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zagranicą 
Trzeba dobrze spamiętać kilka cyfr. 

Obywateli Rzeczypospolitej, zgodnie z 

ostatnim spisem ludności, jest 32.000,000 

— Poza granicami państwa polskiego, 

w rozproszeniu po całym świecie znaj- 

duje się 8.000.000 Polaków.. 

Trzydzieści dwa i ośm  miljonów,, 

Stosunek aż nazbyt wymowny!... 

Rzecz jasna, iż w liczbie ośmiu mi- 

ljonów znajdują się nietylko obywatele 

Rzeczypospolitej bo znaczną ilość sta- 

nowią Polacy, poddani obcych państw, 

ale ogólna masa Polaków zagranicą jest 

wyjątkowo jednolita. 

To są Polacy, nieraz ciężko opłaca- 

jący odwagę przyznawania się do naro- 

dowości polskiej, to są rodacy, tęsknią- 

cy za krajem i żywiący dla niego głę- 

bokie uczucie przywiązania i miłości. 

Wojna światowa dostatecznie wymownie 

wykazała, jakie siły tkwią w polskiej 

emigracji i do jakich wysiłków i szla- 

chetnych ofiar jest zdolna emigracja. 

Ośm miljonów — to przecież potę- 

ga nielada! Gdyby się dało zebrać ra- 

zem tych Polaków, możnaby było stwo- 

rzyć nowe państwo, czterokrotnie więk- 

sze od Litwy czy Łotwy, dwukrotnie 

przewyższające pod względem ludności 

Danję, czy Szwajcarję i dorównywają- 

ce Belgji (bez kolonij), Holandji, Persji, 
Węgrom i t.p. 

Mamy szereg większych skupień Po- 

laków zagranicą. Tak w Stanach  Zjed- 

noczonych znajduje się około czterech 

miljonów Polaków, w granicach repu- 

bliki niemieckiej jeden miljon dwieście 

tysięcy, w Sowietach około miljona, we 

Francji przeszło siedemset tysięcy.. 

liość dzieci polskich, znajdujących 

się zagranicą, dochodzi do  miljona!... 

llość dzieci, pobierających naukę w szko 

łach i ochronkach polskich zagranicą, 

niewiele przekracza trzysta tysięcy!... 

loto znów cyfry do zapamiętania: 

miljon i trzysta tysięcy!.. Czyli siedem 
set tysięcy dzieci polskich znajduje się 

w niebezpieczeństwie, bo grozi im wy- 

narodowienie w szkołach obcych!.. 

O roli szkół w dziejach kultury na- 
rodowej nie trzeba wiele mówić. Jeszcze 

tak niedawno zmuszeni byliśmy staczać 

uporczywe walki o szkołę polską na zie- 

mi polskiej. W okresie najcięższym stwo 

rzyliśmy sieć szkółek tajnych i szkótki 

te, źle zorganizowane i nieraz bardzo 

nieumiejętnie prowadzone, odegrały prze 

cież olbrzymią rolę w dziele kształtowa- 

nia świadąmości narodowej i wyrobie- 

nia mocnych charakterów. 
Potęga mowy i kultury polskiej jest 

olbrzymia, — pozbawienie jej — nietyl 

ko krzywdzi naszą młodzież, ale i wy- 

koleja ją, gdyż usuwa grunt pod nogami. 

Zdecydowana większość polskiej mło 

dzieży zagranicą może ulec wynarodo- 

wieniu... 

Jeżeli chodzi o stan szkolnictwa pol- 

skiego zagranicą, uderza jeden znamien- 

ny fakt, że Polacy, znajdujący się naj- 

dalej od swego kraju, są w lepszej sy- 

tuacji, niż Polacy, którzy są o miedzę od 

rodaków — obywateli własnego pań 

stwa. 

Najlepiej jest zorganizowana emigra- 

cja amerykańska, posiada bowiem prze- 

szło 600 szkół parafjalnych o typie szko 

ły powszechnej, 8 kolegjów katolickich, 
1 kolegjum świeckie Zw. Nar. Pol. w 

Cambridge Sprons i 184 wieczorowych 
szkółek dokształcających. 

W tych wszystkich szkołach poiskich 

znajduje się około 300.000 dzieci i mło 
dzieży polskiej, ale: ogólna ilość młodzie- 

ży w wieku szkolnym sięga do pół miljo 
na, więc około 200 tys. kształci się w 
szkołach obcych. 

We Francji; w szkołach polskich 
kształci się 21 tys. dzieci a 3340 dzieci 

robotników polskich korzysta z ochronek 

polskich, ale stanowi to nikłą część wo- 

bec kilkudziesięciu tysięcy dzieci pol- 

skich, które są we Francji. Gdzieindziej 
jest o wiele gorzej... 

Najgorzej jest jednak naokoło naszych 

granic. 

W Sowietach około 40 tys. dzieci 

  

polskich pobiera, coprawda, naukę w 

języku polskim, ale nietylko wartość 

nauki może być słusznie zakwestjonowa- 

na, lecz i sam język polski, stosowany 

w szkołach. jest to raczej jakiś potwor 

ny żargon, tak naturalny zresztą w wię- 

ziennych warunkach życia sowieckiego. 

O jakiejkolwiek łączności Polaków 

Sowietach z rodakami w Rzeczypospoli- 

tej, jak zbyt dobrze wiemy, — niema i 

mowy. Oddziaływanie więc kultury pol- 

skiej na młodzież polską w Bolszewii 

jest całkowicie wykluczone. Młodzież pol 

ska za naszą wschodnią granicą jest ska- 

zana nietylko na wynarodowienie, ale i 

na wypaczenie duchowe... 

Nie o wiele lepiej jest na Litwie, któ- 

rą jakże dziwnie jest uważać za kraj ob- 

cy, za państwo wrogie... Z 20 tysięcy 

młodzieży polskiej naukę w języku  рс!- 

skim pobiera... sześćset osób!. Z istnie- 

jących w r, 1926 80-ciu szkół początko- 
wych pozostało obecnie tylko trzynaście 

(na 20 tys dzieci!), gimnazja w Kow- 

nie, Poniewieżu i Wiłkomierzu borykają 

się z niesłychanemi trudnościami... 

Na Łotwie z 12 tys. dzieci polskich 

do szkół z językiem polskim uczęszcza 

zaledwie 5 tysięcy. Szkolnictwo prywat- 

ne polskie na Łotwie zostało całkowicie 

zlikwidowane, do nielicznych zaś szkół 

państwowych trudno się dostać. gdyż 

Łotysze zaliczają dzieci polskiej do innej 

narodowości, starając się zniszczyć žy- 

wioł polski. 

Jeszcze gorzej. jest w. Rumunji, która 

stosuje tak bezwzględny ucisk wzglę- 
dem Polaków, że w r. 1930 — 31 wy- 

buchł nawet strajk szkolny z powodu 

zamknięcia i tak nielicznych szkół pol- 

skich. Z 12 tysięcy dzieci polskich, znaj 

dujących się w Rumunji, do szkół pol- 

skich uczęszcza zaledwie dwa tysiące!... 

Szkoły polskie w Rumunji są tylko pry- 

watne. Do szkół państwowych Rumuni 

nie zgadzają się wprowadzić języka pol- 

skiego, chociażby Polacy stanowili zde- 

cydowaną większość uczniów; nie pozwa 

lają też i na organizowanie kursów ję- 

zyka polskiego!.. 
Fatalnie się przedstawia sprawa szkol 

nictwa polskiego w Niemczech, gdzie 

młodzieży polskiej jest około 130 tysięcy. 

Naukę w języku polskim pobiera tylko 

2167 dzieci, z ochronek polskich korzy- 

sta 4932... Na każde 100 dzieci, w ten 

sposób, 95 jest skazanych na wynarodo- 

wienie w obcej szkole... 

I tylko w Czechosłowacji jest 

lepiej, zawdzięczając niezwykłym 

kom Polskiej Macierzy Szkolnej, która 

zorganizowała i utrzymuje szkół 21, c- 

chronek 52 i burs 5. Razem w szkołach 
polskich publicznych i Macierzy kształci 

się przeszło 15 tys. dzieci, czyli, jak mo- 

żna przypuszczać, około 3/4 ogólnej ilo- 

ści. 
Ogólny obraz szkolnictwa polskiego 

zagranicą jest smutny, bardzo smutny... 

Czy w państwach bardzo dalekich, 

czy też w państwach terytorjalnie bardzo 

bliskich, — we wrogich, czy pseudo- 

przyjaznych, — wszędzie widzimy ucisk 

szkoły polskiej, walkę z nią. 

Ten stan domaga się stanowczej na- 

prawy. Musimy rozpocząć zorganizowa- 

ną akcję obrony polskiej szkoły zagrani 

cą i walkę o nowe polskie szkoły dla 

rodaków, oderwanych od kraju. 
Waka ta wymaga wielkiego wysiłku 

całego społeczestwa; nic też dziwnego, 

że właśnie na jak najszersze masy liczą 

organizatorzy rozpoczynającej się akcji 

Zbiórki na Fundusz Szkolnictwa Polskie- 
go Zagranicą. 

: Dwie wielkie organizacje połączyły 
się, aby zorganizować akcję: Rada Orga- 

nizacyjna Polaków z zagranicy pod prze 

wodnictwem p. Marszałka Władysława 

Raczkiewicza i Stowarzyszenie Uczest- 

ników Walki o Szkołę Polską, pod prze 

wodnictwem p. Tadeusza Kupczyńskie- 

go. Wspólnemi siłami doprowadzono do 

zorganizowania „Funduszu Szkolnictwa 

Polskiego Zagranicą”, którego celem, 

jak głosi statut, jest „popieranie i utrzy 

mywanie szkolnictwa polskiego zagrani- 

w 

nieco 

wysii- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
bt RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK -— Sklep „jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

    ORY — Ejdelman 
ŚW 

  

ROŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

ul. Ratuszowa — Księgarnia jJażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

| PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkis. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. №:       

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołsej, 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia Į. Ryppa ul. Mickiewicza 10, 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

Kanclerz Schleicher złożył dymisję. — Rząd formuje von Papen 
BERLIN PAT. — O godzinie 12 min. 

15 kanclerz Schleicher przyjęty został 

przez prezydenta Hindenburga na krót- 

kiej audjencji i zgłosił imieniem całego 

gabinetu Rzeszy dymisję. Prezydent Rze- 

Szy przyjął dymisję, powierzając obecne 

mu gabinetowi tymczasowe prowadzenie 

agend rządowych. Bezpośrednio potem 

prezydent Hindenburg przyjął byłego 

kanclerza Papena, poruczając mu misję 

rozpoczęcia rokowań ze stronnictwami 

celem ustalenia sytuacji politycznej i 

zbadania istniejacych możliwości dła no- 

wego rządu. 

KOMUNIKAT OFICJALNY 

BERLIN PAT. O przebiegu audjencji 
generała Schleichera u prezydenta Hin- 
denburga urzędowo komunikują: Kanc- 
lerz Schleicher złożył dziś prezydentowi 
Rzeszy sprawozdanie 0 sytuacji i о- 

świadczył, że obecny rząd Rzeszy zgod- 
nie ze swym charakterem jako gabinet 
prezydjalny, tylko  v wówczas mógłby 
przedłożyć w Reichstagu swój program, 
i określić swoje stanowisko, gdyby 
prezydent Rzeszy udzielił mu pełnomoc- 
nictw do rozwiązania parlamentu. Prezy 
dent Hindenburg oświadczył na to, że 
w obecnej sytuacji nie noże przyjąć tej 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewis — Biuro gazetowe ał. 3 Mais 3 
WOŁOŻYN — Łiberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA —— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji c 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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iii] Powrót von Papena TELEGRAMY 
WYKRYCIE WIELKIEJ AFERY 
SZPIEGOWSKIEJ W RUMUNIJI 
BUKARESZT. PAT. — Ubiegłej mocy 

policja aresztowała: pod! zarzutem szpiego- 

  

proyozycji ,wobec tego kancierz Schlei- -— musiałby jednak być wyposażony w stwa 20 pracowników tutejszego urzędu 

cher złożył dymisję całego gabinetu Rze- 

szy, którą prezydent przyjął, powierza- 

jąc rządowi tymczasowe prowadzenie 

agend. Prezydent Rzeszy wyraził przy- 

tem  kanclerzowi  Schłeicherowi oraz 
członkom rządu Rzeszy podziękowanie 

za wierną służbę dla dobra kraju w cięż 
kimi okresie. Misję tworzenia gabinetu 
powierzył prezydent Rzeszy byłemu kan- 
clerzowi Papenowi. 

TRZY PROJEKTY SCHLEICHERA 

BERLIN PAT. W rozmowie z Hin- 
denburgiem kanclerz Schłeicher wysu- 
nął trzy możliwości zlikwidowania obec 
nego kryzysu gabinetowego: 

1) utworzenie rządu większości pat- 
łamentarnej, na czele którego stanąćby- 
musiał Hitler, 2) gabinet mniejszości, po 
siadający Oparcie w szerokich warst- 
wach-= ludowych, również tylko z Hitle- 
rem jako kanclerzem oraz przy poparciu 
pozostałych grup prawicy (rozwiązanie 
to mogłoby liczyć na powodzenie, gdyby 
Hindenburg zmienił dotychczasowe swe 
stanowisko odtiowne wobec tej Копсер- 
cji), i 3) powołanie gabinetu prezydjał 
nego, który, podobnie jak rząd Schlei- 
chera, stojąc ponad wszystkie partje i 
rfiezależny 0d nich, byłby strażnikiem 
interesów całego społeczeństwa. 

Gabinet taki — oświadczył Schleicher 

Pregram prac Konferencji Rozbrejeniowej 
Propozycja 

— Propozycja rzą- 

du angielskiego, dotycząca  progranui 

prac konferencji rozbrojeniowej, obej- 

muje dwie części: polityczną i technicz 

ną 

GENEWA PAT. 

Część polityczna zawiera następują- 

ce punkty: 
1) deklarację państw europejskich o 

wyrzeczeniu się użycia siły dla załatwia- 
nia sporów międzynarodowych, 

2) zawarcie europejskiego paktu 
wzajemnej pomocy, 

3) konwencja rozbrojeniowa dotyczyć 

  

ngielska 

będzie wszystkich państw i zastąpi 
część 5-tą traktatu wersalskiego, 

4) konwencja będzie miała dla wszy 
stkich sygnatarjuszy paktu ten sam czas 
trwania i te same przepisy co do rewi- 
zji. Równouprawnienie jakościowe bę- 
dzie zrealizowane etapami. Wszystkie 
armje europejskie będą sprowadzone do 
tego samego typu, tj. we wszystkich 
krajach wprowadzona będzie obowiązko 
wa służba wojskowa zgodnie z planem 
francuskim. 

  

  

nadzwyczajne pełnomocnictwa, na wy- 
padek gdyby w Reichstagu nie znalazł 
większości. Schieicher zwrócił się przy- 
tem do Hindenburga z ostrzeżenieni, aże 
by nie dopuścił do utworzenia rządu pre 
zydjainego, będącego w rzeczywistości 
tylko gabinetem jednej partji i skazane- 
go zgóry na wrogie przyjęcie przez więk 
szość narodu. 

ODROCZENIE POSIEDZENIA 
REICHSTAGU 

BERLIN PAT. Według doniesienia 

biura prezydjalnego Reichstagu, posie- 

dzenie plenarne parlamentu Rzeszy, wy- 

znaczonńne na wtorek przyszłego tygodnia 

zostało odwołane. Zamiast plenum zwoła 

no na wtorek posiedzenie konwentu se- 

njorów. 

Kiucz sytuacji w rękach 
Hitlera 

BERLIN PAT. — W kołach  miarodajnych 
oczekują, że misja Papena już w poniedziałek 
doprowadzi do konkretnyca wyników. Podkreś 
la się przytem, że Papen nie otrzymał niisji 
formowania gabinetu, lecz ma za zadanie wy 
sondować tylko, czy istnieją możliwości ior- 
mowania rządu, opartego na większości parla- 
mentarnej, t. zn. przy udziale narodowych Sso- 
cjalistów, niemiecko - narodowych i centrum. 

Rokowania swe Papen rozpocznie od kon: 
ferencji z Hitlerem, który ma oświadczyć, czy 
gotów jes wziąć udział w koalicji. Od oświad 
czenia Hitlera zależeć będzie dalszy rozwój sy 
tuacji. Dopiero następnie Papen zwróci się do 
przywódców centrowych. Ogólnie przypuszcza 
ją, že Papen zaproponuje przywódcom centro- 
wym utworzenie gabinetu z Hitlerem jako 
kanclerzem na czele. 

BERLIN PAT. — Według doniesień prasy 
Hitler, który miał dziś wyjechać do Weimaru 
pozostanie przez niedzielę w Berlinie, aby 050 
biście kierować rokowaniami i w każdej chwi 
li być do dyspozycji prezydenta Rzeszy. Pa- 
pen, jak iniormują dzienniki, zaproponuje Hin 
denburgowi nominację Hitlera na kanclerza ga- 
binetu większości parlamentarnej. 

„Boersen Korier* donosi, że Hitler przed- 
łoży Hindenburgowi następują listę ministrów: 
sprawy zagraniczne — Papen lub Neurath, 
Reichswehra — generałowie Hasse lub Stuel- 
pnagel, sprawy wewnętrzne i komisarz Prus 

Frick, finanse — Schacht gospodarka — 
Seldte, wyżywienie i handel --- Hugenberg. 

Obalenie gabinetu Paul Boncoura 
Konflikt rządu z komisją finansową powodem upadku 

PARYŻ PAT. — Na posiedzeniu Izby 

Deputowanych, które trwało całą noc, 

przystąpiono o godz. 6 nad ranem do 

głosowania. Przeciwko rządowi wypo- 

wiedziało się 390 posłów, za rządem — 

193. W ten sposób rząd Paul - Boncou- 
ra został obalony większością 197 gło- 

sów. _ 
O godz. 7 rano premjer Paul - Bon- 

cour oraz członkowie jego gabinetu u- 

dali się do prezydenta Republiki Lebru- 

na celem złożenia mu dymisji. Prezydent 
Lebrun zamierza natychmiast dzisiaj, roz 

począć rokowania z przywódcami stron- 

nictw. Jako pierwszego prezydent Repu- 

bliki przyjmie prezydenta Senatu, następ 

nie prezydenta Izby Deputowanych. 

PARYŻ PAT. Rząd Paul - Boncoura 

został obalony, po dwudniowej dyskusji 

nad projektem budżetowym komisji fi- 

nansowej. Późnym wieczorem rozpoczę- 

to głosowanie nad art. projektu rządo- 
wego o znaczeniu drugorzędnem, które 

zapewniało skarbowi nieznaczne tylko 

wpływy. O godz. 4 nad ranem Izba przy- 
stąpiła do dyskusji nad art. 6 przewidu- 

jacym 500 mil. wpływów dla skarbu. Ko 
misja finansowa wyłączyła ten artykuł z 
projektu rządowego. 

Premjer Paul - Boncour zażądał od 
parlamentu wypowiedzenia się nietylko 
co do art. 6 lecz co do samej zasady pro- 
jektu rządowego, zmierzającego do za- 
chowania równowagi między oszczędno- 
ściami a ofiarami wymaganemi od funk- 

cjonarjuszów państwowych oraz nowe- konawczej kredytu prowizorycznego na 
przyjmowania wpływów mi podatkami. miesiąc luty, 

pocztowo - telegraficznego, Są oni! oskar- 

żeni o wykradzenie dokumentów: urzędc- 
wych i dostarczenie zagnanicę ich odpisów. 

Szeregu zaaresziiowań dokonano rónież 

ma prowineji. Jak wynika z dochodzeń, w 
sprawię te zamieszanie są organizacje komu 
mistyczne. 

BUKARESZT. PAT. — Ogólna liczba 
aresztowanych w związku ze sprawą szpie- 

gostwa uprawianego nia poczcie wymosi 52 
aesoby. Z tego 30 nie należy do pracowmi- 
ków. pocztowych. Szereg wykrytych doku- 
menitów 'stwiendza, że ongamizacja pnaco- 
wała od 8 miesięcy. 

WOJNA BOLIWIJSKO - PARA- 

GWAJSKA 
PARYZ. IPIATT. — Wiedlug komunikatu 

maczelnego dowódcy wojsk boliiwijskich, Pa 
ragwajczycy: przypuścili atak na linji Fer- 

namdez, zostali: jednialk odpamei. Wojska bo- 
liwijskie miszezą w dalszym. ciągu paragwaj 

skie umocnienia fortyfikacyjne na odcin- 
ku Nanava, Eskadry samolotów. botimwij- 

skich obrzucity bombami kolumnę wojsk 
panagwajskich, czymiąe wielkie spustosze- 
nia. Artylerja zestrzeliła 2 samoloty para- 

gwajskie. 
ZAWALENIE SIĘ SZYBU 

BRUKSELA. PAT. — W kopalni Anzin, 
w: południowej Belgji, zawalił się szyb, za- 
kopując żywcem dwóch polskich górników 
Reszczyńskiego i Redwamikia. Drużyny ra- 
towniicze pracują bez przerwy. Zakopani 
dotychczas mie odpowiadają. 

ZAMACH NA PRZYJACIELA 
MUSSOLINIEGO 

FILADELFJA. PAT. — Pod dom dona 
di Silvestro, przyjaciela Mussoliniego pod- 
tožono (bombę, której wybuch  zmiszczył 
dom całkowicie. Dzieci i żona di Silvestro 
wiraz z jego sekretarką zostały przywalone 
gruzami. Sam di! Silvestro był podczas wy- 
buchu nieobecny w domu. Z pod gruzów «:- 
dało się wydobyć sekretarkę i dzieci cięż- 
ko ranne, natomiast żony mie zdołano do- 
tąd odszukać. Należy nadmienić, że di Sil- 

vestro powrócił zaledwie przed kilku dnia- 
mi z Italji, gdzie przebywał wraz z całą 
rodziną, ` 

ZGON UCZESTNIKA POWSTANIA 
W ROKU 1848-ym 

BUDAPESZT. (PAT. — 'W Pecs zmarł 
w: 1l0l-ym roku życia Józef Hubert, uro- 
dzonty, w Krakowie, uczestnik powstania w 
roku 1848. Hubert zbiegł po upadku pow- 
stania ma Węgry. Pogrzeb jego stał się 
prawdziwą manifestacją przyjaźni węgier- 
Sko-polskiej i odbył się przy udziale ol- 
brzymich tłumów ludności Pecs i olkolicy. 

MECZ TENISOWY WARSZAWA 
— BERLIN W POŁOWIE LUTEGO 
WARSZAWA. [PIAT. — Mecz tenisowy 

w hali berlińskiej Warszawia — Berlin od- 
będzie się prawdopodobnie w drugiej poło- 
iwie lutęgo. iPod uwagę branie są terminy 11 
—12 i 18—19 lutego. Berlin reprezento- 
wać będą przypuszczalnie von Cramm, Jae- 
niecke lub Hensch i Hamer. Barw: (Warsza- 

Do ostatniej chwili czynione były podatkowych itd., ponieważ budżet па ry bronić mają Jędrzejowska, Tloczyński 
próby w celu uniknięcia kontliktu między 
rządem a większością lewicową, która 

od pierwszych dni skupiła się około ga- 
binetu Paul - Boncoura i która stale u- 
dzielała mu poparcia od chwili powsta- 
nia tj. od 20 grudnia 1932 r. Wszystkie 
jednak próby były daremne, rząd bo- 
wiem odmówił swej zgody na propozy- 
cje wysunięte przez komisję finansową; 
wskutek tego los gabinetu był przesą- 
dzony. W miarę przedłużania się dysku- 
sji walka stawała się coraz bardziej za- 
żarta. Wreszcie większość rozpadła się, 
tworząc następnie koalicję prawicowo - 
socjalistyczną przeciw rządowi, który 
popierali prawie wyłącznie radykałowie 

społeczni. Premjer Paul - Boncour przed 
głosowaniem zaapelował do większości 
lewicowej, lecz frakcje powzięły już de- 
cyzję i apel premjera nie zdołał zmie - 
nić stanu rzeczy. 

Głosowanie Izby nie daje żadnych 
wskazówek co do składu przyszłego 
gabinetu, dlatego narazie trudūo jest 
przewidzieć, jaką decyzję powezmie pre- 
zydent Lebrun celem zlikwidowania kry- 
zysu ministerjalnego. 

Przed zamknięciem posiedzenia po- 
stanowiono, iż Izba zbierze się we wto- 
rek rano w celu uchwalenia prowizorjunmi 
budżetowego na miesiąc luty. Ze wzglę- 
du na wytworzoną sytuację i niemož- 
ność pokrycia deficytu budżetowego, ko 
niecznem jest uchwalenie ustawy upo- 
ważniającej do przekazania władzy wy- 

cą oraz utrzymywanie w społeczeństwie 

polskiem świadomości przeciwdziałania 
wynarodowieniu się młodego pokolenia 

polskiego zagranicą"... 

Tegoroczna zbiórka na iundusz bę- 
dzie trwała do dnia 10 lutego. Protekto - 

rat objął Pan Prezydent Rzeczypospoli- 

tej. Niech każdy Polak złoży najskrom-- 

niejszą chociażby kwotę na cel, którego 

olbrzymie znaczenie chyba nie wymaga 

uzasadnienia!. 

Ofiary można składać na listy, które 

będą się znajdowały we wszystkich urzę- 

dach, instytucjach i 

łecznych, można przesyłać do redakcji 

dzienników lub bezpośrednio do Komite- 

tu Wykonawczego Zbiórki w Warszawie 

(Konto czekowe PKO. nr. 21.895). 

Żaden Polak nie ma prawa uchylić 

się od ofiary, na jaką go stać. Cel jest 

zbyt doniosły, 
W. Charkiewicz. 

rok 1933 nie został uchwalony w swoim 
czasie, tj. przed 31 grudniem ub. roku. 
Taką ustawę parlament ma prawo u - 
chwalić, a wykonanie jej powierzone zo- 
stałoby gabinetowi, pozostającemu w 
stanie dymisji, traktując to jako sprawę 
bieżącą. 

PARYŻ PAT. — Według ostatecznych obli 
czeń, rząd obalony został 401 głosami, przeciw 
ko 171, przy 24 wstrzymujących się od głoso 
wania. 

Chautemps — Cailiaux — 
Daladier 

PARYŻ PĄT. — W sierach politycznych 
utrzymują, że w toku rozmów z prezydentem 
republiki Lebrunem przywódcy poszczególnych 

stronnictw politycznych wymieniali najczęściej 

nazwisko Chautempsa jako przyszłego premje. 

ra. Муйапо  przedewszystkiem 0 Herriocie, 
lecz ten woli obecnie zająć. się kierownictwem 
partji radykalno - społecznej, sądząc, że w 
tem sposób może oddać większą usługę przy- 
szłemu rządowi. Wymieniają również nazwiska 

prezydenta Senatu Jeanney'a i przewodniczące 
go komisji finansowej Senatu Caillaux oraz 
Daladiera. Prawdopodobnie jednak obaj pier- 
wsi będą woleli zachować swe dotychczasowe 
stanowiska. Co do Daladiera to — jak ogólnie 
twierdzą — w razie powierzenia mu misji 

tworzenia gabinetu, zaprosiłby socjalistów do 
wzięcia udziału w rządzie. 

W ciągu popołudnia Lebrun przyjął szereg 
wybitnych osobistości politycznych, reprezentu 
jących wszystkie stronnictwa, Ogólnie panuje 

przekonanie, że sytuacja jest trudna i wyma- 
ga jak najprędszego zakończenia przesilenia. 

Opuszczając Pałac Elizejski, Blum oświad- 
czył, że ostatnie wypadki nie zmieniły bynaj- 

organizacjach spo- mniej stanowiska socjalistów, którzy są prze- 
ciwni obalaniu obecnej większości Izby Depu- 

towanych. 

PRZECIWKO PODWYŻSZENIU 
PODATKÓW 

PARYŻ PAT. — Francuska Federacja płat 

ników podatków, grupująca 700 tysięcy człon 
ków zorganizowała dziś wielki wiec przeciwko 
podwyższaniu podatków. Tysiąc uczestników, 

którzy nie zdołali przedostać się do sali obrad 
—rozproszyła przed gmachem policja. 

i Popławski. Hebda do Berflima nie poje- 
dzie, a Tłoczyński przyjeżdża do Berlina 
bezpośrednio do Skockholmu. 

W najbliższym czasie wyjeżdżają na Ri 
wjerę Hebda i Tłoczyński, którzy wezmą 
udział najwyżej wi dwóch turmiejach. Ję- 
dmzejowska ma Riwtjerę nie pojedzie, nato- 
miast po meczu Warszawa — Berlin u- 
daje się do Londynu, gdzie pozostaje do 
końca marca, 

SUKCES NASZYCH NARCIARZY 
BUDAPESZT. PAT. — (W piątek w 

pierwszym dniu marcianskich mistrzostw 
Węgier ałozegramy został bieg ma 18 km, 
W biegu tym Polacy zdobyli olbrzymi suk- 
ces, zajmujące wszystkie pierwsze miejsca w 
następującej kolejności: 

1) Jan Manusarz — 49 min. 02 sek., 2) 
Skupień — 50 mim., 3) Legierski — 51 min, 
02 sek., 4) Górski — 52 mim, 54,2 sek. Do- 
piero na. 5-m miejscu znalazł się najlepszy 
zaiwiodnik węgierski (Potters z wynikiem 55 
min. 31 sek, Nasi zawodnicy ibyli o klasę 

lepsi od swych przeciwników. Zawody odby 
ły się w doskonałych warunkach aitmosfe- 
rycznych 'i teremowryich. 
KONGRES REŻYSERÓW FILMOWYCH 

PARYŻ. PAT. — Obraduje tu między- 
narodowy komgres reżyserów. filmowych, 
zwołamły przez francuski syndyikat przemy- 
sławców filmowych. W kongresie wzięły: u- 
dział delegacja z Niemiec, reprezentująca 
jednocześniie Austrję, delegacje Szwajcarji 
Hiszpaniji, Włoch, Szwecji, Holandji 

KSENOFOBJA W ANGOLI 
PARYŻ, PAT. — Z miejscowości Loan 

da, stolicy prowineji Amgoli, kolonji por- 
tugalskiej w. Afryce zachodniej, władze po 
licyjne, prowadzące śledztwo w sprawie 
kilku tajemniczych morderstw, natrafiły 
na ślad bamdy mumzynów, liczącej około 
50 członków, którzy: w swej kryjówce przy 
gotowywali tmuciznę, celem zatrucia wody 
w Loandzie ii okolicy. Murzyni mieli ma su 
mieniu wiele morderstw popełnionych na 
białych ' zamierzali za pomocą zatnutej wo- 
dy zgładzić calą ludność białą, zamieszku- 
jącą w prowineji | 

BURZA NA MORZU CZARNEM 
MOSKWA PAT. Na morzu Czarnem szale- 

je burza. W porcie Noworosyjsku parowiec an 
gielski „New Cornwall" i wiele kutrów rybac 
kich zostało zerwanych z kotwicy. Również 
wiele statków rybackich nie powróciło do por 
tów. Wysłano okręty ratunkowe.



  

SILVA RERUM 
Raz po raz — niewesołe wieści ze 

świata artystycznego. Dziś są tak ciężkie 
warunki pracy artystów (a i nietylko 
samych artystów), że nie można się dzi 
wić, gdy likwidują się tak, zdawałoby 
się, mocne placówki, jak np. teatr w Po- 
znaniu. 

Kurjer Poranny (27) alarmuje tytu- 
łem notatki: „20 pokrzywdzonych woła 
o pomoc!*.. Co się stało? Oto „Teatr 
Artystów'* w Warszawie przy ul. Karo- 
wej zlikwidował się i nie  uregulowat 
należności wobec dwudziestu statystów, 
którzy tak się żalili wobec redakcji: 

Na nasze usilue prośby wypłaty choćby 
, minimalnych sum proponowano nam abyśmy 
pokrywali nasze zaległości przez sprzedaż po 
dowolnych cenach bezpłatnych biletów. Oczy- 
wiście na to nie mogliśmy się zgodzić. 

W rezultacie zaległości nasze wzrosły do 
sumy 900 zł.! Gdy wczoraj po otrzymaniu wia 
domości o likwidacji teatru, zwróciliśmy  się 
z kategorycznem żądaniem zwrotu należnych 
nam pieniędzy, otrzymaliśmy od dyr. Grod- 
nickiego odpowiedź, że o żadnych pieniądzach 
niema mowy i żebyśmy się zwrócili do Zaspu, 
może nam co zapłaci. 

Oczywiście do Zaspu nie chodziliśmy. U- 
mowę zawarł z nami dyr. Grodnicki i od nie 
go należą nam się pieniądze". 

Niezawodnie, dzieje się wielka krzyw 
da biednym statystom, ale z pustego prze 
cie, jak twierdzi przysłowie, i Salomon 
nie naieje, — cóż dopiero dyr. Grodnic- 
ki!... 

Niedobrze jest w świecie teatralnym, 
skoro nawet rewje narzekają na ciężki 
los. 

Z „Morskiego Oka* wystąpił długo- 
letni kierownik, Andrzej Włast, który na 
łamach „„Kurjera Polskiego (21) tak opo 
wiada o kryzysie rewji. 

Rewja w dotychczasowej formie, w do- 
tychczasowym kształcie, przeżywa kryzys. Mu 
si ulec zmianom zasadniczym. Obecnie ten ro- 
dzaj widowisk przeżywa agonję. Dla człowieka, 
który od szeregu lat pracował przy tym war- 
sztacie, ogladanie momentu śmierci nie jest 
rzeczą przyjemną. 

Jeżeli chodzi o „Morskie Oko“ obok przy- 
czyn natury ogólnej, trudności leżą i leżały 
oddawna w stronie finansowej. Rewja, jako wi 
dowisko optyczne, pociąga za sobą wielkie 
koszty, aktorzy rewjowi są drodzy (z chwilą 
powstania kabaretów-restauracyj, które  mo- 
jem zdaniem cieszą się jedynie powodzeniem 
przejściowem, wymagania aktorów, jeszcze się 
podniosły), koszt dzienny „Morskiego Oka“ 
wyrażał się w sumie 3 tysięcy złotych. Musiaio 
to pociągać za sobą stosunkowo wysokie ceny 
biletów. Teatry kalkulowane tanio, żeby wy- 
mienić Ateneum. Teatr Kameralny i Teatr 
„8.30* mogą sobie pozwolić na tanie ceny, 
teatr rewji nie mógł pójść na wydatną obniżkę 
cen biletów, stąd delicyty, stosunkowo wyso- 
kie. Skoro mowa o kosztach warto zwrócić 
uwagę na wysoki czynsz  dzierżawny. Sala 
„Morskiego Oka' kosztuje około 320 złotych 
dziennie. 

Narzekają artyści rewjowi, stwierdzając 
„agonję rewji“, a tymczasem najdroż- 
szy teatr, jakim jest opera, potrafił pra- 
cować intensywnie. 

Gios Narodu (26) mówi o operze kra 
kowskiej: 

Tempo, w jakiem Opera krakowska przy- 
gotowuje coraz to nowe dla swojego repertua- 
ru dzieła, jest w dalszym ciągu imponujące. 
W tydzień po wystawieniu „Toski”, która sta- 
nowiła rodzaj premjery, otrzymaliśmy „Żydów 
kę* i to w wykonaniu ze wszechmiar zasłu 
gującem na uznanie. Gdyby stworzono nagro- 
rę teatralną za najbardziej sprężystą, najbar- 

_ dziej ekonomiczną pracę około  przygotowa- 
mia dzieła scenicznego i najlepsze wyniki ar- 
tystyczne w stosunku do pozostającego do 
dyspozycji czasu i środków, opera krakow- 
ska powinnaby odnieść palmę zwycięstwa z 
pomiędzy wszystkich teatrów polskich. Miarą 
zaś mogłaby być w tym wypadku nieprawdo- 
podobna przesada w zapotrzebowaniu czasu i 
szalona wybujałość w traktowaniu zadania te- 
atralnego przez niektóre zespoły dramatyczne, 
z których Instytut Reduty w Warszawie osią- 
gnął już rekord nie do pobicia. 

Praca opery krakowskiej — jako 
wzór doskonałości, — praca Reduty w 
Warszawie, jako szczyt przesady... Czy 
taki sąd jest słuszny i objektywny, --- 
któż tam wie, — że jest ciekawy i zna- 
mienny niezawodnie! 

WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, | 
obok Dworca Głównego 

poleca: ciepłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 
tralnem, wodą bieżącą i 
telefonami, 

Bezpłatsy garaż — Ceny niskie 

Lector. 
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PATESIES SE TTT IS RNIS TBT NISSAN ENA SET TAKE TTT 

Pod protektoratem J. W. Pana Generała inż. Aleksan 
w sobotę dnia 4 iutego b. r. odbędzie się w salonach KASYNA 

BAL ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY okr 
Pomysłowa, nowoczesne dekoracje sali. —Niespodzianki dla pań.—Cztery pierwszorzędne orkiestry w tem symfoniczna, 

S Pozostsłe zaproszenia są do nabycia w Sekretariacie Z. O. R. 

narz budżetowy na r. 1933-34 Hemi: 
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GARNIZONOWEGO -- 

przyjęty w Iii czytaniu przez Komisję Budżetową 
WIARSZA(WIAA. PAT. — Sejmosa komi- 

sja budżetowa załatwiła w dniu dzisiejszym 

iw tmzeciem, czytaniu preliminianz budżetu 
ma mok: 1933—34, 

W budżecie Sejmu przyjęto poprawkę 
sprawozdawcy posła Czernichowskiego, 

zwiększającą rmydatki na bibljotekę sejmo-nazwę paragrafu „Kary (administinacyjne““ 
(^ o 2040 zl. przy jednoczesnem zmniejszena „grzywy*.  (Popnainikai Ibai uzasadniona 
niu o taką sumę wydatków specjalnych. 

W dochodach zmniejszono: wpływy z ho 
tellu poselskiego o 29.000 zł. W budżecie mi- 
nisterstwa spraw. wewnętrznych zmieniono 

Liberali angielscy przechidzą do opozycji 
LONDYN. PAT. Na mezorajszem 

posiedzeniu ipamtją liberalna postanowiła 
porzucić swe dotychczasowe iniowisko 
popieraniia nządu narodowego i przejść w 
najbliższym ezasie do zdecydowanej оро- 
zyeji, 

Jalk- wiadomo Samuel i Kiliku innych 
ezlonków: partji Miberalnej, którzy widho- 
dzili w skład gabinetu brytyjskiego, ustą- 
pili z rządu m! paździermiku na znak ptło-- 
testu przeciwko układom zawartym w Ot- 

    

   

  

  

tawiie. Mimo ustąpienia z nządu (pozostali 
onli po stronie rządu ii w dalszym ciągu go 
popierają. 

Obecnie wśród członików parttji liberial- 
nej ciezmiacza się itak wielkie niezadowole- 
nie z działalności rządu narodowego, zwłasz 
cza w' zakresie spraw wozbrojeniia, ibezmobo- 

ia i tamyf, iż większość partji liberalnej 
vila. porzucić rząd marodowy i 
do opozycji, łącząc się z Lloyd Ge- 

   

  

    

przejść 

ongem, 

  

Poisko-czeska pr zyjaźń a morzu 
Gdynia portem czeskim. — Czeskie okręty 

na Atlantyku 
Przed kilku tygodniami przeszło niepostrze 

żenie znamienne zdarzenie. Oto pierwszy raz 
w historji Czech i Polski zdarzyło się witać w 
polskim porcie — czeską banderę morską 9- 
krętu czeskiego, który obrał sobie Gdyńię za 
swój port macierzysty. jest to statek „Mora- 
wa” pojemności 5.000 ton, własność firmy Ba- 
ta w Zlinie, który wyjechał z Gdyni do Bom- 
bayu, Ceylonu, Kalkuty, Indji holenderskich i 
Indochin z ładunkiem miljona par obuwia, prze 
znaczonego dla tych krajów. Pozatem wiezie 
okręt ten urządzenia maszynowe dła fabryk 0- 
buwia w tych krajach. 

Dowódcą okrętu jest Czech, kapitan Wa- 
cław Vosecek, oficerowie i załoga są czysto 
czeskie. 

Pozatem okręt wiezie 35 wyszkolonych han 
dlowców firmy Bata, mających zająć się urzą- 
dzeniem i prowadzeniem sklepów Baty w wy- 
żej wymienionych krajach. 

Podczas jazdy odbywają się na okręcie sta- 
le wykłady o Indjach. Przedmiotem tych wykła 
dów jest krajoznawstwo, gospodarstwo, poli- 
tyka, obyczaje społeczeństwa i t. .p, oraz na- 
uka języka angielskiego. Na okręcie jest urzą- 
dzony wzorowy sklep sprzedaży obuwia i do- 
datków, oraz warsztat mechaniczny reperacji 
obuwia. W miastach portowych po drodze od- 
bywać się będzie sprzedaż i reperacja obuwia, 
Na okręcie jest nadto, urządzona wspaniała wy 
stawa wyrobów firmy Bata. 

Cały zapas węgla potrzebny do podróży za- 
kupiony i załadowany został w Gdyni. Wszel- 
kie towary i ładunki przewieziono ze Zlina pol- 
skiemi kolejami do Gdyni. 

Firma Bata ustaliła Gdynię, jako port ma- 
cierzysty także dla drugiego swojego okrętu, 
a pozatem prowadzi wszystkie swoje zamor- 

  

skie transporty ze Zlina i do Zlina przez Gdy- 1 
nię. 

Władze portowe polskie żegnały serdecznie 
okręt czeski, widząc w jego postoju w Gdyni 
nowy objaw zacieśniającej się przyjaźni cze- 
skopolskiej i wzajemnych stosunków handlo- 
wych. 

Po wyjeździe z Gdyni, kiedy statek znajdo- 
wał się obok Arkony, usłyszano w oddziale 
węglowym krzyki i wezwanie o pomoc. Znale- 
ziono tam 3-ch pasażerów „na gapę”, którzy 
niepostrzeżenie wkradli się na statek w Gdyni 
z zamiarem odbycia dalekiej podróży gratiso- 
wej. Wyciągnięto ich po pięciu dniach poby- 
tu wśród węgla, zmarzniętych, głodnych i po- 
krytych w zupełności pyłem węglowym. W 
Brunsbiittel przeładowano ich przemocą na sta- 
tek polski, zdążający do Gdyni. 

  

jest zmianą odpowiedniej ustawy. W bud. 
żecie ministerstwa rolnietwa i reform rol- 
mych wstawiono mowy wydatek w miysoko- 
ści 200 tysięcy złotych na popieranie ow- 
czanstwa. 

W budżecie emecytur i zaopatrzeń od- 
wzucono poprajwikę posła Łuckiego (klub u- 
kraiński) o wstawienie 500.000 zł. ma eme- 
rytury osób uprawnionych ma podstawie 
konwencji wiiedeńskiej. 

W budżecie przedsiębiomstw w części 
12-ej (ministerstwa rolmictwa i reform rol 

nych) przyjęto poprawki meferenta, zmniej 

szające wydaltki w dziale lasów i dóbr pań- 
stwowiych, ą mianowicie wydatki! ma admi_ 

mistrację o: 708.000, wiydakkii gogpiodarcze o 
125.000 złotych, wydatki inwestycyjne o 
1.950.000, wydatki: różne o 314150 zł,, wy- 

daltiki ma różne odpisy o 623.000 zł. W bud- 
żecie monopolu sjpimyitus. dokonano nie- 
któwych przesunięć w graniieach:120.000 zł.. 
W ten; sposób cały. preliminanz budżetowy 
pnzyjęto w trzeciem czytawiu, 

senat Gdański zrywa 
stosunki z Lanibundem 

GDAŃSK. PAT. — Biuro prasowe Se- 
natu. ogłasza ikomuniikal(, domoszący, że Se- 

nat zrywa wszelkie urzędowie stosunki z 
gdańskim Lamdbundem, ponieważ organiza 

     

© 
cja ta od pewnego czasu pnzestala repre- 
zenitować 'wyłączmie interesy rolników. i 

ia się orjganizącją o wiybitnie politycz- 
mym charaktenze. Dla ulirzymania kontak 
fu z rolnictwem Senat: zamierza: stworzyć 
specjalną ikomisję doradczą, do której po- 
woła przedstawicieli rolnictwa: gdańskiego. 
Ta decyzja Senatu jest ostaltniim aktem w 
walee, którą Senat prowadzi: z Landbun- 
dem, opaniowanym: całkowicie przez hitle- 
nowieów, z ramaiemia których mia: czele tej 
omgamizacji sitio, znanty ze swych amtyjpol- 

  

   

   

  

  

3 dni przedsprzedaży 
poniedziałek, wtorek | środa pe cenzch BIAŁEGO? TYGODNIA 

Towary białe 
Stołowizna 
Firanki 
Bielizna damska 
Łóżka metalowe 

Po zą Sspecjalnemi ukazjami, 10 proc. ustępstwa na krzwaty, fia- 
nelety i wszystkie towary białe. 

Bracia JABŁKGWSCY Sp. Akc 
Wilno, MICKIEWICZA 18 

W piątek dnia 3 lutego rozpoczynamy BIAŁY TYDZIEŃ 

slkicih wystąpień idr. Rauschning. 

i męska | 

| 
| 
| 

  

  

Ich zapytania i odpowiedzi... 
Zmany pisamz komunistyczny Tija 

Ehrenburg ogłosił obecnie  jalko 
książkę szereg wozmów, prowadzo- 
nych przez niego z grupami mło- 
dzieży sowiedkiiej z jednej ze szkół 
moskiewskich. Oto szereg z tej „an- 
kiety“ wyjątików:: 

O (CO ONI PYTALI? 

— Chciałbym coś wiedzieć o pracy 
„pionierów''  (omgamizacją komunistyczna 
młodzieży) francuskich ? 

— Jak żyją dzieci klasy robotniczej 
ma Zachodzie ? 

— Jak (tam się obchodzi 1-szy. maja? 
— Jak żyją Ibezmobotnii za Zachodzie? 

— Wpływ. literatury i kima:? 
— Czy wśród robotiniików francuskich 

dużo jest wierzących? Religijnie wierzą- 
cych oczywiście? 

— Qzy do szkół dzieci burżuazji i dzie- 
gi pmoletarjatu uczęszczają razem, czy od- 
dzielnie ? 

— Jak w takiej Firaneji odnoszą się 
francuscy, robotniiey do Rosjan: „białych, 
pracujących z nimi wi fabnykach ? 

— U nas taki Conam Doyle ii inni au- 
torzy: iwyiwierający. „zły wpływ: są zaika- 

zaini, Jak jest ma Zachodzie ? 
— Czy profesorzy. starają się w. szko- 

łach szerzyć miieniawiść do Rosji Sowiec- 
kiej? ! 

— Czy dużo uprawia się sportu? 

A OTO ICH ZDANIE. 
O literatunze rosyjskiej: 
Ehrenburg: — Kto się mam najbar- 

dziej podoba z dawnej literatury: wosyj- 
skiej i dlaczego? 

Jeden z „piomierów": — Prizedewszyst- 
kiem Puszkin dla piękna swiych wierszy. 
Potem, dła idh temdencji, Nekrasow. Po- 
tem Tołstoj. Poprostu dlatego, że czyta się 

mase gło ciekawie... 

  

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 lutego r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 

legającym do tego dnia w opłacie. 

E IIS ae r jenna ras 
  

| IB 

Pod protektoratem Jego Magnificent 

E.: — Czytaliście Annę Karenimę ? 
Pionierzy: — Tak. 
E.: — Qzy macie dla miej współczucie ? 

Rozumiecie jej cierpienie ? 
Р.:' — Cienpiała bo książę przestał ją 

kochać. To są uczucia: dla mas obee. My nie 
możemy wispólczuć z tą kobietą. 

LFDERATURA PRZEZ SZYBĘ. 

P.: — Lubię Hamleta, za jego walkę z 
pnzewrotnością dwionu. Dom Kiszot — to 
tylko szarża na rycerstwo. 

E.: — Czy kto z was uważa Don Ki- 
Szota za. bohatera? * 

Jeden z pionierów: — Jak może on 
Ibyć Ibohaterem ? 

Inoty ionier: — Bolhalterem w: tym. sen- 

sie, że chce pomóc dhłopom. Że to, eo chce 
zrobić, napewno zrobi. 

Poprzedni: — To czlowiek sympatycz- 

ny, ale śmieszny i niepoważny, 
Trzeci pionier: — Jego ieele są dobre, 

ale środki do niczego. 

URYWKI... 

E.: — Czytaliście Coopera ? 
iP.: — Wiszyscy. 
E.: — Myne Reada? 
P.: — Wszyscy. 

E.: — Monte Chnisto, 
P. — Wszyscy. 
E.: — Conan Doyle'a? 
P. — Wszyscy. 
I tyilko. jeden „pionier“ dodaje pośpie- 

sznie: 

— Ja to czytałłem jeszcze nim Conan 
Doyle został zakazany... 

— Jak widzimy, ostrożność 
wadzi, — > 

O MALARSTWIE. 

E.: — Ozy wolicie stame czy nowe ma- 
lamstwio ? 

P.: — Natumalnie, że stawe. 
E.: — Dlaczego? I kogo, mianowicie? 
P.: — Wszystkich malanzy klasycznych 

światowych, Fiutunyści są dla mnie szka- 
nadmii, R 

P.: — Ze starych najbardziej lubię Re- 
minia „Iwan Grožniy“. 

P.: — A ja krajobrazy holenderskie, 
P.: — Wedle mnie, jak kto maluje nie- 

bo, to szikoła burżuazyjna... 
P.: — Dawniej malowanio obrazy talk 

nie za- 

  

zy mogą być mwyzyslkiwiainie 
walice klasų. 

JESIEŃ I SMUTEK, 

E.: — Jesień czyni człowieka smutnym. 
Prawda ? 

P.: — Jeżeli czlowiek ma coś do ro- 
boty. niie będzie smutnym: to tylko w. świe 
cie burżuazyjnym są ludzie smutni... 

E.: — Ozy myślicie, że w świecie so- 
cejallistycznym nie będzie jesieni? 

P.: — Nie, ale że będzie weselsza... 

IP. (inmy): — Smutek jak jesień ist- 
nieć będą zawsze, i za caryzmu i! za. kiedyś 
komunizmu, i teraz. Jesień będzie zawsze 
talk oddziaływać ma ludzi, jak oddzialy- 
«uje. 

  

Wypłaca na każde żądani 

  

  

jako oręż w” 

dra L'twinowicza, Dowódcy 0. K. ii! 
MiCKIEWICZĄ 13 tradycyjny 

Mennica państwowa francuska odpowiada 
obecnie w procesie wytoczonym jej o podra 
bianie ustalonego państwowego wzoru mo- 
net i marek pocztowych i jest na najlepszej 
podobno drodze do przegrania tego procesu. 
Historja tej sensacyjnej sprawy jest następują 
ca: 

Obrotny przemysłowiec niemiecki p. Um- 
solt postanowił wykorzystać przypadającą w 
roku 1930 rocznicę zawarcia pokoju dła ce- 
lów handlowych i umówił się z mennica w 
sprawie wykonania przez nią medalu pamiąt- 
kowego. Na jednej jego stronie widniały podo 
bizny Clemenceau, Poincarego i Brianda, na 
drugiej symboliczny wizerunek Francji, „Ma- 
rjanny*. Do tego ostatniego postanowił Um- 
solt użyć reprodukcji $ 

ZNANEGO WIZERUNKU REPUBLIKI 
FRANCUSKIEJ 

przedstawionej w postaci kobiety, idącej po- 
lem i siejącej dłonią ziarno, wizerunku, do- 
brze znanego nam z monet i znaczków pocz 
towycn francuskich. Umsolt jedną tylko rzecz 

  

egu wileńskiego 
jazzbandowa z Teatru „Lutnia”. — Początek o g. 22.30 

Wileńska 33, tel. 75. 

a francuska na ławie oskarżonych 
Proces © „Marjannę” i o fałszerstwo 

zmodyfikował: mianowicie zdjął z głowy „Ma- 
rjanny* emblemat rewolucyjny — czapkę irv- 

gijską. 
Wszystko to stało się bez względu na oko 

liczność, że jeśli sam twórca rysunku „Marjan- 
ny“ nie żyje, to niemniej rodzina jego posia 
da wszelkie prawa wyłącznego wykorzystywa 
nia jego praw. Wdowa i synowie rzeźbiarza 
Roty'ego wnieśli więc skargę , a zgodnie z 
prawem francuskiem skierowali ją i przeciw 
instytucji, w której dopuszczono się siałszowa 
nia rysunku widniejącego dziś na pieniądzach 
państwa francuskiego „tj. mennicy. Rodzina żą 
da 100.000 franków odszkodowania, a narazie 
„zajęła”* przez komornika spory zapas medali 
już gotowych do 'wysłania z tłoczni mennico- 
wej. 

Wielbiciel pokoju europejskiego p. Umsoit 
nie był — jak się to przytem okazało — tak 
bezinteresownym pacyfistą. Medale, które go 
kosztowały po 11 franków, odsprzedawał bo- 
wiem po 36. Szczegół ten ujawniony w proce 
sie, dał okazję do wielu żartów na sali sądo- 

wej. PREST. 

Perskie Herkuianum odkopane 
przez ekspedycję archeologów niemieckich 

Depesze radjowe z Teheranu przyniosły u- na dokonywane tam prace uwagę Świata arche 
rywkowe wiadomości o wielkich sukcesach, ja Ologicznego. Niestety, wadliwa komunikacja 
kie miały spotkać ekspedycję archeologiczną z ekspedycją niemiecką uniemożliwia otrzymy 
uczonych niemieckich z berlińskiego uniwersy- 
tetu, którzy od dwóch lat prowadzą prace wy 
kopaliskowe na terenie południowo - zachod- 
niej Persji Wykopaliska te skoncentrowywały 
się od października r. ub. przy ruinach miasta 
Persopolis, które tę nazwę nosiło już od cza- 
sów najazdu Greków Aleksandra Wielkiego. 

Mimo, że prace Anglików w tej samej o- | 
kolicy nie doprowadziły do spodziewanych re- 
zultatów, odkrywając tylko szereg mniej zna- 
czących rzeczy z epok dużo późniejszych, — 
Niemcy kontynuowali swe prace. Obecnie oka 
zuje się, że mieli rację: pod dawnym zamkiem 
miasta natraliono na mury z epoki wcześniej- 
szej, a głębiej prowadzone kopania w kilku in 
nych punktach, dowiodły, że i tam także NA 

DŁUGO PRZED POWSTANIEM „OSTĄTNIE- 
GO* PERSOPOLIS ISTNIAŁO MIASTO O 
WIELE OD TEGO STARSZE. Wedle obec- 

nych przypuszczeń nie chodzi tu wcale o mia 
sto zburzone, a potem odbudowane. ale o mia 
sto opuszczone czy wyludnione na kilkanaście 
może 'wieków przed powstaniem późniejszego 
Persopolis, przesypane piaskami pustyni , za- 
grzebane w wydmach, na których z czasem 
wyróść miało Persopolis Aleksandra Wielkie- 
go.. 

Hipoteza ta zwróciła na ruiny Persopolis 

1 KE ai Я 

POPIZRAJCIE L.Q.P.P. 
UK K Es A!)   

prac. 
wanie bliższych wiadomości w miarę postępu 

PREST. 

  

DLA DZIECI 
którenie znoszą iranu 

    
magistra A. BUKOWSKIEGO 

Zawierający czynniki witamiui wz. Zwiększa 
wagę tclała, poprawia apetyt, pobudza 

przemianę materji. 
Wystrzegać się bezwartościowych namiastek 

i našladownictw 
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EA Nagrody. Ceny 1 zł. 

Dnia 1 lutego o godz. 11 m. 30 

KR Zabawa Taneczna 

„ŃIYZYS NA WESOŁO” 
W SALI MIEJSKIEJ DLA WSZYSTKICH 

Przemiły nastrój karnawałowy 
50 gr. I 2 zt.50 gr. Orkiestra 5 p. p. Leg.   

  

  

   PRAKTYCZNA 605 
włoszczyzny suszonej 
Jarzynki z groszsiem 
barszczu wołyńskiego 
fasolki szpiragowej 

wyłącznie w opakowaniu naszem firmowem 

K 
         

  

"DLA UNIKNIĘCIA NIEZA 
|| wobec ukazania się w handlu włoszczyzny suszonej, z wygląda tyłko imitnjącej naszą 

żądać we wszystkich sklepach znanej od 40 łat 

starsza w kraju WYTWURNIA Suszonych Owoców i Jarzyn (zał. w 1893 r.) 

„ SIENKIEWICZA w Wilnie, ml. Saska Kopa 

   
PODYNI POWINNA: 

  

     szpinaku 
szcza wlu 

pomidorów 
koperku 

gdyż tylko jakość takiej gwarantuje naj- 

     

          

       
    

    

  

ir. I, tel. 004. 
o-—————————,   

   

  

EB. „a ©, 

Komunalna Kasa Oszczedności m, Wilna 
ul. Ad. Mickiewicza 11. 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe w złotych obiegowych,, dolarach 

Wkłady oszczędnościowe przyjłmuje od 1-go złotego począwszy. 

e BEZ OGRANICZENIA SUMY 

PŁACI SOLIDNE OPROCENTOWANIE ZAPEWNIA TAJEMNICĘ WKŁADÓW 

ZA WKŁADY I ICH OPROCENTOWANIE RĘCZY MIASTO CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM 

Wkłady oszczędnościowe złożone w Komunalnej Kasie Oszczędności m. Wilna są wolne od podatków i 

od zajęć sądowych i administracyjnych. 

Biura Kasy dla dogodności publiczności są czynne i w godzinach wieczorowych. 

Prowadzi rachunki czekowwe, oraz wszelkie operacje, wchodzące w zakres bankowości. 

Prowadzi Zakład Zastawnfczy (lombard) przy ul. Trockiej Nr. 14 (Mury po-Franciszkańskie). 

Suma złożonych wkładów nadzień 1 grudnia 1932 roku 

SIĘGA WYSOKOŚCI ZŁ. 5.220.314,01 

i w złotych w złocie. 

  
  

и TSS III KINAS III III IIA III TS ITS 

ji Rektora U. $. B. prof. dr. Kazimierza Opoczyńskiego odbędzie się w Salonach Kasyn 

XIV DOROCZNY BAL OGÓLNOAKADEMICKI 
Trzy orkiestry. Ceny biletów 6 zł. akademicki 3 zł. Zaproszenia otrzymać moż 

> > 2 lutego) oraz w Bratniej Pomocy w godzinach od 1 
KES KS EITI TEST SNES TTT STS E TE E SAT TSS SA 

-ej do 3-ej i od 7-ej 
  

na u pań gospodyń, (których lista zostanie ogłoszona 5-go 
do 9-ej. 

a Garnizonowego 
  

B 
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 odziežą, 9 pudami žyta, chlewem i 

W dniu 28 stycznia b. r. odbyło się 
wspólme zebranie prezydjum zgromadzenia 
33 onganizacyj, odbytego 21 stycznia b, r. 
oraz prezydjum Rady Wileńskich Zrzeszeń 
Artystycznych i powzięto następującą u- 
chwałę: 

Na podstawie ostatniego punktu uchwa 

ły z 21 stycznia b. r.. prezydjum owego ze- 

bramia: oraz prezydjum Rady  Wileńskich 
Zrzeszeń. Artystycznych uznaje się za tym- 
ezasowy. kiomitet wykupu gobełinów Kate- 
dny Wileńskiej. Komitet ten wyłonił komi- 
sję wyłkoniawczą, złożoną z mastepujących 

Nieudane oszustwa z 
WILNO. — W dniu 27 bm. między godz. 

8 a 9 do agencji pocztowej w Bystrzycy, gmi 
my worniańskiej, pow. wileńsko - trockiego, 
przybył jakiś młodzieniec i okazując legityma 
cję szkolną kursów koedukacyjnych w Wilnie, 
opiewającą na nazwisko Michała Kinito,, zamie 
szkałego w Wilnie przy ul. Wiłkomierskiej 15 
m. 14 usiłował podjąć kwotę 100 złotych, na 
podstawie sfałszowanej książeczki oszczędno- 

osób: sen. Jundzilł, prezydent miasta Ma- 
leszewski, mec. Krzyżanowski, dziekam: 

prof, Śleńdziński, pnof. Morelowski, mec. 
Węsławski, dyr. Hulewicz. W majbliższym 
czasie wydany zostanie komunikat o dal- 

szym ciągu akcji. Wobec tego zaś, że już 
przed utwonzeniiem się komitetu zaczęły 
samorzutnie napływać nia ręce poszczegól- 
nych członków obu prezydjów składki na 
rzecz wykupu (gobelinów, komitet w naj- 

bliższych dniach opublikuje informacje, do + 
kąd należy kierować dalsze składki j ofia- 
ry. 

książeczką P.K.0. 
ściowej PKO nr. 441791—C. Gdy urzędnik a- 
gencji zwrócił uwagę iż książeczka jest siai- 
szowana, osobnik ów zbiegł, pozostawiając 
zarówno książeczkę, jak i legitymację w rę- 
ku urzędnika. Na podstawie wdrożonych nie- 
zwłocznie dochodzeń ustalono narazie, że oj- 
ciec posiadacza legitymacji faktycznie miesz- 
ka w Wilnie przy ul. Wiłkornierskiej 15 m. 14. 
Dalsze śledztwo w toku. 

Faia pożarów na wsi 
WILNO. W powiecie wilejskim z powodu 

wadliwej budowy komina wybuchły pożary: w 
zaśćianku Pacyszki, gminy  wiszniewskiej, — 
gdzie spłonął doszczętnie dom mieszkalny Pio- 
tra Kondratowicza, wraz ze sprzętami domo- 
wemi i gospodarczemi, skrzynia z płótnem i 

krową. — 
' Kondratowicz oblicza swe straty na 1500 4. 

х W zaśc. Osmarowo gm.  kościeniewickiej 
spalił się dom mieszkalny Stan. Kruplewicza. 

W majątku Szypki gminy chocieńczyckiej, 
: na szkodę właścicielki majątku p. Marji Kop- 

ciowej spalił się dach na murowanym domu, 
Straty wynoszą kilkaset zł. 

W powiecie święciańskim spalił się dom 
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Niedzicia 

Dzis 29 
Franc, Salez.. 

jutro 
Martyny 

| macncwciokócij 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLC - 
GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE: 

Z DNIA 28 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 761. 
Temperatura średnia: 0. 

"Temperatura najwyższa: --1. 

Temperatura najniższa: —2. 

Opad: ślad. 
Wiatr: zachodni. 
Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 
| na dzień dzisiejszy: 

r Naogół pochmurno, miejscami opady. — 
“ Nocą lekki mróz. W ciągu dnia temperatura 

około zera. Umiarkowane, chwilami porywiste 
wiatry z kierunków zachodnich. 

NABOŻEŃSTWA 

— UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO W: 
_ KOŚCIELE ŚW. IGNACEGO, 1-go lutego, 

* jako w, dniu Imienin Pana Prezydenta Rze 
tzypospolitej prof. Ignacego Mościckiego, 
odhędzie się o godz. 10-tej w kościele gar- 

x nizonowym. Šw. Ignacego mmoczyste nabo- 
_ Żeństwo ma intencję Dostojnego Soleni- 

Tania, 
Ziamzady  wszystkich  onganizacy ji SpO- 

- łecznych i zawodowiych proszone są o de- 
legowanie swych pocztów isztamdarowych 
do kościoła już o godz. 9,30. 

URZĘDOWĄ 
— ZASTĘPCA WOJEWODY, W dniu 

27 bm. ustępujący (Wojewoda wileński p. 
Zygmunt Beczkowicz pnzekazał urzędowa- 

„Nie wiicewojewodzie wileńskiemu p. Marja- 
Nnawi Janikowskiemu. Poszczególne czyn- 
ności, związanie z przekazyjwaniem umzędo. 
wamia, potrwają przypuszczalnie d» końca 
b. miesiąca. 

— DYREKTOR WIL. ODDZ, BANKU 
GOSP. KRAJ. p. LiSzwyikowski wyjechał na 
miesięczny) urlop zdrowotniy. Zastępstwo 
dym Szwykowskiego objął. dyr. Antoni 
Barbato. 

WOJSKOWA 
— ZJAZD INWIALIDÓW. I-cj Wai- 

ny Zjazd: delegatów Ziwiązku inwalidów wo 
3tnych R. P, obradował iw dni! ostatnie w 
Wilnie, Na zjazd przybyli: z Warszawy 
Drezes zarządu główinego poseł J. Karko- 
Suka, wiceprezes tego zarządu A. Pająk о- 
Taz z Łucka p. Marzecki, dalej naczelnik 
Wydz. wojew. dr. Rudziński, zast. nacz. 
Wydz. Tzby Skarb. Hajbawicz, kier. wydz. 
wal. Urz. (Wojew. (Przewłocki i w. i. — 
Do prezydjum zjazdu weszli pp.: Karkosz- 
ka, Pająk i Marzedki, seknetanzowali pp.: 
Kuźmicz i Pomorski. Obrady zagaił oko- 
licznościowem. pnrzemówiieniem, poświięco- 
aem rocznicy Powstania Styczniowego p. 
St. Profi, poczem: nastąpiły; sprawozdania 
% działalności zarządu i referaty. 

MIEJSKA 
KABEL BLEKTRYCZNY POD 

ILJĄ. Wiiększość kabli elektrycznych 
Zainstalowana była dotychczas m przęseł 

Zielonego. 
Z uwagi ma możliwość uszkodzenia prze 

„ elektrownia wystąpiła do magist- 
z wnioskiem przeprowadzenia. odpo- 

robót: zabezpieczających. 
Elektrownia projektuje ułożyć kabel e- 

lektryczny pod rzeką, 
| skr, KANALIZACJA NIA: KALWARYJ- 

х SKIEJ. Roboty kanalizacyjni jne w dzielnicy 

Hu 

Wschód siońca g, 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

» е 

jskiej dobiegają końca. 

  

  

     

    A OTRĄSKI 
",.ż do mycis twarzy zamiast 
Ś a= Idealnie i 

ą pory skóry, pobudzają 
transpiiacje | ntrzymują gladiąi czystą   

RER 

Do sieci 

  ORA, cerę, 

   

mieszkalny Winc. Paszuka we wsi Krzywono 
sy gm. šwirskiej. Straty wynoszą 1400 zł. 

W zaśc. Momieliszki gm. święciańskiej pa- 
stwą płomieni padł dom mieszkalny, stodofa 
ze zbiorami wartości 1500 zł. własność Kaz. 
Jurewicza. -- I w tych obydwu wypadkaca 
przyczyną była wadłiwa budowa pieca. 

W pow. mołodeczańskim panikę we wsi 
Holubowszczyžnie gm. radoszkowickieį wywo 
łał pożar spowodowany przez Andrzeja Rabu- 
szko, który pędził samogonkę w składziku w 
chlewie. Szczęściem pożar zlokalizowano, tak, 
iż spłonął tylko ów chlew, i Spaliły się rów 
nież cztery owce i krowa Rabuszki, który ob 
licza swe straty na 280 zł. 

PRES EOZARERENNIA EET 

kanalizacyjnej doszły w: ten sposób ulice: 
Kalwaryjska, Iawowska, Artyleryjska, De- 
mewiniidka, Zaniemeńska i Strzelecka. Obee- 
mie prowadzone są takież noboty na te- 
renie koszar kalwaryjskich, 

Z 300 robotnilków: — wobe zmniejszenia 
się odcinka robót, stu otrzymało wczoraj 
wymówieniie. 

— NOWE JEZDNIE. Gdyby próbny 
odcinek jezdni. kamiennej, jaki ma być u- 
žožony mła ull. Zawalnej, okazał się zdatny 

od. użyjtiku, magistrat przystąpi jeszcze la- 
tem br. ido układania jezdni z kostki ka- 
mienmej nia ul. Niemieckiej, częściowo na 
Wielkiej i (Wileńskiej. Dotychezas w beto.- 
niiamni miejskiej zerupowamo przeszło ty- 
sąc mitr. kw. kamienia, przyczera koszt ob- 

róbki (wyniósł już 30 tys. zł. 

    

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek- 
tycznych naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Józefa" zapewnia łagodne wypróżnienie bez 
nadwyrężenia się. Zalecana przez lekarzy. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Koła Filozoficznego tud. U.S.B. W 

poniedziałek dnia 30 stycznia 1933 r. o godz. 
20 w lokalu Seminarjum Filozoficznego odbe- 
dzie się VII zebranie naukowe Koła z referatem 
kol. Stanisława Wawrzyńczyka na temat: „Oce 
na etyczna i jej przedmiot”. Po referacie dy - 
skusja. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

Powszechne wykłady uniwersyteckie. 
W niedzielę dnia 29 stycznia rb. o godzinie 7 
wiecz. odbędzie się w sali Śniadeckich USB 
odczyt prof. dr. Maksymiljana Rosego pt. „Hi- 
giena życia psychicznego”. 

AKADEMICKA 
Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków USB zawiadamia swych członków, że dn. 
29 bm. w niedzielę o godz. 16 odbędzie się 
w lokalu własnym (ul. Wielka 64) zebranie 
sekcji Akcji Katolickiej. Sprawy ważne. 

SZKOŁNA 
— Shelley's Institute. — Dyrekcja podaje 

do wiadomości, że zapisy na miesiąc luty, na 
kurs intermediate (kurs kryzysowy, po 6 zł. 
miesięcznie), prowadzony przez Anglika — 
Kancelarja przyjmować będzie dnia 31-g0 sty- 
cznia i l-go lutego, od godz. 11-ej i od 5—T-ej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Sodalicja św. Piotra Klawera. zawiada- 
mia wszystkich zelatorów i  zelatorki oraz 
przyjaciół misji, iż w niedzielę 29 bm. odbę- 
dzie się zebranie zelatorskie o godz. 6 wiecz. 
w lokalu sodalicji św. Piotra Klawera (Zam- 
kowa 19). 

Tegoż dnia Bractwo św. Genezjusza sceny 
katolickiej odegra w sali przy kościele św. Ja 
na o godz. 7 wiecz. piękny dramat w 4 ak- 
tach pt. „Dla miłości”. 

— DOROCZNY WIALNY ZJAZD TO- 
WARZYSTWIA POLSKIEGO TEATRU LU 
DOWEGO W: WILNIE. — Tegoroczny wal 
ny zjazd ezlionków: Towanzystwa Polskiego 
"Teatru Ludowego, który się odbędzie (w' dn. 
511 1933, wywołał duże zainteresowanie 
ze względu na jegio charakter i zagadnie- 
mia, które będą omawiane. 

W celu uświetnienia zjazdu oraz zobra- 
zowiania. arltystycznej działalności zespoów 
młodzieżowych Komitet organizacyjny pod 

przewodnictwem p. Stubiedy, Edwa rda wi- 
ce-prezesa Zarządu przygotowuje dział ar- 

tystyczny, który będzie wykomany w cza- 

sie trwania zjazdu, Mianowieie jest zapew- 
niony udział w zjeździe chóru ludowego z 
Mickiun!, Iktóre odśpiewa szereg pieśni. Po- 
miadto oddziały Ziwiązku Strzeleckiego i 
świetliezanki Związku Pracy obywatelskiej 
Kobiet wykonają szereg inscenizacyj i ze- 
społowych mecyitacyj. 

Zjazd odbędzie się w dniu 5,II 33 »., o 
godz. 12-ej, w: sali Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego przy ul. Wolana 10. 

W sprawach związanych ze zjazdem mo- 
żna się zwracać do Zanządu Towarzystiw a, 
ul. Wolana 10 (Kuratorjum Okręgu Szkol- 
mego — Oddział Oświiaty Pozaszkolnej, tel. 

1-75 (w godzinach między 12—14, 
— STARANIEM STOWARZYSZENIA 

KOBIET Z WYŻSZEM WYKSZTAŁCE- 
NIEM odbędzie się w: miedziełę dn. 29,1, o 
godzinie 5-ej, w sali Kuratorjum (Wiolana . 
Nr. 10) publiczniy odczyt dr. Stanisławy A- 
damoiwiczowej  wiiceprezeski: Międzymaro- 
dowej Federacji Kobiet z Umiiwersyteckiem 
Wiłkształcemiem na temat. „Praca kobiet na 
terenie międzymamodowym*. 

Ze względu na osobę prelęgentiki, oraz 

temat przez nią obraniy, mie wątpimy, że 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. žolądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 21 4—6 
Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

  

SE 

ERNESTYNA 
PIERZCHALSKA 

emer. Wii. Izby Skarbowej 
po długich i ciężkich cierpieniach, 

$ opairzora św. Św. sakramentami zmarła 
dn, 28 stycznia 1933 r. w wieku lat 73 
Eksportacja z domu żałoby ul. Bakszta 2 
odbędzie się dnia 30 stycznia w po: 
niedziatek o g. 5 p. p. do kaplicy na 
cmentarzu Rosss. Nabożeństwo żałob- 
ne i pogrzeb we wtorek 31 stycznia 
o g. 9-ej rano, 

O czem zawiadamia 
Grono przyjaciół 

  

odezyt! tem wzbudzi szersze zainteresowa- 
mie ogółu, 

— 4 IPOSIEDZENIA NAUKOWE WIl- 
LEŃSKIEGO TOWARZYSTWA LEKAR- 
SKIEGO odbędzie się dnia 1 lutego br., o 
godz, 20, rw sali wiłasnej przy ul. Zamku 
wej Nr 24 z następującym porządki: 
dziennym: 

B 

Komitet wykupu gobelinów Z SADÓW 
Ami Capone Kr. 2 

Wileński Al Capone „Chame Bobkes", 
„Złoty Sztamdar* itp. wszystko to są wy- 
raży, mające magiczne brzmienie dla sta- 
łych bywalców! sądów iwileńskich. 

Char Bobkes, to jeden z najniebez- 

pieczniejs. oryszków wi Wiilmie, Obee- 

nie w: związku „ „.ieudamem porwaniem nia 
łego Lejbowicza siedzi ma  Łukiszkach i 
rozmyśla, kiedy upłynie termin jego 4-let- 
milej kary. 

Zelika Lewinisona zna już całe Wilna, 

mie każdemu wszalkże jest wiadomem, że 

„Chanie Bobkes“ ma syna. 

Izaak Lewinson jest mieodrodnym sy- 
nem swego tatele. 

Umie kraść niie gorzej od ojea i nie- 
jednokrotnie zasiadał już w krymimale. 

Przed paru laty w. Wilnie dokonano 
całego szeregu zudhwałych kradzieży mie- 

o. Szkamiowych: złote zegarki, platery, srebr- 
em ne łyżeczki itp. rzeczy, które w zmikomej 

coprawda ilości odnaleziono mastępnie u 

1) Dr. L. Achmatowtiez — W sprawie Izaaka Lewinsona. 

leczenia t. zw. przerostu storcza. 
2) Dr. L. Rostkowski — Jaglica i mie- ko mógł, że przedmioty te stanowią jego KRZEMU NANA 

wiłasmość, zostały mu podarowane przez - żyt. grudkowy, a grudkowiatość spojówki, 

Al Capone Nr. 2 tłumaczył się jak tyl- 

3) Dr. Jankowska — Zachowanie się e- babkę, gdy się żenił ze swoją Rachelą. 
lektwolitów i lipoidów w stanach wzruszeń. Wszystko napróżmo. Policja nie dała 

— Zarząd Koła Przyjaciół Akademika Pol. wiary tym tłumaczeniom i oskarżyła go o 
skiego w Wilnie .niniejszem zawiadamia człon paserstwo do sądu. 
ków, że jutro 30 stycznia rb. odbędzie się dc 
roczne walne zebranie KPA w lokalu gimna- 
zjum im. E. Orzeszkowej o godz. 17.30, w 
Idrugim terminie zaś o godz. 20. 

W pierwszej instanicji „wilepiomo” mu 
jak się sam wyraził — 3 Tata więzienia. 

Nie daje jednak za: wygraną. Skiero* uje 

— SKMA Odrodzenie podaje do wiadomo- *Prawę do apelacji, gdzie poprzednią Karę 
ści, że w niedziele o godz. 10.30 i 
ki o godz. 20 w lokalu własnym odbywają się 
zebrania junjoratu. Goście mile widziani. 
niedzielę dnia 29 bm. o godz.. 16 w lokalu 
własnym odbędzie się nadzwyczajne walne ze- 
branie z referatem kol. Czesława Bobolewskie 
go. 

— Baczność, Peowiacy! — Dnia 2 lutego 
rb. o godzinie 18 w lokalu Związku Legjoni 

we wtor- zmniejszają do 1 roku. 
Izaak Lewinson miie jest jednak i tem 

w razem zadowolonym, 

Przesiedział już m kryminale kilka mie 
sięcy, pomimo bo odwołuje się jeszcze dv 
Sądu. Najwyższego. 

Kupić mie kupić, potargować można. 
Sąd! Najwyższy rozpatrzył sprawę sreb.- 

stów przy ulicy Bernardyński Zaułek nr 10 cd nych łyżeczek i przekazał ją do ponowatgo 
będzie się herbatka towarzyska, 
stanie wygłoszony odczyt ob. dyrektora W. 
Gizbert Studnickiego pod tytułem „Moje wraże 
nia pobytu na Litwie“.— Po odczycie odbę- 
dzie się dalszy ciąg dyskusji nad referatem ob. 

Stanisława Giecewicza _ „Wielkie Księstwo Li- 
tewskie — jego przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość”. 

na której zo rozpatrzenia: Sądowi Apelacyjnemu. 
Na wezorajszej rozprawie I. Lewinson 

wiystępował bez adwiokata. 
Okazałej jego postaci przyglądała się 

z dawek dla publiczmości „die eanze fa- 
milje“, 

W pewłaym momemcie tak oskarżony, 
Obecność wszystkich czołnków obowiązko- jak ii jego rodzima dostali tremy. 

wa. ч 
Obywatele, którzy z ważnych przyczyn nie 

bedą mogli przybyć,, proszeni są o usprawie- 
dliwienie swej nieobecności. Zarząd Koła stoi ! 

Oto. oskarżyciel publiczny domaga się 
dla! Lewinisonia polnowniie 3 lat więzienia. 
wibrew poprzedniemu wyrokowi Sądu A- 

na stanowisku, że wszyscy członkowie organi- pelacyjnego. Możliwość takową przewidu- 
zacji mają brać żywy i 
cy organizacyjnej i nie wolno żadnemu 

członków uchylić się od pracy zbiorowej. 
Goście wprowadzeni przez członków po 

uprzedniem powiadomieniu zarządu mile wi 
dziani. 

Ponadto sekretarjat Koła powiadamia, 
są do odebrania legitymacje członkowskie nade 
słane przez zarząd główny w Warszawie. Na 

czynny udział w pra ja bowiem przepisy postępowania mowego 
z. kodeksu karnego. 

Trema atoli triwiała niedługo. 

Sąd po mozważeniu cakołształtu sprawy 
ogramiiczył się (tylko do jednego roku, któ- 

że rą to Karę zmniejszył oskarżonemu na sku- 
tek amnestji, do 6 miesięcy. 

„Chane (Bobkesa* przesiedział zwiską obywateli, których legitymacje zalegają +ymczasem ma Łuikszkach 8 miesięcy. Dziś figurują w komunikatach nr. 4i 
leńskiego. 

— Posiedzenie zarządu Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża w Wilnie. — W piątek dnia 27 
bm. odbyło się posiedzenie zarządu okręgu od 
działu wileńskiego PCK. Rozpatrzono wszyst-- 

kie sprawy bieżące, oraz sprawy związane z 
inspekcją istniejecych oddziałów i  reorganiza 
cją oddziałów w Wilejce i Oszmianie.  - 

Rozpatrzono i 
wozdanie kwartalne za 4-ty kwartał 
biegłego. ł 

Bezpośrednio po posiedzeniu zarządu odby 
ło się kolejne zebranie komisji kontrolującej 
gospodarkę okręgu wileńskiego PCK. w la- 
tach 1927 — 1932. 

5 Koła Wi- prawdopodobnie już ham go niiema. 

zatwierdzono kasowe spra- niapnzykład! (krzyczeć: „na pomoje!'* Albo 

roku u- „policja!* Możma prowadzić go do najbliż- 

(eki) 
——=0-0-0= 

Pech złodziejski 

Co robić, kiedy się złapie złodzieja ? 

  

Kiedy go się trzyma za kark? Kiedy ten 
(dziej jest słabszy i nie ucieka? Można 

Albo: 

komisarjatu. Jeżeli droga zbyt dale- SZEegO 
kaj, można oddać złodzieja najbliższemu po- 
sterunkowemu. Możmia wreszcie dać się 
tknąć Titlości! i puścić złodzieja wolno, oczy 

Komisja ta, jak wiadomo, została powoła- wiiście pod warunkiem, że to do ściągnął 
na przez prezesa Komitetu okręgu po śmierci nie ma większej wartości i już zostało mu 
b. prezesa zarządu š. p. L. Uniechowskiego, w odebrane: przypuśómy, lampka za 50 gro- 
celu ustalenia faktycznego stanu interesów о- 
kręgu. 

Prace komisji wkrótce zostaną zakończone. 

. W schorzeniach kiszek, wzdęciach, 
ciach jest niezastąpiona Naturalna Sól Mor- 
szyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda. Warszawa 
Krak. Przedm. 45. iš 

T jak wiadomo, nie jest to dzielnica boga- 
czów. Wiaśniie, gidły; zdejmował BALE i ZABAWY 

szy. Gwoli umoralnieniu miożna mu osta- 
tecznie raz przyłożyć. 

Właściciel jednego z domów. na W. Po- 
— hulance był innego w tej kwestji zdamia. 

zapar- W! klatce schodowej kumzy się tam mędzna 
Tampka, i Bolesław: IPaszkiewilcz wspiął się 
ma palce, aby ją ukraść. Bolesław (Paszkie- 
wiiez mieszka przy Jerozolimskiej Nr. 6, 

lampkę, 

— „Dancing* Związku Absolwentów gimn. drzwi się otworzyły i wyszedł (gospodarz. 
Jezuitów w Wilnie odbędzie się w niedzielę Miało wiele (gadajcie, dał Paszkiewiczowi 
5 lutego w „Ognisku Akad.* Dochód przezna- raz w: mordę, poprawił jeszcze raz, potem 
cza się na bibljotekę podręczników 
pomoc koleżeńską. Zabawa zapewniona. Do 
tańca przygrywać będzie orkiestra Jaszczyń- 
skiego. Bufet na „miejscu. Początek o godz. 21. 
Bilety do nabycia przy wejściu. Akademicy 
nie potrzebują zaproszeń. 

akad. i ram jeszcze. Potem kopniaka raz i drugi. 
Opamiętał się dopiero wówczas, igdy Pasz- 
kiewlicz leżał, gdy był talk pobity, że mie 

obeszło się bez pogotowia, które odwiozło 

go do szpitala. 
— Staraniem Zarządu Towarzystwa Przy BOZE WSZERZ TTE REARESZZZNNA 

jaciół Związku Strzeleckiego w Wilnie w dn. 
1 lutego rb. w salach Kasyna Garnizonowego 
w Wilnie odbędzie się Czarna Kawa - Dan- 
cing.. Dochód z tej imprezy przeznaczony jest 
na cele kulturalno - oświatowe tegoż Związku. 

Początek o godz.ł 21. Wstęp za zaprosze- 
niami. 

— Związek Sybiraków w dniu 4 lutego r.b. 
o godz. 21 urządza tradycyjną doroczną zaba- 
wę w sali przy ul. Orzeszkowej Nr. 11. Bufet 
kryzysowy. Bridż?Preferek. Wstęp po zaprosze 
niam. Wejście 3 zł. akadem. 1.50. Strój wieczo- 
rowy. Bilety można nabywać w Związku Sy- 
biraków, zauł. Św. Jerski 3-6, tel. 15-69. 

29 stycznia rb. o 
sali kinoteatru „Adria“ (ul. Wielka 36) pora- 
nek filmowy z wyświetleniem 

— Dyrekcja kina „Rewja* przygotowuje 
dla Wilna dwie miłe niespodzianki. Oto dnia 
1 lutego w salonach Kina odbędzie się Popu- 
larna Zabawa Taneczna pod hasłem „Kryzys 
na Wesoło”, dnia zaś 4 lutego wyłącznie za 
zaproszeniami. Wielki Bał Maskowy Artystów 
Teatrów Miejskich. Obie zabawy zorganizowa 
ne będą na poziomie imprez 
urozmaicone programem artystycznym. Szcze- 
góły w afiszach i 

europejskich i 

ogłoszeniach. 
— „Niech żyje humor!* — W niedzielę dn. 

godz. 12 odbędzie się w 

fimu „Flip i 
— Z KOŁA MEDYKÓW. — IDniia 25.II Flap na wywczasach* i „Mistrz świata” z Ol- 

1933 staraniem Koła Medyków odbędzie się gą Czechową w roli głównej. 

w. salonach Kasyna Garnizonowego zwy- 

czajem lat ubiegłych  Xl-doroczny; Bal 

Medyków, ma który, zaproszenia wydaje 
Sekretarjat K. M. w poniedz., Środy i 
piątki, od godz. 20-ej — 21-ej. 

— „Bal Morski* w dniu 1 lutego rb. w 
sali lzby Przemysłowo - Handlowej rozpocznie 

się tradycyjnym polonezem, poczem  ochocze 

tańce, przy niemilknących dźwiękach  najlep- 

40 gr. dla dorosłych 
wejściu od godz. 11-ej. 

Bilety wstępu po 30 gr., dla młodzieży i po 
nabywać można przy 

Dochód z poranku przeznaczony na oboży 
harcerskie „Czarnej Trzynastki* Wil. Druż. 
Harerskiej '. 

— Niespodzianka dla bywalców kawiarni. 
Na wzór kawiarni „dancingowych* w stolicy 
popularna w Wilnie „Polonja* przygotowuje 
się do otwarcia w dn. 1 lutego rb. Kawiarni z 

szych zespołów muzycznych, trwać będą nie codziennym dancingiem od godz. 6 do 10 w. 
przerwanie do rana. 3 ki е W tym czasie, koncertowač 

Dorocznym zwyczajem, każda z pań PIZY-zaangažowany zespół muzyczny. 
będzie nowo - 

Kwintet M. 
bywających na Bai przed godz. 12-tą otrzyma Pawłowa, oraz 2 razy w tygodniu dawane bę 
wiązankę żywego kwiecia. 

— WOJBWÓDZKI KOMITET „DNI 

PRZECIWGRUZLICZYCH" pragnąc zasi- 

liė fundusz budowy sanatorjum. dla płueno- 

chorych pod Wilnem urządza. ma: tem cel 
dniia 1-go lutiego, 0. godz. 28-ej w cukienni 

B. Szilrala — róg Mickiewicza i Tatarskiej 
Towarzyski" na który zapra- 

s ich chcących się zabawić i. jed- 

necześnie poprzeć czynnie walikę z gmužli- 
cą. Bilety w cenie 2.50 zł. i 1 zł, 50 akade- 
mickie, można nabywać przy wejściu. 

— Najwspanialszy bał w karnawale. 
Zwyczajem lat ubiegłych w dniu 4 lutego rb. 
odbędzie się tradycyjny bal Związku Oficerow 
Rezerwy Okręgu Wileńskiego. Ustalona reno- 

   

ma balów ZOR, wspaniałe dekoracje salonów, poświęcona- będzie przekładom poetów 
moc rozmaitych skich na język rosyjski. Usłyszymy utwory Mic 

niedyskretnie kiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Wyspiań- 
nakazują przypuszczać, że skieo i inn. w tłumaczeniu znanego literata ro- 

orkiestry i pierwszorzędne 
zapowiadanych niespodzianek 

przez gospodarzy 
tegoroczny bal będzie clou karnawału, wobec syjskiego p. D. Bochana. 

dów będą poprzedzone 
fragmentów w oryginale.. 

czego wspomniany wieczór należy zarezerwo 
wać w tegorocznym kalendarzyku balowym. 

jowe i 

dą występy artystów. "W niedziele i Święta 
od 12 do 2 poranki dancingowe. Czytelnia za 
opatrzone będzie w dzienniki i tygodniki, kra 

zagraniczne. Najważniejsze zaś jest to, 
że ceny na ciastka, kawę, herbatę itp. będą 
zwykłe kawiarniane. 

Przeprowadzona będzie pewna reorganiza- 
cja przedsiębiorstwa, które dział restauracyjno- 
kabaretowy prowadzić będzie, jak dotąd w go 
dzinach ой 11 @ 4 rano. 

Niewątpliwie tę inowację, dostosowaną do 
obecnych czasów kryzysowych, przyjmie elita 
wileńskiego towarzystwa z uznaniem i spe- 
dzać będzie *łumnie wolne wieczorowe chwile 
w „Połonii Kawiarni - Restauracji". 

RÓŻNE 
179 Środa Literacka w dniu 1 I EEo 

po 

Recytacje przekła- 
recytacją odnośnych 

  

    

Norweski Tran Wątrobiany 
to najbogatsze źródło witamin A. i D., 

iakie znane jest ludzkości. Dlatego też 

stał się Norweski tran wątrobiany codzien- 

nem pożywieniem wielu miljonów ludzi — 

wzmacnia on bowiem ich organizm, 

chroniąc go przed chorobami zakaźnemi,   TRAN NORWESKI   
  

Palcie damsśiel 
Pan Stanisław S. (Portowa 3) jest u- 

rzędnikiem. [Panna Czesława P. (ul. Stara 
Nr. 13) piękną studentką. Oboje młodzi, 
pełni życia, radości, namiętności i pra- 
gnień. Życie poprostu kipiało; w ich wulka- 
nicznych ciałach, wylewało się kraterem 
wmzących warg. Kajaki i plaże, wycieczki i 
lekka atletyka, tyżwy i marty, kimo idan- 

cing. A przedewszystkiem upajająca narko 
za, papierosów. Damskie, Damskie — wy- 
tworne Damskie w: eleganckich pudełkach 
dla: pięknych pań! Grand Prix — o wyszu 
kanym smaku, niezastąpione dla! eleganic- 
kich pamów! Oto jedna z namiętności dwoj 
ga młodych ludzi, w których życie popro- 
stu kipiało. 

I — niepojętym wyrokiem przeznacze- 

nia — papierosy stały: się przyczyną ich 
zguby i ocalenia, 

Wczoraj późnym wieczorem wrócilń z 
nart.  Rozgrzanij chłodnem powietrzem 

wzgórz wileńskich, płonący; od rozkoszy za- 
wrotnej jazdy, odurzeni i szezęśliwi. On 
odprowadził! ją do domu. (W rozmarzeniu 
szepnęła: 

— Zajdź... 

— Późno jest bardzo — odszepnął 
może już w domu śpią... 

— Zajdź — powtórzyła, 
Zaszedt. Ach, jak cudownie w tym pe 

koiku! Jaką orzeźwiającą przyjemnością 
jest zagłębić się w. miekkiej kanapie. Ja- 
kim melktarem staje się szklanka: gorącej 
herbaty. A potem — mocne, długie pociąg- 
mięcia. Damskim, narkotyaującym swym 
wiyrafinowanym smakiem. A potem won- 
ma: chmura dymu spada buszkiwie nia niich. 
A. potem... Skrzypnięcia drzwi mie usłysze- 
li. Usłyszeli tylko czyjeś przerażone klaś- 
nięcie w: dłomie i okrzyk: 

— Jezus Marja! Co sie tu dzieje! Tle 
dymu! Nie nie widać! | 

— Pana Czesia: zatruła się papierosem 
— krzyknął on, tem matowniczy okrzyk 
przyszedł mu do głowy. 

— Pan Staś zatnuł się papierosem — 
krzyknęła ona, opadając. I nie zorjentowa- 
ae nawet, dlaczego właśnie tak kirzyk- 

a. 

A potem oboje opadli bez sił na kanapę. 
Nie pomogły tarmoszenia i nawoływania, 
Dawika Damskich i Grand Prix była zbyt 
mocna. Leżeli prawie bez życia, Musiano 
wydzwonić pogotowie, które uratowało sy- 
tuację ostatecznie, udzielając zatrutym po 
mocy, Życiu ich, ma szczęście, nie grozi ża- 
dne niebezpieczeństwo. 

PRETEZEZZZZETKEWEZO TTE OAZA TRWAC. 

— Obrady prezydjum WF PW. — Pre- 
zydjum wojewódzkiego Komitetu WF i PW 
obradowało nad sprawami budżetowemi powia 
towych komitetów WF i PW. Nadto rozpa- 
trzono sprawę zakończenia budowy kanału 
Trockiego dla ułatwienia komunikacji z jezio- 
rami trockiemi w celach sportowych i tury- 
stycznych. 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża podaje do wiadomości, 
że ostateczny termin składania podań na 7-y 
kurs dla sióstr pogotowia sanitarnego PCK u- 
pływa z dniem 15 lutego rb. 

Bliższych informacyj w tej sprawie udziela 
okręgowa sekcja sióstr PCK (ul. Tatarska 5) 

codziennie w godz. 10—12. 
ZAKOŃCZENIE KONFEREN: мт 

MIĘDZYDYREKCYJNEJ, Wkzoraj zakoń 
czyły się obrady, konfferenieji delegatów ko- 
lejowych z całej Polski. 

Omówiono szezegółowo zmiany w ru- 
chu towarowym. Delegaci zamiejscow: 
zwiedzali: wczoraj miasto i wieczorem cd- 
jechali z Wilna. 

— ZAMKNIĘCIE WYSTDMAWY MINJA- 
TUR ORAZ ILUMINACYJ ARTURA SZY sztu 
KA, w Kasynie Garmizonowem, przy ul. 
Mickiewicza 13, mastąpi! nieodwołalnie w 
niledzielę, dn. 29 bm., o godz. 8-ej rwiecz. 
Z IWiilna. udaje się wystawa do. Białegosto- 
ku, gdzie otwancie mastąpi w środę 1 lu- 
tego. 

TEATR ! MUZYKA 
‚ — Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś w 

niedzielę 29.1 po raz 5-ty ciesząca się dużem 
powodzeniem, współczesna komedja  Deval'a 
„Mademoiselle*. Komedja ta dzięki swojemu 
wyjątkowemu humorowi, jak również głębokie- 
mu problemowi kobiecemu — budzi żywe dy- 

skusje wśród publiczności. Pierwszorzędna ob- 
sada J. Zmiejewskiej, C. Niedzwieckiej, I. Ja- 
sińskiej, S. Grolickiego, W. Neubelta i Pospie- 
łowskiego, stwarza niezwykle interesujące wido 
wisko, doskonale sharmonizowane przez reży- 
sera Jerzego Bujańskiego. ы 

— Dzisiejsza popołudniówka. — Wobec li- 
cznych zgłoszeń dane będzie dziś o godz. 4-ej 
pop. widowisko historyczne A. Tołstoja „Car 
Iwan Groźny”, w wykonaniu całego zespołu. 
Widowisko to zalecone przez Kuratorjum Szkol 
ne — jest dostępne dla młodzieży. Ceny zniżo- 
ne. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy Ja- 
niny Kulczyckiej. — Dziś odbędą się dwa przed 
stawienia; popołudniu o godz. 4-ej po cenach 
zniżonych melodyjna operetka Kalmana „Fijo- 
łek z Montmartre". Wieczorem o godz. 8-ej. 
grana będzie wspaniała operetka Falla „Róże 
z Florydy". W obu operetkach wystąpi znako- 
mita artystka Janina Kulczycka, w otoczeniu 
najwybitniejszych sił artystycznych. Na wie- 
czorne przedstawienie zniżki ważne. 

Е gandowy poniedziałek. — W ро- 
niedziałek 30.1 nieodwołalnie po raz ostatni wie 
czorem „Car Iwan Groźny”, po cenach propa- 
gandowych od 20 gr. 
— Teatr Wielki na Pohułance. — „Tani po 

niedziałek*. — Dziś 30.1 ostatni raz w sezo- 

(D. c. kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

  

Dr. Rafes człowiek źie poin- 
formowany 

Dr. Rafes, radny miejski z klubu Bundu, 

został znieważony czynnie przez dr. Brokow- 
skiego, przyczem usłyszał określenie swej 0so- 
by wyrażone równie treściwie, jak jędrnie. Dr. 
Rafes: 1) poskarżył się Prezydentowi miasta, 
2) zwrócił się do sądu, 3) napisał list do pra- 
sy wileńskiej. Dr. Rafes nie wie, że w pew- 
nych wypadkach listów się nie pisze i że są 
sytuacje, po których wszelka dyskusja ustaje. 

Z polskiej prasy wileńskiej „Kur. Wil.* za- 
mieścił tylko streszczenie listu. Jest to oczywi- 
ście bez znaczenia. Ale „Dziennik Wileński* 
zamieścił list w całości, nawet te ustępy, które 

oni się o 'świecką szkołę żydowską. 
ależy sobie iętać, ż i dzy Polskie: waże: : ЁБ;е]птЁ‹оп\е\’ігеЁ::'‹?‘_' 

wziął stronę żyda. — Czy to wynikło z poczu- 
cia sprawiedliwości, z gruntownego rozpozna- 
nia całej sprawy? — Bynajmniej. Poprostu 
endecja woli żydów, niż „sanację”. Chętnie 
dopomoże nawet bundyście - żydowi, jeśli wy- 
stępuje przeciwko  zasłużonemu działaczowi 
społecznemu, b. oficerowi wojsk polskich w 
Rosji, skoro ten działacz jest członkiem BB. 

Rezolucja Komisji Kawozowe 
ET.0. i ZR. w Sprawie pz 
wania nawozów pomocniczych 

W dniu 16 grudnia ub. roku odbyło się pod przewiodnietwiem prof, Mikułowskiego 
iego zebranie Komisji rozowej Rady Wydziału Rolniczego Eos aaa 2 

którem oprócz członków komisji wzięii u- dział, Ww _ Chamalkterze gości, zaproszeni przedstawiciele przemysłu 
Komisja rozważała zagadnienie opła- ealmości stosowania majwozów pomocni- 

czych oraz wysłuchała referatu, obnazują- 
cego sttosunek mawozó miineralmych Go 
nawozów: zielonych, pod kątem wiidzeniia : iwneszcie portuszona byla: 
oddzielniym. refenacie sprawa dE 3 KOKA | : icyj rolniczych z przemysłem na- 

__ W. miesłychanie ważnej dla rolnictwa i „aktualnej sprawie opłacalności nawoże- 
mija mineralnego, po wyczerpującej dysku- SJi, przyjęła następującą rezolucję, która w 
Sposób nzeczowy, il objelkcttywi inty: ujmaie 

gadniienie: : 3 2 52 
1. Stosowanie nawozów: / Sztucznych 

dzisiejszych konjumkiturach d 

2. Jednakże w. obecnym: ichi лао SE 
JoJOMEA mie użycie naiwozów: sztucznych może nietyl ko pokryć poniesiony makład, ale dać ро- ważny: zysk, w pierwszym rzędzie Drzy: na- iwozach a ych, których działamie znów ra jest zależne od mawożeniig fosforowe 

1 

3. Zaprzestamiie używania nawozów ty pociąga za sobą: z a obmiże: nie produkcji: gospodarstw, powoduje zwiększenie (kosztów: zpodikaók > b) obniżenie jakości i ilości produkowa- nego obornika, co iw, rezultacie odbić się musi ma żyzności gleby. — 
4) Hasło, a lktórem się dzisiaj spotyka my, że w dobie kryzysu mależy zaniechać nawozów Sztucznych, musimy: uznać ża ma lo przemyślane, przy ycznem słtoso- waniu może narazić ono rolmietwo na duże szkody, zk je zastąpić hasłem: buczne należy: stosować ostrożni stawie prób i ścisłej kalkulacji, P 

ЗМА DOŁUDNI 
      
   

    

   
Wycieczko morsko 
okrętem sPolonias 
Gdynia - Lizbona - Cosebianc: 

© - $6 milia - Antwerpio 
Od 3 do 27 kwietnio. 
Ceny od 870 sl 
Paszporty i wizy z0- 

„ Graniczne zbędne. 
nrormócyj dzielą wszys 

    
              

  

        

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA SASKIEGO 
KONCERNU GIESCHE s». akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 

== 
  

  

— — — 
Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
jacych się zagranicą, zaledwie 300 ху- 
SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 
TYS. grozi wynarodowienie w szkole 
obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 
na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 
Nz



W 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
nie reportaż historyczny A. Tołstoja „Car Iwan 
Groźny”, w którym dzieje schyłku życia naj- 
sroższego satrapy wschodniego od początku 
do końca budzą żywe zainteresowanie widow- 
ni. Na czele całego zespołu dramatycznego wy 
stąpi w roli tytułowej dyr. Franciszek Ry- 
chłowski. Ceny miejsc od 20 gr. 

— Przedstawienia propagandowe w „Lut- 
mi“, — Jutro w poniedziałek na przedstawie- 
niu propagandowem w „Lutni* ukaże się raz 
jeszcze wielka rewja „Yo-Yo". We wtorek naj 
bliższy odbędzie się również przedstawienie pro 
pagandowe. W dniu tym wystawioną zostanie 
ciesząca się wielkiem powodzeniem operetka 
Kollo „Lady Chic". Ceny miejsc najniższe—pro 
pagandowe. 

— Atrakcyjne przedstawienie poniedziałko- 
we w „Lutni“. — Teatr muzyczny „Lutnia“ 
pragnąc wprowadzić jaknajszerszy zastęp publi 
czności w orbitę zainteresowań teatrem, za- 
inicjował rozlosowanie pomiędzy widzów po- 
niedziałkowego przedstawienia rewji „Yo-Yo“ 
szeregu cennych i aktualnych przedmiotów, 
jak: komplet nart z firmy Tomaszewski (Mi- 
ckiewicza 11), olbrzymią bonbonjerę z cukier- 
ni firmy Sztrall, bilety do teatru „Lutnia”, oraz 
inne wartościowe przedmioty. Ponieważ wido- 
wisko nosi charaker propagandowy — ceny 
biletów najniższe. 

— „Carewicz“ Lehara. — Najbliższą pte- 
mjerą teatru muzycznego „Lutnia" będzie naj- 
nowsza operetka Lehara „Carewicz“. Wartoś- 
ciowy ten utwór muzyczny wystawiony zosta 
nie na jubileusz 30-letniej pracy teatralnej 
żasłużonego kapelmisrza Mieczysława  Kocha- 
nowskiego. Premjera odbędzie się we wtorek 
Tgo lutego. Bilety już nabywać można w ka- 
sie „Lutni“. 

CO GRAJĄ W KINACHZ 
CASINO — Rajski ptak. 
PAN — Amsene. Lupin 
LUX — 10-ciu z Pawiaka 
HELIOS — Dzielmi wojacy 
ADRIA — Romans poruczniika 
HOLLYWOOD — Książe Dracula 
ŚWIATOWID — Przedziwne kłamstwo 

„Nimy, Pietrowny. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— PORAŻONA PRĄDEM ELEKTRY- 
CZNYM W łaźni przy ul. Zawalnej 21 
zawadziły o drut elektryczny i uległy 
porażeniu prądem Ewa Mackiewiczowa 
(Kuprjaniszki 5) i Br. Jasiewiczowa 
(Kijowska 43). Mackiewiczową po u- 
dzieleniu pomocy odwieziono do szpitala 
żydowskiego. Wypadek wywołał wśród 
kąpiących się narazie panikę, którą szyb 
ko opanowano. 

— MATKA PODRZUTKA. — Odnale- 
ziono matkę dwutygodniowej dziewezynki- 
podrzutka, umieszczonej onegdaj w Pnzy- 
tułku TOZ. Jest to Musia Rozenbaum, mie- * 
szkająjca w Stołpcah, przy ul. Rumowskiej 

Nr. 14. Na podstawie telefonicznych marzą 
dzeń władz policyjnych zatrzymaano ją m 
Niemesczynie. 

OSZUSTWO, — Właścicielka sklepu mle 
czarskiego przyj ul. Gdańskiej 6 M. Krupo- 
wiiezowa: zawiadomiła wiadze śledcze, że 
miejacy Obimitrowicz Jan i Sławiński Bro- 
misław (Komarskiego 25) przedstawając 
się za pracowników kiuchnii OO. Jezuitów, 
pobrali w sklepie różne artykuły spożyw- 

cze. Przypadkowo (dowiedziała się p. Kru- 
powiiczowa, że zarząd: .kuchinii OO. Jezuitów 
milkiogo Go jej sklepu ma zakupy nie wysy- 
łał i że obydwaj wjymienieni osobnicy: niie 
są pracownikami wzmiankowanej kuchni. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEJKI. 
Jeszcze w początkach stycznia br. z mie 

szikkamia miezamkniętego p. Stan. Szabliń- 
skiej, przy Wielkiej 56, skradziono moz- 
maitą garderobę damską. Policja wyśle- 
dziła, iż kradzież popełniła miejaka, Wład. 
Makutonowiczówna, zam. przy Wielkiej 26. 
Zatrzymamo ją wrąz z częścią skradzionej 
garderoby. 

Z POGRANICZA 
— ZBŁĄKANY PATROL. — Koło Ra- 

kowa przekroczył granicę i znalazł się na na 
szem terytorjum patrol narciarski sowieckiej 
straży granicznej. 

Patrol zbłądził podczas zadymki i 
zatrzymany przez KOP. 

— Zatrzymanie Zbiega. — W rejonie Su- 
chodowszczyzny zatrzymano w trakcie prze- 
kraczania granicy Zygmunta Berezę, pisarza w 
jednej z nadgranicznych gmin. Zdołał on zde- 
audować kilka tysięcy złotych i usiłował 

zbiec do Bolszewiji. 

PODBRODZIE 
— WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE, — Pod 

Podbrodziem na przejeżdzie kolejowymi pociąg 
najechał na sanie, w których jechała Michalina 
Kulewiczowa z gm. podbrodzkiej. Odniosła о- 
na ciężkie obrażenia i została przywieziona 
do szpitala w Wilnie. 

został 

MOŁODECZNO 
— WŁAMANIE. — We wsi Wielka Borkow 

szczyzna gm. bienickiej do śpichrzu Macieja 
Grzyba dostał się złodziej, oderwawszy popro 
stu kłódkę i skradł 10 pudów owsa, 2 pudy 
grochu, 46 kg. słoniny i mięsa, 5 skórek ow- 
czych,, półkożuszek, kryty suknem, wreszcie 
świder. Wszystko to było warte przeszło 100 
zł. Maciej Grzyb miał jednak szczęście, gdyż 
dość prędko złodzieja ujęto. Jest to Jakób 
Siemaszkiewicz z Lebiedziewa. Przy rewizji 
u Siemaszkiewicza znaleziono wszystkie nie- 
mal skradzione rzeczy, z wyjątkiem 10 pudów 

«owsa. Siemaszkiewicza, który miał jeszcze 
dwu nieznanych wspólników, zatrzymano i 
odesłano do dyspozycji sądu grodzkiego w 
Mołodecznie. 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA 29 STYCZNIA 

10.05: Nabożeństwo. 11,35: Odczyt mi- 
syjny. 1158: Czas 12,10: Kom. meteor. i2,15: 
Poranek symf. „Kryzys u nas i u naszych 5ą- 
siad6w“ — odczyt.14.00: „Hodujmy owce* — 
pogad. konkursowa. 14,20: Muzyka. 14.40: 
„Co słychać, o czem wiedzieć trzeba” -— po- 
gadanka. 15.00: Audycja dla wszystkich: 1) 
„Literatura ojczysta” — Władysław Syroko- 
mla. 2) Utwory Moniuszki (płyty), 3) Słucho- 
wisko: „Pierwszy raz przed radjem“ — pióra 
Stanisławy Nowakówny w języku białoruskim, 
w wyk. Spójni Młodz. Wiejsk. Rady  Opiek. 
Kresowej. 16.00: Aud. dla młodzieży. 16,25: 
Piosenki H. Ordonówny (płyty). 15.45: „W 
czterdzieści minut z Warszawy do Lwowa" 
—eljeton. wygł. I. Bajkowska, pilotka Aero-- 
klubu Wil. 17.00: koncert solistów, komunikat 
d. c. koncertu. 17.55: Program na poniedzia- 
łek. 18.00 Wywiad z dr. Zenonem  Kosidow- 
skim, kierown. literackim Radja Poznańskiego, 
rozmowa na temat „Poznań jako zagadnienie 
kulturalne' 18.25: Rozmaitości. 18.30: Transm. 
z Auli Uniwersytetu Warsz. odczytu min. Eug. 
Kwiatkowskiego p.t. „Bałtycka orjentacja Pol- 
ski“. 19.25: Słuchowisko. 20.00: Koncert wie- 
czorny. 20.50: D. c. koncertu. 21,30: Wiad, 
sportowe z Wilna i prowincji. 21.45: Koncert 
solisty. 22,10: Muzyka taneczna 23,05: Kom. 
meteor. 23.10: Transm. z teatru „Morskie Oko“ 
H cz. rewji p.t. „Dodatek nadzwyczajny”. 

         

Mackie 

     NE 

Wydawca: Stanisiaw 

WIELKA 7. 

  

TOW 
BAWEŁNIANYCH 

NANSUKI 
MADAPOLAMY 

PŁÓTNA bieliźniane 

0-1. LEONARD РЕ ТОИ 
TEL. II-25. 

DNIA 30 STYCZNIA B. R. ROZPOCZYNAMY 

„BIAŁY TYDZIE! 

  

ARÓW 
i LNIANYCH | 

PŁÓTNA 

OBRUSY 

SERWETY 

i pościełowe KAPY, FIRANKI i iane, 

WYROBY ŻY 
Ceny reklamowe. 

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiinc, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ® 
auwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyc4« 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, 
szęzuplający (panie). Natryski „Horm 

| według prof. Spuhła. Wypadanie wł 
| łupież, indywidualne dobieranie kosmetykó: 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosms- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie cd g. 10—8. 

   

    

  

  

— (PRZEJAZD PANA WOJEWODY 
ŚWIDERSKIEGO. — W dmiu 28 bm, rano 
przejechał przez Baraniowiicze pan: wojewio- 
da Świderski, udając się ma imspekcję Sta- 
rostwa w Nieświeżu. 

Pan wojewoda jechał drezyną kolejową 
Na dworcu spotkali) pana wojewodę: pan $ 
stamosta. Neugebauer, kierownik komisar- 
jatu Kiuezyński i z ramienia iwładz kole- : 
jowiyich p. inž. Layman. 

— INSPEKCJA RADY POWIATO- ® 
WEJ BBWR, — Z ramienia Generalnego ® 

Sekretarjatu BBWR w Warszawie, pnze- $ 

prowadził inspekcję Sekretarjatu BBWR 
i Rady Powiatowej inž. Jan Freymann. 

Gorset : | pasy lecznicze 
oraz 
DLA DZIECI naplecznik SZKOLNYCH 

L. Winnikowa 
Baranowicze ul. Szosowa 

(vis-a-vis ul. Nowogrėdzkiej) 

grodžiojvka 
— KURS PRZODOWNIKÓW 'PRZY- 

SPOSOBIENIA ROLNICZEGO. Okręgowe 
Towarzystwo Organizacji i Kółek: Rolni- 
iczyjch w 'Grodniie łącznie z Powiatową Ko- 
misją Pirzysposobieniia Rolmiczego, urządza 
iw dniu 7 lutego br. o godz. 10-tej ne sej- 
mikowej fermie Grandzicze jednodniowy 
Kkums dla przodowników przyspossbienia 
molniczęgo, 

— POSIEDZENIE POW. KOM. FUN. 
BEZROBOCIA, Dziś, iw, miedzielę 29 bm. 
© godz. 13-tej w sali Wydziału Powiatawe- 
go (Orzeszkowej 3), odbędzie się posiedze- 
mie (Powiatowego Komitetu Niesienia Po- 
mocy Bezrobotnym, 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś w 
niedzielę 29 bm. o godz. 4 pp. arcywesoła 
komedja. „Awantura w raju'. — Wieezo- 
rem o godz. 8,15 „Podróż poślubnia. pania 
dymektora“ w reż. dyr. Opalińskiego, 

W|! pnóbach „Kobieta i szmamagd”, 

  

      
  

  

    
  

    
   
   
   

Potząiek sean: 

кО 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATGWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. Dla pokolenia, kt 

o g. 6.15, — 8, — 18, 

Dla wszystkich, którzy byli w okopach strzeleckichl!! 
Dln matek, żon, sióstr i dzieci, które umierały codzień z oba- 

wy o życie swych najdroższych!!! 

„AKRELLE” 
W rol. gł. Warner Baxter, Leila Hyams i Al. Kirkland. 

FIRMA RADJOWA „„LENNEIĘ** 

RARDOWSKIE. 
Prawdziwa okazja. EJ 

OBWIESZCZENIE 
- 26-11-K.. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rew* 
ru 8-go z siedzibą w Wilnie przy uł. Połoc- 
kiej Nr. 4 m. 12 zgodnie z art. 603 i 604 K. 
P. C. podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 30 stycznia 1933 roku o godz. 10-ej ra- 
no w Wilnie przy ul. Niemieckiej nr. 3 w skle 
pie f-my 5. i Sz. Olkin, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Samuela Olkina, 
majątku ruchomego, składającego się z mebii 
nowych, oszacowanego na sumę zł. 4100. 

Komornik A. RUBOM. £ „UA M i i НН ННИНЫ НОИ 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi 

ru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Połoc- 
ckiej nr. 4 m. 12 zgodnie z art. 602 Kod. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 30 stycznia 1933 r. o godzinie 10 rano, 
w Wilnie przy ulicy Dominikańskiej nr. 1 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Spółki Kuchmistrzów Wileńskich majątku ru- 
chomego, składającego się z urządzenia i u- 
meblowania restauracyjnego, objętego aktem 
obligu z zastawem mienia ruchomego oszaco- 
wanego na sumę zł. 7.054 gr. 25. 

Komornik A. RUBOM. 
i M M i K 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 10-go 

rewiru zamieszkały przy ulicy Wiwulskiego Ńr 
6 m. 28 na zasadzie art. 1030 UPC ogłasza, 
że dnia 4-go lutego 1933 r. od godziny lu-ej 
zrana w domu przy ulicy Montwiłłowskiej pod 
Nr. 10 odbędzie się: licytacja ruchomości nale- 
żących do dłużnika Witolda Stelmastewicza, 
składających się z urządzenia mieszka;nowego 
oszącowanych na 1120 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrza 
ny być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy 
JERZY FIEDiAJ,     

     

  

    

KINO „PALAC Eu 
Mrzagyk. 13. 

Potężny dramat z życia Carskiej Rosji 
p. t. 

W rol. gł. Jahn Barrymore, Camilla 
Hora i L. Wsihe m. 
Sala dolrze cgrzana 

ap Wstęp 49 gr. 

      

  

   
    

   

Bźwiękowiac 
Kins „Ą 32LL O“ 

Šiamūnči. 26, 

Film o którym mówi cały światł 

Światła wielkiego 
miasta 

w roli ' głównej fenomenalny artysta 
Charie Chaplin 

Niech nikt nie ominie sposobnošci 
ujrzenia tego arcytilmu, 
Wstęp Od 49 gr. 

    

Bźwiękowiec 
Kino „POLONJIA”* pocztowa 4. 

Wstęp 49 gr. 

SYLWJA SYDNEJ, CHESTER mOR- 
RIS, oraz rewelacja ekranu 5-cioletni 

ROBERT COOGAU 
w wielkim przeboju dźwiękowym p. t, 

(UDOTWÓRCI 
=. Dziś wstęp od 49 gr. 

  

6re może jeszcze przeżyć krwawą wojnęlll 

  

Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

P. K. O. 82.157. 
POLECA 2А 160 ZŁ. GoTówkĄ 

3-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulato) 

i sprzętem 

    

rem, baterją anodową 
antenowym 

wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 20. Pozostalość za 

    

f 

Drukarnia wyd lawnictwa „SLOWA“ 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 

„BIAŁY SLAD“ — „REWIJA“, 

Film polski zyskał jeszcze jedną od- 
miajnię. „Biały ślad* jest olbnazem plenero- 

wym, osniutym na motywach górskich. Ta- 
try, są tu głównym aktorem 0 przeboga- 
tych możliwościach optycznych. W gene- 
zie tego. filmu tłkwiią. te same pierwiastki, 
co w pomiysłąch filmów alpejskich Tren- 
kera. Akcję scenarjusza odtwamzają nie za- 
wodowii aktorzy filmowi, lecz narciarze. 
Zwesztą alkeja ta, zamknięta w dość pry- 
mitywnie sklecony trójkącik, nie stanowi 
punktu głównego w obrazie, Najwięcej e- 
mocji odnieśli z miej raczej sami wykonaw 
cy (Fiszerowa, Krzeptowski, Sieczka) — 
publiczności pozostawiając zachwyt nad 
wspaniałością górskiej przyrody. 

Wielką i poważną zaletą „Białego śla- 
du“ są zdjęcia. Są one robione z dużym 
rozmachem (zjazdy) i świadczą o zmyśle 
filmowym operatora, jak również o smaku 
antystycanym reżysera. Gdyby do tego do- 
dać dobry montaż i zwartą akcję — pow- 
stałby film ma bardzio wysokim poziomie, 

Drugi już polski film (pierwszy był 
„Dzikie pola*) pmzymosi bezkonkurencyjne 

  

  

  

BE 
wprost zdjęcia polskiego krajobrazu. Ja- | 
sniy dowód, że malterjał plenerowy mamy 
pienwiszorzędny i że umiemy go wykorzy- 
stać w objektyjwie. Teraz cala rzecz w tem, 
by rzucić na Ito tło imteresującą fabułę lub 
zmontować film doktumenitalno - reporta- 
żowy w. modzaju świetnego „Tabu“ Mur- 
mana. — Ta druga możliwość wymaga nie 
lada talentu režysenskiego, i; pracy — alle 
jest bardziej anystyczna, mo į mzetelnie 
filmowa. 

„Biały ślad" jalko film kmajoznawiczo- 
eograficzny należy gorąco polecić mło- 

dzieży szkolnej, którą naocznie będzie tu 
mogła się przekonać, jalk wiielki unok i za- 
czarowane piękno mają Tatry. Kto był w 
aitnach, — chętnie odświeży doznane w 

czasie górskich wycieczek iwałażenia, —- 
kto nie był — po obejnzeniu „Białego śla- 
du'* majbierze chęci do poznania gór. pol- 
skich au matiurel, 

(Program rewji, isceniicznej 
jest do obrazu. Widzimy więc 
skie (Radwan i 
piosenki 
mig). 

zalsitosowaniy 

tańce góra]- 
V pairtrierzy) oraz słyszymy 

góralskie (Hendrichówną i Lud- 
Tad, C. 

  

Te sirasziiwe bóle reurnaiyczne „, ., 

dręczą dzień caly, każde poruszenie 
sprawia nieznośne bóle. Pocóż się 

tak męczyć - należy wieszcie położyć 

kras tym cierpieniom. Togal wstrzy-= 

muje nagromadzenie się kwasu mo- 

czowego, który jest jak wiadomo przy- 

czyną tych cierpień i dlatego zwalcza 

z powodzeniem b 6! e reumatyczne, 

podagrę, bóle nerwowe i głowy. 
Nieszkodliwe dla serca, żołądka 

i innych organów. Spróbujcie i prze” 

konacie się sami. Do nabycia we 
wszystkich aptekach. Nr. Rejestr. 1364 

    

    

   
   

      

   

dla, = SA 

Pamiętaj io siowo : < 

    
  

    Džwiekowe-kino Dziś! 

„REWJA" 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

Bziši 

BIAŁY ŚŁAB 
nazwany słusznie perłą polskiej produkcji łiimowej. 

Program sceniczny obejmuje tańce góralskie (balet R. RADWA*SA). 
Pieśni sabałowe i okolicznościowe djalogi w komoszycji i wykonsnia prof. LUOWIGA i HENDRYCHÓWNY 

  

Dźwiękowe 

Kina lore HANKA 

BELiGS 

W tych dnisch NA SCENIE gościnne występy znanych sriystów teatrów „Morskie Oke' i „Qui pro Que" 
RUNOWIECKA wedetta rewji stołecznej ALEKSANDER SUCHCICKI ulubieniec 

w płci pięknej „Polski Chewalier" STAN SŁAW BELSKI niezr. wy- 

Syjyeebój Wszedhiw. + Geny Gopirom „SZATAN ZAZDROŚCI * seaseciy sasivia   

  Dźwiękowe kine . 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

1) Po raz pierwszy dwaj słynni bracia, ulubieńcy publiczności 

J“HK ; LIONEL BARRYMORE 
(DŽENTELMEN - WEAMYWACZ). 
gram największy film Rene Ciaira „Niech żyje wolność* 

Dziś! Wielka ssnsacja dia Wilna! Najwspanialszy pcdwójny program 

występują razem 
w świet»ym filmie „ARSENE LUPIN“ 

2) Z powodu ogromnego powodzenia zostal utrzymany jeszcze 2 dni jsko nadpro- 
Miłośnicy kina. Skorzystsjcie z ckszji.— Początek o godz, Z-eį 

  

Dźwiąkowe kina Dziś! Podwójny program! 1 Film, który wywołał wietką sensację na całym świecie KSIĄŻE DRACULA. w rol Ei. BOLLYWOGH genjalny BELA LUGONi oraz piękna HELENA CHANDLER 2) Najbardziej ni. każ NE 7 R 15 a + a Z ekspedyci Koniradmiiaia yri © "ua | £ Вугает @з Втедипа РойивтоМе00 Эоа онн оо ке tel. 15-28, ® o g. 10.20, w dnie świąt. pocz. o g. 2-ej. 
  

  

ŻĄDAJCI 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka od cdcisk6w 

Prow. A. PAKA. 
GRRDERCZY PIET OLGA TREE 

a FABRYKA M E B Li 
“I SKEAD 

W. RILENKIN I 8-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

j Jadalnie, sypialnie, salony, 
j gabinety, łóżka niklowane i 

angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zniżone, 

  

     

         

  

  

WĘGIEL Kone. „Progress“ 

KOKS wszystkich keksowień 

BRYKIETY uu. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach loco piwuicy dostarcza 

PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ, 

M+ BEULL, Wilno 
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 
Skłdy: bocznica własna, Kijowska 8, tel, 999 

TWYYYYYYYYYYYVYYVYYYVYYYVVYVYVYVYVYVYYYYYYYVYYYVV 

  

PRZEBÓJ SEZONU NA ROK 1933. 
CAŁA EUROPA NA GŁOŚNIK! | 

Oferujemy wyłącznie w celu spopularyzowania naszej firmy 
wśród licznych rzesz radjoamatorów. 
ZAMIAST ZŁ. 400 TYLKO ZŁ. 

Trzylampowy odbornik „Non Plus ultra 3“, 
skonalonej konstrukcji, odbierający wszystkie europejskie sta- 
cje na głośnik nadzwyczaj czysto i 
200 do 2000 metr. Zmontowany w eleganckiej nowoczesnej 
skrzynce, mahoniowej lub dębowej, z pieńwszorzędnych czę- 
Ści składowych. Obsługa nadzwyczaj łatwa. Do aparatu doda- 
jemy pełny komplet niezbędnych  akcesorjów, a mianowicie: 
2 lampy oszczędnościowe, 1 lampę głośnikową, głośnik 4-bie- 
gunowy, odtwarzający wiernie i czysto wszelkie głosy i mu- 
zykę, w pięknej skrzynce skomplet. odpowiednio do skrzyiki 
aparatu, 1 akumulator 25 amp. godz., 1 baterję anodową na 
100 V i komplet materjału antenowego. Gwarancja pisemna, 
dwuletnia. Instrukcja bezpłatna. 

Zaznaczamy, że podana cena jest naj niższa, wyjątkowa 
na czas ograniczony. Rądzimy zatem skorzystać z tej nieby- 
wałej. dotychczas okazji. Przy tak bowiem niskiej cenie taki 
odbiornik winien znaleźć się w każdym domu, szkole, zwiąż- 
ku i instytucji publicznej. 

Dla miejscowości posiadających 
taki sam odbiornik z wyżej 
zmienny 220 V (akumulator i 
pletu Zi. 225. 

Za sprawne działanie tych aparatów otrzymujemy mnó- 
stwo podziękowań. Na żądanie wysyłamy spis osób, wyraża- 
jących nam swe podziękowania. > 

| Zamówienia wysyłamy. odwrotnie 

Telefon Nr. 106-11. 

        

sieć elektr. 
opisanym głośnikiem na prąd 
baterja zbyteczne). Cena koni- 

wyłącznie za pobra- 
niem pocztowem po otrzymaniu 25 zł. tytułem zadatku. 

Adresować „Radjofot* Lwów, ul. Kołłątaja 8. 

VYYYYYVYVYVYYYVYVYVYVVV' WYYVYVYYYYYYYVYYYYYYYYVYYYVYYYYYTYTYYVYYVYVYVYYVVYVYĘ 

Z dniem 15 lutego 1933 r. zostają uruchomione 4-MIESIĘCZNE PRYWATNE KURSY FO- 
TOGRAFICZNE. Wykłady na kursach objęli: p.p. prof. J. Bułhak, inż. Krukowski, Magister 

Turski, p. W. Nekanda - Trepka, p. Lachowicz i artysta malarz p. Dawidowski. 
Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczorowych od godz. 17 do 21. 

Zapisy na kursy przyjmują firmy fotograliczne „Polfot" Mickiewicza 23, „Kotysz“ Mickiewi- 

    

    

  

  

  

      

cza 4 i M. Rabinowicz Wielka 8. 
MAAAAADAAA AAAA AA AAAA AAAA, UA ARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAA AAA AA 

sz -- -- ma — = 4 - - 
KZ ESET DOKTOR $ RZĄDCA 

przedam ekonom)  relny. Był Lskarze Zeidowicz ładną kamienicę z Ac. Ratownik 
TE KNEW chor. skórne, wenery - | ogrodem. — Archa- | Wjejko - Śolecznicki — 

"—_ czne, narządów moczo- |_nielska 7 żonaty, lat 35 z małą Dr. WOIfSON „u, upa a, = anno = IE, Wymaga "td 
weneryczne, — тосго - o o 1, 0 о anino zo skromnych, poszu- 
płciowe, skórne. UI. wieczorem. koncertowe nowe do Kuje posady na orcy- 

ca 7, tel. 10-67 7° "- sprzedania spiesznie — narję, — ewentualnie 
оНО Па е ZELDOWICZOWA Wielka 41 — 2. a” małego i 

= warczku z inwenta - 
iz DA LTS = rzem lub poruczającą DOKTOR a S ZAMIENIĘ administracji. 

Janina od 12 — 2 iod 4-6 DOM w Wilnie dać Laskawe olerty poczta 
ickiewi = a mająte« Mejszagoła — 

PIOTROWICZ- ul. Mickiewicza 24. ziemski o dobrej  gle- Jada; w 
JURCZENKOWA R bie. Nowogródzka — 10° ИЕаЕНЫЕМяТМЕТИО 
ordynator Szpit. Sawicz "57" E m. 9. Kostrowicki. Lekcie 
cheroby skórne, wene- ь С° — ОЗАБАЛААЬАААЛАЛЬАЬЬя 
ryczne i moczopłciowe UD 1 mz 

przeprowadziła się Mitt it Bł lt „Skale lekcyj francuskiego — Wileńska 34 _ „KEVA% (Paris) — korepetycje "ledo 
В go. Mickiewicza 42 — и pietro Mickiewicza 37, Poszukiwany M kle (aa 74 

przyjmuje tel. 657, od 11—1 P-O0-K-0>] po pol. 
dla 2 panów z łazien- Rozgladzanie i odšwie- 
ką. Zgł. do Administr, żanie twarzy. Leczenie 

od 5 — 7 wiecz, 

  

  UDZIELAM 

  

"B = wągrów i pryszczy E  „Słewa* dla P, lekcyj francuskiego i POPIERAJCIE lektryzacja W.Z.P. 58 »= — -- szyki (SHtdja = 
—— -- — : ODNAJMĘ Szwajcarji. — bardza 2 — 3 POKOJE — niedrogo lub za pokój. » uż Inošcią salonu żywalnością Sw. I 3 

kuchni. _ Wszystkie 14 Baka” R: 

L.0.P.P 
„2.“ Posady 

wygody.  Piłsudskie - _ 
POTRZEBNA go 18 — 4. tel. 13-01. m 

| ochmistrzyni do gospo Ša 2 do 6 w. RÓŻNE — 
darstwa na wsi z do- - RE 
bremi šwiadectwami -- M I ES ZKANTA BN 
która się zna na dro- 3 i 4-pokojowe do wy- 7“ z 
biu, nierogaciźnie, wę-- najęcia od zaraz. Mły- 1.6 0 0 
dlinach itd. Adres: — nowa 5-7 Iniormacje u dołarów potrzebne na 

  

  

  

175. 
najnowszej udo- 

  

    

5 Szemetowszczyzna - - dozorcy. solidną hipotekę domu głośno. Zakres fal od G. B. Aaaa) "p н -- Da pierwszorzędnej uli. 
ŻĘ EE POKÓJ cy śródmieście Wilna. 

z_ łazienką. Wileńska Qterty, proszę składać SAAŻARARAŁABAŁAŁAŁAK 48 m. 4. do Redakcji Słowa dis 
Kupno S „Okaziciela kwitu nr. 98. 

I SPRZEDAŻ AAAAAAAAAAASAAAAAAAAA KONIE — 
RoTYYGWYWYWEWYTYTYTYW POSZUKUJĄ ze sportowemi, kuligo- 

WINA : RACY wemi i wyjazdowemi oryginalne - francuskie P sankami po mieście i 
białe na KRUSZON — za miasto do wynaję- 
Entre de Mers but. zł. == --cia. Szeptyckiego 5 tel. 
3.85. Graves _ but. zł. RZĄD CA 1301. 
4.50. Targon SCHROE- samotny, wiek średni, -- = 
DER 4 SCHILLER. --- energiczny. doświad -P E N S JONAT 
Czerwone na GLIN -czony i zamiłowany „O RLIK* 
WEJN Bordeaux - Su- rolnik, pracował w ma ZAKOPANE 
perie but. zł. 3.85. -— prowadzonych w Kon-ul PIŁSUDSKIEGO tel. 
Rumuńskie, Muskat, — jątkach — intensywnie L. : 716. Nowy, muro- 
Deserowe but. zł. 3.60. gresówce i na  Kre- wany z pełnym komfor 
oraz wielki wybór od-sach — chlubne śŚwia- tem, centralnem ogrze- 
leżałych win. wyższych dectwa. Wymagania -- waniem. ciepłą i zim- 
gatunków' i Spirytual- skromne. Poszukuje po ną wodą bieżącą w 
lij poleca D-H BANEL sady od zaraz — Iub każdym pokoju. Tara- 

S-ka ul. Mickiewicza kwietnia. Wilno, Oran- sy, balkony. Piękne po- 
23 tel. 8-49. NA BALE żeryjna 3 - 13. Tru-łożenie, ogród, las. -- 
ZABAWY dajemy to- szczyński. Przyjmuje się tylko zu- 

war na KOMIS. -- pełnie zdrowych. 

  

polecaniy 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyūski.


