczny piękny! Lector. 
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Według wszelkiego prawdopodobień -, 
stwa, proces Rity Gorgonowej odbędzie 
się przed sądem przysięgłych w Krako- 
wie w połowie listopada. Jak wiadomo, 
Sąd Najwyższy wskutek złożenia przez 
obrońców skargi kasacyjnej, postanowił 
odesłać rozpatrzenie sprawy — Согропо- 
wej do krakowskiego sądu przysięgłych. 

Proces Gorgonowej zapowiada się 
bardzo ciekawie. Obrońcy oska: zonej 
mają wystąpić wobec krakowskiego są- 
du przysięgłych z prośbą o powołanie 
kilku nowych świadków, oraz zgioszą 
szereg wniosków dowodowych o przed- 
miocie ekspertyzy śladów krwi na ko- 
szuli Gorgonowej. W sprawie tej doko- 
nane były dwie ekspertyzy, między któ- 
remi zachodzą poważne sprzeczności. W 
celu usunięcia tych sprzeczności i nie- 
pewności opinji ekspertów, obrońcy ma- 
ja zażądać ściśle naukowej ekspertyzy 
śladów krwi. Dużą sensację wywoluie 

  

pogłoska o tem, że obroncy mają za- 
miar powołać w cuarakterze Świadka 
pierwszego męża liorgonowej. Obrony 
Gorgonowej podję'a się trzech adwoka- 

0-00 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 26 dniu ciąg- 

nienia 5 klasy 25 Polskiej Państwowej Loterji 
wygrana w sumie 150 tysięcy zł. — 65707 

15 tysięcy zł. — 78630, 10 tysięcy zł. — 35041 
i wygrane po 5 tysięcy zł. 56289, 65937, 
9859 i 46457. 

SŁOWO 

SILVA RERUM Proces Gorgonowej w listopadzie 
NOWE WNIOSKI DOW ODOWE OBROŃCÓW 

tów: dwóch z Warszawy dawny 
obrońca oskarżonej, lwowski adwokat 
dr. Axer. - 

Według obaw'qzującego obecne ko- 
deksu karnego -— sicie Gorgonówej w 
razie udowodnienia zorodni - gru”i Кага 
od 5 lat więzienia uc kary śmierci włącz 
nie. „ 

„Obrońcy przejr=wadzają z Gicrgono- 

  

wą liczne konterencje, które mają na ce- - 
lu ustalenie jecaońit:| opinji obrony. 
  

KAPELUSZE 

jesienne w dużym wyborze od złotych 

E MIESZKOWSKI 

MICKIEWICZA 22 
  

Turniej tenisowy 
w Meranie 

MIERAN. PAT:— W dalszym ciągu mię 
dzynarodowego turnieju tenisowego w Me- 
ranie w grze pojedyńczej panów: mistrz 

Polski Hebda pokonany został wczoraj 
przez Austrjaka Matejkę w 2 setach 2:6, 
0:6. Hebda był zdecydowanie nie w: fonmie 
i grał słabo. Natomiast Jędrzejowska, u- 
czestnicząc w) grupie finalowej pań, odnio- 

sła nowe zwycięstwo, bijące Włoszkę Riboli 

*8:6, 6:1. 
IBRAN. PAT. — Mistrzyni Polski w 

tenisie Jędrzejowska odniosła na turnieju 

międzynarodowym: w: Meranie nowy sukces 

bijąc w ćwierćfinale Włoszkę Pucilemnelli 
w dwłóch setach: 6:0, 6:0. (Para. polska Ję- 
drzejowska — Hebda pokonała parę au- 

strjacko - włoską Matejko — Luzzali 7:5, 

6: 
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Niezwykłe koleje Lipy Mińskiego 
STOŁPCE. W dniu wczorajszym t. i. 

6 b.ni. pociągiem pasażerskim, zdążającym z 

Moskwy do Stołpców, przybył p. Miński Lipa, 

mieszkaniec Warszawy, który jak to się czę- 

sto zdarza, wśród wyciedłonych pasażerów z 

Rosji, nie mając gotówki, posiadał wykupiony 

przez władze sowieckie bilet do Stołpców. 

Miński Lipa objechawszy niemal całą ku- 

1е ziemską w celu poszukiwania pracy, nigdzie 

jei na stałe znaleźć nie umiał. Był w Meksyku, 

Palestynie, we Francji, a ostatnio będąc w prze 

jeździe do Polski, w Berlinie, wstąpił tam do 

Poselstwa Chińskiego, gdzie otrzymał wizę na 

wjazd do Chin. Po przybycia do Warszawy, 
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uzyskawszy wizę tranzytową sowiecką na 

przejazd przez ich terytorjum, udaje się z War 

szawy przez Stoipce do Chin. 

P. Lipa Miński tak, jak wszyscy pasażero- 

wie, na pierwszej stacji sowieckiej Niegoreło- 
je, wymienił swą skromną sumkę, bo wyno- 

szącą 100 złotych polskich (wprawdzie jak 

na podróż do Chin, to trochę za mało) na 20 

rubli sowieckich, a mając bilet wykupiony do 

Mińska, udat się do wskazanego miejsca. 

W Mińsku rozpoczął, jak to już zwykł 

czynić wszędzie, poszukiwanie pracy, a dowie 

dziawszy się od ludności mińskiej, iż należy 

zgłosić się uprzednio do G.P.U., stracił wiarę 

we wszelkie dalsze powodzenie w pozostałej 

dalekiej drodze, p. Lipa, nie wierząc w dobre 
intencje G.P.U., poszukiwał pracę na własną 
rękę. Zapomniał tylko p. Miński Lipa, że jest 

w Mińsku, w Rosji i choć nie jest bynajmniej 
„pacjentem z prowincji”, nie wie w jaki to 
sposób w czasie jazdy tramwajem, skradziono 

miu posiadane pieniądze i paszport zagranicz 

ny. Lecz los okazał się więcej niesprawiedli- 

wym, kiedy nazajutrz, udając się na stację ko- 

lejową, aby tam przenocować, zostaje przez 

organa G.P.U. zatrzymany i osadzony w wię 
zieniu. W dniu wczorajszym trafił do Stołp- 

ców, skąd niezwykły poszukiwacz pracy 70- 

stął odesłany do miejsca swego zamieszkania. 

Tornado nad Rivierą 
Nicea w październiku 1932. 

Podróżni pociągu pośpiesznego, zdążają- 

cego z Paryża do Nicei, zbudzeni zostali kolo 

stacji Frćjus silnym wstrząsem wskutek nagie 

go zaliamowania ekspresu. Droga była prze- 

cięta, a tor kolejowy zalany wodą na 2 me- 

try wysokości. (Gwałtowny wiatr  wstrząsał 

wagonami, deszcz siekący przenikał do prze- 

działów, tworząc kałuże wody. Po dłuższy 

dopiero czasie nadszedł pociąg ratowniczy —-2 

'Pulonu, który zabrał zziębniętych i zdener- 

wowanych podróżnych z powrotem do Marsy- 

li. Szalejący huragan odciął od świata  lazu- 
rowy brzeg. Od Saint Maxime od Nicei wy- 

brzeże przedstawiało się jak łańcuch  zburo- 

nych domów, zerwanych  wichurą mostów, 

przewróconych w zatokach portowych  stat- 

ków, zalanych dróg. jedna noc wystarczyia, 

aby „kraina marzeń”, kwietnik palm i pna- 

cych róż zamieniła się w zniszczone siłą ży- 
wiołu pobojowisko. Drogi kolejowe i auto- 

mobilowe, łączące wszystkie miejscowości wy- 

brzeża i niemal ocierające się o tak spokoj- 

ne zwykle fale morza Śródziemnego, znikły 

pod naporem wody, na której pływały szcząt- 

ki dachów, mebli i najrozmaitszych przedmio 

tów. Wioski opustoszały, winnice zostały zni- 
szczone, stodjony sportowe zamieniły się w 

jeziora. 

iłuragan przypadł podczas pięknie rozpo 

czynającego się sezonu jesiennego na Rivierze, 

zareklamowanego niezawodnym atutem „ostat- 

nich promieni letniego słońca”. Stroskani hote 
larze kazali śpiesznie wypompowywać wodę z 

piwnić, ustawić nowe budki kąpielowe na pia- 

sku i starali się robić „bonne mine au тай- 

vais jeu*. Obawa o utratę z trudem  zdoby- 

tych gości, których mogłyby wypłoszyć prze- 

dłużające się deszcze, była głównym powodem 

ich troski. Ale goście nie poddali się panice 
Dzięki istnieniu kabla podziemnego w Nicci, 

  

Cannes i Antibes, 

nie została przerwana, Anglicy i 

mogli rozsyłać depesze, że „są cali i nic im 

nie zagraża”. Przeżyć tornado, gdy się spało 

wtedy w wygodnem łóżku  hotelowem, jest 

także sensacją. Tylko ktoś przesądny przypo- 

mniał przepowiednię jakiejś wróżki o mająceia 

niezadługo nastąpić zalaniu Jasnego Brzegu 

przez morze. Sceptyk odparł, że przepowied- 

nia. ta byłą wymyślona przez przedsiębiorców 

miejscowyci i miała skłonić turystów 

zwiedzania Riviery, zanim zniknie ona : po- 

wierzchni ziemi. 

Najbardziej ucierpiało wskutek katast"ofv 

wysunięte na zachód Saint Raphael, część w;- 

brzeża koło granicy włoskiej, ad Nicei do Men 

    

Na ulicach Paryża odbył się wielki 
ścig* samochodzików dziecinnych. 

„WY- 

trzeźwa, pozytywna, nawet materjali- 
: styczna. A tymczasem siedzi przedemną 

„chłop jak dąb i szepce o miłości i po- 

Wczoraj przyszedł do redakcji | p3- 
wien młodzieniec z dwoma rękopisanii. 
Jedem liczył dwadzieścia pięć kartek bi- 
tego pisma, drugi — dwadzieścia — Je- 
den był nowelą, drugi szkicem czy im- 
presją, bardzo osobistą, bardzo liryczną, 
nabrzmiałą przeżyciami młodzieńca. W 
rękopisach, przepisanych czyste i sta- 
rannie, uderzała pewna liczba błędów 
ortograficznych i gramatycznych. , Mło- 
dzieniec pisał: spokuj, rob. jiż, prze- 
dzieżgnąć, niepotrafją; myli -— poto i 
po to, zaco i za co; operoweł najbar- 
dziej banalnemi porównawa:ni i meta- 
forami w rodzaju: srebrna rosa, lub bla 
dy księżyc; nakoniec treść” jego utwo- 
rów nie zawierała ani jedacj owej war- 
tości. 

Młodzieniec jest pełnoletni, ukoviczył 
gimnazjum w Wilnie, obse:ue  studjuje 
w liniwersytecie Stelana Batorego. 

Nie chodzi wcale o to, aby literacki 
młodzieniecestał się preiekstem do narze 
kań na szkołę średnią i uniwersytet. Nie 
chodzi o to, aby z rozpacznem oburze- 
niem wykrzyknąć: > 

—- Jakto? Więc gimnazju:n dało ma- 
turę chłopcu, który pisze spokój przez 
u ?! ь 

To głupstwo. Żnam pewną wileńską 
nauczycielkę gimnazjalną „z pełnemi 
kwalifikacjami", która pisze „matymaty- 
ka”, a raz w dzienniku, zwalniając ucz- 

nia z lekcji, zanotowała: „N N poszedł 
do masarzysty*. Widocznie biedna ko- 
bieta nie zdawała sobie sprawy, jaka 
różnica zachodzi pomiędzy masarzem i 
masażem. Więc jeśli literacki młodzie- 
niec był przypadkiem jej uczniem, daj- 
my jego ortograiji spokuj. Niech sobie 
pisze, jak chce, byleby tylko był dzielnie 
wysportowanym człowiekiem, uczeawym 
obywatelem i dobrym humanistą, Mo- 
że tym sposobem również zostanie nau- 
czycielem, a może dyrektorem gimna- 
zjum. Takie ma bowiem zamiary. Prag- 
nie — powiada — poświęcić się -pracy 
pedagogicznej. 

— Kocham ten zawód — mówi — 
czuję do niego powołanie. 

Nie lubię, jak ktoś tak mówi. Kocham 
zawód... powołanie... W ustach wyspor- 
towanego młodzieńca trąci to aiektowa- 
nem staropanieństwem. Ale niech czuje 
wolę bożą do stanu nauczycielskiego. 
Będzie kiepskim' nauczycielem. 

Wysłuchawszy młodzieńca, zapyta- 
łem: > 

— Skoro pan chce zostać pedago- 
giem, skoro studjuje pan filologję, poco 
pan pisze nowelki i poematy liryczne? 

— Czuję, — odpowiada — że mam 
zamiłowanie do literatury. 

Miłość.. powołanie... zamiłowanie... 
Boże drogi, jak mylnie nieraz sądzimy 
młodzież współczesną. Mówimy, że jest 

wołaniu. Nie mówi nawet: dzieci, a —- 
dzieciarnia. Kocha dzieciarnię. 

— Czort wie, co takiego — pomy- 
ślałem i- zadałem młodzieńcowi jeszcze 
kilka pytań. Zagabnąłem go 0 szkotę, w 
której się uczył, o jego profesorów. Szko 
ła, okazuje się, pierwszorzędna. Cieszy 
się najlepszą opinją. Zresztą młodzieniec 
był nie w jednej, Przeszedł kolejno przez 
trzy gimnazja wileńskie, i nakoniec ukoń 
czył właśnie to najlepsze. 

Powiada, że znalazł w niem to, cze- 
go szukał. Ojcowski stosunek nauczycie- 
lii macierzyński stosunek nauczycielek, 
serdeczną wnikliwość w sprawy i życie 
uczniów, gorliwą troskę o ich wycho- 
wanie fizyczne, moralne i umysłowe. 

— Czułem się, jak w rodzinie. Szko- 
ła zastąpiła mi dom i cieplo ogniska 
rodzinnego. 

— O, pomyślałem — ależ i styl! -— 
Wyuczona bestja jak z książki czyta. 

W szkole okazuje się było kółko lite- 
rackie. Kółko — nie koło. Właśnie kół- 
ko, prawie kółeczko, bo należało doń nie 
wielu uczniów, ci tylko, którzy napraw- 
dę mieli zamiłowanie do literatury ojczy 
stej, kochali jej piękno, bijące z dzieł 
nieśmiertelnych wieszczów, 

Tak mówił młodzieniec. Piękno ż 
dzieł nieśmiertelnych wieszczów. A ja 
wciąż rozmyślałem nad jego stylem. 

W kółku pracowano nad literaturą. 
Czytano, komentowano, wygłaszano re- 

€6 Tmunikację samolofową. Trzeba jednak 

Młodzi mistrzowie kierownicy 

ner. 

komunikacja telegraficzna tony. Dzięki temu gracze kasyna w Monte 

Amerykanie Carlo mogli nie przerywać przez calą noc 

matchu z losem o skromną sumę  kilkunasiu 

tysięcy franków. Szczelnie zasłonięte okna ue 

dopuszczały blasku błyskawic, a wytęžony 

słuch graczy, chwytając słowa krupiera, Šie 

rozróżniał ryku wiatru na dworze. 

Akcja ratunkowa zorganizowana przy po- 

mocy strzelców alpejskich odbywała się szyb- 

ko i sprawnie. Uruchomiono natychmiast «o- 

WT wieie 

miesięcy.i wiele miljonów, aby straty zosta- 

ły wyrównane. Słońce południa, które zaswie- 

ciło już na drugi dzień po burzy, będzie naj- 

lepszym sprzymierzeńcem wysiłków ludzkich 

M. €. 

  

   
Na fotografji naszej widzimy młodych 

mistrzów na wirażu. 

feraty, odprawiano sądy literackie, rez- 
wijano twórczość oryginalną. Opiekun 
kółka, czy też kurator kółka, oczywiście 
profesor, światły i umiłowany przez 
młodzież przewodnik, zachęcał bardza 
do twórczości oryginalnej. Więc mło: 
dzież pisała. Różne takie rzeczy. Wraże- 
nia, nowele, wiersze. Jeden naprzykład 
chłopiec celował w sonecie. W kółku 
ogłaszano także konkursy na utwory li- 
terackie. Wydawano gazetkę, w której 
młodzież zamieszczała swoje utwory. U- 
kładano wiersze okolicznościowe. Więc 
tam, powiedzmy, imieniny dyrektora, 
czy też rocznica powstania listopadowe- 
go. 

Takiemi znaczy się drogami rozwija- 
ły się zamiłowania literackie młodzieńca. 
I wszystko to w atmosferze szczerego 
uczucia i prawdziwej serdeczności. Mo- 
żna powiedzieć, że naprawdę  wcielano 
w czyn słowa naszego nieśmiertelnego 
wieszcza: 

-— Miej serce i patrzaj w serce! 

Zapał płonął w młodych serduszkach, 
a kult przeszłości i miłość do ojczyz- 
ny uskrzydlała je. 

Tak się wychował młodzieniec, pi- 
sząc w dyktandach: spokuj i przedzież- 
gnąć, a w wierszach: blady księżyc i sre 
brna rosa. Kurator kółka chwalił jego 
wiersze i zachęcał. . 

Potem młodzieniec złożył  mafurę,, 
złożył dobrze. Gimnazjum to wogółe stoi 
na wysokim poziomie i wydaje zazwy-- 
czaj sto procent matur. A potem poszedł 
na uniwersytet, zapisał się na humani- 

U MALARZY WILEŃSKICH 
  

FRESKI JÓZEFA HORYDA 
Znamy i ceniony w! Wilnie malarz Józef 

Horyd, którego indywidualność najsilniej 
występuje мл portrecie i w rysunku, jest 0- 
becnie w toku pracy, zakrojonej na wielką 

skalę. Zdobi mianowicie dużemi kompozy- 
cjami freskowemi salę reprezentacyjną ka- 

  

syna garnizonowego. Projekt dekoracji sa- 
li powstał dzięki inicjatywie pułk. dypl. 

Wendy; «wykonanie powierzono Horydowi, 

który, po sporządzeniu szczegółowych szki- 

ców, przystąpił w. końcu sierpnia do zreali- 
zowania swych pomysłów dekoracyjnych. 

Polegają one na ozdobieniu trzech ścian 
sali w górnych ich częściach dziewięcioma 

freskami. 

° 8а to alegoryczne kompozycje, których 

punktem centralnym jest środkowa, ponad 

głównem wejściem. Traktowane z wielką 
swobodą i chwalebnem unikaniem realizmu 

posługujące się motywami mitologicznemi, 

które wnoszą pierwiastki spokoju i harme- 

nji, kompozycje te przedstawiają symbo- 

licznie sceny z życia rolniczego, wojskowe- 

go i morskiego Polski. Świetnie narysowa- 

ne obnażone postaci męskie i niewieście za 

trzymują uwagę widza pięknym układem i 

ruchem. > 

Utrzymane w ciepłej i jasnej tonacji, 

pejjne światła, którego źródłem jest fresk 

środkowy (alegorja ojczyzny) i soczyste, 

stanowią wiszystkie freski znakomicie skom 

ponowaną całość, która staje się wysoce 

artystyczną i cenną ozdobą sali, tem bar- 
dziej, iż malowana temperą kazeimową w 
sposób monumentalny, obliczona jest na 
wieloletnią trwałość, 

W ogólnych zarysach praca jest już wy- 
kionana. Obecnie artysta zajęty jest opra- 

  

cowaniem i wykończeniem szczegółów, ma- 
lując jednocześnie w szybkiem tempie por- 

tret olejny generała Krok - Paszkowskiego 
wierny: w charakterze, poważny, istotnie 

reprezentacyjny. 
Reprodukcja nasza przedstawia frag- 

ment sali z kompozycją, wyobrażającą 
„Spotkamie Bohatera". Wysz. 
YYYYYYYYYYYYYVY YYYYYYYYYYVYYYYYYYVYYYYVYYYYYVY. 

Anons 

W myśl pism: MSWojsk., Dep. Inż. L. dz. 
7007/28 Sap i MSWojsk, W.I.N.W. Nr 
2700/32/RN. została dozwolona do wydania 
drukiem książka pod tytułem: 

KAROL MAŁACHOWSKI major. 

Fartyfikacja polowa 
w 2 tomach z przeszło 340 rysunkami. 

Opinja M. S. Wojsk. o książce: 

.,„opracowana została z ogromnym nakła- 
dem pracy“... 

i „.,zawiera ona wiele cennego 
dla studjowania fortyfikacji"... 

  

materjału 
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Zagadka kulis lotniczych 
Dwa dni temu prasa francuska roznio- 

sła pierwszą wiadomość o wielkim skan- 

dalu lotniczym: do władz policyjnych zgło- 

sił się niejaki Serge Lucco, stojący do 

miedawna bardzo blisko francuskich sfer 

toiniczych i wydał dwa dokumenty, mające 
stwierdzić 'wimę pobierania jupówek ze stro. 

ny szefów francuskiego lotnictwa; w pół 

dnia później przedlożył sześć innych do- 

kumentów. Tyra razem prasę obiegła wia- 

domość, że kompromitują one paru wybit- 

myh polityków. Liuceo i jego towarzysz p. 

Bouilloux - Lafont przedstawili pisemne 

dowody, fotografje czeków, świadczące, 

że w ciągu roku 1931 na żołdzie przemysło- 

wego magnata Weillera i amerykańskiego 

dostawcy francuskiego lotnictwa „Gua- 

ranty Trust" pozostawali tacy ludzie, jak 

wpływowy deputowany Renaudel i L. Du- 

mesnil, nietylko deputowany, ale i b. mi- 

nister... lotnictwa. 

Wrażenie było duże. Wirażenie było tem 

większe, że urzędnikiem, któremu zdano 

śledztwo był miejaki Faux-Pas-Bidet, ko- 

misarz policyjny, o którym wiele pisze w 

«wych pamiętnikach z pobytu w Paryżu 

czasu wojny Lew Trockij. 

Faux-Pas-Bidet zgniótł był "wówczas 

szczególnie silnie paryską centralę komu- 
nistyczną i zyskał sobie taką markę, że po 
zwycięstwie bolszewizmu w Rosji, wylsłamo 

go 1 tam na przeszpiegi. Grunt moskiewski 

nie przyniósł jednak szczęścia komisarzo- 

wi; gdyż dostał się do więzienia... i omal 

mie zapoznał się bliżej z Czeka, Dziś om to 

prowadzi sprawę lotniczego skandalu. 

I skamdal ten dopiero dziś załamał się 

w sposób mieprzewidziany. Oto oskarża ją- 

cych aresztowano pod zarzutem popełnie- 

stykę i pragnie poświęcić się zawodo- 
wi nauczycielstkiemu. Rozumie, jak tru- 
dnym i odpowiedzialnym jest ter za- 
wód, jak wielkie nakłada obowiązki. Ale 
adept ma zapał i dużo dobrych chęci, 
czuje powołanie. ; 

— Ma serce i patrzy w serce — po- 

myślałem. 

— A potem zastanawiłem się. Zdu- 

miałem się nad paru sprawami. Co do 

ortograiji — sprawa już załatwiona. Za- 

interesowało mię. co innego. Skąd ta 

wylewność, ten koniesyjny nastrój mło- 

dzieńca? Widzi mnie pierwszy raz i tak 

się spowiada. Jaka szczera, uina ; bez- 

pośrednia natura. Obcemu  cziowieko- 

wi zdradzać tajemnice kółka literackie- 
go i intymność życia gimnazjum! Mło- 
dzieniec bowiem wymieniał z сара'ет 

voda- nazwiska swych wychowawców, а 
wał różne szczegóły. Mówił wprawdzie 

o wszystkiem z uznaniem i z nyłością, 

ale przypuśćmy, że jestem sceptyk i iro 

nista. Nie jestem nim, lecz młodzieniec 

tego nie wiedział. Miał przed sobą nu 

znajomego i wtajemniczał go w swe Ży- 

cie osobiste i w życie swej szkoły.A jeżeli 

ten nieznajomy szczerość jego poczytu - 

je za głupotę, i z opowiadań jega o pe- 
dagogach, i z jego ortogralji, i z jego 
stylu powziął jak najgorsze o tych peda- 
gogach wyobrażenie? Dorosły młodian 
— student i początkujący literat - nie 
zastanowił się nad tem. 

To było pierwsze zdziwienie. Ale 
dlaczego nie zastanowił się? Wido-znie 
nie umie się zastanowić. Jest w samej 

nia fałszerstwa. Komunikaty prasy stwier- 

dzają, że przedłożone władzom czeki były 

falsyfikatami, že Lucco, že Lefont, že Lu- 

bersac, trzej ludzie którzy je przedkładali, 

przez których ręce przeszły, siedzą w, a- 

reszcie śledczym. Aa 

Ktoś powie: banalna historja, pospolita, 

maiwna intryga. Ale w niej są przecież rze- 

czy, które każą śledzić co dalej. 
I tak charakterystycznym jest fakt, że 

cstatni z aresztowanych Jan de Lubersae 
nie chciał podać sędziemu Bracke, skąd do- 
szły do jego rąk kompromitujące czeki - 
falsyfikaty, Odmówił w chwili, gdy pow- 
szechnie mówiono już o tem, 

że „skandal w; lotnictwie" — tak się 
tajemniczą aferę określa— jest imtry- 
gą na bardzo grubą skalę o władzę, 
wpływy i.. pieniądze związane z kwe- 
stją dostaw materjałów do lotnictwa. 
Intrygą w której z grupą jedną Re- 

naudel — Dumesnil walczy inna. Kto? 

Dość powściągliwie, ostrożnie i dys- 

kretnie lansują w Paryżu pewne ma- 
zwiska. Jam de Lubersac milczy. 

Jan de Lubensac jest tym właśnie, któ- 
ry wiręczył kompromitujące dokumenty 

Lucco i Lafontowi. Kto mu je wręczył. 
Wszelkie obecne domysły na temat osób 
intrygujących nie potwierdziła narazie 
żadna mowa: wiadomość. Ale jeśli paryska 
„Suretć* odkomenderowała tu jednego ze 
swych asów, to widać że gra jest nietylko 
tajemmicza i nietylko pierwszorzędnej 
(chodzi o lotnictwo, lotniefwo wojskowe 
Francji!) wagi, ale że należy do tych, w 

których mogą być skompromitowani, tak 

czy owak, mie ci to inni, ludzie systemu. 
Trzeba uważać. Gare! 

otwarty, nie potrali po 
wściągać swych uczuć, jest entuzjastą. 
Ale takim entuzjazmem i otwartością 
wydaje sobie najgorsze świadectwo. Te 
nie jest otwartość, to — zupełny brak 
krytycyzmu, doskonała naiwność, nie li- 
cująca z jego wiekiem i położzriem 
kulturalno-społecznem. 

— Mlodzieniec-jest źle wychowany 
— myślałem — nie umie mówić, uży- 

wa sztucznego i banalnie ckliwego sty- 

lu, ma spaczone poglądy na sprawy lite- 

ratury. Młodzieniec jest biedny, ubogi 

duchem. I nie wie o tem. Przeciwnie, zy- 

je w przekonaniu, że posiada prawdę. 
A prawda ta jest właśnie fałszem, który 
może się na nim zemścić. 

Dlaczego tak jest? Wyedukował się 
w środowisku, gdzie ojcowie — naczy- 
ciele i "matki — nauczycielki pielęgna- 
wali w nim serce, budzili uczucia mo- 
ralne, rozwijali władze umysłowe, napę- 
dzali z entuzjazmem do ideałów. I ot co 
wyszło: duży a durny. Jakiż złośliwy fi- 
giel pedagogiczny! ю 

Pomyšlawszy tak, спстает sobie Za- 

dać pytanie: kto winien? 

Napewno nie młodzieniec. Napewno 

nie jego wychowawcy. Muszą to być naj 

lepsi ludzie, działający w najlepszej wie- 
rze. Mają prawdopodobnie jedną tylko 

wadę: brak im krytycyzmu i  poczucia 

ironji. Za dużo: zato szafują uczuciem i 
entuzjazmem. A z uczuciem trzeba się 
bardzo delikatnie i umiejętnie obchodzić. 

Wysz. 

rzeczy szczery i 
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rzeźby. Komisja uznała, że przebieg Trac 
nie budzi żadnych zastrzeżeń, a warunki 
określone w umowie, zostały wypełmione. 

— Obniżka cen obiadów. — Związek Pra 
1 74 © A į K = A cy Obywatelskiej Kobiet, dążąc do umożliw'e 

— Zarząd Akademickiego Koła Kownian nia szerokim kołom inteligencji spożycia zdro- 

© 

   " 
JADWIGA ŁASTOWSKA 
Żona dyrektora Wileńskiej Rolniczej Stat Ji Dośwładczalnej w Bie- 
niakoniach, prof. Wacława Łestowskiego, niestrudzona i zasłużona 

działaczka na niwie spcełeczno-rolniczej. 
Zmarła po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakrsmentami 

w Bieniskoniach dria 7 października b. r. 

Ekspcertacja zvłck ze Stacji Doświadczalnej do Kościoła parafjalnego 
w Bieniskoniach cdbędzie się w niedzielę dnia 9 b. m. o godz. 15 30, 

     
SPRAWA MILEJKOWSKIEGO W SĄDZIE 

APELACYJNYM 
Sąd Apelacyjny w Wilnie w składzie: prze 

wodniczący prezes Wyszyński oraz sędziowie 

Limanowski i Jodziewicz — rozpatrywał w 
dniu wczorajszym głośną sprawę Izaaka Milej 

kowskiego, znanego literata, oskarżonego © 

zamordowanie własnej żony. 
Jak wiadomo, Milejkowski 

podaje do wiadomości, że sekretarjat Koła wego i taniego obiadu, obniżył ceny na obia 
czynny jest we środy i soboty od godz. 18-ej dy w Stołowni Związku (Jagiellońska 3 m.5) 
do 19-ej w lokalu przy ul. Zamkowej 3 m. 3. m. 3) do 60 gr. Przy miesięcznych  abona- 
Nowi członkowie proszeni są o zgłaszanie się. mentach 10 proc. zniżki. 

— Z Chóru Akademickiego. — Z powodu 
mających się odbyć wkrótce uroczystości a- 
kademickich najbliższa próba chóru akademic- 
kiego odbędzie się dzisiaj w Ognisku Akade- 

  

Po powrocie z letniska i załatwieniu wszy 
stkich spraw i kłopotów domowych, związa- 
nych z ulokowaniem dzieci w szko!acau oraz 

    
skazany został 

  

NIEDZIELA mikiem o godz. 12 w południe. Zarząd prosi i Я аеа 

Deiś 9 Wscnód słeńce g. 5. 58 wszystkich członków o punktualne przybycie i saapatrzebicih 10 oł i A AA przez Sąd Okręgowy w Grodnie na trzy lata pogrzeb w poniedziałek 10-go b. m o godz. 10.30. 

Dyonizego zawiadamia, że próby odbywają się w ponie- okres zimowy należałoby pomyśleć © jakiejś twierdzy. Rozprawa WRZ W Sądzie Ape O czem zawiadam a WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 

r o Zachód słońca g 18 04 i piątki w Ognisku Akademickiem o rozrywce dla siebie. lacyjnym zakończyła się zmniejszeniem oskai- ORGANIZACYJ I KÓŁEK ROLNICZYCH E 

Franciszka so Z: 20. e НЕЫ "CRG Rozrywką tą naturalnie jest radjo, a więc żonemu kary do 2 lat aresztu z zawieszeniem 3 в 

amen Ё рЁ_Ё‘ЁУ przyjmuje sekretarka chóru w Cza- należy doprowadzić do porządku swój radjo- wymiaru tej kary na przeciąg lat dwóch. 
odbiornik tak, aby przez okres zimowy pra- Akt oskarżenia popierał prokurator Kryczyń 

SZKOLNA 

— Egzaminy dla przerośniętych. — Z in- 
spektoratu szkolnego m. Wilna dowiadujemy 
się, że rozporządzenie p. ministra wyznań re- 
ligiinych i oświecenia publicznego postanawia 
że egzaminy nadzwyczajne z zakresu progra- 
mu 7-klasowej szkoły powszechnej odbędą się 
w dniach od 24 do 30 października 1932 r. o 

_ KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 8 PAŻDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 770. 
Temperatura Średnia: -r6. 

Temperatura najwyższa: +11. 

cowa łnależycie. 3 
Chąc tego dokonać tanio i: ku zadowole- 

niu własnemu należy zatelefonować pod nr. 
16-06 do f-my „OGNIWO“ ul. $-to Jańska 9 
w Wilnie. 

Firma ta tanio i możliwie na dogodnych 
warunkach sprawdzi i doprowadzi do porząd 
ku cały aparat, uzupełniając wszystkie braki. 

ski— w obronie zaś oskarżonego występowali 

adwokaci: Firstenberg i Czernichow. Powódz: 

two cywilne rodziny zamordowanej popierali 

adw. Terlikowski z Grodna oraz adw. Petru- 

sewicz. p. w. 

ZAKOŃCZENIE PROCESU PRZECIWKO 

Katasircfa samochodowa na ul. Borowej 
KAPITAN I SIERŻANT CIĘŻKO RANNI, INNI WOJSKOWI ODNIEŚLI RANY 

WILNO. --- Wczoraj w południe na Ci, którzy zdążyli zeskoczyć, lub nie 

ulicy Borowej zdarzyła się katastrofa, doznali szwanku, pośpieszyli kolegom z 

  

a įnižsza: —2. i > Dao) я 
= TEMORAIA ВЕРа godz. 17 w lokalu publicznej szkoły powszech Akumulator naładować, świeżą baterję ano- E 

Opad: Ё 4 nej nr. 1 w Wilnie (ul. Żeligowskiego róg Wi dową nabyć, słuchawki i głośnik zreperować BANDZIE ZŁODZIEJSKI J » której ofiarą padła grupa oficerów i pomocą, wzywając także pomoc lekarską 

Wiatr: południowo - wschodni. leńskiej). Do egzaminu mogą przystąpić osoby najdogodniej i najlepiej tyłko tam. Jak już pisaliśmy wczoraj, w Sądzie Okrę dółcerów spin la 2 E Ciežki K legli PE 

Tendencja: stan stały, potem spadek. które przekroczyły już wiek szkolny (14 lat) Należy przytem pamiętać, że przy wszel- gowym rozpoczął się ciekawy proces przeciw podoficerów 6 p.p. Leg, z kapitanem Mi Ciężkim obrażeniom ulegli — jak się 

Uwagi: rano mgła. zk A a RE powszechnej lub kich an i ao PARA: ko m kai i = która šiewiczem na czele. potem okazało — kapitan Misiewicz i 

jej całkowicie nie ukonczyły. z powiek sen najlepiej uspakaja nerwy audy- w ubiegłym roku dokonała na terenie т * + a zw s : 

PROGNOZA POGODY P.i.M.-a Zezwolenia na składanie tego egzaminu u- cja radjowa. całego szeregu zuchwałych włamań i kradzie W godzinach rannych kilkunastu ofi sierżant Kaut. Z uwagi na ich stan — 

ASA S dziela inspektor szkolny. Do podania wniesic- W tym celu należy zainstalować sobie bądź ży. Właściwie do bandy tej — według aktu cerów i podoficerów udało się półcię- przewieziono rannych natychmiast do po 

na dzień dzisiejszy: nego do inspektoratu szkolnego należy dolą- to przy łóżku, bądź też przy k. ie lub in- żeni: i żeć ięć 6 = a żku, 7 zy kanapie lub in- oskarženia — miało należeć tylko pięć osób. гагомет ашет woisk trzelni- bliskiego szpitala wojskowego. 

Przeważnie chmurno lub pochmurno, drob- czyć: 1) metrykę urodzenia, 2) świadectwo nym wygodnem miejscu kontakt radjowy, któ Byli to bracia Bolesław i Jan Wołejszowie, wojskowem па 8 ni- ego szpitala woj go. : 

me deszcze. Chłodno. Silne wiatry południowo- moralności, 3) własnoręcznie nap Pa ry umożliwi słuchanie audycji bez potrzeby St. Łabuński, Al. Juszkiewicz oraz sz cę przy ul. Borowej. Pozostałych iżej rannych a w tej licz 

wschodnie i wschodnie. rys, 4) ostatnie świadectwo szkolne i 5) fota przenoszenia aparatu. Persztel. Pozostali zaś oskarżeni w liczbie 8 s Е, As S A 

grafję. Termin składania podań do dnia 17 paź Wszystko to najlepiej, najsolidniej i, co osób posądzeni byli o paserstwo bądź też po- — = drodzę powrotnej, a było cokol- bie poruczników: Karczyńskiego Kankie 

ŻAŁOBNA dziernika rb. najważniejsze, najtaniej oraz na dogodnych średniczenie w sprzedaży skradzionych  rze- wiek po godzinie 11, przy kierownicy ła i Fierena i podoficerów Kozubshie- 

Jeżeli kandydat przekroczył 18 lat życia, — warunkach wykona: czy. я ° = 5 T я RR Ža 

— — NABOŻEŃSTWO ZA POLEGŁYCH Winien rėwniež w podaniu zaznaczyć, czy pra Firma „OGNIWO* w Wilnie ul. Ś-to Jań- Pierwszym wyczynem złodziejskim wspom аВЕИ Gola ee ZE 3 ‚ Ž bo RYS AN ZZCE 
an ich nie DUZI aw. 

ŻOŁNIERZY. Wczoraj o godzinie 8 rano 

w! kościele garnizonowym odbyło się nabo- 

żeństwo żałobne za dusze żołnierzy, poleg- 

-łych w obronie Wilma. 
'W kościele obecni byli liczni przedsta- 

wiciele władz, organizacyj wojskowych i 

delegacje pułków. 

Wojewodę reprezentował nacz. Hreho- 

rowicz, wojskowość zaś — gen. Skwarczyń- 

ski. — Z kościoła udano się na cmentarz 

Rossa, gdzie na grobach żołnierskich zło- 
żomo wieńce. Przemawiał tam sen. Abramo 
wiicz. Wieczorem w. oddziałach wjojskowych 
odbyły się pogadanki na temat, rocznicy. 

URZĘDOWA 

— GODZINY PRACY (W URZĘDACH. 

Z uwagi ma duży ekspens światła w okre- 

sie zimowiym, praca w, urzędach państwo- 

wych i samorządowych ma się odbywać 

według obecnie obowiązujących godzin, tj. 

od 8 do 3 pp. 
MIEJSKA 

— ROBOTY KLINKIEROWE. Wobec 
licznych zapytań w! sprawie sposobów а- 
sfaltowania spojeń klinkierowych, od kie- 
rownictwa robót dowiadujemy się, że po- 
krycie asfaltowe jezdnii w prędkim czasie 
zetrze się i zostaną jedynie same spojenia, 
według wzorów: zachowanych przy układa- 

ciu cegiełek. 
— OPŁATY OD KWITÓW KOMOR- 

NIANYCH. Magistrat otrzymał z Woje- 
wództwa powiadomienie, że sumy ściągmię 
te z opłat od kwitówi komorniamych na 
rzecz bezrobotnych, należy wpłacać na P. 
K. O. najpóźniej 20 każdego miesiąca na 
rachunek fumduszu bezrobocia. 

— KTO BĘDZIE ŚCIĄGAŁ KARY 

ADMINISTRACYJNE. Magistrat zwrócił 

się do Województwa z prośbą o polecenie 
przejęcia przez władze skarbowe również 
egzekucji kar admimistracyjnych, ściąga- 
mie których pozostawiono magistratowi. 
Wydział podatkowy został pozbawiony e- 
gzekucji, więc niema możności: wiglądu w 
te sprawy. 

— Kino miejskie. — Termin otwarcia kina 
miejskiego nie jest jeszcze Ściśle ustalony, a 
to z uwagi na pertraktacje, jakie się toczą mię 
dzy dyr. Szpakiewiczem a ZASPem co do spo 
sobów eksploatacji kina. 

WOJSKOWA 
— ROCZNIK 1912. Referat! wojskowy 

magistratu przeprowadza obecnie powtór- 
ną rejestrację rocznika 1912, który jak 
wiadomo na wiosnę staje do poboru. Reje- 
stracja potnwa do końca października. 

— PODATEK WOJSKOWY. Ściąganie 
podatku wojskowego za rok 1930 jj 1931 od- 

bywa się w bardzo powolnem tempie. Spo- 
modowane to jest tem, że wielu płatników 
niemeldowało wczas zmian swych odresów 
i są obecnie nie do odnalezienia. Czekają 
ich za to kary admimistracyjne. 

— Sekretarjat Koła Wileńskiego Zw. Ofi- 
cerów Rezerwy przyjmuje zapisy członków Ko 
ła Z.O.R., jako też i ich rodzin na kurs ję- 
zyków obcych — niemieckiego i angielskiego. 
— Nauczanie grupowe, najnowszym systernem 
w okresie roku uniwersyteckiego. Opłata mi- 
nimalna, bliższe szczegóły codzień od 13 do 
20-tej, ul. Wileńska 33, Zapisy trwać będą dc 
1 listopada, z którym to dniem rozpoczynamy 
wykłady. т 

— Sekcja kuituraie> - oświatowa Rodziny 
Wojskowej w Wilnie podaje do wia 
iż bibijoteka „Nowośu* (ui Jagielic 
wypożycza członkom R. W. i 
tą I zł. miesięcznie (za książke) i bez kau- 

cji za okazaniem legitynacj: R. W. lub za- 
świadczenia wydaneg» przez sekcję kultural - 
no - oświatową. Po zaświa.lszenie można zela 
sząć się w poniedzia i czwattki do sekre 
tarjatu R. W. od 5 do % wiecz. 

SKARBOWA 

— EGZEKUCJA SKARBOWA. Władze 
skarbowie nie wydały jeszcze polecenia ścią 
gania zaległości komunalnych. 
Spowodowane to jest przedlużającem się 

przy jmowaniem spraw od magistratu i du- 
żemi zaległościami. 

_— REWIZJE OSOBISTE U PŁATNI- 
KÓW PODATKÓW, Władze skarbowe wy- 
dały zarządzenie, że rewizje osobiste u pla- 
tników zalegających w opłacie podatków 
państwowych czy też komunalnych, prze- 
prowadzane być mogą tylko w razie osta- 
teczmej konieczności i to na specjalne pole- 
cenie władz skarbowych. 

UNIWERSYTECKA 
— Wykład wstęsty prof. dr. Manfred: 

Kridla odbędzie się w Sali Śniadeckich (USB. 
w poniedziałek 10 »m. o godzinie 19-ej ra te 
mat: Przełom w metodyce badań literackich. 

SE AKADEMICKA 
— Akademicka drużyna Harcerska U.S.B. 

w le podaje to wiadomości nowowstępu- 
iacych na Uniwersytet harcerzy, że zapisy na 

jm drużyny przyjmuje druh Władysław Burės A codziennie w godz. 14 — 16 w kój = ademickiej Męskiej, " Bakszta 15, po 

   
   
   

    
     

  

  

gnie być zwolnionym od egzaminu z rysunków 
robót ręcznych, $piewu i ćwiczeń cielesnych o- 
raz języka obcego. 

ska 9, tel. 16-06. 
P.p. Urzędnicy, woskowi oraz członkowie Żwią 
zku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych mają 
specjalne ulgi. 

Pamiętać należy tylko adres: 
„OGNIWO“ Wilno ul. Ś-to Jańska 9, tel. 

16-06. 

Taksa za egzamin wynosi 20 zł. 
— Roczne Kursy Handlowe M. Przewłoc- 

kiej. — Zarząd powyższych kursów, egzystu- 
jących od 1919 roku zawiadamia, iż zapisy 
przyjmuje sekretarjat kursów codziennie e go 
dzinie 17—19 w lokalu Szkoły Pisania na Ma 
szynie przy ul. Mickiewicza 22—5. Buchalterja 
ogóln. - handl. bankowa, przemysł 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Odczyt z cyklu: „Święci Pańscy" p.t. 
„Św. Teresa z Awili* — ks. prof. dr. Pawła 
Nowickiego odbędzie się we wtorek @п 11 paź 
dziernika, o g. 7 wiecz. w Domu Sodat:cyj- 
nym (ul. Królewska 9 II p.) Wstęp dla człon- 
ków i zaproszonych gości. Zaproszenia 1moż- 
na otrzymać od członków  sodalicyj marjań- 
skich. 4 

— Zarząd Wileńskiego Koła POW. przy- 
pomina swym członkom, że na dzień 9 paź- 
dziernika 1932 r. zwołuje nadzwyczajne zebra 
nie członków z następującym porządkie a 
dziennym: 

1) odczytanie poprzedniego protokułu; 2) i 
wybór delegatów na zjazd okręgu i zjazd 
walny w Warszawie oraz opracowanie wnio- 
sków ewentualnie interpelacyj; 3) Sprawa 
martwych członków; 4) wolne wnioski. Nad- 
zwyczajne zebranie odbędzie się w lokalu Koia 
Wileńskiego Związku Peowiaków (zaułek Ber 
nardyński 10 — Związek Legjonistów) o godz. 
17-ej. W dniu tym Koło urządza herbatkę, na 
której zostaną wygłoszone referaty: historycz- 

ny i przyszłościowy, przez prelegentów ob. Codziennie odbywają się przygotowania“ 

Giecewicza i ob. Staniewicza. ч do wystawienia operetek „Księżniczka czarda- 

— Wileńskie T-wo Nowoczesnego Wycho- sza” Kalmana i „Carewicz“ Lehara. 

wania zawiadamia, że we wtorek Il bm. w Kasa czynna ćodziennie od 11 — 9-ej wie 

sali Bibljoteki Kuratorjum OSW. (Wolana 10) czorem bez przerwy. 

odbędzie się odczyt p. dra Michała Kappa p. — Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 

t. „Nowy pogląd na temperamenty i praktycz rozpoczyna zimowy sezon koncertowy w pią- 

ny sposób ich rozpoznawania”. Początek o tek 14 bm. występem znakomitego skrzypka 

godz. 7 po poł. Wstęp wolny. z młodej polskiej generacji Romana Totenber 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- ga. W bieżącym sezonie Towarzystwo nawią- 

rodnieniem rasy). 13 października w lokalu zało kontakt z poważniejszemi biurami kon- 

Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4), certowemi krajowemi i zagranicznemi, uzyska 

prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na teinet ło też do rozporządzenia salę koncertową Kon 

„Życie współczesne jako czynnik zwyrodnia- serwatorjum (Wielka 47, wejście od Koń 

jący”. skiej) znaną już i lubianą przez publiczność 

Początek o 5,30. Wstęp wolny. wileńską. Mimo utrudnionych warunków mate- 
— ODCZYT DR. M. LIPIŃSKIEJ wy- rjalnych pracy Wileńskie Towarzystwo Filhar- 

pełnił Salę Śniadeckich bardzo różnorodną moniczne poczyniło starania, by nadchodzący 

publicznością, w większości pań, po brzegi. sezog, koncowy Dy mes Si występią 
8 ówii wiel i В stą 

Prelegentka mów iła z wielką swobodą m. in. pianiści: Arrau, Landowska, Orłow, Ru- 

szło godzinę, a następnie publiczność bjnstein, Szpinalski, Uniński, Ungar; skrzypko- 
„adawała jej pytania. Wśród publiczności wie: Huberman, Kubelik, Schnelderhahn; wio- 

wielu medyków i osobistości ze świata le- ionczeliści: — Baldovino, Hovelin; słynny ze- 

karskiego. |Pr. Eiger sprowadził prelegent- spół kameralny „Królewskie Trio Belgijskie"; 

kę z estrady. Treść odczytu w: następnych "bezkonkurencyjna polska sopranistka koloratu- 

mumerach. Dziś w niedzielę drugi odczyt ГОМа Ada Sari oraz szereg laureatów konkur- 
dr. M, Lipińskiej o godz. 18-tej Sala „Śnia- sów Chopinowskiego i Młodego Śpiewaka. 

deckich* USB. Niewątpliwie publiczność 
W sprawach wynajmu sali oraz organizacji 

я E koncertów należy zwracać się do administracji 

tlumnie pośpieszy. 
RÓŻNE 

— Otwarcie VII sezonu literackiego. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Pohulanka powtarza dziś w "ie- 

dzielę 9 bm. o godz. 8-ej wiecz. doskonałą ko 
maedję Morstina „Dzika pszczoła”. 

O godzinie 4 po poł. pełna dramatycznej 
dynamiki przepleciona raz po raz fajerwerkiem 
soczystego humoru, sztuka głośnego dramatur 
ga Rostworowskiego „Przeprowadzka“. 

Jutro 10 bm. o godz. 8-ej wiecz. pierwszy 
w sezonie niezwykle „tani poniedziałek*. — 

50 proc. zniżki, na którym zostanie odegrana 

po raz ostatni sztuka K. H. Rostworowskiego 
„Przeprowadzka“. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskica 
ZASP w Wilnie — daje .dziś „Szczęście od ju 

tra“ — w niedzielę 9 bm. w Królewszczyźnie 

jutro w poniedziałek 10 bm. — w Mołodecznie 
we wtorek 1l bm. —w Nowogródku. 
— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś teatr 

Lutnia czynny będzie dwukrotnie: o godz. 4 

na przedstawieniu popołudniowem i 0 godz. 

8,15 na przedstawieniu wieczornem —- ukaże 

się ostatnia nowość repertuaru, melodyjna i 

nadwyraz efektowna operetka Abrahama „Wik 

torja i jej huzar“, ktėra cieszy się nadzwy- 

czajnem powodzeniem, dzięki wspaniałemu wy 

konaniu i malowniczej wystawie. 

    

      

koncertów WTF. (lokal Konserwatorjum pokój 

nr. 4, od 17 do 19 codziennie). 

Na — — Poranek muzyczny. — Dzisiaj w niedzie 

12 b.m. Związek Literatów zapowiada otwar- 
cie nowego swego sezonu 166-tą Środą Lite- 
racką. Na wstępie zespół wokalny „Pro Arte" 
wykona dwa psalmy Mikołaja Gomółki do 
słów' Jana Kochanowskiego; następnie prezes 
Z.Z.L.P. zagai wieczór przemówieniem, w któ- 
rem naszkicuje plany Związku na przyszłość. 
Gościem będzie znakomity pisarz Ludwik Hie- 
ronim Morstin, który przybył do Wilna na pre 
mjerę swej sztuki „Dzika pszczoła”; Świetny 
poeta i dramaturg wygłosi referat p. t. „U 
świadomym i nieświadomym pierwiastku twór 
czošci“. 

Na dalsze Środy Literackie Związek za- 
pewnił sobie przyjazd szeregu dalszych w;- 
bitnych pisarzy, "m. in.: St. Wyrzykowskiego, 
Emila żegadłowicza, prof. Michała Sobeskiego, 
Tymona Terleckiego. Z Wilna zaprosił m. tn. 
powołanego na katedrę uniwersytecką znako- 
mitego historyka literatury prof. Manfreda Kr- 
dla. Prócz tego Związek Literatów nawiązał 
łączność ze stowarzyszeniami plastyków, mu- 
zyków, krajoznawców, z akademicką młodzie- 
żą poetycką i teatrem — w celu skoordyne- 
wania akcji kulturalno-artystycznej na terenie 
Wilna. 

—- ZJAZD LEKARZY. Wczoraj zakoń- 
czył się zjazd lekarzy powiatowych w Głę- 
bokiem. Na zjeździe omówione były spra- 

wy walki z chorobami zakaźnemi na tere- 
mie województwa, sprawy sanitarno - hi- 
gjeniezne naszych wsi ii miasteczek, niesie- 
nia pomocy lekarskiej dla niezamożnej lud 
mości, stan sanitrany szkół itp. 

— PRACE NAD POMNIKIEM ADA- 
MA MICKIEWICZA W' WILNIE. W myśl 
warunków umowy, zawartej przez Komitet 
Główny Budowy Pomnika A. Miekiewicza 
w Wilnie z art. rzeźb. Henrykiem Kuną, 
poszczególne etapy pracy mad pomnikiem 

przyjmuje komisja, wyznaczona przez Za- 
rząd Komitetu. W związku z tem Komitet 
wiydelegował do Warszawy prof. Ferdy- 

nanda Ruszczyca i konserwiatora dr. Stani- 

sława Lorentza, którzy wespół z zaproszo- 
nymi rzeczoznawcami: prof. architektury 

Politechniki Warszawskiej Marjanem La- 
lewiczem i prof. rzeźby w Akademji Sztuk 
Pięknych w Warszawie Tadeuszem Breye- 
rem w; dniu 6 paździemika zapoznali się z 
obecnym stanem pracy nad pomnikiem. 

Komisja stwierdziła, że p. Henryk Ku- 
na wykonał figurę wieszcza w glinie wy- 
sokości około 2 m. (wysokość ma pomniku 
wynosić będzie 5 m. 60 cm.), jedną płasko- 
rzeźbę w glinie wymiarów, około 2 i pół 
m. kw., oraz szkie wi glinie drugiej płasko- 

lę o godz. 13-ej w sali Miejskiej przy ul. О- 

strobramskiej odbędzie się Wielki Poranek Mu 

zyczny ku uczczeniu pamięci ś.p. por. Żwirki 
i inż. Wigury. Całkowity zysk z 'poranku 
przeznaczony jest na budowę samolotu im. š. 
p. por, Żwirki i inż. Wigury. oraz na budowę 
latarni lotniczeji na Porubanku. Łaskawy u- 
dział w poranku biorą: p.p. W. Hendrychówna 
Irena Paszkowska, dyr. Wyrwicz - Wicnrow- 
ski, prof. Ludwig, p. Brejwo, chór „Echo”* z 

prof. Kalinowskim, orkiestra 6 p.p. Leg., z kpt. 

Reszke, Akompanjament kapel. Wł. Szczpań- 

ski. Referat na temat „Challengeu w r. 1932 
a RWD. wygłosi delegat Aeroklubu Wii. W 
czasie koncertu* sprzedawane będą fotografje 
š.p. por. Żwirki i inż. Wigury po wyląskowo 
niskich cenach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Księżna Łowicka. 

HOLLYWOOD — Dzikie pola. 

CASINO — Król to ja. 
STOLOWY — Pod dachami Paryża. 

PAN — Pogromcy przestworzy. 

LUX — Hajda trojka. 

Przy otyłości, pobudza naturalna woda. 
gorzka „Franciszka-Józeia* przemianę materji 
w organizmie i wpływa na wysmukłość kształ- 
tów. Żądać w aptekach i drogerjach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— _ PRZECHODZIEŃ POD DOROŻKĄ. — 

Supocz Kazimierz (Grochowa 10) powożąc 
dorożką konną na ul. Sadowej najechał na prze 
chodzącego jezdnię Wilkiewicza Mikołaja (No 
woświecka 11) który doznał lekkich obrażeń 
ciała. 

Z POGRANICZA 

POBICIE AGITATORA. Patrol obcho- 
dowy PP. w, pobliżu wsi. Limkumy gminy 
piotrowskiej znalazł nieprzytomnego osob- 
nika z lieznemi ranami głowy. Rannym o- 

kazał się 27-letnii Borys Chmielikow, dzia- 
lacz komunistyczny i członek związku bez- 
bożników. Jak się okazało, Chmielikow 
przybył do wsi Linkumy w eelach agitacyj- 
nych. 

Słuchacze w, pewnej chwili rzucili się na 
Chmielikowa i ciężko go poturbowali, po- 
czem wiypędzili ze wsi. Pobity agitator ko- 
munistyczny nie miał sił — zemdlał na 
drodze z odniesionych ran. Zaopiekowały 
się nim władze Śledcze. 

— ZASTRZELENIE PRZEMYTNIKA, 
Na odcinku Trakiszki patrol KOP. zauważył zawodowy przemytnik alkoholu. 

nianej bandy było zuchwałe yw do lo rął normalną szybkość. 

kalu spółdzielni „Społem* przy ul. Rossa 9— Я EST * ЗБ 

Na szczęście w ostatniej już chwili gdy pa- nu A dka? plantacyj miej 

stwą złodziei miała paść większa ilość nagro- Skich ciągnących się na odcinku ul. Bo- 

madzonego tam towaru, zostali oni spłoszeni rowej, samochód skręcił nagle w bok i 

przez spóźnionych przechodniów. 2 Е > 

Odtąd nie dają oni jednak za wygraną i ujechawszy jeszcze kilka metrów, wy- 

„działają* dalej. ócił si ż 5 

W prędkim już czasie władze policyjne zo RE się do przydrożnego POWO BE 

stają zaalarmowane całym szeregiem zuchwa- biąc pod sobą jadących. 
łych kradzieży na terenie miasta. 

Między innemi ofiarą nieuchwytnych wła- 
mywaczy pada sklep firmy „Wedel* przy ul. 
Mickiewicza 5 oraz mieszcząca się również 

przy tej ulicy pracownia mechaniczna „Block- 

Bruna". — Szk SET Inauguracja roku akademickiego 1932- 
Włamania te, jak również kradzieże miesz 33 odbędzie się we wtorek dnia 11 bm. U- 

kaniowe, których sposób'przeprowadzenia'wska roczystość rozpocznie się o godzinie Ml-tej 

zywał że działały tu jedne i te same osoby nabožeūstwem w košeiele šw. Jana, odpra- 
zmusiły wreszcie DAC śledcze do jeszcze in onej przez LE Arcybiskupa M etropo. 

tensywniejszego wysiłku. 2 SE > S 

Rezultatem tego była rewizja, jaką przepro litę Romualda Jałbrzykowskiego, poczem, 
wadzono w dniu 28 października ub. roku w © godzinie 12-tej nastąpi Inauguracja roku 

mieszkaniu niejakiej Filomeny Łabuńskiej przy w Auli Kolumnowej, na której program 

ul. Bobrujskiej 18. Znaleziono tam wówczas złożą się: 1) Chór. 2) Sprawozdanie J. M. 
mnóstwo pochodzących z kradzieży rzeczy ©- 
raz zatrzymano jakiegoś osobnika, którym oka 
zał się następnie B. Wołejszo. Tegoż jeszcze 
dnia ci sami funkcjonarjusze wydziału śledcze 
go dokonują rewizji przy ul. Wingry 4 w 
mieszkaniu Heleny i Zofji Wołyńskich, gdzie 
znajdują też rozmaite narzędzia, służące do 
włamań oraz aresztują drugiego członka ban- 
dy Al. Łabuńskiego. Od tego dnia akcja zmie 
rzająca do całkowitego zlikwidowania bandy i 

posuwa się już w prędkim czasie. — WYJAZD PANA WOJEWODY ŚWI- 

W ręce policji wpadają pozostali członko- DERSKIEGO NA INSPEKCJĘ. W dniu 8 

wie bandy, jak również zostają ustalone nazwi pm, p. wojewoda Świderski w towanzyst- 

"o do winy przyznali się tylko B. wie naczelnita Wydział p. K. Rolemioo ai + - i rOlożyń- 

Wołejszo, Łabuński i Juszkiewicz, wobec cze wyjechał 2 S > p nų Si 

go chcąc udowodnić winę pozostałym oskarżo SKIEg0. — gi ZY wyj 
dża do Baranowicz. nym, sąd zmuszony byt do przesłuchania kilku 

Ki — ZEBRANIE LEGJONU MŁODYCH 
W wyniku dwudniowego posiedzenia, wczo В уеа б io я 

czaj po południu zapadł wyrok, mocą którego W_ dniu 9 bm. odbędzie się b ary sią 
St. Łabuński i Al. Juszkiewicz skazani zostali zebranie członków Legjonu Młody: w. 
na 3 lata więzienia oraz pozbawienie praw Nowogródek. Na porządku dziennym spra- 

na przeciąg lat pięciu, oskarżony zaś B. Wo- wy aktualne (bieżące), organizacja pracy, 

łejszo na 2 lata więzienia, Zofja Wołyńska i sprawa składek i wolne wnioski, 

Filomena Łabuńska na 6 miesięcy więzienia z Zebranie odbędzie się o godz. 11-tej. 

zawieszeniem wymiaru kary na przeciąg lat 3 A KO: U 

oraz K. Ingielewicz, A. Kleczkowski i j. Śmi- 2 

gielski na 500 zł. grzywny. Wszyscy pozostali POR. ŹWIRKI I INŻ. WIGURY. Dnia 6 

oskarżeni mocą tegoż wyroku zostali uniewin- bm. zebrał się w sali. konferencyjnej Staro- 

nieni stwa, pod przewodnictwem starosty Win- 

> czewskiego, Komitet Wykonawczy Uczcze- 

Z o: E : = nia śp. por. Żwirki i inż. Wigury. Po dłuż- 
om owo zostało na ienione, iŻ it; С są A + Ii 4 e 

w tn procesie pod zarzutem Ran: W. szej dyskusji, Т М‹»гед 2 mna: ST 

Łutowski został rzekomo. wydalony z policji CY obecni postanowiono, mimo spóźnione- 

za przewinienie natury dyscyplinarnej. Okolicz 50 terminu urządzić uroczystość żałobną 
ność ta, jak się okazało, nie odpowiada rzeczy w dniu 16 bm. i to tak w Nowogródku, jak 

wistości, gdyż p. Łutowski zwolnił się ze służ też we wszystkich gminach powiatu nowo- 

by policyjnej na własne żądanie i z zarzutu gródzkiego. Obecni na zebraniu przedsta- 

nabywania skradzionych rzeczy zostai przez wjciele szkolnictwa powszechnego i gimna- 

sąd całkowicie uniewinniony. P. W  zjum państwowego, przyobiecali urządzić 

е we wszystkich szkołach odczyty popularne, 

wskazujące na wielką doniosłość dla pań- 

stwa czynu bohaterskich lotników. W No- 

twórni Pieczywa przy UliCy „m qku odbędzie się w dniu 16 bm. uro- 
Szkapiernej czysty odczyt, ma który złożą się: zagaje- 

Miastu naszemu przybyła mowa placów- nie (Zw. Dziennikarzy i Literatów w: Woj. 

ka przemysłowa: „Higjeniczna Wytwórnia Nowogr.), oraz odczyt popularny kapitana 

Pieczywa“, co jest tembardziej przyjemne, Pytla z Lidy, znanego ze swej elokwenieji 

iż jest to przedsiębiorstwo chmześcijańskie. i fachowości prelegenta. Wstęp na odczyt 

Mieści się ów zakład w, gmachu przy ul. będzie płatny. W dalszym ciągu zebrania, 

Szkapiernej 4. Prowadzi: go Polska Spółka p. Woimik odczytał pismo Komitetu Głów- 

Piekarska. Na czele imprezy stoją: W. nego Uczczenia Śp. por. Źwirki i inż, Wi- 

Jeśman (dyrektor) i inż. Nieciągiewicz (vi- gury, skierowane do LOPP., a wizywające 

cedyrektor). społeczeństwo do składania za pośrednie- 

Jest to, (jeśli nie liczyć piekarni woj- twem tej instytucji ofiar na fundusz sty- 

skowej przy ul. Legjonowej), pierwszy te- pendjalny im. Żwirki i Wigury. Inicjatywę 

go rodzaju zakład w Wilnie, zakrojony na 3-ciej drużyny harcerzy im. Marszałka Pit 

wielką skalę i całkowicie zmechanizowany sudskiego budowy szybowca potraktowano 

z zastosowaniem najnowiszych urządzeń w w ten sposób, że drużyna przeprowadzi ca- 

tej dziedzinie. lą akcję we własnym zakresie i zbierać bę- 

Piekarnia z napędem elektrycznym wy- dzie ofiary na własne listy składek. P. 

produkowuje 3.000 kg. pieczywa dziennie, burmistrz Wolnik przyobiecał w tej spra- 

maksymalna zaś jej wydajność obliczona wie najdalej idącą pomoc drużynie, Wresz- 

jest ma 9—10.000 kg. dziennie! cie Komitet postanowił wydrukować afisz, 

Czynna jest już od kwartału br. który mieć będzie za zadanie zwrócić uwa- 

W. dniu wczorajszym o godz. 6-tej wie- gę szerszym warstwom społeczeństwa miej- 

czór, wobec licznie zgromadzonych gości, gcowego na istotę tak czynu, jak i wielkiej 

J. E. Arcyb. R. Jalbrzykowiski dokonał po- ofiary naszych bohatenskich lotników. 

święcenia lokalu. s e ; 

_ Po poświęceniu odbyło,się hojne przy- p, M RANI JCJAGE 

R i aaa o KÓŁ A „Bóg Zapłać" Aa iPaniom, które 

EE a” OWO brały udział w urządzaniu fantowej loterji 

Oprowadzał gości po lokalu i udziela] 972% wszystkim, który złożyli fanty lub 
o Limo S jakąkolwiek ofiarę na budowę ołtarza w 

wanie wyjaśnień wicedyrektor kościele Fa Now ai 

inž. Nieciągiewiicz, demonstrując szereg 3 LG AE kiej Ą 
— CO GRAJ: KINIE? Dziś i dni skomplikowanych maszyn i zobrazowując 

kształt produkcji. następnych „„Dwa serca biją w walca takt" 
Nowej placówce polskiej w Wilnie — W rolach głównych Irena Aysinger, Car- 

ROWO 

  

* * 

Poświęcenie Higjenicznej Wy- 

    

sizczęść Boże! (I.) mero i Laskowski. 
WAAAAŁAA. — ZAŁOŻENIE KOŁA GMINNEGO We" 
Dr. med. EM. CHOLEM PBVE. W NIEHNTEWICZACH, W dniu 

UROLOG 2 bm. w Niehniewiczach odbyło się zebra- 

Chor. nerek, pęcherza i dróg moczowych LE aż ы az przeprowadził się na ul. ZAWALNĄ 18 (róg i = EBOR SE) DOZ 
Żeligowskiego) tel. 18. Przyjęcia od 12—2 i ODESSA AE PO za” 5 poznaniu się z instrukcją powołano do za- 

rządu koła pp: Tadensza Suchorzewskiego 
ma prezesa, Jakóbczyka ma. wiceprezesa, 
Szejnbauma na sekretarza i Snigiera Win- 

nicy rzucili się do ucieczki, a gdy oddano do Centego na skarbnika. Do sekcji kultural- 
nich na postrach strzały, odpowiedzieli ogniem no-oświatowej powołano pp: Orlika Adama 
rewolwerowym. W czasie obustronnej strzela- i Gorczycę Franciszka — miejscowych ma- 
niny został zastrzelony niejaki Alfred Kausz, uczycieli, Nowozałożone kolo liczy już 23 

członików. 

  

kilku osobników, którzy nielegalnie przedostali 
się na teren polski. Na wezwanie patrolu osob 

  

Na miejsce wypadku przybyły nie- 

zwłocznie władze w celu ustalenia przy 

czyn, które spowodowały katastroię. 

Z dotychczasowych dochodzeń wy- 

nika, że kierownica niespodziewanie od- 

mówiła posłuszeństwa. . 
  

Inauguracja roku akademickiego 1932-33 
Rektora dra Aleksandra Januszkiewicza 
za rok akad. 1931-32. 3) Przemówienie JM. 
Rektora dra Kazimierza Opoczyńskiego. 4) 

Wykład inauguracyjny ma temat: „Naj- 

główniejsze okresy nozwoju mauki lekar- 

skiej* wygłosi JM. Rektor dr. Kazimierz 
Opoczyński. 5) Chór. Wstęp do Auli tylko 

za zaproszeniami. я 

ENTERTA 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA 9 PAŹDZIERNIKA 

10.00 Nabożeństwo; 11.40 Transmisja z 
kortu WKS. „Legja*. Mecz tenisowy pokaze 
wy — Spotkanie Tilden — Tłoczyński; 12,10 
Transmisja odsłonięcia pomnika ś. p. Józefa 
Montwiłła w Wilnie. Przemówienia, muzyka, 
reportaż. 12,40 Poranek symfoniczny z Filhar- 
monji warszawskiej. W przerwie pogadanka; 
14.00 Komunikat meteorologiczny; 14.05 Nawo 
żenie łąk w świetle najnowszych badań — od 

czyt wygłosi Wł. Góralewski; 14.45 Koncert 
pieśni; 14.55 Zimowe przęchowywanie ryb w 
hodowli — odczyt wygłosi inż. Jan Rorster; 
15.05 Muzyka popularna (płyty); 16.00 Audy 
cja dla dzieci ; 16.25 Pieśnie polskie (płyty), 
16.45 Kącik językowy; 17.00 Audycja dla 
wszystkich: 1) Co to jest stolica? 2) Melodje 
popularne 3) Rocznica odzyskania Wilna. +4) 
Muzyka (cytra);. 17,55 Program na poniedzia 
łek; 18.00 Muzyka lekka; 18.55 Pogadanka z 
cyklu „Kobieta ma głos” — Wileńskie organi 
zacje kobiece — wygłosi Janina Burhardtowa 
19.10 Rozmaitości; 19.20 Słuchowisko: „Marze 
nie i brzytwa — według noweli Włodz. Ре- 
rzyńskiego w wykonaniu art. dram. T. M. w 
Wilnie; 20.00 Koncert W przerwie wiadomości 
sportowe; 2200 Muzyka taneczna; . 22.55 Ko- 
munikat meteorologiczny; 23.00 Muzyka ta- 
neczna. 

DAY I IEEE TESTAI 

— WIELKI POŻAR W WSIELUBIU. 
W dniu 8 bm. około godz. 11-tej z nieusta- 

lonej uarazie przyczyny powstał pożar w 

miasteczku Wsielub, powiatu nowogródz- 

kiego. Wobec tego, że pożar powstał na 
skraju miasteczka — płomienie zagrażały 
całemu miasteczku, napędzane przez silmy 
wiatr południowy. 

Z Nowogródka wyruszyła ma miejsce 
pożaru miejscowa straż pożarna, zaopatrzo 

ma w. motopompę i sprzęty na samocho- 

dach. — Do Wsielubia udali się p. staro- 

sta Winczewski i' komendant, wojewódzki 
PP. imsp. Roszkowski. 

— SKAZANIE KOMUNISTY. W dniu 
5 bm. Sąd Okręgowy w Nowogródku ska- 
zał za działalność komunistyczną Szymona 
Sasinowicza, mieszk. m. Nowogródka na 4 
lata więzienia i pozbawienie praw publicz- 

nych na przeciąg lat 5-ciu. Współoskarżo- 
ny Bruk Dawid, mieszk. m. Nowogródka-- 

został umiewinniony. 

  

— POSIEDZENIE POW. ZARZĄDU 
LOPP. — W dniu 12 października w gabi- 
necie burmistrza odbędzie się posiedzenie 
zarządu pow. Komitetu LOPP., na którem 
między imnemi będzie rozpatrzone sprawo- 
zdanie z tygodnia lotniczego, oraz sprawy 
z mającemi odbyć się ćwiczeniami OPL. 

— Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO 
BIAŁEGO KRZYŻA. Okręgowy zarząd P. 
B. K. uruchamia z dniem 15 października 
kursa w zakresie T oddziałów szkoły pow- 
szechnej i 6 klas gimnazjum dla podofice- 
rów. zawodowych. 

— NIE POZOSTAWIAĆ DZIECI BEZ 
OPIEKI. Mieszkaniec wsi Ościłowicze Ste- 
fan Środa pozostawił w: domu maloletnie 

dzieci, które bając się ogmiem, spowodo- 

wały pożar. 
Spalił się dom miesżkalny wraz z chle- 

— NIE ZOSTAWIAĆ ROWERÓW. — 
Szmirański Josel pozostawił rower na uli- 
cy około swego domu przy ulicy Szosowej 
Nr. 60. Kiedy chciał rower zabrać, okazało 

się, że roweru niema. Znalazł się nowy wła 
ściciel, którego obecnie poszukuje policja. 

— NAWET KOŁA KRADNĄ. W dniu 
6 bm. z chlewu Piesina Mowszy skradziono 
4 koła od wozu ciężarowego, wartości 60 zł. 

JASNOWIDZĄCĄ CHIROMANTKA 
teozbficznie wykształcona dokładnie odgaduje 
przeszłość, przepowiada przyszłość. Przyjmuje 
10—2 i 4—8. Baranowicze, hotel Handlowy 
ul. Szeptyckiego.



        

grodźięhyka 
— ZMIANY W MAGISTRACIE, 

W! związku z zawieszeniem przez władze 
nadzorcze ławnika Mazurkiewicza, wydział 

techniczny objął p. ławnik Sawicki, zaś 
miejsce opróżniane przez ławnika Sawic- 
kiego w wydziale administracyjnym objął 

p. ławnik Karol Gutman. 

P. Mazurkiewicz będzie w dalszym cią- 

gu sprawował urząd ławnika, ale nie bę- 
dzie kierował żadnym wydziałem. 

Może nareszcie skończy się ten szalony 
chaos, jaki panował przy socjalistycznych 
rządach p. Mazurkiewicza. 

— REORGANIZACJA W MAGISTRA- 

CIE. Od bardzo dawna istniejąca u nas ko- 
misja dla usprawnienia administracji miej 

skiej stwiendzała nieraz, że organizacja pra 

cy jesti wysoce wadliwą. W tych dniach 
Magistrat poczynił szereg przesunięć 
kierowniczych stanowiskach, jak również 
zmian w organizacji pracy. 

W związku z temi zmianami zostali 
przeniesieni na emeryturę pp: Sawitki i 
Suzanowicz. zwolnieny zaś p.M. Gasperski. 

— „10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJ- 
CZYZNY*. Przypomianamywszystkim ama- 
torom sportu strzeleckiego, że w dniu dzi- 
siejszym na strzelnicy „Oresovii'* w godzi- 
nach przedpołudniowych odbędzie się strze 

lanie z broni małokalibrewej. — Koszt 10 

strzałów wynosi tylko 85 groszy. 
A więc wszyscy ma strzelnicę! 

— POŻAR W CZERTONOE. We wsi 
Czertonka gm. Dubno spalił się niezamie- 
szkały dom i stodoła na szkodę Saleja Ja- 
ma. W obu budynkach znajdowały się te- 
goroczne zbiory. 

Przyczyna pożaru nie jest znana. 

RE ZRTZEE OCZ TEST RIPE TRZE O 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDZOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiie bezpieczeństwa — wypłaty E 

na każde żądanie. 

  

  

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

skisdach aptecznych znanege 

środka od odciszów 

4 Prow. A. PAKA. PR 
  

  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATEWID" 
GRODNO, Brygidzke 2. 

  

  

BACZNOŚĆ p. p. 

   
Detaliczna sprzedaž 

po CENACH 

Hurtowo -Fabrycznych 
w jedynym w Wilnie i na kresach konsy' 
gaacyjnym Dsmu Towarowym najpoważe 

niejszych tabryk włókienniczych 

Z. KAZASKI 
Wilno, Wielka 36. 

POKRYCIA FUTER, 
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Początek seansów 
6 8. 615, — 8, — 19, 

Delicions — Delicions 
BŁĘKITNA — BŁĘKITNA 
RAPSODJA — RAPS2DJA 

W rol. g!: Ješnet Gayaort. Charies F:rrel!.Režyser Dawld 

  

Biorąc pod uwagę obecny ciężki stan ekonomiczny, pragniemy 
dać Sz. pp. Konsumentom możrość nabycia 

sukiennych pe cenach fabrycznych. 
W tym celu firma nasza hurtowa 

J. Szczykuk, Syn I Ł. Indrupski 
WILNO, NIEMIECKA 28, II-gie piętro 

uruchomiła z dniem 1 września b. r. 

Detaliczną Sprzedaż cenach hurtowych 
otrzymanych Świeżo najnowszych materjałów kamgarnowych 
i sztrajchgarnowych fabryk bielskich, tomaszowskich, zgierskich 
i łódzkich. Posiadamy nadto wielki wybór materjałów jednoko- 
lorowych, deseniowych na ubrania, 

specjalny dział materjałów damskich, 
Urzędnikom Państwowym i komunalnym — extra rabat. 

Ceny fabryczne. 

      

Otrzymano w WIELKIM WYBORZE 

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

SUKNA, WEŁNY, JEDWABIE NATURALNE, MATERJAŁY na 

WATA, WATOLINA, KOŁDRY WATOWE. 

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

— KRADZIEŻE. Czekałowskiej Józe- 
fie, zam. przy ul. Lidzkiej 24, skradziono 
6 ręczników, 2 prześcieradła i 2 lichtarze. 

Podejrzaną o kradzież jest Kuczuk Ge- 
nia, która widocznie chciała uzupełnić swo 

ją wyprawę. 

— W PIĄTEK RYBY MAJĄ WZIĘCIE 
W majątku Wola gm. Łunna nieznani 
sprawey skradli 115 kg. żywych karpi. 

Karpie znajdowały się w skrzyni na 
stawie. 

— UPARTY LOKATOR. Ettingier Ow- 

siej został wydkismitowany przez komorni- 
ka z mieszkania przy ul. Brygidzkiej 15, 
jednak -widocznie tak był przywiązany do 
swego mieszkania, że samowolnie bez zgo- 
dy właściciela doń powrócił. 

"Właściciel domu Birkowicz Jakób za- 
meldował o zajściu policji. 

KINA P. T K. TEL 714 
EUROSAI TATSIA 

Początki se nsów: 18.15 2015 i 2215 

Pźwięcowiec 

Kino „POLONIA” 
Pocztowa 4. 

Dziś 
Film, który nie potrzebuje reklamy 

p. t 

Szanghaj - Express 
Reżyserii v. STE2KBERGA 

W rolach gi; Meriena DIETRICM, 
Anna MAY Es Ciiwa BROOK 

i inni, 

wstęp ©d 80 gr. 
  

Bźwięzowiac 
Kina „APOLLO 

Daminik. 26. 

Dziši Wielki dramst f Imowy na tle 
arcydzieła Stefona Żeromskiego 

„2г od Morza" 
W rolach głównych Marja Malicka, 
Adam Brodzisz, K. J Stępowski, 
Eugenjusz B:do. — Zdjęć pienero- 
wych dokcnano na Pomorzu i na Bał- 
tyku w zamksch bistorycznych w wio- 
skach kaszubskich na Helu, w porcie 
gdyńskim i na pełnym morzu, Piosen- 
ka marynarska Śpiewana w filmie — 
„Wiatr od Morza* przez chór Dana, 
A Dymszę iJ. Kobasza Piosenka „Po- 
wiedz ty sam* Śpiewsny w filmis — 
Wiatr od Morza przez Marię Malicką. 

KINO „PALACE“ 
$Grzaszk. 12. 

Dziśl Pikantna intryga dworska 

Kochanka Jego 
Książęcej Mości 

W rolach głównych Paweł Rechter, 
Vivian Gibson, Mzry Kid, H. Jun 

kerm n 

  

Wstęs 00 75 gr. 
Dziš premjera! 

Butta. Mvzyk»: George Sarsrhuin. 
ia diu ius S a 

p R a 

KONSUMENCI!!! 
materjałów 

  

palta i potrvcia futer; tudziez 

    

ži:
 

KAMGARNY UBRANIOWE, NARZUTY, 

    

   

J d J M A o A Ai AV UA 

Właścicielom i dzierżawcom jezior, stawów irzek, oferujemy 

zaoczkowaną ikrę i narybek: Łososia, Troci, Pstrąga potoko- 
wego. Pstrąga tęczowego, Siegi jeziorowej, Sieg; rzecznej, 

Sielawy, Sandacza. Leszcza i Węgorza. 

lutormacji udziela 

Rybaco Biologiczna Stacja Hodowlana W Balį Ware 
Biaro Zarządu Wilno 
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Mickiewicza 22—2, 

' ży kierować do 

„ tacja wszystkich 

  

KI 
Zjednocz. Kop. Gėrnosl. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, 'Hr. Laura, Dębieńsko, 
Matylda, Andaluzja, Radzionków, Mysło- 

wice, Ferdynand i Fiorentyna. 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wwo. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Biuro: nl. J gielicńska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

2 @5а Е BER EG CZ SOL R BR 

мао MEBLI 
BL. RILENKINI ee 

Ą Spółka z ogr. «dp. 
cy Wilno, ul. Tatsrsxa 20, 
8-7 dom własny. lstnieje od 1843. 

8 Jsdslnie, sypialnie, salony, 
Ę gabinety, łóżka niklowane | 
$ angielskie, kredensy, stoły, 

Е szaly, biurka, krzests dębowe 
| i t.p. Ceny znacznie zniżone. 

  

  

    © 

  
  

Z ОНа Н НН Нн, 
Hurtowa i detaliczna 

sprzedaž 

WĘGLA ! DRZEWA 
opałowego 

„Centrospał” 
Wilno, Zamkowa 18, tel. 17-80 

енановотитистолчюовтисстнетто т # 
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Ogtaszalcie się w Słowie! i 
i bard dogodaych 

Tanio WIERAKKCH kylie PDAs 3 
i do wszyst- 

szenia do SŁÓWA kicki kich pism. 2 

BIURO REKLAMOWE 

Stef. Grabowskiego 
w Wiinie Garbarska 1, tei. 82 

ŻĄDAJCIE KOSITORYSÓW 
ankkkAsŁAkkknak A ii nia 
TEBOJODISKETEERKTA ITS STEES 
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PRZETARG NĄ PRZEWÓZ POCZTY 
W WILNIE 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie o- 
głasza przetarg na przewóz poczty, opróżnia- 
nie skrzynek listowych i doręczanie paczek 
na terenie miasta Wilna (dotychczas zatrud- 
niano 14 koni i 11 woźniców). 

Oferty w kopertach zamkniętych i zapie- 
czętowanych pieczęciami lakowemi z napisem 
„Przetarg na przewóz poczty w Wilnie" nale- 

Oddziału _ Komunikacyjnego 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów, Sadowa 25 do 
godz. 12-ej dnia 3 listopada 1932 r. 

Oferty wniesione po tym terminie nie będą 
brane pod uwagę. 

W olercie wymienić należy, iż oferentowi 
znane są warunki przetargu, które można c- 
trzymywać na piśmie w Oddziale Komunikacvj 
nym Dyrekcji, pokój nr. 61. 

Wadjum wymagane w gotówce wgl. w pa 
pierach wartościowych . w wysokości 3 proc. 
żądanego wynagrodzenia rocznego. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów zastrzega so 
bie prawo przeprowadzenia dodatkowo prze- 
targu ustnego pomiędzy oferentami, oraz pra- 
wo unieważnienia tego przetargu i wyboru 
oferenta. 

Bliższych informacyj udziela Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów (Oddział Komunikacyjny) w go 
dzinach urzędowych od 8—15. 

Nr. PKm. 201-401 z dnia 28 IX. 1932 r. 

Prezes Dyrekcji 
(— ) Inż. K. ŻUCHOWICZ. 

1 e ANNAY 

OSTATECZNA LICYTACJA 
Zarz. Konk. Wil. Tow. Zast. (Lombard) 4 

powiadamia, że w dn 11, 12, 13 i 14 paždzier 
nika od godz 16 odbędzie się ostateczna licy- 

niewykupionych zastawów 
a mianowicie biżuterji, ubrań, futer, mebli i 
innych rzeczy. 

re
 p 

ZARZĄD. 

„i M M J W dymy 

OBWIESZCZENIE 
Komotnik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go 

rewiri juljan MOŚCICKI, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie 
z art. 1030 U.P,C, podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 18 października 1932 r. od 

godz. 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. Kwasze' 
nej Nr. 2 m. 4, odbędzie się sprzedaż z licy- 

tacji należącego do Rebeki Swerdlin majątku 
ruchomego, składającego się z urządzenia do- 

mowego oszacowanego na sumę zł. 5.200 — 

na zaspokojenie pretensji Brochy Raszkowicz 

i innych w sumie zł. 4.500 — z procentami 

i kosztami z aktu zastawu. 

Komornik Sądowy J. MOŚCICKI. 

LLA aard? 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX. 

rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie, Gimna- 

zjalna 6—14, na zasadzie art. 1030 IPC © 

głasza, że w dniu 17 października 1932 r. od 

godz. 10 rano w Wilnie, ul. Kalwaryjska 37— 

12 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz- 

nego ruchomości, należących do Abrama A- 

gresta na rzecz Skarbu Państwa i skladają- 

cych się z kredensów, zegara, stołu, otomany 

itp. oszacowanych na sumę zł. 4.150 — iecz 

na mocy art. 1070 U.P,C, licytacja rozpocznie 

się od połowy sumy oszacowania 

Komornik K. KARMELITOW. 

   

GABIRET 
Racjonalne] kosmetyki leczniczej 

wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
<obiacą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 

»uwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczi- 

plalący (panie). Natryski „Hormona” wedłsę 

prof. Spuhła. Wypadame włosów, tupież. ia- 

dywidualne dobieranie kostmetyków do kxz- 

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetykt ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. W 
2. P. 

3 
  

Drukarnia wydawnictwa 

s mó 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CENE 
Wielka 47, teł. 15-41 

Dia młodzieży dozwolone 

ukaże się na naszym ekranie 
sobowtóra w doskonałym ar- 
cyprzebojowym filmie p. 1. KRÓL T© 

WLASTA BURIAN Dziś ostatni dzieńi 
bohater niezapomnianych filmów „C.K. Feldmarszalek“, „On ijego siostra i „Pod kurat:lą“ 

w swojej „nowej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego 
A Nad program urozmaicone 

dodatki dźwięk :we. 
Ceny od 25 gr. Pocz, o godz. ej. 4, 6, 8 i 10,15. w dnie Świąteczne o godz, 2-ej. 

Wobec niebywałego powodzenia którem cieszy się ten film Dyrekcja prosi o przybycie na początki seansów 

Od jutra! Nsjwięk 
Anonsl.;. san aa Brygida Helm 

celem uniknięcia natłoku 
w oszalamisją ym 
nsdprzebcju p. t Szpieg Kobieta 

  
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Dziś ostatni dzień. Największy przebój dcby ‹ becnej 

POGROĄ4CY PRZE$STWORZY 
zdobył uznanie całego Wilna i całej naszej prasy bijąc rekord powodzenia! 

dozwolony! 
Dla młodzieży 

Ostatnie dni! Spieszcie ujrzeć! 

  
źwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielza 42, tel. 5-28 

Jutro w'elka premjera. Sspertiimu egzut. realizzscji W. 5. Vaa Lykea genjai. twórcy „Trader Hornu* 

A „CZEOWIER JĄ xipa" 
Wszelkie ulgi zawieszone. 

  

ku seansów 4, 6, 8 i 

W roli głównej JOHNY WESSMULLER, rekordzista - pływak, najlepiej zbudówany męż- 
czyzna Świata. Walka ze lwami, małpami, krokodylami, słoniami i 
bylców. Autentyczne zdjęcia. Emocja za emocjami. Nad program: Aktualja dźwiękowe. — 

plemionami dzikich tu- 

Z powodu wysokiego poziomu artystycznego filmu wejście na widownię tylko na począt- 
10,15. Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dźwiękowe kino 

DZIŚ! Super-Przekój Złotej Ser]i Poiski KSIĘŻZKA ŁOWIECKA 

Romantyczny dramat wielk. księcia Konstantego i pięknej Polki 

W ro. g. Jadwiga SMOSARSKA, Stefan JARACZ, Józef WĘGRZYN 
" f Aleksa nder ZELWEROWICZ 

Zdjęcia wojskowe przy łaskawym współudzizie SZKOŁY PODCHORĄŻYCH w mundurach historycz- 
nych z r. 1831. — Arcydzieło to demon 

nieważne. Scanse o godz. 

Dziś! Zupełnie uowe cpr: 

st. jednocześnie z Warszawą, wszystkie honorowe bilety 
4, 6, 8, 10.15, w sebotę i niedzielę od g. 2-ej. 

acowani: 1 muzyk»! Najwięsszy szlagier Połski 

  

  

z udziałem 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 Danuty Arciszewskiej 

tel. 15-28. iZbigniewa štaniewicza 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o zodzinie 2-ej ost. 10.15 

s Dziś! Najpiękniejsze 100 proc, dzwiękowe arcydzieło wszechświztowej sławy p. t 
Kino-Testr > : Ę AMK Ą Li д Wieli > 

Ż ielsi sensacyjno-erotycz 
„STYLOWY > ED 2 Ed i P RY my dramat w 12 sktach 

Wielka 36 z życia apaszyParyža na „Montmatre* w rol gł, Albert PREJEAM i Pola ILLERY. Nad program: Najnowszy 100 proc. 
dźwiękowy śmiech Bomby bumoru Ssiwy. Dowcip. KOHN i KELLY w najnowszej 

BATALJON Ś <*iERCI" dzianej dotychczas kreacji p. 1. „ŻEŃSKI 
po raz pierwszy w %ilnie niewi- 

Arcyzabawna komedjo-larsa w 10 akt. w col, gl 
fKohn I Kaliy 

Anens! Od 10-go października premjera — zskcńczenie arcyfiimu „Marzdu* p t. „Wyspa grozy* 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   
Sulai Forteplanėj, Piania, Fisharaosji 

K. Dąbrowska 
o (F-ma istnieje od r. 1874) 

"Wilno, Niemiecka 3, m. 14 

  

Dziś! Arcyfilm, który trynnfalnym p ochodem kroczy na ekransch wszystkich stolic Świata Piešn 

HAJDA TROJKA 
W rol. gł czarująca OLGA CZECHOWA niez 

Spiewy rosyjskie solowe i chóralne. Czdowne 
równany M. Schietow i art, teatru Stanisławskiego Michał Czechow. 
melodje, Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godzinie 4-ej. 

Dziś honorowe bilety niewsźre, 

MIESZKANIE 
z 4 pok. ze wszelkiemi 
wygodami (łazienka - 
water) do wynajęcia. 
Plac Metropolitalny 3, 
obok Ogrodu  Bernar- 
dyńskiego. 

  

255 BEMESONETREZE 

Lewarze 
EGER 

  

ne, narządów moczo- 
wych, od 9 do 1, 5 — 

8 wiecz. 
DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne, 
narządów . moczowych 
ой 12 — 2 1 od 4—6 

ul. Mickiewicza 22 

Dr. Hanyłklewiczowa 
po powrocie wznowiła 
przyjęcia, Choroby 
skórne leczenie włosów 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 

Wileńska 33 m. 1 
od 11—12 i od 5—6. 

  

Dr. med. 
DOCENT UNIW. S. B. 

Marjan_ Mienicki 
po powrocie i przepro- 
wadzeniu się wznowił 

przyjęcia chorych 
skórno - wenerycznych 

Wileńska 31 m. 
od 4—7 po poł. 
„Ów "A 

INSTYTUT 
DE BEAUTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, 11 — 1 

Rozgładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów: i  pryszczy. 
Elektryzacja W.Z.P. 58 

Kupno 
| SPRZEDAŻ 

RYTYTYYWYYYYYTYYVYYTY 

    

PIANINA 
zupełnie nowe  (wielo- 
letnia gwarancja) zł. 
1,200. Kijowska 4. H. 
Abelow. 

Warsztat 
i narzędzia stolarskie 
sprzedają się tani> — 
Zakretowa 11 — 2 

KARTOFLE I 
JARZYNY 

w dowolnych ilościach” 
z dostawą do domu. 
Zamówienia przyjmuje: 
Mleczarnia - Ferma — 
Lubow.. Gdańska 6 
Tamże łabędzie białe 
parami tanio do sprze- 
dania. 
TORTEPIAN 
krótki w dobrym  sta- 

je do wynajęcia lub 
upena. 

  

Wiadomość w admini-“ balkony, wszelkie wy- 
u C. gody. Ё stezcji „Słowa” 

“ 

KOTECZKA 
  

angorka do sprzedania — 4 pp. 
Wileńska 4 m. 10. 

   
  
„SLOWA“. 

--20 m, 3, Informacyj u- 

MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA 

dwa 5 - pokojowe. — 
Suche, słoneczne, ciep- 

е łe, ze wszystkiemi wy- 
MIESZKANI Ę godami. Tamże 3 - po 
7 io pokojowe ładne do kojowe. Mostowa 9. 

“а MOŻE” PROC mec нооиаинтовениия 
podzielone na mieszkal 1 pokój 
nie i biuro, Mickiewicza elegancko umeblowzry 
4 intormacje u zozorcy lab P, meb i, ze wszel 
moore wa kiem wygodsmi @› 

A gi | - 
Do wynzjęcia od 1. X da RA : 

S Mieszkanie zienks) Tamże cka- 
5-10 pokojowe suche, zyjnie do sprzedania: 
słoneczne, z Ogród | mahoniowa sypialnia, 
«iem blisko Zielonegoj dywan ! anc. (4 1 pół 

Mosta, 3 minuty cdy x 3 i pół m), stół sto- 
przystanka autobuso-| ławy dębowy, gobeliny, 
wego. Informscie Biuroj 2 lust'a ozdobne, cbraz 
Reklamowe S Grab w-| duży (2x1 m) i suto 
Skiego vl Garbarsks 1j f, „Essex' kareta z luk 

  

—..._ —- susowem urządzeniem. 
MIESZKANIE Róg ul. Moutwiłłow- 
sześciopokcjowe dowy- Skiej i zaułka Nr. 10 
najęcia z wygodami, — m. 2. 
Zakretowa 13 == — - 
-- -- DO WYNAJĘCIA 
MIESZKAN IA mieszkanie 2 i 4 po- 

do wynajęcia od zaraz kojowe z kuchniami— 
3, 4, 516 pokojowe wolne od podatku lo- 
z wygodami. Ofisrna 2 kalowego przy Placu 
Dozorca, Św. Piotra i Pawła 
wa »-Nr. 5—1 u właścicie- 

Mieszkanią 9. : 
do wynsjęcia od zaraz — 
2i3 pokojowe z wy Do wynajęci 
godami, odnowione.— 4 ; 5 pok. mieszkania 
Krakowska 51. Dozorca zę wszelk. wygod. w 

p © „0 000MA NI,.0-DIZY GL. 
llub2 POKOJE Gimnazjalnej, obok Są- 

do wynajęcia. Mosto - du Okręgowego i gim- 
wa 5 m. 8. nazjum Lelewela. 

MIESZKANIEMIESZKANIE 
5 pokojowe ze wszy- 3 pokoi, kuchnia, wszel- 
stkiemi wygodami cie: kie wygody do wyna 
płe, su he, słoneczne jęcia Popławska 29 
na piętcze. Zakretowa oglądać 2—4 
9-4 R REA 

= ее POTRZEBNE 
MIESZKANIEMIESZKANIE 

5 - pokojowe ze wszel- 4 poxcjowe z wygo- 
kiemi  wygodami do dami, nie na parterze, 
wynajęcia. Jakóba Ja- wśródmieś.iu, w cenie 
sińskiego 18 (w pobli- do 100 :ł miesięcznie 
żu Sądu Okręgowego). Łsskawe zgłoszenia do 

-- redakcji dla W. 

  

    

  

  

  

DO WYNAJĘCIA -- —окор — 
MIESZKANIE - 

4-ro pokojowe z kach- me! y do wyna 
i Inej ©- 

nią i elektrycznością. jęcia dla kultura c 

Pióromódi 10 dozor a Soby. Dąbrowskiego 2 

waksże. m. 3 

POKÓJ EDI D BET 

umeblowany do wyna- Lekcie 
jęcia. Mickiewicza 22— 
L 

    

POKÓJ 

  

  

„Pepege“, „Gentleman“, „Rygawar“ 
„Ardal“ „,Wudeta“ 

poleca E 
® ® 

® s 

a «L "t 
R в а 

wilno, MICKIEWICZA 1. 
tao «= 

NALANA NIEZDROWA CERĄ... 
т to oznaka złej przemiany materji. Pijcie co- 

1 dziennie napój dla zdrowych i chorych, nie 
zawierający szkodłiwej teiny, nie rozstrajający 
organizmu. 

HERBACIANKA OSKARA WOJNOWSKIEGO 
Cena zł. 2.50 w apt. i ski. apt, Porady listow 
ne i bezpłatne broszury: „Jak leczyć choro- 
by ziołami” wysyła Biuro Sprzedaży Specyfi- 
ków O Wojnowskiego. Warszawa, PI. Kra- 
sińskich 8. tel. 11-91-79, 
  

1 JU i Ji i i k 

= 
TORARZYSTRO KURSÓW TECHNICZNYCH w RILNIE E 

otwiera w roku szk. 1932-33 następujące Kursy 

Tectniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu- 
downictwa i elektrctechniki), 2) Pomocników 
m erniczych, 3) Dzorców Drogowych i Meljora- 
cyjnych. 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne 
(monterskie) 6) Nowoczesnej Obróbki Metali 

i 7) Żeńskie Kreślarsko-Techniczne. 

Zajęcia rozpoczynają się 15 październ. Informacji udziela 

kancelarja Kursów we wtorki i piątki w godzinach 17—19    
      
  

      

    

    
      

      

  

  

  

  

  

E  wgmachu Państwowej Szkoły Techu. Wilno Holendeinia12. š 

TN ii УЕНО 

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

WALSKINA“ 
U. USUWA NAJSILNIEJSZE 

FABRYKA. CHEM:-FARMACEUTYCZNA 
"AD.KOWALSKI> wanszAwa 
ŁĄDAJCIE „KOWALSKINY” 2E ZNAKIEM J 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU 

-———— m NA KURSY KROJU -- - 

Różne I SZYCIA Kto a eo Ford 
: niowi SZ+0ly ozna | |OMAOWIZÓWIJ do ukończania nauk, 

rzyjmują się uczenice. Waru zmuszają go 

„KURSY _ Nauka solidna. Królew do szakania jekiegokoł- 
kroju i szycia, robót ską 5 m. 11. wiek zarobku w godzi- 
ręcznych i modelowa- _ -- nach wolnych, — Może 

nia Bai udzielić korepetycji lub 

S. Slefanowiczówy "AGRONOM" 
. Wielka 56 m. 3 - dyplomowany, znajo - 

wykonywać prace kre- 
Ślarskie aloo też zajmie 
się inną pracą byle oć 

  

Ё LEKCJE -- --mość wszystkich dzia- zaraz, Łaskawe zgio- 

; ów. i lnej szenia kierować do re duży, bez umeblowa- jgzykóW * OBCYCH Ł A D O W A N I Ełów gospodarki ro 

nia. Zygmuntowska 18 Usb francuski — NAPRAWA praktyczna, długolet - dakcji. > 

—, oglądać 4—5 p.p. włoski metodą konwer 
„Sac. Nauka szybka i 

5-cio POK. DOMEK gruntowna oraz przy- 
z wygodami i ogród- gotowywanie do ma- 
kiem do wynajęcia. —twy — ze wszystkich 
Jasna 15 (Zwierzyniec) przedmiotów. Lekc. u— 

— — — — — = dzielają rutynowani ko“ 
MIESZKANIE ropetytorzy, D- „prof. 

DO WYNAJĘCIA gimn. i dr. filozofji. | 

5 - pokojowe oraz po- —Zgłoszenia do Adm.“ 

kėj dla služącej, dwya Stowa“ pod „Matura 
Ra 

Maturzysta, 
udzieli sumiennej po- 
mocy w nańce. Wyma- 
ganie b. skromne. Mo- 
stowa 11-a ш. 6. 

Ul. Piłsudskiego d. N. 

dziela w-l domu od 12 

    

AKUMULATORÓW nia praktyka, doskona- 

fachowo wykonuje „Ra łe rekomendacje. Łask. 

djo“ Trocka Nr. 4. — zgi. w Adm. „Słowa”, 
Wejście w podwórzu. —- 

  

Haft ereżka 
Hatciarka 15 lat p.jon 

hałciarskiej— przyjm:an 
  

  

      

   

   

  

      

   

> wszelkie roboty hatcyf z GUBIONE 

12-239 i biały, kolorowy. mereż- „iawo praktyki lekar- 

lico DOBRA G | ka ręczne, różne wzory, skiej wydane _ przez” 

haft sztandarów i cho” Wydz. Zdrowia Wileń- 
brem V) я 

rągwi, złotem i sre skiego Urz. Wojew. na 
taranne >". < 

гг:::‘:\т: a więcej imie Ewy Oskierczyny, 

niż PPM. Jadwiga ciuszki 14 m. 4 unie- 
Błoś. ważnia się. 

KOPIOWANI 
PLANOW 

5   - 

     LJ 

Witold Tatarzyński. Redaktor \№.-7. 

>— 

Lite- zam. w Wilnie ul. Koš- | 

A 

4


