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Obrządek wschodni Marsz na Kłai 
Sprawa obrządku wschodnego w 

Polsce stała się aktualna, jak nigdy 

przedtem. Złożyło się na to kilka przy 

czym. 

W Wiilnie ukazały się dwie książ- 

ki, poświęcone temu zagadnieniu: pra- 

ca zbiorowa p. t. 

kościelnej w Polsce* oraz p. W, Pio- 

trowicza: „Unja czy demonstracja?". 

— w Krakowie X. Jan Urban T, j, wy 
głosił obszerny referat na temat ob- 

rządku i odczyt ten wywołał liczne e- 

cha w prasie. Tow, Opieki nad Kresa- 

mi złożyło wymowny memorjał do 

Episkopatu, wreszcie — na posiedze- 

miu sejmowej komisji budżetowej, 20 

stycznia br. zdanie swe o obrządku 

wschodnim wypowiedział p. minister 

„Jędrzejewicz. 

Ta ostatnie zdarzenie ma wyjątko- 

we znaczenie, gdyż w sprawie, która 

interesuje i niepokoi całe społeczeń- 

stwo polskie, po raz pierwszy autory- 

tatywny głos zabrał Minister Wyznań 

Religijnych. 

Przypomnijmy parę 

"mówienia p. Ministra: 

Jest tworzony obecnie na naszych 
Kresach Wschodnich czwarty z rzę= 
du obrządek  Kościcłą Katołjck' ego: 
obrządek bizantyjski, znajdujący się 
pod naczelnem kierownictwem komj- 
sji „Pro Russia“, wyodębnionej z 
Kongregacji Wschodniej, Wydawać— 
by się mogło, iż jest to sprawa wy- 
łącznie wewnętrzno - organizacyjna, 
a jednak dzięki wiaśnie naszemu spe 
cyficznemu terenowj staje się ona 
sprawą polityczną o p'erwszgrzędnej 

< dla nas wadze j znaczeniu, Tak, a 
mie inaczej est ujmowana przez rząd 
i rozumiana przez caie społeczeństwo, 

Słowa te mają wielką doniosłość , 

gdyż zupełnie wyraźnie akcentują sto- 

sitnek naszego rządu do akcji, która 

nie może nie budzić obaw i zastrzeżeń. 

„Ale pan Minister dalej, powiedział je- 

szcze mocniej i wyraźnie: 

.„Stwijerdziem po pierwsze: Kon- 

kodat nie przew duje tego obrządku 
w swych paragrafach; po drugie; w 
sprawie tego obrządku między rzą- 
dem u Stolicą Apostolską żadne per 
*raktacje nie toczą się; po trzecie: 
z punktu wiidzenia interesów pań- 
stwawych ten obrządek pożądany 
me jest, 

Nic dziwnego, że stanowcze sło- 

wa przedstawiciela rządu, bezpośred- 

nio odpowiedzialnego za normalne 

stosunki w dziedzinie życia religijne- 

go obywateli Państwa, wywołały pe- 

wien protest ze strony najpoważniej- 

szego obrońcy akcji uniinej w obrząd- 

ku wschodnim, ze strony X. Jana Ur- 

bama, redaktora „Przeglądu Powszech 

nego” 

W ostatnim numarze tego czasopis 

ma znajdujemy tę replikę znakomite- 
go publicysty. Stwierdzić jednak na- 
leży, iż argumenty, wysuwane przez 
X. J. Urbana, nie są zbyt mocne i prze 

konywujące, . : 

Przedewszystkem _ stwierdza - X. 

Urban, że obrządek wschodni nie jest 

<czemś nowem i odrębnem: 

Myśmy przy każdej sposobności 
podkreślał, iże obządek grecko-ka- 
tolickj w b, zaborze austrjackim, a 
obrządek wschodnio _ katotjckj, czy 
bizantyjski, czy jakkolw'ek jnaczej 
zostanie nazwany, jest jednym ; tym 
samym obrządkiem, 2 

Tak, Nikt nie zaprzeczy, iż X. ]. 

Urban stale podkreślał, iż obrządek 
wschodni nie jest czemś odrębnem od 
od. obrządku grecko-katolick'ego, ale 

czemu tego zdania nie podzielają kap- 

łani Kościoła grecko-katolickiego?.. 

Pamiętamy słynny list pasterski J. 
E. X. Biskupa Gr. Chomyszyna, Któ- 
ty, mówiąc o bizantyzmie, tak się wy 
sażał o bizantyńskim obrządku: 

nządek ten jednak jest tylko 
©nym obrządkiem synodał- 

„Nowe formy unji 

zdań z prze- 

  

   

    

    

З „bynajmniej posądzać 
zwolenników bizantyzmu, 2 śwjado- 
mie prowadzą Omi do schizmy, ałe 

   

  

twiierdzę, iż duch bizantynjizmu za- 
wsze kieruje do schzmy j kończy 
schzma!,, : 

..Śmiem zwrócić uwagę, żeby za- 
kon (Jezuitów), zapatrzony wyłącz 

mie w Rosję... nie przyczynit się cho rawskiego, prof, 

  

ciażby w. dobrej wierze do wprowa- 
dzena u nas synodałnego resyjskie- 
go obrządku pod nazwą „buzańtyń- 
sko-słowiańskiego", co mxgloby po- 
ciagnąć za sobą niepożądane następ- 
stwa dla sprawy Kościoła, a dla sa- 
mego Towarzystwa Jezusowego — 

2. wielkie przykrości... 
Te słowa nie yymagają komentarzy. 

Jeżel: więc B'skup Kościoła grecko - 

katolickiego stwierdza, że obrządek 

wschodni jest z ducha swego całkiem 

niepodobny do obrządku grecko-kato- 

lickiego, musimy to zdane przyjąć 

bez zastrzeżeń. 

Zastanawiając się nad mową” Mi- 

nistra Jędrzejewicza, X. Urban zazna- 

czył: 
Oświadczenia p, mnistra WR. 

OP, musjały się podobać przedstawi 
ciełom różnych kierunków pożjtycz- 
nych, od posła Czapińskiego z PPS. 
począwszy, po przez p, Mackiew cza 
z BBWR,, a kończąc na pośle Stroń 
skim z N,D, którzy, acz z różnych 
powodów, niejednokrotnie atakowali 
i w prasje i w Sejmie akcję unijną 
Kościeta katolekiego na Kresach 
Wschodnich, 

Wielka racja. Oświadczene p. Mini- 

stra WR. i OP. w sprawie obrządku 

wschodniego społeczeństwo polskie 

przyjęło ze szczerem uznaniem. Wy- 

mienione przez X., Urbana nazwiska 

posłów różnych obozów politycznych 
są dowodem, iż opinja społeczna 

tej sprawie jest jednolita. 

Ciekawym zbiegiem okoliczności 
dwaj z wymienionych wyżej posłów 

odegrali na Zjeździe p'sarzy katolic- 

kich wybitną rolę, bo byli współauto- 

rami deklaracji ideowej pisarzy kato- 

Išckich, jeden zaš z nich był oprócz 

tego referentem Komisji obrony za- 

sad katolickich. 
Nie można więc, iak dotychczas 

mieraz próbowano, bagatelizować gło- 

sów rzeczowej krytyki na temat me- 

tod (bo io metody przedewszystkiem 

chodzi!), stosowanych w akcji ob- 

rządku wschodniego. 
To, co się dzieje obecnie, nie 

wzmacnia ani Kościoła katolick ego, 

ani powagi Państwa. 

Działalność Leiśobrodzkich, Hapa- 

nowiczów,  Różyckich, Peł penków, 

Sirków i wielu innych kapłanów w 

skutkach swych wzmacnia Cerkiew 

prawosławną i niepotrzebnie zaogn'a 

stosunki pomiędzy katolikami ia pra- 

wosławnymi. 

Uprawianie pof'tyki rusyfikacyjnei 

godzi w interesy Państwa i draźni 

Polaków, Ukraińców i Białorusinów, 

których w coraz inny sposób, ale za- 

wsze z pewną dozą weszczerości zape 

wnia się, że rusyfikacji się nie prowa- 

dzi 

Czytaliśmy w „Przewodniku Kato- 

lickim“ artykuł o Albertynie, y którym 

się mówiło o kapłanach — Polakach, 

prowadzących kację unijną; w czaso- 

pismach ukrairtskich wskazuje się na 

narodowy ukraiński charakter obrząd- 

ku wschodniego; w Kalendarzu zaś 

białoruskim najwyraźniej się mów;, że 

tak kapłani obrządku, jak i siostry - 

jezwtki prowadzą akcję w duchu -bia- 

łoruskim. 

Jak zaś wygląda rzeczywistość, o 

tem dobrze wiedzą stali czytelnicy 

„Słowa”. | 

Wiele światła na stosunki, charak 

teryzujące yspółczesną akcię unijną, 
rzucają dwie nowe książki, o których 

jeżeśmy wspominali. 

„Nowe formy unii kościelnej w 
Polsce“ podają streszczenie wielkiej 
dyskusji unijnej, która się toczyła na 
łamach „Słowa”*. Książka zawiera, 
częściowo w streszczeniu, częściowo 

zaś in extenso, księży i osób 

świeckich. 
Spotykamy w niej nazwiska: x.x. 

JE, ks, Arcybiskupa E. bar, Roppa, j. 

E, Biskupa Grzegorza Chomyszyna, 

kan, A. Abramowicza, rektora A, Dąb 

], Marcinowskiego, 
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LIENIAKONIE — Butet Kołejowy. 

SARANOWICZE — ul. Szeptyckieg: 

  

DUKSZTY — Bulet Kolejowy 

IWIENIEC — Ski 
KLECK — Skiep „Jednošė“, 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch““. 
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BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łot”, 

DABROWŁCA (Polesie) — Księgarała K Malinow kiego. i 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiłodzimierow, 
URODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

tytoniowy — S. 

u mogą być przez Administrację z. 
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Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGR6ÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
JŚWIĘCIANY — Księgarnia T.wa „Ruch”. 
SZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
WY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkołaeX. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, L. Aickiewicza 13. 

  

— Ai, Lewin—Biuro Gazetowe, oł, 3 Maja M 

WiLEJKA POWIATOWA —- ui, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
Tow. Księgarni Kol. „Ruch”* 

   

    

Zaostrzenie Konilikfu litewsko-niemieckiego 
BERLIN. (Pat). Z Kłajpedy do- 

neszą o przygotowaniach orga- 

nizacji młodych strzelców litew- 

skich do manifestacji, zapowie- 

dzianej na dzień 11 lutego. Do 
dyspozycji szaulisów ma być od: 

dany umyślny pociąg z Kowna 

do Kłajpedy. 

DYPLOMATYCZNA CHOROBA 
MIN, ZAUNIUSĄ 

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna, ża 
minister spraw zagranicznych Litwy z 

i powodu choroby nadal nie opuszcza 
łóżka i w bec tego nie moża udać się 
do Genswy, by wziąć udział w posie: 
dzeniu Rady Ligi, która ma rozpatry- 
wać skargę niemiecką, spowodowaną 
ostatniemi zajściami w Kłajpedzia Roz- 
patrzenie tej sprawy bez udziału przed- 

stawicieii Litwy jest niedopuszczzine, 
wobec czego, według opinji litewskiej, 
sprawa bądzie odroczona na tzas pož- 
niejszy. 

BERLIN. (Pat). Odpowiedź rzą- 
du litewskiego, przesłana sekre- 
tarzowi generalnemu Ligi Naro- 
dów, w Sprawie zajść w Kłajpe- 
dzie „atakowana jest w Niem- 
czech jako próba odwieczenia 
sprawy. Rząd niemiecki- oświad- 

czają tutejsze koła — w żadnym 
wypadku nie zgodzi się na pro- 
ponowany przez Zauniusa termin 
23 łutego dia rozpatrzenia przez 
Radę sprawy kłajpedzkiej. 

GENEWA. (Pat). Litewski mini- 
ster spraw zagranicznych Zaunius 
zawiadomił sekretarjat genera!- 
ny Ligi, że z powodu choroby nie 
może chwilowo przybyć do Ge- 
newy. Przybędzie do Genewy do- 
plero 23 iutego. Pozatem Zaun'us 
oświadczył, że nie ma żadnego 
powodu u ważać sprawy kłajpedz- 
kiej za pilną 

KOWE DEMARCHE NIEMIEC 
GENEWA, (P.t). Podsekretarz 

stanu w niemieckiem m-stwle 

spraw zagranicznych von Buelow 

uczynił w dniu 10 b. m. po po- 

łudniu nowe demarche w sekre- 
tarjacie generalnym Ligi w spra- 

wie kłajpedzkiej, żądając po- 

nownie natychmiastowego гог- 

patrzenia jej przez Radę. Buslow 

sprzeciwiał sę, by Rada czekała 

na przyjazd Zauniusa, który OŚ- 
wiadczył, że chce oscebiście re- 

prezentować Litwę, ale że może 
przyjechić do Genewy dopiero 

  

Marszałek Piłsudski powrócił do Warszawy 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 10 b. m. 6 godz. 17 min. 16 pocią- 

giem z Wilna powrócił do Warszawy Marszałek Piłsudski. 

Mussolini u Ojca Świętego 
CITTA del VATICANO. (Pat). „Osservatore Romano* w wydaniu 

nadzwyczajaem zapowiada w dniu jutrzejszym wizytę Mussoliniego u Ojca 
Świętego. 

  

23 lutego. Buelow,3 jak słychać, 
zażądał by Rada zebrała się dla 
rozpatrzenia tej sprawy naj- 
później w piątek, ewentualnie 
nawet bez udziału reprezentanta 
Litwy. W tym ostatnim wypadku 
Rada cgranltzyjaby się niewąt- 
pliwie do wysłuchania niemiec- 
kiego punktu widzenia. 

NIZUSTĘPLIWE STANOWISKO 
NIEMIEC 

BERLIN. (Pat). Prasa nlemiec- 
ka donosi, że O ile rząd litewski 
nie zamianuję oficjalnego pełno- 
mocnika z grona delegacji litew- 
skiej, to przedstawiciel Niemiec 
zażąda rozpatrzenia sprawy Kłaj- 
pedy pomimo nieobecności pełno- 
mocnika litewskiego. 

WSZYSTKIE PISMA NIEMIECKIE 
SKONFISKOWANE 

BERLIN (Pat) Z Kowna donoszą, że 
wczoraj skonfissowano tam ponownie 
wszystkie d ienniki niemieckie, które 
zamieściły wiadomość © wydarzeniach 
w Kłajpedzie. ; 

© ZERWANIE STOSUNKÓW 
zLITwĄ 

BERLIN. PAT. Związek byłych ezłon- 

«ów niemieckich formacyj bałtyckich 
zwpócił się do rządu z apelem, w któ- 
rym domaga się natychmiastowego 
zerwania stosunków dypłomatycznych 

z Litwą | zorganizowania uzbrojonej 
straży na granicy okręgu kłajpedzkie- 
go. Odezwa stwierdza dalej, że tysiące 
starych, wypróbowanych wcjowników 
gotowe są stanąć znowu na staży 
wschodniej rubieży i chętnie oddć urew 
za stracone obszary niemieckiego 
Wschodu, za jego rdzenie niemieckich 
mieszkańców. 

  

POLSKA A PROBLEM ROZBROJENIA 
Mowa ministra Zaleskiego na konferencji w Gerewie 

GENEWA, PAT, Na środowem posiedze- 
nju konierencjj rozbrojeniowej wygłosił prze 
mówienie p minister Zaleski, Pan minister 
na wstępie podkreślił znaczene konierencjł 
i oświadczył, że ze względu na swe trady 
cje historyczne j swe położenie geograiicz- 
ne przy zbiegu tak licznych szłaków įnwa- 
zji Polska ze specjalnem zajnteresowaniem 
musj śledzić sprawy, które figurują na po- 
rządku dziennym konierencji, To też z praw 
dziwem zadowoleniem  powitaliśmy wnie- 
sieje na porządek dzienny propozycyj fran 
cuskich, zmierzających do wyposażenia Li 
gi Narodów w realną władzę wykonawczą, 
W dziedzinie ograniczenia j redukcji zbro 

jeń uważaliśmy za konieczne przedstawić 
memorandum, które zostało dołączone do 
szczegółowych danych o stanie naszych 
zbrojeń, 

Sytuacja świata usprawiedliwia całkowi- 
cje nasze zasadnicze tezy j ukazuje luki 0- 
becnego systemu organizacji międzynarodo- 
wej, Projekt konwencji, przedstawłony nam 
przez Ligę Narodów, niewątpliwie nie jest 
doskonały, ale jest to pierwsza próba © 
niezaprzeczałnej wartości, zdaniem naszem 
i w interesje samej konferencji konjecznem 
byłoby, by projekt ten stanowił główną pod 
stawę naszych dyskusyj. 

Aby: wymienić tylko luki szczegółnje ja 

Skrawe, ubołewamy, iż nie uwzględniono 
potencjału wojennego, Okoliczność ta sta- 
wia kraje rolnicze, albo takie kraje, których 
przemysł nie jest w stanie w razje konilik 
tu międzynarodowego zapewnić jm dosta- 
tecznej niezałeżności, w Sytuacji wyraźnej 
niższości, Nie trzeba też zapominać o ko- 
niecznoścj przestrzegania, by  postanowie- 
nia konwencji nie mogły być pozbawjone 
części znaczenia ze wzgłędu na ewentualość 
readaptacji systemów organizacji wojskowej, 
Dla kraju napadnijtego jest rzeczą obojęt- 
ną, czy został zaatakowany przez samocho 
dy pancerne j samołoty, należące do wojsk 
regularnych Oraz formacyj zorganizowanych 
wojskowe w sensie przewidywań konwencjj, 
czy też satnochody pancerne j samoloty, na 
leżące do formacyj, które wymykają się z 
pod niedość dokładnych postanowień kon- 
wencji, 

Najważniejszą sprawa będzie sprawa bud 
žetowa, Globalne ograniczenia wydatków na 
siły zbrojne oraz na formacje zorganjzowa- 
ne wojskowo w najszerszem tego słowa zna 
czeniu stanowia jedyne skuteczne ogranicze 
nie wysiłków w dziedzinie uzbrojenia, 

We dwóch dziedzinach należy przęde- 
wszystkiem szukać rozwłązań: w dziedzinie 
prewencji i w dziedzinie represyj oraz wza- 
iemmej pomocy. Dziedzina -prewencji zosta- 

prof, dr. W, Meysztowicza,, red, |. 
Urbana T, J,, o, W, Żeleźniakowicza, 

oraz pp. dr. W, Charkiewicza, M, 
Gołubiewa, red, St, Mackiewicza, Sz. 

Meysztowicza, senatora R, Skirmunta, 

oraz posła St. Strońskiego. 

Wydana nakładem grupy ziemian 
w Słonim'e, książka ta ma za zadanie 

poinformowanie czytelników o stanie 

rzeczy i przyczynienie się do wyrobie- 

п'а określonego zdania. Dlatego też 
z przeszło 60 artykułów na temat ob- 

rządku wschodniego, drukowanych w 

„Słowie*, zostały umieszczone w ksią 

żce tylko artykuły zasadnicze, nie za- 

wierające momentów ostrej polemiki: 

Książka 'radcy W. P'otrowicza 
„Unja czy demonstracja?“ ma, rzecz 

jasna, całkiem inny charakter. W sze- 

regu artykułów zastanawia się autor 

nad metodami współczesnej akcji unij 
nej i stara się odpowiedzieć na pyta- 

nie, zawarte w tytule. Daje wreszcie 

należycie uzasadnioną odpowiedź, któ 

ra negatywnie ocenia dotychczasową 

akcję. 

Głos p. Piotrowicza oraz jego ar- 

gumenty posiadają szczególne zna- 

czenie ze względu na to, że autor do- 

skonale orjentuje się w zagadnieniu, 

na które się zapatruje pod katem wi- 

dzenia irteresów Państwa. 
Te dwie książki sa szukaniem praw” 

dy, bo zrodziły się z troski o powagę 

Kościoła Katolickiego i spokój Pań- 

stwa. Każdemu interesującemu się za 

gadnien'em obrządku wschodniego u- 

łatwiia one zorjentowanie sie w stanie 

  

  

rzeczy i dlatego zasługują na speciał- 

ne zwrócenie na nich uwagi, 

Zawiła sprawa akcj i obrządku 

  

wschodniego dziś, jak nigdy, doma- 

ga się ostatecznego wyjaśnienia i u- 

W. Ch. normowania, 

ła dotąd zaznaczona w prawie międzynaro- 
dowem, Uwaga świata i całej opinit publicz 
nej winna sję zwrócić na przygotowania do 
wojny w całej jch rozciągłości, przygotowa 
nia do agresji przemysłowej, przygotowania 
do agresji powietrznej jid. Połska poprze 
gorąca wszystkie projekty, zmierzające do 
tego, by narody o złej woli cofnęły się 
przed zaryzykowaniem napaści, 

Do dziedziny prewencji w najszerszem 
tego słowa znaczeniu należy właśnie propo- 
zycja polska, dotycząca rozbrojenia morałne 
go, Czcigodny przedstawiciel Stanów Zjed- 
noczorych oświadczył nam wczoraj z naci 
skjem, że najlepsza gwarancja bezpieczeń- 
stwa połega na dobrej wolj sasiada, Ta słu- 
szna myśl inspirowała w dużej mierze na- 
szą propozycję, Rząd polski w dziedzinie 
rozbrojenia moralnego będzie miał zaszczyt 
złożyć w najbliżsym czasje do prezydjem 
konferencji konkretne propozycje, 

Konierencja zbiera się w ciężkiej chwi- 
li kryzysu gospodarczego, kryzysu finanso- 

wego, poważnych komplikacyj politycznych, 
a ponad tem wszystkiem atmosiera zatru- 
ta nieufnościa zdaje się uniemożliwiać prze 
zwiyciężeńie trudności, które minożą — się 
przed nami, a których znaczenia nie można 
lekceważyć, jeżeli nie uzdrowimy mjędzyna 
radowej atmosiery morałnej, ° 

Nasz wysjłek winien również zmierzać do 
represyj przestępstw międzynarodowych, sta 
nowżących naruszenie postanowień przyszłej 
konwencji. Rozumiem dobrze, że nie łatwo 
będzie czasem znałeźć wspólne rozwiązanie 
dła członków į niecztonkow Ligi Narodów. 
Pomiędzy różnemi koncepcjami prawa mię dów. 
dzynarodowego i różnemi systemami organi 
zacyj społecznych, politycznych i gospodar- 
czych w dziedzinie wzajemnej pomocy od 
paktu Ligi Narodów uczyniono jedynie zni 
kome postępy, Tylko konwencja o pomocy 
finansowej zasługuje na uwage, 

Wszystkie te problemy, które _ jedynie 
przebjegłem, wymagają rozwiązania, — Jest 
to ogromne żądanie, szczególnie wobec róż 
ności sytuacji oraz trudności / znalezienia 
wspólnych formuł, Być może w pewnych 
wypadkach narzucają się regjonalne formy 

rozwiązania w ogólnych ramach konwencji, 

zgodnie ze znanemi nam wszystkim prece- 
densami, Polska gotowa jest przyłączyć 
się do każdej metody, aby dojść do celu, ja 
kim jest zapewnienie dzieła kooperacji mię 
dzynarodowej, szczerej, lojalnej i komplet 
tej wspoółpracy wszystkich krajów, bez ukry 
tych inyśli i egoistycznych celów, Tylko 
przez sharmonizowfanie interesów poszcze- 
gólnych państw z najwyższym interesem 
pokoju, dokonamy pożytecznego į trwałego 

dzieła, 

p nastronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
gr. W numerach šwigtecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

j. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
mieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

strzelców lileskich SILVA RERUM 
Dzień Połski (nr. 38) na margi- 

nesie wystawy. Bractwa św. Łukasza 
w Warszawie wypowiada szereg głę- 
bokich i niezmiernie trafnych uwag na 
temat sztuki i twórczóści artystycznej. 

Nieograniczona wolność ducha j wolność 
w sztuce, a nie dogmatyczność czy te for 
my, czy deiorzmacji jest žrodiem piękna 1 
natchnienia a' 'stycznego, Wolność ta prze- 
topiona w. formę stanowj element. kultural 
ny danego narodu, Historja naszego naro- 
du i państwa jest żywym dokumentem о- 
brony wołności — oczywiście nietytko ma- 
terjalnej, lecz przedewszystkiem duchowej, 
Wolność duchowa, wolność twórczości, woł 

ność wi sztuce imusj być szanowana przez 
wszystkich, nie może ulegać żadnym zgóry 
określonym normom, przepisom j konstruk 
cjom zarówno towarzyskim, jak społecz- 
nym, 

Czemże są i iaką odgrywają rolę 
stowarzyszenia artystów? 

Tak zwane stowarzyszenia artystów są 
tylko w gruncie rzeczy pozornym  pła- 
szczykjem dla osiągnięcia pewnych doczes- 
nych celów, Nasze państwo biorące jmicjaty 
wę i kierownictwo w różnych sprawach, 
może j musi cprzeć swój stosunek do sztu 
ki i artystów na wołnoścj, a nje na przy-- 
musie,, Nie może ono powiedzieć, że ta a 
ta sztuka lub, że cj a cj artyści będą przez 
państwo popierani, że tyłko w tym ginachu, 
tylko w tym, a nie innym artystom wołno 
zaznajamiać publiczność ze swoją sztuką, 
bo wrota dlą wszystkich muszą być 0- 
twarte, bo nie można oprzeć na daginatycz 
nem postawieniu kwestjj piękna, nje moż- 
na kierować, ograniczać i straszyć arty- 

„stów, jak to czynia w Bołszewji, gdzie 
sztuka musi podlegać dogmatom marksow 
skim j zamłast piękna szerzyć propagandę 
tego lub innego celu naczelnych władz, | 

Wreszcie: jakiemi drogami ma iść 
sztuka polska? 

Sztuka nasza, opierając się na tej naj-- 
głębszej wolności twórczej, a nie na swobo 
dzie jednostki, tworzenia, co jej się podoba, 
staje się przez to sama nawskroś 
chrześcijańską. Tak, jak człowiek religijny, 
tak samo artysta malarz lub rzeźbiarz dą- 
ży z całem napięciem swej wolnej woij do 
poznania i wyrażenja prawdy artystycznej 
stojąc w oczekiwaniu łaski natchnienia j w 

zamyślenia na granicy — niezgłębionego 
śwjatą ducha ; wyłaniającego się zeń Świa 
ta form, jedynem światłem, wskazujacem 
mut tajniki treści ] formy jest miłość, uko- 
chanie Boga i świata, 'niłość, bez której 
świat cały jest martwy, głuchy, Tormułko- 
wy, formistyczny, logiczny, Miłość ta, któ- 
ra, jak wieczna lampa przed ołtarzem świe- 
ci w duszy artysty, prowadzi go ku pięk- 
nt, pokazuje mu świat w swej idealnej, 
czystej formie, zaznajamia z iormą, niegkażo 
ną wcięleniami w materię, wskazuje świat 

harmonjj zdobytej napięciem nczucjowości. 
I kiedy te prace ducha przejawiają się w 
obrazie, kiecty unoszą się one nad obrazem 
jak muzyka  niesłyszałna 4. niewidzialna, 
zmysłami, lecz wzrokiem i słuchem ducha, 
wówczas Obraz takį znajduje oddźwięk w 
publiczności, jest prawdziwym Symbołem 
rzeczy wiecznych i staje się organizatorem 
pracy duchowej w widza , przygarniętym 
do świata sztuki przez dzieło twórcze, peł- 
ne miłoścj ji łaski pozaświatowych czyna'- 
ków, 

Cieszyć się należy, iż są iudzie, 
którzy w taki sposób pojmują sztukę 
i takiem programowem wyznanem 
wiary poprzedzają swe rozważania o 
wysiłku artystów, podziełających te 

poglądy. Lector. 

  

   

  

     

    

    

     

     

    

    

    

    

ZJAZD DYREKTORÓW KOLEI 
WARSZAWA, 10, II. (tel. własny). | 

W dniu 18-go bm. odbędzie się pod 
przewodnictwem Miristra Komunikacji 
zjazd dyrektorów wszystkich dyrekcyj 
kolejowych poświęcony sprawom В- 
nańsowym. W zjężdzie tym wezmą 
©dział naczelnicy wydziałów  finanso- 
wych poszczególnych dyrekcyj: ©" 

W roku bieżącym odbędą się po- 
zatem zjazdy dyrektorów „poświęcone 
sprawom kolei wąskotorowych, . sani- 
tsrnym,? prawnym i kontroli docho- 

° 

CENTRALIZACJA AKCJI | 
SEKWESTRATORSKIEJ 

WARSZAWA. 9. il. (tej. własny). 
Wczorajsze prace Rady Ministrów nie 
zostały zakończone mimo że posie- 
dzenie przeciągnęło się do północy 
i odroczone zostały do dnia dzisiej- 
szego. Oprócz sprawy ulg podatko- 
wych uchwalono projekt ustawy na 
mocy którego scertralizowana zostaje 
akcja sekwestratorsta Ministerstwa 
Skarbu Ustawę tę zapowiedział Mi- 
nister Skarbu w jednym ze swych 
przemówień. Ma ona duże znaczenie 
dla podatników do których nie będą 
się zgłaszać osobno sekwestratorzy 
samorządowi orzz Kas Chorych if. p. | 
instytucyj ubezp'eczeniowych. Funkcje. 
te przyjmie cbecnie na siebie Mini- | 
sterstwo Skarbu. i 1 

1 
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Reforma ustroju 
szkolnego 

We środę 10 bm, odbyia się nadzwyczaj 
cjekawe zebranie dyskusyjne zorganizawane 
jako „Czarna kawa" w Klubie Społecznym 
w saiį Kasyna Garnizonowego, Punktem cen 
tralnym byt qdczyt p. senatora prof. Broni 
sława Rydzewskjego na temat „Piojekt usta 
wy © reforme ustroju szkolnego", Op:nja pu 
bliczna jest "w chwili obecnej głęboko zajn- 
teresowana zamjerzaną zmianą į przeoudo- 
wą naszego szkolnictwa niższego j średnie- 
80, 
Wykladnikiem tego zajnteresowania był 

łiczny udział słuchaczów ze świata mauczy- 
ojelskjego į kužturalnego społeczeństwa Wil 
na, Odczyt p. senatora Rydzewskiego przej 
rzyście ziłustrował projekt ustawy. Myśl re- 
fermy ustroju szkołnego kjełkowała od 1926 
raku, Obecny minister WR j OP prof, Ję- 
drzejewicz był wówczas członkiem komi- 
sji apracowującej projekt ustawy. Jako mi- 
nister wysuwa ten projekt skonkretyzowa- 
ny już j przemyślany do zatwierdzenia w 
Sejmie. Projekt ustawy o reformie ustroju 
szkołnego jest ramowy, Nie omawia szczegó 
łów, które będą uregulowane odnośnemi roz 
porządzeniami, Elastyczność projektu prze- 
jawia się także w zagwarantowaniu prawa 
dia minjstr WR i OP w pracowywaniu po- 
stanowień przajściowiych, dotyczących wy- 
konanja ustawy w poszczególnych wypad- 
kach, 

Celem nowej ustawy jest ułatwienie pra 
cy wychowania ; kształcenia młodzieży na 
podstawach społeczno-państwowych oraz u- 
 możliwienie zdołniejszym jeltostkom wła- 
ścjiwego wyższego wykształcenia, jednocze- 
Śnie gwarantując masie jednostek przecjęt- 
nych najdostępniejsze wykształcenie ogółne 
czy też zawodowe, 

W ogółnych zarysach szkolnictwo we- 
— Фпр nowej ustawy wyglądać ma nast.: 

rzedszko'e da dzieci od łat trzech, 
Szkoła nna, obowiązkowa | dia 

wszystkich dziecj w wieku od lat siedmiu. 
Czas trwania naukj w szkole powszechnej 
pomyślany jest w zasadzie na łat siedem, 

— М obrębie 'tych lat siedmiu wyróżnione 
' będą trzy szczebłe, 

1 — elementame wykształcenie 
w ciągu !at czterech, 

Ii. — to samo pogłębione — w ciągu lat 
- dwóch. 
° МЕ — przysposobienie społeczno-obywa- 
| telskje j kulturalno-gospodarcze —- rok je- 

den, Razem lat siedem 

Szkolnictwo średnie rozpada się na ogół 

| nokształcące i zawodowe, 
> ] — ogólnokształcące ma za zadanie peł 

| ny rozwój kułturainy, przygotowanie do ży 
«ia społeczno - państwowego j do studjów 
wyższych, Dzięli się na dwie grupy. 

a) g'mnazjinn czteroletnie z obowiąz 

"kową łaciną (odpowiednik mniej więcej dzi 

iszvch klas II-VI); 
у ) liceum dwuletnjo zrėžniczkowane — па 

| humanistvezne, matematyczno — przyrodnį- 

| cze, według uzdolnień młodzieży, Licetwn 
jest bezpo'redniem przygotawaniem do stu- 

| dłów wyższych, Między gimnazjum a liceum 
dokona sie sełekcja młodzjeży według u- 
zdo!nień, Ustawa jest tak pomyśłaną, że u- 

| możliwa młodzieży pójście do odpowiednie 

go typu liceum lub też przejście do równo- 

rzędnych szkół zawodowych 
Do lat ojsemnastu każdy obywatel obowią 

zamy jest się kształcić. Dalej może, ałe nie 

| musi, 2 
И — zawodowe szkolnictwo średnie zor 

ganjzowane jest w ustawie równorzędnie z 
 ogółnoksztatcącem, Zadaniem szkół vodo 
mych jest przygotowanie  wykwał fikowa- 
| nych i praktycznych z uwzeledn'enjem pad 
nych j praktycznych z uwzg'ędniejem pod- 
stawowego ogólnego wykszti'cenia, Całość 
irgamizaci. szkół: wa zawodowego  dzie- 

li się, według ustawy na zawodowe niższe, 

zawodowe średnie (równorzędne gimnażjum) 

| j zawodowe I'cealne, dające prawo do wstą 

pienia do szkół akademickich, 
Odrębn'e stoją szkoły mistrzów. 

ce fachówców ze zdanym egzamtnen 
niczym, — Wogóle przyjmowanie do szkół 
zawodowych i wydawanie świadectw. ukoń 
"czenia uzal one będzie od obowiązkowej 
praktyki pozaszko!nej, ^ 

KSZTALCENIE KANDYDATOW 
„NA NAUCZYCIELKI 

obejmie pięć działów, 
A) Wychowąwczynie przedszkoli ksztatco 

ne będą w szteroletnich semjnarjach j dwu 
letnich liceach (opartych na gimnazjach). 

2) Nanczycjełowie szkół pawszecnnych w 
trzyletnich liceach pedagogicznych i dwułet 

| nich pedagogjach opartych na kceach), 
_ 3) Nauczycielowie szkół średtjch ogóino- 

| kształcących — w szkłach wyższych aka- 
„demickich oraz na uzupełniających kursach 
pedagogicznych, 
| 4) Nauczycjełąwie szkół zawodowych: 
niższych — w. szkołach łicealnych,, nauczy- 

" TEATR POLSKI 
NA ŁOTWIE 

(Od specjalnego korespondenta), 
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| turalno oświatowej na Obczyźnie. 
s 

  

kiem Teatru Polskiego na Łotwie. 
i Pierwsze  przedstawien'a 

| stycznego. 

  

   

  

и 

| Z okazjii jubileuszu Teatru Polskie 
go na Łotwie, ukazało się staraniem 

| Kamitetu organizacyjnego szczegóło- nieczności więc grywał w Domu Ro- 
| wę-sprawęzdanie, świadczące w te botmiczym, oraz w innych przygodnych 
wielkiej | nadwyraz ważtiej pracy kuł- : 

° Ргаса ta nie ogniskowała się wy- 
| łącznie na terenie Rygi, lecz promie- 

| nfowała szeroko, obejmując całą pro- 

| wincję, rozległe miasteczka, a nawet 
| wsie, posiadające spory zastęp ludno- 

| ści pol. Po wojnie odczuwać się w Ry- 
| dze brak jakiegoś ośrodka kulturalne- 
| go, któryby jednoczył społeczeństwo 

| polskie. Zachodziła wprost Котест- 
| ność urządzenia stałych widowisk pol- 

skich. Inicjatywa w tej mierze powsta 
ła w r. 1923. Grono osób, interesuią- 
| cych się powyższą sprawą zwrócło się 

do Tow. „Oświata'* z propozycją zało- 

| żenia sekcji dramatycznej. Powstanie 

| tego zespołu amatorskiego było zacząt 

polskie 

| wykazały, iż dla osiągnięcia pewnych lokalach, W październ. 1925 wystawio 

| wyników artystycznych, niezbędne jest no z wielkim nakładem pracy komedję 
fachowe kierownictwo. To też w roku Fredry „Pan Jowialski*, Po pięciu la- 

924 zwrócono się do bawiącego po- tach ujrzelśmy właśnie komedję na 
| dówczas w Rydze wybitnego artysty i przedstaw eniu jubilenszowem. 
reżysera p. Władysława Czengery, Z 
prośbą o objęcie kierownictwa arty- siadający już w swem gronie kilka sił 

&р 7 

| Józef Łubiakowski 
WIOGGAEWZEN i KOREA ITK, 

W dnu wczorajszym 0 god inie 
9-tej wieczor'm zma'ł w szpitalu za 
kaźnym na Zwierzyń u, zn'ny w WI 
nie artysta dramstyczny Józef Łubia- 
kowski 

Józef Lubiak w-ski urodził się w 
Krakowie w r. 1903 i nauki šred: ie 0 > 

bier:łw gimn.im K ch nowsk ego Stu- 
djował przez trzy | ta na wydziele 11 )- 
logicznym  Unwersytrtu J gell A 
skiegó. Jednocześnie uczęszczał do 
krakowsk ej szkcły dram=tvcznei. Wv- 
stęp w.ł na scenach pol kich od roku 
1922 w Lubinie, Krakowie i Wilnie, 
W swoim d:r hku artystycznym po- 
siadał nie jedną znakomitą r ię. 
Ostatni wystep Łubiakowskiego w 
„Burza w szkla-ce wodv“ odbuł się 
dnia 7 b. m. w Te-trze na Pohulance, 
Katastr fa nastąpiła na skutek f tał- 
nego upadsu na chodniku, Uvadł 
i zwichnął sobie p l c, przytem za- 
d'asnzł go do trwi. Stan jego zdro- 
wia w ciągu jednego dna pog r<zył 
się gwałt wne. Lekarze stwierdzili 
tężec. Wcz' raj n-stąpił atak serca 
i o god/in'e 9 tej chory skonał, 

C--*6 Jeg Pami ci, 

cielowje szkė! zawodowych średnich w szko” 
łach wyższych akademickich, 

Doksztaścanie czynnych nauczycieli — w 
szkołach wyższych akademickich į na spe- 
cjalnych kursach, 
Szkołnictwo wiyższe nie będzie w nowej u- 

stawie zmienjone w swoich podstawach or- 
ganizacyjnych, jednakże zajdą pewne zmia 
ny w ustosunkowaniu się szkół średnich do 
wyższych, Zmiany te dotyczą ułatwienia 
wstępu na uczenie wyższe wszystkim absol 
wentom ficeów, tak ogėlnoksztaicacych jak 
i zawodowych, Punkt ten był przedmiotem 
gorącej dyskusji, gdyż z jednej strony zagra 
ża nmiebezpjeczeństwo mflacji inteligencji, z 
drugiej znów otwiera drogę jednostkom zdoł 
mym ze szkół zawodowych do studjów wyż 
szych, Obniżen'e poziomu szkół _ wyższych 
jest wykluczone, gdyż selekcja między gim 
nazjum a liceum odrzuci jednostki mniej zdoł 
ne, a zresztą owi WR į OP ustawa 
pozostawia pra zarządzenia egzaminów 

h do szkół wyższych. 
Przy szkołach wyższego typu przewiduje 

ustawa anizowianie kursów  techn'cznej 
obrony państwa j wychowania fizycznego, 
Reforma szkolna nie przerywa  norma!nego 
toku nauki dzieci, Każdy skończy tę szkołę, 
w której jest cnie, gdyż ja refcr 
'my potrwa naj:nniej lat sześć, jeżeł; nie wię 
cej 

    

       

  

  

  

    
    

  

      wchodzą w zakres reformy szkolnej 
wojskowe į rolnicze, aczkołwiek są 

głosy przemawiające za tem, aby te ostat- 
nie były uwzględnione przy reformie, t, zn, 
aby zostały wyjęte z resortu Ministerstwa 
Rolnictwa, gdzie się obecnie znajdują i przy 
dziejone do Mn, WR i OP. Niewatplimie 
wywiąże się w czasie debat sejmowych nad 
projektem ustawy dyskusja na ten _ temat, 
jak j na wiele jnnych, projekt bowiem w 
znacznym stobiu poruszył opinię kół zajnte 

resowanych. 
Po odczycie p. Senatora, p, Minister Sta 

niemiicz dniczący zebrania, 0- 
óra podkrešija załety i 

Jeżeli mowa o brakach, to 
kryje sę bodaj w tem, że na 

realizację rmy szkolnej trzeba p” , 
pientędzy i jeszcze raz pieniędzy, Wy 
10 również obawy o obniżene poziomu szkół 
wyższych, 

Wysunięto jednak j olbrzymie zaiety pro 
jektu ustawy, zalety, które stawiają dzisiej 
Szą reformę szkołną na równi z wielką re- 
formą Komisji Edukacyjnej, Jednolite szkoł- 

   

  

    
   

  

       

    

    

  

nictwo ot co daje ustawa. Selekcja ma- 
terjału zdołniejszego j skierowanje w odgo- 
wiednim kierunku zdołności indywidualnych 
stawia szkolnctwo na wysokości zadania, 
usunjęcje dotychczasowe; bolączki — roz- 

działu szkół zawodowych od ogólnokszta:cą 
cych i umożląwiienie młodzieży przechadze- 
nia z jednych do drugich zamiast. dotychcza 
sowego związania i skrępowania, skróce- 
cenie czasu naukj w szkole średniej i po- 
stawienie jej na jednolitej podstawie wycho 
wania społeczno - państwowegó — to wszy 
= poważne płusy ustawy o reformie szkcł 

nej. 
Myśl o przyszłości naszego bytu pań- 

stwowego winna sięgnąć do najjstotniejsze 
go zagadnienia do należytego zorganizowa- 
nia szkołnictwa, Postulat ten realįzuje pro 
jekt ustawiy o reformie ustroju szkolnego. 
Na zakończenie zebranj jednomyślnie  u- 

gnięto pomyślne wyniki, Przedstawie- 
nia odbywały się coraz częściej, pier- 
wotnie w połączeniu z zabawami ta- 
necznemi, następnie już bez tańców i 
zabaw, 

Zaznaczyć nałeży, że zespół teatrał 
ny mie posiadał własnego lokalu, z ko- 

SŁO wo 

AMARAŻEEAOAAWAKCAAAA, 

SYTUACJA na FRONCIE DALEKIEGO WSCHODU. Bino NN ) 
MOSKWA. PAT. — Dzienniki do- 

noszą, że chiński generał Maa odbył 
konferencję z dowódcą wojsk gen. Ta 
mona, Po przeprowadzonych  rozmo- 
wach gen. Maa zgodził się na ścisłą 
współpracę z władzami  japońskiemi. 
Gen. Maa mianowany będzie główno- 
dowodzący wojsk prowincji  hejtu- 
cjańskiej. Również drugi generał chiń 
ski Din-Czou, który jeszcze przed pa- 
ru dniami pzowadził walki z oddziała- 
mi japońskiemi, stara się o nawiązanie 
kontaktu z Japończykami. W rokowa- 

Pcdwyższenie kre 
bezrob 

WARSZAWA, 10. II (t 1 własny). 
D wiadujemy się, że Rada Ministrów 
p' stanowiła podwyższyć kredyty pre- 
hminowane w bud>ecie M misterstwa 
Pra yi Opieki Społecznej na rok 
1931 -2 na pomoc dl. be. robotnych. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
M nistrów uchwałcn» projekt n-tawy, 
który podwyższa sumę dotvchczas 
prelimitow-ną na pomoc hezrobotny п 
o dalsze 31 miljonów 887 tysięcy. 
Kredyt ten prze:niczony jest na do- 
płaty Skarnu Państwa do Funduszu 
Bezrobocia oraz na pomoc dia bezro- 
botnych udzielaną przez Ministerstwo 

niach tych pośredniczyć ma konsul ate 
rykański. 

SZANGHAJ. PAT. — Wojska chiń 
skie zniszczyły urządzenia portowe 
Waoosung, utrudniając w ten sposób że 
glugę handlową i akcję japońskich o- 
krętów wojennych. 

SZANGHAJ. PAT. — Przybył tu z 
Indochin krążownik francuski „Wal- 
deck-Rowusseau", który Iest admiral- 
skim statkiem dowództwa floty Dałe- 
kiego Wschodu i wysadził na ląd ba 
talion piechoty kolonialnej. 

  

dytów na pomoc 
otnym 
Pracy i Opieki Społ*czn'j i Naczelny 
Komitet do Sp'aw Bezrobuca. 

Pokrycie tego kredytu powstało z 
oszczędno:ci przeprowadzonych w i:- 
nych dz ałach buiż tu oraz z wpły- 
wów  podwyższ nych opłat росг10- 
wych i kolejowych, tudzież zal głych 
wpłat podatków w naturze. Należy 
zażnaczyć, że w ciągu ubiegłego oku 
kr-dyty ze Skarbu Państwa dla bez- 
robotnych b ły podwyższ'ne dwu- 
krotnie: na iesieni r. ubiegłego o 12 
ml,onów 650 tysięcy i w grudniu © 
33 mil. 900 tysięcy. 

MROZY W POLSCE 
WARSZAWA. PAT, — W dniu dzisiej 

Szym w szeregu dyrekcyj kołejowych pano 

wały bardza silne mrozy, Najniższą tempe- 

raturę notowano w dyrekcjach kolejowych 

radomskłej i lwowskiej — £1 st, poniżej zera 

SORIECKO-ŁOTEWS 
  

i wileńskiej — 20 st, poniżej zera, Mrozy te 

na stacjach węzłowych utrudniają pracę 

przetokową, Wiele pociągów z tego powodu 

opóźniła się, 

KI PAKT NIEAGRESJI 
  

TEKST UKŁADU 
MOSKWA! (PAT). Ag, Tass podaje: Za 

stał zawarty pakt meagiesjj między ZSSR 
i Łotwą, We wstępie zaznaczono: Postana- 
wiając uszanować nazawsze _suwieretność, 
niezałeżność polityczną i wzajemną n,etykal 
ność terytorjalną, cżywieni pragnieniem przy 
czynienia się do konsolidacji pokoju — ро- 
wszeciuiego i pragnąc potwierdzić i uzupeł- 
njć we wzajemnych stosunkach ogólny pakt 
z dnia 28 sierpnia 1928 r, o wyrzeczenju się 
wojny, — kontrahencį decydują się za- 
wrzeć ninjejszy pakt, 

Art, l-szy: ©Ob,e strony zobowiązują 
słę powstrzymać Od wszelkiej agresji, jak 
również od wszelkich aktów gwałtu, skiero 
wanych przeciwko całości j nietykalności te 
rytorjalnej, lub też przecjwko niezależności tatu 
politycznej jednej z nich, niezależnie od te 
go, czy podobny akt nastąpi.by samodzjel- 
nie, czy w porozinieniu z innem państwem, 
przy wypowiedzjeniu, albo bez = "wypowje- 
dzenia wojny, 

Art, Il-gi: Każda ze stron zobowiązuje 
się nie tczestnjczyć w żadnych układach, 
konwencjach j: porozumieniach wojskowych 
albo politycznych, skierowanych przeciwko 
niepodlegiości i niezawisłości terytorialnej i 
bezpieczeństwu jedrego z kontrahentów, a- 
ni też w żadnych umnowach, konwencjach į 
porczumienjach, mających na celu bojkot fi 
nansowy lub ekonomiczny jednej ze stron, 

„Art, Ifl-cj: Zobowiązania, przewidziane 
w niniejszym uk.adzie, nie mogą w żadnym 
razje ograniczać lub zmniejszać praw j z0- 
bowiązań międzynarodowych, wynikających 
dla obu kotrahentów z układów, zawastych 
przed wejścjem w. życie niniejszej uurowy 
ł ogłoszonych w sposób należyty w orga- 
nach irzędówych, 

Według art, [V-g0, wszystkie  kwestje 
Spore, mogące wyniknąć między kontra- 
hentamj, a trudne dó uregułowania na nor- 
malnej drodze dypłoniatycznej, będą  roz- 
strzygwęte przez specjałną komisję, której 
charakter określa osobna konwencja; obie 
strotry zobowiązują się zawrzeć tę konwen- 
cję w najkrótszym czasie, 

Art, V-ty stwierdza, że układ spisany bę 
dzje w 2 językach, zaś wymiana dokumen 
tów ratyfikacyjnych odbędzie się w Mo- 
skwie. { 

    

ESA SOS Е АС ННКЛЬВО аКОН EE PER, OERIP TSRS CR 

chwalili przestać na ręce p. Ministra WR i 
OP jędrzejewicza wyrazy uznania z podję 
ty tmud j życzenia pomyślnej reatjzacjj za- 
łożeń nowej szkoły polskiej. Ką 

przy ul. Merkeła 13. Ze sceny tej roz- 
brzmiewa do dnia dzsiejszego słowo 
pol. Przedstawienia teatralne osiągały 
coraz większy poziom artystyczny i 
ziednywaly coraz licznejszych wi- 
dzów, Największe trudności wynikały 
przy formowaniu personelu artystycz. 

O sprowadzaniu na stałe artystów 
z Połski nie podobna było marzyć, ze 

  

„Pan Jowialski“ A, Fredry, 

W roku 1927 zespół teatralny, po- 

zawodowych, przeniósł się do gmachu 
'W stosunkowo krótkim czasie osią Rosyjskiego Teatru Dramatycznego 

nowa jnscenjzacja W, Czengery 

względów na łotewskie ustawy 0 o- 
chronie pracy. 

Powyższą przeszkodę, staw aną 
przez władze łotewskie udało się jed- 
nak usunąć w jednym tylko wypadku. 
Po długich staraniach uzyskano po- 
zwołenie na sprowadzenie do Rygi p. 
I. Wysockiej, która w ciągu dwóch 
łat brała czynny udział w przedstawie- 

Wedug mt, Vi-go, traktat wchodzi w ży 
cie po ratylikacji ; obowązuje na przeciąg 
3-ch lat, 

Art, Vil-y postanawia, że traktat może 
być wypowiedziany na 6 miesięcy przed 
upływem terminu, względnie bez uprzedze- 
nia, jeśli jedna ze stron popełni akt agresji 
w stosunku do trzecjego państwa, W razie 
niewypowiedzen'a przez żadną ze stron, trak 
tat niniejszy zachowuje moc w ciągu na- 
stępych 2 lat, Przedłużenie na dalsze 2 la- 
ta następuje automatycznie w razje niewy 
powiedzenia, 

Protokuł traktatu głosi, że rządy obu 
peństw zobowiązują sie przeprowadzić w 
jaknajszybszym terminie ratyfikację  trak- 

1 
  

WZROST WKŁADÓW OSZCZĘD- 
N ŠCIOWYCH W P. K. 0. 
W m cu styczn'u 1937 roku 
Pierwszy miesiąc roku 1932 przyniósł 

PKO, n'enotowany dotychczas w tej insty- 
tucji wzrost wkładów oszczędnoścjowych © 
kwstę 14,6 mljonów zi, 

Ogólny stan wkiadów oszczędności 
wych na dzień 31 - I — 1932 r, wynosił 
w PKO. zł, 315,489,657,87, łącznie zaś z 
wkładami pochodzącemi z rwałoryzacjj —zł, 
346.640.806,55, 

Równ:    

  

zba czynnych książeczek 0- 
szczędnościawych PKO, wzrosła w ciągu 
mijestąca stycznia 1932 roku g а167 
20.122 książeczek, Ogółna jlość na koniec 
stycznia 1932 r. wynos'ła 741,066 ksąże- 
czek, łącznie zaś z ks'ażeczkami pochodzą 
cemj z wałoryzacji 781,273 książeczek, 

KRWAWY DRAMST ZREDU- 
KOWANFGO 

LWÓW, PAT, — We środę w południe 
wydarzył sję krwawy dramat w mieszkaniu 
zredukowanego pracownika miejskich tea- 
trów Szymona Zugła, który od 5 miesięcy 
pozostaje bez oracy, W czasje njeobecno- 
$с! Zugła żona jego  podęrżnęta brzytwą 
gardło swemu trzyletniemu synowi, poczem 
w ten sam sposób popelniła samobójstwo, 
Wskutek upływm krwi syn Zugla zmart na- 
tychmiast, zaś Zugłowa w stanie beznadziej 
nym odwiezjono do szpitala, W liście pisze 
©ma, że odbiera sobie życje, nie mogąc dłu- 
żej pozostawać w nędzy, 

  

  

niach polskich, oraz kierowała amator 
skiemi zespołami szkolnemi, 

W r. 1930 stanowisko to objęła p. 
Janina Skrobecka, utalentowana i wy- 
bitna art, dramatyczna, która zdobyła 
w krótkim czasie ogółną sympatię + u- 
zunanie pubłiczności. 

|. Nie ograniczając sę do pracy sił 
miejscowych, kierownictwo teatru za- 
praszało na gościnne występy artystów 
tej miary, iak Barwińscy, Z. Nowakow 
ski, A, Zelwerow'cz. 

Wspomnieć należy również przy- 
jazd ks. Skierkowskiego, autora barw- 
nego widowiska „Wesele na Kurpiach'' 
który; zajął się osobiście reżyserją swe 
go utworu. 

Występy powyższe przyczyniły się 
wielce do. podniesienia poziomu arty- 
stycznego sceny polskiej w Rydze i u- 
grutowały przychylną opinię o niej w 
kołach łotewskich i mniejszości naro- 
dowych. Bogaty ten rozwój działalno- 
teatru polskiego w okres'e pięciolecia, 
zataczający coraz szersze kręgi, był 
możliwy, dzięki subsydjom rządowym, 
uzyskanym wskutek energicznych za- 

biegów posłów pp.: ]. Wiłpiszewsk'e- 
go, J. Wierzbickiego, oraz dzięki sta- 

raniom w Radzie Miejskiej p. ]. Swyła 

na. Subsydja rządowe, udzielane tea- 

trowi polskiemu wynosiły w latach u- 
biegłych 15.000 łat rocznie. W roku 
bieżącym _ preliminowane zapomogi 
zmniejszono o 33 proc. W nowym pre- 
liminarzu budżetowym subsydja dla te- 
atrów mniejszościowych zostały zupeł 
nie skreślone. 

upominkiem, a sobie na 

Na ksią'eczkę oszczedneściową 
wkłady już od jednego złotego 

można nabysač w P. K. О. 

które płatne są na każde żądanie. 

  

„i i   
Ww WIRZE STOLICY 

OBROTNE BABUS! 

  

Sprawa Ciunkjewįczowej interesuje wszy 

stkich, ba jest to sprawa o podłożu wybit 

nie finansowem, Munęty te czasy, kiedy pa 

sjonowano się wykradzeniem młodej nie- 

wjasty przez kochanka — dzjś może zaprząt 

nąć jedynie wykradżenjie paczki pien ędzy. 

Swoją drogą szczęśżiwi rodziciele dziówi- 

cy muszą sję dzś wystrzegać nie jej po- 

rwania, ale, by jm nie padrzucono drugjej, 

   

      Nie ulegalo wątpłjwości, że Ciunkiev 

wa chciała oszukać połcję, że symułowała 

kradzież, że rozpaczala nad  rozprutemi 
  

  

  waljzamj, które miały ponoć zawierać sto 

sy futer j brylantów, a były wypełnione 

węglem, 

Chciała nabrać Towarzystwo: asekuracyj 

ne — zabrano ją do więzenia, Ałe nie ule 

ga kwestji — i tylko dzięki tej rozgłośnej 

ji pubiczność dowiedziała sę — 

iż Cjunkiewiczowa jest naprawdę, bardzo, 

bardzo bogata, 

    

Zdobycje majątku zawsze 'mponuje, Ма 

wa produkcja jest najlepszym systemem, 

Fard dorobił się, produkując tysące samo- 

r, Cunkjewiczowa nie leniła się z 

iukowanjem Swej zgrabnej postacj, 0-— 

letn'a kasjerka w podrzędnej war 

cukierni — została żoną handłciw 

ótce potem kochanką barona pułkow 

zwardjj cesarskiej, dalej żoną właści- 

Tatersału, znąwiu kochanką bog 

, zmowt żoną obywatela zjemske- 

   
   

  

   

    

   

  

Tak na zmianę, to czyjąś żoną, to ka- 

chanką, pięła się z bruku warszawskego co 

raz wyżej i wyżej, poławiała coraz bogat- 

szych wielbicieli, Warszawa była dla nej 

za małym terenem, śmignęła do Londynu, 

Paryża, — obok półsztkij jnnych trafjła na- 

reszcie na Krassina., ten dop'ero :wyszti- 

fował ją, przy bołszewiku zakończyła osta- 

tecznie szkcłę życiową, 

Z panienki, siedzącej za brudną ladą, na 

panją milionowej fortuny — szinat drogi, 

Ciekawie się przedstawa podział 
subsydjów rządowych, udzielanych 
corocznie teatrom w Rydze.: niemiecki 
— 30.000 ł., rosyjski — 30.000 ł:, ży- 
dowski —30,000 *:, polski — 15,000 Ł. 
litewski — 5.000 ł. i białoruski 5.00 I, 

Pomoc finansowa ze strony rządu 
umożbwiła Teatrowi Połskiemu rozsze 

  

Teatr w Rydze, 

rzenie swej działalności na prowincję, 

szczegółniej zaś na terytorja, skupiają- 

ce większą lość Polaków 

W okresie sprawozdawczym przed- 

stawienia polskie odbywały się spora- 

dycznie w następujących ośrodkach ży 

cia polskiego: Dyneburg, Lipawa, M- 
tawa, Rzeżyca, Lucyn, Krasław, Posiń 

W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 

Nabywając w 

P. R. O. 
KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
w OOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 

jową, składając miesięczne po 8 złotych, można wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowan ach tych książeczek. 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłatą, 
Po latach 10-uiu wartość ty h dowodów podwaja Sięi wynosi 

40, 100 i 200 złotych, 

w każdej chwili zamienić na gotówkę w P. K. O.i jej Oddziałach, 

otrzymując wpłacone pieniądze wraz z nar>słemi odsetsami. 

SIEM 

Jeżeli chcesz mieć ulokowaną go ówrę bezpiecznie 
i dysponow € nią w sposób łatwy ipr Ktyczny. pamietaj 

© udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 
o -—--——- 

CENTRA! A: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katzwice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwów, Wilno 

i AA ЫЧННИНЫЫНИЫМ 
YVYYYVYYYYTYWYTYYYYYYTYYYYTYTYYYYYYYYYTYSYYYYYYYYYPYYVYVYYTVYYYYYYEYFYYYVY| 

i +
 

pewniej odłożyć kapitał? 
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zwyczajną P. К. O. pizyjmuj 

począwszy. Na książeczkę prem 

i jej Odd iałach w odcinkach 

Dowody osz zędnościowe można 
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Zgon Edgara Wallace 
MOLLYWÓOD. PAT. Z nart tu, 

przeżywszy lat 56 znany pvSarz 
Edgar Wclioce. 

* 

LONDYN. PAT. Wielkie wrażenie wywo- 

tata tu wiedomość o nagłej Śmierci pisarza 

angielski g Edgara Wala.e, który zmarł po 

3.dnio wej .h robie ua podwójne zapalenie 

płuc. 

Wallace byt a ežmiernie popularny ostat. 

nio w L ndynie. Rozp czął on swą karjerę 

jako uliczny sprzedawca gazet Świstaą swą 

karjerę pisa ską rozpo ząt Wallace . w roku 

1902, w czasie wojny bversk ej, jako kore- 

spoudeat wojcnny age :cji Reutera, Wallace 

był @ ienni»ar em, powieściopisarzem, dia 

matirgiem Oraz Sprawozdawcą fMlmowym i 

wyś.igo»ym 

+ * 

Jėgo dorobsk hteracki stafiowi 150 po- 

wieści, 12 sztu« teatralnych, pr es ło 300 

nowel, nie li.ząz wie kicj iloś i artykułów i 

Sprawozdań w prasie. Dochody Waliacea wy- 
nosiły w cjągu ustatnich. .0 ląt ckoło 40: ty- 

Sięcy fuutów rocznie. Był cn wyb taym 

czł.nkiem pa tji hbe ainej « uaieżał do grupy 

zwolenniców L oyd Ge.ig''a 

nich wyborów kandydował „nm do pariamentu 

lecz nie zusiał wyorary. 
сотуотттутотучочттЧттттТТУЧутеттЕтете[тто т 

i RANA Poe 

WYNAJMĘ MIESZKANIE 

6—7 pokoj niedaleko Dworca Kolej 

Zgłoszenia do adm, „Słowa” pod, 
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W czasie ostat- 

  

    
   

Naturalnie ten j owa wydymają pogź 

wie usta: takjm sposobem! Niema co iwrą- 

gać „ten sposób” nie jest łatwiejszy od 
innego, póbuje go i uprawia miljony kobiet 

i — jakże rzadko osiągają ceł, а 

Co teraz będzie z Cjunkiewjczową? Czy 

odsjedzi więzjenie, na które zasłużyła? Chy 

ba nie, jest. przecjeż bogata, I właśnie 

miljonerka puściła się na taki szwindeł, 

gdyby to kto biedny zrobił — no, chciał się 

dorobić, Nienasycenį są ludzie, mają coś 

— chcą jeszcze więcej, Kar. 

      

Bukmyrza, Hłukszta, Borówka, Sventa, 
Dagda, Przydrujsk, lndryca, Grzywa, 
Juchniki, Ellern, Dubele. 

Według statystycznych obliczeń od- 
było się na prowincji 33 przedstaw eń 
pol. Ogólna frekwencja widowisk pol- 
skich sięgała 40.000 osób. Nażwięk 
szem powodzeniem na prowncji * w 
Rydze cieszyła się „Obrona Częstociho 
wy”, „Wesele na Kurpiach“, „Zaczaro 
wane koto“ i „Mazepa“. 

W doborze repertuaru kierowni- 
ctwo teatru położyło największy na- 
cisk na utwory polskie, zarówno po- 
pularne, jak i klasyczne. W ciągu ubie 
głego pięciolecia wystawiono cały sze- 
reg sztuk A. Fredry („Pan |owialski", 
„Zemsta', „Wielki człowiek od małych 
interesów", „Damy : huzary“, „Šluby 
panieńskie*), Slowackiego („Maze- 
pa), Kraszewskiego („Miód kasztełań 
ski“), Rydla („Zaczarowane Koło*) 
Bliznskiego („Pan Damazy“), Żerom- 
skiego („Ponad śnieg"), Rittnera („W 

   
   

małym  domku'), Szaniawskiego 
(„Ptak“), Perzynskiego  („„Szczęści 
Frania“ į „Lekkomyšina siostra“ 
polskiei („Ich czworo“, „Panna M 
czewska“, Moralnošė Pani Dulskiej“), 
Nałkowskiej („Dzień jego powrotu) 
i wiele innych, Nie pomijam również 
arcydzieł Tteratury obcej zaznajamiając- 
publiczność polską przeważnie Z utwo 
rami łotewskiemi. Po dokananiu prze- 
kładów na język połski, wystawiono z 
dużem powodzen'em Blaumanisa „W 
ogniu“ i „Ze słodkiej, butełki*, Akutra- 
tersa „Niedźwiedzie dziecł*, oraz Pe-
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'miach byłego W 

KRONIK 
wileńrka 
i 
CZWARTEK 

Dziś 11 

M.B. z Lourd,| 
jutro 

Zał sżycieli 
T As 

spostrzezenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie, 
Z dnia 10 lutega 1932 roku 

Qiśnenie średnie: 772, 

Temperatura średnia: —17, 

Temperatura najwyższa: —l4, 
Temperatura najniższa: —18, 

Opad w mm: — 

Wąatr: Północny. 

Temdencja: wzrost, potem słaby spadek, 

Uwagi: pogodnie, 

Wscnód słońca g. 7.26 

Zachód słońca g. 17.03 

  

MIEJSKA 
— Rada Miejska, Dnia 25 bm, odbę- 

dzie się posjedzenie Rady Miejskiej. —Na 

porządku dziennym 14 aktualnych spraw '5а dą 

- morządowych, 
— Nagroda literacka m, Wiłna, W przy 

szłym tygodniu odbędzie się kołejne posie- 

dtemie sądu konkursowego nagrody Hitara- 

ckjej m. Wiłna, w celu dałszego omiawja- 
nia kandydatury do nagrody. 

— Sprawa pionów, — Komisja miejska 
badająca sprawę taw. pionów opracowuje 
obecnie referat o wynikach dochodzeń, 

Jak słychać komisja stoj na stanowisku, 
że mimo ustawienia kabli krajowych, mia 
sto nie pówaj z tego powodu strat, 
— Bezrobocie, — Liczba bezrobotnych 

na terenie Wjlna wynosi obecnie 5417 osób, 
W stosunku do tygodnia ubiegłego bez 

robocie zwiększyło się o 170 ozób, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów, — W piątek, dnia 

12 bm, przy ułicy Przeiazd 12 odbędzie się 
31 zebranie Kłubu Włóczęgów Senjorów. Na 
porządku dziennym referat p, dra Sewery- 
na Wysłoucha pt, „Rzut oka na dzieje i z 
wój stosunków irodowościowych na zje- 

s. Litewskiego, Początek 
o godzinie 19,30. Goście mile widziani. 
— Rektor Zdziechówski Prezesem Honoro 

wym <w, Litratów w Wilnie, Wałne Zebra 

nei Ya Kiopoty podatkowe 
ŚLEDŹ WIELKOPOSTNY 

Minąi karnawał kryzysowy, Przez dńj 0- 
statuje zapomniał potrosze ten i ów 0 item, 
że istnieje jednak sekwestrator, że na ho- 
ryzoncie podatkowym grot adz.č sję poczy 
nają cjemne chmury hiobowych wieści, 
Ten i ów, wracając dg domu późną porą, 

      

    

    

  

  

—Ziałazł na stole „powinszowanie* — nakaz 
płatniczy, Kto miał lepszy humor chował nie 
przyjemny papierek pod ciężką książkę, Ko- 
mu melancholja duszę ogarnęła — westchnął 
zcicha, Byli i tacy, którzy szpetnje  klęlį, 
«frzawszy nagły i niespodziewany wzrost 
odatku lokalowego za ten sam lokal,. od 

st zajmowany, Wyrzekał się niektóry po- 
łatnik tiustych „ostaikow“, obmyślając plan 
walki i zbrojąc się w przeróżne odwołania, 
Podania i rekursy. Co dzielniejszy, słał do 
teczki niżej podpisanego żale į utyskiwania, 
Nie otwierzła się teka przez czas zapustny, 
tie chcąc przypominać znów j psuć beztro- 
skiego nastroju, tym, którzy jako tako po- 
trafili nactrój zapustny žė Ale t 
$dy na zgnębioną głowę popiołu przyszło 
Posypać, gdy śledź wieikopostny symbołem 
Się staje, wrócić można do szarej codzien- 
ności, Być może dowie się p, S, dłaczego 
podatek lckałowy jest tak rozczułająco du- 
žy, być nroże wyjaśni ktoś bezroboinemu p, 
X, czy musi płacić podatek, skoro w miesz 

    

kanjy ma jakłe także całe nieble, I wiele in- * 
nych drobnych, ałe tem przykrzejszych bo- 
lączek domagać się będzie naprawy, 

„ Podskarbį ze swej strony chętnie współ- 
nie z każdym „pobieduje”. 

Aby nastrój śledziowy przypieczętować, 
przypomnieć nałeży, co sie kryje w owych 
chmurach, wspomnianych na wstępie, Nie 
wiem, o jłe wiadomość jest prawdziwą,- ale 
powiadają, jż miejscy sekwestratorzy mają 

( być skasowani, a cała jch praca przejdzie 
ła resortu Izby Skarbowej, No, to będzie 
esołe! Podskarbi 

Lik 4 
sersona „Ludzie rozsądku". Ryga jest 
miastem wybitnie teatralnem, posiada- 
1асет kiłka doskonałych teatrów, łat- 
wo więc ocenić można znaczenie pla- 
cówki, zaspakajającej kulturałne po- 
trzeby połskich mieszkańców Łotwy. 

__ Znaczenie to potęguje jeszcze fakt, 
że na widowni teatralnej widzimy co- 
raz więcej młodzieży szkołnej, mającej 
sposobność zapoznania się z arcydzie- 
łami titeratury polskiej | usłyszenia ję- 
zyka ojczystego. 

Teatr polski na Łotwie odgrywa 
więc rolę nietylko reprezentacyjną, lecz 
i wychowawczą, uzupełniając pracę 
szkoły połskiej. Kierownictwo teatru 
zwraca się do całego społeczeństwa 
polskiego z gorącym apelem, aby ze- 
chciało pamiętać o tej cennej i tak wa- 
żnej placówce i umożliwiło ej prze- 
zwyciężenie piętrzących się trudności, 
które mogłyby przeciąć pasmo jej ist- 
nienia, przynosząc n'eobliczalne szko- 

dy rozwijającemu się polskiemu życiu 
kulturalnemu, zarówno w Rydze, jak i 
na całej Łotwie, 

Z wiosną roku bieżącego, prawdo- 
podobnie w kwietniu, zespół teatru 

polskiewo na Łotwie, zamierza odwie- 
dzić W'Ino i Grodno, daiąc kilka przed 
stawień ze swego bogatego repertua- 
ru. W tej sprawie toczą się iuż rako- 
wania, które przypuszczać należy u- 
wieńczone będą pomyślnym wynikiem. 

Przyjmiemy tych p'onierów sztuki 

połskiej na obczyźnie z otwartemi rę- 
kami! Z. S. 

nie Zwiącku Zawodowego Literatów  Pal- 
skich wi Wilnie w dn, 10 bm, Jła uczczenia 
zasług dotychczasowego swego Prezesa, rek 
tora Marjana Zdzjechowskiega jednogłośną 
uchwaią powołano Ge na prezesa Honorqwe 
go Związku, 
Nowy zarząd w myśł statutu ukostytuo 

wał się w sposób następujący: Prezes—Wi 
told Hułewicz, wiceprezes — Wanda Doba- 
czewska, sekretarz — Tadeusz Łopałewski, 
członkowie zarząd: dr Wałerjan Charkje- 
wicz i Wiktor Piutrowicz, 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze 
zwyrodnieniem rasy) — 11 lutego, w łoka 
lu Poradn: Eugeniczneį (ul Želįgowskjego 
4) prof, Z. Hrynjewmicz wygiois odezyt na 
temat „Wałka a byt", Początek 0 5 į pdl 
w. Wstęp wolny, 
— Odwołanie odczytu, — Zarząd Prawni 

ków Stud, USB ząwiadamia, iż Turniej Kra 
somówczy ze względów niezałeżnych od Za 
rządu w wyznaczonym terminie nie odbę- 
dzje się, 

— Zebranie dyskusyjn€ Związku Pracy 
Vbywatelskiej Kobiet, na którem p. Hatjna 
Siemieńska wygłosi odczyt p. t. „Nowoczes 
ne metądy wialki z nierządem'' odbędzie sę 
we czwartek dnia 11 lutego rb, o godz. 6 
6,30 wieczorem, w lokalu Związku przy ut. 
ułicy Jagielłońskiej nr. 3 — 5 m. 3. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny — dła go- 
ści 30 gr. 

Zaproszenia imienne rozsyłane nie bę 

— Komunikat Związku Paą Domu, — 
W dniu 12 H o godz, 19 w. lokalu gimna- 
zjum 'm, Lełąqwela przy ulicy Mickiewicza 
odbędzie się ogólne zebranje Zwiącku Pań 
Domu, na którem prof. Muszyński wygłosi 
odczyt p. t. „Znaczenje pożywienia roślin- 
nego dla zdrowia”. 

Wstęp dla członk'ń bezpłatny goście — 
za opłatą 50 groszy — mile widziani, 

Prosj się „Opieki Rodzjcielskiej" jak 

odbędzie sję wi piątek 

najliczniejsze przybycie. 
dr Michał Sopoćki 
pt.: „O. Mikołaj Łęczycki* — Ks, Prof, 
dr Michała Sopoćkj odbędzie się w piątek 
dnia 12 lutego, o godzinie 7 w. w Domu 
Sodalicyjnym  (ukica Królewska 9, Ii p.). 
Wstęp dla członków i zaproszonych gości, 
Zaproszenia można otrzymać od członków 
Sodaijcyj Marjańskich, 

RÓŻNE 
— Wystawa projektów pomnika 

A. Mickiewicza, Dnia 14 bm w Pałacu 
Reprezentacyinym odbędzie się wysta 
wa projektów pomnika A. Mickiewi- 
cza w Wilnie, W wystawie weżmie u- 

dzał  kiłkunastu rzeźbiarzy - arty- 

stów. 
— Kurs leczenja wad mowy i głosu, W 

rozumieniu potrzeby podjęcia racjonalnej 
cd z wadami mowy i głosu, Rada Wy- 

dzjału Lekarskjego USB organizuje pien 
kurs leczenia wad mowy i głc dia 

jej i lekarzy szkolnych 
i Otolary: j 

I m Kura 
Szkolnego, po uzyskaniu r prof, dr 
J. Szmuiłę na ten ceł zasjłku nego od 

jsterstwa W, R, j O. P. Choroby mowy 
i głosu (jąkanie, be'kotanie, wadłjiwe wyma 
wianie, szeplenienie, chrypka czynnoścjiowa 
itd,) najczęściej występują i najłatwiej dają 
się wyleczyć w wieku dziecjęcym, Badania, 
podjęte na terenie szkół wdeńskich przez 
dra Benedykta Dylewskjego, starszego asy 

stenta Kliniki Uszno-gardłanej USB wyka- 
zały ogro zechnienie wad i 
czeń mowy i giosu, Zaburzenia у 
przez niego stwierdzone u 10 proc, dzieci 
szkół m, Wjlna, W krajach, w których lecze 
nie wad mowy i głosu u dziecj jest należy 
cie postawione, statystyka wykazuje te zbo 
czenia tyśko w 2 prac, t, zn, pięć гату 
mniej niż u nas, Wobec tego walka 2 & 
cierpieniami  nabjera charakteru 
cznego, Progrim kursu obejmuje fizyczny i 
j psychologiczny rozwój dziecka, badanie 

wzrostu jnteligencji u dziecj, anatomję į Hzjo 
lagję narządów, biorących udział w wytwa- 
rzanju mowy, fizjologię i patołogję mowy 
į giosu, rozpoznaw: i leczenje wad mo- 
wy i głosu oraz higjięnę mowy i głosu, Ja 

wykładowcy przykną udzjał | w kurse 
prof, dr W, Jasiński, prof, dr M, Rosse, prof, 
dr j, Szmurło oraz docencj j asystenci Kli- 

nik Neorologicznej psychjatrycznej i uszno- 

gardłanej: dr,dr. Bojarczykówna, Huryncwi 
czówna, Jankowska, Dyłewskj j Wasowski, 
Otwarcje kursu j pierwszy wykład profesora 
dra ], Szmurły pt, „Historyczny rozwój nau 
ki o chorobach mowy i giosu" odbędzie się 
wi sobotę 13 !utego rb, o godzinie  18-ej 
(6 pp.) w sałj Kuratorjum  (ułjca Wołana 
10), Informacji w Ssprawje kursu udziela 
dr B. Dylewski (Klinika / Uszno-gardłana 
USB t, 4) w godzinach rannych į ul, Ś-to 
Jańska 11 m, 2, tel, 16—17 — w godzįnach 
popołudniowych, 
— Sprostowanie, — We wczorajszym nu 

merze naszego pisma w sprawozdaniu z pro 
cesu o dobra $p, Piotra Świerzyńskiego myl 
nie umieszczono nazwisko jednego z obroń 

    

   

     

  

zgodą j 
kiego Okręgu 

    

   

  

        

   

   

  

   
   

       

          

   

  

    

  

  

położone w * miejscowości 

publiczności plażą z 

  

- jest na wysokim pozio: 

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILN *, MICKIEWICZA 4. 

SŁOWO 

Marszałek Piłsudski opuś ił Wlno 
We wtorek późnym wieczo- 

rem ukończył Pan M:rszałek 
Piłsucski swe prace, połącz. he 
z przeprowadzeniem gry wo- 
jennej. 

We środę dnia 10 b. m. Pan 
Marsza.ek Udaż się w towarzy- 
stwie p. wojewody Beczkowicza 
na dworzec kciej wy na kiiko- 
neście minut przed odjizdem 
rannego pociągu warszawskiego. 
Na dworcu w pokoju receptyj- 
nym zgromadz:li się celem po- 
żegnania P na Marszałka inspe- 
«tor armji gen. Bąb Biernacki, 
prezes Sądu Apelacyjnego pan 
Wyszyński, gen. Skwarczyński, 
wice-wojewoda Jenkowsti, dy- 
rentor ko'e: Falkowski, dowódca 
brygadyKOP pik Kruk Schuster, 
dowódia «bsiaru warownego 
płk Kowalski, komendan: miasta 

ppłk. Błock!, naczelnik Wydziału 
Bezpieczeńtwa Urz. Wojewódz- 

  

kiego Bruniewski, Starosta gro- 
dzki Kvwalsk:, komendant Potcji 
na m. Wilno insp. lzydorczyk 
i inni. 

Pan Marszełek odjechał O g. 
8.55. Z brana na peronie pub i- 
czność Żegnała odjeżdłającega 
grem<iem: okrzykami: „Niech 
żyje". 

т * * 

W czasie sweg» pobytu Pan 
Marszziea Piłsudski złożył wi- 
zytę państwu wojewodowstwu 
Beczkowiczom. 

* ® 

Przed odiazdem doręczony 
został Panu Marszałkowi aibum, 
zawiera qcy 35 prześliczn. zajęć 
z Pinieliszek, specjalnie da Pana 
Marszałka wykonanych. Zajęcia 
przedstawiają dworek w Pinie- 
liszkach i kroejobrazy z okolic tej 
miejscowości. 

* 

  

OBCHÓD DZIESIĘCIOLECIA 

RZĄDÓW OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI 
Katołickj Związek Mężczyzn Archidiece- 

zję Wiłeńskiej wzywa czionków wszystkich 

Katolickich Stowarzyszeń Mężczyzn m. 

Wilna da wzięcja jak najljczniejszego u- 

dizatu w uroczystościach ku uczczenia 10- 

łecja rządów J. Św. Ojca Świętego Piusa 

XI, które odbędzie się w niedzielę dnia 14 

lutego br. według nasiępuącega programu: 

G. 10,15 rano — Msza św, w Bazylice, 

G. 13 (1 po południu) Akademia w Sali 
Miejskiej (Ostrobramska 5). 

* 

Związek Młodzieży Polskiej wzywa wszy 

stkich członków Stowarzyszeń  Miodzież 

Połskiej miasta Wjlna dzi jaknajłiczniejszeg 

wziecia udzialu W nabożeństwie į Akademįį 
      

z okaziį 10-lecja rządėw Jego Świątob: wo 

ści Ojca Świętego Piusa XI. Zarządy Sto- 

warzyszeń proszone są o wysłanie pocztów 

  

jwokat Poręb 
co ninijejszein 

      ców, a mianawicie Hast 
ski wydrukowano „Nerębski” 
prostujemy, 
— Film „W szponach  Czrezwyczajki* 

wyświetlany w kinie „Hołlywood" jest, mo- 
žna powiedzjeć, jedynym fłmem — rzucają- 
cym Światło na obecne stosunki w Rosji So 
wieckiejj Mowi prawdę o metodach osła- 
wionej Czeki, oświetla kwestję sowieckich 
śłubów i rozwodów, oraz welnej miłości, 

Najbardziej charakterystyczne są cechy 
cja legionu bezdomnych dziecj, najokrut 
zego j najba.dziej trudnego do rozwią- 

patąch, Zgrozą przej zania problemu w Sow 
"nują sceną w Czeka, Całość utrzymana, 

rtystycznym į 

  

    

   

      

odznacza się dynamiką i я 
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Jutro Wilno nvjrzy i u łyszy nej 
weselsiv KZ: gens O. ki 

   
   

  

    

Pogorzelska, Dymsza, 
Krukowski. Walter. 

Mana namas a aaa ae A k 

— Gromadzenje wilenskich drukow regjo 
nalnych, — Z Dyrekcji Umwersyteckiej Bi- 
błjoteki Publicznej w Wjłnże dowiadujemy 
się, że komplet druków regjonałnych, t. į, 
ksjążek i czasopism, ułotek, plakatów td. 
z terenu czterech północno — wschodnich 
województw (b ałostockjego, nowogródzkie 
go, poleskiego i wileńsk ego) gromadzi od 
1 stycznia 1932 r. Bibljoteka Państwowa 
im. Wróblewskich w Wilnie, otrzymując 
druki te jako bezplatny egzemp'arz bibljo 
teczny z zakładów gralicznych, Dotychczas 
speinjała to zadanie Bibljoteka Uniwersy- 
tecka, a widoczną na zewnątrz stroną gro- 
madzenja zbiorów było publikowanie wyka 
zów ji zestawień bibliografji regionalnej, Pra 
ce pp. Ambrosa, Burhardta, Łysakowskiego 
i Rygła, drukowane w Źródłach Mocy, Ate 
neum Wijleńskem j Dzjenniku Wileńskim, 
obejmowały różne odcjnki produkcji wydaw 
niczej okręgu: od dziennej aż do całorocz- 
nej, Obecne przekazanie tych funkcyj Bi- 
błjotece jm, Wróblewskch odbywa się na 
podstawie zarządzenia Ministerstwa \МЕ. 
i O. P, w tej dążności, aby uregułować na 

  

pomiędzy 

dogodnym dia kąpieli 

  
  

sztandarowych na nabożeństwo do Bazyłiki 
na godz, 10 m. 15 i na Akademię do Sali 
Miejskiej na godzinę 13 (1 po południu), 

* 

Zarząd Kota m, Wilna | Stowarzyszenia 
Chrz.-Nar. Naucz, Szk. Powsż, wzywa 
wszystkich członków Koła Wileńskiego do 

wzjęcja jak najłiczniejszego udzjału w uro 

czystościach ku uczczeniu 10-lecja rządów 

J. św. Ojca Świętego Piusa XI, które od- 

będzie się w niedzielę, dnia 14 lutego rb, 

wediug następującego programu: g, 10 m, 

15 rano Msza św, w Bazyłjce, Godz, 13 — 

Akademja w Sai Miejskiej (Ostrobramska 

Nr 5). P. T. Członkowie mogą otrzymać 
zaproszenia z programem w dniu 11 bm. 

w piątek w godz, od 17 do 19 w sekretarja 

cie Stowarzyszenia, ul, Metropołitalna 1, 

  

wilcze zęby 
CZWARTEK AKADEMICKI 

li bm, nosj tytul „Walka © małżeństwo”. 

Będzie to deflada argunientów i poglądów 
obu walczących obecnie o nową ustawę mał 

żeńska obozów. Referent kol, Wojtkiewicz 

reprezentuje stanowisko Komisji Kodyfika- 

cyjnej autora projektu ustawy prof, Luto- 

stańskjiego, Sądzimy, że w dyskusji ne za- 
braknje j przecjwnej strony, 

Ze wzgłędu na śpecjalną wagę zagad- 

nienia dia 'miodzieży akademickiej, spodz e- 

wana jest ożywiona wymiana zdań. Począ- 

tek © godz, 20-ej Goście z poza terenu aka- 

demickjego mile w dziani 

  

   

    
  

  

— Przy zatrucju,  wywołanem zepsutemi 

potrawami, jak również atkoholem, nikoty- 

ną, morfiną, kokainą i opinim zastosowa- 

nie naturaliej wody Franejszka-józefa jest 

cennym - środkiem pomrocjczym, 
  

    

terenie Wilna współpracę b bljotek, specjali 

zujących swoje zadania, Uniwersytecka Bi- 

blioteka Publiczna będzie odtąd dobierać z 

  

   
    
zenia potrzeb Un 

otrzymując ich już bezpłatnie z 

zwraca sję do Instytucyj i Autorów nasze- 

go okręgu bib'jograficznego z prośbą o nad 

Ssyłanie jej w fovmie daru prac świeżo wy- 

danych, jakoteż dzie! dawniejszych, których 
mie wykazuje katalog a ny B.bliote- 
ki. 

TEATR ! MUZYKA 

— „Mam łat 26* w Teatrze na Pohulance, 

Dziś, we czwartek dnia 11 bm,, о godzinie 

8 w. „Mam lat 26", fenomenalna ka 
Istvana Mjhały w koncertowem wyk 
caiego zespołu z pb,: Siawińską, Kamjńską, 
Molską, Glńskim, Szpakjewiczem oraz Wy 

rzykowskim na czele Reżyser sztuki, Wa- 

cław Radulski, wyposażył ją w barwne e- 

fekty oraz. jntermedja taneczne. Sztuka cje- 

szy się w Wilnie ogramnem powodzeniem. 
Jutro i dną następnych „Mam lat 26“, 
— „Tak się zdobywa kobiety” — w Tea 

trze Lutnia, Po raz ostatni, Dziś, we czwar 

tek, dnią 11 bm., o godzinie 3 w, ukaże 

Się po raz ostatni w bieżącym — sezonie 

pełna wdzjęku komedja Vernenila „Tak się 

zdobywa kobiety" po cenach propagando- 

wych od 20 gr. do 2 zł. W rołach głównych 

pp. Brenoczy, Detkowska, Lubowska, Bjełec 

ki, Jaśkiewicz, Wołłejko oraz Wyrwicz, któ 

ry zarazem sztukę wyreżyserował, Jutro o 

godzinie 8,30 występy Władysława Walte- 
ra, 

— jutrzejszy występ Władysława Walte 
ra w Lutnj, — jutro, w piątek dnia 12 bm. 

o godzinie 8,30 w wystąpi w Teatrze Lutnia 

świetny komik, ulubieniec — publiczności, 
Władysław Walter, w nowym arcywesołym 

punktu ® 

      

  

   

  

programie _ Znakomity artysta ukaże się w 
otoczeniu H, Hułanijckiej, A. _ Owidzkiej, 
Chrzanowskiego, Mieszczaka,  Romaniszyna 

Winiaszkjewicza i jnnych, Na program zło 

%а Się arcywesołe skecze, melodyjne piosen 

ki oraz rewelacyjne produkcje taneczne, fe- 

nomenałnej tancerki Hany Hułanickjej, Ceny 

specjalne, 

co GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Małżeństwo 

Heljos — Obcym wółno całować 

Hollywood — W szponach Czerezwy- 

czajki, 
Casjno — On i jego siostra 

Pan — Sterowiec L, A. 3 
Styłowy — Pod modrem niebent Argen- 

tyny, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Znaczna kradzież mieszkaniowa. 

W dniu 9 bm. na szkode Dzenajewiczo 

wej Marji (Wielka 34) nieznani spraw 

cy w czasie nieobecności domowników 

skradli z niezamkniętego _ mieszkania 
gotówkę w sumie 1340 zł. oraz wekseł 

na 100 zł. 
— Śmierć na drodze, — Mieszka- 

niec Wina |, Czapliński (ul, Wapienna) ja 

dąc do Meiszasoły zamarzł na śmierć i tru 

pa jego znaleźli chłopi, wracający z mia- 

sta do domu, 
— Nagły zgon, — Z nieznanych przy 

czyń zsrań nagle w mieszkaniu u Znaja- 

mych przy ui, Ejszyskiej 10, 48-letni Pa- 
wet Pokraszewski, mieszkaniec maj, Ko- 

rzyść, 
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MYŚL W OBCĘGACH 
SPOŁECZEŃSTWA SOWIETÓW 

PIÓRA 

  

Uwaz:ł: sę w nowem wydaniu i jest już don bycia 

we wszystkich księgarnia h i 

SKŁAD GŁÓWNY: 

Księgarnia $w. Wojciecha 
WiLNO — POZNAŃ — WARSZAWA — LUBLIN 

  

Pierwsze wydanie rozeszło się cał- 

kowicie w ciągu trzech miesięcy. 
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Z IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ w WILNIE 
WŁĄCZENIE PAPIERÓWKI OSIKOWEJ DO ULGOWEJ TARYFW 

Przemysł drząwny województw. wschod 
nich oddawna już z niec erpliwością ocze- 
kuje obniżenia taryfy kolejowej dla ekspor 
tu papierówki osjkowej, Jak wiadomo, jed- 
nocześnie z utworzeniem ogólnopolskiej or 
gan'zacji eksportowej dla eksportu papierów 
ki, obniżona została o 15 proc, taryfa ko- 
lejowa dła przewozów eksportowych tego 
sortymentu. Ponjeważ jednak początkowo 
działalnością” organizacji eksportowej miała 
być objęta tylko papierówka świerkowa i jo 
dłowa, przeto w taryfe ulgowej, która wy- 
dana była jako jeden ze Środków ułatwija- 
jących organizację eksportu, uwzględniona 
zostala tylko papjierówka tych dwóch gatun- 

ków, Gdy jednak następnie wyjaśniło się, iż 
organizacja eksportowa obejmie, rówaież 
paperówkę osjkową, to odpowiednie uzu- 
pełnjenie taryfy ulgowej natrafło na trud- 
ności. 

  

W sprawie tej Izba Przemysłowe. 
dłowa w Wilnie w porozumieniu z Komite- 
tem Eksportowym Papjerówki czyniła sta- 
ranja wobec odiośnych władz, 8 

W odpowiedzi na tetegraficznę zapyta- 
nie Izba otrzymała w dniu 9 b,m, telegram 
od Minjsterstwa Rolnictwa, że paperówka 
osjkcęaa zostanje włączona do ulgowej tary- 

fy eksportowej od 15 lutego 

ZAJŚCIA ULICZNE 
NA TLE ROZPOWSZECHNIANIA ULOTEK BOJKOTOWYCH 

WILNO. — Od paru dni daje się 
zaobserwować wzmożoną agitację boj 
kotową, prowadzoną przez pewien od- 
łam młodzieży akademickiej. 

Wśród przechodniów i po domach 
są rozdawane zielone ulotki bojkoto- 
we, zaś na ścianach i płotach zaowu po 
jawiły się wezwania do niekupowania 
u żydów. 

W czasie kolportażu ulotek miały 
miejsce starcia między studentami a 
przechodriami žydami, 

Przy zbiegu Zawalnej i  Trockiej, 
kilku żydów usiłowało odebrać studen 

Szsmobójstws nauczyci 
WILNO, — W sferach / nauczycielskich 

pow, święcieńskiego wielkie wrażenie wy- 
warto samobójstwo kerown, szkoły powsz. w 

miejscowości Andrzejówce pod Twereczem, 
23-1ietniego lózefa Godowicza, Strzelił on 
do siebje z rewolweru, raniąc się ciężko w 

towi paczkę ulotek, a gdy mu się to 
nie udało pobili akademika. Zlikwido- 
wała zajście policja. © >. 

Podobny wypadek riał miejsce na 
ui, Wielkiej, koło kościoła św. Kazi- 
mierza. Przechodnie-żydzi przy pomo- 
cy policjanta chcieli zmusić studenta 
do zaprzestania rozdawania ulotek. 
Wobec tego, że druki były legalne ro- 
la policjanta, siłą rzeczy agraniczyła 
się do stwiesdzenia tej - okoliczności. 
Mimo głośtych protestów tłumu kol- 
porter wytrwał na postertmku, ||| 

ela _ 
skroń, , Godowicz zmarł przed: przewiezie- 
niem go do szpitała, £ 2 

Na temat powodūw, „ktėre sklonity go do 
samobójstwa krążą różne wersje, Denat .Z0- 

stawił kjika łistów: do rodziny; wiadz sżkol 
nych i policji, = E 

Zabici podczas ucieczki z Sowietów 
WIŁNO, Na terenie odcinka graniczne- 

go Michniewjcze podczas przekraczania gra 
nicy z Rosji do Polski grupy osobników 
straż sowiecka zaatakowała ucjekinierów, 
Do przekraczających oddano z karabinu ma 
szynewego kilkadziesjat strzałów, oraz rzu 

  

Konkurs filmowy „Casina“ 
Produkcja europejska ma za sobą poóważ 

ny dorobek, Krzykliwa reklama amerykan- 
ska zagłusza często najlepsze filmy europej 
skie, lecz mimo* to rwytwórczość starego 
lądu idzje stałe naprzód, Lat kilka wstecz 
pierwszeństwo w filmie europejskim nale- 
żało do Niemiec, gdzie „Ufa” nadawała ton 
i kierumek,, Dziś sytuacja sję zmieniła na 
korzyść Framcji, która stała się pionierką 
awangardy fiłmowej. 

Takj „Miljon* genjalnego reżysera Rene 
Clajr'a jest jednym z najlepszych obrazów 
ostatniej doby., 

Na firmamencie filmu francusk'ego wze- 
szia gwiazda Maurice Chevaljera, „porwane 
go“ przez „Paramount“ do Amerykį, —Z 
fimu frańcuskjego wyrósł także Henry Ga- 
„** pracujący obecne równieź i; w Berlj-- 
nje z Lilian Harvey, — Oglądałjśśmy więk 
szość czdlowych filmów francuskich, jak 
wspomniany „Miljon* z Annabellą, „Daw'd 
Golier“ z Henry Baurem, „Cajn““ , najlep 
szy bodaj eksperyment tematowy, „Krė! 
bułwarów** z Miltonem, „Miłość Żorżetty” 
z Amielą Parełą, „Obława w Paryżu" z 
Prejeanem j jn. 

Fitmy francuske mają prócz swych zalet 
ych i tematowych także tę ogrom 

ną wyższość nad angielskįemį džwiekowca 
mi, że są milsze d'a ucha, * 

Zdystansowana przez Francję wytwór- 
czość niemiecka nie tracj wszakże tempa, 

Niemcy mają sławne nazwiska aktorskie 
Emila Janningsa, Konrada Vejdta, Brygidy 
Helm, Lilian Harwey i in, 

   

  

    

  

  

cono 5 granatów ręcznych, " W masakrze 
tej zginęli dwaj włościanie i student tinį- 
wiersytetu mińskiego Popow Bazył, lat 23, 
Kolega jego Michał Gryncow wraz z trze 
> włościanami przedostał się na teren poł 
ski. 7 A 

   

Największa wytwórnia niemjecka „Uia'““ 
rūzporządza znacznemį šrodkamį techniczne 
m, lecz obrazy, ktėre ostatnjo- na naszyci 
ekranach ogladališmy, nje przyniosky wigk- 
szych wartošcį — Były to przeważnie miłe 
zresztą operetki z Liłan Harvey, czasem 
dła odmiany jnne, jak „Bomby nad Monte- 
Carla" z Albertem ; Sari Morjtzą, 

Ciekawe są niemieckie filmy alpejskie z 
Leni Riefenstahł jak np, „Tragedja na 
Mont-Blane'", 
„Narazje mc cjekawego i nowego prodin:- 

cja njem'ecka nie przyniosła, - 
Rozwinęła się natomiast produkcją cze- 

ska, gdzie szczególnie wybił się na: czoło 
doskonały komik charakterystyczny Vlasta 
Buran („C. K, Felimarszalek““,. „On. į jego 
siostra““), : 

Pozate.1 widzieliśmy „jej chłopczyka” z 
Magdą S:0ną. Zobaczymy, w jakim kierun 
ku pójdzie . dalsza wytwórczość czeską, 

Z jnnych krajów europeisk'ch' widzimy 
czasem na naszych ekranach filmy sowiec- 

kie, Tu wybitnie podkreślone" jest nowator 
stwo į eksperyment, Konkretnych fórm pro 
gramowych dopatrzeć się -tudno, skoro tak 

odległe od „siebie pod względem ujęcja о- 
brazy, jak „Błękitny ekspress'" | „Wiejskie 
grzechy“. : * 2 

Filmy angielskie prawie, że ne są u nas 
reprezentowane, jeżeli nie liczyć kilku kry 
minalnych, opartych na motywach „Scot- 
land Yardu“. r 

Produkcję polską omówiliśmy już poprzed 
nio. Tad, 
  

Kupon „ON i 
NA FILM 

JEGO SIOSTRA” 
W DŹWIĘK. KINO 

znizkowy „C ASINO“ 
ważny na dzień 11. Jl. 1932 r.
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° Szaulisi demonstrują w Klaipedzie 
WILNO, Z pogranicza donoszą, że tąd w stronę Kłajpedy. Szaulisi ct we- 

w estatnich dniach z pogranicznych zmą udział w projektowanej wiełkiej 
powiatów Litwy ściągnięto około 1500 demonstracji przeciwko Niemcom, ja- 

SŁOWO 

  

Aeroklub Wileński 
Przyszłość j życie ludzkie o tyle się zmie 

ni, że się oderwie od ziemi j unjesje w po- 
wietrze, Nie wygląda to bynajmniej na pa- 
radoks, jeżelj weżmie się pod uwagę rozwój 

KTNO 
BIEJSKIE 
SALA MIEJSKĄ 
Drtobrualsks $ Początek seausu godz. 

BRYGIDA HELM © 1% & & & 

573!11!36\\/‚ których specjalnemi pocią- 
gagi odwieziono do Kowna, zaś stam- 

ką ma nastąpić w dniu 14 bm z 

- Włamanie do spółdzielni 
ŚWILNO, — Nocy wczorajszej do spół- 

dzielni spożywczej w Bjieniakonjach włamali 
sięznieujawnieni dotychczas sprawcy, któ- 

  

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE 

Tak zwana góra Bouffażowa a właściwie 
cały szereg wzgórz 'wiąwozów, tworzących 
razem asobną dzjełncę naszego miasta i 
obejmujących roziegty teren od ui. Aleja 
Róż do ul. Sierakowskiego j od Portowej 
do Małej Pohulanki, przeżywa podniosłe 
chwijie, Oto tkwita dotychczas w stanie pier 
wanej dzikości, teraz zasę ma ucywiljzo- 
wać i są poważne Szanse na fo, że się sta- 
mje.ulubionem miejscem  przechadzek dla 
spaćerowiczów i zakochanych tej dzielnicy, 
przedewszystkiem zaś królestwem dzecį, 
którzy będą tu nieli roziegłe boisko z pęk 
nym widokjem na miasto, 

Rezerwuarem zdrowia dla okolicznych 
"mieszkańców była coprąwda góra Bouffażc_ 
waj dotychczas, zwłaszcza w porze letn 
gdy największa jej płaszczyzna z niedokoń 
czonem boiskiem siużyła za teren zabaw 

„! płażę, teraz jednak z chwilą uporządkowa- 
nia góry, będzie ona spe to swoje za- 
"danie bardziej systematyczne j skutecznie, 

Za pieqwszy krok, zmierzający do ucy- 
wiizowanmia tej niezabudowanej ij dzikiej 
dziełnicy, uważać należy uregułowanjie w 
małownjczych skrętach wijącej się ulicy gó- 

"ra Bouffałowa, uskutecznjione przed kilku ła 
ty, ząłożoma dreny, oraz nadano bezładnie 
pnącym sję w górę zboczem, charakter re- 
gularnych skarp. : 

"Dalszym krokiem na tej drodze było 
Skopanie znacznej części góry od strony ul, 
Portowej, cejem utworzena płacu pomiędzy 
Piekjełkiem j Portową dła urządzenia tam 
tastępnie stacji autabusów dalekobieżnych, 
Po paru latach grzebania się, jesienią roku 
zeszłego uporano sę nareszcje z górą j plac 
est już: gotów, Wznoszącemu się nad pla- 
tem zboczu góry nadano również kształ re 
gułarnej skaspy, jednak dzięki opieszałości 
nie umocowańno jej przez okrycje darnią, co 
"spowodowało kilkakrotne obsunięcje się 
"Większych mas ziemi! Tak, częściowo tylko 

* odarniowana, doczekała ta skarpa zimy!... 
łnnem jeszcze zamierzeniem, które przy 

czyni się niewątpłiwie do iepszej, niż cbec- 
nie prezencji wspomnianej dzielnicy, jest sze 
reg nowych połączeń komunikacyjnych, któ 

    z 
W 

    

    

   

  

te zgodnie z tddnośnym projektem władz 
miejskich, przetną dzisiejsze pustkowia, 
skracając znakomicie drogę w kiłku rozma- 
itych Roankach: Mianowicje zapoczątko- 
wana już uł, Kamjenna, połączy Mała Po- 

"hulankę z ulica góra Bouffałowa w jej czę- 
$ścj środkowej; jnna znów droga pełączy tę 
ostatnią ulcę z Objazdową i Piaskową prze- 
biega wzdłuż tylnej Ściany cmentarza Lute 
rańskiego; wreszcje wzdłuż poławy zbocza 

    

obszernego piaskqwzgórza położonego mię * 
dzy ubjcami góra Boužiaiowa į Sįerakow- 
skiego będzie przeb'egała serpentyna space- 
towa o kjerusku równolegtym z trasą ul., 
Portowej, 

Dqą budowy tej serpentyny przystąpiono 
w końcu lata roku ubiegłego, przeprowadza 
jąc w ciągu jesieni roboty wstępne na od- 
Linku od uł, Sieraktywskiego poprzez Pje- 
Lieiko až do gripy kamieniec przy płacu 
autobusowym w połowie Portowej, 

Przy okazji tych robót zasypano parę 
wawiazów, celem zaokrąglenia zbocz pła- 
skowzgórza; uprzątnięto, zwyczajem magi- 

   

strackjm, parę wiekąwych drzew w oko!j- i 
cach Pielcjełka, nie mówiąc już 9 szeregu 
pomniejszych, zrąbanych | wykarczowanych 
ma terenie płacu autobisowego i na tem 
miał być narazie konjec až do wjosny jed- 
Aak pofrzeba zatrudnienia bezrobotnych 

   
zmusiła władze m ie do  kontyntacji 
łych robót i obecnie wykop wstępny przy- 
sztej serpentyny sięga od płacu autobusowe 
fo aż do samej uł, Bouffałowiej, zaś w po- 
cžatkų tega odujnka, tuż za wjaduktem 
drewnianyśn umożliwiającym dostęp do paru 
domków, które sję znalazty poza nową dro- 
gą, odbywa Sję usuwanie zjemj na większą 
skałę, przy pomocy kilku wagonetek, Ułę- 
bok wykop, z piętrzącemi się po obu stro- 

   

     

    

nach złomami zmarzłego piasku, przytrzą- 
śniętemi pa rwijerzchu śniegiem, wygłąda 
nader małowniczo! 

Dodajmy tu na zakończenie, że prymi- 
tywną ścieżkę, wiodącą z u, Obj 
Portową, a które przebiegała między 
szym. płacem autfbusowym grupą kami 
zestąpiono - obecnie szerokjem wygodnem 
zejściem, „gorzej jest natom: z komunika- 
cją między Objazddwą a piekiełkiem, 

- Prowadzone tu roboty ziemne nad regi 
łacją żbocz, zmuszają przechodni do upra- 
sfiania *spinaczki wysokogórskiej przeważ- 
gie wbrew-chęci tych ostatnich! 

` 3 8 „Przechodzeń* 

-* Choinka: ała dzieci 
|< ,.„gruźlicznych | 
"We 6forck-dnia: 2 bm, w małej sali 

«iejskjeł :przy 1d, Końskiej: odbył sję-kon- 
"et Wa rzęcz biednych parafj” po-Bernar- 
dyńskiej» Wszyscy. wykonawcy b, *starannie 

- ełążenego programu cieszyli się wiełkjiem i 
stużonem  powtidzeniem, .lcznie zgroma - 
zżonej pubłjiczeości, B, dodatnio zaprezen- 

. tował sję:chór mieszany „Назю“ pod dziel- 
ną bótutą uzdcinionego dyrygenta p, J. Żeb 
towskiego, Liczny (około 60 asób), dob 
zęśpiewany | karny zespół sprawnie odśpie 
wiał szereg dobrze opracowanych utworów, 
aoiskich kompozytorów 

Na . plan pierwszy wybił się piękny 
„Hymn na Zwiastowane' ks, Gruberskic- 
g0 Zz sofistką p. J. Kamiūską, — Znana na 
mruncje wiłeńskim pieśniarka p. Aldona Po 

i z widziękiem wykonała kika 
b. „Halka”* Starannie wy- 

* przez p, M. Telmaszewskiego u- 
wiołonczelj oraz piękne recytacje 
p. St, Wysockiej uzupełniły ob - 

dając organizatorom zadowo- 

    

  

    

  

  

     

  

      

          

organizowane ume- 
nawet przy obecnym 
mają zapewnione po- 

Grom i orga 
trudzonym 

Podobne įm. 
ęinje i sprężyści 
kryzysie. finanso 
wodzenie, Zav 
aįzatotom teg 
ks, kanonkjem ). Kretowiczem na czele,, 
adało się niezawoduje otrzeć nejedną łzę 
spowadowaną biedą i nędzą, tak zatrważa- 
jaco mnożącą się w naszym grodzie, 

M-i 

    
   
    
   

    

   

    

izy po splądrowanju fokalu, wynieštį znacz- 
ną iłość towaru i zrabowałj podręczną kasę 
ogniotrwałą, zawierającą 700 złotych — go- 
tówki, Policja prowadzi dochodzenie, 

SPORT 
BOŁĄCZKI RINGOWE I PROJEKTOWANE 

ZAWODY KONNO_NARCIARSKIE 

  

  

Zaczniemy od wiadomości, która. po- 
dąwana w formie pewnka od dni 

obiega sportowe Wilno, Wotkię do- 

  

tknięty, zresztą zupełnie słusznie, krzyw- 
dzącą decyzją sędziów, pozbawiających go 
zasłużonego zwycięstwa, zapowiedział. wy- 
cofanje się z czynnego życa sportowego. 
Tak głosj wersja, 

Decyzja ta, należy przypuszcząć, jest 
jednak demonstracją ce- 

са uwagę na stałą. bo- 
ieg« — przesadną kur 

stosunku ćo wszystkich 
zdnych, 

Mamy fakt (o ile to prawda), reakcji ze 
strony zawodnika, gorzej będzie, jeżełj pu- 
bliczność zechce stanąć "vi obronie swojch 
ulubieńców i zrobi to, co sę stało w nie- 
dzielę w Białymstoku kjedy to podczas mi- 
strzostw bokserskich publiczność uburzona 
niesłusznem orzeczenem sędziów  opuściia 

salę, 
Opuściła salę, ana drugj mecz może wca 

le nie przyjść i co wtedy będzie? 
Organjzatorzy boksu wileńskiegg niema- 

ło trudu poto: zanim przełamałj obojęt- 
ność publiczności j wyszkołili zawodników, 
niech więc teraz uważają, aby akcja nie zo- 
stała zmarnowana przez sędziów, 

Za kilka dni będziemy mielj mecz za- 
pašniczy Bialystok — Wilno, Należy pamię 
tač, w tem spotkaniu sędzja ringowy 
„musi być energiczny (nie tak, jak na zawo- 

tylko demenstra 
lową, bo: zwra 

!ączkę ringu wi 

        

   

    

  

    

  

    

        

dach eliminacyjnych) i absolutnie  bez- 

stronny. 

Trwający od klku dni sezon narc'arski 
sprawił, iż wysuwana przez nas swego 

    

su Sprawa zjmowych zawodów konno- 
iarcjarskich, znów staje się aktualną, W 
grudniu wszczęte zostały pierwsze kroki, 

mające na ceiu wysundowanie gruntu i, jak 

nas wówiczas informowano, sytuacja przed- 
stawiała się o tyle pomyślnie, że wojsko- 

wość (Brygada Kawalerjj, a ściśłej jej szef 
sztabu mjr, dypl, Monwjd-Olechnowicz) 
„zapaliła” się do tej imprezy, > 

Czy chwilowa przerwa mw sezonje nar- 

ciarskim nie popsuła szyków, oto pytanie, 
na które teraz jeszcze trudno odpowiedzieć, 
przypuszczać jednak należy, że raz podjęta 

in'cjatywa doprowadzona będzie do końca 
j Wilno będzje miało ciekawą imprezę na 

jan : konkursy | hipp'czne, 

   

    

jórng į skįskįėring, 
a kilka łat będ 

   
   

  

ona ściągać do W:'l- 
na liczny ów j cieszyć się ро- 

wodzenįem nie mnej nį wszystkie 
imprezy konne, Aby tylko zacząć, (t) 

ŚLIZGAWKA 
WIL, T-WA ŁYŻWIARSKIEGO 

Zarząd W2, T-wa Łyżwiarskiego poda- 
je do wiadomości, że z dniem 5 lutego rb. 
została otwarta /własna ślzgawka T-wa 
przy ulicy Mickiewicza 2 i Garbarskiej d 

publicznego w celu rozwinięcja 
tu tyżwiarskiego w jeździe figurowej, 
Przez zarząd zostaiy ustalone następują- 

te ceny wstępu na gawkę: 
dla osób njest(warzyszonych 
dła widzów (bez łyżew) i człon- 

ków Tow, sportowych pzy okazaniu 

   

   

  

    
40 gr. 

  

legitymacji członkowskiej 30 gr. 
ulgowe (dla ucząc, się młodz,) 20 gr. 
za przechowanie okryć w szatni 20gr. 

— ulgowe 10 gr. 
Dia čzionkow T-wa Łyżwiarskiego przy 

okazaniu nawiej legitymacji wejściowe — 
20 gr, dła uczni _ członków — 10 gr, bi 
lety sezondwe — 3 zł, Szatnia bezplatui 
szafki na przechowanie łyżew 1 zł, za se- 
zon 

   

  

Do ustig pūblicznošeį ciepla szatn'a i 
поме tyžwy do wypožyczenja, 

šlizgawka otwarta od 10 rano do 11 wie 
czór, - Muzyka codziennie, Zapisy nowych 
członków przyjmuje sekretarjat na ślizgaw 
ce od godziny 5-ej, jak równ'eż zapjsy na 
urzpłatny kurs jazdy figurowej pan į pa- 
nów, który rozpocznie sę w połowie lute- 
go rb. 
|  — Klub sportowy Rodz, Wojsk, z 

damia swe czionkjnie i sympatyczki, 

stał uruchomiony kurs gimnastyki płastycz 

nej j tańców charakterystycznych, Zapisy 
dorosłych i dziecj prźyjmuje sekretarjat Ro- 
džiny Wojsk, (ulica Mickiewicza 13) c0- 
dziennie w poniedziałki i czwartki od godzi 

ny 5—7 wiecz. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
TYDZIEŃ FILMÓW POLSKICH 

złożyło, jż tydzień bieżący w ki 
kich stanął pod znakiem filmów 

   

  

      

  

  

Tak 
nach a 
   

   

  

iamy dwa dawniejsze filmy: „Na 
„Ogmsku* j „Wiatr od- morza" 
idzie*, oraz dwa nowe „pfzebo 

głośny reklamowanego (i przereklamo 

   
16 > 
wanego!) „Chama“ w „Casinic“ oraz „Bez 
imiennych bohaterow““ w „Heljosie“, 

O tym ostatnim filmie słówi parę powie 
ё nie. Jes jeden z lepszych do 

ów połskich,, Trzyma 
niektórych utartych ście 

70, jak np. środowiska, ko 
y  meinie złodziejskiej lub 

, — ale pozatem ma no 

b kawsze przejawy, — Scenarjusz jest 
dziełem popularnego aktóra rewjowego 1 К 
nowego Eugenjusza Bodo, Temat filmu — 
to pochwała  „bezimiennych A 

  

     

        

    

bohaterėw““, 
stale narażonych na niebezpieczeństwo po 

licjantówi,, 
Na sensacyjno-krymnałne tło rz 

jest romans (Pogda — Brodzisz), Wykry- 
cie fa pieniędzy | walka z nim” koń- 

wości i po 
ne rozdzielonej 

  

  

     

  

     

Scenarjusz dał dużo 
nvch, które w uję 
skego (jednego z leps 

plusów sytuacyj - 
reżyserskiem Waszyń 

    

lotnictwa i olbrzymie postępy, jakie na tem 
polu poczyniła technika, Nie trzeba wielkie- 
go wysiłku fantazjj, aby wyobrazjć sobie 
jokalną kominikację powietrzną, sport lot- 
niczy taki codzienny jak dzjś jest boks lub 
hockey, Nie trzeba zresztą nawet wyobra- 
zić, nie trzeba daleko sjęgać, 
„Mamy u siebie w Wilnie organizację, 

która żyje, działą j zasługuje na bliższe t10- 
znanje. Mówię o „Aerok!ubie wileńskim", 
Zanim zlįžymy się dokładniej z miłą tą i 
pożyteczną organzacją, poznajmy ją przy- 
najmniej z grubsza już teraz, Istajał w Wił- 
nie „Aeroklub Akademicki". Obecnie wszy- 
stkje Aerokluby na terenie Polski skorscli- 
dowały swoją pracę, łącząc sę w  ogółny 
„Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej", W 
Wilnie mamy jego filię p, n, „Aeroklub Wj- 
żeński". Pójdźmy więc do lokalu naszego Ae- 
roklubu przy uł, Mickiewicza 4 i zobaczmy 
co się tam dzieje, Witają nas uprzejmie mili 
gospodarze i zapraszają do współpiacy,. Tak 
z miejsca odrazu, Bo tu niema czasu na ga- 
danie. Praca wre, Zadania Aeroklubu obej- 
mują szeroką dziedzinę sportu  łotniczego, 
obecnie jeszcze bardzjej rozszerzonego i udo 
stępnionego przez wprowadzenie szybowców, 
Szkołenie na aparatach bezsjlnikowych ma 
ogromne znaczenie, Z wielką bowjem oszczę 
dnoścją palrwa osjąga się te same rezulta- 
ty, co ua maszynach silnikowych, Kandydat 

pilota, który przeszedł szkołę szybowco- 
wą, po kiikunastu zaledwie lotach opanowu- 
je maszynę, podczas gdy w zwykłych warun 
kąch/musį psuć motor i pałjwo przez sto i 
więcej lotów (proszę zauważyć, że godzi- 
na lotu kosztuje kilkadziesiąt zł), Dlatego 
też zorganizowano w „Aeroklubie wjłeń- 
skjm* w roku bież, kurs szybowcowy. 

Prócz sportu ma istnienje Acroklubu oł- 
brzymie znaczenie panstwowe, Wyszkoleni 
bowiem pilocj sportowi są w czasie wojny 
cennym materjałen j wjelkim atutem dla po- 
tęgi lotniczej kraju, Cóż robić? Sj vis pacem 
para bellum! 

Nie sjięgasny jednak do dziedzin ponu- 
ch. Turystyka lotnicza, tak pomyślnie roz 

аса się dziś na zachodzje Europy, ma 
Polsce widoki. W Poznańskiem, w Kra- 

kowje, mie mówjąc już o Warszawie, wielu 
jest posjadaczy awjonetek prywatnych, co 
praktycznie nie jest droższe w utrzymaniu 
od samochodu, „Aeroklub wileński" pracu- 
je stałe na lotnisku w Forubanku, Władze 
wojskowe świadczą maksmum ulg į udo- 

dnień, Departament Aeronautyki M, $, 
sk. daje subsydjum w naturze, w postacj 

paliwa, smarów j t, p, Subsydjują prace Ae- 
roklubu również LOPP { Min, Komunikacji, 
Składki członków dopełniają reszty, 

Nakłady pieniężne sa jednak 
Trzeba cjągłe uzupełniać tabor, Na zakup np, 
nowego szybowca zorganizował Aeroklub 
„Dancing-Bridgė“ 4 lutego br, u Zi 
Sztralta, Stan taboru przedstawia sję nast,: 
5 maszyn szkolnych typu „Henrjot 28“, 5 
awjonetek turystycznych, 1 maszyna trenjn- 
gowa „Albatros 182". No i obecnie przystą- 
piono do budowy własnych szybowców w 
warsztatach Szkoły Technicznej na Antoko- 
łu, Widzimy, że praca jdzje całą parą! Nie- 
jeden moż zy zdarzały šię 

  

    

   

   

   

      
   

  

   

        

wypadki nieszczęśliwe adków z ludź 
mi nje był hoć Aerokdub od 1028 r, wy- 
szkolił już płotów, Zresztą zapukajmy w 
niemalowa drzewo! 

Zakończmy narazje nasze pierwsze od- 
wiedziny w Acroklubje, cebjecując sobie je- 
szcze nieraz skorzystać z uprzejmego zapro 
szenia gospodarzy i zbłjska przyjrzeć sję pra 
cy — ale już w polu, raczej. nad polem! 

Tad, C. 

Koncert na biednych 
W. niedzielę, dnia I0sstycznia r.b, w sai 

liceum Filomatów uprzejmie į bezinteresow 
nie użyczonej przez dyr, S. Pietraszkewi 
czównę, odbyła się cłrojnka dla dzieci gru 
źliczych, będących w opiece stacji WTP, 
shojnka, urządzona staraniem Komitetu Ko 
1614 letnich przy WTP, zgromadziła 120-ro 
najbiedniejszych dzieci, które po odśpiewa 
nju kożend zostały obdarowane paczkami ze 
słodyczami, oraz zabawkami, Wszystkie da 
ry czy to w postacj Słodyczy, czy też zaba - 
wek pochodziły z ofar, zbieranych dorocz- 
nym zwyczajem w większych cukierniach i 
sklepach kołonjalnych i z zabawkami, Za 
łaskawie ofiary, za pomoc udziełoną przy 
urządzaniu chojnki, za zezwolenie ustawie- 
nia swych skrzynek, Kom:tet Kołenij let- 
nich przy WDP, składa serdeczne podzjęko- 
wanie wszystkim łaskawy beziinįennym 
ofiarodawcom, p.p. właścicjeóm sklepów į 
cukierni, a 'w szczególności d-cy putku uła 
nów Zaniemeńs p. pułk, Koz erowskie- 
mu, p, dyr, $. Pietraszkiewiczównie, oraz 
małym, a hojnym ofjarodawcom zabawek: 
Danusi Korwin=K: Szelłągowisk e- 
mu, Reszke Reginie i Wiiktorowj, Mrozjńskijm 
Hałinie i Ninie, Rysiowi Najbergowi, 

Jednoc 1е Komitet czuje się w obo- 
wiązku złożyć tą drogą serdeczne podziękć 
wanie w imieniu swych pupiłów i własnem, 
Jego Ekscelencji p. posłowi Rzeczypospoli- 
tej w Helsinkach F, Charwatowi za łaskawe 
zwrócenie uwagi na odezwię zamieszczoną 
w „Słowie” | przysłanie skrzynki z prześljcz 
nemij zabawkami, zaś p, kapitanowi statku 
„Chorzów* za bezinteresowne dostarczenie 
skrzynk z Finlandjj do Gdyni, 

  

  

   

   

  

   

  

   
     

   

     

      

        

ORZESZE" R TEROO TKE 20 ZPR OC ZETEPO. 

rów, twórcy „Kultu cjała” ij „Niebezpiecz- 
nego rómansu*) wypadty znakomicje, 

Montaż sceny zabójstwa w pustej uśjcy, 
epizod z Jaraczem, zdjęcia ruchu ulicznego, 
pościg za fałszerzem w kanałach i wiele jn 
nych scen daje chlubne świadectwo młodej 

    
       

B. (od W,(aszyński), B,(rodzjsz) wy- 
twórn Fotografje przedmiotów — po- 
rwany banknot  dalarowy, futra Marleny 
Dietrich, 

  

ybuch benzyny od. papierosa, po 
Stemberga,. м 

Byly y w rodzaju zakazanej fizjo- 
gnomji, śpiewającej sentymenta!ną mełtodję 
na ławce w ogrodzie zocłogicznym ale 
można to darować, 

Aktorsko t nieco nierówny, Swo 
bodzje i pro: Body, jako 
Szczerby, niezawsze odpowiadała: sztywność 
i jednostajność mimiki Brodzjsza, który do 
tychczas tylko w „Urodzję życia” dał jstot 
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i sze › 
ubtelną grę. V epizo- 

dach znakomity wzrokowo į džwiekowo byi 
cz, į doskonali w grotesce Pogorzelska, 

зса Marlenę““ oraz nastrojowo patety- 
Owerty we wstępie. „Bezimiennį bo- 
ywiie** stąwijają wytwórnię „B,W.B,“ 

isce ji pozwalają oczekiwać 
Zapowiedz ane są filmy 
pisaliśmy parę dni te 

Таа, ©. 

"Drukarnia 

wietkie. >> 

Od poniedziałku 

SŃSTWO 
: Koncėrtowa orkiestra pod batutą M. Sziniekiego. 

14,5;3, 1 — 
" Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, 

Ceny miejsc: parter 60 gr. bsizon 30 gr. 

  

Dźwiękowe 

Kino 5 8 
šči, w nowej ro- 

HELIOS mantycznej krea. ji 

W rol, męskiej Roberi Menigomery. Nad pr gram: Wiełka sensacyjna atrazcja „Mówiące psy” „Tsubadur”” 

Dziś Ktsiuielka Tas y Aująča , utczepOmiiana „Rozwodka“ Norma Shearer 

GBCYĄ WOLNO C€ALGWAĆ 
R-wja — Tańce i t p. Na I-szy seems cenv Zniżone. Seansy nd g, 4, 6.8 t 10.15, w niedz odg. 2-ej, 

w rol mowo- 
czesnej panny zwolenniczki wolnej miło- 

  

Dziś Poiężny dramat z życia Rosji Sowieckiej. 

„W szponach Czrezwyczajki' Džeiękowe Kino 

KOLLYW2OD 
Mickiewicza 22 
“tel. 15-28 

Okzuiny System 

W rolach głównych Kay Johnson, Neli Hamilton. 

  

Nad program: Dźwiękowe atrakcje. Początek o godz. 4-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

DZW:ĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELZA 47. iai. 18-41 

GN R JEGO $IO$TRA 
„C. K. Feldmarszałek* Wlasta Burjan i wszechświstowej sławy, gwiszda ekranu Anny Onśra. 
Film ten jest trzecim z cyklu konkuisowego w naszem kinie, $Nad program; Przebojowe dodatki 

Daśl Niezrowa:na szamjan;ka 100 pra. komejja produxcji czeskiej p, t. 

W rot. gł. 
moru, znakomity. bolater 

perła czeskiego hn- 
filma 

dźwiękowe. 
Początek o godz. ŻE. 8 i10.15, w niedz. o g. 2-ej. Na leszy Seans ceny zuiżene. 

  

Dziś! Najws?an genjalne arcydzieło, o którem prasa Światowa crzekłz jednogłeśnie że „takl-go filmu jeszcze nie byłe * 

Dźwiękowe Kiso 

„PAK“ SterowiecL.A.3. 
Przedziwne dzieje wiecznej iniłeŚci, a której tie wykwitają najpiękniejsze cnoty ludzkit: bobaterstwo, imponujsca 
tdwzga, koleżeństwo, cbowiazki i p gsrda Śmierci. W rołach głównych: JACK HuLT, RALPH GRAVES i urocza 
posągowo pętna FAY GRAY. Nad pr gram cickawe drdatki. Ze względu na wystką wartość artystyczną fllm dla 

młodzieży dozwolony. -— Poszątek o 

Dźwięzowy 

Kino-Teatr 

„STYŁOWY” 
Wielka 36 

Dzis! Najnowsze 100 proc. dzwięzowe 

POD ĄOGDBREĄ Ri 

godz. 4, 6,8 i 10 ru, 30, w dni świąteczne o gedzinie Ż-ej, — 
Sala cobrza ogrzana. 

  

cvd.ieło poraz pierwszy w Wilnie 

ВЕЛМ ARGENTYNY 
(MEKSYKANKA) 

  

Przepiękny romans w 10 akt, Miłsść, wino, kobiety, urok p łudniowego nisba i hiszpańskie pieŚni i tańce, oto tło 
upsjejącego filmu, który 3 miesiące wyśsietła kino „Atlaniic* w Warszawie, W rol. gł Leo Carilio, Dorcta 
Burges $ebasijan I Mc Brown Nad program: Najp pularniejsi komicy Świata Cohn i Keliy w najoowszej 

TYYYYYYYYYYTUWYWYTTYWYTYTYYVYYYYYVTYYYVYVYTI 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kulej Państwo- 

wych w: Wiłnje ogłasza przetarg na dzjer 
st, Mołodeczno, Su 

st, Postawy, 
miatycze, Kossów, 

> jcze,, Narzec, Graje 
1a, Dra! ‚ Skrzybowce, Brzo- 
Bohdanów, Osowiec, Łyntupy, Bra 

, Kleszczele, Białowieża, Sokółka, Czar 
na Wjeś, Juraojs Dubica, fryzjernja Wil 
no, z terminem otjęcia 1 marca 1932 roku 
i bufety Smorgonie, Ziabki z terminem ob- 
jęcja I kwietna 1932 roku, 

Termin składania ofert j wpłacania wa 
djum uptywa 22 lutego 1932 roku, Szczegó 
łowe wiamumki podane są w ogłoszeniach, 

    

      
       ica, 

  

  

wywieszonych na wymien'onych stacjach i 
w gmachu Dyrekcjj. 

Dyrekcja Okręgowa Kołej Państwjowych 
w. Wilnie 

    

Fortepianów, Piasia, Padarmopji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istaicje od r. 1874) 

Wiino. Niemiecka 3, m. 11 

  

па stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Łfdzie która działalnością swą 
Lidzki, obejmuje powiaty administracyjne: 

Szczuczyński, 
Kandydaci na io stanowiske winni wykazać, że: 
l) posiadają obywatelstwo połskie, 

: 2) czynią zadość warunkom przepisanym w art. 25 ust, 
sorządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. 
U. R. P. Nr. 81, poz. 635; przy ewentualtsem uwzgl;daieniu art. 76, 
nie drugie, tegoż rozporządzenia, 

Wynagrodzenie za pracę na tem 
wieraniu umowy służbowej. 

Nadane stanowiska nastąpi prowizorycznie z tem, że w 
walającei pracy na tem stanowisku, nastąpi stabilizacja, stosownie do po- 
stanowień przepisów służbowych. 

Podania udokumentowane uwierzytelnionemi odpisami świadectw na- 
w Lidzie w zapieczętowanych ko- leży skłsdać w 

pertach z rapisew: „Konkurs 
Kasie Chorych 

dźwiękowej f:rsie p. t. Wiech Żyje marynarka, komedia w 6 akt. 

  

а SAŁAŻAŁAA. ak4kA: 

Zarząd Wileńskiego Banku | ideda 
Ziemskiego ==—7 

podaje do wiadomości, że od spłacanych jednorazowo 2 pokoje 
pożyczek, 'udzielanych gotówką pobiera 12 ргос.Й bsz mebli z wygodami 

tenio do  wyuajecia, w stosvuku rocznym. Mickiewicza 48 m. 5. 
  

Mieszkanie 
6 pokojowe wszelkie 
eygody, centralaż og- 
rzewanie, Gd.ńska 6, 
spylič dozcrcy, 

  

Komisja Likaidacyjna T wa dła Hanciu Towa 
rami Aptecznemi i Pertumeryjnemi i. B Segall 
w Wilnie Sp. AKC. niniejszem zawiadamia, iż na zasadzie 
art 61 Statutu S.ółki Wslne Zgromadzenie Atcjonarjuszów od- 
będzie sę w dniu 8 marca 19 2 r. o godz. 18 w siedzibe Ko- 

  

   

  

| mym porządkiem dziennym, któe to Zgromadzenie będzie wsż sprzedaje się 
ne niezależnie od liczby aktyj reprezentowanych przez obecnych | 57919 Ismpowe radjo 
akcienarjuszy. 2 Ž-mi Lempasini ek:s-     
  nowemi Zapėratem ana 

dowym i z głośnikiem 
Philipsa. Dziełna 30, 
m, 1, od 2 — S-ej. Masaże”: rzy: 

ręczna, wibracyjne i pla- 
zi B Epilacje, 

в ° 
Kosmetyki Kame Se diG 
J. Hryniewiczowej, 
al, WIELKA AŻ 18 m.S, 

Przyj.wę. 10-11 4-7 
Ww. Z.P.A%, 

a 

  

  

Dom 
4 mies kaniowy i 260 
kw, sążni ziemi, sprze- 
dam niedrogo, Wilno, 
ul Bukowa 2!, (b isko 
rzeźni). Wiadomość 
na miejscu. 

Do sprzedania 
w centrum miasta dom 

Nowogródzki, Wołożyński i 

  

li 2 Roz- 
  

osobniak w ładnym 
(Dz. ouradnik ogrodzie, z sd 
zda- g i komiortoweni 5 poko- 

z praktyką w więtszych jowem mieszkaniem i DIE = 2 szkółkach owocowych jnnymi budsnkami. — R będzie ustałone przy za Tylko z  poważnemi Wyjątkowa kiła 
е Šwisdectwami Zetosze- Wiadomošė w Biūrze 

razie zada- nia a Žyc0rY Reklamowem S. Gra- 
sem i odpisam. wide i ja 1 paai sitas Garbarska 1. 

adresem:  Wilac, ul, 
Wilęńska 39—1, Szkół- 

ki „Daniłowo* 

  

Pianino 
koncertowe, mało uży- 
wane sprzeda e się nie - 

na stanowisko dyrektora Kasy Chorych "7, === 4 4. Michalsk 
w Lidzie — do godziny dwunastej w pcłudnie dnia 15 Jutego 1932 r, us Fe a ŻE 

Do pedania nałeży dołączyć d.kładny opis życia (curriculum vitae) 
ze szczególnem uwzględnieniem pracy w instytucjach ubezpieczeń społecznych. 

Podania, które pozostaną bez odpowiedzi, 
wzgłędnione, 

Lida, dxja 5 lutego 1982 roku. 
Komisarż Zarządzający Kasy Chorych Ludwik Tom 

1344 

  

AlbiikkilkkdAda, 

ŻĄBAJCIE 8 ) 
we wszystkich aptekach i 

składach sptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
J M M M o i d 

Radio wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 11 STYCZNIA 1932 r, 

11,58: Sygnał czasu, 12,10: Komun'kat 
meteorologiczny, 12,15: Odczyt z Warszawy 
12,35: Koncert szkolny z Warszawy, 15,00: 
Program dzienny, 15,05: Komunikaty z War 
szawy. 12,25: „Wśród ksjążek* z Warsza- 
wy, 15,50: Audycja dla dzjecj z Warszawy, 
16,20: Lekcja francuskiego z Warszawy 2 
16,40: Codzienny odcinek  powiešcowy, 

  

     

    
   

  

     
     

   

16,50: - „Gwiazdy rewjow (płyty). 17,10: 
„Gawęda o kat polskiej odczyt ze 
Lwowa, 17,35: „Święto wjosny - Igora 
Strawińskiego (płyty) 18,30 I! czjść kon- 

  

certu z Warszawy, 1 Kom, Akad, Koła 
Skrzynka pocztowa Nr. 

sty josłuchaczów omówi Witold 
. 19,20: „Rytm i mełodja" dalszy 
pogadanka umuzykalniająca Nr. I 
prof, M, Józefowicz, 19,40: Рго- 

gram na piątek, 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy z Warszawy, 20.00: „Przesądy czło 
wii bez przesądów' — feljeton z Warsza- 
1 15: Muzyka lekka z Warszawy, 

uchowisko z Warszawy „Irydjon* 
— Z, Krasjńskiego). 22.35: Kom,,z Warsza 
wy. 22,20: Muzyka taneczna ze Lwowa, 

     

    

   

      

wszystkich  przedmio- 
tów do egzaminów w „_. z posady 
zakresie szkół Średaich Tierci właściciela 
Języki obce: francus- Po Zedzie się cukiernia 
ki, nićmiecki (konwer- TWialhia Z pełaem 
Sscja) oraz łacina pas Barano- 
grecki, Lekcyj udzieła- R. a CES 50, ja rutynowani korepe- ) awiarnia Centralna 

torzy b. wait Tanio sprzedam 
gimu. mag. filozofji i + 
spec matematyki, Zgł, skład apteczny 
do Adm, „Siowa” pod Dezkonkurencyjnej 
„Matura”, bandiowej mirjscowo- 

ści zaraz, Adres w 
Administracji, 

nałeży uważać za nicu- 

  

Urządzenie skiepowe 
przyrządy do wystawy z byłego sklepu 
„Hegenta* sprzedaje się, Dowiedzieć 
się ul, Wielsa 10, m. 1, od 8—9 i2—3 

apo c 1) 
Lekarze Kosmetyka 

  

  

Udz cism lekoyj Ё 
fran. usklego S 

niedrog» i korepetycyj. wiska: nod 

  

  

SADAAAAAAMAMAAI 

  

      

    

      

Mickiewicza 42 m, 11 
Ei ek tel. 7-94. Zguby 

Dr, Med. z. =. | Ładowanie J na- |" YYYYVYYVYYYYYYYVYYW 
ns rawa  akumulaio- 

Szyrwindt kosmetyki ów, słuchawek i а Zgubiony 
choroby weneryczne, ieczniczej głośników. Fachowo dowód oscbisty wyda- 
skórne i moczopłciowe. WILNO tanio. Firma > e a za, 

Wielka 19,04 9-1 5-7. w ekiewicza 1-4 | MICHAŁ Line Gedaiego. Stoło 
—————---- w Za 

DOKTOR MED. Urodęc=cz: 6 i RD A | mówicząde "a ‘н 
HADRYŁNIENICZOWA ae Sc; Ba gali -odóźwieżs, zsnwa fnia się.   
przyjmuje od i1--12wjej Skazy i Dizki, Masaż ——— 

icd 5-—6. kosmetyczny twrarrys 
Choroby skórne, lecze- Masaż ciała, elektrycz= 
nie włosów, kosmetyka ny, wyszczuplający (p2- 
lekarska i operacje ko- ue). Natryski „Fiormmo- 

Uczeń 7:e] klasy  Skradzioną 
Gima. Pafistw. udzieła książeczkę wr jskową 
ko cpetycyjś tanio zwydaną na mię Jana 
wszystkich przedmio Brzeskiego zamieszka- 

      

    
  

smetyczne. Wilno, na“ wediug prof. Syube tów w cdpowiednim d łego we wsi Lochowi- 

Wileńska 38, m. 1. ia, Wypadanie włosów, swoich kalifikacyj za-cze gm. Kobulnickiej 
> - łupież, Indywidualne kresie Antekolska 8 apow. postasskiego, — 

   AKUSZERKA  dobiersnie kosmetyków m, 2, gd 3-ej da 4 ej.przez P. U. Posta- 

   

   

ŚMIAŁOWSKĄ o każdej cery. Ostat L] wy, tmieważnia się. 
preprowadziła się ml * Ogrodnik mm Lód Tm 
Garbarska Im. ió (Gg r 4 obznajmiony we wszy: _ Zgubioną 

Mickiewiczs. Gda- stki:h dzi;łach cegrod-legiliyma:ję — nauczy 
ni twa, posiad jący cielską, wydańą przez 
chlvbae Świade. twa lnspekterat Szkolny na 
poszukuje posady. Ui.m Wilno za Nr. 27 na 
Orzeszkowej 11, u, ?,imię Autoniego Jodki 
dla Ogrodnika, unieważnia się. 
mieć SEE OO OO OZ 

binet kosmetyczny, & 
1uwa zmarszczki, piezi, 
wągry, łupież, brodsw- 
ki, kurzajki, wypsóznie 

włosów 

© POPIERAŚCIE 

L.0.P.P 

    

Kedaktor w. 2, Witold Tatarzyūski, 

rządzenia Czeki 

  

mis l Likwidaczj.ej w Wilnie uł. Trocka 7 z następującym pa- Sk tub araż 
rządkiem dziennym: Е z pokcjem ani 1) W,bór przewodniczącego. . placem do wynejęcia 

2) R zpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunek strat | Mi.kiewicza 34. Źgło- 
i zysków za 1931 r. oraz udzielenie Z.r.ądowi absojutorjum. sić się Wileńska “25 

3) Ro Sprawozdania oh Likwidacyjnej w | m. 9. Ma iejewsks | 
sprawie sprzedaży nalerącego do T-wa Segall przedsiębiorstwa | „gaus 
handlu towarami spiecznemi i perłumeryjnemi w Wilnie przy Tonis ISORA 
ul. Trockiej 7 „T-ws dla Handlu Towarami Aptecznemi i Pertu- 
meryjuemi I. B, S.“ Sp. Z 0, o. Kupno 

4) Wolne wnioski. ; 
O ile Walne Zgromadzenie z powodu braku naleźnej sto- w ZERZEDAŻ 

sownie do art. 30 RRC ilości głosów nie dojdzie do | "TYYYV"YYYVYYYYYYYYY 
skutau, powtórne Wa»lae Zgromadzen e wyznacza się w tymże 
miejsch io tejże godzinie na dzień 29 marca r, b. 7 tame sa> ICH 

  
  

  

  
&


