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Obecny rząd we Francji 
Paryż, 24 lutego. 

Od chwili, gdy Edward Daladier sta- 
nął na czele osiemdziesiątego trzeciego 

rządu w dziejach Trzeciej Republiki, sy 

tuacja wewnątrz Francji stała się jeszcze 

bardziej zagmatwaną. Rząd Daladiera z 

wyjątkiem kilku przesunięć natury czy- 

sto personalnej jest bliźniaczo podobny 

do rządów Herriota i Boncoura, logicz- 

ną konsekwencją wyborów 8 maja ub. 

roku, które pod znakiem kartelu dały 

przewagę lewicy nigdy dotychczas w te; 

wysokości nie notowaną. Wspólna kan:- 

panja wyborcza, pomimo smutnych do- 

świadczeń lat 1924 — 26 nie potrafiła 

jednak stworzyć jednego radykałów z 

socjalistami lewicowego bloku. Podczas 

gdy według obliczeń Komisji Finansowej 

Parlamentu deficyt budżetowy wzrasia 

o 1.315,000 franków na godzinę — so- 

cjaliści mają na uwadze interesy nie ty- 

le może swych wyborców ,co swoje wła 

‚ sne. Najbardziej wyrobiony na kontynei 

cie parlamentaryzm jest bowiem repre-- 

zentowany przez ludzi, którzy nazywają 

się coprawda według bogatej skali po- 

jęć, a właściwie frazesów, — „sociali- 

stes unifiės, rėpublicains socialistes, ra- 

dicaux socialistes, rėpublicains indėpen- 

dants* i. t. d., są jednak przedewszyst-- 

kiem — posłami 

Wszelkie poczynania rządowe, mają- 

ce na celu walkę z anarchją finansową, 

doprowadzają stale od ostatnich wybo- 
rów do rozdwojenia wynikłej z nich więk 
szości i upadku rządu. Tak było z Her- 
riotem, dla którego kwestja zapłaty_dłu-. 
gów wojennych, poza zaangażowanym 
w stosunku do Mac - Donalda osobistym 
prestiżem, była tylko pretekstem do u- 

padku, tak było z Boncourem, tak ma 

być podobno z rządem p. Daladier'a. 

Stronnictwa  'centrowe, popierane 

przez Senat, nie mają żadnej racji popie 

rać rząd, pozostający na łasce i nieła- 

sce socjalistów, którzy zkolei nie myślą 

brać udziału w rządzie mającym do wy-. 

boru albo niepopularność przy przy- 

szłych wyborach, albo katastrofę finar.- 

sową. Ograniczają się więc do podtrzy- 

mywania go, aż do chwili gdy ośmieli się 
być samodzielnym. 

Wchodzi jeszcze w grę szereg intryg 
zakulisowych i porachunków osobistych. 
Po otrzymaniu misji utworzenia rządu, 
p. Daladier, jak każdy pełnej krwi lewi- 
cowiec, ofiarował współpracę w rządzie 
socjalistom w postaci pięciu tek i stano 

wiska wicepremjera, będąc w duchu prze 
konanym, że ci propozycję odrzucą. P. 
Daladier bynajmniej nie miał zamia:u 
prezydować takiemu  gabinetowi. Socja- 

liści zrobili mu arcyniemiłą niespodzian- 

kę, bo udział w rządzie przyrzekli. V. 
Daladier pośpieszył się więc „sprecyzo- 

wač“ warunki współpracy, o których 
wiedział, że są dla socjalistów nie do 
przyjęcia. We własnej grupie des radi- 
Caux - socialistes, gdzie tendencje do 
współrządów z socjalistami są bardzo 
silne, p. Daladier urządził się prosto i 
pomysłowo. Skoro panowie Hulin et 
Francois Albert *zjawili się, aby mu 
zmyć głowę, za „torpillage* socjalistów 

—wrócili nieco ciszej, niż przyszli, je- 
den jako minister pracy, drugi jako pofi-. 
sekretarz stanu w Ministerjum Wojny. 
Cała ta kombinacja ma jednak tę złą 
stronę, że pozostawiła na uboczu Herri"- 

ta, który wcale nie ma zamiaru ograni- 
czyć się do prezydowania bankietom | 

wygłaszania odczytów, gdzie może wy- 
ładować nadmiar swej sentymentalnej e- 

lokwencji. W dodatku były minister Her 

riot i obecny minister Francois Albert 
serdecznie się nie znoszą wzajemnie. To 
też Herriot skorzystał z pierwszej spo- 
sobności, aby z trybuny sejmowej z uli: 

bionym swym gestem ręki na sercu, po- 
grążyć zlekka gabinet bratni Daladiera. 

W czasie dyskusji nad deklaracją mini- 
sterjalną wygłosił szereg przejrzystych 
aluzyj o konieczności stabilizacji rządów. 
oparcia go o-szeroką większość i td., 
zbierając rzęsiste oklaski w centrum Iz- 
by, dążącem do ukonstytuowania rządu 

koncentracji narodowej. Pomimo później 

BAĆ 

szych uroczystych oświadczeń, że cho 

dziło mu jedynie o „solide union des 

gauches* o podtrzymanie jedności kar- 

telu, którego był twórcą  itd., wszyscy 

zdają sobie najzupełniej sprawę, że He:- 

riot chciał dać do zrozumienia, że uwa- 

ża własną osobę za najbardziej wskaza- 

ną dla przewodniczenia koncentracji pe 

upadku Daladiera. Doprowadziłoby ta 

przypuszczalnie do rozbicia partji račy- 

kalnej, których rozdźwięk pogłębia się 

coraz bardziej. Część poprze Herriota, 

przechylając się ku centrum, reszta, zwa 

na „młódymi Turkami', którym „nacjo- 

nalizm'* Herriota oddawna stoi kością w 

gardle, zasiliłaby szeregi socjalistów. 

Zdawaćby się mogło, że gabinet Da- 

ladier'a jest skazany .na nader krótki ży- 

wot. Jest to obecnie przeważające we 

Francji zdanie, ale specyficzny charakter 

trancuskiego parlamentaryzmu, gdzie 

wszystko jest „grą“ i „taktyką“, nie pe 

zwala na zbyt stanowcze proroctwa. Wy 

stąpienie bowiem Herriota okazało się 0- 

bosieczne. Socjaliści wszystkich odcieni 

i zdecydowana lewica zdają sobie cał- 

kowicie sprawę, że obalając Daladier a, 

otwierają pole możliwościom „reakcyjne 

go” rządu koncentracyjnego i okazja 

do tek ministerjalnych może się niepręd- 

ko nadarzyć. To też, o ile uda się prowa 

dzić Daladier'a na pasku polityki se 

cjalistycznej (czyli strachu przed wybor- 

cą), będą go starannie podtrzymywać. 

A tymczasem budżet jest ciągle w za 

wieszeniu. Poczyna coprawda zdradzać 

ciekawe właściwości. Według obliczeń 

ministrów skarbu i budżetu rządu Her- 
riota, deficyt wynosił 15 miljardów, we- 

dług ministra skarbu rządu Boncoura — 

12 miljardów, komisja finansowa sejniu 

Peiefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

„Olenzywa japońska na Dżeho 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
В RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ! 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa, ; 

URODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

MOLODECZNO — Księgarma T-wa „Ruch“ 
MiORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiege. 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia F-wa „Ruch' 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i S-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty. Oraz 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

WARSZAWA 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne © 50 proc. drożej. Adsinistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-su dowodowego 29 groszy. 

  

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bedn. 

STOŁPCE — K 

SŁONIM — Ksiegarnia |. Ryppa ti. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

į ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin —- biuro gazetowe sł. 3 Mają 3, 

WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 
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Mickiewicza 10. 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
MARINETTI PRZYJEŻDŻA 

DQ WARSZAWY 

WARSZAWA (PAT. Dnia 11 marca 

Oddziały japeńskie zajęły kolej Najkng — Fei-Piao - 2 prajżaż a Wasaswy may wot 
SIN-KING PAT. — 

bliki Mandżuko pod wodzą gen. Czang- 
Hai-Penga rozpoczęły dziś przy współ- 
udziale wojsk japońskich ogólną ofensy- 
wę na froncie prowincji Dżenol. Wojska 
posuwają się szybko naprzód. Brygada 
japońska miała zająć miasto Czao-Vang. 

PEKIN PAT. — Siły japońskie posu- 
wają się energicznie naprzód, zmuszając 
Chińczyków do cofania Się na nowe li- 
nje za Czao-Vang. Obie strony poniosły 
ciężkie straty. 

W ręce Japończyków wpadła kolej 
Najling — Pei-Piao. Według ostatnich 
wiadomości, Pei - Piao jest już zajęte 
przez wojska japońskie. Silne oddziały 
japońskie oraz 5 tysięcy żołnierzy chiń- 
skich wyjechało specjalnie z Szan - Hai- 
Kwan w kierunku Ling-Nang, gdzie to- 
czą się obecnie zażarte wałki przy po- 
mocy aeroplanów. Akcję wojenną utrud- 
niają bardzo niezmiernie silne mrozy. 

Oddziały repu- | MATSUOKA OPUŚCIŁ GENEWĘ * 

GENEWA PAT. — Szei delegacji 
japońskiej Matsuoka wyjechał dziś do 
Paryża i Londynu. Matsuoka udaje siż 
do Japonji przez Stany Zjednoczone. — 
Misja jego w Ameryce ma charakter me- 
oficjalny. 

ZAPROSZENIE AMERYKI I SOWIE- 
TÓW DO KOMITETU DORADCZEGU 

GENEWA PAT. — W sobotę. zebrat 
się po raz pierwszy komitet doradczy, u- 
tworzony wczoraj przez Zgromadzenie 
celem śledzenia dalszego przebiegu kon- 
iliktu japońsko - chińskiego. Zgodnie z 
rezolucją Zgromadzenia, komitet zapro- 
sił Stany Zjednoczone i ZSRR do udzia 
łu w tych pracach. 

Komitet został powiadomiony, że 
rząd brytyjski nawiązał kontakt z zain- 
teresowanemi rządami w sprawie zakazu 
eksportu broni na Daleki Wschód. 

Ameryka „wilgotnieje” 
PIERWSZY ETAP ZNIESIENIA USTAWY PROHIBICYJNEJ 

WASZYNGTON PAT. — Przyjęcie przez 
kongres większością dwóch trzecich głosów 
wniosku o odwołaniu prohibicji stanowi pierw 
szy etap formalności, ych ze zniesie- 
niem tej ustawy, która ciążyła nad Ameryką 
od 13 lat i pociągnęła za sobą zarówno z 
moralnego, jak i ekonomicznego punktu wi- 
dzenia katastrofalne skutki. 

Obecnie drugą najważniejszą  formainoscią 
będzie zgodzenie się lub niezgodzenie na znie- 
sienie prohibicji trzech czwartych Stanów, któ 
ra to większość wymagana jest przez konstytu 
cję dla ratyfikowania takiej zmiany. | 

USTAWOWA KONTROLA BANKÓW 
NOWY YORK PAT. — W północnym sta- 

nie Maryland o; zostało _moratorjum 
bankowe do wtorku włącznie. Ma to na celu 

Pow | tadtów aaa) OS A L 
zytów bankowyc Zarządzeniem tem objęte 

jest miasto Baltimore. : obliczyła go na 8 miljardów. Obecnie p. jest 

p. Bonnet i Lamoureux, ministrowie 

skarbu i budżetu, orzekli, że właściwie 
wynosi tylko 4 miljardy. Wynikałoby z 

tego, że podczas kilku tygodni przesile:: 

gabinetowych i targów o posunięcia 

„taktyczne* pomiędzy partjami i liczne 

grupą „des ministrables* Francja zyskała 

na czysto 16 miljardów franków. 

Za parę dni rozpoczną się znowu dy 

skusje finansowe dla zrównoważenia bud 

żetu, od których zależy los obecnego ga 

bineu. I jak w poprzednich debatach, je- 

dne tylko kredyty będą obcinane hojnie 

i z lekkiem sercem — kredyty obrony 

narodowej.. 

Jan Meysztowicz. 

  

Wyjątkowe ustawy dla banków wprowadzo 
ne zostały już w stanach Nowy York, New 
Jersey, Michigan, Indiana, Nebrasca, Vi in, 
Jawa, Floryda, Oklahema. Kongres waszyng- 
toński obradować ma dzisiaj nad ustawą wy- 
jatkową dla banków, która poddaje kontroli. 
państwowej banki we wszystkich stanach. Se- 
nat ustawę tę już przyjął. 

Hoover podpisze ją dziś wieczorem. Tem 
samem wszystkie banki w Stanach Zjednoczo- 
nych oddane zostaną nieograniczonej ustawo- 
wej kontroli. , 

WYTYCZNE POLITYKI ZAGRANICZ- 
NEJ NOWEGO RZĄDU 

WASZYNGTON PAT. — Minister spraw 
zagranicznych w przyszłym rządzie prezydenta 
Roosevelta Cordel Hull złożył wobec przedsta- 
wicieli prasy oświadczenie na temat, zagad- 
nień międzynarodowych. 

Hull zaznaczył, że zarówno ze. strony Sta- 
nów Zjednoczonych. jak i wszystkich innych 
narodów nie powinno być żadnego uchybienia 
w przestrzeganiu litery i ducha traktatów o- 

` 

raz dobrej wiary w stosunkach między pań- 
stwami. Pomiędzy narodami powinna istnieć 
zdrowa i realna współpraca, mająca na celu 
utrzymanie pokoju światowego. Stany Zjedno- 
czone powinny w całej peini odegrać swą ro- 
lę, by przyczynić się do powrotu normalnych 
ekonomicznych stosunków i do odbudowy ©- 
konomicznej świata. Polityka odbudowy mię- 
dzynarodowej będzie wymagała zastosowania 
koniecznych zarządzeń wewnętrznych, mają- 
cych na celu podniesienie handlu. 

Co się tyczy polityki zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych, Hull zaznaczył, że powodzenie 
foliżyki zagranicznej nowego rządu będzie ża- 
ieżało w znacznym stopniu od tego, jaką po- 
moc okaże ona odbudowie handlu Światowego, 
który obejmuje również  handeli wewnętrzny 
Stanów Zjednoczonych, oraz od tego, w: ja- 
kim stopniu przyczyni się do utrzymania poko- 
ju światowego, opartego na prawie i spra- 

Jest możliwe, że w przyszłym tygod- 
niu komitet zajmie się tą sprawą, ewen- 
tualnie z udziałem Stanów  Zjednoczo- 
nych, o ile przyjmą one zaproszenie do 
udziału w komitecie. 

„JAPONJA MUSI UTRZYMAĆ POKój 
NA DALEKIM WSCHODZIE* 

LONDYN PAT. — Korespondent genew- 
ski Reutera miaż sposobność uzyskania wywia 
du od delegata japońskiego Matsuoki, który 
wypowiedział się na temat zerwanego, jego 
zdaniem, sojuszu angielsko - japońskiego. 

Matsuoka powiedział: — jedynym celem 
anglo - japońskiego sojuszu było utrzymanie 
porządku na Dalekim Wschodzie. Wielka Bry- 
tanja opuściła nas. Rozumiemy okoliczności, 
w jakich to uczyniła, ale bardzo tego żałuje- 
my. Samo istnienie sojuszu było już utrzyma- 
niem i stabilizacją pokoju. Obecnie Japonja 
sama musi ten pokój utrzymać. 

WEZWANIE „TIMESA* 

LONDYN PAT. — Omawiając wystąpienie 
Japonji z Ligi Narodów, „Times* podkreśla, że 
dla opinji publicznej jest rzeczą niezrozumiała 
aby do kraju, który przeciwstawia się Lidze 
Narodów, wysyłane było uzbrojenie z krajów, 
które pozostały wiernymi członkami Ligi. — 
Oczywiście, istnieją poważne trudności i moż 
liwą jest rzeczą, że praktyczny rezultat zaka- 
zu wywozu broni do japonji nie będzie wiei- 
ki. japonji bardziej potrzebne od iabrykowa- 
nych przedmiotów uzbrojenia są surowce, jak 
naita, bawełna i azotany. Niemniej jednak, 
byłoby dla sumienia publicznego rzeczą wstręt 
ną, gdyby broń mogła być bez ograniczeń wy 
wożona do kraju, który łamie pakt Ligi. Należy 
conajmniej wstrzymać udzielanie licencyj wy- 
wozowych na czas trwającego obecnie konilik- 
tu w stosunku do wszystkich transportów bro- 
ni i amunicji, przeznaczonych dla Japonji. 

Wezwanie „Timesa* jest bardzo znamienne. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby „Times“ 
wystąpił z takiem zdecydowanem żądaniem, 
gdyby nie był zgóry pewny, że rząd wezwa- 
nia usłucha. Dlatego też należy się spodzie- 
wać ca R, rząd brytyjski zakazu 
wywozu br do Japonji na czas trwającego 
koniliktu z Ligą Narodów. Również taj dala 
niki domagają się tego zakazu. Tak samo w 
Izbie Gmin zgłoszono w tej sprawie szereg 
wniosków, które będą rozpatrywane w najbiiż 
Szy poniedziałek. W czasie tej debaty ma prze 
mawiač premjer Mac Donald i minister spraw 
zagr. Simon, к 

  

OBRADY 
Budżet ministe 

WARSZAWA PAT. — Marszałek otworzył 
posiedzenie o godz. 15.20. Izba przystąpiła do 
świ, dyskusji nad budżetem Ministerstwa ©- 
światy. Р 

Sen. Siciński (Kl. Nar.) uważa, że wyso- 
kość budżetu nie pozostaje w żadnym stosun- 
ku do naszych potrzeb oświatowych. Obniżka 
budżetu oświaty wynosi w ególności 27 proc. 
Pół miljona dzieci, pozostających poza szkołą, 
to jest groźne memento. Mówca uważa, że 
wychowanie musi być oparte na pierwiastkach 
emocjonalnych — na miłości Boga i narodu. 
Omawia następnie ostatni dekret o pragmaty- 
ce nauczycielskiej, 

Następnie po przemówieniach: sen. Kisie- 
lewskiej (Kl. Ukr.), sen. Utty (Kl. Niemiecki, 
i sen. Sinko (BB) głos zabrał p „minister 

  

Pakt organizacyjny Małej Ententy 
BUKARESZT PAT. —— Ministerstwo 

Spraw zagranicznych ogłosiło pełny 
tekst paktu organizacyjnego Małej Eu- 
tenty. Pakt składa się ze wstępu i 12 
artykułów. 

Wstęp brzmi jak następuje: 

Naczelnicy 3 państw, pragnąc utrzy- 
mania i zorganizowania pokoju, ożywie 
ni silną wolą rozszerzenia stosunków go 
Spodarczych ze wszystkiemi bez wyjąt- 
ku państwami, a z państwami Europy 
Środkowej w szczególności, w trosce © 
zabezpieczenie pokoju we wszystkich 0- 
kolicznościach, zapewnienie ewolucji v' 
kierunku ostatecznej stabilizacji stosun- 
ków w Europie Środkowej oraz posza- 
nowania wspólnych interesów - trzech 
krajów, zdecydowani w związku z tem 
nadać istniejącym między trzema pań- 
stwami Małej Ententy stosunkom przyja- 
żni i sojuszu organiczną i trwałą pod- 
stawę, przeświadczeni o konieczności u- 
rzeczywistnienia tej trwałości z jednej 
strony przez całkowite ujednostajnienie 
swej polityki ogólnej, a z drugiej strony 
przez utworzenie organu kierującego tą 
polityką wspólne grupy trzech państw 
Małej Ententy, tworzącej w ten sposób 
jednostkę. międzynarodową _ wyższego 
rzędu, dostępną dla innych państw na 
warunkach do uzgodnienia w każdym 

poszczególnym wypadku, postanowili u- 
stalić następujące zasady: с . 

Art. 1 przewiduje utworzenie stałej 

rady, złożonej z ministrów 3 państw al- 
bo ich delegatów specjalnych, jako or- 
ganu, kierującego wspólną polityką gru- 
py trzech państw, Decyzje Rady podej- 
mowane będą jednomyślnie. 

Art. 2 głosi, że Rada zbierać się be-. 
dzie obowiązkowo przynajmniej 3 razy 
do roku. 

Ari. 3 zaznacza, że przewodniczącym 
stałej rady będzie minister spraw zagra- 
nicznych państwa, w którem obradować 
będzie doroczne obowiązkowe zebrasie 
rady. Przewodniczący ustali datę zebra- 
nia, jego porządek dzierny i przygotu- 
je uchwały, jakie mają być powzięte. 

Art. 4 stwierdza zasadę absolutnej 
równości wszystkich państw w stosun- 
kach między sobą i z państwami trzecie 
mi. 

Art. 5 przewiduje, że stała rada jezeli 
tego wymagać będzie sytuacja, może po 
stanowić, że w określonej sprawie przed 
stawienie punktu widzenia państwa Ma- 
łej Ententy powierzone ma być tylko jed 
nemu delegatowi, lub delegacji jednego 
tylko państwa. 

Art. 6 głosi, że wszelkie traktaty poli 
tyczne każdego z państw Małej Ententy 
wszelki akt jednostronny, zmieniający 
sytuację polityczną jednego z państw 
Małej Ententy w stosunku do państwa 
trzeciego, jak również wszelkie układy 
gospodarcze, wywierające doniosłe na- 
stępstwa polityczne, wymagać będą jed- 
nomyślnej zgody rady Małej Ententy. — 
Obecne traktaty polityczne każdego z 
państw Małej Ententy z państwami trze- 
ciemi będą stopniowo, 0 ile możności 
najszybciej ujednostajnione. 

Art. 7 przewiduje utworzenie Rady 
Gospodarczej państw Małej Ententy dia 
stopniowego skoordynowania interesów 
gospodarczych 3 państw, bądź to między 

sobą, bądź w ich stosunkach z państwa- 
mi trzeciemi. 

Art. 8 przewiduje powołanie do życia 
stałych lub czasowych organów, których 
zadaniem będzie badanie różnych spraw 
i przygotowanie rozstrzygnięć dla sta- 
łej rady. 

Art. 9 stwarza sekretarjat stałej rady, 
którego siedzibą na przeciąg jednego ro 
ku będzie stolica kraju urzędującego prze 
wodniczącego rady. jedna z sekcyj sck- 
retarjatu czynna będzie stale w Genewie. 

Art. 10 trzmi: Wspólna polityka sta 
łej rady winna być ożywiona  szlachet- 
nemti zasadami, zawartemi we wszyst- 
kich: wielkich aktach międzynarodowych 
polityki powojennej, jak pakt Ligi Nara- 
dów, pakt paryski, generalny pakt o roz- 
jemstwie, ewentuałne konwencje rozbte- 
jeniowe i pakty lokarmeńskie. W obec- 
nym pakcie nie może być nic sprzeczne- 
go z zasadami i postanowieniami pak- 

tu Ligi Narodów. 

Art. TI odnawia na czas nieograni- 
czony konwencje sojusznicze, zawarte 
między poszczególnemi państwami Ma- 
łej Ententy, uzupełniając je, postanowie- 
niami obecnego paktu jak również aktu 

generalnego o koncyljacji, rozjemstwie i 
załatwianiu spraw spornych, podpisane- 
go przez 3 państwa Małej Ententy w 
Białogrodzie 21 maja 1929 r. 

Art. 12 przewiduje wymianę  doku- 
mentów ratyfikacyjnych paktu w Pradze, 
z okazji najbliższego obowiązkowego 
dorocznego zebrania stałej rady i wej- 
ście w życie tego paktu w dniu wymianv 
dokumertów ratyfikacyjnych. 

SENATU 
rstwa oświaty 
Jędrzejewicz, zaznaczając, że wszyscy są zgod 
ni co do tego, że sytuacja obecna nie upraw- 
nia do podnoszenia budżetu oświaty. Reforma 
ustroju szkoły rozwija się pomyślnie, ale jeste- 
śmy dopiero w pierwszym etapie akcji „obliczo 
nej na 6 lat. 

Na terenie szkoły mamy mnóstwo nieporo- 
zumień, wypływających z błędnych inforinacyj 
któremi ludzie ziej woli później szermują. — 
Przechodząc do zarzutu partyjnictwa w szkole 
— minister podkreśla, że rząd bynajmniej nie 
jest zainteresowany w tem, by szkoły staty 

się. pepinjerami partyjnictwa. Przeciwnie, prze- 
ciwstawia się podobnej akcji. 

Co się tyczy zdejmowania ze ścian portre- 
tów zasiużonych Polaków, to minister wyjaś- 
nia, że w szkołach powinno się wieszać portre- 
ty zasłużonych Polaków, a tymi są historyczne 
postaci z przesziości oraz ci współcześni, któ- 
rzy zajmują naczelne stanowiska w państwie. 
Do tych należą prezydenci Rzeczypospolitej, 
żyjący i nieżyjący i pierwszy Naczelnik 
wskrzeszonej ojczyzny. W szkołach nie zoba- 
czą panowie ani portretu p. Sławka, choć jest 
wybitnym Polakiem, ani portretu gen. Śmigie- 
go i gen. Sosnkowskiego, choć są žonymi 
wojskowymi i dlatego nie powinny również 
w szkole wisieć portrety ani p. Dmowskiego, 
ani gen. Hallera. 

Po przemówieniu ministra  jędrzejewicza, 
sen. Rdułtowski zreierował budżet Ministerstwa 
Rolnictwa. W dyskusji nad tym budżetem prze 
mawialo kilku mówców. Następnie sen. Ewert 
złożył sprawozdanie o budżecie Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

Na tem posiedzenie zakończono. Następne 
w poniedziałek o godz. 15. 

SER —-—000 

Notatki polemiczne . 
Nowa Zoria, iwowski organ kleru unickie- 

go, w Nr. 11 w sposób niesłychanie gwałtow- 
ny i brutalny zaatakował prawosławie, które 
na Łemkowszczyźnie oderwało od Kościoła gre- 
cko-katolickiego kilkadziesiąt tysięcy unitów. 
Ponieważ unici przechodzą na prawosławie са- 
łemi parafjami, zabierając i cerkwie, przeto 
Nowa Zoria nietylko ostro potępiła takie po- 

stępowanie, nazywając je rabunkiem i bandy- 

tyzmem, ale nawet dwukrotnie określiła akcję 
prawosławnych, jako „djabelskie dzieło”. 

Lecz już w Nr. 13 to samo pismo w ar- 
tykule wstępnym p.t. „Akcja unijna — polska 
prasa* ubolewa, że akcja obrządku  wschod- 
niego nie spotkała się w społeczeństwie _poi- 
skiem z uznaniem, a przy sposobności wypo- 
wiada nawet budujące uwagi pod adresem na- 
szej redakcji. 

Coś w tem jest nie w porządku. Jeżeli pra- 
wosławni, jak należy wnioskować z artykułu 
w Nr. 11 Nowej Zori, są rzeczywiście synami 

djabła, — to jakże można już w Nr. 13 wzy- 
wać katolików do zawierania unji z tą „nie- 
czystą siłą'?.. A może prawosławni w Maio- 
polsce są djabłami, natomiast w okolicach Sło- 
nima i Pińska — aniołami? Wówczas, czy nie 
jest pilniejszą sprawą właśnie  zaopiekowanie 
się temi stworzeniami szatańskiemi w Маюро!- 
sce?... A może też unję z prawosławnymi mają 
zawierać tylko katolicy rzymscy, unitów zaś 
nie obowiązują uczucia religijne?... 

Sprawa bardzo niewyraźna... W. Ch. 

ski poeta i pisarz, tiwórca kierunku futu- 
rystycznego Filip Tomasz Marinetti, — 
Przyjazd Malninettiego do [Polski stoi w 
związku z premjerą jego sztuki pod tyt. 
„Jeńcy, która ma być wystawiona w 
jednym z tealirów) we Twowiie. Maminetti 
zamierza wygłosić w Wiamszawie odczyt ma 
temat futuryzmu w litieriattumze. 

AFERA POBOROWA PRZED SĄDEM 
W TORUNIU 

TORUŃ. iPAT. (W! dniiu włazorajszym 
przed Sąde m Okręgowym odbył się pro- 
ces iw Sprawie głośnej afery poborowej. 
(Alkt oskarżenia zarzuca 5 oskarżonym z 
niejakim Wildsteinem ma czele usiłowa- 
miie pnzekupsiiwa celem przeniesienia К- 
ku poborowych do kategorji madliczbowej. 

Dziś Sąd Okręgowjy ogłosił wyrok, mocą 
którego Wolldsteim skazamy został na 2 
łata wiięzienia, 10 lat utnatiy praw oby- 
wiatelskich i 5 tys. zł. gnzywny. [Pozatem 
wymiierzonio szereg innych kar. Jednego z 
osikanżojnych uniięwinniono. 

STAN ZDROWIA CZERMAKA 

MIAMI. PAT. Wizoraj wieczorem le- 
ikanze czuwający nad burmistnzem Czerma- 
kiem byli usposobieni bandzo pesymistiy - 
czmie. Jeden z nich ośwadczył, że Czer- 
mak ma zaledwie jedną szamisę utrzyma- 
nia się przy życiu pnzeciwiko 10. W ciągu 
nocy chory zasnął ma 2 godziniy, poczem 
obudził się stamie zmacznie lepszym. Siły 
pacjenta podtrzymują  zastrzykami: cukru 
i tlenu. 'W eiągu dnila dzisiejszego iw sta- 
nie chorego żalłne zmiany nie zaszły. | 

WOJNA PERUWJAŃSKO - 
KOLUMBIJSKA 

PARYŻ. PAT. Według doniegień z 
Limy, stolicy, Peru, eskadra samolotów 
peruwiańskiich zbombardowała i zatopiła 
trzy kanionjenki Kolumbijskie. Z pomocą 
statkom kolumbijskim madleciały samo- 
łotty  koliumbijskie. Wyrwiązał asię bitwa 
powietrzna w kitónej kilka samolotów zo0- 
stłało strącomych na ziemię. 

REWIZJA W SIEDZIBIE KOMUNI- 

STYCZNEJ W BERLINIE 

BERLIN. PAT. W czasie  pirzeszuki- 
wania domu Liebknechta, będącego cen= 
trallną siedzibą paitji komunistycznej w 
Berlinie, policja wykryła |dziś szereg pod- 
ziemnych (korytarzy i katakumb, w których 
zmagazynowane biły kilkaset centnarów 
literatury wywrotowej.  Wyłkryłto również 
tajny podkop, prowadzący z piwnicy do- 
mu Liebkmechta do jednego z budymków 
zmajdujących się w pobliżu pałacu Bu- 
elowa. (Policja ustaliła, że korytamz ten u- 
żywaniy: biył do ucieczki przed pościgiem 
policyjnym przez ukrywiających się w do- 
mu Liebknechta  komiumistów. Wszystkie 
ubikacje w domu i pod ziemią połączone 
były ze sobą sygnałami i dawioakami ele- 
Iktirycznemi. 

ZDERZENIE SIĘ OKRĘTÓW 

HAMBURG. PIA'T. Hambumski okręt 

frachtowy „Brigitte Sturm* zderzył się 

pnzy brzegach islandzkich a okrętem ry- 

badkim ii zatopił go. 9 ludzi z załogi is- 

tandzkiego stattiku zationežo, 

STRAJK KONSUMENTÓW 

ELEKTRYCZNOŚCI 

ANTWERPIA. PAT. Wybuch tu strajk 
konsumentów elektryczności przęciw zbyt 
wygórowamym cenom za prąd. Konsu- 
meni: elektryczności ziapojwiadają, iż straj- 
kować będą aż do: osiągnięcia eelu. 

ŚNIEŻYCA W ANGJLI 

LONDYN PAT. (Wyspy brytyjskie ma- Aa i o 3 

silną zamieć śnieżną. Zamieć ta połączo- 
na była z niezwykle silnym wiatrem i 
dała się odczuć zwłaszcza. w całej śnodkowej 

i zachodniej Angli oraz Walji. Z powodu 
tej śnieżycy prawie wszystkie połączenia 
kolejowe z zachodnią Amgtją i Wadją, jak 
również i Irłandją są przenwame. Zamieć u- 
szkodziła także komnumikację telefoniczną 
i telegraficzną. (Komunikacja lotnicza z 
komtymentem europejskim jest także u- 
niemożliwiona. 

SUKCES POLSKICH NARCIARZY 

W MISTRZOSTWACH CZECHO- 

SŁOWACKICH 

W piątek mozpoczęły: się w Westerowie 
manciarskie mistrzostwa tatrzańskie, do 
których stanęli masi zawodniey. Na za- 
wodach itych Polacy osiągnęli szereg — 
pierwszorzędnyh sukcesów. W biegu ną 
18 kilm. pierwsze miejsce zajął Stamisław. 
Marusanz, wylkazując majlepszy czas — 
dnia 1:35:30 s, Dalsze miejsca zajęli Berg 
hejer  (Klarpatenverein) 1:39:18  Rolam 
(Czechosłowaicja) i Andrzej Marusarz — 
W biegu 18 klm. dla zawodników II klasy 
zwyciężył iPolak Sfłowiński 1:36. Na 18 
kim. dla zawodników! II klasy senjorów — 
zwyciężył Polak inż, Schille 2 godz. 1 min. 
Wimeszcie ma 18 klm. @1а zawodników III 
klasy senjorów pieńwszym był senijor pol. 
skiego narciamstwa Bednarski 1 godz. 57 
mim. 
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SILVA RERUM 
Jubileusz rektora M. Zdziechowskie- 

go znalazł echa w prasie polskiej wszy- 
stkich odcieni. W ostatnim numerze Wia 
domości Literackich podana jest bibljo- 
grafja artykułów, poświęconych jubila- 
towi. Bibljograija ta nie jest wcale kom- 
pletna. 

Poza prasą wileńską, która naogół 
poważnie i serdecznie potraktowała 
rzadki jubileusz, z głosów  pozawilzń- 
skich na uwagę zasługuje przedewszyst- 
kiem głos „Dziennika Poznańskiego (33 
i 34), który tak m. in. pisał o Jubilacie: 

We wszystkiem, co się pisze i mówi o 
Zdziechowskim, tak co do jego twórczości Ii- 
terackiej, jak i działalności profesorskiej, krą- 
ży się wciąż dokoła istoty rzeczy, nie nazywa 
jąc jej właściwem mianem. Za mało się dotąd 
mówi © tem, o czem należałoby wołać głośno: 
że Zdżiechowski, to zjawisko wyjątkowe w 
czasach obecnych,. to wielki poszukiwacz i 
budziciel dusz, to sumienie narodu. 

Ideałom honoru i wolności służy profesor 
Zdziechowski słowem i piórem od lat pięć- 
dziesięciu, a tragedją jego życia jest, iż pa-- 
trzeć musi na coraz brutalniejsze ideałów tych 
deptanie. Stąd jego głęboki pesymizm, płynący 
z przeświadczenia, iż głos jego jest głosem wo 
łającego na puszczy. 

jednakże pesymizm Zdziechowskiego jest pe 
symizmem twórczym, nie zniechęca go, ani o- 
słabia. W miarę, jak pogłębia się demoraliza- 
cja, jak panoszy się zło, Zdziechowski od lite- 
rackiej kontemplacji postaci, będących wznios- 
łem ucieleśnieniem godności i  dostojności 
człowieczeństwa, przechodzi coraz bardziej do 
czynnej walki z falami, grożącemi zalewem je- 
go ideałom. 

Fale te idą ku nam ze wschodu, a groźniej 
sze są, niż kiedykolwiek, W  bezprzykładnie 
sponiewieranej Rosji dokonywa się obecnie pro 
ces najstraszniejszej mechanizacji i  bestjali- 
zacji człowieka: „W Sowietach — pisze słusz- 
nie Zdziechowski — tudzi z duszą niema. Wy- 
trzebiono im dusze, śladu jej nie zostało... — 
Człowiek ma dwie rzeczy do wyboru: wznieść 
się ponad zwierzę, albo spaść poniżej niego— 
tam wybrano drugie". 

Zgrozę sytuacji powiększa fakt, że sowiec- 
ka Rosja nie jest szczelnie izolowanym zbiorni- 
Xxiem moralnej zgnilizny, ale że jadem swym 
zalewa i zaraża cały Świat. : 

ABC (51) zestawia Zdziechowskiego BR 
z Żeromskim: 

Słowacki genjalnie przedstawia w „Królu 
Duchu** jak po śmierci opuszcza nas „myśl— 
szelest żagli u płynącej łodzi”, a pozostaje je- 
dynie serce, które wierzy, że ono satno, „za 
wszystko wystarczy, wszystko uzbroi sobą, 
wszystko wzruszy.', 

Podobno ów r. 1863 oddziałał na liczne je- 
dnostki, co boleśnie odczuwały ów „straszny, 
wielki ducha bezprzytułek* co zaciążył nad zie 
mią polską. Dwaj zaś szczególnie pogrobowcy 
caią swą duszę zda się sprowadzili do mianow 
nika serca — i do końca w tej postawie po- 
zostali. 

Mówię — rzecz chyba jasna! — O Żerom 
skim i  Zdziechowskim. 

Z dalszych rozważań jasno wypły- 
wa, że wielki jest Zdziechowski, ale au- 
tor artykułu trochę większy od niego!.. 

Ciekawe są głosy żydowskie. 

Nowy Dziennik (51) m. in. pisze: 
Filozoiję jego cechuje pesymizm w odniesie 

niu do kultury współczesnej, a jedyny ratunek 
dla człowieka współczesnego upatruje w chrze 
ścijaństwie, które ujmuje jako tragiczną kca- 
<cepcję bytu. Pod względem napięcia etyczne- 
go można go porównać z Pascalem, który ró- 
wnież wierzy contra spem. 

Chrześcijaństwo jest tragiczną kon- 
. cepcją bytu, tak, podług Nowego 
Dziennika, myśli prof. Zdziechowski!.. 

Obszerniejszą notatkę o Zdziechow- 
skim umieścił i Wilner Tog (17 il;, 
charakteryzując Jubilata przedewszyst- 
kiem, jako profesora i rektora: (Tłuma 
czenie autora): 

Prof. Zdziechowski jest jednym z najwięk- 
szych uczonych w Polsce, a także znany w 
Europie. jego wykłady na uniwersytecie sa za 
wsze bogate w treść, pouczające i zawsze 
ciekawe;. dlatego też cieszą Się największą 
frekwencją. Mimo to, że nie zawsze można się 
zgodzić z jego zbyt konserwatywnemi pogla- 
dami, mógłby niejeden ze współczesnych „libe 
rałów* nauczyć się u niego _ prawdziwego, 
szczerego liberalizmu.. 

Jubileusz rektora Zdziechowskiego 
głośnem echem odbił się w całej Polsce. 

Lector. 

  

Bezwarunkowo skuteczne i ekonomiczne: — 

PULSA PASTA, ELIKSIR I MYDEŁKO 
DO ZĘBÓW. 

    

Z WYSTAWY W IPS. 

a 
] 

l      

Instytut Propagandy Sztuki zainicjował w osia 
tnich czasach urządzanie wystaw także w loka- 
łu kawiarni IPS. Wystawy te cieszą się wie! 
kiem powodzeniem, stanowiąc główną atrakcję 
dla szerokiej publiczności. Zdjęcie nasze przed 
stawia autolitografję p. Józefa Toma, p.t. „Mo 

tyw z Lubliną". 

  

OKA 

ЭООО 

Prowincja nie milczała © owe dnie 
Echa rewoity rumuńskiej 

Dwa dni temu daliśmy reportaż au- 
gielskiego dziennikarza z nieznanych 
epizodów rewolucji, jaka przesza nad 
stolicą Rumunji. A oto szereg iaktow 
które po przez zelżoną cenzurę poda- 
je bukareszteński „Universul”': 

PLOESTI 

Rozpoczęło się to na prowincji od Ploesti, 
(ważne centrum przeniysłowo - zórnicze), — 
gdzie najpierw strajkujący zdobyli po zaciek- 
łym boju gmachy administracjj szybów naito- 
tych. Personel jego miano związać i oblawszy 
naftą podpalić. Jedynie energiczna akcja dzien- 
nikarzy. którzy poprzedniego dnia wstawiali się 
u komendanta policji za uwięzionymi prowo- 
dyraini, sprawiła, że poniechano owego zamia 
ru. 

Tłum, rozchodząc się już, otrzymał wiado- 
mość, że na dworcu w Ploesti stoi wagon mi- 
nistra komunikacji. W mgnieniu oka rzucono 
się nań. Wagon został obrzucony kamienianii, 
przyczem minister odniósł ciężką ranę od rzu- 
conej z tłumu cegły. Prawą rękę ma w sta- 
nie wymagającym szpitalnej kuracji. 

Sam wagon przedstawia się w okropnym 
stanie. Ani jednej całej szyby, nawet szkła w 
oknach wcale niema. Że ścian wagonu opadła 
zupełnie politura. Godła rumuńskie zerwano. 
Część umeblowania zniszczona. 

KISZYNIEW 

Kongres urzędników państwowych w Kiszy 
niewie był poprostu manitestacją antypaństwo- 
wą. Mowy były opozycyjne w tym stopniu, 
w jakiem niemi nie są mowy angielskich pos- 
łów z mniejszości siodmiogrodzkiej. Urzędnicy 
nie płaceni od miesięcy,rozjechali się w na- 
strojach, które o ich wierności do kraju bynaj 
mniej nie świadczą pochlebnie. 

BESARABJA 
Rumunizowanie cerkwi prawosławnej w 

dawnej rosyjskiej prowincji Besarabji doprowa 
dziło do niepamiętnego w dziejach wybuchu: 
oio episkopat besarabski zwrócił się z publicz- 
nym adresem do metropolitów: kijowskiego i 
Iwowskiego (ks. arcyb. Szeptyckiego), pro- 
sząc © „pomoc w wyzwoleniu ludu ruskiego 
ze szponów rumuńskich zaborców. 

ŻJE 

  

pozostałe po BIAŁYM TYGODNIU po niezmienionych 
cenach wyprzedajemy 

do czwartku t. j. do 2-go marca b. r. 
—a— 

| Praktyczne podarki imieninowe 
dla HELENY i KAZIMIERZA 

najłatwiej wybrać w magazynie 

-tia JABEKO(OSCY S. a. 

4. GORDON ;.| 

    

WILNO, 
MICKIEW CZ fd. 
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NIEMIECKA 26. 

tania sprzedaż resztek 
jedwabiu, wełny, materjały damskie i męskie na ubrania 

i palta. — Takich tanich cen jeszcze nie byłoł 

  

  

0d Administracji I 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

1 marca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 
legającym do tego dnia w opłacie. 

Fotograije bez refuszu 
Generał Felicjan Sławoj Składkow- 

ski*) należy do najbardziej popularnych 
ludzi w Polsce. Popularność tę zdobył w 
charakterze "ministra spraw  wewnętrz- 
nych przedewszystkiem jako administra- 
tor, na którego działalności zawód lekar- 
ski wycisnął wyraźne piętno. Bez przesa- 

2е dy można powiedzieć, podniesienie 

  

stanu sanitarnego kraju, należy zawdzię- 
czać dr. Składkowskiemu, którego inicja- 
'tywa, energja i stanowczość zdołała prze 
łamać zamiłowanie, tak niestety, często 
u nas spotykane do brudów i niechluj- 
stwa. Do dziś dnia każdy zatrzymujący 
się w prowincjonalnym hoteliku na odpo 

*) „Moja służba w Brygadzie" Felicjan 
Sławoj Składkowski. Pamiętnik polowy. 

czynek, z wdzięcznością wspomina gen. 
Składkowskiego i spokojnie chrapie nie 
niepokojony przez ataki karaluchów i in- 
nych rycerzy nocy ze szczególnym ape- 
tytem rzucających się na spragnione od- 
poczynku ciało przybysza. W walce o 
czystość, higjenę i porządek w rzeczach 
codziennych, drobnych, niepopularnych i 
łatwych do karykaturalnego przedstawie- 

- nia, gen. Składkowski nie był formalista, 
„unikał biurokratyzmu, starając się wszę 
dzie znaleźć jaknajbardziej życiowe roz- 
wiązania wnosząc do swej działalności 
lekarza swoisty humor i werwę, a mi- 
mo to, stanowczo i konsekwentnie zinie 
rzając do wytkniętego celu podniesienia 
kultury w jej najbardziej prymitywnych 
przejawach. 

Gdy czytamy dziennik polowy gelie- 
rała Składkowskiego z okresu walk Pie:- 
wszej Brygady, te cechy charakteru pi 
niejszego ministra i organizatora sani.- 
tarnych porządków w Polsce występują 
niezwykle jaskrawo. Od pierwszych dni 
rozpoczęcia służby w szeregach, dy. 
Składkowski nie traci ani jednej sposob- 
ności, aby działalność swoją rozwinąć 
jaknajszerzej. Był coprawda moment, 
kiedy dr. Składkowski zwątpił w poży- 
teczność swojej misji lekarskiej, uważa- 
jąc, że walczyć o Polskę z lancetem w rę 

ku, to zbyt mało zaszczytna rola, że wię- 
cej zdziała z karabinem w ręku, jako sze 
regowiec na pierwszej linji. 

W tym celu po kilku miesiącach słuz 
by lekarskiej, podczas postoju w Ken- 
tach 25-I 1915 r.) — dowiedział się dr. 

    

Składkowski, że w Brygadzie jest o 3-ch 
lekarzy za dużo. „Było to dla mnie — 
notuje w swym pamiętniku — bodźcem 
do realizacji planu, który chciałem urze- 
czywistnić jeszcze w Krakowie po mar- 
Szu na Ulinę. Prosiłem wtedy obywatela 
Sława, by Komendant pozwolił mi przejść 
jako szeregowcowi do linji. Służba żoł- 
nierza walczącego wydawała mi się zna- 
cznie bardziej pociągająca, niż zajęcie 
lekarza, zmuszonego do kurowania ran- 
nych i chorych, gdy inni walcźą i roz- 
strzygają losy bitwy. Wtedy z powodu 
braku lekarzy otrzymałem odpowiedż od-. 
mowną z nadzieją jednak, że może to się 
uda, gdy będziemy mieli więcej lekarzy. 
Chwila ta nadeszłą, postanowiłem dzia- 
łać. э 

Po zebraniu lekarzy poprosiłem Ar. 
Piestrzyńskiego aby „drogą sanitarną" 
jako lekarz brygady zameldował mnie 
do raportu do Komendanta. Odradzał mi 
chwilę, twierdził, że dr. Ruppert będzie 
na niego za to „wściekły”, ale ostatecznie 
ustąpił i zameldował mnie u Komendan 
ta. 

Była szara godzina. Weszliśmy. Za- 
mełdowałem posłusznie moją prośbę 
przeniesienia mnie jako szeregowca da 
linji, przypominając obietnicę krakowską 
i powołując się ną nadmiar lekarzy. 

Komendant śmiać się zaczął: Ha, ha, 
a Piestrzyński jutro przyjdzie, by go dać 
do artylerji. 

„Przy wyliczeniu przez dr. Piestrzyń- 
skiego okazał się rzeczywiście nadmiar 
lekarzy, wobec czego Komendant zgodził 
się na moją prośbę i pożegnał, nazywa- 
jąc mnie „Infanterist Składkowski*. 

Niedługo jednak dr. Składkowski był 
„infanterzystą”, gdyż rozchorował się i 

SIEDMIOGRÓD 

W kopalniach siedmiogrodzkich grozi nowy 
strajk robotniczy. Tyczy się on specjalnie ro- 
botników rumuńskich, nie węgierskich, co do- 
tąd było tu raczej wyjątkiem. 

U'N'DWEE RSY KET 

Wydział prawny uniwersytetu bukareszten- 
skiego jest zamknięty od trzech tygodni na- 
skutek niezmiernie ostrych rozruchów, skiero- 
wanych przez pierwszych kilka dni przeciw ży 
dom, potem zaś przeciwko rządowi. 

Jak wiemy wszyscy, te właśnie 
dały możność elementom komunistycznym 
wmieszania się do akcji i przeprowadzenia 
rozruchów na własną korzyść. Było to też ułat- 
wieniem im akcji. 

SOROCA 

Leży nad Dniestrem, granicą sowiecką. Po 
licja zatrzymała tam bandę, złożoną z czterdzie 
stu ludzi, komunistów chłopskich, którzy za- 
mierzałi przejść do Bolszewji. 

Ww. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 13, tal. 1-46 

sprzedaż 

WĘ 6 LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIE6G 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zapłombowanych wozach, 

rozruchy 

  

  

Dzień zaduszny poświęcony pa- 

mięci męczenników za wiarę 
w Rosji Sowieckiej 

Św. Synod Kościoła Prawosławnego w Pol 
sce, na posiedzeniu dnia 17 lutego r.b., uchwa- 
lił ustalić w Kościele Prawosławnym w Polsce 
specjalny dzień zaduszny ku uczczeniu pamię- 
ci wszystkich męczenników za wiarę, którzy 
ponieśli śmierć męczeńską w Rosji Sowieckiej. 
Specjalne modły w tym celu mają być odpra- 
wiane corocznie w dniu i listopada. Zarazem 
Św. Synod polecił J.E. Ks. Metropolicie Djoni- 
zemu zwrócić się w tej sprawie ze specjalnem 
orędziem do Głów wszystkich Autokefalnych 
Kościołów Prawosławnych, prosząc ich o przy 
łączenie się do tych modłów. (P.l.P.). 

Nabożeństwo żałobne za het- 
mana Mazepę 

Sw. Synod Kościoła Prawosławnego w 
Polscg, na posiedzeniu dnia 17 lutego r.b., u- 
chwalił, aby, nie przesądzając kwestji zdjęcia 
klątwy z Hetmana Mazepy, zzwolić na odyza- 
wianie w świątyniach prawosławnych w Pol- 
sce nabożeństw żałobnych za spokój jego du- 
szy, a to ze względu na liczne prośby o to wier 
nych prawosławnych narodowości ukraińskiej 
w Polsce. (P.I.P.) 

W WIRZE STOLICY 
O NAJSTOSOWNIEJSZĄ NAZWĘ 
Tyle kawiarni otwarto w Warszawie i 

tyle ich splajtowało, że zdrowy bezsens mówi 

wyraźnie: jeszcze jedna, jeszcze jedńo ban- 

kructwo! 

Roztropna pani Arciszewska, wykombiao- 

wała sobie, iż półczarne lokale robią klapę, be 

są nastawione na ściąganie Żydów, aferzystów, 

handlowców.... tymczasem trzeba ściągać pu- 

bliczność z pieniędzmi, a któż ma więcej zte- 

tówek jak brać  kulturalno-artystyczna! Nowa 

kawiarnia właśnie dla tych wybrańców ducha 

będzie przeznaczona. 

Pomysłowa przedsiębiorczyni interesu c» 

napewno klapnie obmyśliła wszystkie szcze 

góły doskonale, już się froteruje posadzkę, 

przynosi stoliki (z innej kawiarni, co plajtnęia), 

ale jak tu nazwać te rendez-vous intelektual- 

ne arystokracji warszawskiej- Miss Arciszew - 

ska ogłasza konkurs na facjatę swej kawiar- 
ni, warunki następujące: nazwa koniecznie pol 
ska, możliwie treściwa i krótka, uwzględnia- 

jaca rolę kobiety, jako pani tego salonu, oraz 

zadanie pedagogiczno-wychowawcze tej impre- 

zy w zakresie estetyki wnętrza i celowości 

pokazów. 

Nagrody: I-sza — lampa mało  zepsuta, 

ll-ga 20 bonów na czarną kawę, Ill-cia 10 bo- 

nów. 

Ś Zdobywcom bonów można poradzić, hy 

wychłeptali wszystkie swe bony pierwszego 

dnia, bo niewiadomo czy drugiego jeszcze bę- 

dzie kawiarnia otwarta. 

W swoim czasie otwierano na Hożej ne- 

we kino i również był konkurs na nazwę: k>- 

niecznie czysto polską, koniecznie krótką, !at- 

wą do wymówienia, zapamiętania. l-sza  na- 

groda dwa miejsca w I-szym rzędzie na I-szy 
seans filmowy. 

Nadesłano 1178 odpowiedzi. Był i Flet ; 

Ton,i Ul,i Nos,i Sen,i Gaj, i Raj i Maj, 
Los, a Mit, Mol, Ten, Lu, Len, Nabuchodono- 
ZOr... 

Kino nazwano ostatecznie: Hollywood. 

Dewcipna dyrekcja odrazu w ten sposób 

zjednała sobie publiczność, niema jak dobry 

żart, dla zadzierżgnięcia węzłów sympatji. 

Zatem chcący stawać do konkursu o czar- 

ną kawę, nie powinni brać dosłownie warunki:, 

iż nazwa ma uwzględniać rolę kobiety w tym 

lokału;; nie warto posyłać odpowiedzi jak: 

Seraj, Piekarnia, Obora... dlatego, że słuszne — 

nazwy te nie mają żadnych szans, natomiast 

wiele rokują takie jak: Areopag, Akademija, 

Laboratorjum, brzmienie polskie, treściwe, pe- 

dagogiczne, no i kobiety chętnieby się tam 

pchały, gdyby je wpuszczano. Karol. 

  

Ogień i mróz 
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W ostatnich dniach szereg Stanów Zjednoczonych A. P. nawiedziła niesłychanie ostra fala 
mrozów. Widać to doskonale na naszem zdjęciu, na którem odbiła się walka dwóch żywio- 
łów: mrozu i ognia. Na zdjęciu tem widzimy mianowicie ruiny domu, który padł ofiarą 
pożaru, pokrytego grubemi soplami lodu, powstałemi ze strumieni wody, zalewającej pło- 

nący dom z hydrantów 

pojechał do szpitala, skąd po wyzdrowie- 
niu stanął znowu do raportu do Komen- 
danta z prośbą o powrót do sanitarjatu. 
Scena ta przypomina powrót marnotraw- 
nego syna. Oto jak ją opisuje dr. Skład- 
kowski: 

— „Znów pod wieczór o szarej go- 
dzinie zostałem wezwany do Komendan- 
ta. Głosem złamanym od wstydu zamel- 
dowałem, że czuję się chory, nowych rze 
czy uczyć się nie mam sił, jestem bardziej 
zmęczony, niż przypuszczałem, muszę 
wypocząć. Wobec czego proszę o pozwc 
lenie przejścia z powrotem do sanitarja- 
tu. 

Jakiś czas trwało milczenie, poczem 
Komendant zaczął głosem poważnym 

„ mniej więcej co następuje: 
— „Obywatelu Składkowski, pomija- 

jąc osobistą sympatję do was, jako lexa- 
rza, który humorem swym wywiera do- 
bry wpływ na żołnierzy, rozumiecie, że 
każda rzecz musi mieć swe konsekwen- 
cje. Wy możecie postępować w ten spo- 
sób, aby ludzie z was się uśmiechali, ale 
ja nie mogę dopuścić, aby te robiono z 
moich pozwoleń. Skoro tak nisko cenili- 
ście posadę lekarza pułku, że woleliście 
być szeregowcem, to do niej obecnie wró 

cić nie możecie. W pierwszej chwili chcia 
łem wam za karę kazać nosić drążki no- 
szy za kompanją, ale dr. Rouppert pc- 
wiedział, że potrzebuje was jako lekarza. 
dzięki więc jedynie temu, zostaniecie !e- 
karzem bataljonowym““. 

Komendant podat mi rękę, wysze- 
dłem. Wyrok ten przyjąłem jako zasłużo- 
ny“ : 

Warto wspomnieć, że podczas krót- 
kiego pobytu dr. Składkowskiego w 
kompanji żołnierze absolutnie nie cncie 

  

li uwierzyć, że doktór z własnej ochoty 
zamienił stanowisko lekarza na szere- 
gowca. Byli oni przekonani, że dr. Skład 
kowski coś zbroił i za to został przy- 
dzielony do kompanii. 

Po tej nieudanej wycieczce do sze- 
regów, już więcej dr. Składkowski nie 
próbował zamieniać stanowiska lekarza, 
które zresztą jak i przedtem pełnił 1 
pojmował jaknajbardziej po żołniersku. 

Pamiętniki gen. Składkowskiego trze- 
ba przeczytać. Nie sposób jest chociaż- 
by najbardziej pobieżnie je streścić. Są 
one kopalnią, w której każdy znajdzie 
dla siebie coś, co go pociągnie i zainte- 
resuje, jako niezwykle cenny dokument 
pierwszych bojów kadry wojska polskie- 
go, bohatersko walczącej o miejsce dla 
Polski wśród wolnych narodów. Notat- 
ki pisane bezpośrednio pod  pierwszem 
wrażenie, są jak fotografje bez retuszu 
zdarzeń i- nastrojów, których siła wyra- 
zu polega przedewszystkiem na prosto- 
cie. Czasami jedno słowo zanotowane w 
pośpiechu na postoju po bitwie kosztem 
snu, lub odpoczynku więcej powie, niż 
całe strony sprawozdań i opisów wy- 
czynów wojennych pisane później na 
chłodno, lub odświeżane po latach we 
wspomnieniach. Jeżeli do tego dodamy, 
że wszystko jest prześwietlone gorącym 
patrjotyzmem, wielką miłością Wodza i 
tak charakterystycznem dla gen Skład- 
kowskiego humorem pamiętniki trzeba za 
liczyć do perełek literatury pamiętnikar- 
skiej. 

Oto np. scena godna pędzla malarza 
batalisty: 

— Po pėt godzinie įazdy- las zacząl 
rzednąć, pokazały się zžęte pola, dalei 
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znów się pojawiła. 

Należy mieć się na baczności 
i przy pierwszym objawie przeciw= 
działać. Najwierniejszym sprzy- 
mierzeńcem są prawdziwe 

tabletki 
w « 

Oddawna znane te tabletki usu: 
wają i łagodzą bóle głowy, prze- 
ziębienia, a przez ożywienie krwi- 
obieguuniemożliwiają wystąpienie 

grypy, a tem samem i gorączki. 
Należy zawsze żądać tabletek 

Aspirin w oryginalnem opako- 
waniu z czerwoną banderolą i 

zarejestrowanym znakiem 
„Gaye“. 

    

S
 

    

N
I
U
 

S
S
 

    

u S
 

        

S
S
 

  

S
S
 

N 7 
7 

S
N
S
 

  

B 
Sprzedaž w aptekach 

—— 
EEE 
  

Pierwsza sztuczna 
wyspa na Atlantyku 
Oddawna już przygotowywane plany uru- 

chomienia komunikacji lotniczej poprzez Połud- 
niowy Atlantyk, weszły w stadjum realizacji. 
Już w maju r.b. zostanie uruchomiona regular- 
na linja do Buenos Aires, obsługiwana przez 
specjalne płatowce pocztowe. 

Przestrzeń od zachodnich brzegów Afryki 
do wschodnich wybrzeży Ameryki  Południc- 
wej, w miejscu najwęższem Oceanu Atlantyc- 
kiego wynosi około 3000 kilometrėw. Szereg 
przelotów na tej linji, między innemi dwukrat- 
ny przelot całej eskadry włoskiej, złożonej z 
12 płatowców, pod dowództwem ministra lotni- 
ctwa Bałbo, oraz kilka ostatnich rekordowych 
przelotów Atlantyku Południowego przyczyniło 
się do zainteresowania się rządów i  kapitati- 
stów uruchomienia regularnej linji lotniczej. 

Pomimo, iż współczesny płatowiec poczte- 
wy z łatwością przebywa taką przestrzeń „jed 
nym skokiem* jednak musi on zabierać wielki 
zapas benzyny, a zatem zdolność zabrania cię- 
żaru użytecznego jest mała. Toteż wyłoniła się 
paląca kwestja zbudowania sztucznej wyspy 
na połowie drogi między Afryką a Ameryką. 
Na wyspie takiej płatowce mogłyby uzupełniać 
zapas paliwa, a nawet te, któreby przebywa- 
ły Atlantyk bez wodowania, na takiej wyspie 
mogłyby szukać schronienia w razie zepsucia 
się motoru, lub w razie niespodziewanej burzy. 

Narazie jeszcze właściwa wyspa zostanie 
zastąpiona specjalnym okrętem, mającym urzą 
dzenia do zabierania na pokład hydroplanėw, 
oraz urządzenia katapultowe, umożliwiające na- 
stępnie krótki start z pokładu okrętu. Niemiecki 
parowiec „Westfalen* został już do tego cel: 
przystosowany i na początku maja wypłynie 
na wody Atlantyku południowego, by pełnić 
tam służbę „pierwszej wyspy sztucznej *. 

Parowiec ma ciekawe urządzenia do wy- 
rzucenia, nawet ciężkich hydropłanów, które 
po przebyciu przestrzeni 32 metrów, nabierają 
szybkości 150 klm. na godzinę, a więc dosta- 
tecznej, by utrzymać się już w powietrzu. Ca- 
ła długość pokładu do startowania wynosi 42 
metry. 

Jeszcze oryginalniejsze, choć już dawno 
znane i wypróbowane jest urządzenie do zabie 
rania hydroplanów. Płatowce wodują poza о- 
krętem i następnie wpływają na rodzaj ol- 
brzymiego płótna, ciągnionego za okręteni. Te- 
raz parowiec zwiększa szybkość, a płótno na- 
pręża się i tylna część jego, wpierw przykryra 
wodą, wynurza się na powierzchnię, razem ze 
znajdującym się na nim hydroplanem. Odpo- 
wiedni dźwig, wyciąga następnie płatowiec na 
pokład. 

Urządzenia podobne, stosowane są już od 
szeregu okrętów wojennych, angielskich i ame 
rykańskich. Jak wykazały doświadczenia, na- 
wet przy ewolucjach dokonywanych przez ma- 
newrujące krążowniki, możliwe jest zabranie 
płatowca na zwyczajny okręt wojenny, nie po- 
siadający odpowiednio wielkiego pokładu — lo- 
tniska, jak specjalne awiomatki. Wynalazek 
służący jedynie wojskowości, zostaje zatem 
przystosowany do celów ' komunikacyjnych. 

  

chałupy wsi i wreszcie folwark, w któ- 
rym postanowiłem szukać sztabu. P1zy- 
puszczenia moje potwierdził, cofający się 
bataljon, którego oficerowie powiedzieti, 
że obywatel Smigły jest we dworze, 
gdzie jeszcze stoi straż tylna piechoty. 
Dalej za wsią już tylko kawalerja, która 
nie daje wyjść z lasu Moskalom, pcha- 
jącym się od Wólki Hałuzyjskiej. Wje- 
chałem do wsi. Tu gwizdały kulki. Pół- 
kompanja piechoty stała za dworem, kry 
jąc się od kul. Nastrój wybitnie odwroto- 
wy. Nic dziwnego gdyż wieś już z dwóch 
stron jest ostrzeliwana przez Moskali. 
Kulki idą z północy i od wschodu. Pod 
lasem słychać ostrą strzelantnę naszej 
kawalerji. Przywiązałem konia do płotu 
i wszedłem się zameldować obywateło - 
wi Smigłemu. Wszedłem do obszernego 
pokoju zalanego żółtemi promieniami ga- 
snącego słońca. W pokoju było kilka 
osób. Obywatela Smigłego zastałem ubra 
nego przy drzwiach wyjściowych. Za- 
meldowałem mu powrót z urlopu i po- 
szukiwania za pułkiem. Uśmiechnął się 
życzliwie i powiedział: No „obywatelu, 
tu już waszego pułku nie znajdziecie ra- 
czej za chwilę Moskali, gdyż cofamy się 
do Maniewicz. Tam dziś wieczorem znaj- 
dziecie wasz pułk. jedźcie więc z nami 
dodał wskazując na swój szczupły sztab 
gotowy do drogi. W tej chwili podbiegł 
do obywatela Śmigłego ksiądz kapelan 
Cieppichał i błagalnie zawołał: „OLv- 
watelu pułkowniku pozwólcie doktorowi 
zostać chwilę, by być ojcem chrzestnym* 
— Róbcie, jak chcecie, — odparł obywa- 
tel pułkownik, ale śpieszcie się, tu zo- 
staje tylko Dreszer. 

Ksiądz Cieppichał 
głab pokoju jak swą 

pociągnął mię w 
zdobycz. Ksiądz



$ 
  

KOMITET OBCHODU 
'Rocznic Historycznych 

Przypadające w tym roku jubileusze wiel- 
kich zdarzeń historycznych, jak np. 250-lecie 
odsieczy Wiedeńskiej, 150-iecie otwarcia k 
łu Ogińskiego, 100-lecie wyprawy Zaliwsk 
i stracenia w Grodnie Michała  Wołłowicza, 
70-lecie powstania styczniowego i „40-lecie pro 
tesu Krožan, — oraz rocznice, związane z po- 
Staciami historycznemi: 400-lecie urodzin  krč- 
la Stefana Batorego, 400-lecie śmierci księcia 
Konstantego Ostrogalskiego, 300-lecie Śmierci 
Lwa Sapiehy, 200-lecie urodzin Antoniego Ty- 
zenhauza, — wielki zbieg tych rocznic zrodził 
Myśl zorganizowania obchodu, odbiegającego 
od dotychczasowego szablonu. 

Z pierwszą inicjatywą w tym kierunku 
wystąpił p. minister Z. Beczkowicz, który na 

prywatnej konferencji w ub. r. zarysował ogól- 
ne wytyczne obchodu, — poczem inicjatywę 
przejęło Koło Miłośników Wilna i Wileńszczy- 
zny przy Tow. Krajoznawczem. : 

Koło Miłośników Wilna zorganizowało 
w styczniu r.b. wielkie zebranie przedstawicieli 

wszystkich zorganizowanych grup inteligenci 
wileńskiej i przeprowadziło dyskusję na tema 
Sposobu uczczenia rocznic. W dyskusji tej wy- 
rażnie się zarysował negatywny stosunek ze- 
branych do utartego szablonu urządzania 0b- 
chodów i wyłonił szereg projektów nowycli. 

Ponieważ jednak  niesposób było wówczas 
skonkretyzować projektów i wyłonić ciało wy- 
konawcze, zebranie upoważniło Koło Miłośni- 

   

  

rując się udzielonemi wskazówkami. | 
W tych dniach odbyło się organizacy 

zebranie Komitetu Obchodu Rocznic przy 
dziale członków zarządu Koła Miłośników Wil- 
na, oraz szeregu zaproszonych osób z poza 
Koła. 

Po dłuższej dyskusji postanowiono  potę 
czyć obchody rocznic i zorganizować w cz 
wcu r.b. szereg wielkich imprez, przypomina- 
jących naszą przeszłość w jej świetnych mo- 
mentach, lub w postaciach wielkich mężów 

Centralnym punktem tych uroczystości ma 
się stać wielka wystawa historyczna, z ktorą 
zostanie połączona autonomiczna Wystawa 
Królewska, czyli wystawa, poświęcona „odkry- 
ciom, dokonanym w Bazylice wileńskiej. 

Wystawa ogólna obejmie naszą  przesz- 
łość, podkreślając momenty, których jubileusz 

      

przypada w tym roku, a więc od bitwy p-d 
Orszą, w której tak chlubnie odznaczył się 
książę Konstanty Ostrogski, poprzez czyny 
króla Stefana, hetmana i wielkiego kancierza 
Lwa Sapiehy, któla Jana III, poprzez wysiłki 
księcia Ogińskiego i A. Tyzenhauza aż do 
walk.o niepodległość „państwa  iniezależność 
ducha polskiego w wieku XIX. 

W celu bardziej sprężystego wykonania 
ogólnego planu obchodu rocznic zebranie [:0- 
wołało dziewięć sekcyj, których skład został 
ustalony tylko prowizorycznie w nadziei, 
chętnych do pracy i posiadających odpowicd- 

7е 

nie kwalifikacje znajdzie się więcej i že skiad 
osobowy sekcyj zostanie rozszerzony. 

Sekcje te są następujące: 

Wystawowa — ma za zadanie zorganizo- 
wanie wielkiej wystawy historycznej, uwzględ- 
niając eksponaty nietylko znajdujące się w Wii- 
nie, ale i te, które trzeba będzie sprowadzić 
z innych miast, a nawet z zagranicy. 

Wydawnicza — zaopiekuje się 
ctwami okolicznościowemi i nawiąże stałą i4- 
czność z Grodnem i Słonimem, gdzie już się 
drukują książki, związane z rocznicami. W pu- 
blikacjach będą uwzględnione prawie wszyst- 
kie momenty historyczne, których rocznice be- 
dą obchodzone. 

Propagandowo-prasowa i bibljograficzna 
— poprowadzi w prasie akcję spopularyzowa- 
nią obchodu rocznic. 

Wycieczkowa — zorganizuje szereg więi- 
szych wycieczek, z uwzględnieniem szlaku Ba- 
torego i „drogi wodnej przez. kanał Ogińskiego. 

Obchodowa — opracuje plan uroczystosci 
zasadniczych z udziałem szerszych mas pu- 

iczności: nabożeństwa, odsłonięcia pomników 
"« tablice pamiątkowych i t.p. 

Widowiskowa — zorganizuje widowiska w 
teatrach i pod gołem niebem, uwzględniając 
tematy historyczne, związane z rocznicami. 

Odczytowa — poprowadzi akcję wślód 
młodzieży szkolnej, wojska i szerszych warsiw 
Społeczeństwa. 
. Konserwatywno - artystyczna — zaopieku- 
IE się przedewszystkiem grobowcem Lwa За- 

wydawni- 

objaśnił, że pani Boderawska koniecznie 
chce ochrzcić dwóch synków na iihię 
Padeusza i Stefana, że wszystko już 
gotowe do chrztu, Ojcami chrzestnymi 
będą obecny z wielką ' szablą ułańską 
Podporucznik Kawiński no i ja. Nasze 

kumy: stara klucznica i urodziwa moło- 
dyca, trzymamy już-za ręce  jasnowi- 
Sych chłopców mogących wieć około lat 
siedmiu, ośmiu. 

Tylko prędko doktorze, wołał ksiądz, 
bo Dreszer obiecał zaledwie kilka minut 

' jeszcze zatrzymać moskali. Jakby na po- 
twierdzenie tych słów strzelanina za okna 
mi zadrgała znacznie bliżej i bezładnie. 
Pani Boderawska podeszła do mnie w 
tej chwili składając ręce mówi: „Pro- 
Szę pana na wszystkie świętości, zrobić 
nam tę przysługę. Nieprędko  będzieriy 
mieli na tej wojnie drugą taką sposob- 

ność, by ochrzcić nasze dzieci imionami 
Kościuszki i Czarneckiego w óbecności 
oficerów polskich. Skinąłem głową po- 
takująco. Ksiądz drżącemi rękami wyj- 
mował książeczkę. Ja skierowałem wzisik 

na stół, gdzie stała pieczeń cielęca. Pa- 

ni Boderawska zauważyła ten ruch mycii 
Oczu mówiąc: Pan pewno głodny. Nie 

dałem sobie tego dwa razy powtarza, 

nie czas na seremonje, gdy nie jadłem od 
Tana, a za chwilę mam zostać „kuin::'t- 
rem* państwa domu. Ukrajałem więc 
połeć pieczeni i chleba, lecz nim wzią- 
łem do ust, trzeba było już stanąć przy 
mej kumie. Położyłem rękę na jasnej gło- 
wie Tadzika. Ksidz po paru zadanych 

nam pytaniach obrzędowych, na które 
dla szybkości sam odpowiadał głosem 
wzruszonym, rzucił: „Ego te baptiso ...   

ków Wilna do zorganizowania Komitetu, kie-. 
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KOMUNIKAT STACJI METEORULO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 25 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 769. 
"Temperatura Średnia: —8. 

Temperatura najwyższa: —3. 

Temperatura najniższa: —9. 

Opad: 

Wiatr: wschodni. 

"Tendencja: lekki wzrost ciśnienia. 

Uwagi: pogodnie: 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Rano chmurno, — miejscami drobny opad 

śnieżny. — W ciągu nocy dość silny, w dzień 

lekki mróz. — Umiarkowane wiatry wschod- 

nie.. 

  

Wschód słońca g. 6,21 

Zachód słońca g 4,45 

MIEJSKA 

— NALEŻNOŚĆ ZA BLEKTRYCZN OŚĆ 

W celu uniknięcia na przyszłość nieporńozu- 

mień lub madużyć (przy 'wpłacaniu należ- 

ności za! elektryczniość ma ręce funkcjonar- 

juszów elektnowni, magiistrat zakazał przyj 

mowanie pieniędzy od abonentów, umie- 

szczająe przyttem ma nakazach płatniczych 

'adźniotiajciję, że madeżniość winna być wnie- 
silome bezpośrednio: dlo. kas miejskich. 

— O FUNDUSZE DIL;A OPIEKI SPO- 
ŁECZNEJ. Miejska Opieka Społeczna 

wiydała: już od początku roku budżetowie- 
go 300 tysięcy złotych ma pomoc bied- 
mym i beznobotnym. Z uwagi na: wyczer- 
panie się fum(duszów iw najbliższym czasie     

  

OWE 

OTRĄBKI 
3 do mycia twarzy zamiast 

/ „Ś mydła Idealnie oczyszcza- 
— ją pory skóry, pobudzają | 

    

  

    
transpiracje i utrzymują gładką i czystą 

cerę 

piehy i kryptą Sapieżyńską w kościele św. Mi- 
chała, — opracuje i przygotuje pomnik — 

- głaz na grób Kaspra Bekiesza, tablice pamiąt- 
kowe ku czci Konstantego Ostrogskiego i na 
pamiątkę procesu  krožanskiego, zorganizuje 
akcję opieki nad grobami powstańców r. 1863 
M Gd 

Organizacyjno - administracyjna, objęta 
przez Koło Miłośników Wilna i Wileńszczyzny, 
skoncentruje całokształt prac przygotowaw- 
czych, stając się w ten sposób właściwem ją- 
drem Komitetu Obchodu Rocznic  Historycz- 
nych. 

3 Do pomocy sekcjom zostały powołane ka 
misje; których zdaniem jest opracowanie po- 
szczególnych zagadnień oraz zbieranie fundu- 
szów na cele obchodu. 

Komitet -Obchodu zwraca się do wszyst- 
kich osób, które doceniają znaczenie wielkich 
roznic przypadających w tym roku, aby ze- 
chciały łaskawie zgłaszać swoją współpracę w 
poszczególnych działach, oraz przyszły z po: 
mocą materjalną. 

Wszelkich informacyj udziela  Przewodun:- 
Organizacyjno-administracy jr:ej, 

dr. Stanisław Lorentz, Konserwator Wojewódz- 
ki. (Tel. Nr. 7). 

Suma 416 miljonów złotych 
wkładów oszczędnościowych 

„P. K. 0. 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji 

rżęszło miljon obywateli składa swe oszczędności na książeczki P.R.0. A Ty? 
P.K.O. JEST OSOBĄ PRAWNĄ I USTAWOWO GWARANTUJE SWYM KLIJEN- 

TOM TAJEMNICĘ WKŁADÓW 

  ‚ СОАЛЕ JA RITA CIAO GO 

UOSTAS PTEDRNIIKILANTĖS 

przedstawił mnie właścicielom folwarku To samo mówił ze Steiankiem i jego 

państwu Boderawskim i gorączkowo rodzicami chrzestnymi. W tej chwali 
wpadł do pokoju Orlicz. Uścisnął mi 
dłoń i: „Panowie, czas, ani minuty dłu- 
żej. Pani Boderawska ocknęła się ze słod- 
kiej ekstazy religijnej. Pan domu spoj- 
rzał na nas smutnie. Widząc to, Orlicz 
zaproponował mu zabrać rodzinę na wóz 
i jechać razem z nami, mówiąc, że za 

chwilę będą tu Moskale. 
— jedźcie, panowie, z Bogiem, —- 

odpowiedział — my tu zostaniemy; w 
naszym domu: tu nasze życie i śmierć. 

Gdy po paru dniach walk oddziały 
polskie znowuż wyparły z Hałuzji Me- 
skali, dowiedziano się, że kozacy zamor 
dowali pana Boderawskiego za to, że c- 
chrzcił swoje dzieci, a matkę z dwoma 
synkami zamknęli w zimnym  chlewie, 
skąd dopiero uwolnili ich nasi strzelcy. 

* 

Fotogratje bez retuszu, 
mi się najlepsze określenie pamiętników 
gen. Składkowskiego. Niema w nich nic 
z pozy, nic z literatury, i dlatego być 
może tak silnie przemawiają one do na- 
szej wyobraźni. Szczerość, prostota, b :- 
gactwo scen i obrazów — oto główne 
„walory skromnego pamiętnika  po- 
lowego, pisane ręką wrażliwego 

obserwatora i uczestnika  wyda- 
rzeń, które dla każdego Polaka nie mo- 
gą być obojętne. Esquire. 

Reumatycy 

* * 

  

oto wydaje - 

odbędzie się w) magistnacie narada nad 

wynalezieniem nowych śnodków ma zaśpo- 
kojenie mliezbędnych potrzeb. 

SZKOLNA 

— Pan kurator Okręgu Szkolnego Szela- 
gowski wyjechał na trzytygodniowy urlop wy 
poczynkowy do Zakopanego. Na czas nieobec- 
ności zastępuje p. kuratora p. naczelnik Dry- 
jański. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Akademików - Dziśnian USB.— 
Dzisiaj dnia 26 II: rb. odbędzie się w salonach 

T-wa Farm. „Lechja“ (Bakszta 12). zabawa 

zapustna. Początek o godz. 21-ej. 

„ZEBRANIA I ODCZYTY 
* „Wieczór powszechny“ м ВВ\МЕ. 

(Św. Anny 2-4) X „wieczór powszechny”, na 
którym p. Antoszczuk wygłosi odczyt. Po od- 
czycie — żywa gazetka; w przerwach — or- 
kiestra. Wstęp bezpłatny. 

* * * 

W dniu 27 b.m. o godz. 18 w lokalu Ray 
Grodzkiej BBWRprzy ul. Św. Anny 2— 4, odb; 
dzie się zebranie członków i sympatyków 
BBWR. na którem p.poseł dr. Stefan Brokow- 
ski wygłosi referat n. t. ustawy o funduszu pra- 
cy. Wstęp bezpłatny. 

— Doroczne Walne zebranie Związku Zaw. 
Literatów Polskich w Wilnie odbędzie się w 
najbliższą środę 1 marca o godz. 17.30 w pier 
wszym , a o godz. 18.00 w drugim terminie, 
w siedzibie Związku. Porządek dzienny prze- 
widuje sprawozdania roczne, wybory zarządu, 
i komisji rewizyjnej, oraz wolne wnioski. — 
Środy Literackiej w tym tygodniu nie będzie. 

— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 
rodnieniem rasy) — Marzec — to miesiąc pro 
pagandy walki z chorobami wenerycznemi. 

2 marca w lokalu poradni eugenicznej (ul 
Żeligowskiego 4) dr. Ć. Ryll - Nardzewski wy 
głosi odczyt na temat „Źródła zakażenia ciio 
robami wenerycznemi*. Początek о 5 m. 30. 
Wstęp wolny. 

— Klub Włóczęgów Wiieńskich. W ponie- 
działek dnia 27 b.m. w lokalu przy ul. Przejazd 
12 odbędzie się 113 zebranie Klubu. Włóczę- 
gów Wileńskich. Początek o godz. 19 m. 30. Na 
porządku dziennym: 1) sprawy administracyj- 
ne Klubu i 2) Nr. 6 „Włóczęgi*. Wstęp tylko 
dla członków. 

— Wileńskie Koło Związku. Bibljotekarzy 
Polskich. — Dnia 3 marca rb. (czwartek) o 
godz. 8 wiecz. odbędzie się w lokalu Zakładu 
drukarstwa i introligatorstwa USB (ul. Zam- 
kowa 11) 1u7 zebranie członków Koła z refe- 
ratem „Drukarstwo“. (Wstęp historyczny i 
technika współczesna). w opracowaniu p. ». 
Stanisława Lisowskiego i Gracjana Achrem - 
Achremowicza. Goście mile widziani. (Wstęp 
wolny). 

— „Dom i Szkoła”. — Dnia 26 IL. r.b. o 
godz. 17 w lokalu szkoły powszechnej „Świt* 
(M. Pohulanka 4) staraniem Rady Rodziciel- 
skiej tejże szkoły odbędzie się odczyt prof. la 
sińskiego, prezesa T-wa Nowoczesnego Wy- 
chowania na temat „Dom i szkoła*. Wstęp 
wolny. 

Przy niedostatecznej funkcji przewodu po- 
karmowego, katarze żołądka i kiszek, opuchli- 
nie i stanach zapalnych kiszki grubej, skłon- 
nościach do zapalenia ślepej kiszki, naturaina 
woda gorzka „Franciszka- Józefa" szybko ust 
wa objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu. 
Zalecana przez lekarzy. 

ROZNE 

— Kazimiera lłakowiczówna w Wilnie,. — 
Dowiadujemy się, że na zaproszenie Związku 

Literatów przybędzie do Wilna w połowie mar 

ca Świetna poetka, laureatka wileńska K. Iłła- 

kowiczówna, która wypełni wieczór autorski, 

czytaniem własnych niedrukowanych utworów. 

— TRANZAKCIE GIEŁDY ZBOŻOWEJ 
Podczas swojej kilkuitygodniowej działal- 

tranzakcyj na przeszło miljon, złotych — 
Liczb a członików: giiełdły, rwiamosła już do 
90 fimm. W miiedallekiej przyszłości. wpro- 
waza giełda notowania cen mięsa i dnze- 
wa. Przyczymi się to znaczniie do uponząd- 
Ikiojwaniia hanidlu miięsem szczególnie na 
priowimieji. 

— NIEPRAIWDZIWE POGŁOSKI. Na- 
leży zdememtować pomownie, pogłoski o 
rzekomem werbunku ochotników, przez 
poselstwo japońskie do oddziałów wialczą- 
cych ma Dalekim (Wschodzie. [Pogłoski te 
są zgrumtu fałszywe ii mozsiewame przez 
oszustów. 

— STRAJK STEPERÓW: Wi pomie- 
działek ma się rozpocząć strajk 120 stepe- 
rów  pułaeujących dla sklepów, którzy 
żądają uregulowania. warunków! pracy, 

— WZROST ŻEBRACTWA. Miesiąc 
luty przyniósł dalszy wzrost  żebractwa, 
zarejestrowano  bowiiem mowych 15 osób 
trudniących йе żebiianiną. 

— ZARZĄD KOŁA LOKALNEGO — 
ORGANIZACJI PRZYSPOSOBIENIA KO- 
BIET DO OBRONY KRAJU tą drogą — 
sklada serdeczne podziękowanie  Komen- 
dalnitiowi  Gairinizoniu m. Niešwieža, Kor- 
pusowi Oficerskiemių, omaz wszystkim, któ- 
rzyj zaszczycili swidją obecnością, lub 
poparli zabawę karnawałową iw dniu 1, II. 
b. m, a wt szezególniości Paniom i Panom 
którzy wzięli! udział w zasileniu, urządze- 
mim i pnowadzeniu bufetu. Zarząd 

—NIEPOKÓJ W STOŁÓWICE ŻYDOW 
SKIEJ. Olimanta niedawialo istołówikia Stiu- 
dentów żydów zmowu była onegdaj te- 
nenem zajść.  Opozycjomiiści lewicowi 
chcąc uniemożliwić pobyt rw Tokalu nzu- 
cili kilka pmuwetek, z gazem dudhnącym, 
Pociągnęło to za sobą zamieszanie i: aan 
turę. 

      
       

  

   Tylko 
ORYGINALNY 

с ТНЕ 
CHAMBARD . 

przeciw 

OBSTRUKCJI 
BALE I ZABAWY 

— 72 ZABAWY W JEDNĄ NOO. Na 
dzień wczorajszy jako ostatnią sobotę 
Kkamnawału udzieliły władze administracyj- 
me aż 72 zezwolenia ma bale i zabawy. 
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Fałszera | oszust w potrzasku 
WILNO. — W domu schadzek przy 

ul. Sofjanej 2 podczas usiłowanej ucie- 
czki przed policją, został zatrzyma 1y 
Abram Chajkinson, międzynarodowy tał- 
szerz pieniędzy., 

W rzeczach aresztowzmego ujawniono 
precyzyjnie skonstruowasią maszynkę, pa 
pier wodny, iarby i tp. akcesorja, nie- 
zbędne do fałszowania banknotów dola- 
rowych. 

Chajkinson w trakcie śledztwa zeznał 
że obecnie nie trudni się wcale fałszowa- 

niem pieniędzy, lecz namawianiem dru- 
gich do... ialszerstwa. 

Maszynka i papier przy nim znale- 
zione, są niezbędne do oszukańczych 
praktyk z rzekomem wyrabianiem bank- 
notów. Szczególnie chłopi są bardzo 
chętni do ryzykowania, chcąc z bankno- 
tu dolarowego otrzymać 10-dolarowy. 
Oszustwa te przynoszą Chajkinsonowi 
duży zysk.. Oszust zostanie wysiedlony 
do Niemiec. 

TEATR i MUŻYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dziś uro- 

czysta premjera „Don Cariosa*. — Dziś w 
niedzielę 26 IL. o godz. 8 wiecz. premjera nie- 
śmiertelnego arcydzieła Fryderyka Schillera -— 
„Don Carlos“ w przepięknym przekładzie lau- 
reatki Wilna lIłłakowiczówny i reżyserji dyr. 
Szpakiewicza. Role główne odtworzą: Felicja 
'Trapszo — Królowa, Braunówna — ks. Eboli, 
Łodziński — Król, Szymański — Poza, Preiss 
— Don Carlos, a w roli Alby przedstawi się 
po raz pierwszy publiczności wileńskiej Włady 
sław Kaczmarski. Resztę obsady stanowią: M. 
Szpakiewiczowa, Trembińska oraz cały zespół 
męski. Dekoracje Makojnika. 

— Dziś po południu bajka dla dzieci! —- 
Dziś o godz. 4 po poł. w teatrze na Pohulance 
wielka niespodzianka dla dzieci w postaci cza 
rodziejskiej baśni Wandy Stanisławskiej, p.t. 
„W szponach czarownicy”. Bedzie tam czaro- 
dziejski las, będą krasnoludki i czarownice, bę 
dzie tak dobrze dzieciom znany „jJaśl i Mał- 
gosia”, będą tańczyć Kwiaty, Motyle i Kras- 
noludki, .będą na miotłach zjeżdżać czarown - 
ce z Łysej Góry — będzie tam dużo, dużo cu 
downości, które trzeba koniecznie zobaczyć, a- 
by mieć potem o czem opowiadać  rówieśŚni- 
kom, marzyć i śnić. 

— Dwa tanie dnie w teatrze mia Pohulance! 
W poniedziałek 27 i we wtorek 28 II. w tea- 
trze na Pohulance będą dwa tanie dnie (50 
proc. zniżki), na których odegrana zostanie 
sensacyjna sztuka „Pocałunek przed lustrem'. 
w koncertowej grze całego zespolu z Daczyń- 
skim, Niedźwiecką i Szpakiewiczem w rolacii 
głównych. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Wobec nag- 
łej choroby p. Janiny Kulczyckiej repertuar 
dzisiejszy uległ zmianie. Mianowicie odbędą 
się dwa widowiska. Po południu o godz. 4-ej 
ukaże się po cenach zniżonych przepiękna o- 
peretka „Wiktorja i Huzar'. Wieczorem o g 
8,15 również po cenach zniżonycih wartości 
wa operetka „Krysia Leśniczanką:. Zniżki — 
ważne. W obu operetkach wystąps znakomita 
artystka Elna Gistedt w otoczeniu całego zes)0 
łu artystycznego. 

— „Peppina“. — Najbliższą įiremjerą tea- 
tru Lutnia będzie głośna komedja muzyczne 
R. Stoltza „łeppina*, która * odniosła wielki 
sukces artystyczny zagranicą i w Warszawie. 
W roli głównej ujrzymy niezrównaną artystl:$ 
Elnę Gistedt. 

— Najnowsza rewja w kinie „Rewja“. 
(Sala Miejska — Ostrobramska 5). jest jed- 
nym z najciekawszych programów, jakie dotąd 
były w tym kinie. 

Świetne dwa żarty sceniczne „Romeo i Jal 
„To ja — pies* wywołują nieustanne 

  

cia“ i 
salwy śmiechu. Piękne produkcje taneczne D. 
p. Rymkiewiczówny i Radwana ua czele uro - 
czych „Radwan - Girls* i kapitalne piosenki 
w wykonaniu Jaksztasa — zbierają całe burze 
oklasków zachwyconej publiczności.. 

Tchnienie sztuki poważniejszej dają cygań- 
skie romanse, artystycznie oddanie przez zna- 
komitą śpiewaczkę p. Helenę Dal, i melo - 
deklamacja- „Pod latarnią" w wykonaniu arty- 
stki teatru na Pohulance p. Ireny Ładosiówny. 
Całość wykańcza artystyczny akompanjament 
p. Trockiej. ' 

Najlepszym środkiem regulującym  tra- 

wienie Naturalna Sól Morszyńska. Gen. Repr. 
Dr. K. Wenda, Warszawa Krak. Przedm. 45 

— ZAGADKA DALEKIEGO WSCHO- 
DU.. Tego co obecnie dokonywa się una 
terenie Ohin i Mamdżurji nie możma ma- 
zwać inlaiczej, jak budzeniiem się „masy 
żółtej” z wiielowiiedkowego. uśpienia. 
Pnoices tem jest obecnie rw stamie fer- 

mentu i grozi Świałtu całemu miieobliczal- 
niemi konsekwencjami Genjalnia realizacja 
filmu p. t. „Generał Czamg*  mwpirowiadza 
nas (w: sam ikmater wulkanu chińskiego, — 
gdzie każdy miiematł (generał lub bandyta 
jest pamem życia i śmierci całych połaci 
kriafju. 

Niezmiiermie interesujące przygody — 
trojga obywateli amenykańskiich ma tere- 
mie chińskiej wojniy: domowej stanowią 
treść filmu, wplątamą w szybikio. toczącą 

się akcję wypadków, sensacyjnych, tchną- 
cych grozą i prawdą mrożącą krew w 
żyłach. 

Filim feni wikrótce ukaże się na ekramie 
Riina „Rewiji“. 

£0 GRAJA W iINACH“ 

REWJA — Złoty moloch. 
CASINO — Mężczyźni w jej życiu. 
PAN — Gasnące płomieniie. 
LUX — Dziewczę z nad Wiołgi. 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Ziemia miczyją| 
HOLLYWOOD — Wioska na Ałtaju. 

ADRIA — Król gór: Gaucho. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. iiołądka 
i jałit przyjmuje od 12 — 2 14—6 

Kwiatowa 7, tel. 14425, 

WYPADKI | KRĄDZIEZŁ 
— Wesoła jażdżka. — W nocy z 24 

na 25 bm. Lewicki Alojzy, technilc magistracki 
(św. Michalska 10) i Barszczewski Michał 
były słuchacz USB (Skopówka 9) w stanie 
podchmielonym wynajęli taksówkę (nr. bocz- 
ny 19) i urządzili sobie przejażdiżkę po mieś- 
cie. Przy zbiegu ulic Zamkowej i Królewsk'ej 
poczęli strzelać przez otwarte okino taksówki 
ną wiwat ze straszaka. Stojący w: pobliżu po- 
sterukowy zatrzymał Lewickiego i  Barszczew 
skiego i doprowadził do komisarjartu, gdzie im 
straszak odebrano. 

— Fałszywa 2-złotówka. — Na; gorącym u- 
czynku usiłowania puszczenia w wbieg fałszy- 
wej dwuzłotówki w sklepie mięsarym przy ul. 
Jatkowej została zatrzymana Apiatowa Eika 
(Kwaszelna 19). Fałszywą monetę, zakwestjo- 
nowano. 

— OKRADANA SZKOŁA. 
Klara, kierowniczka szkoły powszechnej ur. 
38 (Wielka 15) doniosła policji o systematycz- 
nej kradzieży z tej szkoły pieniędzy i różnej 
garderoby. Ustalono, że kradzieży tych doko- 
nywał Cześli Eljasz (Zarzecze 21)|. Zatrzyma- 
no go z częścią skradzionych pieniędzy. 

  

—- Helmanowa 

Pomėžcie nieszczešli- 
wym ociemniałym 

Powołując się na zarządzenie Kurji: Me- 
tropoliktalnej Wileńskiej z dnia 29 stycznia 
1930 roku mr. 584 w sprawie zbiórki na 
rzecz ociemmiałych Zamząd Kuratorjum nad 
Ociemniałymi w, Wilaie za wiedzą i zgodą 
Ks. Arcybiskupa Metropolity, prosi Wie- 
lebnych Kisięży Proboszczów o łaskawe 

zachęcenie parafjam do składki i urządzenie 
kwesty iw niedzielę zapustną (26 lutego 
moku bieżącego), kiedy się czyta ustęp z 
Ewangelji o cudownem ocaleniu ślepego 
od urodzenia, oraz o łaskawe przesłanie 
zebranych ofiar na komtó Kuratorjum P. 
K. O. Nr. 81.144 

O ile w parafji są dzieci ociemniałe 
prosimy wpłynąć ma modziców lub opieku- 
kumów aby skierowali je do maszej insty- 
tueji, Wilmo ul. Antokolska Nr. 18 
otrzymają tam one wychowanie i niaukę 
fachową „nauczą się rzemiosła praktyczne- 

go „łatwiejsze i milsze będzie ich dalsze 
życie. Zupełnie biednych dzieci utrzymu- 
jemy całkowicie bezpłatnie. 

Cel Towarzystwa naszego wzniosły, — 
mówi sam za siebie i ze wszechmiar. za- 
stuguje na poparcie. 

Zle względu ma kiryzys jaki  prze- 
żywia obecnie wraz z imnemi 'imstytucjami 
i masze Towanzystwo Opieki nad Ociem- 
mniaąłymi, Zarząd Kuratorjum jest głębo- 
ko przeświadczony, iż Wielebny Ksiądz 
Proboszcz mie odmówi swej pomocy 'w zbo- 

żnej sprawie, 
Dopomóżicie 

Zarząd Kuratorjum nad Ociemniałymi w 
Zarząd Kuratorjwm nad Ociem- 

niałymi w Wilnie. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
WIOSKA NIA (AIŁTAJU ' 

Sowiiecka pradukidja filmowa odznacza 
się ruchliwością. To со się kręci w So- 
iwiletaich dalekie jest od wiszelkiego szajblo- 
mu; ż drugiej znówi stromy szukanie mo- 

wyich dróg wysuwa ma ekran ciekawe, — 
choć niezawsze udatinie eksperymenty. 

Niejednoknotnie wypadało zwracać u- 
weigę ma poziom  kiinematografji sowiec- 
kiej, zawsze z iobowiązkowem zastrzeże- 
miem 60 ido treści i zaiwaintej w miej tem- 
idemicji. 

Jak, przedtem, tak i teraz — obraz 
sowjiedki _zaliniteresuje mas 'wyłącznie i 
przedewiszysitikiem jako film rw którym 
są nieprzeciętjne często wartości artystty- 
czne. 

pierwszych 

nieszczęśliwym _ ociem- 

  

„Wioska: na Ałtaju od! 
do ostatnich zdjęć tjest filmem otysginal- 
mym. Treść obracą się dokoła zmagań 
młodej nauczycielki, pełniej idealizmu, ró- 
żjnjych haseł j| zasad! — z twandą mwzeczywi- 
stością życia w odległej dzikiej wilosce. 

iPnzypuszczalnie obraz nie wyszedł cała 
z pod możyc cenzorskich bo lukii logiczne 
są zbyt jalskirawie. Zresztą nie stanowi 
to kwestji, gdyż treść miie zainteresuje, 
inawet 'wnęcz przeciwnie, miejscami mu- 
dzi. . Dla amatora filmu pasjonujące jest 
naliomiast śledzenie tych dhnopowatych i 
i mieociosamyjch efektów, z których pow- 
staje prymitiyw wrażenia. Obok zjawia 
się zmłakomicie wyzyskany symibol 

zarówno wazmokowy: jak slłłudhowy.  Obmaz 
mie jest mówiiony, ale dźwiękowy w maj- 
lepszym gatunku. Muzyka mówi bardzo 
wymaźniie, czasem * deneriwująco — ale mo- 
no, 

Razi niieco zbytnia  teatralmość — ее- 
stów: — choć miekłtórzy chcieliby wiidzieć 
i (tu prostotę. 

Poza podglladaniem. šmieilszych  efek- 
tów, i wmażeniiem ich wartości estetycznej 
— film jak: się powiedziało wyżej, spec- 
jalmie mie zainteresuje. 

Miożma copuiamda mozwłażać samo za- 
gadniemie pracy, nauczycielskiej ma wisi, 
mallkę z ciemnotą i t. p. kiwestje. Można 
transponowiać tio wiszystikio ma miaisz grumt 
(modiobnie jak tto: było możma robić z ,„Bez- 
dominiymi*) — ale tło już jest druga stfro- 
ma! medalu. ; Tad. С. 

List do Redakcii 
Szanowny Panie Redaktorze 

W Nr. 55 „Stowa“ w „liście otwartym do 
P. Prezydenta .m. Wilna, d-ra Maleszewskiego“ 
P. dr. Ś. Brokowski kilkakrotnie mówi o „opo- 
zycji endecko — žydowsko P.p.s.owskiej“. 

Otóż w Części, dotyczącej sekcji Żydow- 
skiej Wileńskiej Rady Miejskiej, twierdzenie po- 
wyższe P. D-r Brokowskiego nie jest zgodne z 
rzeczywistością, albowiem fr. Żydowska Rady 

Miejskiej nie należy ani do „stałej opozycji”, 
jeżeli taka „opozycja* wogóle na. terenie R. M. 
istnieje, ani też — do frakcji prorządowej R. M. 

Frakcja żydowska R. M. jest organizacją 
samodzielną, która w swej działalności kieruje 
się względami reczowości i słuszności. 

Z wielkim szacunkiem 
Dr. J. Wygodzki. 

Od redakcji. — Zamieszczając  powyžszy 

list Ieadera reprezentacji žydowskieį, nie mc- 
żemy się powstrzymać od uwagi, że przecież 

tak jest, jak to napisał dr. Brokowski, a mia- 

nowicie, że istnieje kontakt na gruncie rady 
miejskiej ugrupowania endeckiego z żydew- 

skiem, jak o tem świadczą chociażby szczegó- 

ły sprawy dra Rafesa, nie mówiąc już o socia- 
listach wileńskich, którzy mają wogóle prze- 
dziwne kontakty. 

RAIT T DRS ANNA POKO CERATO EO PROSZEK ION VARTAI I PROZY TORT ACCES 

i cierpiący na bóle nerwowe winni we własnym interesie wypróbować tabletki Togal. Toga 
bowiem zwałcza te niedomagania, wstrzymując nagromadzenie się kwiisu moczowego, który, jak 
wiadomo jest przyczyną tych cierpień. Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we 
własnym interesie tylko oryginalnych tabletek Togsl. Do nabycia we wszystkich aptekach. Cena Zł 2.- Toga 

  

DLA DZIECI ktore nie znoszą tran u 

    
magistra A. BUKOWSKIEGO 

Zawierający czynniki witaminowe 
Zwiększa wagę ciała, poprawia zpetyt, 

pobudza przemianę mater]ji. 
Wystrzegač się Dezwartošcioxych namiastek 

| naśladownictw 

wyjaśnienie redakc|iš 
W feljetonie z piątku naszego pisma, pod- 

pisanym „Wysz.* umieszczona została rozmo- 
wa z nauczycielem, który charakteryzował ogól 
nikowo stosunki w gimnazjach prywatnych, a 
następnie zacytował pozytywnie z pośród gita- 
nazjów wileńskich cztery zakłady. W związku 
z tym ustępem feljetonu, redakcja nasza w 
porozumieniu z autorem feljetonu, uważa za 

właściwe wyjaśnić, co następuje: 

Nie leżało bynajmniej w intencjach autora 
feljetonu wyrażać komukolwiek nagany, ani 
też jakieś prywatne gimnazjum wileńskie kry- 
tykować. Powtórzona w feljetonie rozmowa z 
nauczycielem oparta była na fakcie autentycz- 
nym, nazwisko tego nauczyciela znane jest 
redakcji, ale wypowiedziane przez niego. sądy 
i poglądy powtórzone były w feljetonie, jako 
materjał ogólnikowy, Świadczący o niedolach 
zawodu nauczycielskiego, a bynajmniej nie 
jako krytyka tego, czy innego zakładu prywa!'- 
nego w Wilnie. Redakcja nie miała żadnego 
zamiaru wynosić jedne zakłady prywatne po- 
nad drugie i przyznaje, że frazes z wymienic- 

niem niektórych gimnazjów mógł być niewłaś- 

ciwie zrozumiany. 

Celem tego wyjaśnienia jest zaznaczemiż, 
że redakcja nie miała żadnej intencji wyp '- 

wiadania własnego sądu o wileńskiem szkoliw- 

ctwie prywatnem i nie ma żadnych danych 
do czynienia w tej dziedzinie jakichkolwiek ko- 
mukolwiek zarzutów. Intencja p. Wysz. była 

nawskroś numanitarna, chodziło mu o wyraże- 

nie współczucia nauczycielowi, którego różae 

rzeczy spotykają w jego pracy zawodowej, 

ale nie miał wcalę specjalnie stosunków wileń- 

skich na myśli. 

WĘGIEL górnośląski 

po cenach zniżonych 
polece 

M. DEULL, Jygiellekska 3, tel: 811 

SPORT 
Narciarskie mistrzostwa Wiina 

Dawidek (Zakopane) zwyciężył w bie- 

go do kombinacji. — Woyna (Gdańsk) 

8 w indywidualnym 

Dmugi dzień zawodów. Zgimiteresowamia 

się publiczności i maesz zawodniiczych  je- 

szcze 'wiiększe niż w pienwszym dmiu, — 

gdyż do biegu startują zakopiańezycy: — 
Dawidek, Mamduła, Lorek, Bunga i Gab- 

ryś, gdańszczanin Woylna oraz elita miej-- 

seowa z Łabuciem, Stamkiewiezem, por. 

4Morżkowiskiim, Hermanowiczem i Star- 

kiewiczem na czele. 

Konkurencja. mocną. Zalkopiiańczy - 

cy nie wyglądają zbyt groźmie ale zarjenitło 

wami widzowie wiedzą, że są groźni. — 

Woyma dał się już poznać  jalkio zawod- 

nik doskonały. Z naszych najgroźniej przed 

stawia się Łabuć! 

Publiezność jeżdżąca na nartach „em 

gruje“ na trasę obserwować zawodników, 

podpatrywać styl. Spora grupka cieka- 
wych oczekuje ma zjeździe przy t. zw. 

strzałee Sapieżyńskiej, 

Widowisko b. ciekawe, gdyż zjazd 

trudny wymagający miemałej dozy umie- 
jętności. 

Trudno jesti zonjanitować się, kto ma 

dobry, kłio najlepszy czas. Wojma wyszedł 
ze startu  jałko trzeci, ma wspomnianym 
zjeździe (tuż przed metą) jest pierwszym. 
Stamkiewiicz i Stamikiewicz trzymają się 
doskonale, zaklopiańczycy, wiymaźnie madro- 
bili czas, Łabuć wiymuszył jako 27-my, — 

Podliczenia czasów finwa długo. 'Wie- 
czorem otrzymujemy wrymilki. 

Pierwsze miejsce ma Dawiidek (Zako- 
pame) czas 1 g, 25 m., następne Marduła 
(Z) — 1 gi 27 m., Woyna (Gd:) 1 m. 28 m. 
40 sek., Liorek (Z) 1:28,52, Łuabuć (Ogni- 
sko) Wilno — 1:28,55. Bursa (Z), Gabryś, 
Stankiewicz Wilno (/AZS). 

Wyniki uzyskane do kombimacji (bieg 
18 klm. i skok) są następujące: Dawidek 

— mota 240, Marduła — 229,5, Lorek 220,5 
Bursa — 213, Gabryś — 213, Stamikiewicz 
— 210. 

W biegu indywidualnym zwyciężył 

Woyno, przed Łabudlem, Stankiewiczem 
(1 p. p. Leg.) i pom. Mongdkiowskiim 1 p. p. 

Leg. (Alle, ia; propos Starkiewiicza: w mu- 

merze piatikowym omawiając bieg ma 30 
klm. i wspominając o zdyskwalifikowaniu 

Stamkiewicza za skrócenie trasy napisaliś- 

my. „stare przyzwyczajenie podprowadziło 
go. Zwrot tem miiesłusznie użyty w tym 
wpipadku krzywdzi zawpdnika, gdyż wska 
zuje ma jego złą wolę gidyż tymezasem to 
oskamnženie dotyczy kogo innego). 

* 

    

  

  

* * 

Dziś ostzitnii najciekawszy: dla publicz- 
mości dien, mistirzostw. Kilka biegów. i 
efektowme skoki. Wszystko to odbywać 

się będzie t. j. Stamti i meta (biegów oraz 
skoki mia boisku 6 p. p. Leg. ma Antokolu. 

Bieg pań rozpocznie się o godz. 10 ra- 

io, jumjórów ю 10 m. 30, uczniów i meze- 
mie od 10.45. Skoki od 12 m. 30. 

Wieczorem rozdanie magród u. „/Zżelone- 
go* Sztmallła. 

——-=000—— .



   
— KLUB KOBIECY W! NOWOGRÓRKU 

Zamzad Wlojewódzikiięgo (Zinzeszenia Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w dniu 27 otwie- 
ra w. swoim lokalu przy: ul, Z. Beczkowi- 
cza Klub Kobiecy. Przybywa więe w: 

tem sposób jeszcze jedna placówka tego 
ruchliwego: sitowiamzylszenią. 

Z okazji otwarcia, urządzojnia zostamie * 
towarzyska herbatka bridge w dniu 27. II. 
Początek o godz. 18-tiej. Wistęp za zapro- 
szemiami 1 zą. 

— ZLIKWIDOWANIE TAJNEJ GO- 
RZELNI. W dniu 24 b, m. patrol postenuń- 
ku P. P. z Dworca ujawauiła potajemną go- 
rzellnię we wisi Kodki: gm. dwyorzeckiiej, — 
zmajdująca się w pełnym ruchu. „Perso- 
mel“ tego szaicowmego zakładu, w. osobach: 
Miniszena Jana i Stanikiela  Aintloniego — 

zatrzymano ma „gorącym uczynku”. 
Trzech iminych współpracowników  zbie- 

gło Na miejscu policja zabrała aparat 
składający się m kotła, trzech beczek od- 
pędowych, kilka cebrów i rur, oraz nieco 
wypędzonego już alkiolhnoliu. 

— KRADZIEŻ W NOWOGRÓDKU. 
Wi nocy na 24 b. m, ma szkodę Feliksa, Ży- 
Niskiego (Kręta nr. 9) skradziono — 50 
kiig. słoniny. Poszkodowany wskaza! dom- 
miemamego złodzieja. Policja prowadzi 
dochodzenie. 

Tejże mocy ma szkodę |Aleksamidra Dro- 
zda  (Słonimeska Nr. 48) skłnadziomo ze 
stodoty uprząż na konia wraz iz chomątem, 
maz kilka worków. Sprawiey marazie mie- 
ustalemii. 

— POBITY PRZEZ NIEWIASTĘ, W 
dniu 21 lutego 'we wsi, Nieustycze gm. 
horodeczańskiej powstała. bójka sąsiedaka 
między Dorożejem Włodzimiemzem a mal- 
żeństiwem: Michałem i! Aleksandrą Hiawro- 
szami. Dorożej udenzył. siekierą Michała 
Hawrosza, a broniąca męża! Haiwrioszowa 
zdzieliła Dorożeja  widłami. * Rozżalomy 
Dorożej — złożył zameldowanie wraz ze 
świadectwem lekarskiem ma posterunku. 
'Temaz pewnie Harwrosz poskamży się na 
Domożeja. Epilog zapewnie rozegra się w 
sądzie. 

4 f 
POSIEDZENIE — ORGANIZACYJNIE 

KOMITETU UCZCZENIA IMIENIN MAR 
SZAŁKA. jWI dmiiu 28 lutego m. b. «0 godzi- 
nie 18-iej w Sali Sejmikiu Powiłatowiego 
przy ul. Orzeszkowej Nr. 3. adbędzie się 
omgamizacyjne posiedzenie Komitetu ucz- 

czemia Imiemim Miamszałkia Józefa  Pił- 

— [PROCES REDAKTORA „ROBOT- 
NIKA'* O ZNIESŁAWIENIE TUT. MA- 
GISTRATU. W dniu 6 marca b. r. Sąd 
Okręgowy w: Grodnie mozpaltrywać będzie 
Sprawę z oskłarżenia medatktiora odpowie- 
działnego „Robotnika p. Wacława Czar- 
mockiego oskarżonego z ant. 533 K. K. 
W danym wypadku chodzi o artykuł u- 
miieszczony w „Robojłniiktu”, którym ma- 
gistrat czuje się zniesławiomym. Praces 
tem miał się odbyć w (Wiamszawiie, lecz 
że waględiu na to, że większość  świaldków 
zamieszkuje w Grodnie, rozprawę przenie- 
silomo dło. Grodna. 

Ciekiawy tem pmoces wzbudził w: mie- 
ście duże zaimteresowiamie. 

— NOWI ADWOKACI. Jak się dowia- 
<dutjemiy dwiaj gmodmianie, aplikanci а@- 
wolkaccy, a miamowicie p Jam Rataj i 
Aleksander  Kimzyżanawski złożyli w tych 
dmiach egzaminy  adwiokackie i zapisami 
zostali ma lisftę adwokatów. 

— ODCZYT IPOPULARNY W: KINIE 
„ŚWIATOWID W miedzieię dnia 26 lu. 
tego b. r. o godz. 13,15 bezpośrednio po 
sumie odbędzie się odczyt populamny w sa- 
It kina „Światowid Odczyt wygłosi prof. 
Michal Gasperski mia ltemalt „/Państwio bez 
Boga". Wstęp bezpłatny. 

LINA I TAKE " ИАИ | UAI 

Dźwiękowe Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Najnowszy przebój sezonu 

WYROK MORZA 
Potężny dramat życiowy. W rołach głównych 
WALTER HUSTON, HELENA CHANDLER 

I KENT DOUGLAS 
Wstęp od 49 groszy. 

i A AA 
Džwiekowe Kino „APOLLO“ 

Dominikańska 26. 

FLIP i FLAP 
G ki enjalni aka gr aaa, arcywesołej 

„ICH DOLE i NIEDOLE" 
ŚMIECH TO ZDROWIE! 

Więc po zdrowie — do Kina Apollo! 
Wstęp 49 groszy. 

K K JA UI K ME 
Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dramat z Krainy Wśchodzącego Słońca p.t. 

Fu Manchu 
W rolach głównych: 

WARNER OLAND I NEIL HAMILTON. 

Wstęp 40 groszy. ° 
La ЫНР 

      

  

   

      

      

  

  

      

FIRMA RADJOWA „„EANBNIĘ<© 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Kanto czekowe 

POLECA 2А 760 ZŁ. GoTówkĄ 
ż-iampowy odbiornik radiowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zminswiawij makeży wpłacić sa PAKO. N. 
82,157 zł. 26, Pozestałość rs zuiczaniem. 

  

— ZAKOŃCZENIE KURSU O. P. G. 

W. dniu 22 lutego r. b. w: sali gabinetu 

fizyczn. Gimn. Państw. wi Baranowiczach 

odbyło się zakończenie kursu infojim. Obr. 

e .. który: ukiończylio 147 csób, — 
Dłuższe przemówienie o obronie przeciw 

giezowej wygłosił p. P. starosta  Neuge- 

bauer ż. Laymam, Słuchacze 2 phize- 

su otrzymują zaświadczeńnia 

  

     

       

  

           
siię będą rw godz. rwiiecz. «od 18-teij 

—UCIEKŁA OD ŻYCIA. W dniu 22 

lutego pomiędzy godziną 8 a 10 kiorzy- 

stając z mieobecnlošei domowiników: D0- 

pełnila samobójstwo przez powieszenie się 

w: polkoju na szalu  jedwabnym Eugenja 

Czyżewska żona zawiiadowey oklicimika — 

drogowego st. Poom(ka.  Pnzyczynia: samo- 

bójstwa: miał być mozstrój metwiowiy. 

— CHCIAŁ SIĘ WYWINĄĆ. Mi 

miee wsi Załwia gm. Kinzywoszym 

dował posterunkowi p. p. w Knzyjwószymie 

że został złapany. piizez ggajowego Orllen- 

ko za samowolne łapanie ryb. Orleniko re- 

widłująje go zabrał mu 20 zł. 

Policja  przeprowadziwszy dochodzenie 

sliwierdziła, że była Ito tyllkio zemsta. 

— CZYŹBY SIĘ ZLĄKŁ. Kilka dni te- 

mu podawaliśmy, o kradzieży karakułlowe- 

go paltia u Berkowicz Zeldy. 
Jakież było zdziiwienie Berkowicz kie- 

dy 'wyszła z domu 23 lutego i zobaczyła 

siwe palito. Nie omlieszikata o tem powia- 
dłomić policję. Palito zostało podrzneone z 

pownotlem. 

zamae|- 

  

— PRZYGOTDOWIANIA DO AKCJI -— 

PRZECIWLODOWEJ I PRZECIWIPOWO- 

DZIOWEJ W SŁONIMIE, Co rocznie Sło- 

mim i 'okiolice położone mad Szezarą i in- 

memi nizeczžkamli w powiecie: ma rwiiosnę ma- 

iwiiedza. powódź. 
W. roku bieżącym w celu  skuliecznego 

przeciwidziałamie klęsce powołdzi,  odby- 

ło się posiedzenie w stanostwie pod prze- 

wodłzlidtiwiem starosty p. Edmunda Kośla- 

czia, ma. którem poza omówieniem  techni- 

cznych środków ochrony objektów za- 

grłożomych, wyłoniono sekcję społeczno ra- 

tunikową, Kltórej zaidamiiem będzie udziele- 
nie pomocy ludności w raziie zachodzącej 

potrzeby Kierownikiem pogotowia wy- 

zmaczono iwieebunmistrza B. Piaseckiego. 

Pogotowie składać się będzie z członków 

słomiimskiiej  odhiotniiczej straży: pożarnej. 
Przybór wód sygnallizować będzie ja- 

zowły jazu 10, odległego od Slomima o 
4 kim. W roku bieżącym (większego przy- 
boru wód w Słomimie mie spodziewają się, 

są jednaik daleko lidące prawdopodobień- 

wittwa. zalamia posesyj pnzy ul. Długiiej, 
Głuchej, zauł. Michałowski i ul. Żwirki 
i Wigury oraz części tych ulic. Z tego też 
iwzigliędiu piomiieszdzemiia: dla: ewemit. ewalku- 

owłanej Tudności i inįwiepliiarza zairezeiwo- 
wialnło. już teraz w: pobliżu tych ulic. Spra- 
wę iochńony mienia ludności, która  zo- 
stanie dotknięta klęską powodzi została 
poruczona (kierownikowi komisarjatu P. 
P. zaś alkeję dożyjwiałniia tej ludności 
porudzomo p. Teležymlie,  prezesce ZOPK 
mw. Slonimlie. 

— NAPAD WILKÓW. Na drogomi- 
strza Żukowskiego ma 27-m km, dnogi 
Zielwia - Zdzięciloł, olkioto wsi! Sliże pow. 

słonimskiego mapadiło. 7 wilków Na moz- 
paczliwe wołanie dnojgiomiisttrza podążył 

ło z pomocą kilkanaście fummamek rwiej- 
stkich jadących kilkaset Kiroków za nim. 
kitóre wilków spłoszyły. 

lidžka 
—BUDZET SEJMIKU. Na ostatiniem 

posiedzeniu Sejmilku  Lidzkiegio w  dmiiu 
21, II. został uchwialony budżet, Sejmiku 

ma. mok 1933-34 iw wysokiości 620.983 zł. 
z czego ma: poszczególne działy przypada: 
drogowy 181.700, spiłata. długów: — 75.315 
opieka. społecznia — 65.500, administracja 
— 56.761, zdrowie publilczne 55.382, mol- 
miiettwio 42.625, (oświialia: i: krullttuna 13.250. 

—POGRZEB OFIARY TRIAGICZNEGO 
WYPADKU. W dniu 24. TL 1933 m. odbył 
się pogrzeb żołnierza Wismuńskiego Ore- 
la, Któny zgiimął tragicznie rw czasie ćwii- 
czeń wi 'ostirem. stinzelamin iapttyleryjskiem 
w 77 p. p. w dniu 22 b. m, 

Nad mogiłą przemówił miejsdawy ra- 
bin Amon Rubinowiicz, modkineślając iż 
Wismuński FoR na postterumku dla do- 
Ъга wspólniej Ojczyzny: * 

— KOMUNISTYCZNA CZWÓRKA — 
PRZED SĄDEM, W dłaim 24. II. 1933 r. 
Sąd Okiręgowy wi Lidzie, rozpatrywał spra- 
wię Abeliorwicza, Miendla 1. 46, Lejby Ope- 
Skinia 1. 25, Izaalka Bakszty lat 24, Mow- 
Szy Koszczery lat! 27, mieszkańców m. 
wje pow. Lida oskarżonych z art. 102 K. 
K. 1930 w. Po przeprowadzeniłu sprawy 
Sąd uzmmał oskarżonych mwinnymi  in- 
kryminowanej im zbrodni i skazał wszy- 
stkich po dwa lata i sześć miesięcy wię- 

ny. 
Względem oskarżonego Abełowicza Men- 

dla ma wmiilosek: obrony Sąd: zarządjał kiau- 

m 

    

    
      

      

P. K. 0. 82.157. 

   

cjii 1000 zł., zaś iwzgilędem Opeskina 300 
+ : gdyż wymienieni zapowiedzieli ape- 

aleję. 
Sprawa itoczyila się przy drzwiach zam- 

Kkinfiętych, 
Abielowicza, bronił adwokat Petruse- 

wicz z Wilna, Lejbę Opeskina bronił ap- 

likamt z Wiilma Banańczyk, Izaaka Bak- 
вобе (i Miowiszę Kloszczera bronił apliikamit 
Gordon również 2 Wilna. 

Rozpiławie prizejwiodnliczył prezes Sadu 

  

Bulkowiski, przy, udziale sędziów  Czaj- 
kowiskilegto & Liandkisza. Oskarżał proku- 
naltor  Szemiiot. 

IA AAA JUD A 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEx 
UMIERA Z GRUŹLICY: WYOBRAŹ SOBi: 
OGROM TEJ KLISKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE: NALEPKI PRZECIWGRU- 
ZLICZE*! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANa- 

TORIUM POD WILNEM. 

BN A) 

Radjo wiieńskie 
NIEDZIELA, dnia 26 lutego 

10.00 — Tramsmisja mabożeństwia z 
Krakowa. 

11.35 — Odczyt misyjnty. 
11.58 — Sygnał czasu 
12,10 — Kom. meteor, 
12.15 — Pomamek symf. , 

14.00 — „Co robi! angielską 
zolmicza* — odczyt! 

14.20 — Muwyka . 

14.40 — „Co słychać, o czem wiedzieć 
trzeba” — wygł. St. Będnzecki, 

15.00 — Audycja dla wszystkich, 
16.00 — Progr. dla młodzieży. 
16.25 — Miuwzyjka. 

16.30 — Rezerwa: 
16.40 — Muzyka. 
16.45 — „Radjo a griamofon“ — 

wygł. Alfred Daun. 

17.00 — Recital. forttiep, 
17.55 — Program ma poniedziałek 
18.00 — Muzyka lekki 
18.50 — „Czego chcecie od współczes- 

młodzież 

pog. 

mego teatru?" — nozmowa z Czesławem 
Miłoszem, przedstawicielem grupy poety- 
ckiej „Piony“. 

19.15 — Rozmait, 
1985 — Wesola. audėja. 
20.00 — Recilial skraypeowy 
21.00 — Andyteja pomorska, 
22.20 — Wiiad. sportowe, 

22.30 — Muzyka 'tameczna. 
22,55 — Kom. meteor. 
23.00 — Mnzyka tamecznia.* 

PONIEDZIAŁEK, dnią 27 lutego 

11.40 — Przegląd prasy 
12.10 — Płyty 

13.25 — Kom, meteor. 
14,40 — iProgr. dzien. ; 
14.45 — Muzyka baletowia (płyty ). 
15.15 — Giełda rolnicza. 
15.25 — Audycja dla dzieci, 
15,55 — Nowe płyty 
16.25 — Fitancuskii 
1640 — „Nożyce cen* — odczyt, 
1740 — Kionicent. 
17.35 — Pięśni 
18.10 — „Brodziński i romantyzm pol- 

ski! — odazyt dla maitiurz. wygł. prof. K. 
Górski, 

18,30 — Progr. na wtorek. 
18.35 — Wliad. bieżące. 
1840 — „Kieruniki polityki zagramicz- 

mej Litwy“ — odczyt Uitewstki, 
18.55 — Roymait, 
19.00 — Recytacje r wykonaniu Tade- 

usza Byrskiiego. 
19.10 — Romait, 
19.15 — Wil. kom. sportowy. 
19.30 — „Nia widnokręgu" || 
19.45 — Phjas. dz, madjowy. 

20.00 — Onereltika, 
22.00 — Skaqzynika! tedhmiczma 
22.15 — Muzyka tam. 
2255 — Kojn. meteor. 
23.00 — Muryka tan. 

EPE Yeyywyysysyyyyrrrteyi M 

Bacznošė! Kreis a scowych wileńskich 

Sprawilizcie 
ceny ogłoszeń i 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwrątpieniz przekonacie się, iż 

ogłoszenia doi SŁOWA oraz da 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie Jest załatwić 
та pošrednicty em Bitra Reklamowego 

S. GRIABOWSKIEGO 
G zrbarska 1, 

tel. 82. 

NO odda aka 

Breosoai: 

2 

W
i
 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. Działki Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

3 Cena od 600 złotych za działkę. , 
INFNORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

    

część pożyczką długoterminową, 

| w maj, Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

Dźwiętowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

Na sceni-: 
WSPANIAŁA REWJA p. 

Na ekranie: Przepiękny film krajoznawczy W KRAJU SREBRNEGO LWA ora: rewelacja sezonu 
ZŁOTY MOLOCH Najstraszniejsze cierpienia młodej miljionerki zadręczonej przez zzzdrosnego męża! — 

W roli główs. „miss Universum" JOAN BENNETT 
z udziałem: Irany Ładosiówny, Hełany Dall, 

t. DO GÓRY NOGAMI H. Rymkiewiczówzy 5. Janowstiego, R. Radwana 
A. Jaksztasa oraz „Radwan-Girls*. — Początek o godzinle 4 pp. w sobotę i niedzielę o godz. 2 pp. 

  

Sława Polski JAR BIEPURA 

w usjgłaśniejszym filmie 
Świata wkrótce w kinie 

„Helios“ 
  

  

Dzwiękowe 

Kine 

HELIOS ZIEMIA NICZYJA momenty! Napiecie. — Na scenie; 

na pozostałe od 90 g 

Najpotężniejsza atrakcja doby obecnej. Fascynnjąay lilm międzynarodowy mówiony w 5 językaca 
Scenarjnsz nagrodzony przez Ligę Narodów. — Muzyka Hansa Eislera. Emocjonające 

Pożegaalne 
Hanki Runowieckiej, A. Belskiego I St. Suchcickiego. — Seaasy o g 4,6,8i 

10.20. — Niespodzianki! Najnowszy repertuar. Uwzgał Na wszystkie szansa: Balkon 49 gr. Parter na 1 s. 80 gr. 

występy artystów scen warszawskich 

r. 

  

Wkrótce 

najlepszy film 

„pod słońcem* Pm 
  

Dziś ostatni dzień „GASNĄCE PŁOMIENIE" oraz REWIA na scenie. 

„SYN INDYJ" 
Ramonem Novarro 

z bożyszczem ekranu, niezapomnia- 

nym „POGANINEM” chlubą 

całego świata 

  

  

  

  

tel. 528 
Moc melodyjnych piosenek Oszsłamiający przepych Wschodu, Zadziwiająca egzotyka, Przewyższające „Poganina* 

„Dziś dawnooczekiwany film ze złotej serji SOWKINO“ 

Dźwiękowe klne DŹWIĘKOWE KINO 

HOLLYWOOD ( KSINO" 
Mickiewiczaj22 Я 13 

tel. 15-28, (JEDNA) Wielka 47, tel. 15-41 
Rež. Traaberg i Kozyncew (twórcy „Bezdomnych*). — W rol. gł, Kuzmina, M. Babanowa, 
S. Gerasimow i P. Sobolewski. — spiewy w jązyku rosyjskim. — Każdy to arcydzieło 
musi zobaczyć. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Pocz, o g. 4, soboty i niedziele o g. Żel. 

Dzwiękowy Dziś. Potężny 100 proc: polski tilm śpiewno-dźwiękowy. Największy przebój prodakcji polskiej według słynnej powieści 
Kiue-Teatr Polska mowa. Polski śpiew. Polska muzyka, 

i a W roł.gł. Krystyna Ankwicz i 
„ŚWIATOWID ELIZY ORZESZKOWEJ 

Mickiewicza 9. 
Mieczysław Cybulski 

  

  

Kino-Teatr 

„ADRIA“ э К ® 
Wielka 36 2) GAUCHO   

John Barrymore, Victor Varconi, Camila Horn, 

ėL GÓ 
Dzis najpiękniejszy program wszystkich czasów! 

(Miasto cudów) 

Dougias Fairbanks I Lupe Velez w najnow. 2-ch dźwięk. przeb, “ 
1933 r. reżys. E Lubicza arcywspaniały dramat 

głównych John Barrymore i C. Horn. 
porywająca Argentyńska sensscyjna legenda w 10 akt. o największym zbój- 
niku świata. — W rol. gł Welki Dosgiss Fairbanks i Lnpe Velez. 

w 10 aktach w rolach 

  

OGŁOSZENIE. 

Kiomomik Sądu Grodzkiego (w Wilnie 
VII wewiiru, zamieszkały jw Wilnie, przy 
ulicy Unliwerisyteckiej Nr. 1 m. 9, mia mo- 

cy art. 1030 UPC ogłasza, że w dniu 2 
manca 1933 n. od głodzimy, 10-tej! wano w 

Wilnie, przy ul. Rudmiekiej Nr. 8, iadbę- 
dbile się sprzedaż z licytacji publicznej ma- 

jątlku muchomego naležacego «do Borucha 
Sliwkima, składającego się z pończoch 
„damskich 400 pam, damskich kombinacji 
jedrwalblntyjchh 20 par, oszałcowianegto ma 
lączną sumę złotych: 600, ma zaspokojenie 
pretensji  Gustiawia Konlodha. 

Komornik A, Uszynski 
An 

DON HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
WILNO, ui. A. MICKIEWICZA 9. 

Otrzymano wielki transport 

kilimów 
najlepszy prezent na gwiazdkę 

Najnowsze artystyczne wzoiy. 
Warunki sprzedaży bzrdzo dogodne 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze! 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświśżś, t% 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetys* 

1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona” 

wędług prof. Spuhla. Wypadanie włosów 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze ktewy 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
МР 

JUREWICZ 
były majster firmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki,  biżnierję, 

srebro, platery orsz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 

Wilno, ml Ad. Mickiewicza 4 

m 

  

  

  

  

WITOLD 

  

  

    
= Ча 

i autobusem co godzitię. 

miesięcznemi. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA”   

  

FABRYKA 
rskzap MEBLI 
W. WILENKIN I $-ta 

Spółka z ogr. odp. 
Wlino, ul. Tatarska 20, 

dom własny. Istnieje od 1848. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

   

    

  

      

VTYVYVYVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYT TI, 

NAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
USUWA 

ALE KONIECZNI 
R TYM ZNAKI 
ABRYCZN) 
ERC 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka od odcisków 

  

  

  

    

  

  

Prow. A. PAKA. 

2 AA T bokToR * 
Tau o ZEldowicZ 
Lekarze c: sj ye? HL A 

W LT od 9 do I, 5 do 8-- 

PRE Ls 
Janina DOKTOR 

PIOTROWICZ- ZELDOwICCEOWA 
JURCZENKOWA kobiece, weneryczne — 

Pa Szpit Sawicz kz DAE 
cheroby skórne, wene- sokiai 
ryczne i moczopłciowe a 

przeprowadziła się Ari Т. 

Wiieńska 34 "Kupno 
ii piętro 2 оЕН ке „1 SPRZEDA 

"TVEVYTVYVYVYYT* od 5 — 7 wiecz. 

FK, L. PGSZUKUJE SIĘ 
antyków  bezwzględ - 

Dr. welfson Emich poŃzepć 
weneryczne,  moczo - na Szafa, stół, komoda, 

płciowe, skórne. UL — biurko. Oferty kie- 

Wileńska 7, tel. 10-67. rować z podaniem ce- 

od 9 — 1i 4 — 8. ny i stylu. — Warsza 
--wa, Ujazdowskie 20 — 
-- Koralowa.   

Ratuici 

mianę materji. 

Słynne 

ZIOŁA ZGÓR HARCU D-r 

ganów trawienia, wzmacniają organizm ® 

innych miastach. 

Sprzedaż w aptekach   

   
ujcie zdrowie | 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. ' 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania 'najroz- 

maitszych chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą prze- 

od 50 lat w całym świecie 

są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję or- 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały, nagradzone na 

wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami Vzłot.meda- 

łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wietu 

— Cena % pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. 

składach aptecznych. 

—— MIESZKANIA 
Organizujący się |” Pokojowe — wszy- 

= Wilia stwie wygody. Mieszka 

nie 3 - pokojowe z e- 

tlnh Towarzyski R lektrycznością. — Cia“ 

zamkniety) poszn- [372 3 M. 7 — przy ul 
ks Taoka o Mickiewicza. 

terty na wynsjem 
lub kupno 

UMEBLOWANIA 
dla 5 pokojowego 

loksln. 
Olerty pod „Klub“ 
uprasza się nidsy 
łać do Administracji 

„Słowa* 

  

DO WYNAJĘCIA 
1 lub 2 pokoje z wy- 
godami słoneczne. — 
Można z używalnością 
kuchni. UI. Piłsudskie- 
go 7 m. 9. 

NOWOCZESNE  * 
suche, słoneczne 4-p.- 
kojowe mieszkanie, —* 

—- моте od podatku, ze 
wszelkiemi wygodami - 

DO WYNAJĘCIA 

  

KUPTĘ 
domex« z ogródkiem. — 
Qlerty do Administracji w wilii przy ul. Miłej 

* l 
Słowa pod M. S. nr. 11 (Zwierzyniec — 

у „ коЮю ргхуз!апКи ашФоби, Z POWODU WYJAZ-' 0 
DU, sprzedaję tanio ro. WSE> PY U. Ser 
maite meble, jak: stoły, POKÓJ 

e katanas yi sloneczny do wynajęcia 
ki i inne rzeczy: apa- woz UB CO o 
rat fotograficzny f-my inas Mao A : 
„Contessa Nettel“ — @'5 ° A 

+; mig. sztork. — rozm. POKÓJ 

W a słoneczny 0 2 oknach z 

$ tele - objektyw i inne ПН aw2: DO WYNAJĘCIA 
$ przybory fotogr. Tam- payską 23. Wejście z 

że kupię 3 — 4 lampo- Montwiłłowskiego — - 
wy  radjoodbiornik. — Е 
SKR) O AS AS 
D“ M aa DO WYNAJĘCIA 

‚ „‚ Ройпа!ай$Ка 5-pokojowe mieszka- 
(Małopolską) kiełbasę nie ze wszelkiemi no- 
czysto wieprzową, pslę woczesnemi wygoda 
dwicową i kabanosy. mi. Oglądać codziennie, 

polecają nformacje na miejscu. 
Bila Gałędiowscy Ul. Mał. Pohulanka 10 

m. 2. 
ul. Trocka 3 

Е ( а 
LOKZIE do wycajęcia, z tych 

FYYVYYYYYYYYYYETWYVY dwa dwupokojowe a 
_. dwa pojedyńcze. — al. 

POSZURUWEA Z 
MIESZKANIA > POKOJE 
słonecznego z WYgoda- jąsne, słoneczne — ze 
mi (5 — 6 pok.). Q- wszystkiemi wygoda - 
xolica Pohulanki, Zakrc mj z używalnością tele- 
towej. Zgłoszenia piś- fonu do wynajęcia — 
mienne do redakcji pod Mickiewicza 11-a m. 7 

  

  

  

  

„Pierwszeństwo Z  0- tej, 10-66. 
gródkiem'. —————— — 

| 8 « POKOJOWE + | Makaaanaaaaakakakaas MIESZKANIE POSZUKUJĄ 
DO WYNAJĘCIA PRACY 

Ul. Słucka 13. LL. YYWWYVTYTYTYWYYEY" 
1 (2) POKOJE -- д 

po WYNAJĘCIA w ae ac Mickiewicza 4 m. Sea posznkuje  sfanowiska 

  

radcy prawnego — ul 
Podgórna 3 m. 14 K.M. 

MLECZARZ 
ogrodnik, _ jednocześ 
nie . pisarz, poszukuje 
posady w majątku od 
zaraz. Świadectwa na 
żądanie. Zgłoszenia — 
poczta Olszew „Wir“. LDT 

Różne 

ZAKOPANE 
DARMO — słoneczny 
pokój, doskonałe utrzy- 
manie pożyczającemu - 
2000 dolarów na I hi 
potekę. Oferty: „Zdro- 
wie* Słowo, Zamkowa, 
2 

  

ABSOLWENT 
filozofji i filologii, po- 
morzanin, pragnie się 
nostryfikować. — Czy 
znajdzie na  wilenskieį 
ziemi łaskawą pomoc 
szlachetnych ludzi w 
postaci mieszkania, u- 
trzymania. — Najchęt-“ 
niej w Wilnie. Zna ję- 
zyki „niemiecki, iacinę. 
grekę. Łaskawe oferty 
do „Slowa“ „pod „Fiło- 
pom.“. 

aLAUERA 

pobudzaja zpetvt. 

(W. Z. P. 48)   
  

    

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

4 Ło M i SY Uta ik aa 

  
 


