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O wyprawie wiedeńskiej 
OD REDAKCJI: „Polska Zbrojna" zamieszcza in extenso przemówienie gen. Bole- 

sława Wieniawy Długoszowskiego, wygłoszone w teatrze krakowskim wobec Prezydenta i 
Marszałka. 

Eo Z kart „Polski Zbrojnej* pozwalanry sobie to znakomite przemówienie przedruko- 
wać, niestety, w Znacznem skróceniu, opuszczając bardzo ciekawę ustępy © siłach wojsk obu 
stron i nader interesującą charakterystykę wojska tureckiego i jego wodzów. 

PRZED OSTATNIM ETAPEM. 
Skoncentrowane umiejętnie wojska  kró- 

la Jana nie stały jeszcze u kresu wędrówki. 
Za błękitną wstęgą Dunaju, po drugiej stro- 
nie kończonych z pośpiechem trzech mostów, 
czekał na nie ostatni, stosunkowo krótki, lecz 

_ najtrudniejszy etap marszu. 

Już bowiem poprzednio zapadły postano- 

wienia królewskie, tyczące samej batalji. 
Król Jan III, jak powszechnie wiadomo, 

był niejako specjalistą w Europie od spraw 

tureckich. Grożące Anstrji niebezpieczeństwo 
przewidywał oddawna, ostrzegał przed niem 

cesarza Leopolda i Papieża, za którego poś- 
rednictwem .w dniu 1 kwietnia podpisany zo 
stał traktat między Polską i Austrją, w któ 
rym między innemi, w razie napadu tureckie 
go na Kraków lub Wiedeń obie strony zobo 
wiązywały się do przyjścia z bezpośrednią 
odsieczą, przyczem obecny przy armji monar 
cha miał objąć dowództwo nad wspólnemi woj 
skami. Wobec faktu, że cesarz Leopold nie 
był wojennym panem (dał tego zresztą do- 
wód, opuszczając Wiedeń i chrobiąc się aż do 
Passawy już w dn. 7 lipca na wiadomość o 
klęsce, jakiej doznał książę Karol Leopold w 
walee z Tatarami pod Petronel), nie ulega 

wątpliwości, że traktat miał na myśli Sobie- 
skiego. 

    

Król nasz, świadom ciążących na nim 
obowiązków, w dwa dni po otrzymaniu wiade- 
mości o oblężeniu Wiednia, opuścił Wilanów. 
W drodze do Krakowa 22 lipca pisze do ks. 

Karola, żądając wiadomości o położeniu, o 
siłach wojsk cesarskich, o wydanych zarzą- 
dzeniach, prosi o przysłaniem ap. 

Był bowiem świetnym znawcą terenn, nie 

słychaną obdarzony w tym kierunku pamięcią, 
i umiejętnością wyzyskiwania jego topogra- 
dzeniach, prosi o przysłanie map. 

29 lipca jest w Łobzowie, gdzie oczekuje 
do nadejścia obu hetmanów, później od Tar- 
nowskich Gór maszeruje z kolumną główną 
Jabłonowskiego. W Raciborzu 23 sierpnie na 
czele trzytysięcznego oddziału jazdy wyprze- 
dza kolumnę Jabłonowskiego. Gna go z jednej 
strony niepokój, aby hetman Sieniawski pod 

naciskiem Lotaryńczyka, nie uwikłał się samo 
rzutnie w walki, z drugiej, pragnienie w oso 
bistym kontakcie z księciem Karolem zebrać 
potrzebne mu do decyzji uzupełniające wia- 
domości. 

Dnia 30.8 w eskorcie 120 husarzy tylko 
śpieszy z Berna do Mikułowa, gdzie dopada 
Sieniawskiego, * nazajutrz zaś za Mikułowem 
na drodze do Hollabrun, po połączeniu sił obu 
hetmanów, spotyka go ks. Karol Lotaryński. 
Wódz cesarski wita z radością polskiego mo- 
narchę. Jako szczery żołnierz żywił głęboki 
podziw dla okrytego sławą króla Jana. Nic- 
ustannie też dopominał się i nalegał na jak 
najszybszy jego przyjazd, zwracając sio - 
stownie bądź do hetmana Jabłonowskiegc, 
bądź bezpośrednio do króla. W liście, pisa- 
nym 16 sierpnia do hetmana koronnego, pi- 
sze między innemi: 

„.„Je prie le roi de nous secourir: sa pre- 
sence seul vaut une armee. Aisni j'ai. Le sup- 
plie d'avancer sa marche avec les premieres 
troupes'*. 

KRÓLEWSKI PLAN BITWY. 
Po naradzie z ks. Karolem, otrzymawszy 

wiadomości, że przeprawy pod Tuln i Krens 

POWRÓT Z 
  

są wolne, zapoznawszy się 

z warunkami topograficznemi Lasa Wiedei 
skiego i otrzymawszy przyrzeczenie, że żyw- 
ność dla ludzi i koni po przekroczeniu Duna- 
ju będzie zapewniona, przychyła się ostat 
nie do świtającego mu już oddawna w my 
lach planu uderzenia na armję turecka od 
ny wzgórz Lasu Wiedeńskiego. W dniu trz 
ciego września z dwoma chorągwi 
skiemi udaje się do Stetteldorf, 

czył naradę wojennę. Z tą datą 
swe sławne „ordre dė la bataille““, 
jowy, który naskutek rady wojennej ulega tyl 

ko nieznacznej modyfikacji, tyczącej rozmie- 
szezenia oddziałów cesarskich i wojsk elekto- 
zów. 

W zasadzie przewidywał plan ten u 
nie na tyły armji tureckiej przez wz 

Wienerwaldu, między Dunajem, a rzeł 
denką. Na prawem swem skrzydle chciał krół 
mieć własne wojska, najlepiej mn znane i za 
prawione już w licznych spotkaniach do wal 

ki z czekającym je przeciwnikiem. 

WALORY POLSKIEJ JAZDY. 

Kawalerja nasza stała wówczas u zenita 

sławy, nietylko dzięki niepowstrzymanej, ła- 
miącej wszelki spotkany opór husarji, ale wo- 
góle poprostu dlatego, że była jedyną kawa- 
lerją w ówczesnej Europie, która kupą i ewa 
łem waliła do szarży. Jazda państw zachod- 
nich przechodziła chroniczny kryzys, a raczej 
zwyrodnienie, z którego wyleczył ją. radykal 
nie dopiero genjusz Napoleona. Wó jed 
nak w końcu 17-go wieku podchodziła do nie 
przyjaciela stempem, albo conajwyżej kłusera 
i zabawiała się karakolowaniem, walkami po- 
jedyńczych jeźdźców, nie mogła tedy dorów- 
nać impetowi naszej konniey, huraganowemi 
szarżami pędzącej na wroga i decydującej 

swem uderzeniem -o losach bitwy. Słusznie 
więc przeznaczał ją król Tan do rozstrzygają 
cego ciosu na flankę nieprzyjacie| j ji 
Obok siebie w centrun pragnął mi 
ska cesarskie, dowodzone przez rycerza doś- 
wiadezonego w starciach z Turkami i także 
nie poraz pierwszy spotykające się z bitnyrai 
Osmanami. Zdaniem króla zresztą siły polskie 
i austrjackie wystarczały dopokuszenia się o 
zwycięstwo. Na lewem skrzydle miały stanąć 
wojska elektorów, za niemi, na styku z Aus- 
trjakami, oddziały szwabskie i frankońskie, 
dowodzone przez księcia Waldeck. Tak woj- 
ska elektorów, jak i oddziały, którym przewo 
dził ks. Waldeck, nietylko nie miały pojęcia 
© Turkach, ale w znacznej części, jako świeżo 
zaciężne nie wąchały nigdy prochu. 

TRZY KONCEPCJE. 

Rada wojenna w Stetteldorf, podczas któ 
rej margrabia Badeński wręczył królowi las- 
kę marszałkowską, symbol naczelnego dowóz 
twa, nie odbyła się bez tarć. Z właściwą so- 
bie energją i stanowczością król Jan zdołał 
wprawdzie przeprowadzić swój plan, musiał 

jednak borykać się z licznemi trudnościami. 
Na radzie bowiem starły się ze sobą trzy 

koncepcje. Najpierw Austrjacy chcieli wyma- 

newrować Turków przez zagrożenie od strony 
Wiener-Neustadt lub Preszburga. Król pol- 
ski zaś parł do walnej rozprawy bezpośred- 
nio przez Wienerwald. Kiedy zaś Karol Lo- 
taryński w zasadzie zgodził się na projekt 
króla, różnił się od Sobieskiego w zapatrywa- 
niu naostateczny cel bitwy. Wódz austrjacki 

KRAKOWA 

szczegóło    

    

  

    

   
   

  

     

    

   

    

    

   

     

  

  

Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA. Pat. — W dniu 7 bm. 

o godzinie 8.55 pociągiem specjalnym po 
wrócił do Warszawy z uroczystości kra- 
kowskich Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej oraz Marszałek Piłsudski z rodziną. 
Tym samym pociągiem przybyli również 
pp. prezes Rady Ministrów Janusz Jędrze 
jewicz, marszałek Sejmu Świtalski, mar- 

szałek Senatu Raczkiewicz, prezes N. I. K. 
dr. Krzemieński, prezes BBWR. W. Sła- 
wek, członkowie korpusu dyplomatyczne 
go, podsekretarze stanu i generalicja. 

Na dworcu witali dostojników  pan- 
stwowych przedstawiciele władz cywil- 
nych i wojskowych z p. ministrem spraw 
wewnętrznych Pierackim na czele. 

  Marszałek Józef Piłsudski na dworeu w Krakowie przechodzi przed frontem kompanji ho- 

8 norowej. Za Panem Marszałkiem kroczą gene rał Kasprzycki i gen. Wieniawa-Długoszowski 

dążył przedewszystkiem do wprowadzenia 
wojsk odsieczy do Wiednia i zmuszenia w ten 
sposób Turków do odstąpienia od oblężenia, 
król Jan natomiast dążył do zadania przeciw 
nikowi zupełnej klęski, do zniszezenia jego ży 
wej siły. W planie królewskim decydującem 

miało być uderzenie prawego skrzydła, odcina 
jące armję Kara Mustafy od p: raw na 
Wiedence. Austrjacy woleli widzieć gros na le 

dle, kędy najkrótsza i najlepsza, a 
jedyna droga prowadziła do Wied- 

  

   

  

    

   
SPORY I PRETENSJE PRZED BITWĄ. 

Z przetorsowaniem planu królewskiego nie 
się jeszcze rozbieżności i kompliki- 

cje. Dopiero teraz zaczęły się na dobre 
„konsylja długie, rezołucje nierychłe, adjusta- 
menty to tego, to owego; kto wprzód, kto na 
zadzie, kto po prawej, kto zasię po lewej'* — 
jak pisze Król 4.9 do królowej Marysieńki, 
w jednym z licznych listów, zawsze pełnych 
życia, barwy i dowcipu i zawsze świetnych 
w formie. 

By zrozumieć spory i pretensje, jakie 
przyszło królowi łagodzić i rozstrzygać, trze 
ba sobie uprzytomnić, że rada owa miała miej 

  

działka. W mozole i pocie czoła żołnierze mu 
szą je przeciągać przez góry. Nie zdolna do 
walki w tym terenie kawąlerja posuwa się za 
piechotą. 

Na 1 ciej dla lepszych warun- 

ków posu em się skrzydle Austrjacy do 
chodzą do z koło Klosternneuburg, któ- 
re już poprzednio zostało zdobyte i obsadzone. 
Polskie straże przednie nocują wpobliżu spa- 
lonej wsi Kirchbach. za nią biwakuje w lesie 
kawalerja. 

Mimo lep 
Niemcy zostaw. 
Jedynie Kątski 
osiem dział. 

Obserwując teren z pod Klosterneuburg S0- 

bieski ocenia znaczenie Kahlenbergu i kieruje 
ku niemu przyboczną chorągiew husarji, oraz 

kilka bataljonów piechoty. Parę bataljonów 
saskich wysuwa książę Karol na.rozkaz kró- 

la w kierunku Leopoldsherg. 

zymierzony zobaczyli Turcy 

          

    

   h warunków Austrjacy i 
wą artylerję u stóp gór. 

„wyciąga swe  dwadzieścia- 
     

    

      
Ibrahim melduje. jaciel nocuje o 
trzy godziny marszu. Zaczyna się wyciąganie 
oddziałów przeciw zbliżającemu się „nieko 
pieczeństwu. 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej na dworcu w Krakowie w otoczeniu dziaty krakowskiej, 

przybyłej na Jego powitanie. 

see z końcem 17-го wieku i że wówczas nawet 

wśród wojska panowały zwyczaje, obowiazy- 
wały ceregiele, względy i protokóły, nie ma- 
jące nie wspólnego z praktycznemi zagadnie- 

niami bitwy, a utrzymane do dzisiaj chyba 
tylko w korpusie dyplomatycznym, zwłaszcza 
gdy idzie o rozmieszezenie dostojnych gości 
przy biesiadnym stole. Pamiętam żywo, jak 
jeden z naszych czołowych dyplomatów, kie- 
dy wyraziłem zdziwienie, widząc go mozolące 
go się osobiście nad rozwiązaniem takiego za- 
wiłego problemu, odpowiedział mi: 

„Panie pułkowniku —byłem wówczas pro 
sto, to znaczy naiwnie rozumiejącym  ofice- 
rem kawalerji — panie pułkowniku, jakiś tam 
traktat czy konwencję potrafi napisać pierw- 
szy lepszy referent lub kierownik wydziału, 
lecz na to, aby właściwie pousadzać zaprosze- 
nych gości, trzeba być starym, doświadezo- 
nym dyplomatą““. 

Wymagał tedy ówczesny rytuał wojsko- 
wy, by Personat najdostojniejszy ze swojem 
wojskiem stawał na prawem skrzydle, następ 

nemu po nim dostawało się na lewe, eentruri 
zaś, tak zwany korpus, czyli batalja, przypa 
dała ostatniemu z kolei. 3 

Projekt królewski natrafiał więc na ob- 
jekeje natury formalistycznej i etykietalnej. 

Nie było dyskusji nad zajęciem prawego skrzy 
dła przez wojsko polskie. Przez wzgląd na ma 

jestat Króla i jego naczelne dowództwo, rzecz 
ta, szezęśliwie zgodna z zamiarami królew- 
skiemi, nie podlegała i nie mogła podlegać dy 
skusji. Spór rozgorzał (o lewe skrzydło, po- 
między elektorami a ks. Lotaryńskim. Wbrew 
pierwotnemu własnemu zamiarowi, zwadę tę 
rozciął Król swym autorytetem na korzyść ks. 
Karola, przyczem na zdaniu Króla zaważył 
wzgląd, że książę, jako wódz wojsk cesarskich 
reprezentował niejako cesarza, a może także 

i sympatja, jaką od pierwszego spotkania po- 

wziął doń, sympatja, której w listach swych 
niejednokrotnie dał wyraz. 

„Suknia ua nim szara bez wszystkiego — 
tak opisywał Marysieńce ks. Karola — ka- 
pelusz bez piór. Buty żółte były przed dwo- 
ma miesiącami albo trzema... Peruka bląd 
niecnotliwa znać że eale o strój nie dba. Kou 
niezły. Siedzenie stare. Ze wszystkiem tem 
nie ma wyglądu kupca, ale człowieka uezci- 
wego, człowieka z kondycją. Dyskurs ma dob- 
ry, co go tkniesz. Skromny, nie wiele mówią- 
sy i wojnę rozumie bardzo dobrze i do niej 
się aplikuje. Owo zgoła człowiek, z którego 
fantazją moja bardzo łacno zgodzi... Rozjecta 

liśmy się z sobą obie stronnie wielce z siebie 

kontente'*. 

  

      

10 WRZEŚNIA. 
Dnia dziesiątego września pod przewod- 

nietwem, znających okolicę leśników, .poszcze- 
gólne kolumny, zapuszczają się we wzgórza 
Lasu. Wiedeńskiego. 

Od tego czasu oddziały, poza Austrjaka 

mi, pozbawione są taborów. Ludzie odżywia- 

ją się sucharami, konie — liśćmi. Przedz а6 

się trzeba przez „nieprzebyte, jako się rozu- 

mowi Judzkiemu zdały, dla ciasności dróg, ka 

mieni i gęstych lasów, góry''. 
Każda brygada piechoty 

    

   

   

    

  

   
  

dostaje dwa 

    

  

W ciągu następnego dnia sprzymierzeni 
osiągają najwyższe grzbiety górskie. Austrja 
cy obsadzają Leopoldsberg i Kahlenberg, na 
Hermanskogel dochodzi polska kawalerja. W 

dolinie Weidlingbach pełno piechoty, bo i pol 
ska piechota zabłądziwszy znalazła się tutaj. 

NA PRZYSZŁEM POLU WALKI 

Pod wieczór z wysokości Kahlenbergu ro 
bi Sobieski przegląd przyszłegopola bitwy. 

Na lewo, nad Dunajem sterczy Leopolds 
berg, na prawo Vogelsang 

Dalej ku południowemn zachodowi Dreimark- 
stein i Rosskopf. 

W stronę Wiednia nie tak wygląda teren, 
jak mu mówili Austrjacy i nie tak, jak mó- 
wiły ich mapy, według których od szezytów 
wymienionych wzgórz, miał on opadać, łagod- 
nie i jednostajnie ku równinie. Ciągnie się 
tam łańcuch pagórków, wśród nich idąc od 
Dunaju, Nussberg, Miehaelerberg, Schafberg, 
Heuberg i w końcu Gallitzinberg. Zrozumia 
wówczas, że przy silnym oporze o każde z 
tych wzgórz trzeba będzie staczać osobną wal 
kę. 

Nie widział jednak nigdzie p 

do obrorty, poza kilkudziesięciu chorągwiami 
jazdy i kilkutysiącami piechoty Ibrahima, sto 
jącemi u podnóża Kahienbergu. 

Zastanawiające się raz jeszcze nad planem 

bitwy, postanawia, ciągie zgodnie z pierwszą 
koncepcją, zacząć spotkanie lewem skrzyd- 
łem, aby związać nieprzyjaciela i zmus 
do skierowania w tę stronę gros sił, n: 
uderzeniem swej kawalerji z pomiędzy PDre- 
markstein a Rosskopf odrzucić go od prze- 
praw na Wiedeace 1 rozgromić ostatecznie, 

W środkn > Vogelsang i Hermanskogel 

mieli nadciągać elektorowie i ks. Waldeck. 
W nocy z 11 na 1£ musiały piechota pol 

ska mimo zmęczenia przesunąć się bardziej 
na prawe skrzydło, by o Świcie zająć wraz z 

artylerją wyznaezone stanowiska. 

POCZATEK WIEKOPOMNEJ BITWY. 

O trzeciej zrana dnia 12-go król udał się 
znowu na Kahlenberg. O czwartej zaczęła się 
na tem skrzydle strzelanina. O świcie stwier 
dza, że nieprzyjaciel obsadził łańcuch pagór- 
ków, trzymając większe masy wojska pod 
Dornbach i Breitensee. Nakazuje tedy rozpo- 
czynać na tem skrzydle natarcie. O godzinie 
8-ej Nussdorf dostaje się w ręce Austrjaków. 
Karol po uporządkowaniu swych oddziałów, 
odrzucił wroga na Heiligenstadt. O 1-ej wałki 

ua tem skrzydle ustały. 
Król o tej porze był jaż na prawem pot- 

skiem skrzydle. Tam Kątski wyciągnął właś- 

nie swą artylerję. Polacy z piechotą na czele 
następowali, podzieleni na trzy grupy, roż- 
członkowane aż w pięć rzutów. Na skrajnem 
prawem skrzydle szedł Jabłonowski, przy środ 
kowem stał sam król, lewemu dowodził Sie- 

niawski. 

KONCENTRACJA KAWALERJI. 
Opór nieprzyjaciela był tu dość twardy. 

Dopiero o drugiej zdobyto Michaelerberg, a 

w godzinę potem  Plótzlensdorf, Schafberg, 

Heuberg i wyżynę Gallitzinberg. W 

      

    
  

    

   

  

   

  

i Hermanskogel. dą 

sie uporał się też Jabłonowski z Tatarami, 
którzy słabem natarciem wyszli nań z doliny 
Mauerbach. Oba skrzydła tureckie cofały się 
pod naporem Austrjaków i Polaków. Wyjście 
na dolinę zostało otwarte dla kawalerji. Zastę 
py jej zaczęły spływać ze wzgórz gęstniejące 

mi coraz bardziej masami. Na ten widok Wiel 
ki Wezyr zaczyna przerzucać nagwałt oddzia 
ły swe w kierunku swego lewego skrzydła i 

wkrótee skupia tu do trzech czwartych swo- 
ich sił. Zasłonić chce niemi główny obóz,ste- 
jący w miejscu dzisiejszego Schmeleu. Król 
tymczasem ściąga ku prawemu swemu skrzyd 

łu pułki jazdy niemieckiej i nawet Austrjac- 
kiej. Blizko 29 tys. kawalerji gromadzi się tu 
do miażdżącego uderzenia. 

Dla rozpoznania bojowego, oraz zbadania 

możliwości terenu, puszcza na Turków chorą 
giew Zbrożka. chorągiew ta wraca zdziesiąt- 
kowana, lecz przynosi pewność, że teren po- 

zwala na szarżę. 

Sobieski pilnie obserwując szeregi turee- 
kie, widzi już ślady zamieszania, spostrzega 
"Tatarów wycofujących się na przeprawy na 
Wiedeńce. Jest godzina 17.30. 

SZARŻA. 

Nadeszła chwila. Na znak królewski ru- 
sza nasza kawalerja z husarską chorągwią kró 
lewieza Aleksandra na czele i w tumulcie ko- 

pyt końskich, szumie skrzydeł i szezęku zęła 
za wpada orkańem na zastępy przeciwnika, 
by obalając każdy spotkany opór, rażąc Кор- 
jami, rozbijając piersiami końskiemi, miaż- 
džąc pod kopytami ciżbę ludzką, zdecydować 
rozmachem swym i furją o zwycięstwie. 

TRADYCJA NASZEJ KAWALBEJI 

Zwycięstwo, to jedno z najświetniejszych 
jakiemi się szczyci polska kawalerja, stala 
płomienną i wiecznie żywą tradycją tej broai. 
Obok Kircholmu I Chocimów, z niego poczyna 
ją się zuchwałe cuda Samosierry, brawurowe 
szarże ułańskie 31 roku, zawadjaekie' legjono- 
wej kawalerji poczynania i w 20-ym rokn sza 
leńcze galopady szwoleżerów na karabiny ma 
szynowe. 

Jego to zasięg sprawia, że i dziś w szer- 

szem tylko gronie, bo zyskaliśmy nowych ko 

legów, odstąpiwszy skrzydła lotnikom, a pan 

cerze broni pancernej, serca tylko sobie za- 

trzymująe, bo sere takich jest w Polsce mnó- 

stwo, my, kawalerzyści, tak samo po Junae- 

ku zwyciężać i umierać, jeśli trzeba, będziemy 

umieli w służbie Twojej Ojczyzno, Twojej 

Panie Prezydencie, na "Twój rozkaz, Panie 

Marszałku, Wodzu Zwycięski, Kochany nasz 

Komendancie. * 

ul. Mickiewicza 10. Księgarnia |. Ryppa 
SMORGONIE = — > Przyjaciół Oświaty. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte nv. 
Lewia — Biuro gazetowe uł. 3 Mas -. 
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Minister Titulescu 
w Warszawie 

  

WARSZAWA. (tel.wł.) — Jak się dowia 
dujemy minister spraw zagranicznych 

Rumunji p. Titulescu przybędzie do War 

szawy w poniedziałek 9-go bm. w towa- 
rzystwie radcy prawnego rumuńskiego 

MSZ p. Rajcoviceanu i szefa swego gabi 
netu p Minisera. 

W związku z wizytą min. Titulescu 
przyjedzie do Warszawy w niedzielę wie 

czorem zastępca dyrektora Biura Praso- 

wego w rumuńskim MSZ p. Deagu b. at- 

tache prasowy poselstwa rumuńskiego w 

Warszawie oraz trzech wybitnych dzien- 

nikarzy. 

Jedno z pism zbliżonych do rumuń 

skiego ministerstwa spraw zagranicznych 

zamieszcza artykuł wstępny, w którym 

omawia podróż min. Titulescu do Warsza 

wy w związku z jego podróżami do Aten 

i Angory, które mają nastąpić po wizy- 
cie warszawskiej. т 

Poseł rumuński w Warszawie min. 

Cadare, który w drodze z miejscowości 

gdzie spędzał urlop, zatrzymał się w Ge 

newie, przybył już do Warszawy, i ob- 

jął urzędowanie. 

i ina i i 

GENERALIZACJA OCHRONY MNIEJSZOŚCI 
W DEBATACH 

GENEWA. PAT. — Podkomitet Vi komisji 
mniejszości zalecił komisji 

Z +, 

samym stopniu. 
Propozycja ta została przedstawiona przez 

Politisa jako kompromis, po odrzuceniu wczo- 
raj przez Niemcy pierwotnego tekstu propozy- 
cji francuskiej. Niemcy odmówiły jednakże przy- 

jęcia także i tego tekstu, wobec czego nie pozo- 

LiG! NARSDÓW 
stawało nic innego, jak przystąpić do głosowa- 
nia, w którem tylko delegat niemiecki głosował 
przeciw rezolucji, 

Według powszechnej opinji, Niemcy, odrzu. 
cając drugą część rezolucji, straciły moralne 
prawo występowania na terenie Ligi Narodów 
w charakterze obrońcy mniejszości. 

Oceniając wyniki debaty nad sprawą gene- 
ralizacji trzeba stwierdzić, że wniosek polski 

spełnił swe zadanie, ujawniając istnienie nie- 

mal powszechnego przekonania o niemożliwości 
utrzymania obecnego stanu rzeczy w dziedzinie 

ochrony mniejszości, 

Odpowiedź niemiecka na propozycje razbrojen. 
LONDYN. PAT. — Prasa londyńska i pa- 

„ ryska w alarmujący sposób komentuje sytuację, 
wytworzoną przez odmowę Niemiec w sprawie 

propozycyj rozbrojeniowych. 

Podobno odpowiedź niemiecka zawiera na- 
stępujące 4 punkty zasadnicze: 

a) Niemcy zgadzają się w zasadzie na kon 

trolę zbrojeń, pod warunkiem, że będzie prze- 
równie ścisła kontroła we Fran- 

cji, jak i м Niemczech. - 

b) W przeciwieństwie do różnych pogłosek 

Niemcy nie odrzucają idei okresu próbnego, lecz 

przyjmują go pod warunkiem, że trwać będzie- 

najwyżej dwa łata i że poprzedzi go natychmia- 

stowe częściowe rozbrojenie armij europejskich. 

a w szczególności armji francuskiej i polskiej. 

c) Niemcy zgadzają się na przekształcenie 

Reichswehry na milicję o krótkim terminie służ 

by wojskowej pod specjalnemi warunkami. 

d) Niemcy rewindykują prawo uzbrojenia 

tej milicji w całkowity materjał i sprzęt nie- 

zbędny, a więc w armaty, tanki, łodzie podwo- 
dne, aeroplany myśliwskie i samoloty do bom- 

bardowania, to zn. w materjał zakazany im 
przez traktat wersalski. | 

Wywrotowa akcja terorystów ukraińskich 
WIELKI PROCES W TARNOPOLU 

LWÓW. PAT. W Tarnopolu zakończyła się 
wczoraj wielka rozprawa sądowa przeciwko ko- 
munistom, oskarżonym o przynależność do Ko- 

munistycznej Partji Zachodn. Ukrainy, działał 
ność antypaństwową, organizowanie jaczejek i 

prowadzenie propagandy na terenie wojewódz- 
twa wołyńskiego. W wyniku rozprawy trzej 

główni oskarżeni Grzegorz Pryjma, Stanisław 
Wesołowski i Józef Zamkowy, skazani zostań 

na karę po 10 lat więzienia każdy, pozostali o- 

skarżeni — na kary więzienia od 8 miesięcy do 
9 łat. Wszyscy zasądzeni zostali również na utra 

tę praw obywatelskich na okres od 5 do 10 lat. 

Unieważnienie zwyciestwa wileńskiego 
WKS. 

WARSZAWA PAT. — Wydział Gier i Dy- 

scypliny PZPN. postanowił unieważnić fina- 

łowy mecz o wejście do Ligi między klubem 

wileńskim WKS Smigły a śląskim Naprzodem i 

nakaząć powtórzenie zawodów. 

Decyzję swą opiera Wydz, Gier i Dyscypli- 

ny na sprawozdaniu sędziego, który przyznaje, 

że mecz toczył się w warunkach anormalnych a 

wypadek bramkarza Naprzodu w pierwszych 

minutach wyprowadził go z równowagi psychicz 

nej. Ponieważ jednocześnie obecni na meczu 
tym cza-przedstawiciele Wydziału Gier i Dyscypliny 

Śmigły 
stwierdzili również anormałne warunki, w ja- 
kich odbywały się zawody, przeto postanowiono 
mecz w całości powtórzyć. 

Nowy miecz, w związku z zapowiedzianym 
na 22 b.m. spotkaniem Polska — Czechosłowa- 

cja, odbędzie się dopiero 22 b.m. w Warszawie, 
a w związku z tem ulega i dalszy 

terminarz zawodów. — 29 b.m. zwycięzca tego 

meczu walczyć będzie u siebie z Połonią, а 5 

listopada odbędzie się mecz rewańżowy w War- 

szawie. 
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SILVA RERUM ProceS O podpalenie Reichstagu 
LWÓW CHCE MIEĆ OPERĘ. 

Opera w Polsce znajduje się w szczegól 
nie ciężkieh warunkach. Nie dziwnego: ope- 

ra jest najbardziej skomplikowanym i naj- 
kosztowniejszym rodzajem teatru. Uruchomie 
nie opery wymaga wielkich wysiłków, utrzy 
manie — niemałych pieniędzy. To też nawet 
Warszawa nie może zabezpieczyć istnienia ope 

ry, miasta zaś prowincjonalne tem trudniej. 
4. jednak wyrzec się widowisk operowych nie. 
chce żadne miasto, majvce większe aspiracje 

kulturalne. Wilno rozwiązało te zagadnienie 
w ten sposób, że zaprasza zespoły operowe 
na gościnne występy. Lwów chce mieć operę 
stałą. 

Gazcta Lwowsk3 (278) 1ozpaczyna skeję 
w obronie opery: ž 

Wśród placówek muitatu!nych Lwowa, 
"których byt zagrożony został ciężkiemi warun 
kami gospodarczemi iaiasta, pierwsze chyba 
miejsce zajmuje w obecnej chwili Opera lwow 

ska, Ta Opera, która pod pełnem entuzjazmu 
kierownictwem Tow. Miłośników Muzyki i O- 
pery pełniła swe zadania kulturalme przez 
pełne dwa laia w niesłychanie ciężkich wa- 
runkach w sposób podziwu godny, która zdo 
łała uzyskać poziom równy poważnym scenom 
zagranicznym, stoi dziś — nie wahajmy się 
to powiedzieć — przed zupełną ruina. Zarząd 
Tow. Miłośników Muzyki i Opery, który po 
skreśleniu przez miasto części subwencji nie 
zdołał wyrównać swych zobowiązań wohec per 
sonelu za sezon ubiegły, nie czuje się oczywi- 
ście na siłach wziąć na siebie odpowiedzialno 
ści za zorganizowanie Opery na nowy Sezon. 
Dziesiątki i setki ludzi znalazły się bez pracy. 
Tradycja operowa jakkolwiek świetna, może 
zostać zerwana raz na zawsze; gdy chociażby 

przez jeden sezon podwoje Opery lwowskiej 
zostaną zamknięte. 

Ach, jakże dobrze znamy te uwagi!.. Jak 
niestety, często chwieją się w posadach insty 
tucje kulturalne i artystyczne, tak potrzebne 
oświeconemn zespołowi i tak trudne do utrzy 
mania !... 

Żawodzi pomoc społeczna, zawodzą różne 
subwencje. Pozostaje — inicjatywa prywatna. 
Niemal jedynym środkiem ratunku opery lwow 
skiej jest zorganizowanie spółki artystów ope- 
rowych. W tym kierunku idą wysiłki ludzi 
dobrej woli. 

Artyści opery lwow. noszą się z planem za- 
wiązania własnej spółki i zorganizowania se- 
zonu operowego na własną rękę. Podstawę fi- 
nansową stanowić miałaby tu resztująca za se 
zon ubiegły subwencja miasta, która wypłaco 
na wobecnej chwili, mogłaby umożliwić naszym 
artystom rozpoczęcie pracy. Plany te powinna 
nasza publiczność przyjąć z radością i po- 
przeć je jak najgoręcej. Oczywiście, że sezon 
operowy musiałby w takim wypadku ulec pe 
wnemu ograniczeniu czasowemu, jednak przy 

zwartej organizacji i doborze odpowiednich 
ludzi na kierowniczych stanowiskach mógłby. 
niewątpliwie, przynajmniej w pewnej mierze 
spełnić swe zadanie artystyczne i społeczne. 

Dobry, bo prosty a łatwy do wykonania 
plan utrzymania opery zapomocą zorganizowa 
nia spółki artystów spotyka się jednak z trud 
nościami. 

Jak słyszymy, toczą się obecnie pertraktacje 
z miastem, celem przejęcia przez orkiestrę re- 

sztującej subwencji na rzecz mającej się w 
najbliższym czasie zawiązać Filharmonji lwow 
skiej w imprezie dr. Adama Sołtysa i p. M. 
Tuerka. Projekt, któremu z punktu widzenia 
artystycznych potrzeb Lwowa również należy 
przyklasnąć jak najgoręcej. Stałe koncerty 
symfon. to ideał, do którego tęskni muzycz- 
my Lwów już cały szereg lat, a który Tow. 
Miłośników Muzyki i Opery tylko częściowo 
zdołało zrealizować w ubiegłych sezonach. 

Było we Lwowie źle z operą, — teraz wy 
łoniły się dwa projekty, — oba dobre. Może 
więc zrealizują się życzenia Lwowian: 

Mamy wszelkie prawo przypuszczać, że 
miasto nasze, które okazało w ostatnich latach 
tak wiele zrozumienia dla muzycznych potrzeb 
Lwowa nie zawaha się i przed tą stosunkowo 
niewielką ofiarą, która potrzebna byłaby dla 
uruchomienia wspólnego frontu pracy w Ope- 
rze i Filharmonji, i zechce obiecaną dla Ope- 
ry subwencję zasilić jeszcze sumą potrzebną 
dla uruchomienia Opery i Filharmonji równo 
cześnie. Byłby to piękny gest, czyniący zadość 
zarówno społecznym jak i artystycznym po- 
trzebom Liwowa. 

LEOTOR. 
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_ Przy nadmiernej OTYŁOŚCI należy stosu- 

wać krajową Morszyńską Wodę Gorzką w dawc,„ 
od 0,25 — 1 szklanki. Sprzedaż w aptekach i 

Kontra 
W 43-cim numerze „Myśli Narodowej:* 

znajdujemy, jak zazwyczaj, dział aktualnych 
rozważań p.t. „Na Widowni'*.Tym razem autor 
rozważań p. Z. W. zajmuje się kryzysem inte- 

ligencji czyli , jaki pisze w tytule, „rzeczą o 

życiu zewnętrznem ponad stan wnętrza'*'. Ta 

definicja jest nieco zawiła, nieco mistyczna i 

symboliczna. Nie można jej odrazu zrozu- 

mieć. Trzeba przeczytać cały artykuł p. Z. 

W. i dopiero wówczas zorjentujemy się, 0 co 

chodzi. 
A. chodzi mianowicie o radjo i kino dźwię- 

kowe. Te dwa wynalazki wyrządziły, zda- 
niem autora, wiele zniszezenia kulturze. Zwła- 
szeza radjo. Poszerzyło bowiem ono życie 
kulturalne, rozlało cywilizację na cały świat, 
zabiło pojęcie czasu i przestrzeni. Zresztą, 

nietylko radjo temu winne. Wszystkie zdo- 

byeze technicze wieku XX-go pociągają za 
sobą klęskę życia wewnętrznego człowieka, 
kryzys ducha i kultury indywidualnej. Jakże 
żyje człowiek dzisiejszy? — pyta z gorzkim 
uśmiechem p. Z. W. 

„Zbył się jaż dawno konia; kolej żelazna 
zbyt powolnie się rusza, auto również; śmiga 
więc człowiek z Warszawy po pierwszem 
śniadaniu na skrzydłach aeroplanu do Liwo- 
wa, aby tam zjeść drugie Śniadanie. Zapalił 
cygaro w Warszawie, zgasił w Katowicach. 

  

LIPSK. PAT. 12-ty dzień procesu, będący 
dalszym ciągiem przesłuchiwania Bułgarów, ob- 
fitował znowu w szereg dramatycznych momen- 
tów. — Wśród dziennikarzy zagranicznych ży- 
wo komentowanę jest wczorajsze wyrzucenie z 
sali rozpraw Dymitrowa, przeciwko czemu obec 

ni na rozprawie adwokaci zagraniczni wnieśli do 
przewodniczącego Trybunału Rzeszy energiczny 

otest. 
® W charakterzę przedstawiciela rządu holen- 

derskiego od kilku dni śledzi rozprawę general- 
ny konsul holenderski. W sobotę obecny był na 
rozprawie konsul R. P, dr. Brzeziński z mał- 

żonką. 
Rozprawa rozpoczęła się z 20-minutowen: 

opóźnieniem. — Van der Luebbe wygląda bar- 
dzo źle. jest trupio blady, całkowicie wycień- 

czony fizycznie. Powolnym, chwiejnym  kro- 
kiem, z opuszczoną głową zbliża się do swego 
miejsca; od czasu do czasu bezmyślnie się śmie- 

je. Na wstępie sędzia komunikuje, że od wtorku 

począwszy, rozprawa kontynuowana będzie w 

gmachu Reichstagu w Berlinie. 
Z kolei zabiera głos Dymitrow, który, uspra 

wiedliwiając wczorajszy incydent, tłumaczy, że 

jego słowa zostały widocznie źle zrozumiane. 

Jak poprzednio, tak i teraz i w przyszłości nie 

ma zamiaru obrażać ani sądu, ani oskarżycieli 

publicznych, ani urzędników niemieckich, stwier 

dza jednak, iż łaski nię potrzebuje, gdyż jako 

komunista ideowy, z podpaleniem Reichstagu 

nic współnego nie ma. — ae o na- 

stępnie Dymitrowa z przebiegiem wczorajszej 

rozprawy, począwszy od wyprowadzenia Dymi- 

trowa z sali. W związku z pewnemi zarzutami 

oskarżycieli publicznych, Dymitrow żąda katego- 

rycznie, by przedstawiono mu wszełkie rzeczo- 

we dowody o jego rzekomym stosunku z komu- 

nistami niemieckimi, 
Następnie przewodniczący cytuje zeznania 

świadka Schreibera, według których Dymitrow 

i Popow, mieli rzekomo 30 stycznia r.b. brać 

udział w zebraniu niemieckiej Czerwonej Pomo- 

cy „odbywającem się w prywatnem mieszkaniu 

znanego berlińskiego komunisty red. Muenzber- 

ga. Zarówno Dymitrow, jak i Popow przeczą 

temu kategorycznie. 
Końcowy ustęp odpowiedzi Dymitrowa sta- 

nowi znowu nieprzyjemny policzek dla władz nie 

mieckich. Dymitrow zarzuca, że w akcie oskar. 

żenia są rażące, zmyślone nieścisłości. Ten sam 
obraz z całą fitanją sprzeczności, daje odczyta- 
ny następnie protok:ł z czasów śledztwa, wedle 

którego oskarżyciele publiczni, posiadać mieli 

dowody o ścisłych stosunkach trzech oskarżo- 

nych Bułgarów z czołowymi przedstawicielami 

niemieckiej partji komunistycznej i sowiecką 
delegacją handlową w Berlinie. 
SRASTTETERTTNYSIE ATA SPEPROJEJCHERC REZRDOZESA 

ŚMIERĆ NA RINGU. 

W Bydgoszczy zdarzył się wczoraj tragicz 
ny wypadek podczas treningu bokserskiego w 
klubie „Polonia“. 

Osiemnastoletni  elektromonter Zygmunt 
Gaziński, ćwicząc z trenerem oficjalnym klubu 
Joachimowskim, otrzymał tak silne uderzenie w 
okolicę serca, że padł nieprzytomny, Przeniesio- 
no go do garderoby, jednakże wszelkie zabiegi 
pozostały bez wyniku. Po upływie kilku minut, 
młody bokser zmarł. 

Oględziny lekarskie ustaliły, że śmierć nastą 
piła wskutek organicznej wady serca. 

GRAMOFON W SĄDZIE. 

We środę na jednej z sal rozpraw sądu war 
szawskiego rozbrzmiewać miały dźwięki muzyki 
gramofonowej na procesie, wytoczonym przez 
Polskie Zakłady Fonograficzne firmie konku- 
rencyjnej © naśladownictwo płyt gramofono- 
wych. Na wniosek adwokata, popierającego 
sprawę, sąd postanowił urządzić pierwszą tego 
rodzaju wizję, polegającą na odegraniu na gra- 
mofonie dwóch płyt, wyprodukowanych przez 
obie procesujące się firmy. 

Do sądu sprowadzono gramofon oraz płyty 
Oczywiście na czas grania na gramofonie 

publiczność z sali sądowej miała być usunięta, 
bowiem sądowi nie załeży na kultywowaniu za- 
miłowania do muzyki a sala sądowa musi mieć 
powagę. 

Śmiały ten eksperyment ku  zmartwieniu 
żądnych sensacji, nie odbył się, albowiem powaś 
nione strony pogodziły się, sprawę umorzono 
a gramofon wraz z płytami z powrotem załado- 
wano do taksówki. Ponure sale sądu nie usłysza 
ły tanga „Na ciebie czekam tej nocy”. 

UCZENI ANGIELSCY SZUKAJĄ ZARAZKÓW 
RAKA 

Podczas otwarcia roku akademickiego w 
szkole medycznej w Middiesex, oświadczył prof. 
Bennett, że leczenie raka poczyniło w ciągu 0- 

statnich lat tak znaczne postępy, że jest możli- 
wość odkrycia przyczyn tej choroby. 

Badania, mianowicie, prof. Mcintosha, dy- 

rektora instytutu patologicznego w Middlesex, 
do niezbitego wniosku, że rak jest 

chorobą infekcyjną, której zarazek można będzie 
oglądać pod mikroskopem. Z chwiłą więc wy- 
krycia zarazka, uleczenie choroby będzie już tyl. 
ko kwestją najbliższego czasu. EL. 

dykcje 
Niema przestrzeni, niema czasu''. 

Pan Z. W. musi być sympatycznym sta- 

ruszkiem: nietylko dlatego, że przypomina 
sobie konia, ale dlatego, że sądzi, iż człowiek 
współczesny nie ma innych zajęć, jak tylko 
latać aeroplanem ze Śniadania na śniadanie, 
wypalając w międzyczasie smaczne cygarko. 

Zapalił w Warszawie, zgasił w Katowicach. 
Kch, ech. I szybko i niewygodnie. Czy nie 
przyjemniej po śniadanku zagłębić się w fo- 
teliku, nóżki wyciągnąć, puszczać kółeczka i 
pomarzyć. Jak to dawniej dobrze było! Dwo- 
rek wiejski na Mazowszu. Panie przy robóż- 

kach. Panowie rżną w karcięta. Młodzież 

bawi się flirtem. Niema radja, niema  aero- 

planu. Gazetka przychodzi raz na tydzień. 

Życie wewnętrzne bogate i pełne. 

A dziś eo? „Ogromnie się pomnożyło na- 
sze życie zewnętrzne''. Samolot, dzwiękowiec 

i radjo. Zwłaszcza radjo. Paryż, Kiepura, 
Konstantynopol, Carmen... Ale jakim kosz- 
tem to się dzieje? Czy aby nie kosztem na- 
szego życia wewnętrznego? „Jeżeli z tego 
stanowiska spojrzymy na rzeczy, to spostrze- 

żemy, że w każdym wypadku zdobycz  oku- 

pujemy czemś, co w duszy budzi żal, jak po 
stracie. Zapewne, błogo posłyszeć hejnał kra- 
kowski w Pułtusku, ale z drugiej strony czło- 

wiek czuje, że się dzieje krzywda jego wła- 

  

Tanew oświadcza uroczyście, że po raz 
pierwszy w życiu znalazł się w Berlinie dopiero 
24 lutego, — skąd zatem mógł być na zebraniu 

o dwa lata wcześniej? ' 
Replika Dymitrowa, co do szyfrowanych nut_ 

mierów telefonów, znalezionych w notesie, obii- 

towała w wiele humorystycznych momentów. 

Zręczną i wyrafinowaną jest odpowiedź Buł- 

gara, z której godne wwagi są zarzuty stawiane 
pod adresem władz wykonawczych obecnego re 
gime'u. Oświadczył on, że policja niemiecka mu. 
si się dopiero nauczyć rozwiązywania znaków 
szyfrowych. Jest rzeczą zrozumiałą — mówił 

Bułgar, że ja jako zagraniczny działacz komuni- 
styczny, z konieczności musiałem posługiwać 
się szyfrem i fałszywym paszportem, Zupełnie 
to samo zresztą czynią w Czechosłowacji naro- 
dowi socjaliści, posługujący się również szyfrem 
i fałszywemi paszportami. 

Ten ustęp powoduje szczególną wesołość. 
W dalszym ciągu sędzia odczytuje zezna- 

nia świadka Hermera co do częstych schadzek 0- 
skarżonych Bułgarów Popowa i Dymitrowa w 
lecie 1932 i na początku 1933 r. w lokalu Bayern- 
hof w Berlinie, gdzie od czasu do czasu widziano 

ich również w towarzystwie van der Luebbego, 

van der Luebbe oświadcza, że lokalu tego nie 

zna i w nim nigdy nie był. Dymitrow natomiast 

przyznaje się do częstych bytności w tym loka- 

lu, zaznacza jednak dobitnie, że nie było to sta- 
łe miejsce spotkań i oświadcza, że z komunista. 
mi niemieckimi tam nie przesiadywał, krytyczne- 
go dnia zaś był w Monachium. 

Dymitrow zadaje następnie oskarżycielom 
publicznym kilka drastycznych pytań odnośnie u- 
bioru van der Luebbego w tym dniu, przyczem 
zeznaje, że pewnego razu poznał tam niejakiego 
Rosnera, przypominającego wyglądem swym 
nieco Holendra. Zakłopotanie sędziów brakiem 
obecnego adresu Rosnera wyjaśnia sprytnie Dy. 
mitrow, mówiąc ironicznie, że „może poszukacie 

go panowie w obozach koncentracyjnych”. 

Końcowa faza rozprawy jest bodaj najdra. 

matyczniejszym Okresem z pośród wszystkich 

dni procesu. Dymitrow kiłka razy stanowczo 

ściera się z nadprokuratorem Wernerem. 
Nadprokurator: „Co oskarżony  Dymitrow 

robił w Manochjum 27 lutego 1935 r.?* 
Dymitrow (ironicznie): „Czytał pan moje 

oświadczenie pisemne z maja, które zawiera 

odnośne okoliczności?" 
Nadprokurator powtarza swe pytanie. 

Dymitrow (głośno): „Czytał pan? Tak, 
czy nie?* ; 

Nadprokurator: „Niech pan natychmiast prze 
stanie! Ja pytam się teraz". 

Dymitrow (ociąga się wpierw, potem mó- 

wi): „Pojechałem do Monachjum 25 lutego, 
gdzie spotkałem się z jednym z kołegów bułgar- 
skich, który powrócił z Paryża, Tam pozostałem 
do dnia 27 lutego włącznie, Wieczorem o godz, 
21 wyjechałem pociągiem pośpiesznym do Ber- 
lina. W drodze kupiłem sobie gazetę i prze- 
czytawszy wiadomość o podpaleniu Reichstagu, 
zaraz sobię pomyślałem, że jest to dzieło prowo- 
katorów, lub też faszystów niemieckich. 

Po tych słowach powstaje nieopisana wrza- 
wa. Dymitrow chce mówić dalej, sędzia jednak 
przerywa. Dymitrow gwałtownie protestuje. Po. 
nowne wydalenie Dymitrowa z sali wydaje się 
nieuniknione. 

Dymitrow, prowokowany ciągle różnemi za. 
pytaniami, zwraca się do oskarżycieli publicz. 
nych z pytaniem, dlaczego z aktów zginęły nagle 
również pocztówki z widokami Berlina, które 
miał w mieszkaniu? „Ażeby sfabrykować о- 
skarżenie, pozostawiono całę tylko dwie pocz- 
tówki, przedstawiające pałac berliński i Reich- 

stag, — Pytam się — woła podniesionym gło- 
sem — gdzie podziały się protokuły pewnej ko- 
biety, która zeznać miała, że 26 lutego widzia- 

ny byłem w Berlinie w towarzystwię van der 
Luebbego? Kiedy podczas śledztwa wykazałem 
swe alibi co do tego dnia, usunięto ten kompro- 
mitujący was dokument zawczasu”. 

Znów wybucha wrzawa, | 
Rozprawa w Berlinie rozpocznie się we wto. 

rek o godz. 10 w gmachu Reichstagu. 

  

Alarm lotniczy w Wilnie 
W dniu wczorajszym zamieściliśmy arty- 

kuł, informując naszych czytelników o pro- 

jektowanym przebiegu „alarmu gazowego“'. 

W dniu dzisiejszym publikujemy oficjalny ko 
munikat w tej sprawie: 

Przepisy o zachowaniu się podczas 
alarmu lotniczego zostały już przed. kilko 
ma dniami wywieszone w bramach posz- 
czególnych domów. Ziełone plakaty pou- 
czają mieszkańców, co winni czynić, gdy 
rozlegnie się sygnał zwiastujący początek 
ćwiczeń: „napadu lotnictwa nieprzyjaciel- 
skiego na nasze miasto“. 

Wiele osób zdumiewa się: o żadnei 
wojnie przecież nic nie; łychać, a tymcza 
sem — powiadają — coś się święci. O- 
tóż ci wszyscy muszą wiedzieć, że obec- 
nie odbywać się będą na terenie miasta 
ćwiczenia obrony  przeciwiotniczo-gazo- 
wej. Ćwiczenia takie mają na celu spraw 
dzenie, czy jesteśmy dostatecznie przy: 
gotowani do obrony, a jeżeli nie — to ja 
kie braki nasz aparat obrosny posiada i 
jak należy je naprawić. 

Podczas alarmu będą pracowały 
wszystkie służby, jak pożarna, sanitarna, 
odkażająca itd. 

Z przebiegu ćwiczeń i z użycia tych 

służb można będzie osądzić, czy posiada 
my ich dostateczną ilość i czy potrafią 
one wywiązać się ze swego zadania w 
warunkach rzeczywistego nie daj Boże 
napadu. 

Obok tego ćwiczenia mają na celu 
przyponmieć ludności cywilnej, że pod 
czas przyszłej wojny w obronie muszą 

wziąć udział nietylko władze administra- 
cyjne lecz i sami mieszkańcy miasta. Bez 
ich udziału obronę przeprowadzić będzie 
bardzo trudno. 

Dlatego też należy obecne ćwiczenia 
należycie ocenić jako przyzwyczajenie 
ludności do tych czynności, jakich od 
niej będzie się wymagało w razie rzeczy- 
wistego niebezpieczeństwa. Nałeży się 
starać ściśle wykonać wszystko, © czem 

mówią przepisy, bo jak przyzwyczaimy 
się podczas pokoju organizować obronę 
— to łatwiej nam będzie w trudnych wa 
runkach wojennych. 

Widzimy więc, że ćwiczenia mają 

bardzo duże znaczenie. Od tego, jak lud- 

ność ustosunkuje się do tych ćwiczeń, na 

ieży sprawa gotowości miasta do obrony 

w wypadku napadu lotniczo-gazowego.     
Drina Oleńska i Zbigniew Staniewicz w nowym filmie polskim 

Nowy film polski 

reżyserji _ Krzeptowskiego 

„Zamarła Turnia'', którego akcja rozgrywa się na majestatycznem tle Tatr. 

sności, jaką ma we wspomnieniu po hejnale, 
słyszanym w Krakowie. Jakież to było wstrzą 
sające przeżycie przed wojną — posłyszeć hej- 

nał..'* A dziś co? Żydzi w Ostrołęce reguin- 
ją według niego zegarki — już dwunasta. I 

tyle. 
Możnaby zwrócić panu Z. W. uwagę, że 

przed wojną był hejnał, ale nie było Polski; 
że przed wojną żaden żydek w Ostrołęce albo 
i chłopek białoruski pod Dzisną nie wie- 
dział o tem, że na świecie jest Kraków i wie- 
ża marjacka... A dziś co? Każdy napamięć 
hejnał umie. Radjo go tego nauczyło. 

Taki argument nie przekona jednak pana 
Z. W. Pan Z. W. bowiem troszczy się wyłą- 
cznie o kulturę indywidualną, o stan wnętrza. 
Nie sądźmy jednak, że to wnętrze wypełniają 
tylko myśli o śniadankach i eygarach. Ow- 
szem, jest tam jeszcze trochę miejsca* na 
wspomnienia — przedwojenne: jakiś żal, jak 
po stracie. 

° ° ° 

Nie można wszelako powiedzieć, by frazes 
pana Z. W. o życiu zewnętrznem ponad stan 
wnętrza, pozbawiony był sensu. Może nada- 
rzyć się taka okoliczność, kiedy go da się za- 
stosować. 

Naprzykład. Leży przede mną na biurka 

(jest to sakramentalny zwrot, którego musi 
użyć dziennikarz) leży przede mną na biur- 
ku wielka księga in folio, na kredowym papie- 
rze drukowana, z mnóstwem wspaniałych ilu: 

stracyj, z tablicami statystycznemi, z trzema 
portretami na trzech kartach początkowych: 
Marszałek Józef Piłsudski, marszałek Włady 
sław Raczkiewicz i Kurator Kazimierz Szelų- 
gowski! Trzech najw) szych dostojników Rze 

czypospolitej. Rzuciwszy okiem na księgę, wy- 

krzyknąłby ktoś: album odrodzenia Polski! 
'Tymezasem nie: „Księga dziesięciolecia. pań- 
stwowej szkoły technieznej w Wilnie'*. 

"Treść księgi obfita. Dowiadujemy się na- 
przykład, że Alfred Pokultinis ukończył chlu- 
bnie w roku 1930 wydział drogowy szkoły 
technicznej, a Równiak w tymże roku wy- 
dział mechaniczny. Że p. Bronisław Zapaśnik, 
nauczyciel szkoły, pracował w niej tylko do 
końca roku 1929, a 6. p. Marceli Górski, se- 
kretarz, umarł w roku 1924. Po nim zmienia 
ło się kolejno czterech sekretarzy. Oto ich na 
uwiska: Czesław Czyż, Eugenjusz Mieżyński, 
Bronisław Aktonorowicz i Jan Pieńkowski. 

W roku szkolnym 1931-1932 nie figuruje już 

żaden sekretarz na liście. Zapewne zreduko 

wali. Prócz tego, dowiadujemy się, że w chwi 

li założenia szkoły Departament Szkolnietwa 

Zawodowego pokładał w niej wielkie nadzie- 

   

   

je, i przez delikatność nie pytamy, czy te 

nadzieje ziściły się. Zresztą, niewątpliwie: 

musiały się ziścić, skoro „młoda uczelnia'* ku 

upamiętnienia swego dziesięciolecia zdobyła 

się na wspaniałe album. Mimo to, trudno о- 

przeć się żądzy powtórzenia zawiłego i nie” 

co mistycznego frazesu pana Z. W.: życie ze- 

wnętrzne ponad stan wnętrza. 

K. JUNOSZA STĘPOWSKI 
ROBESPIERE 

JAKO 

  

Kazimierz Junosza-Stępowski jako Robespičre 
w sztuce St. Przybyszewskiej „Sprawa Danto- 
na“, wystawionej w teatrze Połskim w Warsza- 

wie na inaugurację nowego sezonu. 

RSSTTRIETT IST RISE 

OKRADZENIE URZĘDNIKA KONSULATU POL 

SKIEGO W POCIAGU BUKARESZT — WAR- 

SZAWA 

WARSZAWA. (tel. wł.). Z Bukaresztu do- 
noszą, że wczoraj okradziono w pociągu pośpiesz 
nym, zdążającym z Bukaresztu do Warszawy w 

pobliżu Czerniowiec urzędnika konsulatu polskie 
go w Kiszyniowie p. Wołpińskiego, P, Wolpiń- 
ski jechał do kraju na urlop wypoczynkowy i w 
swojej walizce wiózł oprócz rzeczy osobistych 
fisty konsulatu do władz centralnych, oraz pocz 
tę dypłomatyczną. W pobliżu Czerniowiec p. 
Wołpiński zasnął, a gdy się obudził, stwierdził, 

że skradziono mu walizkę. 

P. Wołpiński pozostał w Czerniowcach i 

oczekuje na rezultaty śledztwa policyjnego. 

Według informacyj prasy rumuńskiej p. 
Wolpiński wieźć. miał ważne dokumenty dypło- 

matyczne. : 

Jak nas informuje MSZ p. Wolpiński jechał 
na urlop i przy sposobności zabrał zwykłą pocz- 

tę konsularną a wypadek z okradzeniem go, na- 
leży zaliczyć do zwykłych, zdarzających się na 

kolejach wydarzeń. 

KATASTROFA PRZED PAŁACEM KRó 
LA JERZEGO. 

PODCZAS ZMIANY WARTY 
SAMOCHÓD WPADŁ W TŁUM 

LONDYN. PAT. — Podczas słynnej zmiany 

warty przed pałacem Buckingham, w którym 

mieszka król Wielkiej Brytanji, zaszedł w sobo- 

tę fatalny wypadek samochodowy. Przejeżdża- 

jący z wielką szybkością samochód nie zdążył 

w porę skręcić w bok i hamując nagle pośliz. 

gnął się, wpadając w tłum, obserwujący zmia- 

nę warty. Powstał wielki popłoch i krzyk. 

Muzyka przestała grać, Wypadek pociągnął za- 

sobą ofiary, przyczem dwie osoby zostały za- 

bite, a 7 rannych, 

Król jerzy, przypatrujący się z okien pała- 

cu zmianie warty, widząc katastrofę, wysłał swe 

go adjutanta, aby dowiedzieć się dokładnie o 

szczegółach wypadku. 

W WIRZE STOLICY 
ZSAWIENNE LEKI 

Walenty Jazguła żrące miskę ziemniaków 

wzdychał i stękał: źle gdy w domu są chorzy, 

a w jego zagrodzie szatan dotknął aż dwie is- 

toty. 

Żona — poezeiwa Kuńdzia — chudnie w 

oczach, brak sił, na żołądek się skarży, a w 
stajni kochana Kasiucha zwiesiwszy łeb mur- 
kotnie stoi, nie rży, nie przysparza nawozu — 
widać też coś z brzuchem niedobrze. 

Niedawno Jazguła był chłopem lektural- 
nym, gazetnym, wiedział, że od choróbsk ma 
do dochtora i tyle. Zaprzągł Kasiuchę do wozu, 
załadował Kuńdzię, wio do miasteczka. 

Dochtór tylo się pozna na waszej  ko- 
byłe co wy na księżycu, rzekł mu napotkany po 

drodze stary Kleofas, wycierynarz! to osoba 
stosowna ! 

„Istotnie, rozmyślał Jazguła, kobieta a ko- 

była przecie insy skład majom, zawszeć to na- 
sienie ludzkie, a tamto bydlę. 

Do awóch dochtorów znaczy prowadzić trza. 

— Jiii, obruszył się dalej spotkany Mateusz, 

dwóm płacić, zwarjowaliśta chyba. 

Przecie czy kobita, czy kobyła, wszystko 

ino żeńska poroda, a to w medycynie gront. 
Ino wymacajta któren — dochtór czy wyciery- 

narz — lepiej się na choróbskach znajom i u 

tegoj zamówta leczenie. 
W miasteczku Jazguła naprzód zajechał 

do doktora. Ach ten polski sentymentalizm! 

Świdrowała go myśl, że jednak Kundzię ma 
już od 15-tu lat podezas gdy, Kasiuchę 
piero od 8-miu. 

Doktór już w przedsionku patrząc na 
Kuńdzię zawyrokował: — Pewnie dysenterja.. 

do- 

„Dobra nasza, — pomyślał Jazguła, mą- 

drala! tu już wi!“ i rzekł głośno: — dopra- 

szam się łaski panie dochtorze, proszę też spoj- 
rzeć na to stworzenie. 

— No cóż koń jak koń. 

— Nie nie uważa pan dochtór? 

— Nie zawracajcie mi głowy, konisko zwy- 
czajne, zdrowe jak byk... 

— Chodzi Kuńdzia, wrzasnął oburzony 

Jazguła na żonę, pódziem do innego, to ko- 
nował nie dochtór. 

Weterynarz wylazł przed dom i ledwo spoj 
rzał na Kasiuchę krzyknął: — ależ ta kobyła 
zdechnie jeśli jej nie przeczyścić rury, prędko 
trzeba ją zabierać! 

— Dopraszam się łaski pana dochtora -— 
to moje żona Kuńdzia, czy nie uważa pan do- 

chtór co tyż chora? 

— Bardzo możliwe, źle wygląda, chodźcie 
zrobimy klaczy lewatywę, a potem damy żonie 
termometr i ewentualnie zastosujemy tenże do 
skonały środek. 

— Piękna nauka ta medycyna, mruczał 0l- 
śniony Jazguła, eo za rozum u tego wyciery- 
narza, można być spokojnym, pewnikiem — п- 

  

zdrowi obie chore. Karol 

SAMOLOTY POLSKIE POLECĄ DO BUKA- 
RESZTU 

WARSZAWA. (tel, wł.) 12 b.m. z Okęcia 
wystartuje do Bukaresztu polska eskadra po- 
wietrzna w liczbie 40 samołotów myśliwskich 
pod dowództwem płk, Rayskiego. Lot ten bę- 
dzie rewizytą polskich lotników w związku z nie- 
dawną wizytą szefa łotnictwa rumuńskiego ks. 
Mikołaja. 
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Oszczędności najkorzystniej lokować 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 
UL. MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

E 
oz o se». „DANCING TOWARZYSKI“ 

» adsstu BGLGI $ŁAWSKIEJ 
la nsgroda Pana Prezydenta, oraz występ całego zespołu artystycznego. 

„PALAIS de DANSE* Mickiewicza 11. 

“a 

Przeczytałem w któremś z czasopism dłu 
gi artykuł o kulturze ludowej. Zastanawia się 
w nim autor nad istotą tej kultury. Twier- 
dzi, że kultura ludowa jest skomplikowanym 
problematem, który trzeba nareszcie rozstrzy 

gnąć: czem ona ma być właściwie, jak ma 

wyglądać, jak ją należy realizować. Kultura 

ludowa, tłumaczy autor, powinna być pewną 

ideologją i programem artystycznym, społecz 
nym, narodowym i państwowym. W tym za- 

kresie, tłamaczy, dużo jeszcze jest do zrobie- 
nia. 

Myślę, że autor tego artykułu ma słusz- 
ność pod wielu względami. Ja jednakże, za- 
miast głowić się nad istotą kultury ludowej, 

zadumałbym się nad jej przejawami. 
Bo oto wezoraj wieczorem, o godzinie 11, 

byłem świadkiem następującej sceny. Szed- 
łem ulicą Kolejową do Ostrobramskiej, Mi- 
nęła mnie dorożka, z której wydzierał się 
przeraźliwy krzyk. Siedzący w dorożce poli- 
cjant przygniatał kolanami pijaną dziewczynę 
uliczną. Ona wymknęła się wreszcie spod je- 

go kolan i omało nie wypadła z dorożki. Trze 
ba było zatrzymać się właśnie przed samą Os 
trą Bramą i wezwać pomocy stojącego tu po 
sterunkowego. Zaczęło się ładowanie dziew- 

czyny do dorożki wobec zbiegowiska, które 
momentalnie utworzyło się, dowcipkujące i 
bezlitosne. Pończochy dziewczyny podarły się 
obnażając nogi. Jeden pantofel spadł. Jej pi 
jacki krzyk Ściągał coraz większy tłum. Po- 

jest jedną z najpoważniejszych instytucyj ban- 
kowych w Polsce 

płaci od wkładów nąjwyższe oprocentowąnie 
zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 
i na żądanie w walucie złotej. 

    

    
    

laureatki międzynarod, 
konk.tańica w Warszawie 

WSE RAR RTN TS SOS TT I EA T TI T I III I I II III STOTIS 
liejanci, zajęci nią i coraz bardziej zirytowa 
ni oporem, nie mogli wzywać tłumu do rozej- 
Ścia się. Wreszcie, stłamszono jakoś dziewczy 
nę i pojechano pędem pod arkadę Ostrej Bra- 
my, wzdłuż ulicy, z krzykiem i gwałtem. W 
samo eentrum miasta. 

Rozumiem, że pijaną awanturnicę trzeba 
usunąć i zamknąć do centralki, Ale poco uży 
wać aż takiego sposobu? Taki sposób może 
łatwo stać się programem i ideołogją. Należa- 
łoby inaczej „realizować'* usuwanie pijanych 
awanturnie z ulicy. Może zapomocą specjalae 
go krytego wózka — coś w rodzaju hyelow- 
skiego? W tym zakresie dużo jeszcze jest do 
zrobienia. Albowiem nie ulega wątpliwości, 
że wczorajsza scena była ilustracją poziomu 
kultury ludowej. Nie wycinanki, drzeworytki, 
kilimki i baciki, lecz właśnie brudna doroż- 
ka, niemyty dryndziarz z zębami wyszezerzo 
nemi w uśmiechu, policjanci szamocący się z 
dziewczyną i zbiegowisko — oto naoczne prze- 
Jawy tej kultury. Tymezasem autor artykułu 
© kulturze ludowej biedzi się nad zagadnie- 

niem, jak ta kultura ma wyglądać. A jedno- 
cześnie pan Z. W. ubolewa, że cywilizacja za 

nadto poszerza się, rozdrabnia i pospolituje. 
Ja wszelako mniemam, że owa dziewczyna z 
ul. Kolejowej napewno nie chodzi do kina ani 

nie słucha radja. Nie ma na to czasu: musi 
żyć. Poliejanci również. Wysz.   

3 
|



ZBYT 6 
W jednej z gazet wileńskich ukazał się wy- 

wiad p. Andrzeja Jasińskiego, kierownika szko- 

ły powszechnej, z panem Starościakiem, inspek- 

torem szkolnym na m. Wilno. Tematem było 

szkolnictwo powszechne w Wilnie. 

Na wstępie już muszę zaznaczyć, że autor 

wywiadu, jako podległy w ten łub inny sposób 

p. Starościakowi, pomimo nawet chęci. nie mós! 

być zupełnie bezstronnym. W takich wypadkacn 

przynajmniej się przemilcza to i owo. I to tak 

' zawsze. I to jest ludzkie! Dlatego należałoby te- 

go unikać. Lecz autor chciał napisać o szkolni- 

ctwie, należało jednak zachować przynajmniej 

„umiar. A tego umiaru nie widać bynajmniej. 

| początku artykułu petitem nie podpisanym 

przez redakcję, a zatem zapewne pióra autora 

| mazwano p. Starościaka wybitnym działaczem 

społecznym, znakomitym pedagogiem — i pier- 

| wszorzędnym organizatorem. Otóż wszystkie 

te przymiotniki są grubą przesadą. Primo: 0 

działalności społecznej p. Starościaka prawie 

nic nie słychać — był jakiś czas prezesem w 

zarządzie Tow. Przyjaciół Strzelca, lecz nie 

został wybrany ponownie, chyba nie za owoc- 

| ne działanie. Secundo: jako pedagog jest znany, 

jako inicjator powodzi rozmaitych ankiet i pa- 

pierków rozsyłanych do nieszczęśliwych nauczy 

_cieli, przepracowanych i tak pracą w szkole, 

poprawianiem wypracowań uczniowskich, przy- 

_ gotowaniem do wykładów, samokształceniem — 

i pracą społeczną w świetlicach. — Na te an- 

| kiety i papierki musi nauczyciel urwać czas Z 

zasłużonych wypoczynkowych godzin, jeżeli wo- 

_góle takie mogą mu pozostać, w co bardzo wąt- 

_ pię. Rozmaite konferencje urządzane przez p. 

Starościaka dość często dla kierowników szkół, 

trwają długie godziny — leją się wody wymo- 

wy — monotonne, nic żywego, i wkońcu góra 

rodzi mysz — rozchodzą się nauczyciele prze- 

' męczeni, bez krzty pożytku, z chaosem sprzecz- 

| —ności w głowie. Tertio: o organizatorze ni* ma 

co mówić — kierunek nadaje ministerstw. — 

względnie władze wyższe — cyrkularze są ja- 

е — wytyczne cele podane — pieniężne 

środki asygnowane — cóż to za znakomita za- 

sługa p. inspektora Starościaka, zresztą, Ci co 

przed nim byli, też coś robili chyba — on już 

jeżdzi w części większej po torze utorowanym 

— a nie po kamienistej lub bagnistej drodze. 

Wszak szkolnictwo wileńskie istnieje już 14 lat 

_ — po wskrzeszeniu Poski — nabrało i rutyny 

i praktyki — mogły być inne kierunki; politycz 

ny trzon w szkolnictwie ten sam 

Natomiast rzeczywiście jest p. Starościak 

organizatorem kursów dla nauczycieli,. którzy 

opłacają pewne kwoty za słuchanie jego wykła- 

dów. Jak słyszałem, uczęszczanie na nie jest 

prawie obowiązkowe t. zn. ze względów prak- 

tycznych, bo wszak to p. inspektor! To prze- 

cież tak zrozumiałe, tak ludzkie. Nikt nie lubi 

się narażać. Qa nous coute si peu (no to, nie 

zupełnie z głodomorskiej pensyjki) et ca ui 

fait un si grand plaisir! 

Jak słyszałem również mało pożytku dla 

słuchaczy, — i wierzę, bo miałem możność kil- 

ka razy być obecnym w czasie przemówień p. 

Starościaka, Bardzo sucho — i przepraszam... 

nudno. To trudno- 

Tyle o niesłusznych zachwytach, a teraz 

pomówmy o dziwnych chwytach w wywiadzie: 

Oto np. twierdzi p. Starościak dosłownie: „,Tru- 

„dności. powstałe wskutek piętrzącej się fab 

„dzieci, napływających do szkoły, zostały po- 

„konane przez: a) należyte obciążenie persone- 

„łu nauczycielskiego, b) podniesienie liczby dzie 

„Ci w klasach”. 

I'z tego czyni sobie zasługę p. inspektor 

Starościak?! Zrozumiałe są przyczyny tego sta- 

nu rzeczy, lecz Czy należy się chwalić, że je- 

szcze się obciążyło pracą dodatkową i tak gło- 

domorskie pracowite i ofiarne nauczycielstwo. 

I jeszcze dodaje się „należyte obciążenie". To 

już chyba naigrawanie się. A więc może dotąd 

było obciążenie pracą nienależyte? niedostatecz- 

we? Może nauczycielstwo bąki zbijało lub miało 

czas minimalny na najgodziwsze rozrywki?! Ci, 

co znają to życie, mogą stanowczo tylko Za- 

przeczyč. Ježeli takie obciążenie jeszcze więk- 

sze było konieczne, to b. smutne, ale chwalić 

się z tego, podług mnie, nie należy. (0 zaś da 

twierdzenia, że obciążenie to nie odbiło się u- 

jemnie na poziomie, bo nastąpiło wzmożenie 

zapału i intensywności pracy nauczycielskiej, 

to uważam to za nieszczery chwyt. Po pier 

wsze trudno o większy zapał i intensywność 

pracy, jakie dotąd obserwowałem u nauczyciel- 

stwa, po drugie co za wiele, to nie dobrze, ludz- 

kie siły i fizyczne i psychiczne mają granice, 

których nie wolno przekraczać. Przyrodnicy 

twierdzą, że nawet maszyny się męczą. Cóż te- 

dy mówić o żywych tudziach! — Pan St. twier- 

dzi dalej, że uniknięto — obniżenia poziomu 

dzięki odpowiedniemu doboru personelu nau- 

czycielskiego w dostosowaniu do wymagań wy- 

suniętych potrzebą czasu. A ja byłem pewny, że 

ten dobór dawno nastąpił? Nie sądzę ,by zmia- 

my były z pożytkiem Фа sprawy. —- Zresztą, 

jak twierdzą osoby dobrze poinformowane, 

powodu tych zmian szukać należy w rodzinnych 

i osobistych stosunkach przeważnie. Co do 

podniesienia liczby dzieci w szkołach, to może 

jest to malum necessarium, lecz znowu nie w1- 

dzę powodów do podkreślenia tego, wszak 

wiemy bardzo dobrze, że już nawet i .przed- 

  

     

  

     

   
   

                

   

   

        

   

        

   

  

    

    

    

mych m. Wilna. Bardzo byłoby interesującem 
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Modne futra 
Co jest w tym roku noszone z futer? Py 

tanie conajmniej kłopotliwe. Moda wprawdzie 

narzuca pewne żądania, lecz tem niemniej do 

: puszezalńe są odchylenia. Futro dobre może 

być noszone zawsze. . 

3 Jeżeli chodzi 'o futra specjalnie modne, 

to zaliczyć tu wypadnie, piżmowce, nurki, po- 

pieliee. Naturalnie karakuły są zawsze modne, 

Źrobięta — zawsze praktyczne. 

Zorjentować się w wymaganiach mody w 

stosunku do futer najlepiej w ten sposób, że 

udać się do najobfieiej zaopatrzonego składu 

futer M. Złatkowicza (Niemiecka 33) i na 

miejscu zrobić przegląd towaru. Pamiętać jed 

mak należy, by unikać pośredników ulicznych, 

którzy żądają za swe usługi procent od ceny 
knpna, co zwiększa koszt nabycia towaru. 

żem było przepełnienie w szkołach powszech= , 

ORĄCO 
wysłuchać tu opinji znanego działacza społecz- 

nego i posła dr, Brokowskiego. jestem pewny, 

że stan pojemności szkół został dawno przekro- 

czony z powodu pustej kasy magistrackiej, dal- 

sze jeszcze jego przekraczanie jest — nieobii- 

czalnym w skutki — eksperymentem, dotyczą- 

cym dzieci przyszłości, jak do znudzenia z em- 

fazą się powtarza, — narodu. 

Mens sana in corpora sano — mówi przy- 

słowie łacińskie, to też z trwogą należy patrzeć 

na przepełnienie nadmierne szkolnych budynków 

równocześnie. Dla zdrowia młodych obywate- 

li to zabójcze — dla pluc — &1у niema czem 

oddychać, dla nerwów — zbytek gwaru, cia- 

snota, zbyt dużo postaci. I nic tu nie pomoże 

fizyczne wychowanie. Poza tem wywiad daje 

dane statystyczne, które można zączerpiać ze 

sprawozdań Kuratorjum Szkolnego i Stowarzy- 

szenia Nauczycielstwa Polskiego, to też nic no- 

wego to nam nie daje — prócz tego jeszcze 

raz przeczytałem wytyczne cele programu no- 

wgo ustroju szkolnictwa i zapewnienia solen- 

ne p. inspektora, że w tym duchu i kierunku 

pracuje. Uważamy takie zapewnienia „ża Zur 

pełnie zbyteczne, bo przecież zrozumiałe, ze 

gdyby nie zechciał dostosować się do obecnych 

prądów, to pewnieby sam opuścił ten posteru- 

nek. 

  

(i от КОМВЕНЕНЫЯ 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim członkom Komitetu uczczenia 

Ś. p. Czesława Jankowskiego, nieodžai0- 

wanego naszego męża, ojca i teścia, a 

specjalnie Rektorowi Marjanowi Zdzie- 

chowskiemu za przewodnictwo na Komi- 

tecie, prof. Ferdynandowi Ruszczycowi 

za opiekę nad budową pomnika, oraz 

prof. Bałzukiewiczowi za wykonanie na- 

grobka, a także ks, prof. Świrskiemu za 

poświęcenie i wszystkim, którzy w dniu 

śmierci okazał; pamięć przybywając na 

nabożeństwo żałobne, lub na żałobną cere 

monję na Rossie, składamy  niniejszem 

serdeczne podziękowanie 

JADWIGA JANKOWSKA 
IRENA Z JANKOWSKICH 

I MARCELI SZAROTOWIE 
* 

Córka š. p. Czestawa Jankowskiego p. 

Irena Szarotowa z powodu choroby nie 

mogła przybyć na uroczystość poświęce- 

nia nagrobka. 

P.p. Marcelostwo Szarotowie w rocznicę 

śmierci ich ojca, przesłali do dyspozycji 

redakcji „Słowa* 100 zł. na cel dobro- 

czynny. 

  

    

    

    

    

    

   

    

  

Dawne Wilno 
Trzeba z wielkiem uznaniem i szczerem za- 

dowoleniem przywitać iniejatywę dr. Tadeusza 

Szeligowskiego, który pod firmą Rady Wileń- 

skich Zrzeszeń Artystycznych zaprojektował 

cykl wykładów z dziejów kultury Wilna. Celo- 

wość i znaczenie takich wykładów nie wyma- 

ga uzasadnienia: Wilno ma przebogatą prze- 

szłość, która nie została jeszcze należycie wydo 

byta i opracowana przez historyków, Wilnianie 

zaś, tak dorośli jak i młodzież, zawsze są 

spragnieni wiedzy o przeszłości drogiego im 

miasta. Można więc było liczyć na powodzenie 

odczytów, ale jednak trudno było przewidzieć 

tak wielkie zainteresowanie, jakiego dowód zło- 

żyli słuchacze pierwszego wykładu, po brzegi 

wypełniając salę Związku Literatów w mu- 
rach po-Bazyljańskich. Ž 

Właśnie 6 b. m. odbyła się inauguracja od- 

czytów 0 dawnem Wilnie. Cykl wykładów 

o Wilnie rozpoczął dr. St. Lorentz referatem 

p. t. „Jak wyglądało Wilno w r. 1500**. 

Prelegent zaczął od zarysowania ówczesnej 

sytuacji w Buropie, kiedy z jednej strony 
wszechwładna moda zachęcała do zakładania 

wielkich parków, na wzór francuski i angiel- 
ski, ze wznoszonemi tam sztucznemi ruinami, 

z drugiej zaś — ruiny autentyczne były nisz- 

czone i usuwane ze względu na wymagania 
urbamistyki, wskazującej miastom nowe dro- 

gi rozwoju. 
Opierając się na przebogatym  materjale 

ilustraeyjnym (obrazy i ryciny Smuglewieza, 

Peszki, Rustema i in.), który był demon- 

strowany na ekranie, — dr. St. Lorentz cd- 
tworzył dawne Wilno i poprowadził słuchaczy 
wzdłuż murów obronnych miasta, na górę Zam- 

kową, do wspaniałych ruin Zamku Dolnego, do 

Katedry i t. d. 
Materjał ilustracyjny był tak bogaty i 

ciekawy, zademonstrowanie go było tak po- 
trzebne, że referat mimowoli się załamał: — 
chcąc wszystko pokazać, nie przedłużając zby- 
tnio odczytu, który trwał przeszło godzinę, — 

prelegent był zmuszony do streszczania się i 
do zwiększenia tempa odczytu; to też w dru- 
giej części tekst stał się komentarzem do prze- 

zroczy, a nie przezrocza ilustracją tekstu. 

Obrazy były zmieniane nieraz za prędko. Po- 
mimo te łatwe do wytłumaczenia usterki, 
ferat wypadł bardzo dobrze, w wielu wypad- 

kach był prawdziwą rewelacją i szezerze za- 

ciekawił słuchaczy. 
Na przyszłość należy tylko nieco uspraw- 

nić stronę organizacyjną: ze względu na to, 
że niektóre osoby notują wykłady, trzeba 
przy stołach dawać dyskretne światło, któ- 

reby nie przeszkadzało wyświetlaniu obrazów 
i pozwalało spokojnie notować, — również na- 

leży zwrócić uwagę na spóźniających się, — 
którzy, stłaczająe się przy drzwiach wejścio- 
wych, przesłaniają ekran; — spóźnień nie na- 

leży tolerować. 

Początek udał się ponad wszelkie spodzie- 

wanie. Oby i nadal wykłady cieszyły 'się ta. 

ką frekwencją! W. Ch. 

re- 

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDAN- 
TA WILEŃSKIEGO PODOKRĘGU ZWIĄ- 

ZKU STRZELECKIEGO. 
Dotychczasowy Komendant Wileńskiego 

Podokręgu Związku Strzeleckiego, kpt. Wae- 
ław Ptaszyński, odchodzi celem odbycia stage 
do 81 p. p. w Grodnie. 

Na stanowisko Komendanta Wileńskiego 
Podokręgu Związku Strzeleckiego został wy- 
znaczony kpt. Henryk Kónig, dotychczasowy 
Komendant Obwodu P. W. 5 p. p. Leg. w Wil- 
nie. 

SU (WU 

Prezesem Izby Rolniczej o (lnie 
został senator K. Rdułtowski 

WILNO. W piątek do późnego wie- cza, prezesem Izby został wybrany sena- 

czora toczyły się ożywione obrady Izby tor Konstanty Rdułtowski, na wice-preze- 

Rolniczej w Wilnie. sa zaś powołano putk. posła Bronisława 

Wobec rezygnacji rektora Staniewi- Wędziagolskiego. 

W sprawie wieczornej Koedukacyjnej Szkoły 
DLA DOROSŁYCH. SZA O 

munikuje, że wobec trudności czynionych 

przez Władze Szkolne w osobie Pana In- 
spektora Szkolnego Starościaka w formie 

Okręg Wileński Zw. Nauczycielstwa 
Polskiego nadsyta nam następujący konili 
nikat: 

Od Udręczeń do Zdrowia 
EDR оНЕНЕ DSS STAR ZZA 

poprzez 

Togal działa szybko przyt 

ólsch reumatycznych | Podegrze | Kigreie, Hera 
Rólach I rwaniu w stawach |Grypie | 1 preziębienić 
Togal uśmierza bóle i przynosi ulgę, nie wywierając żadnego 

abocznego, ujemnego wpływu na serce i żołądek. 

Już od przeszło lat 15-tu 

Kierownictwo Wieczorowej Koeduka 
cyjnej Szkoły dła Dorosłych Związku Na 
uczycielstwa Polskiego wobec licznych za 
pytań kierowanych do Ziwiązku w spra- 
wie rozpoczęcia tegorocznych zajęć, ko- 

odmownego załatwienia prośby o udziele 

nie lokalu szkolnego wymieniona szkoła 

w bieżącym roku szkolnym czynną nie bę 

dzie. 
ZYCZE 

KRONIKA 
«Ка 
NIEDZIELA 

Dzis 8 
Pelsg i 
Šiuo 

Djoniz ge 
TIE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ USB W WIŁNIE. 

Z dnia 7 października 1933 r. 
Ciśnienie średnie 765 
Temperatura średnia 4-8 
Temperatura najwyższa+- 14 
Temperatura najniższa + 1 
Opad na dobę — 
Wiatr: południowo-zachodni. 
Tendencja barometryczna: spadek. 
Uwagi: dość pogodnie. 

URZĘDOWA 
— Czas ochronny na szaraki i kuropatwy. 
Starostwo Grodzkie przypomina, że polowa 

nie na zające szaraki może być rozpoczęte z 
dniem 21 bm. na zające bielaki z dniem 1-go 
listopada 1933 r. 

Czas ochronny dla kuropatw obowiązuje od 
1-go listopada i z tą datą polowanie na tą zwie- 
rzynę winne być zaniechane. Z dniem 11-go lis- 
topada nie wolno kuropatw sprzedawać, kupo- 
wać, przewozić i przenosić. 

      
Nrchóń złańca z. 5,35 

Zachóś słsńca g. 438 

  

SKARBOWA 
— Podatek dochodowy na rok 1933. Urzę- 

dy skarbowe w Wilnie prowadzą obecnie prace 
nad wymiarem podatku dochodowego za rok 
1933, Tak samo pracuje komisja szacunkowa 
rozpatrując wnioski urzędów. Płatnicy, których 
zeznania budzą wątpliwości, są wzywani do zło- 
żenia dodatkowych wyjaśnień. 

MIEJSKA. 
„ — Cukier staniał o 2 grosze. Dowiadujemy 

się, że od poniedziałku 9 b.m. cena cukru obni- 
ża się o dwa grosze na kilogramie 

— Handeł uliczny. Jeszcze w bież. miesiącu 
ukaże się rozporządzenie władz wojewódzkich, 
normujące handel uliczny w mieście, Rozporzą- 
dzenie to dotyczyć będzie w pierwszym rzędzie 
właścicieli kiosków ulicznych i dokładnie okre- 
śli wszystkie warunki handlu. 

|  — Automaty telefoniczne. W celu udogod- 
nienia publiczności przeprowadzania  miejsco- 
wych rozmów telefonicznych, Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów ustawiła nowe. automaty telefo- 
niczne w następujących punktach miasta Wilna: 

1) w aptece Zajączkowskiego, uł. Witol- 
p 2 3 w aż Augustowskiego, ul. Ki- 
jowska w ie tytonion. ul. An- 
tokolskiej 8. nV A 

Z automatu można rozmawiać przez 6 mi- 
nut, po wrzuceniu do skarbonki automatu 15 
groszy w trzech monetach 5-groszowych. 

— Lustracja aptek. Na terenie Wileńszczy- 
zny przeprowadzona została lustracja aptek. Spe 
cjlnych uchybień nie zanotowano. 

= Klinkier przybywa. W poniedziałek spo- 
dziewane jest nadejście reszty klinkieru, zaku- 
pionego przez magistrat w Lublinie. Transport 
ma zawierać około 30.000 cegiełek. 

Układanie klinkieru ma się rozpocząć w 
bieżącym tygodniu. х 

WOJSKOWA 
— Zarząd Koła Wileńskiego Związku Ofi< 

cerów Rezerwy zawiadamia swych członków, 
że w początku przyszłego tygodnia lokal Związ- 
ku zostaje przeniesiony do mieszkania Nr. 4 
przy ul. Mickiewicza 22 -aj (wejście obok cu- 
kierni Zielonego Sztralła), — Telefon 14 - 94. 

5ZKOLNA 
— Przedszkole „Promień', mieszczące stę 

w świeżo odremontowanym i specjalnie przysto- 
sowanym łokalu przy uł. Wiwulskiego 4 przyj- 
muje zapisy dzieci w wieku 3 — 6 lat. 

Zapisy do Pryw. Koed. Szk. Powsz, „Pro- 
mień'* przyjmowane są na pozostałe wolne miej- К 
sca w oddz. 1 — 6 przy ul. Wiwulskiego 4 i w 
A 5 a 4 ul. Witoldowej 35 -a. 

zpłatne komplety francuskiego. Higjenic: 
ny lokal. Opłaty b. przystępne. > 

2.14 POCZTOWA 
— Telegrai i telefon w urzędzie poczto- 

wym Wiłno 2 (dworzec). Z dniem 9 września 
urząd pocztowy Wilno 2 (na dworcu) przywra- 
cą dawne godziny urzędowe dla przyjmowania 
telegramów i przeprowadzania rozmów telefo- 
nicznych, t.j. od 8- ej do 22. 

e Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, obstruk- 
cje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle gło- 

wy, obłożony język, bladą cerę, łatwo usunąć + 
stosując naturalną wodę gorzką Franciszka - 
Zefa, biorąc wieczorem przed udaniem się na 

= pełną szklankę, Zalecana przez ie- 
rzy. 

DETAL 

AKADEMICKA. 
— Koło Polsko-Estońskie donosi iż, w po- 

niedziałek dnia 9-go bm. o godz. 18 (6 p. p.) 
odbędzie się na kwaterze Konwentu Polonia 

(Królewska 7) zebranie Koła. 
— Zarząd S. M. A - czek zapowiada, że w 

poniedziałek, dn. 9-g0 bm. o goaz. 20 m. lb w 
Ognisku Sodalicyjnem odbędzie się zebranie dys- 
kusyjne, 

Zagajenie wygłosi ks. prof. dr. H. Hlebo- 
wicz. — Goście mile widziani. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Zebranie koła b. wychowanek gimn. S.S. 

Nazaretanek, odwołuje się na 15 b.m. godz. 4 po 

południu. : 
‚ — Z Twa Eugenicznego (Walki ze zwyrod. 

nieniem rasy). Dwunastego bm. w lokalu Porad 
ni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego Nr. 4 )dr. 
W. Mórawski wygłosi odczyt na temat „Bez- 
płodność u mężczyzn”. 

Początek o godz. 5 m.30. Wstęp wolny wy- 
łącznie dla mężczyzn. 

RÓŻNE 
„— Dyplomy Pożyczki Narodowej. Dyplomy 

Pożyczki Narodowej są wydawane firmom i 
osobom, którym te dyplomy zostały przyznane 
przez Komisję Straży Obywatelskiej, codzien- 
nie w godzinach urzędowych w Magistracie, Do 
minikańska 2, pokój 72. + 

— Wystawa Obrazów. Dziś została otwar 
ta wystawa obrazów żydowskich artystów-mala 
rzy wileńskich. 

Wystawa znajduje się w lokalu, ul. Wiel- 
ka 47. Otwarta od 9 — 7 wiecz. 

— Inwalidzkie Koło LOPP. W dniu 5 b. m. 
odbyło się zebranie pełnego Zarządu Koła Okrę- 
gowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczy 
pospolitej, na którem prócz spraw natury orga- 
nizacyjnej uchwalono zorganizować Inwalidzkie 
Koło LOPP w: Wilnie. 

Ponadto Komisja Administracyjna Związku 
na województwo wileńskie wydała do wszyst- 

kich podległych ogniw okólnik, zalecający zor- 
ganizowanie na swoich terenach kół LOPP i 
wciągnięcie do nich możliwie największe ilości 
inwalidów wojennych. 

— Uwaga — Peowiacy. Sekretarjat Wi- 
leńskiego Kola P. O. W. zawiadamia, że są do 

odebrania legitymacje członkowskie, nadesłane 
przez (Główny Zarząd Peowiaków w Warszawie. 

Przypomina się, że członkowie którzy zmie- 
nili miejsce zamieszkania, winni zgłosić s4 w 

Sekretarjacie Koła zmianę adresu, ułatwiające 
tem samem komunikowanie się sekretarjatu z 
członkami. Przeciwko niestosującym się do po- 
wyższego zarządzenia poczynione zostaną odpo- 
wiednie kroki. 

Przypomina się również o herbatee peo- 
wiaekiej, która się odbędzie dzisiaj, t. j. w 
niedzielę dnia 8. X. r. b. o godz. 18-tej w lokalu 
Koła przy ul. Ostrobramskiej 16, w podwórzn. 

br. Krzemiański 
Cheroby wewnętrzne spec. żołądka 
1 jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Wilno. Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś, w niedzie 

lę 8 b.m. o godz. 8 wiecz. po raz drugi kome- 
dja w 3-ch aktach ]. Romains'a „Triumt medy- 
cyny*, z ]. Woskowskim w roli tytułowej. Dał- 
szą obsadę stanowią p.p.: 1. Jasińska-Detkow- 
ska, M. Szpakiewiczewa, S. Zielińska, Z. Mol. 
ska, W. Neubelt, L. Wołłejko, M. Bielecki, A. 
Łodziński St. Martyka. 

Reżyserja W. Czengerego, dekoracje W. 
Makojnika. Ilustracja muzyczna T. Szeligowskie 
go. 

= Dzisiejsza popołudniówka, Dziś, w nie - 
dzielę 8 b.m. o godz. 4 po poł. dana będzie naj- 
nowsza sztuka J. Szaniawskiego p.t. „Most. 
Ceny zniżone. 

— Zniżki do Teatru na Pohulance — wyda- 
je kancelarja Teatru Miejskiego od 11 do 2-giej 

poł. 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— Pożegnalne występy opery warszawskiej. 
Dziś ostatnia dwa występy zespołu opery 

warszawskiej. Po poł. o godz. 4-ej po cenach 
specjalnie zniżonych „Halka”* Moniuszki z Plat- 
tówną, Gołębiowskim, Brodnickim i Trembic- 
kim w rolach głównych. Wieczorem o godz. 8-ej 
po cenach zniżonych ostatnie przedstawienie 
pożegnalne opery „‚„Тозса“ z udziałem  Plat- 
tówny, Mossakowskiego, Gołębiowskiego i Trem 
bickiego w partjach czołowych. Ceny miejsc 
zniżone. 

— Zniżki biletowe do Teatru „Lutnia”. 
Organizacje i stowarzyszenia kulturalno - 

społeczne mogą nabywać w administracji Teatru 
„Lutnia” bloczki zniżkowe, uprawniające do ot- 
rzymania biletów ze zniżką 25 proc.. Imienne 

  

Jo listy nadsyłać należy do dyrekcji Teatru „Lutnia” 
Mickiewicza 6, tel. 2 - 24, 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

FUTRA HURT | 
CHi. FAJN 

wiL 
NIEMIECKA 26, tei. Mr. 251. 

Spieszue skorzystanie z uadsizającej się s 

Klijenieli, tembardziej, że wk Ótce nastąpi znaczna zwyżka (et. 

Przyjmnje się futra do reperacji, 

    

posobności leży we włssnym interesie Sz. 

" z powodzeniem stosuje 
4) się przy tych schorze- 

* niach tabletki Togal. Ty- 
"  siące udręczonych odzys- 

kało swe zdrowie przy 
pomocy Togalu. 

Togal wstrzymuje nagro- 
madzanie się kwasu mo- 
czowego i dlatego w za- 
rodku zwalcza te niedo- 
magania, 

Spróbujcie i przekonajcie się sami 
w liższej aptece 

dziś jeszcze i zakupcio natychmiast 
ogal. Należy jednak zwracać baczną maja 

na nieuszkodzone eryginalne opakowanie, Cena sl, 2.—. Nr. Reg.   
Echa podstępnych pedjęć z PKO 16 tys. złotych 

WILNO. Policja aresztowała Józefa Nie- 

wiarowicza (W. Pohulanka 6) zamieszanego 

do sprawy podjęcia przed rokiem 16 tys. zł. 

w P. KO. 

Jak wiadomo oszustawa tego dopušcili sie 

ojciec i brat Niewiarowicze. 

Obecnie śledztwo zostało rozszerzone i na 

Afera Niewiarowiczów była w swoim cza 

Józefa Niewiarowicza. 

sie bardzo głośna. Poraz drógi nazwisko Nie- 

wiarowiczów spotyka się podczas sprawy © 

mord w Ponarach, Jak wówczas pisaliśmy, w 

lasach Ławaryskich było zatrzymane auto bez 

90-letnia staruszka 
BO CHCE BYĆ PO CHRZE 

WILNO. W rejonie Dzisny przedostał się 

na nasz teren Zygmunt Krajewicz wraz z 90- 

letnią matką, która zeznała, że uciekła z bol- 

numeru, którym jechali dwaj Niewiarowicze 
(ojciec i syn). Na ubraniu i bieliźnie młodsze 
go Niewiarowicza ujawnione były ślady krwi 
co w pierwszej chwili nasunęło myśl że zatrzy 
mani mogą być sprawcami mordu w Ponarach. 

Dopiero potem okazało się, że są oni zamiesza 

ni do oszustwa na szkodę P. K. O. 
"Józef Niewiarowicz aresztowany zaraz po 

wykryciu afery, został potem zwolniony z wię 
zienia, lecz wobec stwierdzenia, że ma on za- 
miar uciec z Wilna, zaszła potrzeba aresztowa 

nia go ponownie. 

uciekła z Bolszewii 
ŚCIJAŃSKU POGRZEBANA 

szewji, chcąc umrzeć w Polsce i być pogrzeba 

na po chrześcijańsku, 
Zbiegowie przyprowadzili ze sobą inwen- 

tarz żywy, na który składa się koń i krowa. 

ATS LSL 
ii i 

  

Cenny dla każdego 
kto poznał bcgac= 
twa naszych ziem 
i zwiedził Targi 

Informator społeezno-gospodarcz 

LIENIE PÓŁNOCHO - WSCHODNIE 
RZECLYPOSPOLIIEJ 
Zawiera dane, dotyczące 
województw: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego, Peleskie- 
go i Białostockiego orsz 

skorowidz około 

1000 weżusjnych miejscowości 
Cena w Wilnie 1 zł. 50 gr. Z przesyłką po- 

cztową 2 zł. Do nabycia w Księgsrniach i 

Kioskach. Korespondencję. Kierować pod 

adresem: Józeł Święcicki, Wilno, Sierakow- 
sklego 14 m. 2. Konto P. K. O. N 141328 

LISTA GRGANIZACYJ 
KTÓRE SUBSKRYBOWAŁY 6 proc. PO- 

ŻYCZKĘ NARODOWĄ w CENTRALNEJ 
KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH—ODDZIAŁ 

W WILNIE. 
1) Spółdzielnia Uczniowska „Nasza Przy- 

szłość** 7 kl. Szkoły Powszechnej Nr. 20 w 

Wilnie. zł. 50. 
2) Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlo- 

wych w Wilnie i Pracownicy zł. 1400. 

8) Towarzysko-Sportowy Klub Prawni- 

ków w Wilnie zł. 100. 

4) Wileńskie Stowarzyszenie Inżynierów 

Leśników Absolwentów Wyższych Uczelni Pol 

skich (w Wilnie) zł. 100. 

5) Bratnia Pomoc Gimnazjum Żeńskiego 

im. E. Orzeszkowej w Wilnie zł. 50. 

6) Bratnia Pomoc Państwowego Seminar- 

jum Ochroniarskiego im. M. Konopnickiej w 

Wilnie zł. 50. o 
7) Towarzystwo Filozoficzno-Oświatowe 

„ŁLabor'* w Wilnie zł. 200. 

List do Redakcii 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę Szanownego Pana o poda 

nie do wiadomości publicznej następującego 

mego oświadczenia: W dniu 5 bm, otrzymałem 

pismo następującej treści: „Wileński Grodzki 

Obywatelski Komitet Pożyczki Narodowej. Wil 
no, dnia 2 października 1933 r. 

Szanowny Panie! Jak wynika z informacji 

udzielonych nam przez poszczególne instytucje, 

które przyjmują subskrypcję na terenie m. Wilna 

Szanowny Pan do tej pory, t. j. do dn. 2 - 10 

      

  

Co się rebi, gdy się ma pie- 
niądze 

Pytanie wygląda trochę na ironję, bo od 
kilku lat przyzwyczailiśmy się do stałego i u- 
porczywego narzekania na brak pieniędzy. 
Tymczasem i u nas znaleźć można niezłe ka- 
pitaly, a sami ci, którzy obecnie co miesiąc 
wygrywają mniejsze lub większe sumy na lo- 
terji, przedstawiają liezną rzeszę, której war- 

to byłoby się przyjrzeć. 

A zatem, co robią ludzie z wygranynii 
pieniędzmi? — Oczywiście zależy to od tego, 
kto wygrał. Czasem los jest złośliwy i wy- 
grywa bogacz. Wygrane, nawet duże, powięk- 
szają tylko jego majątek, bez żadnego widocz- 
nego śladu. 

Tymezasem 1.000 złotych dla biedaka jest 
już poważnym kapitałem. Dawniej kupowano 
za nie przeważnie mieszkania. Sporo ludzi wy- 
dawało je na leczenie swoich bliskich. Czę- 
sto już i ten niewielki kapitał był podstawą 
do nowego życia. Natomiast wyższe wygra- 
ne od 10.000 złotych wzwyż, już ząsadnicze 
zmieniają życie codzienne wygrywającego. 
Nietylko warstwy uboższe zakładają nowe war- 
sztaty pracy, ale i klasy średnie idą po tej sa- 
mej linji. Spora część przystępuje do różnytn 
spółek i przedsiębiorstw. Wielu również w 0s- 
tatnieh latach pokupowało parcele podmiej- 
skie i pobudowało się. 

Oddzielną kategorję tworzą wielcy „sz6zę- 
ściarze'*, którym fortuna uśmiechnęła się u- 

śmiechem kilkusettysięcznym lub miljonowym 
Byli to, jak dotychczas, w przeważnej części lu 
dzie niezamożni, dla których zdobyte pienią- 

dze były rewolucją w życiu. Charakterystycz- 

ne jest, że większość z nich nietylko nie 
roztrwoniła pieniędzy, lecz w krótkim czasie 
powiększyła swój kapitał. 

Tak było dotąd. Oczywiście nowa loterja, 
której ciągnienie l-ej klasy rozpoczyna się 

19 b. m., a która dzięki swej konstrukcji i 
taniości, staje się coraz bardziej popularną, 

zasypie wygranemi nowych ludzi, eo do któ- 
rych oczywiście jeszcze nie powiedzieć nie 

można, jak zużyją „pieniądze. 

    

ODPRAWA PREZESÓW i KOMENDANTÓW 
POWIATOWYCH WILEŃSKIEGO  POD- 

OKRĘGU ZW. STRZELECKIEGO. 

W dniu 8 października br. o godz. 10-ej 

1933 roku nie wziął udziału w nabyciu pożyczki. w lokalu Komendy Wileńskiego Podokręgu 
Komitet Wileński Grodzki poczytuje sobie 

za obowiązek przypomnieć Szanownemu „Panu 

o konieczności jaknajszybszego wywiązania Się 

ze swego obowiązku obywatelskiego w stosun- 

ku do Państwa. ( Następują podpisy.) 

Z tego powodu pozwalam sobie zauważyć: 
1-o, że treść pisma powyższego wogóle nie 

licuje z zasadą, iż subskrypcja na pożyczkę naro 
dową ma być dobrowolną i poza przypomnie- 
niem przeto i to jaknajzwięźlejszem, terminu 

subskrypcji wszelkie inne uwagi są zbędne. 2-0 

że nikt nie upoważnił i nie mógł upoważnić pa- 

nów podpisanych pod pomienionem pismem do 

pouczania mnie o obowiązku „obywatelskim, i 

3-0, że przed wysłaniem takiego pisma обо- 

wiązkiem podpisanych było zasięgnąć dokład- 

nych informacyj o osobach, które wzięły „udział 

w subskrypcji i gdyby akuratnie spełnili ten 

elementarny obowiązek dowiedzieliby się, że 

ja już w dniu 29 września rb. podpisałem się na 

„pożyczkę narodową w P. K. O. w Wilnie i wpła- 

ciłem całą należność (6 rat) za subskrybowane 

obligacje, skierowanie więc do mnie pouczają- 
cego o obowiązku obywatelskim pisma uwa- 

° зат tembardziej za conajmniej niewłaściwe. 

Z poważaniem Maksymiljan 

Emerytowany wiceprezes Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie. 

Zw. Strzeleckiego przy ul. Wielkiej 68 m. 2, 

odbędzie się Zebranie Zarządu Podokręgu zu 

działem wszystkich Prezesów i Komendantów 
Powiatowych Zw. Strz. — 

Na zebraniu zostaną omówione wytyczne 

prac ua nowy rok wyszkoleniowo-organizacy j- 

ny 1953-34. 

Giełda warszawska 
Z dnia 7 października 1933 r. 

Holandja 359,65 — 360,55 — 358,75. 
Londyn 27.63 — 27.64 — 27.79 — 27.49. 
Nowy York 5.85 — 5.86 — 5,82. 
Kabel 5,87 — 5,91 — 5.83, ' 
Paryž. 34,92 — 35,01 — 34,83. 
Praga 26,49 — 26.55 — 26,43. 
Szwajcarja 172,87 — 173,30 — 172,44. 

Włochy 46,85 — 47,08 — 46,62. 
Berlin w obr. nieofic. 212.55. 
Tendencja słabsza, z wyjątkiem Londynu i 

Nowego Yorku. 

Dolar w obr. pryw. 5.76, złoty 9.00. 

Rubel złoty 4,70 — 4.69. zł 

Z 

asai 

 



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) Estetyka zabawek 
— Wieczór piosenek H. Ordonówny w „Lut 

  

ai“. Hanka Ordonówna zgodnie z zapowiedzią Nowe programy szkolne kładą wielki na- 

jutro przybywa do Wilna, aby dać jeden tyl- cisk na przystosowanie młodzieży do życia 

ko wieczór piosenek w Teatrze Muzycznym Lekcje zajęć praktycznych, rysunku i 
„Lutnia”. Świetny program, obejmujący szereg śpiewu mają pr 

najulubieńszych i nowych, w Wilnie nieznanych z, zmysłu estetycznego w dzieciach. 
utworów, wzbudził wielkie  zainteresowame 8 o alżEge AE Ina 5 realiz 
wśród szerokich rzesz wielbicieli tej znakomitej apo aruszae: vo: ZŻ0ZEA Ва — оаНО 
artystki. Bilety sprzedaje kasa „Lutni* od 1l-ej wane w pracy szkolnej. 

do 9-ej bez przerwy. Początek o godz. 8 m. 30. Dzieci młodsze, zanim wejdą w okres nau- 

z = Eu = ŽAS Aaa T alias ki i pracy szkolnej, kształcą zmysł estety- 
skiej w sali konserwatorjum ie] wejście „o w > 8 Ze aaa Sia SARE od ul. Końskiej). Wanda Wermińska, po entuz- °20У ® DER: Es a. jk 
jastycznym przyjęciu Europy, zawita do nas. wę jest znanym postulatem pe agogicznym. 

Śpiewaczka, obdarzona wprost frapującym Idea przedszkola jest na tem właśnie opar- 

wolumenem głosowym, sięgającym od nizkich ta. Istnieje wszakże zjawisko, które niwe- 

* atowych rejestrów do najwyższych pozycyj SOp czy oddziaływanie estetyczne szkoły lub 
O a ada ba przedszkola. Jest to brak odpowiednich za- 

i jw: sja, › 5 
menalny oddech, arcywzorowa dykcja, przema- baw id а : : 
wiająca siła wyrazu, wysoce indywidualna — Cheąc dostarczyć dziecku zabawki, ska- 

składają się na wyjątkową całość, której mia zani jesteśmy na przerażające ubóstwo  na- 

no ai pp Występ RE szych sklepów zabawkarskich. Są tam wpraw 
bienicy polskiej wzbudził sensację w muzykal- q,; stosy kolorowych przedmiotów, ale od 
sem Wilnie. Wanda Wermińska i iepawniej” góry do dołu, jest to sama tandeta, wyko- szą heroiną Świata, operową i estradową. o ZN 

Koncert odbędzie się dziś w niedzieę 8 bm. nana nieudolnie i brzydko. 
o godz. 8-ej wieczór. 3 Zamiast piękna — brzydota, zamiast my- 
tori TDS ai Konserwa- gi; k, ztałcącej — martwy szablon. 
DA. Ligia. Dw niedzielę 8 października Mniejsza już o ceny, niewspółmiernie Wy- 

1.b. Bractwo šw. Genezjusza poraz drugi wysta. sokie, — skoro wogóle nie można znaleźć 

wia „Ligię“ (z Quo vadis) w 5-ciu aktach H. estetycznej zabawki. 
Sienkiewicza. { CC S dA, оо W sali parafjalnej przy kościele św. Jana. | Nadmiai S jest W anų = 

Wejście z ul. Świętojańskiej 12, przez bramę względów pedagogicznych, ale bez zabawki 
USB. Początek o godz. 6.30 wiecz. wogóle dziecko się obejść nie może. 

z З Przemysł zabawkarski na zachodzie  pro- W KIN ? 3 
suios NRA = ACHA dukuje rzeczy naprawdę piękne. Czy nie 

2 DENA ОЕ możemy tego samego osiągnąć u siebie? 
PAN — Dzieje grzechu. 

z tego. za zadanie kształce- 

    

   

      

LUX — Mumia Jeżeli szkoła dąży do wyrobienia estety- 
CASINO — Don Kichot ki, jeżeli walczymy o0 piękno książki to ró- 

ROXY — Na rozkaz kobiety z Polą Negri wnie ważną jest tu kwestja zabawek dla ma- 
łych dzieci. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. Z jednej strony publiczność powinna 

— Okradzione mieszkania. Nieznani złodzie- bojkotować wszelką tandetę, z drugiej zaś de- 

je dostali się w Na Ke o ME partament kultury i sztuki wywrzeć powinien 

wanie rio nia anas je sk Or —_ presję na wytwórców i przemysł zabawkarski. 

łącznej wartości 570 zł. — Z  niezamkniętego (c). 

mieszkania Siemiesza Józefa (Gedyminowska 

46) skradziono. ubranie wart. 90 zł. Za domnie- 
maną sprawczynią kradzieży Mieżanies Heleną RY $ : 

wszczęto poszukiwania. : Ž. й LE ` 
— Potokarz. Przy ul. Nowogródzkiej skra- 

dziono z wozu różne artykuły spożywcze, nale- HISTORJA TAJEMNICZEGO STRZAŁU 

żące do kooperatywy w Landwarowie. Spraw- Ostatnio tematem powszechnych rozmów 
ców — znanych zawodowych złodziei Fiodoro- N gródka jest historja taj ASS 

wa Jana (Połocka 4) i Markiewicza Adama odd i R (einių i 

(Bukowa 7) zatrzymano. Produkty, których zło- anego przez kasjera Kasy Skarbowej Marty- 

dzieje nie zdążyli jeszcze ani zbyć, ani skonsu- Sewicza do znanego w mieście kupca i właści- 

mować, — odebrano. cieła hurtowni mąki Dawida Zyskinda. 
— Alarm pożarowy, W dniu 7 b.m. o godz. Treść tej wyjątkowo zagmatwanej i nie- 

3.55 w mieszkaniu Tyszkiewicza Fabjana (Śnie zrozumiałej sprawy przedstawia się jak nastę. 
gowa 16) zapaliła się ściana od silnie napalone- puje: 

go pieca. Wezwano straż pożarną, która ogień 
wkrótce ugasiła. 

  

Wszystko działo się późnym wieczorem 11 
A NA žny dorožkach. Na zauiku Szwar stycznia ub, roku. Dnia tego p. Martysewicz ba- 

cowym dorożka konna, powożona przez Kiedę wił u kolegi na chrzcinach. Bezpośrednio stam- 
Bazylego (Klonowa 19) najechała na taksówkę, tad panowie udali się jeszcze do restauracji i 
prowadzoną przez Olczaka Mieczysława (Św. TowniEŻ pili, : 3 

Jańska 10), uszkadzając latarnie taksówki. Nieszczęście jednak chciało, że w tym cza- 

— Przemytnik. Policja zatrzymała Dowgiał- sie zapalił się dom przy jednej z głównych ulic. 
ię Franciszka ze wsi Łojcie gm. rzeszańskiej z Dźwięki strażackiej trąbki al а 

2 ż : j trąbki poderwały pijane 

= Ea do > iur g towarzystwo. Wszyscy panowie chcieli śpieszyć 

=> = " па pomoc, cóż jednak z tego, gdy nogi odma- 
WILNO — TROKI / wiały posłuszeństwa. Przemógł się tylko i nie- 

POŻARY. W zaść. Puzyryszki gm. tur- zadługo był na miejscu p. Martysewicz. Ale p. 

gielskiej spalił się dom mieszkalny Gorskiego Martysewicz zapał swój posunął jeszcze dalej. 

Stanisława. Straty — 1000 zł. Wyrwał jednemu ze strażaków sikawkę i 

Тейс посу wybuchž požar ® folw. Mar- POCZąl e catą porady A. 

cinowo gm., turgielskiej. Spalił się dom miesz- 0 ЗЮ о Ю ле prosił i 8 * 
7 i tronę. 

kalny Bujnowskiego Stanisława, niektóre sprzę z 7 = gs dr S о 

ty domowe i bielizna. Straty oszacowano na czął się użalać 1 przyglądającym się poża- 

1056 zł. Przyczyny pożaru w obu wypadkach rowi Zyskindem i tutaj następuję zwrot naj- 
nie nstalono. miej spodziewany. 

i WILEJKA Oto w pewnym momencie pada strzał rewol 
SPŁONĘŁA STODOŁA. We wsi Ozerwia werowy,a stary kupiec osunąt się z jękiem na 

ki gm. chocieńczyckiej padła pastwą ognia sto ziemię. Kula otarła się o szczękę i ugrzęzła w 
doła z tegorocznemi zbiorami. Poszkodowany tylne: części szyi, 

Kuczko Józef oblicza swe straty na 1100 zł. Dlaczego, z jakiego powodu strzelił Marty- 

> siewicz? Jak wykazało dochodzenie, „si ci ży. 
z fi w najnajlepszych stosunkach. nych spraw 

Basie wiieńskia spornych nie mieli, pomimo żak fatałnego 

NIEDZIELA, dnia 8 października wieczora Zyskind został postrzelony przez swe- 
Й i leżeć 6 w 

9.00 — Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dzien. ka = i musiat przeležė miesięcy 

por., Muzyka, Chwilka gosp dom. 2 < S о 

d — Tr żeństwa z Katedry Ostatecznię całą sprawą zajął się Sąd Okrę 
10.00 Transm. nabożeństwa z Katedry = GG oai ai Pok 

strzał padł przypadkowo, przy nieostrożnem ma- 

  

na Wawelu 
11.45 — Muzyka religijna. 
11.57 — Czas. nipułowaniu bronią, skazał  Martysewicza па 6 
12.10 — Kom. meteor. miesięcy więzienia. 2 

1215 — Poranek symfoniczny 2 Fil. _ Od wyroku powyższego apelował oskarży- 
warsz. ciel publiczny i SSd Apelacyjny zmienia kwali- 

13.00 — Opieka nad młodzieżą bezrobot- fikację czynu. Uznaje kasjera winnym świadome 

ną — odczyt wygł. dr. M. Balsigerowa. go usiłowania zabicia kupca i podwyższa mt 

13.12 — D. e. poranku. karę do 2-ch lat, 
14.00 — „Gawęda o oree zimowej** — od- Z kolei wyrok apelacyjny zaskarża do Są- 

czyt wygł. S. Biedrzycki. du Najwyższego obrońca skazatego, wskutek 
14.15 — Giełda roln. czego wezoraj właśnie sprawa tajemniczego 

14.20 — Audycja dla wszystkich: * , strzału jeszcze raz znalazia się na wokandzie Są- 

15.00 — Odezyt. du Apelacyjnego w Wilnie. 
15.20 — Komunikat. Jako biegły występował tym razem prof. 
15.25 — Audycja dla wszystkich Singalewicz. Stwierdził on, że oskarżony mógł 

16.00 — Audycja dla dzieci. działać w stanie silnego opiłstwa, tem nie mniej, 
16.30 — „Program literacki teatra w Wil- wbrew intencjom obrony, айу strzału wskazu- 

nie w sezonie 1932-33“ — rozmowa z dr. Je- ja, że był on oddany raczej świadomie. 

rzym Ronard - Bujańskim. Stanowisko to podziela również rzecznik 

  

  

  

17.00 — Odczyt. powoda cywilnego adw. Petrusewicz. 
17.15 — Audycja ludawa. Bronił natomiast oskarżonego jego adwokat 

RODE jahcyjóko p. Pawłuć. Po krótkiej naradzie Sąd Apelacyj- 
18.40 — Koncert. = 
19.05 — Odezyt. 
19.20 — Rozmaitości 
19.30 — Radjotygodnik dla młodzieży 

ny zmienił tym razem swój poprzedni wyrok i 

zatwierdził wyrok Sądu Okręgowego. Nadmie- 
nić należy, że kara ta została darowana p, Mar- 

19.45 — Program na poniedziałek tysewiczowi na skutek amnestji. (w) 

19.50 — Muzyka lekka. E i i a SA 

20.50 — Dziennik wieczorny. 3 NALEŻY NABYWAĆ 

  

21.00 — Odczyt aktualny. drzewka pwocawa tylko wyhodowana 

21.15 — Audycja wesoła. w naszym klimociv! Drzewka sprowa- 

22.15 — Wiad sport z Rozgłośni dzane z południa wymarzsją u nas,— 

На оан нн ЯАНМ оН у ЗяоЧуки! В 
  uż zaopatczył się i poleca: 
Łodziania TAPICER-DEKORATOR jas Gao PA ašiai palca 
WŁADYSŁĄ w SZCZEPAŃSKI otworzył wy- Drzewka OWótowe 
tsórzię mebli miętich w Wilnie mi, Nie. ; 
miecka 2 sklep Iroutowy gdzie poleca wla- z najlepszych s:kėlek Wilefizczyzny i No- 

wogródczyzny po nissich cenach. snego wyrobu najmodniejsze otomany, tsp- 

Również posiada krzewy | róże. 

23.05 — Muz. tan. UI. Zawalna 9, tel. 3 23, skrót tel,, Rolnicze" 

czany, łóżka, fotele klubowe i kozetki oraz 

оке SLI каа   stwa, a także przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykonywam gustowne dekoracje. — 

  

  

   

  

  

grodźięhzka 
— Pierwszy Walny Zjazd Kobiet, W dniu 

8 b.m. o godz. li-ej w sali Rady Miejskiej roz- 3 
poczną się obrady Pierwszego Walnego Zjazdu НВ 
Kobiet pod hasłem „Kobieta w samorządzie“ : 
zorganizowanego przez Zrzeszenie Powiatowe 93 
Związku PracyOb ywatelskiej Kobiet w Grod- 
nie. 

  

Zjazd ten swoją obecnością zaszczycą: 
protektorka p. Zofja Moraczewska Przewodni- 
cząca Głównego Zw. Pracy Obyw. Kobiet z 
Warszawy i przewodnicząca p. Irena Zyndram- 
Kościałkowska. 

w nieśmiertelnem srcydziele 

CERVANTESA 

Nieporównany, jedyny i niedościgniony śpiewak królów i król śpiewaków 

Fiodor SZALAPIA £ 
DON KUIZOT 

Nad program: Dodatki dźwiękowe, Początek o goćz. 4, 6, 8 i 10.20. Bil. honer. bezwzgł. nie ważne 

  

reżyserji genjalaego “ 

t. W. PABSTA 

  

вО AL Šai As bia Rae 20 M lionów laczi 
towania Bazyliki Wileńskiej odbędzie się w tea- 

trze miejskim o godz. 12,30 odczyt inż, arch. Na- NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ 
BB NG-KONG — ja ómy cmd świałe 

rębskiego z Wilna o! Bazylice Wileńskiej. Paryż, Londyn, New York przez miesiące szalały z zachwytu nad tą rewelacją XX wieku 
— Kolarski bieg uliczny, Na zakończenie 

tygodnia Z. S$. w dniu 8 b.m. odbędzie się pro- 
pagandowy uliczny bieg kolarskt. 

Zapisy zawodników stowarzyszonych i nie 

    Już wkrótce w s. 

  

'LEG$“< 
  stowarzyszonych uskutecznia K.S. „Cresovia“ i 

Zwiazek Strzelecki. 
Start i meta przy poczcie. 
— Zjazd sekretarzy. W dniu 12 b.m. odbę- 

dzie się w Grodnie zjazd sekretarzy Zarządów 
Miejskich i urzędów gminnych z terenu powiatu 
grodzieńskiego. 

Obrady odbywać się będą w sali posiedzeń 
wydziału Powiatowego. 

— Kiedy ma być zlikwidowany kryzys w 
zarządzie miasta. Na dzień 1 ir i 
dziewano się mianowania całego zarządu miasta 

„М
Е 

  

Dzis! Światowy sukces! 2 gi film „Ziotej Serji“ produkcii Sewleckiaj 

„„„MARTWY DOM““ 
w/g niešm, giošuej powiešci T. DOSTOJEWSKIEGO.— Insceniz. F. Ecdorowa. W roli gł, genj, aktor res. P, Chmielow 

, Wjmwsa atrakcja $uwiecha „„NAQIĘGŁ© ŚWIATA” 
Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjskn. 
Seanse 4, 6, 8 i 10.20 w dnie świąteczne od 2-ej. 

84
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  Ponieważ nominacji takiej jeszcze niema 

sarza rządowego. 

Podajemy o tych pogłoskach li tylko z 
obowiązku dziennikarskiego. 

w mieście zaczęły krążyć pogłoski, jakoby Mi- ść = 
nisterstwo Spraw Wewn. nie podzieliło zdania 
Urzędu Wojewódzkiego, co do nominacji całego 
zarządu miasta, a jest za mianowaniem komi- 35 

Nieodwołalnie ostatni dzień wyświetla się najlepszy fiim polski 

ZIEJE GRZECHU 
Sukces niebywały. 

  W każdym bądź razie nie ulega wątpliwości 
że sprawa ta zostanie załatwiona definitywnie Dźwiękowe kino 
dopiero po 10-ym bm. czyli po powrocie p. Wo & 
jewody Kościałkowskiego. ” 

— Kieszonkowcy dziatają. Niemcewiczow- 
nie Anastazji (Wileńska 23) w czasie targu na MICKIEWICZA 22, 

  

Rybnym Rynku wyciągnięto z kieszeni 16 złi RZ 
35 groszy. 

iińńńńńmńmmińńńńńńńmmiimim A 

OVSĄALTENE 
jedyna odżywka witaminowa E 

DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH! E 
reklanicwa puszka E 

za 1.20 zł. 5 
Ovomaltina wzmacnia organizminerwy O
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Bezmyślna gra 
prowadzi do ruiny 
Prawdziwe bogacówo daje 
gra na loterji. Los I szej 

śliwsza kolektura 

A.WOLAŃSKA 
w WARSZAWIE, 

centrala Nowy Świat 19. 

  

oraz w ostatniem ciągaieniu dolarówki 40.000 dol. Zamiejscowe za- 

  

! 

NADESZŁY 

ostatnie szlagiery sezonu 
na damskie i męskie PŁASZCZE 

suknie, ubrania i pokrycie futer 

Z. Kazaski » C
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jeżeli regularnie zażywać będziesz 

najskuteczniejsze w nast. chorobach: 22 Zeldowicz 
Nr. 1—w kaszlu, astmie, rozedmie - płuc 

i i i horoby skórne, wene- 
Nr. 2 — w reumatyzmie, artretyzmie, złej с y Sk . 

przemianie materji, nieczystości £yczne; reż dał mo- 

cery, chorobach skórnych 3.50 czowych. 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 
kowych, wątrobowych, żółtaczce 

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 
głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 4— 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- ZELDOWICZOWA 

3..— wieczorem. Ul. Mickie- 
: wicza 24. 

bieniu. 5.50 <obiece, weneryczne — — — — — — — — 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- narządów * moczowych 

rzowych 4— od 12 — 2i 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem ul. Mickiewicza 24 — go dnia 10. X 

zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 tel. 277. t 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w = TTT belki, dychty, deski, pa= 
  

aptekach, składach aptecznych i drogerjach ““ 

lub w wytwórm DOKTÓR MED. 

„POLHERBA“ — KRAKÓW PODGóRZE, |, |apryłkiewiczewa 0 
Skrytka Nr. 48, ! 0 ję © Podmiatych: © == = 2 m — 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo A: akoby wiec SPRZEDAM 

PSA 
razy bokser —— 5-mie- 

„- sięczny W. Pohulenka 
-- 16 m. 37 0 

— w A AE — 

- Lokale 
Potrzebne 

weneryczne, kobiece MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygoda- 

Od 5 — 7 wiecz. mi Łyskawe oferty do 
———— = — administracji dis W, Ł. 

w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie". jeczenie włosów. Ordy- 
„Zana - - . meza + nuje: Warszawa Sz0- 

pena 18. 

  

  

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 

WILEŃSKA 34. 

  

  

rodaczka, nrocza POLĄ REGRI 
Pr ROZRAZ KOBIETY” Dodatki 
UWAGA! Chcąc umożliwić Sz. Pabliczności nczęszczanie do 
naszego kina i przyjm. pod nwagę panujący kryzys Dyrekcja 

Parter Ill m. gr 35 II m. gr. 50 
  

od zaraz narożny 

LSGKAL 
frontowy na sklep ls 
biuro przy ul. Królew- 

Mutonowiczówna 
choroby skóry, wenery- 
czne i kobiece przenio- 
sła się na nl Zamkową 

BIORA od 2 

  

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
'4 pok. uowoczesuye wy- 

"- gody, słoneczne, z bal- 
konem do wysejęcja — 

roczynna 2a u do- 

MIESZKANIE 
4-pokojowe ze wszel- 
kie mi wygodami (tazien- 
ka i water) dz wyns- 

0 igtia — Plac Metropo- 
litalny 3 (róg Miłosier- 

a nej), tel. 11-14 

LGKAL 
trontowy z 2 frontow. 
wejściami nadzjący się 

j dia g'mna:jnm, szkoły 
iin. do wynajęcia ul. 
Biskapia 4. Dowiedzieć 

  

do wynajęci: — ulica 
Autokolska 50 — 5 pe- 

NA kajowe bardzo ładne — 
stronie suche, ciepłe, słorecz- 

itryczność, wo- 

klasy 28 Loterji Państw. ko- Zamienię majątek 
piony w kolekturze A. Wo- ziemski na Litwie, 
Isńskiej — zapewni Ci do- msjętność po 
brobyt. Losy I-ej lelasy jesz- polskiej 
<ze sgrzedsjemy. Najszczę- „Przema* Z, S, 

SPRZEDAJE SIĘ 

z gruntem cbsz. 3280 
mic. ul. Beliny 32 m. 4 

UWAGA: W naszej kalekturze między wielu inuemi dużemi wygra. 9d 3—5 
semi — padło w ostatnim dnin ciągnienia 4 kl. ub. Lot. Zł. 250.000 —- 

dla słażby. Rozkład ko- 

dogodne dia 2 rodzin o 

DO WYNAJĘCIA 
2, 3, 5 pokojowe 

O ładny, ciepły, słonecz MIESZKANIA 
elektrycznościa z wygodzmi Mostowa 9 

0 Spytač dizorcy 

Wydaje się 
5-cio pokojowe miesz- 
kanie odremontowane Z 
wszysikiemi wygodemi 
Sierakowskiego 12 do- 
wiedzieć się u dozorcy 

od komornego drkreto- 
Pokėj dis Pani 

PLAC 
mówienia załstwismy odwiotną pcczią Konto P. K. O. Nr. 7192. na Zwierzyńcn przy ul. 

Tomasza- Zana 18 do 
sprzedania. Dowiedzieć 
się Rudnicka 9 m. 22 
od 3 do 5 g. pp. 

KARTOFLE. 
dostarcza do piwnic 

DO WYNAJĘCIA 
SKLEP 

o dwóch wystawowych 
oknach z mieszkaniem 
Wilenska 25 wiadomość 

      

  

GARAŻ 
do wynajęcia przy ul. 
Dąbrowskiego 10, wia- 
domość w miesz. nr. 1 

  Do wynajęcia 

5 pokoi z wszelkie- 
mi wygodami z przed 
pokcjem, dużym bał 
konem do ogrodu — 
orez 2 pokoje z ku- 

SPÓŁDZ ELCZY 
SYNDYKAT 

Wilno, Zawalna 9, 
  

Duży pokój 
z używalnościę łazienki 
dla samotnych — Wi- 
leńska 48 m. 4. 8 

2 POKOJE 
b. dsže — sloneczne z 
kuchnią do wynajęcia 
Gd zaraz — tamże po- 

yūcze — Bl 
0 

  

  

POSZUKUJĘ 

Rožių chorobę MYIECZYŚ 2 5-7 tys.. złotych na 
sklep — Bzkszta 14       

DO WYNAJĘCIA 
2 mieszkanie: 
pokoje na II piętrze i 
4 slbo 5 pokoi 

Władomość u 
właściciela; al. Szdowa 

pierwszą hipotekę domu 
msrowanego w wilnie, 

PADY EENERCE ARR 
<a «sa 2 ama MOM. DSZIĘKCJOWY == 

ZIÓŁA Dra iš REY E R —————— Ozrėd cwocosy. A <a a 
oje poje 

DOKTOR == Bakszta 2 

DO WYNAJĘCIA 
4_i6 pokojowe 
SZKANIE 

w redakcji „Słowa* 

DOM 
drewnisny Ze we: 

odami na dogod- 

ki warattkachi (opłata 7 wygodami. W, Pohu- 

i) do sprzedania fanka 39 m. 3 

Tamże mieszkanie 4 po. ** 
„„ Kojowe, WE wygo- 

"DOKTOR - dy, telefon. Do wyna- 
NACE jęcia Sosnowa 9a m. 2 

POKÓJ 
duży — słoneczny ze 
wszystkiemi wygodami 
do wynajęcia w cent: 
rum. Dobroczynny zanł. 

0 do kompletu prywat: 
šui ai ÓZ ZK wi 

DO WYNAJĘCIA 
13 pokoi, system kory- 
tarzowy, skanslizowane 

0 Ul. Dąbrowskiego 1—4 

" od 9 do 1 i od 5 do 8 NYC 

  

DO _ WYNAJĘCIA 
РОКО 

wicza 22—5 g. 3—5 pp. 

    

Šprzedale się 

= pę irynny. Dowiedzieć 

się w ogrodzie Bernar- 

dyńskim od 6 rano do 

K. 60 
Zwiększons ilość wygranych. 

Cały los 40 zł. 

  

  

Wykosanie solidne i pnaktualne. Obsługa 
łachowa.       Sprzedaż Kani | 

Powiadamiam, że sprzedaż z licytacji 
wybrakowanych koni wojskowych 
odbędzie się dnia 10, 13 i 17 psź- 
<a 1933 r, t.j, w dnie ie 

ŻĄWAĘCIE 
pe wszystkich aptekach 

škladach apieczuych zaaae 
Šredka od odcisków 

Ргом. А. РА КА. 

        
      

na rynku Kalwaryjskim w Wiłnie o 
godzinie 9 rano. 

  > я STATE NT 

W/ydawca Stanisław Mackiewicz. 

Komendant Šarhižūnu | 

Zdrowe, silne wesołe, 
dobrze i tanio ubrane dziecko 

ma każda matka 
która prenumeruje stale DWUTYGODNIK 

„MŁODĄ MATKA” 
| poświęcony zdrawiu i Wychowaniu dzieska do lat 7-miu. 

    

"Rady praktyczne = 
Pojadyńczy egz. g? 60 

Żąóaj pisma w każdym kiosku. 

  

oleca 

SKŁ A D DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

| postarcza również dla urzędów i instytucyj. | 
Tab li ee: kroju i robót. Dia P. P. Urzędników na raty. 

w dramscie niezwykłej kobiety, którą potęga 
uczuć wyniosła z ulicy na wyżyny tronu 

POKOJU 

Do gospodarstwa 
80 ha (30 ornej, 10 łąk 
i 40 lssn) — poszukuję 

0 gospodarza bezwzględ- 
nie sczciwego i dziel- 
nego rolnika, graca fi- 
zyczna wymagana, — Ś 
Kaucja minimum 3000 
lub poręczenie osób 
wiarogodnych. Wyna- 
grodzenie skromne, — 
Ewentualnie wydzierža- 
wię do objęcis 7000.— 
Olerty kierować Admi- 
nistracja „Stowa“ „Wil- 
kosz" 0 

==Lekcje 
    

  

Francaski Ogródek 
dla dzieci w wieku 
od 5 — 7 lat przyj: 
muje do Kompletu 
rodowita Francuska 
z nauką języka pol- 
skiego— luformacje 
Arsenalska 6 — 12 

Wojewódzka 

uczeń 
państwowego gimnazj. 
VIII kł,, z dobrej ro- 
dziny, Wielkopolanin— 
z poważną rekomenda- 
cją, z powodu trudnego 
położenia — posznksje 
korzpetycyj Z wszystk, 
przedmiotów, nie wyłą- 
czsjąc grski i będzie w 
kontakcie ze szkołą 
ucane, Wynagrodzenie 
niskie, ewenimalnie na 

mieszkanie. — Łaskawe 
zgłoszenia przyjmuje 
„S$łowo* pcd „%am* 

      

  

— — — — — — — 

Przyjmę dzieci 

nego,— Wiek 7—8 Ist, 
program drngiega ad- 

działu, 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do 12 rane 
i od 3—5 po poł. 

7/26 LOTERIA, PAŃSTWOWA 
główna wygrana w najszczęśliwszym wypadku 2 000,000 

osy do nabycia u kolektora 

rzuchewskiego 
Zamkowa 9 

20 zł, — Ćwiartka 10 zł. 
iejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

RZEWO OPAŁOWE, 
rzozowe, sosnowe i olszowe, 

węgiel górnoślqski   Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

-- —^ 

Nad program: 
dźwiękowe. 

OBNIŻYŁA CENY BILETÓW: 

Na Kursy Kroju 
4 pokojowe bardzo Sło- 74 konwerszcję iublek- i szycia przyjmię u- 
neczne, suche, ciepłe, cje francnskiego poszu- Czenice za do: e- 

b wolne od podatku ze kuje młoda kwialifiko- płatą. Nauka soli 
słeneczną werendą, па жаза nauczycielka — Królewska 5 —11. 
piętrze, ze wszystkiemi Zgłoszenia w гейаКс)! — — — — — — = 

= wygodam. — Миа 11 
(Zwierzyniec) 

  

pod V. J. 0 p в 

R AG aikajaka OSZUKUJĄ 

WYTTYRYWWYYYENE TK _ WOTYPTYWYTYNNA" 

MŁODA 
intelg. nanczycielka- 
wyjchowawczyni wyje- 
dzie do dzieci od lat T 
do 10 z przygotowa- 
niem do I kl. g'mu. — 
wisdectws i referencje 

poważne - ul. Wielka 
27—3 od 12—2. 

POSZUKUJĘ 
posady pokojowej iub 
do wszystkiego — mam 
świadectwa. Nieświeskz 
14—16 m, 4 Nowikows 

"Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
cisch lub starszych. — 
Chętnie na prowincji. 
Oterty pszysyłać Wilne 
Bakszt: 2 pod „Picięg- 
niarka* 

  

Za utrzymanie 
i skromne wynagredze- 
nie wyjadę de majątku 
na cały rok do zanki 
dziecj, Zgłoszenie de 
Redakcji pod „Stadenć 
Politechniki Lwowsk.* 

SŁUŻĄCA 
do wszystkiega 

posiadająca świadectwa 
poszuksje pracy, Ur- 
Sznla Grochowska sł. 
Sapieżyńska 3 m. 14 
  

     

   

— 
SKLEP FUTE 

ipracown. krawiecko 
kuśnierskz 

$. Wiśajewski 
į Wilno. | Krėl wska 1 

Ramejko Józef 
poszukiwany jest przez 
brata swego Jana (ra- 
mieszkał:go w Litwie) 
wszyscy  posiadajęcy 
wiadomości o poszuki- 
wsnym proszeni SĄ © 
podanie ich pod adre- 
sem: Jagiellicńsks 10 m. 
3 — Przyjalgowska do 
15 listopada D. r. e 

  

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą e- 
grodniczą i kilkoletnię 
praktyką, zakłads ogro- 
dy owocowe—ozdobne, 
oraz ndziela porad fz- 
chowych. Wilno, ulice 
Żwirowa Góra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie | 
z całodziennem mtrzy- 
msniem 75 zł mies, — 
Opieka dobra — Piac 
Metropolitalny 3 m. 8. 

  

  

Opuszczona 
przez męża — ciężko 
chora na Basedowa p. 
I. zaajdaję się w opła- 
kanym stauie z córecz- 
ką 13 letnią zdolną dzie- 
weczką już w6-ym od- 
dziale szkoły będącej— 
Mieszkanie nie spłace- 
ne, dłng ne chleb ze- 
ciągnięty, woła przete 
o pomoc w nadziei 
otrzymania tskowej w 
„Słowie* pod literą I. 
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