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(Telefonem z Warszawy). 

Piątek i sobota były to dnie praco- 

wite w Sejmie. Plenum trwało od ra- 

na do północy. 

Nic dziwnego. Na porządku dzien- 
nym były sprawy ustawy  przeksztai- 

cającej szkolnictwo, ustawy regulują- 

cej stosunek rządu do szkolnictwa 

średniego, wreszcie ustawy, obcinają- 

cej stawki, płacone dziś emerytom. 

Ustawa przekształcająca  szkołnic- 

two jest dla społeczeństwa tak ważną, 

że wagę jej można porównać tylko z 

konstytucją. Przyszłość narodu zależy 

od przyszłych pokoleń, innemi słowy 

od tego, na co wyrośnie ta młodzież, 

która dziś jest w szkołach. Wobec te- 
go zagadnienia zrzekam się porusza- 

nia go w tych „kronikach*, chociażby 

w najbardziej aforyzmowej formie: 

Szkolnictwo prywatne nie ma być 

ścieśnione. Przeciwnie, słyszałei», że 

Ministerstwo Oświaty stoi na jedynie 

słusznym punkcie widzenia, że szkol- 

uictwo prywatne powinno się rozsze- 

rzać i że między innemi powfinno być 

polem doświadczalnem dla wszystk:ch 

eksperymentów . pedagogicznycii. Po- 

nieważ w nowym ustroju szkolnictwa 

gimnazjum będzie trwało tylko 4 lata, 

a razem z liceum 6 lat, więc należy 

przypuszczać, że cała fala dzieci, która 

dziś przez rodziców skierowywana jest 

do klasy I-ej gimnazjalnej, zwróci się 

ku szkołom prywatńym, a może w nich 
i pozostanie. Byłoby to wielkem od- 
ciążeniem dla państwa, które dziś do- 

kłada pieniężnie do każdego ucznia i. 

każdej uczen'cy w szkołach państwo- 
wych typu: gimnazjalnego. 

Chociażby. ten przewidywany го7- 

rost szkoln'ctwa prywatnego . zmusza 

Ministerstwo do rozszerzenia swej k2n- 

troli nad dyrektorami i nauczycielami 

tych zakładów. Zresztą musimy się tu 

zastrzec, że jeśli piszemy „przewidy- 

wany rozrost”, to tylko dlatego, iż ш- 

ważamy, że taki właśnie powinien być 

‘ rozwój normalny naszego szkolnictwa 

prywatnego — nie wiadomo jednak, 

czy takie zjawiska, jak np. kryzys go- 

spodarczy, nie staną temu na przeszko- 

dzie. 

Przeciwko zwiększeniu kontroli pań- 

stwa nad szkólńictwem wypowiadały 
się wszystkie stronnictwa opozycyjne, 

od endeków do mniejszości włączn'e. A 

jednak szkoły ukraińskie, których ucz- 

niowie często uczestniczyli w akcji po- 

wstańczej (i rewolucyjnej, przeciwko 

państwu polskiemu skierowanej, powin 

ny były conajmniej spodziewać się 
tego rodzaju reformy. Tutaj Ukraińcy 
trzymali nadspodziewaną pomoc że 

strony prof. Strońskiego, który zarów- 

no na komisji oświatowej wiele razy 

głos zabierał, jak ii na trybunę sejmo- 

wą kilka razy wchodził, aby dowodzić, 

że nowa ustawa nie jest zgodna z trak- 

tatem wersalskim, z zobowiązaniami, 

które Polska na siebie wzięła w sto- 

sunku do swo'ch mniejszości. Pani Mi- 

lena Rudnicka, pos. Jeremicz, pos. 

Giruenbaum — wszyscy po kolei dzię- 

kowali pos. Strońskiemu za doskonałą 

argumentację ich tezy. Pani Milena Ru- 
nicka oświadczyła nawet, że nie po- 

trafiłaby sama tak dobrze tej tezy 0- 

bronić. Osob'ście wątpię, aby to wy- 

stąpienie prof. Strońskiego w imieniu 

Genewy, Ligi Narodów i mniejszości 

było posun'ęciem z jego strony taktycz 

nem i taktownem. Przypomina mi się 

nieboszczyk cesarz Mikołaj II, jak mó- 
«ił: „Witte sposobnyj czełowiek, no 

uwlekajets'a“. Tak samo jest z prof. 
Strońskim. Jest to bardzo zdolny czło- 

wiek, świetny mówca, lecz  „uwleka- 

jetsia”. : 

Wszystkie poprawki posłów Som- 

mersteina ; Gruenbauma popierane by- 

ły przez endeków. Za wszystkiemi wnio 

'skami endeckiemi głosowali także Žy- 

dzi. Oto są szczegóły, które polecamy 

prof. Komarnickiemu do uwzględnien:a, 
gdy również w sprawach szkolnictwa, 

bo w sprawie nu nerus clausus, pędzie 

wygłaszał swój referat. 

Ustawa o emerytach więcej wzbu- 

dziła rozmów w społeczeństwie, niż w 

Sejmie. Oczywiście, ciężko jest obniżać 

pobory emerytom, ale niusimy mieć ja- 

kąś linję konsekwentną. Oto z dnia na 

dzień twierdziny i konstatujemy, że w 

Polsce brzemię podatków jest za cięż- 

kie. Konsekwencja tego sądu jest jed- 

na: należy oszczędzać.  Oszczędzać 

wszędzie, gdzie i ile można. Okazało 

się, że połska ustawa emerytałna jest 

bardzo I'berałna w porównaniu do in- 

nych państw europejsk'ch. W Rosji 
przedwojennej urzędnik otrzymywał e- 

meryturę dopiero po 25 latach służby, 

i nas dotychczas już po 10 latach. No- 

wy projekt przesuwa tę gran'cę do 15 

lat. Więc dopiero po 15 latach urzędnik 

państwowy będzie otrzymywał emery- 

turę w wysokości 40 proc. swej pen- 

sji, a każdy rok służby powiększy mu 

zaopatrzenie emerytaine o 2,* proc. 

Po 25 latach to coroczne powiększan'e 

wyniesie już 2,8 proc. Eme'ytura urzę- 

dnikom, odziedziczonym przez Polskę 

po państwach zaborcz%ch, ohniža się 

o 8 proc. Należy zauważyć, że ani Au- 

strja, ani oczywiście ZSSR nic nie pła- 

ci Polakom, którzy byli na państwowej 

służbie w tych krajach. 

Odważnie spojrzał prawdzie w ©- 

czy pos. Polakiewicz, który referował 

redukcje. Trzeba przyznać, że o ile 
opozycja w sprawach szkolnych wysła 

ła swych lepszych mówców: przema- 

wiał Stroński, jak zawsze  pierwszo- 

rzędnie, pani Milena Rudn'cka z pate- 

tycznym wdziękiem uczen'cy kultury 

literackiej naszych powstań i walk nie- 

podlegiošc'owych, pos. Czapiński, któ- 

ry bądź co bądź wyróżnia się pewną 

rzeczowością wśród swoich demagogi- 

cznych i bezładnych kolegów — o :y- 

le w. sprawach emerytalnych  wystała 

* opozycja mówców nudnych lub humo- 

rystycznych.. O ile ta sprawa była do- 

skdhale wyjaśniona przez pp. Polaxie- 

wicza i, wiceministra Starzyńskiego, o 

tyle źle była atakowara. 

Jeśli się gadało przez dwa dni, to 

obyć się nie mogło bez enizodów za- 

bawnych, a więc bardzo zabawne były 

„sceny polemiki pomiędzy posłamiGruen 

baumem i Wiiślickim. Podczas przemó- 

wienia posła Strońskiego jeden z sena- 
torów, siedzący w loży przeznaczonej 

dla podsekretarzy stanu, a zmęczony 

debatami i słuchaniem, zasnął w najlep 

sze. Ponieważ. dźwięczne jego chrapa- 

nie bawiło Izbę, marszałek posłał woż- 

nego, aby go obudził. Pos. Stroński nie 

widzi tego incydentu, a natomiast wi- 

dzi śmiejącą się Izbę. Zaczyna więc 

gniewać się i odcinać w sposób nerwo- 

wy. Marszałek tłumaczy mu łagodnie: 

„Pan poseł nie widzi, co się za panem 

dzieje”. * | Cat 
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Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

mówionych nie zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

Redakcja rękopisów niezz 

че zd 

  

NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA „SŁÓWKO* I „WILCZE ZĘBY”. : 

- PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
UĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
|)UKSZTY — Bułet Kolejowy. { 

GLĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow i 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy —-K. Smarzyński, 
IWIENIEC —- Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, | 

i KLECK — Sklep „Jedność'** 
LIDA — uł, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“, 

Ratuszowa — księgarnia Jazwiūskiego, | 
WOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

| NIEŚWIEŻ — ul. 

    $WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
JANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 

SK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskjego, uł, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Įuczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgaraj Kal, „Ruch“, 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eį i 3-eį gr, 40, Za tekstem 15 gr, Koniunikaty, oraz 

  

  

Japończycy zdobyli Kiang-Wan 
ARMJA CHIŃSKA W ODWROCIE 

PROTEST RZĄDU CHIŃSKIEGO. 
SZANGHAJ. Pat. Rząd chiński wy- 

słał do Tckjo protest w sprawie zbom- 
bardowania w zoraj przez Japtńszyków 
miejscowości Hang Czou bez uprzedze- 
nia i bez powedu. Wg óficjainych kół 

Japeńskich, bom bardowanie Hang-Czau 
nastąpiło na skutek wladomeści, że sa- 
mol: ty chińskie gotują się do napadu 
na transporty japońskie. Е 

TAKTYCZNE BŁĘDY JAPCŃCZYKÓW. ‚ 
PZRYŻ. Pat, Zdaniem rzeczoznaw= 

ców francuskiih, J.pończycy nie wyko- 
raystu'ą dostatecznie swej artylerji, ata. 
kują albo bez destatecznego przygoto- 
wenia zrtyleryjski: go aibo t.ż atakują 
abyt późno po bcmbardowariu Pod- 
cz-s gdy piechota ich w: Iczy już z pier 
wszemi linjami przeciwnika, „działanie 
artylerji ra drugiej linii j-st bard:o 
taę»to niodostateczne. Wydcje się, ża 

łączność między piechotą a artylerją 
pozcstawia bardzo wiele do Życzenia. 
Jednakhowiż rzeczoznawcy utrzymują, 
że nie naieży zapominzć, iź obecna ta 
ktyka Japcńczyków podyktow-na jest 
słabośrią ich stanu liczebnego. Dowód- 
ta jednistki bojowej, która poniesie 
str<ty, ried-Jące się wytłumaczyć ko- 
nieczną potrzebą, otrzymuje ostrą na- 
ganę. © 

KOMUNIKAT FOSILSTWA JEPCŃSKIEGO 

WARSZAWA, (Pai). Japońskie strzelaninie zajęła drugą linję 
poselstwo w Warszawie nadeSła- 
ło nzm następującą depeszę Ja- 
pońskiego Sztebu gereralnego O 

pozycył chińskich, poczem wysu- 
ręła się pa linję, łączącą Miao- 
Hcng Czen z zachodnią krawędzią 

sytuacji na froncie pcd Szancha- Klang Wan. Wieczorem wojska 
jem: Do wieczora 25 b. m. 9ta chińskie, zne jdujące się w wiosce 

dywizja Japońska po niszczącej Kiang-Wan, rozpoczęły odwrot. 

Kto będzie głównodowodzącym 
WOJSK JAPCŃSKICH W CHINECH. 

MCSKWA. Pat. Donoszą z Tokio: 
Drtychczasowy wiceminister woiny Su- 
9 ата mianowany zostsł dowódcą 12 

dywizji, znajdującej się w Szangheju 
i prawdopodobnie otrzyma główne do- 
wcdztwo. wojsk japońskich w Chinach. 

INTERWENCJE POSŁÓW FRANCUSKIEGO I ANGIELSKIEGO 

SZANGHAJ, (Pat). Urzędowo komuniku 
ją, że poseł francuski w Szanghaju oraz pos. 

augielski wyjechali dzisiaj z Szanghaju do 

Narkinu, by spotkać się z gen. Czang Kai“ 

Szekiem. Gdy pized kilkoma dniami generał 

chiński zdawał się skłaniać do zawarcia po- kojowych. 

kojowego arrangement z Japończykami to 
obecnie, od ctwili, gdy jego najlepsze dwie 

„dywizje wchodzą w skład 19 korpusu armji 

kantońskiej, walczącej przeciwko J»pofńczy- 

kom, wykazuje mniej chęci do rozmów po- 

Niemcy dążą do opancwania kłajpecą. 
Cświedczenie ministra Zauniusa. 

KOWNO. Pat. Minister Zaunius 
wygłosił przemówienie, poświę- 
cone Sprawie zatargu kłe jpedz- 
kiego. Według Zzuniusa, Niemcy 

dążą do utworzenia z kraju kłaj- 

pedzkiego wolnego państwa, sże- 

by z czasem ułatwić przyłączenie. 

go do Niemiec. Tego planu Niem- 

com nie uda się przeprowadzić — 

oświadczył Zaunius. Będziemy Z 

całą stanowczością bronić auto- 
nom]i kłajpedzkiej. 

Nie potrzebujemy zapewniać, 
że Kłajpeda stanowi integralną 

część państwa litewskiego. Niem- 

cy rozpowszechniają pogłoski, 
jakobyśmy mieli zamiar ograni- 

czyć autonomię Kłajpedy. Po- 

głoski te są bezpodstawne. Spra- 

wa się przedstawia wręcz Od- 
wrotnie. Cały szereg postano- 

wień statutu kłajpedzkiego z0- 

stał naruszony przez Niemcy. 
Dotychczas wszystkie te wypad- 

  

ki traktowaliśmy pobłażliwie. Jed- 

nakże wypadki ostatnie wyczer- 

pały miarę cierpliwości i zmusiły 

nas do zastosowania ostrych 
środków w celu spowodowania po 

szanowania naszych praw. Mamy 

nadz eję, że burza minie jeszcze 
w roku bie.żącym I że sprawa 

zostanie definitywnie załatwiona. 
Minister Zaunius omówił nie- 

które ustępy mowy kancierza 
Brueninga i oświadczył, Że re- 
presje stosowane być mogą Je- 
dynie do tego państwa, które 
nie wykonywa  międzynarodo- 

wych zobowiązań. Jest rzeczą 0- 

czywistą dla każdego, które z 

Obu państwa—Litwa, czy Niem- 
cy—nie spełnia zobowiązań mię- 
dzynarodowych. Żadne pogróżki 
nie powstrzymają nas zakończył 

minister Zaunius — od obrony 

przysługujących nam praw. 

EU" — 

Komisje konferencji rozbrojeniowej 
GENEWA, PAT. — 5 komisyį konferen 

cję rozbrojeniowej zebrało się w dniu 27 bm, 

na posjedeznie organizacyjne, 

Komisja połtyczna wybrała  prezydjum 
w tym samym skladzie, co prezydjum g'ów 
nej komsji, Przewodniczącym jest Hender- 

son, wiceprzewodniczącym Politjs, referen- 

tem Benesz, 

W ciągu @та wczorajszego wysuwane 

były inne kandydatury, szczególnie kandy- 

datura delegata Szwajcarjj Hubera, Jednak- 

że następnie zaniechano myśli powołania 

specjalnego składu prezydjum j porozumja- 

no się co do utrzymania dla komisji politycz 

nej składu biura komisji głównej, 

  

  

Król Alfons XIII powraca na tron 
MANIFEST DO HISZPANÓW WIERNYCH MONARCHJ! 

MADRYT. Pat. Były król Al- 
fons oraz ksiąže Bourbon d'Est 
wydali manifest do Hiszpanów, 

w którym były król oświadcza, 
że z powodu anarchli panującej 
w jego kraju zmuszony jest 
przerwać milczenie. 

Były król powtarza, iż abdy- 
kował, nie wyrzekł się Jednak 

nigdy swych praw | wzywa wSzy- 

stkich Hiszpanów, żeby skupili 

się pod jego sztandarem, wresz- 

cie były król oświadcza źe uzna- 
je swego wuja Karola Bourbon 
d'Est za głowę rodziny i wzywa 

  

Hiszpanów wiernych monarchl: 
do utworzenia prowizorycznego 
rządu i;zwołania konstytuującego 
zebrania Kortezów. 

  

Wybory Prezydenta Rzeszy 18 marca 
BERLIN. (Pat) Ustawa, wyznacza- 

iąca termin wybor w prezyderta Rze- 
Szy na 13 marca, względnie 10 kwie- | 

tnia, została przez Reichstag przyjęta 
jednomyślnie. & 

  

CHIŃCZYCY WYPARCI 
ZE SWYCH STANOWI:K 

SZANGHAJ. PAT. — Według ostat 
nich wiadomości ze źródeł japońskich, 
Japończycy zajęli Kiank-Wan. Po gwał 
townem bombardowańu piechota ja- 
pońska miała zająć okopy, wypierając 
Chińczyków. 

SZANGHAJ. PAT. — Sztab głów- 
ny japoński donosi, że Japończykom 
udało sę zawładnąć miastem Kiang- 
Wan. Jednakowoż w części wschod- 

niej miasta wciąż jeszcze znajdują się 
kulomioty chińskie, które uparcie bro- 
nią swoich stanowisk. Kiang - Wan 
przed zburzeniem przez samoloty ja- 
pońskie było miastem,  pos'adającem 
150 tysięcy ludności. — - 

GWAŁTOWNA KANONADA 
SZANGHAJ, (Pat) W sobotę o 5 rano 

japońska artylerja skierowała gwałtowny 
ogien na Sza Pei, gdzie skoncentrowane Бу- 
ły większe oddział, chińskie, Bomba dowa- 
nie wenieciło szereg pożarów. Chińska ar= 
tylerja odpowiadała również gwałtowną ka- 
nunadą. 

POGŁOSKI 
© ZAWIESZENIU BRONI 
GENEWA. PAT. — W sobotę po 

południu,w kołach ' zbliżonych do Ligi 
Narodów rozeszła się pogłoska 0 za- 
wieszeniu broni w Szanghaju. 
ESET SEL UIS 

P. MIN. JĘDRZEJEWICZ ZANIEMÓGŁ 
P. minister Jędrzejewicz, który przy 

„był wczoraj do Sejmu, by wziąć udział 
w debacie nad ustawą o ustroju szkol- 
nictwa, jeszcze przed przystąpieniem 
do obrad nagle zasłabł i zmuszony był 
powrócić do domu. 

POLSCY PTZEMYSŁOWCY 
W ANGLJI 

LONDYN. PAT. — Delegacja po|- 

skich przemysłowców, która przybyła 

tutaj w cełu zwiedzenia angielskich tar 
gów przemysłowych, odbyła w cągu 

tygodnia szereg konferencyj z organi- 
zacjami gospodarczemi W:elkiej Bryta 
nji, jak również z departamentem han- 

@ц zagran cznego, tederacją przemy- 

słu brytjskiego, związkiem izb handlo- 

wych std. O: wrażeniach swych i prze- 

biegu rozmów londyńskich członkowie 

delegac.j poinformowali wczoraj przed. 

staw cieli wielkich dzienników i agen- 

cyj angelskich. Na tej konferencji pra 
scwej delegaci przemysłu polskiego wy 

jašnili, że celem ich wizyty jest nawią- 
zan'e bliższego kontaktu z brytyjsk emi 
organizacjami gospodarczemi oraz zba 
danie i wspólne rozważenie możliwości 
szerszego niż dotychczas pokrywania 
zapotrzebowania Polski na rynku an- 
gielskim. Delegaci wskazali na trudno 

šai, istniejące w stosunkach handlo- 

wych polsko-niemieckich, a wynikające 

z nieratyfikawania przez Nemcy zawar 

tego już traktatu handlowego oraz z 

całego szeregu zarządzeń celnych. 

otwierają się przez to w Polsce poważ 

ne możliwości dla przemysłu angielskie 

go. Oświadczenie delegacji polskej 

przyjęli przedstawiciele prasy angiel- 

skiej z najwyższem  Zainteresowaiiem 

i zadowoleniem. | 

MOŻLIWOŚCI DLA EKSPORTU 
BRYTYJSKIEGO W POLSCE 

LONDYN. PAT. — „Times“ obszer 

nie opisuje nowe możliwości dla eks- 
portu brytyjskiego w Polsce. Informu- 
jąc o konferencji prasowej z polskimi 
przemysłowcami, „Times'* podkreśla 

szereg interesujących cyfr, podanych 
przez delegatów polskich w toku kon- 

ferencji, które to cyfry wskazują na 

możliwość zastąpienia niemieckiego im 

portu w wielu kategorjach towarów 

importem brytyjskim. Dziennik zazna- 

cza, że dotychczas wiele wyrobów bry 

tyjskich szło do Polski nie bezpośred- 

no, lecz za pośrednictwem Niemiec, 

które obecn'e należy usunąć. 

BOJSOT ELEKTROWNI W HAM- 

BURGU 
BERLIN. PAT. — W. Hamburgu 

kupcy detaliczni ogłosili bojkot elek- 

torwni. © godz. 17 wszystkie reklamy 

i oświetlenia wystaw zostały zgaszo 

ne. Niektóre firmy ośwetlły swoie wy 

stawy lampami natftowemi, Straty, ja- 

kie poniesie ełektrównie, obłiczają na 

15,000 marek dziennie. 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego .20 gr, 

SILVA RERUM 
‚ М ur. 45 naszego pisma podawal:- 
śmy na tem m'ejscu niepokojącą wia 
domość o dokocnywających się zmia- 
nach w akcji obrządku wschodniego. 
M.eliśmy wówczas odrobinę nadz'ej, 
liż podane przez A.T.E. informacje nie 
są całkowicie Ścisłe. Il. Kurjer Codz. 
(nr, 58) zamieszcza alarmujący arty 
ku! p, t. „Na połskich Kresach Wschod 
nich nie wolno budzić... Rosji". Czyta- 
my tam m, in, я 
2 owa instrukcje 

ej „Pro Russia* — nazywaj ię 
ei 3 ūsžotijs oktim 

dį nariis“ (komįsja dia 
czajnych nakazują ni mniej raj 
prowadzenie rownolegie z akcją m.syjną ak 
cji rusyfikacyjnej na naszych Kresach 
Wschodnich, Wedle tych jnstrukcyj, biskup 
Czarnecki otrzymał nakaz używana w nabo 
żeństwie i kazaniach języka rosyjskiego, — 
Pozatem rzekomo cze (?) czynniki 
watykańskie postanowiły wydeiegować do 
Polski (do akcji t, zw, obrządku wschod- 
niego) misjonarzy narodowości francuskiej, 
holendersk,ej i riemieckiej , twierdząc, że 
księża naroduwości polskiej nie nadają się 
do prowzidzenia akcji unijnej ze względu 
na swój szowinizm (1), 

Już niejednokrotnie wskazywano na to, że 
akcja tej komisji znajduje się pod n:ewątpli 
wym - wpły emigracji rosyjskiej, która 
mimo cięgów, jakje otrzymała w czagie re- 
wolucji, n.czego się nie nauczyła į 0 nį- 
czem nie zapomniała, Rosjan,e cj zawsze 
intrygują w Watykanie, snują fantastyczne 
Obrazy j miraże zdobycja Rosji dla Kościo 
ła katolickiego i wskazują przytem chętnie 
na „szowin'zm polski“, jako па przeszkodę 
stojącą па drodze tego wielkiego dzieła mi 
syjnego, 

Że akcja ta posjada wybita'e antypolski 
charakter i zwraca sę Ace 4 » 
cińskienii, tego dowodem jest wypowjedzja 
ny jeszcze w roku 1922 -eierat ks, Trof,ma 
Siemiackiego z Petersburga na kougresie 
ut jnym w Częchosłowacjj, któr; tc teferat 

Dc = obszernem streszczemu mie- 
ięczni| © t św, i Me-- mie p, t, „Aipostola „ Cyryla į = : 

W referacje tym ks Siemiatyck'į ataku- | 
lakėw, pisząc min, že nawet „unįtow nje chca | 

je niesłychanie oszczerczo kler polskį į Po- 
księża katol.ccy grzebać na cmentarzach 
katolick'ch (!!), że w Radomiu żołnierze 
polscy tańczyli w cerkwi (111), w jnnej zaś 
urządzili kancelarję, dalej że w Chełmie Po 
lacy wysadzili dynam;tem najpiękniejszy ko 
ściół prawosławny w Polsce (11) į td, 

Wszystkie te oszczerstwa miały służyć za 
dowód nietolerancji Polski i prowadzą do 
konkluzji, iż Polacy nie posjadają powołania | 
do misji apostolskiej, Rosyjskim; misjona- 
rzami mogą być tylko katofcy grecko- sło wiańskiego obrządku, jak również Las a 
innej narodowošci, ale nigdy nie Polacy | 

W końcu czytamy tak.e postulaty: = 
Przedewszystk(em naieży wszystk ch kato 

lików grecko-słowiańskiego obrządku wraz | 
z jch duchowieństwem na całem dzisiejszem | 
terytorjam Polski, Litwy, Białoru$, U! ” 
Wołynia j Chełmszczyzny (!) wyjąć! z pod 
jurysdykcji biskupów łacińskich (11), 

Należy stworzyć komjsję z osób wskaza 
nych przez Stojcę Apostolską ; wysłać ją 
% pypsteji sat celem stw'erdzenja na 
miejscu, czy ludność życzy sobie pozostać 

przy obrządku grecko-słowijańskim czy łacjń 
skim, lub czy ma zamiar zostać przy schiz 
nie, a następnie zdać sprawę w Rzyme z 
wyników gdyż wszystkie įniormacje p sy 
łane ze strony olaków w tej sprawie ” 
Rzymu, są łgarstwem i nie zasługują na za 
ufanje, ` 

Powinno się' žadač natychmįastowego 
opróżnienia łacińskiego RR: podła- 
skiego, a na owem terytorjum powinno stę 
odnowić chełmską eparchję grecko — sło- 

„ Mańską, b skupą Przeździeckiego zaś nale 
ży przenieść tam, gdzie większa część lud 
noścj jest narodowości polskiej, 

„Z wielkiem zdziwieniem musimy stwier | 
dzić, że komisja dla nawracania Rosj kro- | 
A £ linji tych postulatów, wyrażonych w 

r, З 
A wiec przedewszystkiėm mžanowano 

osobnego biskupa najpierw w osobie ks, 
Buczysa, a potem ks, Czarneckjego, Instruk 
cje zaś o których mówimy na wstępie, wy 
kluczają księży polskich z działalności mj- 
syjnych, a stawiają nas przed perspektywą | 
mnisjonarzy innych narodowości, a przede- 
wszystkiem misjonarzy niemieckich (1) — — 
Pozatem ma być wydelegowany do Polski 

  

komisji watykań- 

    

«prof, Petrani, który та zająć kierownicze 
stanowisko w seminarjum duchownem ob- 
rządku wschodniego w Pińsku, Teza, że 
ludność Kresów, pomimo odmian dydaktycz 
nych, jest,, rosyjska (1) święcj triumfy, | 

_ Kiedyż się skończą (i jak?) niebez 
pieczne  eksperymeńty, uprawiane | 
przez zaślepionych teoretyków, „ucha- 
takteryzowanych na Anglków*?.. || 
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ODZNACZENIE PROFESORA 
WIERUSZ-KOSTANECKIEGO 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 27 bm. 

p. mnist-r W. R.i O.P. Jędrzejewicz 
udekorował wielką wstęgą orderu Od- 

rodzenia Polski dr. Kazimierza Wie- 
rusz-Kostaneckiego, profesora Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego, prezesa „Pol- 

skiej Axademji Umiejętności w Kra- 
kowie.
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LITWA W ŚWIETLE ELEKTRYCZNOŚCI 
“P. DYREKTOR J. GLATMAN 

JP. Dyrektor Elektrowni Miejskiej 
Jutjssz Glatman przed miesiącem od- 
był podróż do Litwy. Spędził tam 
kilka tygodni. 

,— Jakie są pańskie wrażenia, pa- 
nie dyrektorze, jakie obserwacje? — 
takie ogólne zapytanie pozwalamy so- 
bie postawić. : : 

Dyrektor Glatman z uśmiechem 
zastrzega się zgóry, że nie będzie 
umiał udzieiić wyczerpujących  infor- 
macji. Jest przecie iożynierem.elekiry- 
kiem. Specjalistą w pewnym zakresie, 
Patrzy na Świat pod tym kątem wi- 
dzenia. 

— O, to może być tem bardziej 
interesujące! Oxreślimy to stanowisko 
w nieco żartobliwy sposób: 

Litwa w świetle elektrycz- 
ności. 3 : 

I okazuje się, że istotnie w tej 

dziedzinie można bardzo dużo powie- 

dzieć, dużo pochwalić, stwierdzić wiel. 

kie postępy Litwinów. 
Litwa elektryfikuje się. 
Niema prawie miasteczka na Lit. 

wie, któreby nie posiadało oświetle- 
nia elektrycznego. Ale. nie to jest 
jeszcze ważne. Ważre jest to, że zo- 
stał szczegółowo opracowany plan 
szerokiej elektryfikacji kraju. 

Wyzyskanie sił wodnych — oto co 
najbardziej interesuje k łą fachowe 
Litwy. Powstał w tem celu komitet, 
który otrzymał z Ministerstwa Komu- 
nikacj: subsydjam na prowadzenie ba- 
dań w sumie 80000 htów. Komitet 
zajmuje się specjalnem badaniem Niem- 
na i Wilji jako zbi: rnków dziennych 
o mocy 50.000 KM,, zasilających sieć 
w godzinach szczytowych. Wybudo» 
wan* tu elektrownie mają w przy- 
Szłości pracować na sieć okrężną o 
nafięciu 60 KV, która przejdzie pier- 
ścien em naok: ło Litwy i połączy mia- 
sta: Kowno — Janów —Szawle—Ktaj- 
peda—Jurborg— Kowno, z cdnozami 
do Birż i Marjampola. Przewid iane 
jest połączenie sieci okrężnej "koło 
Tylży z siecią Ostpreussenwerk, mó: 
wi się również O ewentualrem połą- 
czeniu z W Iiem. Narazie jednak, aby 
przyśpieszyć realizację projektu, be- 
dzie wybud wana sieć o napęciu 30 
KV w kierunku: Kowno—W.łkomiere 
—Poniewie2—Szawle; sieč ta w póź 
niejszym, rozszerzonym rlanie będzie 
odnogą pomocniczą. Roboty przed- 
wstępne, badawcze, jak również $ро- 
rządzane projektów Siłowni i sieci, 
prowadzi sę w intensys nem tempie. 

Przy tej pracy nie zapom naią tech- 
nicy litewscy o najpotężniejszej sile 
wodnej Litwy, t. zw. „Birstono Kilpa“ 
na Nie nnie, obliczanej do 70.000 ko- 
ni. Projekt ten wszakże zachowuje 
się na przyszłość, gdyż stery  facho- 
we nie widzą narazie możliwości ra- 
cjonalnego zużytkowania uzyskanej 
mocy. 

Z tych projektów i prac widać że 
jest tam rozmach, są wiel<ie aspiracje. 
Czy w innych dziedzinach życia do- 
strzega się podobny postęp? Mimo 
kryzysu? Przecie i Litwie musiał się 

+ on dać we znaki? 
— Niewątpliwie. Obecna zima jest 

i tam przełomowa. Ale można mówić 
o tem, co zostało dotychczas, przed 

osią- 
_gnięte. Człowiekowi, który widział 
Litwę dziesięć 1:t temu, nasuwają się 
pewne spostrzeżenia, 

— Naprzykład? 
— N.przykład— drogi. Widać wiel-- 

ki postęp. Dużo nowych; dobrze bite 
szosy. Meljoracja jest również bar- 
dzo rozw nięta. Odbywa się ona prze- 
ważnie na k szt państwa, które za- 
trudnia w ten sposób bezrobotnych. 
Wł.ś.iciele gruntów otrzymują rów- 

E = 

” OL 
ON; A“ 

Mickiewicza Nr. 11 
tel 593. 

MARK CS TA ILO KTS SLR DNA INS) 

Szekspir na Pohulance 
Odrazu, bez obwijania rzeczy w 

bawełnę, powiem, że Radulski jako 
reżysec Twelfh N ght zrobił więcej 
niż dwie gafy. Prawda, że gafy od- 
kupił inwencmayi. Rozpatrzmy naj- 
pierw gaiy. Figurami całkującemi są 
Wióla i Sebastyan. Bez nich nie ma 
Sztuki. Teatrom udaje się czasem zro- 
bić z dwóch lud'i dwie kropie wody 
do siebie podobne, Na Pohulance 
Kam ńska i Wasilewski są dobrą 
dwójką dla oka, Gdy chodzi jednak 
o ucho, to serce zakochane Oliwi 
chyba nie powinno dawać się bardzo 
zwieść, slycząc tubalny niemal głos 
męzki i samsczy a z drugiej strony 
ten inny głos: falset zalatujący z po- 
znańs«a. Przestajemy wierzyć Oliwii 
gdy dostrzegamy, że jest głucha lub 
sonorycznie kaleką i nie odróżnia ba- 
su od p:sku. Głosu nikt nie oszuka 
w miłości. Radul ki musi się z tem 
zgodzić, że oko zakochane może być 
upite i pomieszać barwy i kszt-łty. 
Ucho jest czemś więcej niż oko. Don 
Jnan wiedział, jakgłos miękczyć i wy- 
ginsč, aby omotać jaką sencrę i 
gimnastyką głosową zdobywać jej 
wdzięki. 

J.'na gf: Radulskiego to nad- 
mierna ilcść wody wlana do Szekspi- 
ra. Ktoś podał mi nawet w minutach 

Ё° , 

0 WRAŻENIACH Z LITWY 

nież od państwa pożyczki na prowa- 
dzenie robót meljoracyjnych, 

" W komunikacji autobusowej rzuca 
Się w oczy rozwóji rozszerzenie sie- 
ci, natomiast s.eć kolejowa jest rzad- 
ka. W związku z rozwojem ruchu sa- 
mochodowego na uwagę zasługują 
znakomicie urządzone stacje benzyno- 
we. K.żde, najmnejsze miasteczko 
ozdobione jest na rynku nowoczesną, 
świetnie funkcjonującą stacją benzy- 
nową. 

J:śli chodzi o rolnictwo, podkreś- 
fć nsleży rozrost szkół rolniczych, 
specjalaie niższych, przeznaczonych 
dia włościan, 

— A co pan dyrekior 
Kownie? 

— Wiemy dobrze wszyscy, 
Kowno, jako stolica, rozwijało się 
znacznie i rozbudowało. Gdybyśmy 
je jednak zestawili z Wilnem, ustapi 
mu naturalnie i obszarem i pod wzglę- 
dem ruchliwości. Wszak Ji zy około 
93 tysięcy mieszk: ńców. Ale niektóre 
gmachy ma imponujące: takie, dajmy 
na to, budowle, jak nowoczesna. polt- 
technika na Aleksociu. Charakter 
wielkomiejski pewnym dziel' icom ra- 
dają również asfaltowane ulice, co u 
nas wciąż pozostaje w sferze projek- 
tów i dyskusyj, 

— A teraz pytanie drażliwe. Sto- 
sunek władz i funkcjonarjuszów, po- 
wiedźmy, granicznych i policy,nych 
do pana dyiektora jako do przy- 
bysza z Polski. 

— O, pod tym względem —muszę 
wyrazić swoje całkowite uznanie. 
Uprzejmość i grzeczność bez zarzutu, 
p'łączone z najdalej idącą uczvn- 
nością. ‚ у 

powie o 

że 

= 

Sen.Borach o obaleniu 
FILADELFJA, (Pat). W wywiadzie z 

przedstawicielem jednego z tutejszych dzien- 

ników sen. Borach oŚwiadczył, że traktat 
wersalski powinien ulec zmianom albo w 

wa 

traktatu Warsalski? go 
drodze pokojowej, albo przemocą. Jedyna 

nadzieja na zmianę stanowiska Francji w 

sp awie traktatu wersalskieg> dodał Borah— 

płynie z warunków gospodarczy.h,. 

MINISTER GHIKA ODWOŁANY Z GENEWY 
BUKARESZT. (Pa!) Mnster Ghi 

ka został odwołany z Genewy i po- 
wrócić ma do Bakaresziu j szcze w 
bieżącym tygodniu. Przewodaictwo de- 

Przemówienie 

Aegacji rumun kiej na konferencji roz- 
brcjeniowej przejdzie w ręce posia 
Titulescu. 

Ojca Świetego 
  

NADANE BĘDZIE PRZEZ RADJO 
RZYM. PAT. — Dnia 28 lutego, o 

godzinie 18-ej Ojciec Święty wygłosi 
przemówienie z „okazji odczytywania 
dekretu o cnotach i zasługach franci- 

szkanki misjonarki Marji Pallotta. Ra- 
djostacja watykańska nada to przemó- 
wienie na fali o długości 50,26 metrów. 

  

Znowu śmierć w walce bokserskiej, 
BERL'N. Pat. Podrzas wczorajszych 

walk bokserskich w Beriinia wydarzył 
się trag'czny wypadek Jeden Zz mto- 
docianych bosserów berlińskich Voeik- 

ner, powalony przez przeciwnika, upadł 
tak nieszczęśliwie, ża stracił przytom= 
ność I zmarł po przewiezieniu do szpi- 
tal s. 

  

Belgjskie zamówienia dla hut katowickich 
KATOWICE. (Pat). Jak donosi 

prase, zjednoczone huty Królew- 
ska i Laura otrzymały od kolei 
belgijskich zamówienia na ma- 

Kara Śmierci 
POZNAŃ Pat. W dniu 27 b. m od- 

była się rozprawa sądowa w Sądzie O- 
kręgowym jako sądzie doraźnym prze- 
ciwko gioin:mu bandycie i mordercy 
W.lontemu Frankowskiemu vei E"icho- 
wi Frankowi, oskarżonemu o zamorda- 
wanie strażnika graniczn go | poszuki- 

terjały nawierzchniowe na sum © 
około 3 miljonów franków Szwaj: 
carskich. 

w Peznaniu. 
wanego przęz sądy niemieckie Fran- 
kows-i został skazany na karę śmierci 
pr<ez powieszenie. Obreńca zwrócił sią 
do Pana Prezydenta © łaskę dla ska- 
zanego. Jeśli pan Prezydent nie ska- 
rzysta z prawa łasti, wyrsk zostanie 
wykonany w poniedziałak rano. 

  

(o się stało z synem dyrektora iombardu 
PRRYPUSZCZENIA I DOMYSŁY 

WILNO. — Mimo us'lrych starań 
pońcji zagadkowe zaginięcie syna wła 
ścicielą lombardu „„Kresowja* Lejbo- 
wicza pozostaje nadal tajemnicą, i 
dz'eń wczorajszy nie wniósł do sprawy 
nic konkretnego. 

Jak donosiliśmy wczoraj, chłopca 
uprowadzono z ulicy Zawalnej. 

Wracał on -w towarzystwie trzech 
kolegów z gimnazjum hebrajskiego, 
mieszczącego sę przy tejże ulicy, dro- 
gą okrężną do domu (ul. Wielka róg 
Łotoczka). Niedaleko rynku drzewne- 
go jacyś dwaj osobnicy, jadący furman 
ką, zatrzymali chłopców i nawiązali 
rozmowę. Dzieci, znęcone perspekty- 
wą przejażdżki sanami chętnie odpo- 
wiadały na zapytania nieznajomych, 
domawiając się ciągle jazdy wozem. 
W pewnym momencie jeden z n'ezna- 
jomych wydobył z kieszeni trochę bilo- 
nu i, wręczywszy go trzem kolegom 
Lejbowicza, wysłał ich do pobliskiego 
kiosku po papierosy dla siebie. Za fa- 
tygę dzieci miały kupić sobie cukier- 
ków, a ponadto otrzymały zapewnienie, 
że gdy wrócą pojadą saniami aż do 
rogatek. jeszcze przed odeįšciem ko- 
legów Lejbowicz usadowił się na se- 
dzeniu, obok nieznajomych, zam'e- 
rzając na wozie oczekiwać powrotu 
swych towarzyszy. 

Można sobie wyobrazić гохстаго- 
wanie uczniaków, gdy po powrocie nie 
zastali już sań jak równ'eż swego przy 
jaciela. 

Przypuszczając, że zdołają jadą- 
cych dogonić, malcy podążyli szybko 

Występy artystyczne. 

z zegarkiem w ręku, ile jest prawdzi- 
wego Szekspira na Pohulance a ile 
cieczy którą dolano. Faktem jest, że 
z Gochcecie Radulskiego można parę 
set beczek wody wypompować. Reży- 
ser dodał do tekstu Szekspira swój 
własny tekst w formie pantomimy. 
F.gurki których nie ma u Szekspira 
zjawiają się na Pohulance. Z punktu 
formy możemy zapewnić, Szekspir jest 
Sam 'wys'arczalty i nie potrzeba od: 
klejać buriesku, to jest drugiego 
tematu figur karykatur:lnych od fgur 
pierwszego tematu, aby wpuścć je- 
"szcze raz to samo, choćby w innym 
kształcie. 

Dobry reżyser może czynić cięcia 
i operacye, nawet zeszywać i klej- 
strować, w ęcej, nawet i wodę wlewać, 
skoro są już dziś takie czasy, że roz- 
wodnione rzeczy bardziej przypadają 
do smaku nż rzeczy skomprymowane 
w buljony. To co się jednak dzisiaj 
praktykuje jest zanadto łatwe. Po te- 
atrach krąży Szekspir już siastrygo- 
wany. Ktoś, gdzieś, w jakimś teatrze 
sf.brykował tekst i ten tekst skastro- 
wany rozsyła bardziej jawnie lub na- 
wet i w sposób przemycany do in- 
mych teatrów. Na eliksirze starto na- 
pis made in Lodz, czy m:ide in 
Cracovia. W komedji Co chcecie Ma- 
ryś, Tomaszowi i Jędrzejowi nie wol- 
no tak znowu bez fisonu odtl-jać się 
od Orsyna, Wioli, Oliwii, jak na Po- 
hulance, gdz.e jest trochę cyrku. Te- 

  

w stronę hal targowych, iecz bez rezul 
tatu. 

Po nieznajomych i małym Lejbowi- 
czu wszelki ślad zaginął. 

Strwożeni uczniacy, jak gdyby prze 
czuwając, że stało się coś niedobrego, 
krążyły jeszcze przez pewien czas w po 
bliżu ul. Zawalieį, mając nadzieję, że 
natraią na ślad zaginionego. 

Dopieso gdy zapadł zawok posta- 
nowili udać się do Lejbowicza i opo- 
wiedzieć © całym wypadku. 

W parę chwil potem -przerażony 
ojciec zaginionego był już w policji, 
prosząc o wszczęcie natychiniasto- 
wych poszukiwań. * 

Szczegółowe badan'e kolegów za- 

g'onionego, poza podanemi wyżej in- 
formacjami, ic istotnego ala sprawy 
nie przytw osło. 

Z opisu podanego przez  zeznają- 
cych, można jedynie ustalić i to w. 
przybliżeniu, rysopis osobn' ków, któ- 
rzy uprowadzili Lejbowicza. 

Mieszkańcy rejonu, gdzie nastąpiło 
uprowadzenie, jak również właściciele 
okolcznych skiepów, rozpytywani na 
ten temat nic powiedzieć nie mogli. 

Wypadek miał miejsce w biały 
dzień i w dodatku w piątek, kiedy na 
ulicy Zawalnej ruch kołowy i pieszy 
jest znacznie zwiększony. Nierzadko 
sprzedaż różnych artykułów odbywa 
się poprostu na ukcy, więc też nikt nie 
zwraca specjalnej uwagi na fury, któ- 
re zatrzymują się na jezdni w celu do- 
bida targu z kupującymi. ' 

Podobnie było i z saniami, któremi 
odjechał Lejbowicz. 

Zwykła popołudniowa 

Czarna Kawa 
Upominki dla Pań. o 

air Szekspra polega na tem aby 
rzeczy odkryte w Szekspir:e -scenicz- 
nie formułować a nie swoje podsta- 
wiać. Radulski wpuścił rzeczy ane- 
miczne czyli wodę. Te figurki ska- 
czące, ale gorye bez wyrazu, artystycz- 
nie mdłe i banal:e są troclię jak gra- 
fomania u literata. Powismy, że to 
jest niepotrzebna wała, watolina czy 
liznina. Radulski ma ucho muzykałae, 
Stąd te jego niepokoje skoro się ma 
texst skastrowany. Da'ąt figurynki in- 
stynktownie kieiował się nasz reżyser 
tem, że fizury pierwszego plaau nie- 
wystarczają. Zamia t wrózć do pełne- 
go teks'u i rozwiązać analitycznie fi- 
gury drugiego planu, zadowolił się 
burleskiem bez treści, jak to dotąd 
czynio1w. Ucho jednax kazało dalej 
isć. Niemając d.ugiego tematu stwo- 
rzył trzeci aby zastąpić czy zneutra- 
lizować ten drugi. Nie dostrzegł, że 
temat drugi rozrywa mu całość, i że 
jego trzeci temat paatomimowany jest 
tylko iranskrypcyą na inną modłę sa- 
mego Szekspira. 

Mówmy jednak o światłach, Teatr 
na Pohulance zdobył sobie dosko- 
nałą dekoracyę Szekspir nie jest 
siekany przez knrtynę ma sceny w 
każdym akcie. Dekoracya jest synte- 
tvczna, jak w Reducie tryptykowa, 
Można na niej rczpiąć komedyę. J:k 
na mapie geograf cznej można na niej 
hkalizować przestrzeń: należącą do 
Orsyna lub Oliwii. : 

  

Tymczasem zagimkęcie Lejbowicza 
nasuwa różne domysły, z któremi wła- 
dze policyjne poważnie się liczą. Prze- 
dewszystkiem chodzi © powody  por- 
wania, jeśli ono faktycznie miało miej- 
sce i pobudki, jakiemi kierowali się 
nieznajomi, planując zamach na dzie- 
cko. 

Czy iczyli, że ukryją malca, by na 
stępnie wymusić okup? czy też popro 
stu połaszczyli się na gerderobę malca 

i jego futerko, bądź co bądź przedsta- 
wiające pewną wartość? 

Te drugie przypuszczenie napawa 

rodziców Lejbowicza zsozumiałą trwo 
ga, bowem d, którzy decydują się w 
taki sposób zawładnąć ubran.em, bez 
wahania mogą narazić dziecko na wiel 
kie niebezpieczeństwoa, 

Wreszcie należy zanotować vox po- 
pul, že Leįbow'cza porwali Cyganie. 

Wszystkie te przypusczenia są о- 
parte jedynie na domysłach, bowiem w i 
obecnej chwili nic pewnego w tej za- 
gadkowej sprawie powiedzieć nie spo 
sób. Jedno tylko trzeba stwierdzić: 
władze policyjne bardzo szczerze zain- 
teresowały się wypadkiem z Lejbow:- 
czem i czynią co mogą, by natrafić na 
ślad zaginionego. 

MORD POD SOLFEC7NIKAMI. 
WILNO. — Policja w Solecznikach otrzy lnę Benitę, Ninę  Grudzjńską 

mala wczoraj wiadomość 0 ohvdnym mor- 
dzje, dokonanym iw jednej z pobliskich osad 
gm, sołecznfckjej, W studni znaleziono tam 
zwłoki n'eznanej kobiety ze śladamj ciętych 
rem na głowie zadanych siekierą, 

Po otrzymaniu tej w'adomoścj na miej 
sce wypadku wyjechały władze śledcze ce 
lem przeprawadzenja dochodzenia, 

BORTECAMY 

śś KOLACJE REKLAMOWE 
z 3 dań i kawy 3 zł. 50 gr. 

d g. 8 wiecz. do 12 w nocy. 

Dzięki takiej dekoracji moż1a @К- 
cyę w, form e wracających wciążi po- 
wiarzejących się perm inencyi pre- 
cyzyjaie umiejscow ć. Niestety ta ro- 
bota te matyczna nie z stiła wpełni 
zrobioną. Nie należy teatru obwiniać. 
Teatr na Ponulance w dzisiejszych 
czasach kryzysu daje Świadectwo 
warost heraiczne, dajįc to co daje. 
Przeciež to nie jest teatr specjalay, 
który może analizować tekst przez 
długie miesią:e ij szukać potem pla- 
stycznej mowy dla znal:zionej egze- 
gezy. Dekoracya C> chzecie jest do- 
sk małą mimo mostków, schodków na 
kiórych aktor trochę prestigitatorsko 
musi stawiać nogi. Wysoko na po- 
moście są fale ścięte lodowe, formi- 
styczne i fantastyczne, niżej zaś jest 
karczemne centrum, gniazdo os w 
sztuce. 

Zasługa Radulskiego i Makojnika 
to nie tylko dekoracya ale i stroje. 
Taki strój Oliwi daje malarskie 10z- 
kosze. Coś z Wita Stwosza w tych 
ciężkich f.łiach, 

Przejdźmy do aktorów grających 
zaczynając od Kamińskiej jako Wioli, 
Po tych schodkach, biegnie, po des- 
kach jakby na skrzydełkach. Jeśli cho” 
dzi o grę to patosuje zresztą iak in- 
ne fgury pierwszego planu. Trochę 
czł'wiek żałuje, że mie widzi jak 
Wioła reaguje na oczy rozpalone 
Oliwii slbn znowu potem na pożądl:- 
we oczy Orsyna. Patos wiersza nie 

„kołku. Merecka jest Oliwią, 

GŁOSOWANIE REICHSTAGU 
NAD wOTUM NIEUFNOŚCI 

О1а RZĄDU 
BERLIN. Wotum nieuf tości do rządu, 

złożone przez oporycję. zostało w gło- 
sowaniu Reichstagu odrzucone 283 gło- 
sam! przeciwko 264 g!csom. Uzyskana 
większość prorządowa 2> głosów Spo- 
wodowała zywe oklaski na ławach pro- 
rządowych, a miiczenie na ławach opo- 
zycji 
z 7 czasie dalszych obrad od zucono 
wotum nieufnosci do Groenera 305 gło- 
sami przeciw 250 głosom, Oraz wotum 
nieufności óla min Dietricha 291 głosa- 
mi przeciw 250 głosom, przy 10 kart- 
kach białych; 

Wnet pa tych głosowaniach wy- 
buchły tumulty w czasie przemowy -0- 
munistycznego posła KSchnena Naro- 
dowl sorjai š I krzysami uniemożuw Ii 
p'zemo-ę a koruniści starali się |e- 
S:cze przekrzyczeć swych przecwniaów. 
Przewodniczący musiał na Jakiś czas 
przerwać posiedzenie. 

Po uspokojeniu się uchwaiono, by 
wybory prezydenta ocbyły się w piew- 
sz'j kolej 18 marca, a w drugiej kolei 5 
kwietnia. 
Aaaa, AAAAASAAAAAAAAAMAAAA AAA AA AAA 

Eu; 

Šilad Fortepiand, Planta, Aistarmooj) 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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Najciekawszy film 
SEZONU 

" „PUSZCZA* . WEYSSENHOFFA JUż 

UKOŃCZONY 

N'ema dz'sjaj bodaj .człowieka w Polsce, 
któryby mie jnteresował sję szczegółami rea 
Lzacji „Puszczy“, 

Naležy przyznač, že realizztor Ryszard 

Biskje, reżyserujący „Puszczę* według sce 
narjusza Zofji Dromlewjczowejk, nie szczę- 
dzł wysłku, że wytwórnia nie szczędzjłaj 
żadnych kosztów, dążąc wyłączne do tego, 
by przenieść dzieło Weyssznhoiią z całym 
pietyzmem na ekran, 

Film był realizowany przez trzy miesją 
ce na Poles'u w dobrzch hr, Potockiego, 
Cudawne pienery poleskje, na tle których 
flmowano tętnącą życem akcję powieści 
Weyvssenhoffowskiej, oraz oryginalne polo- 
wanie na łosie j na gluszce, zostały uwiecz 
nione na 22000 m, taśmy, 

Jest to — na na nasze stosunki filmo- 
we — rekord pracy reżyserskiej i operator 
skiej (przy apargcje stał świetny mi,strz korb 
ki A, Wawrzyniak), 

Dalsza praca w tateljer zebrała 6 tygod 
mi czasu, drugjje tyle praca nad montażem 
Puszcza stanowi wynik półrocznej pracy ol 
fi udźwiękowienie, obrazu, to znaczy, że 
brzymiego, bo z 65 osób składającego sję 
zespoiu, Nie dzjwnego też, że koszta f.lmu 
sięgają trzystu pięćdzjes'ęciu tysięcy zło- 

„Suma ta jednak ne jest zbyt wielka, 
się weźmie pod uwagę, że same de- 

koracje w atelier, użyte do odtworzenia wnę 
trza dworu w Turowijcząch, a szczególnie 
słynnej w'lj w Biarritz w h/szpańsk m sty 
lu, zostały zaasekurowane na sumę 162,000 
złotych, 

Osobne słowo uznania nałeży sję arty- 
stom, grającym w obrazje, 

Porywzjący dramat Weyssenhoffowski, 
symbolizujący wieczną rozterkę mężczyzny, 
którego burzliwa treść odrywa od zdroju 
czystej miłośc, został tu odtworzony przez 

j Andrzeja 

   

    

_Karewicza, 

W tej wałce dwóch kobiet, zmysłowej, 
kus;cielskiej Teo, (Nina Grudzińska) j *ry- 
cznej, n*ewinnej Ren; (lna Benjta) o Ed-- 
warda (Karewjcz), rolę Don Juana z Lazu- 
rawego Brzegu, mark'za Toledo, odtwarza 
populary amant Jerzy Marr, 

W rolach zaś n'emnjej ważnych ujrzymy 
w „Puszczy“ na'wybitniejszego polskiego 
autora charakterystycznego Tadeusza Ordey 
ga i znakomitego Pawła Owerłłę, 

W rołzch epizodycznych — Siełański, Ha 
licz i inni, 

Jak w'dać z tego, „Puszcza'* zapowia- 
da się jako czołowy fim bieżącego sezonu i 
jako dzieło godne znakomitego pisarza, któ 
remu zawęłz.ęcza swe powstanie, W. Z, 

  

pozwala na wyciągnięcie gry, niem- 
niej jednak chciałoby się więcej zmie- 
szauia się na skutek str ja męzkiego 
pod którem serduszko łopoce, 

Szpakiewicz jako Orsyno ma 
wyrazistości dla oka przemiłe. Pato- 
sowanie jego jest prawdą, ale tylro 
do owej chwili kiedy oczy jego Oli- 
wii szukają. Tęsknota jest zmó gu, 
potem płynąć będzie z serca, tak że 
melaacholję trzeba mocno zawies ć na 

Przy- 
znam się, że stanowi jak i Wicla i 
Orsyno czysto położony akord, ni- 
czem ne sfałszowany. Trochę już jest 
inaczej z Marią (Stanisławska), z 
Sir Jędrzej*m (Cieciersk:) i z Sir To- 
biaszem (Wołiejko). To co te figu- 
ry robią nie jest trudne ani artystycz- 
ne. Mogłyby być wieszcie szprynce, 
czkawki, pijackie akatalepsie, gdyby 
jako tako było jasne po co ta banda 
Się pęta. Ma ona rachunki z Malwo- 
lo—dobrze. Czy jednak na tem ko- 
niec? 

Mało ciekawy grotesk zajmuje nie- 
zmierią ilość czasu. U Szekspira 
Jędrzej jest tęsy, Marja demonicz- 
na i mocno obrotna jako pokojo- 
wa. Na Pohulance Jędrzej to cwaniak, 
Marja zaś to osoba gruba, pękata, ra- 
czej dobra do deptana Kapusty w 
beczce niż do słania łóżka. Wreszcie 
Tobiasz. U Szeksp ra ma chytre za- 
miary. Jest to gruba mucha, nawet 
włochata która wszystko widzi ale 

W WIRZE STOLIC" 
SZANGHAJ] W OGNIU WALKI 

Japończyków jest 30,000, Chińczyków — 

100,000 į co dzień, co godzina przybywają 

im posiłki, To też Niebiańscy wzjęłi na 

kieł, nie czekając na termin, dany im przez 

ultrmatum japońskie rozpoczęli bombardo- 

wanje Szang _ Hai, Przedstawicjeie konce 

syj amerykańskiej, angjelskiej, trancuskiej i 

włoskiej udal się do marszałka Tchang - 

Kaj Czeka z prośbą j admonicją, by oszczę 

dzano zagraniczne terytoria, 

— Oczywiście, odparł _ uprzejmie 

Tchang Kai, — strzelamy tylko do Hong 

Kew (japoński kwartał), jeśli pociski pad- 

ną gdzjeś u państwa, to proszę być pewnym 

że to tylko przez omyłkę, 

Omytkj okazały się kyczne, Wiielkj ho- 

tel Savoy otrzymał całą porcję granatów— 

górne p.ętro rozwałone zupełnie, Dwóch 

marynarzy angielskich na Broadwayu padło 

trupem — Chińczycy bardzo przepraszają: 

— nieporozumienie 

Jednak ; do Hong Kew trafja cośniecoś, 
Dzielni,ca przedstawia simutny obraz — cy- 

wide Japończycy em'grują z Szanghaju pa 

śpiesznie; od stycznia wyjechało 9000 osób, 

pozostałe 16,000, czekają na statki, konsu- 

lat japoński popiera tę emigrację, gdyż u- 

waża pobyt w Szanghaju za niebezpieczny, 

Jakiš Japończyk spotkał na pustej ulicy 

paru Chńczyków, — wnet rzuc.lj się nań i 

dale; go waljć, czem j gdzie popadło, Gdy 

by nie kapitan angielski Kennedy, co — 

szczęśd,jem -— nadszedł i rewolwerem odpę 

dzyt rozbestwionych tubylców — zatlukliby 

Japończyka na śmierć, 

Wielki dom handiowy japoński Mitsuj 

wylecjał prawie cały w powietrze, Niebiań 

scy oskarżyli Japończyków, że przechowy- 

wał; tam amun.cję, która skutkjem przy- 

padku” eksplodawała, prawdopodobniejszem 

jest, jż to właśnie Chińczycy podiožylį parę 

bomb czy pół kila dynam tu, 
Amerykane, nieprzychyinie względem 

Japończyków usposobiėni, skorzystalį z о- 

kazji, j pod pozorem bezpieczeństwa za- 

rządził) rewizję w japońskiej przetwórni 

bawełny, 100 żołnierzy amerykańsk'ch wkro 
czyło do nieczynnej fabryki, Nie zastałj ani 

jednego mężczyzny ws-ysy A 

gach — natomiast dużo kobiet; pracownj- 
ce bawełniane, czyste Japonki, akurat ko 

rzystały z wywczasów j brały gremjalnie ką 

piel, Wiele wysłków kosztowało oficerów, 

by żołnierzy odojągnąć od łazjenek, które 

chcjeli jak najdokładniej rew'dować, Ponęt 

ne Japonki może nie były zadowolone z tej 

przesadnej galanterji, Naturalnie, konsułat 

japoński energicznie zaprotestował przeciw 

ko wszelkim rewiizjom, Amerykanie dali spo 

kój, 
Wioska Kiang Uan pod Szanghajem by 

ła terenem najzacętszych bojów, Chińczycy 

powłaziłj na strychy domów ji stamtąd ku- 

'omiotamį prażyłi w Japończyków, Jeden, 
drugi szturm s'ę nie udal, Puszczono- tankį. 

l okazało się, że te želyzne potwory, prze- 

łażące przez rowy, rzeczki, okopy, rozwała 

  

    

„jące płoty, drzewa, mury, — n'e mogą po- 

dołać prawdziwemu, grząskiemu błotu, — 

Tank; zapadały w! lepką maž, jak w bag 

по — amj w tył, ani wprzód, Artylerja mu 

siała je osłaniać swym ognfem, boby ie 

jeszcze C ińczycy zdobykį. Ar. 
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CENY WĘGLA ZNIŻONE | 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnostąsk ch „P RO GRE SS" 

POLECA FIRMA M. DEULL 
WILNO, Biuro—Jugieiloūsks 3,tel. 811 ||| 
Bocznica własna — Kiiowska 8 tel. 999 
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nowoczesne pierw- 

M BLE szorzędnej jakcści 

z gwarancją Ceny Żniżone. 
Poleca fi-ma 

|B. ŁOKUCIEWSKI 
Wlino, ul. Wileńska 23. 
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ktėrą Marja, jak pająk sprzątnie, jak 
powiedział kiedyś Gerwinus dowcip- 
nie. 

Radulski przesunął wszystkie fi- 
gury mocna na zewnątrz. Nie wie- 
my wcale tak bardzo, czego chcą i o 
czem myślą. Widzimy, że krzyczą, 
śmieją się, i zatapiają treść i Sens 
swojego bytu w rzeczach które nie 
należą do sztuki, F gury skryte, ary- 
stokratyczne Oliwii i Orsyna potrze- 
buą Światła. Orsyno kocha się w Oli- 
wii, także w Oliwii kocha się M.lwo- 
lio i Jędrzej. Zatem trójka jest cała 
co ma 16 samą nemal chorobę, Ileż 
byśmy dali, aby reminiscencje jedne- 
go i tego samego akordu dały nam 
Szekspira pełnego. 

Malwolio Wyrwicza jest istotnie 
pedantem. Wyrwicz chodzi jak kogut. 
Chwilsmi nadyma się jak paw. Cz:ni 
to dyskretnie. Gdyby były kontakty 
sceniczne podkreślone mocno między 
nim a figurami burlesku, to by nie- 
jedno jeszcze zatrzymało się w oku 
i na długo i na stałe. Nawet te pod. 
wiązki skrzyżowane miałyby większy 
sens, bo przecież to jest nic innego 
ja prowokacja pięknej Oliwii, czytaj 
Mareckiej, tej niemal w Co chcesie 
podstolimy z Fircyka. Prowokacja na 
tle jej bigoterji prawdziwej czy przez 
Marię tylko persyflowanej każe mu 
zrobić dwa krzyże na nogach. Marja 
umie kąsać nie tylko Malwolio ale į 
swoją panią. Nie nadaremno jest ona
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wilężrka 
K EEST 
MEDZIELA 

Dziś 28 
Teolila 
jutro 

Rufina 

Spostrzeżenia Zakładu _Meteorołogicz- 
nego U.S.B. w Wilnie, 

Z dnia 27 lutego 1932 roku, 
Cjśnien,a Średnie: 776, 

lemperatura średnia: —153, 
"Temperatura najwyższa: —S, 

Temperatura najniższa: —23, 

Opad w mm. — i 

Wiatr: pėlnocno-wschodnį, 

Tendencja: wzrost lekkį, spadek, wzrost, 
Uwagi: ran» pogodnie, lekka mgła po- 

tem chmurno, 

  

   
   

Wscnód słofcz g. 6.54 

Zachód słońca g. 17.33 

   

  

NABOŻEŃSTWA 
— Rekolekcje Pań, — Staraniem Koła 

Gimnazjum S.S, Nazaretanek odbędą sję re 
kolekcje prowadzone przez ks, Ałchjmowi- 
czą w kaplcy klasztornej, P,erwsza konfe- 
rencja odbędzie się dnia 14 marca, o godz, 
9 rano, Karty wstępu otrzymać można dn.a 
10, 11, 12 marca od godz. 1l—12 w gjmnz- 
zjum, 

? MIEJSKA 
— Stypendjum samorządowe, — Magj- 

strat przeznaczył 1200 zi, jako stypend,um 
na rok 1932 siuchaczowj wyższej uczelni in 
teresującemu się zagadnien,ami samorządo- 
wemi, % 

— Spožniony sezon budowlany, Wszyst- 
ko twskazuje, że starania m,asta-j różnych 
instytucyj o kredyty rządowe na roboty bu- 
dowlane będą uwzględn one częścjowo do- 
piero za k.lka tygodni, W ten sposób sezon 
budowlany (o prywatnej inicjatywie trudno 
mówić) rozpoczął sjię dopiero w maju, 
— OQdwsłania podatkowe, Kup- 

cy, drobry handlarze j rzeniieślnicy otrzyma 
| już nakazy płatnicze na opłacen'e podatku 
dochodowego za rok 1931, W związku z 
tem wczoraj odbyło się oos'edzenie komisji 
odwoiawczej Wileńskiej Izby Skarbowej, na 
którem to posjedzeniu rozpatrzogo szereg 
memorjałów, próśb į odwoiań petentów, 
Wiele z odwołań domaga się zniżenia podat 
ku, jako wymierzonego n eścjśle, 

— Zaległe Koszty jeczenia, Należne 
magjstratowi od różnych seimików p.enią- 
dze га leczenie «w szpitalach m.ejskich m,e- 
szkańców różnych powiatów, sięgają, jak 
wiadomo, k Ikuset tysjęcy złotych, $ 

Wobec tego, że miasto odczuwa obecnie 
brak funduszów na n.ezbędne cele, zaszła 
potrzeba ściągnięcia należnych sum, Na- 
stąpi to za pośrednictwem władz nadzor- 
czych, które mają lynąć na sejmikj, by 
choć częściowo uiściiy zalegtości, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Drugi cykl odczytów Wład, Studni. 

ckiego „Polska i Europa", poświęcony oma- 
Wianju wojny światowej do 1924 r, odby- 
wać się będzie w lokalu Instytutu Nauk 
Handlowych 1 Gospodarczych  niedzielami 
28 lutego, 7 ; 14 marca o godzine 12, 

Wstęp 30 gr. i dla młodzieży uczącej się 
bezpłatny. P,erwszy wykład pt, „Wojna 
Šwijatowa“, 

— Odczyt prof, Bossowskiego, — W nie- 
dzjelę dnia 28 bm.. o gudzin.e 18 odbędz e 
się w sałj Śniadeckich odczyt p. prof. Fram 
©jszka Bossojwiskiego pt. „Misje a pol.tyka 
eksteryotrjalna". lejst to ostatni odczyt z cy- 
klu Tygodnia M sjologicznego, 

— Walne zebranie członków Towarzy- 
stwa pszczelniczego odbędzje się w dn, 4 
marcą br, o godz, 17, w: lokalu Towarzy- 
stwa Rolniczego, przy ul, Sierakowskiego 4, 
Na porządku dziennym między innemi: Po- 
dział bezakćyzowego cukru dla podkarmja- 
nja pszczół oraz referat o nowych doby- 
cząch w pszczelnictwie, Goście mile iwidzia 
ni 

— Odczyt prof, Jana Szmurłło, Dziś, w 
niedzielę, dna 28 lutego, o godzinie 17, w 
Salj Śniadeckich USB odbędzie się odczyt 

UWAGALJ UTRO 

ROK 1914 
z JADWIGĄ SMOSARSKĄ 
w kinach „HOLLYWOOD“ i „HELIOS“ 

pstrz 4 stronę. 

  

  

  
  

w sztuce Szekspira Spiritus movens, 
skoro i Malwolia pchnęła perwersyj- 
mie w stronę swojej pani, i swoją pa- 
ną w stronę Pazia to jest Wioli. Na 
Pohulance zamiast tem wszystkiem - 
zajmujemy się więcej obręczą naktó- 
rej tańcuje spódnica Marji, Warto jed- 
nak wzrok rzucić na błazna. Błazen 
ten u Szekspira Śpiewa każdemu i 
każdemu inaczej. Wie on rozmaite rze- 
czy, także o Marji rzeczy, których nie 
wiemy. 

Ma ten błazen tyle twarzy ile jest 
figur. Na Pohułance argusowość tej 
figury nie jest dobyta. 

Co jest jednak mocno dobre, to 
owo wykorzystanie głosu błazna. 
Milecki pozwala dać specjalną śpiew- 
ność w sztuce. Zawsze komedja Co- 
chcecie była symfonją niezwykłą. 
Śpiew Mileckiego chwyta za serce. 

Jest artystyczny i pełen przeżycia. 
Przy końcu sztuki upaja nas cała mu> 
zyka. Rodzi się niezrównana kaden- 
cja kiedy fgury wszystkie stanowią 
żywy obraz i rozpływają się w Śpie- 
wie po słowiańsku. = 

W Angli Twelfht Night wygląda 
przy końcu jak bachanalia, której 
wrzask i tupet rozsadzają teatr. Ra- 
dulski jest artystą. Mileckiemu wyjął 
śpiewne serce i to serce nad wszy- 
stkiem zawiesił, co jest mocno zręcz- 
ne. Tym śpiewem uratował czar Szek- 
spira. 

M/eczystaw Limanowski. 

KRONIKA 
p. proT, jama Szmurły pt, „Rak języka, prze 
łyku j krtani”, Całkąw:ty dochód przezna- 
czony jest na zaąlen,e funduszów poradni į 
zakładu dla chorych dotkniętych nowotwo- 
ramj (Poiocka ©), Wstęp 50 gr. dla mło- 
dzieży zkadem ckijej 25 gr, 

— Zarząd Koła Naucz, Historjj Szkół 
Średnich mw Wiiinje zawiadamia, że w naj- 
bliższy poniedziałek, tj, dnja 29 lutego br., 
o godz. 18 (w drugim terminje o g. 18,30), 
w loxaku gimnazjum im, E, Orzeszkowej od 
będzie sję wzłne zebranie Kola, 

Porządek dzienny obejmuie: 1) wybór Za 
rządu i 2) koreferat kol, Skupia na temat: 
„Wychowanie państwawe przez historię”, 

Wszyscy pp. nauczycie historją szkół 
średnich proszenj są O punktualne przyby- 
cie, 

RÓŻNE 
— Rocznica Washingtona w Wil- 

mie. — Wileński Obywatelski Komitet 
Wojewódzki dla uczczena  20-letmej 
rocznicy urodzin Jerzego Washingtona 
urządza w dniu 28 lutego (niedziela), 
o godz. 13 w Małej Sali Miejskiej (Koń 
ska 1) akademję, poświęconą pam ęci 
Jerzego Washingtona, wielk.ego bo- 
jownika o wolność Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej. 

W progrmaie odczyt dr Mienickiego 
pt.: „Jerzy Washington“,  deklamacje 
w wykonan'u artystów teatrów  miej- 
skich, chóry młodzieży szkolnej, orkie- 
stra symfoniczna. 

— Nalepki na rzecz bezrobotnych, Ponie 
waż kupcy i przemysłowcy m, Wilna dotych 
czas n.e mogłj zorganizować jednolitej zk- 
cji na rzecz pomocy bezrobotnym, Komitet 
Wojewódzki do Spraw: Bezrobocia wydał spe 
cjałne nalepki dla lokatj handlowych ; prze 
mysłowych, Nalepkj te od dnia dzjsjejszego 
będą koiportąwene przez Komitet, co da 
'możność pp. kupcom i przeniysłowcom #- 
dywidualn.e poprzeć akcję pomocy bezrobot 
nym przez nabywanie wspomnianych nale- 
pek w cenie 5) gr., 1 zł, 1 5 zł, na sztukę, 

— Radjo w klinice. — W klinice 

wojskowej D.Q. War. na Antokolu z 
in'cjatywy komendanta szp tala ppułk. 
Dowbor Markiewicza zostały wstaw:0 
ne instalacje radjowe i gramofonowe 
na głośniki. Dostarczyło to pożytecznej 
rozrywki chorym, którzy na tem miej- 
scu šp:eszą wyrazić swoje podzięko- 
wanie p. Komendantowi Szpitala. 

SPORTOWA 
— Dziś zawody łyżwiarskie, — Dziś, o 

godz. 5 po poł, w pzrku sportowym zawo 

dy łyżwiarskie w jeździe f,gurowej dla mło 
dz.eży szkolnej, 

Sympatyczna ta jmpreza  niewątpł wie 
zgromadzj w parku liczne rzesze krewnych 
i znajomych miodocjanych wirtuozów tyż- 
wiarskich, (t) . 

‚ KOLEJOWA 
— Nowy sziak kolejowy, — Opracowa- 

ny został projekt budowy kolejkj wąskotoro 

wej jdącej wzdiuż miast pogranicza na 

sziaku Konstantynów — Siemiatycze, Cie- 

chanowiec, Żabrąw i Łomża, Kom/sja urba 

nistów na czele z prof. Tołwińskim j inżł 

Jankowskim udała sę do Ministerstwa Ro 

bót Publcznych celem przedłożenia planów 
budowy nowej linji, 

Linja ta będzje miała duże znaczenie go 

spodarcze przez połączenie «dwóch wsoie- 

wództw, 

   

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia „Dwu- 

nastej nocy*—na Pchulance. Dziś, w nie- 
dzielę dn. 28 go lu'ego o godz. 8€ej w. arcy- 
westła komedja Sz kspira „Dwunasta noc*, 
w opracowaniu reżyserskiem Wacława Radvl- 
skiego, „Dwunasta noc* jest widowiskiem 
nieprzeciętnem, a ponieważ w najbliższy: h 
daiach schodzi z repertuaro, należy się spie- 
szyć. 

Jutro, w poniedzi:łek 29 go b. m. „Mam 
lat 26* po cenach zniżony h o 50 proc. 

— „Co może kobieta: — w Teatrze 
Lutnia". D'iś, w niedzielę dnu., 28-go b. m. 
o godz. 8ej w. wesoła i dowcipna komedja 
Antoine „Co może kobieta*, 

Jutro, dn: 29-fo b. m. w poniedziałek 
„Ta, której szukamy“, po cena.h  propagan- 
dowych. 
— „Mam lat 26* — na Pohulance jaka 

poprłudniówka. Dziś, w niedzielę dn. 28 
b. m. o godz. 4ej pp. niezwykła s.tuka wę- 
gierska „Mam lat 26", 

— „Ta, której szukamy* — w Lutni. 
Dziś, w niedzielę dn 28go b. m. o godz 
4-ej pp. wesoła koinedja Hirschłelda „Ta, 
której szukamy“, pełua porywającej młodości 
która promieniuje ze sceny i udziela widow- 
ui niebywalego humoru i wesołoś.i, Ceny 
miejsc zniżone 

— „Mam lat 26“ — na Pohulance, Dziš, 
iw pon edzjałek 29 bm., o godz, 8 w. po ce 
nacr zm,żonych o 50 proc, odbędzie się przed 
stawienie n ezmiernje cjekawej j współczes- 
nej sztuki Istvana M.hały „Mam lat 26", 

Jutro, we wtorek dnia 1 marca o godz, 
8 w, „Dwunasta noc" Szekspira, 
— „Ta, której szukamy* — w Teatrze 

Lutnia", — Dziś, w ponjedzjałek, dnia 29 
bm., o godz, 8 w, po raz ostatni w sezonje 
ujrzymy pogodną, beztroską komedję H.rsch 
felda<,/Ta, której szukamy”, po cenach pro 
pagandowych, 
— Kwartet węgierski „Pro musjca* w 

Wiln'e, Znakom.ty „węg'erskį zespół kame- 
ralny „Pro musjca" wystąpi raz jeden w Wiż 
nie w sal; Konserwatorjum w czwartek 10 
marca, 
Niezrównany ten zespół o sławie wszech 

Światowej wykona wysoce wartościowe 
kwartety: Haydna, Debussy i Beethovena, 
Będzie to niewątpliwie jeden z najwspanęal 
szych wieczorów kameralnych w Wilnie, 
Od dnia dzisejszego kzsa „Orbisu“ rozpo- 
częła sprzedaż biletów, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Zagłada od Wschoda, 
Heljos: Cygańskie romanse, 
Hollywood: Bracja Karamazowy, 

Cas'no — Dziesięcju z Pawiaka, 
Pan: Kwiat Algieru, 
Stylowy — Kult ciała, 

Światowid — Bohaterowie, 

WYPADKI 4 KRADZIEŻE 
— Lewin złapał Drozda. — Antoni 

Drozd (Syberyjska 28) złakomił się na 
solidną paczkę, leżącą spokojnie w staj 
mi przy ul. Końskiej 26, gdzie żwykł 
się zatrzymywać poważny kupiec osz- 

$ 

Wybory w Bratniaku 
Termin wyborów nowego Zarządu 

Bratniej Pomocy Studentów U. S. B. 
wyznaczony został ostatecznie na So- 
botę 1l-go maica b. r. 

Termin 5-go marca był lansowany 
  

ŁO W=0O 

U.5.B. 11-g0 marca 
przez młodzież wszechpolską jednak- 
ze wobec tego że w tym czasie od- 
bywają się rekclekcje akad:mickie 
termin wyborów został przesunięty 
na dzień ll-go b. m. 

Komuniści chcą wykorzystać strajk 
górników. 

WILNO. Aresztowanego 
gdaj w pociągu Kało Stołpców 
pełnomocnika związków mos- 
niewskich, udającego się w tajnej 
misji na teren zagłęb! węglo- 
wych w Polsce, przekazano 
władzom Sądowym. Znaleziona 
przy nim korespondencja zosta- 
ła już odszyfrowana i badają 
Ją specjalni eksperci. 

Obecnie nie ulega już watpii- 
wości, że aresztowany emiSar- 
jusz miał zalecone zaognóć sto- 
sunki na terenach strajkowych 
i wywołć€ ruchawkę 0 podłożu 
rewciucyjnem. Komintern, a 
szczególnie sekcja górnicza Zó- 
ieciła mu organizację t. zw. pun- 
któw oporu, prowokowanie starć 
z policją i t. d. 

Aresztowanie b. uczniów — Litwinów 
POSZLAKOWANI SĄ O DZIAŁALNOŚĆ KOMUNISTYCZNĄ 

WILNO. — Z polecenia Prokuratu 
ry aresztowano 5 b. uczniów kłas wyż 
szych litewskiego gimnazjum w Wil- 
nie, 2 studentów VSB Litwinów i jed- 
nego słuchacza Kursów Plastyki rów- 
než narodowości litewskiej. 

Aresztowanym zarzyca się należe- 
nie do organizacj komunistycznej i or 
ganizowanie wśród uczniów gimnazjum 
Ltewsk'ego jaczejki komunistycznej. 

Aresztowani b. uczniowie już raz 
organizowali na teren'e gimnazjum wy- 

Skandaliczna 

WILNO, Oddawna już dochodziły gło- 
sy, że w lombardzie przy ulicy Biskupiej 

giną zastawone za bezcen różne wartościo 

we rzeczy, 
Poszkodowani, nie mogąc dojść do poro-' 

zumiewa z kierownictwem lombardu, zgła- 

szali swe pretensje do policji 1 dopiero 
po dłuższych perypetjach otrzymywali od- 

szkodowanie, równające się sumie szacun- 

kowej, a nie wartość zastawionego przed- 

motu. Lombard na swe  usprawiedliwienie 

zagłaniał się przepisem uwidocznionym na 

gdwroce karty zastawowej, który głosił, 
że za zaginione rzeczy przedsiębiorstwo nie 

adpowiada, 
Praktyki tego rodzaju nie wróżyły jednak 

nic dobrego, tak że zainteresowane władze 

poczęły zwracać na lombard baczniejszą u- 

wagę, co z kolei doprowadz,ło do ujawnie 

nia całej afery, A 

Zaginięcie różnych rzeczy Stało się 

zjawiskiem prawie codzjennem j lombard, 
widzac, że to r'e przelewki, zerwał z do- 

tychczasową praktyką wypłacania szacunku 

i zwrócił się do policii.z oficjalnem zamel 

dowaniem, oskarżając dwóch b, magazy- 

nierów o gystermatyczne wykradanie zasta- 

wów, 

wrotowa jaczejkę, za co zostali usu- 
rięci ze szkoły. Obecnie okazuje się, że 
wydaleniu z gimnazjum uczniowie ci 
w dłaszym dągu prowadzili wywroto- 
wą działalność. 

7-miu aresztowanych, po przesłu- 
chaniu, osadzono w więzeniu na Łu- 
kiszkach. Zwolniony został jedynie słu 
chącz Kussów Plastyków. 

Btższych szczegółów ujawnić па- 
razie nie można. 

afera w lombardzie 
NA UL, BISKUPIEJ 

Rzekomych złodziejów połcja nie mogła 

zatrzymać, gdyż w międzyczasje wyjecha- 

KĘ z Wilna jakoby do Francji, zabierając ze 

sobą ogromne sunty uzyskane ze sprzedaży 

skradzionych rzeczy, 
Tymczasem do władz poczęłi zgłaszać 

się poszkodowany, których [czba doszła do 

stu prawie osób, 

Wszyscy oni zgodnie twierdzili, že padlį 

ofiarami podstępu, chcanc boew'em im za- 

płacić jedynie jedną czwartą część warto- 

ścj zastawu tj, tyłe, ile wyniósł szacunek. 
Ze względu na to, że straty przez nich 

poniesione doszły dziesątkow tysięcy 210- 

tych, wiadze proxuratorskie postanowiły za 

Łezpieczyć powództwa klijentėw lombardu 

na majątku przedsiębiorstwa i wpływach ka 

gowych, ` 
Dokonano tego za pośredn'ctwem ko- 

mornika, który ma wgląd we wszystkie о- 

peracje lombardu j uzyskane w ten sposób 

pieniądze przelewa na rachunek poszkodo- 

wanych, 

Niezależnie od tego toczy się dochodze- 

m'e w celu ustalenia, jak to było naprawdę 

z tajemniczemį kradzieżamj zastawów j kia 

faktycznie ich się dopuszczał, 

  

  

  Kino „HELIOS“ 
  

  
miański pan Samuel Lewin. Ale pacz- 
ka była za ciężka: samego mydła za 

2,000 zł.! Więc p. Lewin bez wysiłku 

przyłapał Drozda, uginającego się pod 
swą nieprawnie zagarniętą: zdobyczą. 

— Szczęście podrzutka, — Marja 
Klebańska (Świerkowa 26), niewiasia 

o sercu pełnem miłości, znalazła pod 

swym domem podrzutka. Nie narobiła 

hałasu, nie uciekła, nie podrzuciła go 

dalej. Stwierdziła, że jest płci męskiej, 

Pomimo mebywałego powodzenia 
arcydzieła f lmowego 

ROMANSE CYGAŃSKIE 
z niezrównaną BRYGIDĄ HELM i Józe fem Szildkrautem ora. Cygańską kapelą 

„Royal T.igann Jazz* 

dziš nieodwotainie ostatn! dzień 
gdyż premjera dawno oczekiwanego przeboju 
cóbędzie się w poniedzieł-k dn. 29-g> r Rok 1914 

wyniki konkursu 
filmowego „Casina'' 
Konkurs filmowy został już rozstrzygnię 

ty. Wrócjmy jeszcze do tego tematu ; omó- 
głosowan a, Narazie ograniczamy s.ę do wy 
szczególnien'a tych wyników, aby ciekawość 

wiumy doxładniej charakterystyczne wyniki 
uczestników konkursu nie była wystawiona 

na zbyt długą próbę, 
Po odrzucen u ki'ku głosów unieważnio 

nych (odpow edzj na kartakach bez kwestjo- 
narjusza) ogólna jlość odpowiedzi wypadła: 

b. 

że ma akurat 7 miesięcy (jak to moż- gz, 

na poznać?) — i wzięła go na wycho- 

wanie. Niech rośnie zdrowo, na pocie- 

chę Etościwej n'ewieście. 
— Us,łowan'e samobójstwa nędzarza, — 

Czereszkiewicz Piotr, lat 26 (Wojskowo- 

Cmentzrna 12) w celu samobójczym wypił 

spirytusu skażonego, Pogotowie odwiozło 

desperata do szpitala żydowskiego w stanie 

niezzgrażającym życiu, Przyczyna usłowa- 

nia samobójstwa — ciężki stan materjalny, 

— Pociąg rozbił sanie. — Wczoraj 
w dzień, na szlaku Wilno — Lida po 

ciag osobowy Nr 333 najechał na prze 

jeżdżającego przez tor sanie powożo- 

ne przez Franciszka Stankiewicza ze 

wsi Meresztany, gm.  rudomińskiej. 

Skutkiem zderzenia san'e zostały roz- 

trzaskane i koń zabity, Stankiewicz zaś 

siłą zderzenia został wyrzucony na zwa 

ły śniegu, skutkiem czego uniknął nie- 

chybnej śmierci. 
— Złodzje'e w sklep'e, — Z niezamknię 

tego sklepu przy ułicy Lipówka 1, w dniu 
26 bm, na szkodę Rudominiera Jankiela 

skradziono 119 zł, w gotówce, Sprawcę kra 
dz'ežy Stankiewicza Pjotra (Lipowka, d, Ur- 
banowicza) ze skradzjonemi pieniędzmi za- 
trzymano, 

„CENTROOPAŁ" 

poleca WĘGIEL najlepszych 

kopalń górnośląskich i drzewo opałowe 

suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konktrencyjnych 
Za=kaw» 18 tel 1790 

Ofiary 
Dła rodziny J.: ' 
Hansen — zł, 5, 

I, М. — zł, 5, 

Po usegregowanju wynikį byly nast.: 
1. Rodzaj i Imow: Operetkowe — 280 gło 

sów, sensacyjne — 175, saloaowe — 119, 
egzotyczne — 105, podróżnicze — 63, ko- 
medje — 35, historyczne — 29, sportowe — 
18, įnne — 30, 

li, Produkcja, Francuska — 308 głosów, 
amerykańska — 287, po'skaj — 141, niem:e- 
cka — 60, rosyjska — 28, czeska — al" 

Ш. Ulubjony aktor lub aktorka, Tu roz- 
majtość była wielka, Wielu podawało tylko 
nazwisko aktora lub aktorki, Niektórzy j je- 
dno 1 drugie, Z długego szeregu ulubjeń- 

cow! pubi'cznoścj na pierwszem miejscu zna 

lazła się Marlena D.etrich (245 głosów) i Ga 

ry Cooper (226 gł.). Reszta głosów podzie 
iła się bardzo znacznie, co dowiodło, jak 
różne są gusty. 

W kolejnoścj głosów: Gerta Garbo—236, 
Lilian Harvey — 115, Brygyda Helm — s 

Jeanette Mac Donald — 57 i następnie k* 

kanaścje nazwisk różnych aktorek po kilka 

głosów. Z aktorów pierwsze miesce po Co- 
operze -zajęli: Chevał.er — 151 gł. Novarro 

— 97, Brodzisz 74, Burjan — 42, Chaolin 

— 41 j znów długz) ista nazwisk po kilka- 

našcje głosów, ь 
Z otrzymanych wyników ustałono, iż do 

grupy konkursowej wejdą te odpowiedzi, 

które podały flmy operetkowe, produkcję 

francuską, oraz Marlenę Dietrich lub Gary 
Co< pera, 

Odpowjedzį takich znalazto się — 84, Po 
zostałe zawjeraty dzne różne, więc do leso 

wamja o nagrodę dopuszczone nie zostały. 
W wynku losowania nagrody orzypadły 

nast, osobom: 

| nagroda w postaoj rocznego  b'letu 
wstępu do „Czsina”* oraz wytwornej książki 
— p. Władysławie Szwmańskiej, 

Il nagroda w postacj rocznej. prenumera- 

ty „Słowa* p, W, Witkowskiemu. 
Jil nagroda wi postacj serji fotosów 

gwiazd filmowych — p. Zofiį Rochowjczo 
iwej, Nagrody zostaną przez dyrekcię „Czsi- 
na" odesłane wymienionym osobom 
wskazanem; w kwestjonarjuszach adresem, , 

Tad, C. 

Zmarł dnia 25 

  

Tadeusz Szczepanik 
PORUCZNIK PiLOT 

Pogrzeb odbędzie się w Lidzie w poniedziałek 29 lutego z 

Koscioła Garnizonowego na Cmentarz Wcjskowy o godz. 10-ej rano 

DOWÓDCA i KORPUS OFICERSKI 

lurego 1932 r. 

     

       
5 nułku lotniczego 

    

  

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy okazali nam tak wiele 
dzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ży.ziiwości i współczucja, oraz odprowa- 
drogie nam zwłoki kochanego 

męża, zięcia i szwagra naszego 

  

Obniżenie ceny prądu 
P. Dyrektor Glatman udziela rzeczo- 

wych wyjaśnień. 

W związku z pogłoskami o obniże- 
niu przez Mag.-strat m. Wilna ceny prą 
du elektrycznego zwrócil śmy się do 
p. dyrektora |. Glatmana z prośbą o rze 
czowe poinformowanie nas w. tej spra- 
wie. 

Obniżenie ceny, jak wyjaśnił uprzej 
mie p. dyrektor, polegać będze na 
wprowadzeniu specjalnej taryfy za zu- 
życie t. zw. prądu gospodarczego. Jest 
to prąd, który ma służyć nie do oświe- 
tlenia, a do rozmaitych zatrudnień w: 
gospodarstwie domowem: nagrzewania 
żelazek do prasowania, kuchenek elek- 
trycznych, imbryków, grzejników j t. p. 
Konsumenci otrzymają w tym celu о- 
sobne liczn. ki rabatowe, wykazujące zu 
życie prądu gospodarczego niezależn'e 
od oświetlenia. Dla ustawienia wymie- 
nionych Kczn'ków niema potrzeby wpro 
wadzenia zmian w instalacji: mogą one 
być wstawiane do każdej, wtyczki. Li- 
czniki rabatowe będzie wydzierżawiał 
Magstrat za opłatą 75 gr. miesięczne, 
cena zaś kiłowat-godziny wyniesie za- 
ledwie 25 gr. czyli o 70 groszy mniej 
od kwg prądu dla oświetlen'a. 

Ta niska taryfa tłumaczy się tem, 
że zużyce prądu gospodarczego odby- 
wa się przedewszystkiem w  godzi- 
nach rannych i południowych, t. zn. w 
godzinach, gdy n'e ošw'etla się miesz- 
kań i masta, a Elektrownia jednakże 
pracuje, wytwarzając energję, która w 
tych godzinach nie zostaje całkowicie 
zużytkowana., Można więc ją będzie 
dawać konsumentom w cen 'e 25 gr., nic 
nie tracąc na tem. Przeciwnie, niska 
cena prądu gospodarczego, sprzyjając 
niewątpliwie rozpowszechnieniu się ku 
chenek elektrycznych, w ostatecznym 
wyniku da zyski elektrowni. Wykazały 
to niezbicie doświadczenia w tym kie- 
runku, poczynione w Niemczech. 

Omawiana kwestja została już za- 
decydowana ostatecznie w Kom'sjach: 
Technicznej i Finansowej. 

Do wprowadzenia tej pożądanej ino- 
wacji w życie potrzebna jest tylko u- 
chwała Rady Miejskiej, która w naj- 
blższych dniach nastąpi. 

Zagraniczne stocje 
na aparat kryształaowy (detekiorowy) 
ksżdy może d bre słyszeć, dostosowu- 
jsc swój aparat do nowego szematu. 
Szemat na detektor dla odbioru stacyj 
zagranicznych wysyłamy po otrzyma: 
niu 1 zł w znaczkach pocztowych. 
Wilno — Radjopomoc* Skrzynka pocz- 

| towa 154 

Wilcze zeby 
— RėkOlekėje Sudaliclį Marjanskjej Aka 

demików będą się odbywały w dniach 29 
lutego — 5 marcą, br, w kaplicy Sod, przy 
ulcy Wielkiej 64, Początek nauk o g. 7.30 
wieczorem bez kwadransa akademickiego, 

Konferencie prowadzj Wielebny Ojcjiec 
Jakėb Kryza T. J. 

Zarząd S,M.A, zwraca się do członków, 
żeby wzięli jak najfczniejszy udział w Re- 
kolekcjach, Goście miłe widziani, 

— Akademickie Koło Łodzian w Wiłnie, 
W niedzielę dn'a 28 lutego br, o godzjnie 

  

  

12-ej w łokału Połskiej Macjerzy Szkolnej , 

przy ul, Wtleńsk'ej 23 m. 9 odbędzie się po 
ranek dyskusyjny AKŁ na temat „Reforma 
wyborów do zarzadu Bratniej Pomocy”, 

Obecność członków obowiązkowa, 
Goście miłe widz anj, 

— Z Koła Połon stów, — W niedzielę, dn, 
28 bm. w lokału Seminarjum Połon'stycz- 
nego odbędzie się ogólne zebranie nauko- 
we Kołą Polonjstów j Koła Romanistów z 
odczytem p, prof, S, GFxellega pt, „Teatr 
współczesnej Rumunjj", Początek o godzinie 
11-ej, Goście mile widziani, 

> S.K.M.A, „Odrodzenie" komunikuje, 
że jutro, w niedzielę, 29 lutego, po Mszy 
św, odrodzer'owej odbędzie s'ę nadzwyczaj- 
ne zebranie ogólne, Kol, H, Dembiński przed 

stawi swo'e postulaty z dziedziny społecz- 
nej, Poczem dyskusja na temat ustosunkowzi 
nia się Odrodzen'a do tych zagadnień, Obec 
ność członków konieczna, 
— Koncėrt-Bal, — Dnia 5 marca rb. w 

salach Klubu Hand'owo-Przemysłowego (Mi | 
ckiewicza 33) pod protektoratem Jego Ma- 

gn'ficencjį Prof. Dra Aleksandra Jennszkie- 
wicza, Rektora USB, odbędzie się УН doro 
czny Koncert - Bal Związku Sted. Rosjan 
USB, Początek koncertu o godz. 22-ej, Po- 
czątek balu o godz, 24-ej, 
— Staraniem Koła Roiników Stud, USB w: 

Wilnie w niedzielę dn 28 bm.,, w szł: 5юа 
deckich Unfw. Stefana Batorego odbędzie 
Się odczyt senatora prof, dr Bronisława Ry- 
dzewskiego pt. „Europa. Japonja a Ch'ny“, 
oPczątek o godz. 19. Wstęp 50 gr., akade- 
micki 20 gr. Dochód przeznacza się na po- 
większenie bibijotekj Koła Rolników, 

e * 

JÓZEFA SERAFINOWICZA 
a w szcz cąóln: Ści prodziekanowi Rus czycowi, dziekanowi Śl- ńdzińskiemu, "prof. 
dr. M»retowski:mu, kiórzy Ż gna Go serdecznem słowem, pp. Żochowskim, kole- 
gom, koleżankom, uczniom, uczeni.om i stcwarzvsze: iom 

<:ładatą serde 7ne Bow 7:pł:ć ŻOWA 1 RODZNA 
       

  

     

Jeszcze © języku 
regjonalnym 

WYJAŚNIENIE DYREKCJI GIMNAZJUM 
IM, KR,. ZYGMUNTA AUGUSTĄ 

Dyrekcja gimn, im, kr, Zygmunta Augu 
sta w Wilnje w związku z wiadomośc,ami 
jake się ukazały w niektórych p.smach wi 
leńskich, prosj nas o zamyeszczenie następu- 
jącego ośwjadczenja: 

— „We współczesnej dydaktyce istnieje 
naczelna zasada, ażeby nauczaa.e oprzeć na 
zajnteresowariiu, bo tylko ono warunkuje po 
myślość pracy (zasada 1), Zajnteresowanie 
wywołać można przez przybl.żenie przed- 
motu nauczania, przez t, zw, zakńwal zowa- 

nie tematu, Należy z przedm'otu nauczania 
uczynić coś, co tkwi /ntegrainje w duszy 
uczn,a (zasada 2), To zbliżenie miaterjału 
nauczania, wzięte jako zasadn cza podstawa 
dydaktyczna, widoczne jest na szeroką skałę 
w Niemczech, gdzie ,stnieje dążenie do 0- 
parcja szkoły © dorobek kukuralny Europy 
nowożytnej (przybl.żene 'w czasie), Jest to 

" i nnazjum neohutnanistyczne bzz  łacjny, 
Kilka takich szkół mamy w Polsce, Jeszcze 
dalej posuwa sę myśl oparcja pewnego ty 
pu szkół wyłącznie o kułturę rodzimą (przy 
blżenie w przestrzeni), W tym wypadku 
grozić może partykularyzm, jednak możii- 
we jest zastosowanie tego w szkole pa- 
wszechnej, Dalszą zasaę dydaktyczną sta- 
nowi wymóg, aby nie podawać gotowych 
[nformacyj tam, gdzje uczeń sam rnoże po 
czynić obserwacje į dojść do odpowiednich 
wniosków, Należy odwołać się do aktywno 
ści ucznja j dać mu radość odkrywania no 
wych dla rjego prawd (zasada 3), 

Zrealįzowan'e tych naczelnych postuła- 
tów współczesnej dydaktyki wyglada w spo 
sób następujący: Uczeń, czytając o wsi ślą 
skiej, ziemi kujawskiej, podlaskiej i td, 
(Tync ; Gołąbek „Czytarki polskie na i", Ik 
gimn," cykl „Ziemie poiskie'*), gdzie do 
wiaduje się o wyglądzie zagrody wiejskiej, 
o tem, że na Śląsku w/eśniak nazywa się 
„Siodlak*, „półsjadlak*, niorę ziemi —- „jit= 
terek* zestawia to ze wsią wiłeńską (przy 
bliżenie tematu zas, 2), £ Z porównań wy- 
nika, że wieś wileńska różnj się swym wy 
głądem od wsi śląskiej zarówno budową za 
grody, jak į językiem, Uczeń dochodzj do 
wniosku, że każda dzielnica Polski ma odręb 
ną grupę (samodz,elna oLserwetju nasuwa 
zas, 3), W tem sposób uczeń na lekcij po- 
sunął się o pewien stopień w swych wjado 
mościach o kraju, 

Temat powyższej lekcji stał się powo- 
dem nieporozumien a, 

Dyrektor ], ŻELSKI, 

Umieszczając powyższe oświadczenie p. 
dyrektora Żelskjego, stw erdzić jednak mu- 
s,my, iż jest ono n.ewystarcza;ące,, Calkowi 
cie podziełamy metodę prowadzenie, kkejj, 
ale nie wiemy, czy uczn'ow e pisalj łub nie 
pisali wypracowań w „$tzysu  regjóna- 
nym*. Dobrze jest, jeżeli młodzież. uświada- 
mia sobie różnice poszczególnych cjałrłtćw, 
polsk ch, źle jest natomiast, jeżch uwzża, ;ż 
żargon Cotkj Albinowej jest rownoszędny | 
z gwarą kaszubską łub podharańską, | 

  

strukcie, gnidie w kjszkach, gorycz w t- 
stach, złe trawienie, bóle glowy, obłożony” 
język, bładą cerę, łatwo usunąć, stosując 
często wodę gorzką Franciszka _ Józefa | 
b'orąc wreczorem przed udanjem się na spo 
czynek peiną szklankę takowej, Żądać w 
aptekach i drogerjach, T 

S: mrbėjstwo par. 
Szczepaniaka › 

We czwartek wieczorem, około godziny 
20,45, dokonał w mieszkaniu obrońcy 
sądwego Hagemaje:a, przy ul. Naru- 

towicza zagadkowego samobėjstwa je-. 

den z najlepszych pilotów 5 pułku lot- 

niczego por. pilot Tadesz Szczepa- . 

miak, Denat pozbawił się życia wystrza 

łem z rewolweru, pakując sob'e kule , 

w skroń. Tło samobójstwa narazie nie 

jest wyświetlone i nasuwa różne ko-- 

mentarze. ; 

Głośnik do detektorowego | 
(kryształkowego) aparatu, niewymsgzjący 
ani baterji ani też akumulatora, bardzo 

tanio każdy może sam sobie zrobić, sze- 

mat głośnika wysyłamy po otrzymaniu 

1 zł, znaczkami pocztowemi. Wilno — 
Skrzyn*a pocztowa 154. „Radj- pomoc". 

EPIDEMJA ODRY | 
WILNO, — Ostatnio zanotowano znowu. 

kilkanaście wypadków epidemji odry w pow, 

święciańskim ij oszmiańskim, Chore dzje- ‚ 

q' izolowano, Również na terenje m, Wilna | 

zanotowano wśród dziecj okuło 100 wypad- 

ków odry. Władze sanitarne zarządziły środ | 

ki zaradcze przeciwko rozszerzaniu się cho- ; 

roby, ‚ S 

 



  

OBWIESZCZENIE 
; Zarządzenie Ministra Pracy j Opieki Społecznej z dn. 31,12 31 r, Nr 2186/U/III, 
na mocy zrt, 75 Rozporządzenia Pana Prezy denta Rzeczypospołstej z dn, 29,11 30 r, o 
Organ zacjj j funkcjonowaniu jnstytucyj ubezpieczeń społecznych, został nadany Kasie 

1 Chorych Statut z ważnością od dn, 1.1 1932 r, 
i Kasa Chorych m. Wilna została zregrganizowana, zaś Pojwiiatowe Kasy Chorych: 
" w Wilnie, Śwręcianach, Głębokiem, Brasławiu, Oszmianie, Postziwach, Wilejce ; Molo- 

decznie zostały zł kwidawane, a od dnia 1 stycznia 1932 r, została uruchomiona zreor- 
ganjzowana Kasa Chorych w. Wilnie, której okręg obejmuje powiaty: - wileńskz,-trockij, 
święciański, brasławski, dzjśnieński, postaw ski, wilejski, miołodeckj, oszmiański į m, 
Wilno, 

W wymienionym okręgu działalności Kasy Chorych w. Wiśnie, prócz Centralnego 
Ambułatorjum, Amh ".torjum Dentystycznego, Zakładu: Przyrodoleczn'czego q. Roentge- 

na oraz Przychodaj na Śnpiszkach j Antokolu. w Wilnie, znajdują się na terenie pow.a- 

tów następujące Oddziały, Pododdziały j Ośrodki Lecznicze, w: 1)  Nowo-W lejce, 

2) Landwarowie, 3) Św ęcienach, 4) Oszmianie, 5) Postawach, 6) Głębokiem, 7) Bra- 

sławu, 8) Wilejce, 9) Mołodecznie, 10) Nowio-Św'ęcianach, 11) Woropajewie, 12 Ja- 

szunach, 13) Olk'enkach, 14) Niemenczynie, 15) W, Solecznikach, 16) Rudz'szkach, 

17) N. Trokzch, 18) Duksztach, 19) Podbrodziu, 20) Dukszycach, 21) Dziśnie, 22) Łuż- 

kach, 23) Smorgonjach, 24) Druj, 25) Widzach, 26) Miorach, 27) Rakow.e, 28) Ra- 

doszkow'cach, 29) Szumsku, 30) Mejszagołe, 31) Krółewszczyźnie, 32) Dziewien'sz- 
kach, 33) Kurzeńcu, 34) Kraśnem, 35) Dunfłowiczach, 36) Budsławiu, 37) Oranach, 

38) Holszznach i 39) Szarkawszczyźnie, . ‚ - 

Stosownie do likwidacyjnych zarządzeń Pana Ministra Pracy į Opieki Społecznej 

tak prasodawcy, jak i ubezpieczeni na całym ,powyzszym obszarze maią od dniai 1.1 

1932 r. w stosiinku do zreorganizowanej Kasy Chorych iw Wijne te same prawa i obo- 
wiązki, jakie midj w stosunku do dawnych Kas zł kwidowanych, 

*= Pracodawcy: winni wnosić wszystkie: zaległe i b eżące składki. do zreorganizawa- 

nej Kagy Chorych w Wiln'e, która to Kasa przejęła w odniesieniu do ubezpieczonych 

wszystkę obowiązki as złikw dowanych i dalej je w tym zakresie wykonuje, 

"=" Na okres przejściowy w 1932 roku pracodawcy winni płacjć” składki. iw takiej 

samej wysokości. i według takich samych grup zarobkowych, jakie obowiązyweły 

w dawnym Okręgu każdej z Kas zfikwjdow anych; ubezp eczonyin zaś przysługują św ad 

„czenja w takim rozmiarze j przez taki przeciąg czasu, jakie obowiązyweły w dawnym 

okręgw każdej ze zl.kw dowanych Kas, 2 Spa ass 

Zmiana Statutu zreorganzowznej Kasy Chorych w. W.lnie dotyczy jej ustroju 

wewnętrznego, przyczem Statut wprowadza na miejsce- dawnej Rady t:cwą Radę Z:rzą- 

"dzającą, składającą się z 15 członków — jako organ uchwzlony, a funkcje dawnego 

Zarząd przelewa na Dyrekcję Kasy Chorych, jako organ wykonawczy, М szczegółności 

do kompetencji Dyrektora należy „orzeczenie we wszystkich sprawach, wynikających ze 

stosunku ubezpieczonego, jak ny. obowiązek piacena j wysokości składek, właściwość 

Kasy, przyznawanie świadczeń į t. p. 
S'edzibą Kasy Chorych w Wilnie 

Wilno, dnia 27 lutego 1932 r, 

Kasa Chorych w Wilnęe. 
Jan Gradowski 

Dyrektor, 

jest miesto Wiłno, ul, M, Magdaleny Nr. 4, 

: ж E. Kątkowski 
Komisarz zarządzający. 
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Radjo wileńskie 

SŁOWU 

  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SAŁA MIEJSKA 
Ostrobramst» 5 

„JAR KOCHAJĄ KSIĄŻĘTA: 
Największy i najpotę 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, 

„ylko poniedziałek, wtorek i śr da 

żniejpzy flm z Anną Pawło»ą Oraz Douglasem w rolach głównych. 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnicniego. 

  

Dziśl N.jwi.kszy 
tilm świata 

w g nieśmiertelnej powieści T. Drstojewskiego. W 
KORTNER. — spiewy rosyjskie! — Wspaniała wystawa! — Chór cyganówi 
Dodatek rysonkcwy i tygodnik dźwiękowy F xa. 

BRACIA RARAŃRARZOWY 
rolach gł. znana aktorka rosyjska ANNA STEIN i [FRiYVZ 

Początek seansów godz, 4, 6, 8, 10.30. w dn + 
świątec.ne o godz: 2 ej. Na pierwszy seans ceny zniżone, 

  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWGOD 
Mickiewicza ,22 

d tel. 15-28. Nad program; 

Dź więkowy H £ LiOS" 
  kino teatr 5› 

F
o
 

oraz najwy bitn. 

UROK w najpiękniejszym filmie sezonu 

JEJ EKSCELENCJA 
MIŁOŚĆ 

realzacja JOE MAJ 

“ 
dziš premjera w kinies PAN 

wyświetla się. on w k nach 
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Złota Serja Polska! Najpękniejsza para kochanków polskiego ekranu 

Jadwiga Smosarska, 

Dżwiękowy 
«ino teatr 59   

Dziś uroczysta premjera!l 
  

najulub. amant Witold Conti 

znakom. artysta testru Stanisławskiego 

W. Wasiljew Sikiewicz 
siły polskiego ekranu i sceny w monument, ćźwiękowcu 

1 971 1 wielki dramat miłości i bohaterstwa w-g sce- 

narjusza Wacława  Sieroszewskiego. 

M. Hemara. 

Chóry Dana i Kubańskich kozaków. W scen:ch batal. biorą udział 8 i 11 p. ułarów, bataljon 20 p. p. oraz 
mi»trzowie dzigitowki autent. czerkiesi Ježdzcy „D i-ieį Dywizji* pod dow. płk. Eristora. 

Film ten demonstru e się jednocześnie z Warszawą W celu dania m Żności obejrzenia tego przebcju najszerszym war'twom publiczności 
„Н LLYWOOD* i „HELIOS*, Ze wzgiędu na ogolny kryzys pomimo oibrzymich kosztów obrazu CENY 

MIEJSC nie będą podwy szone, Ws ystkie honorowe bilety bezw/gledaie niewažne. Na 1 s:y seans ceny zmižcne Pocz. s.an. 0 g. 4-ej. 

  

DZW:ĘKOWE KINO 

“i NS 
Sfer rara) 
FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-ka | © 
10-CIU Z PAWIAK 
poświęcenia - W relach głównych Zcfje BATYCKA, 
Bogusław Samborski i Józ f węgrzyn. Fłn o którym mówi cała Polska i ! 

Dziśl n roua polstiej czołowej twór zoś.i filmow dzwiękowycn 

Porywają-a pieśń niešmiertei- 
nej młości i bezgrrnicznego 

Karo ina Lubieńska, Adam Brodzisz, 

Ceny znacznie zniżone. 
Nad prrgram: A'rskcje dźwiękowe. Poczatek o godz. 4, 6, 8 i 1*,30 w dnie św qt. e godr. 2-ej 
  

  

Spółka z ogr. odp. WIELRA 47. tai, 18-41 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 

Jadalnie, ae ae binety, 
łóżka niklowane i angielekić,. TeDe Dźwiękowy 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła, dębo- „Kino-Teatr 

„WEJ tp. „STYLOWY“ 
Сену лвеНце zatżoce | GA ry. Wielka 36 
  

bzis! Perła polskiej p oduk j. Najpiękniejsze i najaowsze dźwięk. ar.yczi.ło w-g powieści M. SROKOwSNIEGO 

„KULT CIAŁ A GAPSOJE DaMOLR) 
Potężny dźwiękowy dramat w. 12 skt. [To polska „Symłonja zmssłów", To histcrja „wszechpctężnej miłości”. 
W rol gł. czarodziejsko piękna Agnes Petersen - Morżuch nowa, Eugenjusz Bodo, Krysiyna Ankwicz i 

Michał - Wiktor Varconi. 
  

  

    SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
CALEL NO Ni miecka 19, 

telet. 890. 
Ostatniootrzymano w wielkim wybo- 

rze rozmaite gatunki 
TRZEŻ 

Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje E 

      Już wiedzą Panie 
że nadszedł nowy tran port pięknych koszul dzien- 

Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 &' 

HOLLYWwÓOD' 

NIEDZIELA, DNIA 28 LUTEGO 1932 R, 
‚ 10,15: Tr, bicja dzwonów i nabożeństwa 
z Bazyljij wiłeńskiej, Chor katedrainy pod 
dyr, prof, Wł, Kalinowsk ego, 11,58: Sygnał 
"czasu, 12,00: Hejnał z wieży katedralnej w 
W.lne, 12,10: Komunikzt meteorolog czny, 
12,15: Przemówienie jnż, E, Kwjatkowskie- 
go z Krakowa, 13,15: Il część poranku symf, 
©% Warsząwy, 14,00: „Prace wosenne w 
hodowlį drobiu" — odczyt, 14,20: Aud, 
fo!n.czę z Warszawy, 15,15: Aud, żoinier- 
ska z Warszawy, 15,55: Aud, dla dzeci z 
Warszawy, 16,20: Muzyka polska (płyty) 
16,40: Przemówienie Wacława  Sjeroszew- 
skiego z Warszawy, 16,55 Tr, z Muzeum Na 
rodowego w Warszawie, 17,30: „Muzyka mo 
«wy polskiej" — odczyt z Warszawy, 17,45: 

* Pogadanka z cyklu „Kobieta ma  głost* 
-— Praca kobjety, — lekarki, w Polsce 
18,00: „Sejm wileński 1922 r," — odczyt 
wygł, dr, Wa!erjan Charkewicz, 18,15: Kon 
cert popotudniowy z Warszawy, 19,00: Pjo- 
senki litawske w wyk, Reginy Bilin'sówny, 

Dziś wielkie zawody narciarskie. 

Zawody narciarskie o mistrzostwo Wilna 
rozpoczęły się w piątek biegem na 18 ki. 
(zarówno bieg indywidualny jak i składowa 
część kombinacji: 18 i skoki). 

W koukuren ji indywidualnej zwyciężył 
młcdy zawo nik, por. Mor kowski (1 pp. Leg.) 
czas | g. 22m 20 sek. przed Sierdiukowem 
(Ognisk: )„i Jabłonowskim (1 p..p. Leg ) 

W kombinacji: He manowicz,  Wój icki, 
Zaiewski (wszyscy Ognisko) i Mackiewicz 
(AZS). 

Dziś o 10 rano na ul. Borowej biegi: 
30 mtr dla senjorów (zapisa'i m, i. z Ogni- 
Ska: Hermsnowicz, Nowi.ki, Sierdiukow i 
Wojcicki), 9 klm. — dla junjorów oraz bieg 
pań,(oodobno zapisana tylko jedna — Łatwi 
sówna) 

Od 1 po poł. na skoczni (boisko 6 p. p. 
Leg ) skoki do kombika'ji i indywidualne, 

Startuje kilkunastu najlepszych skoczków, 
0ra7. DQ'7a kankurs=n, t ener  fvklen. (t) 

TU A A K UI 

wełny I jedwabiu 
Ceny niezwykle niskie. 
Prosimy przekonać się! 

Co dwa tygodnie otrzymojemy nowy 
transport 
  

  

FIRMA -CHRZEŚCIJAŃSKA 

JANUSZEK 56 Intas 
Pole a na Ś więta Sza iownej Klj ntel: 
poic cch , skarpetki, rękaw iczk ,- kra- 
„aty, chusteczki, bieliznę damską 

i męską oraz ws elka galanierję. Pomimo 
niskich cen udzielamy 10 proc, Świąt 

tecznego rabatu. 

  

nych, kombinacji, pantalonów i  najmcdniejszych 

pończoszek do Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 646. 

=-—-—— RI 

„Patent* ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU Е 

=w ŽYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. E 
No omas Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsylikatami | Е 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław' 

PIWA ŻYWIECKIEGO: 
na oryginalną etykleię I kcrek z firmą 

-Arcyksiążęcy Browar w Żywcu - 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

  

  

  

Uwaga Koncesjonarjusze tytoniowi! 
Zawiadamiam, że z dniem 1 marca r, b. 

wszyscy detaliczni sprzedawcy wyrobów tytoniowych 
mogą pobier ć wyroby & toniowe 

W PERWSZEJ HURTOWNI TYTONIOWEJ. 
Mam nadzieję, że przez zaspokcjenie ząi.ń W. P. odbiorców 

zyskam Ich j ko st Ł ch kiijentów, 
Z powa.aniem Stanisław H chfeld Kpt. rez. 

    

      
  

  

19,20: „Co sę dzieje w W Inje?“ — pogad, 
"wyoł, prof, Mieczysław Limanowski, 19,40: 
„Program na poniedziełek, 19,45: Słuchowi- 
sko z Warszawy, 20.15: Koncert kameralny 
ow wykonaniu kwartetu wileńskiego, 22,00: 

. Koncert solisty (Msza Poznański) z War- 

. 8zawy, 22,40: Komun, j muzyka taneczna z 
Werszawy, Centrala — Warszawa Cegiana 11. 

PONIĘDZIAŁEK, DNIA 28 LUTEGO Filje: Siėnbiewicza 11 
„11,58: Sygnai czasu, 13,35: Program i Il Hala Mirowska wprost Solnej 

dzienny, 13,40: „Uprawa j użytkowane Inu“ й 
— odczyt, 13,55: Un'wersytet ro!niczy z 

ENNIK NASION na 

„ ULRICH 1932 
WYSYŁKA NA ŻĄDANIE 

        

   

  

  

pn AZ >" ga Oo Nekrologi, | Żałatwia na 
omun, z Warszawy, 15,25: „Język polski 

na, Wjleńszczyźnie" — odczyt, 15,45: Au- Sptažsenia, BARDZO dogod 
„dycja dla dziecj, 16,28: Lekcja frzncusk ego 
„2 MVarszawy, 16,40: Codzienny odanek po- reklamy nych warunkach 
<wieścowy,. 16,50 Utwory . |, S. Bacha z : do ° 

= Dlyt, 17,10: „Jak uczymy się mówić" — od- at Baro Rekl: moWe 
'czyt.ze Lwowa, 17,35:. Koncert popołudnio „SŁOWA Stef fizbowski: j 
„wy z Warszawy, 18,50: Wileński komunį- OEG i 9 
„kat sportowy, 19,00: „W'lno od najdawn ej- 

- szych czasów Jagiellonėw“ — odczyt ktew4 
„ski, 19,20:. „Co nas bol'?“ — przechadžki 

wszystkich 
Garbarska 1, tel.'82 pism 
  

  

do Kasy Miejskiej wadjum w wysokcś.i 3 

godz, 12-ej w dniu 9 marca 1932 r. w Biu- 
rze Sekcji Techuieznej pok. Nr. 53. 

„Mag'strat miast: Wilna. 

; OGŁOSZENIE 
Ml Urząd Skaroowy m. Wilna na zasa- 

dzie $ 33 instrukcji o Ściąganiu podatków i 
opłat skarbowych z dnia 17 maja 1926 r (z. 
Urz. Min. Skarbu Nr 15) podaje do wisdo- 
mości ogólnej, że w daiu 29 fu ego 1932 r. 
9.godz 10 rano w Wimie przy ul. Wrgy 6 
odbęduie się sprzedźż I licytacji w terminie 
Grvgim od ceny zaofiarowanej 
Listwa budowlanego oraz wideł siekier i in- 
nych wyrobów ż:laznych, należących do Ku- 
błauowa Berela, zamieszkałego przy ul. S'pi- 
Halaej 20, na pokrycie zaległości podatko- 

<n. 

"Mika po mjeśce, 19,30: Program na wtorek; 

: s jenn'k j Br а į 

1950: Oka ia a e (J M A 
„P. Czaikowsk'ego), 23,40: Muzyka tanecz- 
„na.7 Bao res, ) OGŁOSZENIE. 

: E' г " Magistrat m Wilna cgłasza, przetag na 
a dosta :ę ośmius<t mtr.3 kamienia brukarskiego "E Już sję ukazała w druku į jest do na- na konserwację brukó w. ; 

bycia we wszystkich  ksįegarnjach pia pw ri pa b Ra i AE 
broszura, poświęcona sprawie obrząd- Sekcii Tech ule wydaje Biuro 

NO JE FORMY Ša. echaicznej (ui. Domininańska 2 

* W POLSCE 
+, (DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

"B Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcyb'skupa E, Roppa, J.E, Bp, 
G, Chomyszyna, kan, A. Abramowi- 
cza, rektora A. Dąbrowskiego, T. J. 
prof, J. Marcjnowskiego, prof, dr. W, 
Meysztowicza, red, ]. Urbana, T. J, 
0, Żeteźnjakowicza; p.p, dr. W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St. 

„Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, Se- 
natora R, Skirmunta į posta S, Stroń- 

skjego 
Skład główny w Księgarni św, Woj- 
ciecha w Wilnie. Cena zł, 1,80, 

1 
: 
: 
: 

| 
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7 i н НЫНОНЫИН НЫ НОИ чННЙ ° 
E LECZNICA LITEWSKIEGO 

STOW. POMOCY SANIT. 
: Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 
RE Przyjęcia 10—3 pp. 

> GABINET RENTGENOWSKI 
® сгуппу 11—6 pp. 

: Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
Skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

panow wat Я 
J Bi ANAMA atitin i ст 

Lekcje /gzykÓW | Reece EGO 
i NIEMIECKIEGO 

specjalnie do matury udziela nauczy- 
ciel z długoletuą praktyką pedzg gicz- 
ną Suk.es zspewniony. Dow. się w 
sklepie p. Mędzyńskiego, Sadowa 12, 

od 8 do 10 rano i 4 — 630 w'ecz. 

   
III Urząd Skarbowy m. Wilca, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AA 

OGLOSZENIE 
Komornik Sądu Gredzkiego w Wilnie 6 

rewiru W. Ci hcń zamieszkały w Wilnie, nl. 
Góra Bonffiłowa 19 na zas:dzie, art 1030 U. 

P. C net sza, że w duiu 5 marca 1932 roku 
dd'godz v 10 rano w Wilnieżprzy ul Bisku- 
pi ,'4] M towej 3 odbędzie się spr edaż 
Z piz. stgn p'iblicznego ruchom Ści należą: 
cych u. wileńskiego T wa Zastawowego 
(lombardu)-i skłąd jących się z kas ogtio- 
trwałych, pal' damskich i męskich, lu:ter, 
Zegarrów, wirówek, - żyrandoli, samochodów, 
materj.łow ubraniowy.h, ołówków i innych 
rzeczy,oszacowanych na sumę złotych 5832 
na zaspokojenie pretensji J>zeta Zmitrowicza, 
Licytacja rozpocznie ję przy ul, Mostowej 3, 
gdzie znajdują się ssmo hody, | р 

Komornik Wł. Cichoń. | 
da ES 

  

   

   

    

       

    

   

  

   

Oferty z d- łączeniem kwitu na wpłacone | 

proc. ofertowej sumy winne być złoż. ne do | 

CG A A i LA 

„— Kiri 

Podajefsięgdo wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

“ LJ 1 2 в 1 „” działki letniskowe 
położone w miejscowości teienowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
publiczności plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

brzegiem. ‚ 
Wiadomošci udzieia administracja majątku 

Landwarów 
i aka Spėlka 

WILN?, MICKIEWICZA 4.   

  

ML | Bida Autora O taniome NC 1 
Е wilno, Sadowa 4. 

| AAAAAAŻ AAAA AŁAAAGŚ A UWAGA: H'rtownia czvnna b z przerwy odg 9 do 19. 
Ta DRT 

Lekarze suksasianiankannkau 
Eno USS, EEA TEERRRES | 1 lub 2 pokoje Motocyki 
пччч KOSMETYKI do wynajęcia. Wygody, w dcbrym stanie do 

telef n. 
3/—10. 

Kalwaryjska sprzedania Zakret, ul. 
Dobia 4. 

  

DOKTOR ZWYYYYSYYYYYYYYYYYYY 

| Zeldowicz GABINET 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- Racjonalnej 
czowych, odd 9—do 1, kosmetykl 

  

[Do sprzedania 
lvb wyn.jęcia mieszka- 

  

  

      

    

nie na Antokolu w 
3—8 wiecz, leczniczej spółd ielni mieszkanio- 
DOKTÓR WILNO, wej. O pana: I, 

Micklewicza 21—4 7i-d.i € się Jasna Nr 
ZELDOWICZOWA U d kobie 4 12 m 1. P ta NINA 

5 konserwa- nowe i używane sprze- 
KOBIPCEJ "WENA ro je, dosko. Mieszkanie. daję na raty i do wy- 
RYCZNE NARZĄDÓW nali,: odświeża, nsnws 4 pokcjowe, od eimon- najęcia, Kirowska 4—10 

MOCZOWYCH — jej skazyi braki, Masaż t wane, ciepłe, suche, H. Abełow. 
od 12—2 1 ed 4—6 kosmetyczny twarzy. ul. KoŚ.iuszk. 14 m, 10. NN" "_—————- 
ul. Mickiewicza 24. Masaż ciała, elektrycz+ ——-—————— DAM 5000 i 1.500 

tel 217, ny, wyszczuplający (pas _ Mieszkanie dolarów na I-szą hipo 
nie). Natryski „Formo- 3 pokojowe, odremon-tekę neruchcmości w 

Doktor na*_według prot, Spub- towane, do wynajęcia. Wilnie, Of-rty w Bin- 
la. Wypadanie włosów, Pierwsze p ętro, front rze _ „Admi ist'at e" 

  

Szyrwindt acz. I ano Artylery ska 1 m. 3. Wilno, Wielka Nr. 40. 
choroby  weneryczne, G00leranie kosmešykow —— — — — 

skórne | moczopiciowe, 0 Ка#4е) cery. Ostat« Mieszkanie Sprzedam 
a .1;3.7 nie zdobycie kosmety» 

Wielka 19,049 i ki racjonalnej. 
Codzi K Dr. Med. oegieni en Reis 

Em.Cholem 
Urciog 

Choroby. nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych Roa 12 — 2 

i 5—7. Jagiellońska 8 
te!,10-63, 

8 pokojowe do wyna- Na d: godny. h warnu- 
jęcia. — Dominikańska kach dom, roczny do- 

8 m. 2. chód 2:400 zł — Ssię. 
ciańska 3 m. 1. 

Domek na rozbiórkę 
przy ul. Mała Poł ulan- 
ka Nr. 17 s:rzeda Bank 
Polski. I'formacie no 
miejscu Jlub w Banku, 
ul. Mickiewicza Nr. 3. 

  

    

    Mieszkanie 
i) nieduże do ustąpienia 

z powodu wyjazdu 2 
Pos2 dv pc Mie: kócho świcie 

EEST PSS click tryc:ne, woda. — 
VYYYYYYYYYYYYYYYY*YY Mała-Pohulauka .8- 10. 
Pielęgniarka —- 

    

  

  

  

' PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH” 

„KOWALSKINA 
ŚR USUWA MAJŚILNIE. Ro 417/23 
| A WIATA Z 

U LZ : 
(NA m= 

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ 
pod frmą 

„Wileńska Fabryka Drutu i Gwoździ Sp. Akc.* w Wilnie 
niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, iż zgcdn'e z art. 16 statutu, 
w dniu-22 mar-a 1932 roku o godzinie 19-ej w lokalu Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego w Wilnie przy ulicy Mickiewicza 8, 
odbędzie się Zwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie b lansu, oraz rachunku strat i zysków 

za = i Pa Žarės Z-rządowi absolutorjum, 
atwierdzenie preliminarza wydatków fabryczno-admini įnych S P y yczno-administracyjnyc 

4) Ustalenie wynagrodzenia dia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
‚ 5) Uprawnienie Zarządu do nabywania, sprzedawania, wydzierżawia- 

nia i ob.iążania nieruchomości, należących do Spółki, ; 
6) Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
7) Wolne wnioski, 

: Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu 
winni w terminie do godziny 12-ej dnia 15 marca r. b. złożyć w Zarzą- 
dzie Spółki (Wilno, Mickiewicza 8) swoje akcje lub dowody depozytowe 
» e na przechowanie akcjach w instytucjach kredytowych (art. 21 

atutu), 
Uboważnienia na prawo głosu w formie listu winny być złożone w 

ao najpóźniej na trzy dni przed Walnem Zgromadzeniem, (art. 19 
atutu). 

  

    
       

      

           
  

  
    
       

DOKTOR wykwslfik wona przyj Jeden lub dwa 
Biumowicz mie jakąkolwiek poSa- frontowe pokoje nie- 

dę na skromnych wa- drogo do wynsjęcia na 
RZ, w runkach. Posisda refe mieszkanie lub biuro. 

skórze ! moczopiciewe rencje. Udzielenie pra Mickiewi . 40. 
a EZ równoznaczne = Iie xk 
te й, pomocą dorainą dla i 

W Z.P.-25 bardzo jej. potrzebu Do wynajęc > Isdna mieszkanie 5 po 
= ar lace. Antokciska 56 kojowe z w godemi 

7 ш. ©. davnel P.KU). Prz 
Krzemiański Ogrodnik Pszczelarz tj Jakóba w 

chor. wew.ęuzne Spec. PA AAIL t 2 og. Nr. 18. O warunkach 
żołądza i jelit 7e7] Śsiedectwamo po: powiedzieć się 

i > szukoje posady od 7a- 

REY 0Ć 12—2 gaz dibo od dn. 15 III. 4 m. 1. 

Domy 
z sadem owocowym do 
sprzedavia. Zarzecze, 
ul. Kopanica Nr. 6, m. 1. 

Narybek 
arpia rasy 

Szcz pu Osieckiego ze 
stawów  nowozałożo- 
nych, wolny od wszel- 
GRADE ów do sprze- 
dania. Informacje r. 

Trocka połowstwo Geko 
p. lija Ignacy B rowski 
lub Wilno Mostowa 

          

Kwiatowa 7,tel.14-25 Ul: Majowa 4 m.5. pokój lub dwa WIG: M 

1.000 do 2.000 dol.z wygodami do wy- 
Dr.Ginsberg ksu-ji złożę cbejmując na ę ia — obiady па Buraki 

pastewne sprzedaję w 
małej i dusej iluści po 
cenie znizkowej mogą 

być z dostawą, Zwie- 
rzyniecka 35 m. 2. 

odpowiednią posadę w Żądanie. — ( bjazdowa 
s. i moczopłcio. astytucji samoržądo- 6 m. 

Е a fiska 56—3, od wej, banku lub poważ- 
81 s 8. Tel 567 17M przedsiębiorstwie. DO wynajęcia 

a Oł:ty w adminisracji pokój um blowany z 
Z „Siowa“ pod „Gwa- wygodami jesny ciepły Josa" tz; ова “ — rancja“, wejście  niekrępujące Rower 

parter. Zysmantowska szosowy na cynglach 
zmarszczki, Węgry, bre- Ogrodnik 

dawkii kurzajki usewa żonaty Z kaucją po- 
*0m.1. Odll do5ppj ramę  wyś.igową 

Gabinet ‚ ‚ trzebny zaraz, Szczegó- 

Kosmetyki Kane Ge di6 
T sprzedam tanio — ul, 

łowe of:rty do „Słowa* ze 
——— 

J. Hryniewiczewej. 

2 pokoje Antokolska 3 m, 10. 

dami, bez mebli do wy 

Różne 
ul. WIELKA X 18 m3. 

wszelkiemi WYBO- 4. aaanaaAAAAMAAKAMAS 

Udzielam lekcyj  naęcia zaraz — ulica 
francuskiegO  Zakretowa 13 m. 4, 

P Eau niedrog> ikorepetycyj. godz. 4—8 pp. EEEE 

5 2 M P. 4%, В Dla sprawdzonej prze: 

Ładowanie i ва- 

Mickiewicza 42 m: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAS T-WO ŚW, Wincentego 

prawa a+umulato- 

tel. 7-94. 

* SEENEEZEM „ Paulo rodziny zsmie- 

iów, słuchawek i 
głośników. Fachowo 

MAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS Kupno szkałej na salce nieo- 

tanio. Firma 

RRT pslonej Zz trojgiem dzie- Lokale _i SPRZEDAŻ Е 

MICHAŁ 

ci 12, 10i 4 ietnim 
пн с НРГ ТНА 
YYYYYYYYYYYYTYYYTYYYY 

  

  

        

  

    

<wywyvyvyvyvyvyvyvyy Pźwelkiem wołamy o 

2 pokoje 
pomoc, Dziatki zzięb- 
nięte i zgłodniałe — 

bez mebli z vygodami Nawóz brak obuwia i opałn. 
i užywalacšcią suchniz pod 20 koni doOfiary składać proszę 
do wynajęcia Mickie- sprzedania Szeptyckie- do Redakcji „Słowa” 
wicza 48, m. 5. go 5 tel, 1301 pod literą J.       

  

polskiej, 
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Muzyka prof. F. Rybicki. — Teksty piosenek | 
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