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SOWIETY A EUROPA ją 
Znakomity publicysta Coudenhove- 

Kalergi ogłosił niedawno nową swą 
pracę „Stalin et Co.*, obfitującą w 
szereg Oryginalnych, częstokroć pa- 
radoksalnych lecz trafnych poglądów 
na stosunki Rosji Sowieckiej i współ- 
czesnej Europy. 

Bolszewizm jest według niego 
wiełkim zakończonym systemem wła- 
dzy, którego składowemi pierwiastka- 
kami są: kościół, państwo i trust po- 
łączone z sobą. ' 

Jako potęga duchowa bolszewizm 
być porównany Zz kościołem 

katolickim, jako potęga polityczna ze 
Stanami Zjednoczonemi; jako potęga 
gospodarcza przewyższa dom banko- 
wy Morgana. 

Trzeci internacjonał jest najnow- 
szy i najbardziej aktywny związek 
religijny; obejmuje niezliczoną ilość 
młodz eży i prozeltów we wszystkich 
częściach świata. 

Komunizm jest religją w postaci 
partji. Trzeci internacjonał jest jakimś 
światowym kościołem. Komunistyczna 
partja Rosji jest współczesnym za- 
konem. Rosja jest państwem kościel- 
nem. Jej nowa religja ma swą bibiję: 
Stary Testament—Marxsowy — Lenin. 
Ta nowa ielisja posiada swego pa- 
pieża, swych kardynałów, swych oj- 
ców kościoła, swych teologów, sąd 
na kacerzy, swój indeks i swą inkwi- 
zycję, swe ceremonjały, dogmaty, 
misjonarzy, swój kult, swe symbole i 
swą organizację, Posiada ona swą 
etykę polegającą nie na znoszeniu 
cierpień, lecz na ich przyczynianiu, 
nie na umieraniu, lecz na zabijaniu; 
wymaga aby wszelkiemi Środkami 
był zrealizowany cel, poddanie całego 
świata nowej wierze. Religja ta zwal- 
cza wszelkie inne, jako swego współ- 
zawodnika, 

Państwo bolszewickie jest orga- 
nem komunistycznego kościoła. Pań- 
stwo to jest w ten sposób połączone 
z kościołem jak państwo watykańskie 
z kościołem katolickim lub arabskie 
z kalifatem, Państwo sowieckie jest 
podporządkowane kościołowi komu- 
nistycznemu. 

Pozornie jest to państwo federacją, 
lecz opiera się na zasad'ie hierarchji, 
jest piramidą władzy, podstawą  któ- 
rej jest klasa robotników przemysło- 
wych; pod nią znajduje się warstwa 
włościańska, nad nią komunistyczna 
partja, wyższym szczeblem partji jest 
komitet partyjny, nad komitetem stoi 
generałny Sekretarz, faktyczny dy- 
ktator. 

System ten nie jest oparty na 
chwiejnym gruncie opinji publicznej i 
swobodnych wyborach, tylko na wy- 
borach jawnych na terrorze wzglę- 
dem poglądów i policji. Najważniej 
sze postanowienia zapadają w małem 
gremjum. Lokalne Sowiety nie są ko- 
murkami władzy państwowej tylko 
jej narzędziami. 

We wszystkich istotnych Spra: 
wach panują metody dyktatury i ab 
solutysemu; wszelka opozycja jest 
zduszana siłą, 

Jak podporządkowane jest pań- 
stwo kościołowi, tak poddaną jest 
mu cała gospodarka. 

Gdy na zachodzie państwo otrzy- 
mując tylko podatki od prywatnych 
przedsiębiorstw i towarzystw akcyj- 
nych, pozostawiając im swobodę 
działania, państwo sowieckie prowa- 
dzi gospodarkę na własną rękę. Pań- 
stwo sowieckie może być przyrów- 
nane do olbrzymiego towarzystwa 
akcyjnego; wszyscy mieszkańcy związ- 
ku sowieckiego są akcjonarjuszami; 
komitet partyjny jest radą nadzorczą, 
rząd sowiecki— dyrekcją; Stalin ge- 
neralnym dyrektorem. To towarzy- 
stwo musi nakarmić, odziać i za- 

trudniać ludność całego związku, roz- 
dziela towary i posiada w swojem 
tęku cały handel zagraniczny, 

Państwo jest jedynym . wielkim 
przedsiębiorcą, jako rozdzielacz poży- 
wienia dla całej ludności, posiada 
nieograniczoną, władzę. 

. Robotnik jest zdany na łaskę i 
niełaskę państwa, które jest jego 
chlebodawcą i dyktatorem. Ten chle- 
bodawca nie tylko dyktuje płacę, 
lecz daje mieszkanie, pożywienie i 
ubranie. Strejk jak i sabotaż jest ka- 
ranym; robotnik znajduje się w więk- 
szej zależności od swego pana, niż 
dawny chłop pańszczyźniany, jest on 
pod wzęlędem zależności zupełnym 
niewolnikiem, 

Monopol. handlu zewnętrznego da- 
je Rosji Sowieckiej olbrzymią ko- 
rzyść we wszystkich pertraktacjach z 
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innemi państwami. Ma ona realny 
instrument potęgi, którego brakuje 
partnefowi. Gdy inne państwa tylko 
mogą ofiarować traktaty handlowe 
ora może ofiarować dostawę, obsta- 
lunki, zakupy, może cały przemysł 
jakiegokolwiekbądź państwa jednem 
pociągnięciem pióra bojkotować. 

Państwo sowieckie opiera się nie 
na opinji publicznej lecz na policji. 

Strach i nadzieja są dwiema siła- 
mi motorowemi życia ludzkiego. Pań- 
stwa zachodnie posługują się oby- 
dwiema dła regulacji życia społecz- 
nego, zachowania państwa, pracy i 
porządku. 

Bolszewizm  zniweczył nadzieję 
jako motor, nadzieję na dobrobyt, 
samodzielną egzystencję, bogactwo, 
siła motorowa na zachodzie została 
w Sowietach zniszczona. Im bardziej 
motor osobistych nadzieji został 
zniszczony, tem mocniej musi dzia- 
łać motor osobistego strachu, a więc 
panowania terroru. Stąd terror jest 
niezbędną częścią składową systemu 
bolszewickiego, nie zaś przejściowym 
zjawiskiem rewolucyjnem. Atmosiera 
strachu stała się motorem i poga- 
niaczem. 

Pewność egzystencji połączona z 
brakiem nadzieji polepszenia losu 
wiedzie do apatji. Stąd niepewność 
jako siła motorowa musi wzrastać im 
bardziej. nadzieja jako siła motorowa 
zanika. : 

Instrumentem bolszewickiego ter- 
roru jest poltyczna policja G. P. U. 
Jest ona najpełniejszym systemem 
szpiegostwa, jaki obecnie istnieje. 
Żadne obywatelskie swobody nie ta- 
mują jej działalności. One są oczami, 
uszami i mieczem rządu. Widzą 
wszystko, słyszą wszystko, obserwu- 
ją wszystko. Kto im się wydaje po- 
dejrzanym, tego aresztują, skazują 
bez wysłuchania i obrony. Nie są 
one narzędziami sprawiedliwości, tyl- 
ko.potęgi państwowej. Prowadzą one 
nieprzerwaną jednostronną wojnę par- 
tyzancką, przeciwko przeciwnikom 
systemu. 

Państwo Stalina jest na wewnątrz 
państwem policyjnem, nazewnątrz im- 
perjalistyczną potęgą. 

Związek sowiecki pragnie swą po- 
zycję mocarstwa w Świecie utrwalić 
i rozszerzyć, jak wszystkie inne mo 
carstwa. Związek prowadził imperjali- 
styczną "wojnę z Chinami o kolej 
mandżurską ową spuściznę Rosji 
carskiej. 

Imperjalizm Rosji sowieckiej ko- 
rzysta ze wszystkich środków car- 
skiej dyplomacji, oprócz tego z ko- 
munistycznej propagandy. Posługuje 
się trzecim internacjonałem jako orę- 
żem przeciwko przeciwnikom, 
rząd carski posługiwał się pansla- 
wizmem. W Azji stara się odegry- 
wać rolę wyzwalającego uciemiężone 
azjatyckie narody przez ucisk Euro- 
pejczyków; w Europie wyzwoliciela 
uciśnionego proletarjatu przeciwko 
wyzyskiwaczom kapitalistycznym. W 
obu częściach Świata znajduje miljony 
sprzymierzeńców. Jej . bezpośrednie 
imperjaistyczne cele są skierowane 
przeciwko Azji, czyniła próby wytwo- 
rzenia chińsko sowieckiej federacji i 
gdy się to nie udało ogranicza swe 
imperjalistyczne cele do Mongolii. 
Mandżurji i wschodniego Turkiestanu, 

Wysiępując w Azji jako mocar- 
stwo poszukujące tam wpływów i zdo- 

byczy, Rosja Sowiecka ma też na celu 
szkodzenie kapitalistycznym państwom 
Europy. Przez niezrzekanie się Besa- 
rabji zachowuje możność uderzenia 
we drzwi Europy. 

Autor następnie rozpatruje t. zw. 
„piatiletkę*. Jest ona w-g niego ka- 
pitulacją komunizmu wobec kapitałiz- 
mu państwowego. Komunizm doświad- 
czył fiaska. Otóż jako współzawodnik 
prywatnego kapitalizmu występuje ka- 
pitalizm państwowy. „Ma on udowod- 

nić, że prywatny kapitalizm nie jest 
jedyną formą „współczesnej gospo- 
darki. 

Coudenhove-Kalegri ma przesadny 
strach przed piatiletką uwieńczoną po- 
wodzeniem. Zdaniem jego, uwieńczo- 
na pomyślnością piatiletka uczyni Ro- 
sję Sowiecką panią rynku Światowe- 
go. Zapomina o tem, że przy naj- 
szczęśliwszej realizacji planu  pięcio- 
letniego pod względem rozwoju sił 
produkcyjnych Rosja zajmować będzie 
podrzędne stanowisko w porównaniu 
z takiemi państwami jak. Stany Zied- 
noczone, .Niemcy, Arglja a nawet 
Francja. Po drugie czynnik em ułatwiają- 
cym w 1930r. uprzemysłowienie Rosji 

Redakcji — 17-82, Administracji — 2%. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów. 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

„WILCZE ZĘBY”. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot* 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

  

MOSKWA. PAT, — Jak podaje prasa świadczył w wywiadzie prasowym, że nie 
sowiecka, w Mandżurji są obecnie dwa ogni wierży w możliwości stworzenia w: rejonie - 

ska niepokoju: Czin-Czou i Cicikar. Zastępca Czin-Czou pasa neutralnego, dlatego też — 

naczelnika japońskiego sztabu Hiakutaka 0- według słów jego — wielu uważa, że bez 

Dymisja przedstawicieli Chin 
w Genewie I Paryżu 

NANKIN. PAT. — Dr. Sze i Wellin Koo i Sze wywołała tu zdziwienie. 
gton Koo podali się do dymisji. jak wia Czang-Kai-Szek zwrócił się telegraficz 
domo, Sze był dotychczas przedstawi- nie do Sze z prośbą o coinięcie swej 
cielem Chin w pertraktacjach, toczą- decyzji, dodając, że rząd chiński popie 
cych się w Genewie i Paryżu na temat ra zdecydowanie jego politykę. Prezy- 
koniliktu mandżurskiego. dent przyjął również Wellingtona Koo 

NANKIN. PAT. — Wiadomość о i zwrócił się doń z prośbą o pozostanie 
podaniu się do dymisji Wellingtona na stanowisku. 

Odpowiedź marszałka Świtalskiego 
WARSZĄWA, 5,12 (tel. własny), — W zamiaru wydawać wobec p, dr, -Dziadosza 

odpowiedzi na pismo Klubu Narodowego dr, żadnych zarządzeń, gdyż zeznając na rozpra 

Świtalski, Marszałek Sejmu, wystosował do wie w Sądzie Okręgowym Warszawskim w 
posła Seweryna Czetwertyńskiego list o tre- dniu 3 grudnia rb, jako świadek nie wystę 
ści następującej: powłał on tam w charakterze Dyrektora Biu 

„W. odpowiiedzi na pismo. Pana Posła z ra Sejmu. Podpisał Świtalski, 
dnia 4 grucalą rb. komunikuję, że nie mam 

s . a a r a 48 

Zniesienie 5 powiatów wej. Krakowskiego 
WARSZAWA, 5,12 (tel, własny), Uchwa cyjnego województwa krakowskiego, oparta 

lone w dniu wczorajszym rozporządzenie Ra. na ustawie z 1931, upoważniającej rząd do 

dy Ministrów w' sprawie zniesienia oraz zmia dokorzywania zmian granic powiatów na ob- 
ny granic w niektórych powiatach na tere- szarze b, dzielnicy rosyjskiej i austryjacko- 
nie województwa krakowskiego, kasuje 5 węgierskiej, ma na celu stworzenie silniej- 

powiatów tego wojewłództwa, włączając po- szych i samowystarczających jednostek po- 
szczególne ich gminy do powiatów  ościen- wiatowych pod względem finansowo-gospo- 
nych. Skasowane zostaną powiaty: wielicki, багсгут. Przyniesie ona również znaczne 

grybowski, pilzneński, makowski i oświęckh/ Korzyści oszczędnościowe, zarówno w zakre- 
ski. Powyższa reforma podziału administra- sie administracji państwowej, jak i komunal- 

nej. ARR 

Poświęcenie kolei Kraków—Miechów 
KRAKÓW. PAT. — Na uroczystość, brał głos minister Kuehn, podkreślając, 

związaną z poświęceniem budowy ko- że rozpoczęta właśnie budowa linji ko 
lei Kraków — Miechów, przybył p. mi lejowej z Krakowa do Miechowa w 
nister komunikacji inż. Kuehn w towa- ciężkich warunkach ogólnego kryzysu 
rzystwie dyrektora departamentu Gałe jest wymownym dowodem, że tak wła- 
ckiego i płk. Filipowicza, szefa wydzia dze, jak i społeczeństwo nietylko umie- 
h: lotnictwa cywilnego. ją bronić się przed skutkami kryzysu, 

O godzinie min. 20 p. minister ale wytężają usilnie swą energję celem 
wraz z otoczeniem pojechał specjalnym stworzenia nowych ośrodków rozwoju 
pociągiem na miejsce poświęcenia no- gospodarczego państwa. Po przemó- 
wej linji kolejawej do Prądnika Czer- wieniu p. ministra obecni podpisali 
wonego. Po dokonaiu aktu poświęce- akt erekcyjny, który następnie wmuro- 
nia przez ks. metropolitę Sapiehę za- wano przy torze nowej linji kolejowej. 

Exspose nowego premjera Łotwy 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, z 
MORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

NIEŚWIEŻ — ul 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

5 NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

K Malinowskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 

„Zwierzyński. ST. SWIĘCIANY 

zajęcia Czin-Czou nie będzie można utrzy- 
mać porządku w Mandżurij, Minister wojrzy 
w raporcie, złożonym radzie ministrów miał 
również zaznaczyć, że sytuacja w rejonach 

Czin-Czou i Cicikaru nie uległa poprawie, 
Zestawiając tego rodzaju doniesienia, 

dzienniki sowieckie, dochodzą do wniosku, 

że Japonja szykuje się do zajęcia Czin-Czou 
oraz że koncentrując wojska w Cicikarze Ja 
ponja przygotowiuje grunt dła akcji w rejo 

nie stacji kolejowej Mandżuli. 

ARMJA CHIŃSKĄ PRZEKRACZA 
RZEKĘ LIAO : 

MUKDEN. PAT. — Według nad- 
chodzących tu wiadomości, gen. Ma- 

Czang-Szen przygotowuje się do przej 

ścia przez rzekę Liao i zamierza ata- 

kować miasto Kung-Tai-Pu. Policja 
chińska w Kung-Tai-Pu, obawiając się 

ataku, miała zwrócić się do wojsko- 

wych władz japońskich o przysłanie po 

siłków, wobec czego Japończycy przy- 

słali samolot i oddziały wojskowe. 

Na Dalekim Wschodzie 
JAK WYGLĄDA TIEN-TSIN 

Coraz te częściej pojawiają się wiadomo 
ści o starciach w Tientsinie j jego okolicy. 
Tientsin przedstawia w obecnym czasie je- 
den wielki obóz zbrojny w oczekiwaniu co- 
raz to nowych wypadków. 

T. zw, iw. Tien-Tsinie „koncesje' otacza 
ją się okopami, zasiekami drucianemi į t, p. 
Szezególnie mocno utwierdziła się obecnie 
koncesja japońska. Oprócz wojska uzbroje- 
ni zostali wszyscy obywatele japońscy 'zdol- 
ni do noszenia broni, Drut kolczasty, bary- 
kady i worki z piaskiem nie ciągną się 
tylko wzdłuż granicy oddziełającej koncesję 
japońską od chińskiej, ałe również wzdłuż 
granicy koncesji francuskiej. 

W górnych piętrach  siedmiopiętrowego 
domu Czuijuej i na jego wieży umieszczone 
zostały karabiny maszynowe, Również kon- 
cesja francuska otoczona została wałem o- 
chronnym, 

Do rejonu Ljasikaj, sąsiadującego z mia- 
stem chińskiem wysłano kompanię Annami- 
tów oraz oddział karabinów maszynowych. 
Wzdłuż granicy budują się okopy, Na gra- 
nicy koncesji angielskiej po stronie chińskiej 
ciągnie się drut kołczasty. Koncesja włoska 
izolowana jest zupełnie od innych koncesyj 
zagranicznych, będąc z trzech stron otoczo- 
na terenami chińskiemi, a z czwartej strony 
oddziela ją rzeka od koncesji japońskiej. 
Włoska koncesja przeżywa nadzwyczaj 'wzru 
szające chwiłe, Ponieważ zachodzi niebezpie 
czeństwo powstania Chińczyków, żyjących 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

— M, Lewin—Biuro Gazeiowe, ul, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni sol. „Ruch 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na s'ronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Tagrariczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc drożej Adniinistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

ponja gotuje się do zajęcia Czin-Czou SILVA RERUM 
Znakomity katolicki publicysta, x. 

an Urban T. ]. umieszcza w ostatnim 
numerze Przeglądu Powszechnego ar- 
tykuł pt. „Jak bromić małżeństwa?” 
Autor zastanawia się nad metodami, 
stosowanemi przez publicystów katoli- 
ckich w walce z projektem prawa mał 
żeńskiego i wykazuje słabe strony po- 
wszechnie przyjętej argumentacji. Do 
słabych argumentów należy przede- 
wszystkiem powoływanie się na kon- 
stytucję i konkordat. 

Wiadc że wprost ani i 
koca e dotyka ana OE 
żeńskiego, W Konkordacie naszym jest to 

luka, która świadczy, że albo w rokowaniach 
o ten Konkordat sprawa ustawodawstwa mał 
żeńskiego nie była poruszana, albo układa- 

jące się strony nie doszły w niej do poro- 

‚ X. j. Urban przeprowadza więc ana 
lizę poszczególnych paragrafów konsty 
tucji i konkordatu i wskazuje na ła- 
twość używania  kontrargumentėw. 
Przestrzega dalej autor przed zbyt e- 
iektownem, lecz mało ważkiem powoły 
waniem się na wolę katolików, stano- 
wiących 75 proc. ogólnej ludności. 

Otóż, kiedy chodzi o iwo 2 
bałbym się poc awiač 5 uch © pó 
całej ludności państwa. Wogóle bałbym się 
odwoływać do zasady większości, jako de- 
cydującej. Gdyby nas było nie 75 proc., lecz 
tylko 49 procą czyżby postulaty katolickie 
straciły na wažkošci?,., 

Zapytajmy szczerze siebie, czy gdyby 
zarządzono plebiscyt w sprawie ustawy mał- 
żeńskiej, moglibyśmy liczyć, że za stanowi- 
skiem katolickiem opowiedzą się wszyscy 
owi katolicy ze statystyki i paszportu?.., 

Wreszcie przestrzega autor przed 
krańcowem domaganiem się, aby usta- 
wa państwowa małżeńska we .wszyst- 
kiem zgadzała się z prawem kanonicz- 
nem Kościoła. 

Zastanawia się więc autor nad tem, 
czy katolicy koniecznie muszą walczyć * 
przeciwko ślubom cywilnym, jako fa- 
kultatywnym obok kościelnych. Mówi: 

„„Wydaje mi się, że ci z katolików, któ- 
rzy zwalczają projekt dopuszczenia ślubów 
cywilnych w jakiejkolwiek postaci narówni. 
zę zwalczaniem rozwodów, nie osiągną 
pierwszego celu, a osłabią. skuteczność wal- 
ki przeciwko rozwodom. 

Cała uwaga katolików, podług x. 
Urbana, powinna być zwrócona na 
sprawę rozwodów. Trzeba zwalczać 
ideę rozwodów nietylko dla katolików 
ałe i dla innych wyznań. 

stw: pank ie jedynie dłatt : by a wsz; nie 
zagrodzić wszelką drogę do zabi dia 
katolików. Występujemy tutaj 'w imię obo- 
wiązującego wszystkich prawła 

w wielkiej ilości w. tej dzielnicy, dowództwo i w imię dobra ogólnego, Zasada nierozer- 
włoskie zmuszone było poczynić różne za- walności małżeństwa jest w naszych cza-. 
rządzenia zapobiegawcze. Na ulicach grani- sach nie mniej ważna od zasady szamowania 
cznych ryje się okopy na wojsko w koncesji cudzego życia, wolności i dobrej sławy, I 
włoskiej, jak:i zresztą w innych koncesjach dlatego prawodawca katolicki nie powinien 

jak: MNIEJSZOŚCI NARODOWE PRZECIWKO RZĄDOWI 

RYGA. PAT, Nowouitworzony 

rząd Skujenieksa stawił się wczoraj 
wieczorem. po raz pierwszy w parla- 
mencie, przyczem premjer wygłosił ex- 

posć, w którem jako zasadnicze wyty- 

czne programu rządu wymienił walkę 

z istniejącemi trudnościami gospodar- 

czemi, dążenie do zrównoważenia bi- 

łansu płatniczego przez wprowadzenie 

stawek celnych oraz popieranie krajo- 

wego przemysłu i rolnictwa. Z dziedzi 

ny polityki zagranicznej rowy rząd za 

mierza popierać wszelkie wysiłki, zmie 

rzające do ustalenia pokoju, szczegól- 

nie krajów bałtyckich. Nowy rząd uzy- 
Skał votum zauiania 51 głosami prze- 
ciwko 36. Przeciwko rządowi głosowa 

li socjal-demokraci, komuniści i mniej- 
ograniczeń importowych, podwyższenie Szości. 

DDT TOKS T ST S II RR TINA LS IA ЕНО СОИ ЛЕНОа 

był Światowy kryzys gospodarczy. 
Udzielano chętnie kredytu towarowe- 
go Rosji Sowieckiej, aby dać zatrud- 
nienie robotnikom. Stąd w 1930 r. gdy 
obrody handlowe państw  europej- 
skich zmniejszyły się przeciętnie o 12 
i pół proc., obrody handlowe Rosji 
Sowieckiej wzrosły o 25 proc. Lecz 
pom mo tego że, Rosja Sowiecka u- 
prawiała dumping nie mogła dać ekwi- 
walentu towarowego dla swego wzmo- 
żonego importu. Stąd ogromna Fmoc 
weksli sowieckich zagranicą, których 
dziś przy wzmożonym kryzysie banki 
światowe dyskontować nie chcą. Wo- 
bec tego dalsze powodzenie uprze- 
mysłowienia Rosji Sowieckiej jest za- 
kwestjonowane. 

Słusznem jest twierdzenie autora, 
że przez wzmożone uprzemysłowienie 
Rosja Sowiecka wzmogła się militar= 
nie w stosunku do Europy. Przyczem 
może ona szybciej swój przemysł 
pokojowy przeobrazić w przemysł 
wojenny, t. j. swe fabryki automobili 
przeobrazić w fabryki tanków, swe lot- 
nictwo pokojowe w lotnictwo wo':en- 
ne, swe fabryki chemiczne w fabryki 

gazu trującego, swe fabryki maszyn 
w fabryki armat i amunicji Tu nale 
ży zauważyć że chyżość przeobraże- 
nia przemysłu pokojowego w  prze- 

mysł wojenny jest uzależniona nie- 
tylko od przynależności jego do pań- 
stwa lub do prywatnych konsorcjów, 
lecz wogóle od całej sprawności me 
chanizmu gospodarczego. Podczas 
wojny światowej Stany Zjednoczone 
posiadające wyłącznie przemysł pry- 
watny bardzo prędko przekształciły 
go w przemysł wojenny. Niemiecki 
przemysł powojenny jest zorganizo- 
wany w sposób ułatwiający przeobra- 
żenie go w. przemysł wojenny. Chy- 
żość i sprawność przeobrażenia prze- 
mysłu pokojowego Rosji w przemysł 
wojenny będzie zależała w znacznej 
mierze od tego czy i w jakim stop- 
niu Ro-ja Sowiecka będzie korzystała 
z sił technicznych niemieckich i ame- 
rykańskich. 

Stalinizm, tak Coudenhove-Kalergi 
nazywa wspčlczesny ustrėj Rosj., jest, 
jak słusznie twierdzi, zaprzeczeniem 
ideału wolności i jest też zaprzecze- 
niem ideału równosci. Jest niewol- 
nictwem państwowem, jest też nie- 
bezpieczeństwem dla Europy, która 
dziś marzy o wiecznym pokoju, gdy 
bolszewizm przygotowuje religijną 
wojnę przeciwko Europie: Europa zaś, 
zdaniem jego, jest pogrążora w anar- 
chji i politycznie nieskonsolidowaną. 

Coudenhove-Kalergi zaleca obronę 

stale jest w pogotowiu, Wejście do koncesji 
jest zamknięte dla tych, którzy nie posiada- 
ją odpowiedniej przepustki. Z chwiłą gdy 
w mieście zapanuje ciemność na ulicach roz 
poczynają się utarczki a powietrze przeszy- 
wane jest zbłąkanemi kulami. 

Dawna koncesią niemiecka, przylegająca 
do koncesji angielskiej, strzeżona jest przez 
policję chińską i oddziały 15 pułku wojska 
amerykańskiego, którego dowództwo i ko- 
szary znajdują się wi tej części, 

Komunikacja tramwajowa już dawno zo- 
stała przerwana, telefon funkcionuje bardzo 
nieregularnie, a obecnie zachodzi niebezpie- 
czeństwo braku wody, ponieważ « wodociąg 
miejski znajduje się na skraju chińskiej czę- 
ści miasta. 

gospodarczą przez prawodawstwo Spo- 
łeczne, obronę militarną przez uwa- 
runkowanie stopnia rozbrojenia odpo- 
wiednio do rozbrojenia Sowietów oraz 
wspólnej obrony granicy europejsko- 
sowieckiej. Europa znajduje się mię- 
dzy Scyllą a Charybdą, między swą 
dezorganizacją i anarchją a niewolą 
jaką niesie ustrój sowiecki. Ani socja- 
lizm europejski, który częstokroć pra- 
gnąłby zlać się z trzecią międzyna- 
rodówką dla wspólnego frontu prze- 
ciyko burżuacji, ani sfery kapitali- 
styczne, które finansują Sowiety, nie 
doceni ją niebezpieczeństwa ustroju 
sowieckiego. Podstawowym. pierwia- 
stkiem ustroju Europy jest wolność 
osobista. Współszesny stalinizm jest 
spadkobiercą caratu rosyjskiego z je- 
go negacją wolności osobistej. Jest 
spadkobiercą Czyngizhanów i Tamer- 
lanów. с 

Autor uważa że negatywnych idei 
nie wysta.cza dla: przeeiwstawienia się 
Sowietom; potrzebna jest idea pozy- 
tywna a tą ideą jest paneuropa. Zna- 
ną jest rzeczą że głównym reprezen- 
tantem i propagatorem idei paneuropy 
jest Coudenhove- Kalergi, 

Władysław Studnicki. 

  

przykładać ręki do stworzenia ustawy, dopu 
szczającej rozwody dła kogokolwiek, jak 
nie wolno mu przykładać ręki do tworzenia 
ustaw, któreby uprawniały kradzież, proste 
zabójstwo itp. Domagając się takiej niero- 
zerwalności małżeństwa, nie m y 
łej samą Sakramentalnością małżeństwa; nie 
wszystkie związki są sakramentalne į nie 
dla wszystkich ten dogmatyczny wzgląd był. 
by zrozumiały i przekonywujący. Nierozer- 
wałność małżeństwa wypływa ze społecz 
nego jego znaczenia, z jego naturalnych ce- 
łów, wreszcie z natury samej obietnicy, któ- 
ra prawdziwe małżeństwo kojarzy. Z zapo- 
znania tych wzgłędów i z dopuszczenia roz- 
wodów płyną nieobliczalne skutki, szkodłi- 
ме @@ społeczeństw, 

Głos x. ]. Urbana w sprawie mał- 
żeńskiej należy do najbardziej rzeczo- 
wych i ciekawy; dlatego też tak obec- 
nie omawiamy artykuł, jak art. w 
czerwcowymr numerze „Prz, Powsz.* z 
r. 1929, jak wreszcie broszura tegoż 
autora pt. „O zdrowe ustawodawstwo 
małżeńskie w Polsce* — zasługują na 
większą uwagę naszego spałeczeń- 
stwa. Lector. 

  

  

We wczorajszym „Kur. WiL“ spotykamy 
notatkę, „klub uliczników*. Osoba, opiekują- 
ca się ulicznikami, widać zbytnio się atmo- 

sferą przejęła, gdyż jednocześnie w tej 
wzmiance spotykamy się z pretensjami „do 
naszego pisma, ni przypiął, ni przyłatał, 

Ponieważ echa ostatniego posiedzenia 
klubu spoteczno-pol'tycznego, nie przestają 

pojawiać się w „Kur. Wił.* więc zmuszeni 

jesteśmy wyrazić swe ubolewanie, jeśli nasze 
Sprawozdanie dotknęło kogokolwiek. Nasz 
sprawozdawca poczuł się dotknięty w! swo- 

ich uczuciach katolickich przez pewne prze- 

mówienia, W żadnym jednak razie jego ostra 

krytyka nie dotyczyła zabierających głos na 

tem posiedzeniu posłów, czy senatorów BB. 
ani też Pań, ani też nikogo z zarządu, czy 

prezydjum klubu. Miejmy nadzieję, że wyra- 

żeniem tego ubolewania incydent ten zam- 
kniemy, Red, 

    

  

i 
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

Drzemka na beczce prachu. 
Konieczność wytknięcia linji usto- stencji rolnika, jest niezrozumiałe — 

sunkowania się gospodarczego, w do- o ile nie szkodliwe dla jutra. Bo cóż 
bie obecnego, niepomiernie ciężkiego, będziemy: warci po „przestękanym* i 
a tak na przyszłość naszą groźnego zmarnowanych czasie, nie ocaliwszy 
kryzysu ekonomicznego, jakie przeży- od ruiny, zagłady i całości wyników 

"wa obecnie szczególnie ciężko zie- pracy swego życia? Tak dalej— - to 
miaństwo kresowe, — staje się dzisiaj życie przejdzie nad nami, zostaniemy. 
naglącą potrzebą. Potrzebą, rosnącą z niezauważeni, zlekceważeni, a w koń- 
dnia na dzień, jeżeli nie z godziny na cu i zapomnieni. W czasach  dzisiej- 
godzinę. Czy wolno jeszcze czekać, szych sentyment, wrażliwość, uczucio- 
czy można z tem nadal zwlekać, gdy wość lub wersalskość stokrotnie prze- 
w oczach naszych już się walą w gru- grywają na rzecz solidarności organi- 
zy coraz to prędzej i coraz to liczniej zacyjnej przy jednolitem działaniu i 
pozostałe resztki dorobku z przed lat prawidłowem tętnie mózgu. Bo na nic 
i spuścizny naszych ojców?- Czyżby nie przyjdzie uiność, że za nas myślą 
sądzone było obecnemu pokoleniu zie- inni, że i zrobią też za nas inni i w do 
mian kresowych, dziś po jedenastu la datku lepiej. Skąd możemy i czy mamy 
tach walki o odbudowę własnych prawo czekać na lepszą przyszłość, — 
zgliszcz, przy nieprzerwanem łożeniu skoro dła tej przyszł”ści robimy tak 
jednocześnie znacznej części wartości mało lub wcale? Co przekażemy swe- 

swego majątku, jak na rzeczywiste po mu potomstwu, gdy dziś już zakrywa- 
trzeby Państwa, tak i opłacanie tym ko my im drogę do nauki i wiedzy, z bra 
sztem przeróżnych eksperymentów, a ku gotówki wycofując ze szkół śred- 
ooraz to boleśniejszych i kosztowniej- nich do powszechnych, z uniwerków 
szych, dokonywanych na majątku oby- do stodół, dogłądać, jak lecą plewy 
wateli, przez liczne przedmajowe rzą- lub sieczkę tną w  sieczkarni dla in- 
dy. Dzięki podobnemu traktowaniu po wentarza? Któż więc ma zastąpić na- 
siadłości ziemiańskich, zostały upodob sze coraz przerzedzające się szeregi? 
nione one do studni, w którą w razie Oby nie pozostało po nas dla nich je- 
potrzeby zawsze można wiaderko za- dynej pamiątki usłyszenia: „bywszyje 

  

rzucić i potrzebną ilość wody wydo- 
stać, bez zastanawiania się, na jak dłu 
go studnia ta wodą może służyć! I 
rzecz oczywista, w podobnej sytuacji 
zamiera i zanika wszelki wysiłek móz- 
gowy, inicjatywa i zapał, dążące do 
rozwoju danego przedsiębiorstwa rol- 
nego, a tem bardziej łożenia w niego 
kapitału własnego lub  požyczonego. 
Tak „wyczerpane studnie" — majątki 
ziemiańskie, stanęły bezbronne, bez 
żadnych zasobów w zbożu lub gotów 
ce, w połowie nieodbudowane, obcią- 
żone przedwojennemi długami, jak i 
późniejszemi, w obliczu katastrofalne- 
go ogólnoświatowego kryzysu rolnicze 
go. Siła przeciwstawiania się, siła ob- 
bronna — żadna, bo nie dano było 
możności i czasu powstać na siłach i 
uodpornić się na możliwe w życiu ka- 
taklizmy, Ziemiaństwo kresowe stanęło 
o krok nad przepaścią — rozpvczęło 
po tegorocznym klęskowym nieurodza 
ju, groźny i straszny w Swych  skut- 
kach głodny przednówek. Brak już w 
niektórych powiatach po dworach chle 
ba na wyżywienie i opłacenie służby. 
Horendalne zadłużenia się w podat- 
kach państwowych i komunalnych, w 

- instytucjach finansowych stworzyły: 
wprost absurdalne warunki możliwości 
do ich regulacji w. najbliższej. przyszło 
ści. Sekwestrator i komornik przeobra- 
zili się dzisiaj w strategów , decydują 
cych, układających plan egzystencji 
poszczególnego ziemianina kresowego 
na roli. Brak dziś czasu na pilnowanie 
pracy we własnem gospodarstwie, jak 
i brak czasu na dopilnowywanie dzie- 
siątków terminów przeróżnych płatno- 
ści, płatności „płatności... 

Większa część dnia spędza się w 
wózku, w wagonie. lub w poczekal- 
niach, urzędach i t. d. W takich warun 
kach utrzymanie się „na powierzchni 
staje się b. problematyczne. Szybką, a 
twardą koniecznością przedstawia się 
dziś sprawa przeistoczenia dotychcza- 
sowego nakładu pracy i całego syste- 
mu obecnych warunków a dotyczących 
zagadnień ziemiańskich, w orbicie 
możności własnych, do dziś przeżywa 
nych: warunków nienormalnych. Jest to 
pilne dła przyszłości nasżej, by unik- 
nąč mis ciągle karzących sprzeczności, 
zawodów i strat , wywołanych wciąż 
jeszcze zbyt konserwatywnie, ocięża- 
le i uparcie ustosunkowywanemi się 
do nieraz z własnej winy powstałych 
niemożliwych warunków. _ Siedzenie 
zaś jak ślimak w skorupie, lub trzyma 
nie się dalej własnego płotku, bez po- 
czucia obowiązku wprost dla dobra 
kraju, stanowczej decyzji i solidarności 
lub zabierania głosu w obronie całości, 

_ bezpieczeństwa i dobrobytu własnego 
państwa, opartego w 80 proc.'na egzy 

Teatr w Lutni 
„PAN POSEŁ I JULJA* 

K. Leczycki i J. Mackiewicz. 

Panowie Leczycki i ]. Mackiewicz 
napisali komedję.. Dali nową receptę, 
jak z nóg zwalić najsilniejszego dzia- 
łacza politycznego. Niewystarczy już 
szarganie opinji zapomocą intryg i plo- 
tek, Ani pamflety, ani krecie podcina- 
nie zielonych korzonków, nie wystar- 
czają. Znać w Polsce metody muszą 
być podwojone, skoro mają być sku- 
teczne. Ośmieszano dotychczas osobę 
działacza. Nasi autorowie wpadli na 
pomysł, aby uwieść mu żonę, przez ta 
do końca rozwalić dom, któregoby się 
mógł rgkami i nogami trzymać. 
Oczywiście jaki pan, taki kram. Poseł 
Nowacki rzucił julję, aby ożenić się 
bogato. Rozwinął jeszcze większą stra- 
tegję, niż dotychczas, mając pieniądze. 
To już do końca kole w oczy. Trzeba 
mu tę żonę sprzątnąć. 

Muszę przyznać, że komedja posu- 
wa się wartko i że w * konstrukcjach 
swoich ma dobre kółeczka. I to chcę 
podkreślić, że przebiega przez nią 
fluid i ani razu w obce kanały nie ucie- 
ka. Menażerja polityczna została poda- 
na śmiało bez maski. Sztuka może być 

ludi“! 
Władze naczelne ziemiańskie w 

swej tak trudnej, jak dziś, a odpowie- 
dzialnej pracy wywiązują się tak, jak 
warunki dzisiejsze na to pozwalają. 
Lecz są to sztaby wyższe, gdzie o sta 
nie ogólnym swej armji pośrednio się 
dowiadują, zaś głos zebranych szere- 
gów przy bezpośredniem zetknięciu się 
stokroć może więcej wykaże, przed- 
stawi i drogę wytyczy. 

Kogokolwiek ciężka choroba złoży 
szybka postępująca ku gorszemu, po- 
woduje to, że zbierają się najbliżsi, 
konsyljum się naradza, i wreszcie jako 
środek ostateczny, a wywołany konie- 
cznością ocalenia życia chorego, doko 
nywa się nieraz zdecydowanego cięcia 
chirurg cznego, poczem chory najezę- 
ściej | owraca do zdrowia, nauczony 
przyk!adem na: własnem ciele, że lek- 
cewsżyć podjęcia środków zaradczych 
dla własnego ratunku, nigdy nie wol- 
no i nigdy nie późno.. To też potrzeba 
zwułania Zjazdu Ziemian Wileńszczyz 
ny i Nowogródczyzny staje się dziś 
jedynym horoskopem, jakie przynieść 
może pewne odprężenie w szybko po- 
stępującym już paraliżu ich gospo- 
darstw. Nie czekajmy więc, aż beczka 
prochu nas obudzi. 

Michał Łaszkiewicz. 

  

Podstawą racjonalnej gospodarki jest 
rachunkowość—podstawą 'racjonalnej gospo- tro”. Złodzieje, prawdopodobnie już wiecąo=, 
glarki państwowej jest powszechny spis lud 
ności. Współdziałajcie z Państwem, 
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POLSKI SPÓŁDZIELCZY 

KIK AZZNNEJLNICŻY w WILII 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

przeprowadził się 
NA UL. PORTOWĄ Nr. 28 m. 1 piętro) Telef. Nr. 8-22. 
Bank udziela swym członkom pożyczek na weksle własne i klijentowskie; przyjmuje 
do inkasa weksle i inne dokumentyza minimalną opłatą; przyjmuje drobae oszczęd- 
ności, poczynając od 1 złotego i większe wkłady na wysokie oprocentowanie; 

wypożycza do domu skarbonki oszczędnościowe. 

Czynny jest codzień od 5ej do 7 ej wieczorem. 

МЕГРОЛМНСЕЛЕНКА? WIEAPYZAFFERTANATZWOCEE NE" OBA i a ВАН ТА. 

A KTO C-CE MIEČ DOBRY ODBIORNIK RADJOWY al 
dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze naładowany 
lub naprawiony akumulator, 

„OGN 
niech się zwróci do firmy 

iwo 
w Wilnie, uf. Ś to Jańska 9. Tel. 16.06. 

Na składzie duży wybór aparatów 
radjowych, słuchawek i głośników 

CENY NAJNIŻSZE 

Е 
WYKONANIE SUMIENNE 

Posiadamy również duży wybór kloszy do lsmp elektrycznych oraz żawówki " 
po cenach najtańszych p 
  

  

o LEONARD PROEL I (TN) 
WIELKA 7. TEL. 11-55. 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 

50—6G60' TANIEJ 
Otrzymano sukna i kamgarny na kostjumy i płaszcze 

damskie i męskie — na smokingi, fraki i spodnie. 

Na suknie Wełny i Jedwabie najnowsze kolory i gatunki. 

Crćpe de chine od 550 zł. czysty jedwab. 

Fulary deseniowe od 6.00 zł, czysty jedwab. 

  

Ceny specjalnie zniżone. 

Polskie koleje państwowe 
WARSZAWA, PAT. — W roku 1930 

Polskie Koleje Państwowe przewiozły ogó- 
łem 153,318,305 pasażerów, 51,321,662 tony 

towarów w transportach normalnych i 
669,714 ton towarćw w transportach po- 
śpiesznych. Ogólna długość eksploatowanych 
normalno-torowych linij wynosiła w tym ro- 

ku 17,351 km, W tym samym czasie koleje 

wąskotorowe przewiozły 912,674 pasażerów 

i 3,560,902 tony towarów w przesyłkach nor 

malnych oraz 3050 ton w przesyłkach po- 

śpiesznych. Długość . eksp!oatowanych linij 

wąskotorowych wynosiła 2249 km, 

Zuchwały rabunek w Łodzi 
ŁÓDŹ, PAT, — Ubiegłej nocy dokonano cie piwnicy, skąd przedostali się: do składu 

zuchwałego włamania do składu futer „Fu- 

rem, ukryli się w piwnicy, znajdującej się 
pod sklepem i w nocy wycięli deski w sufi- 

futer, zabierając pewną ilość futer wartości 
kilkunastu tysięcy zł. poczem drzwiami fron 
towemi wydostali się na ulicę, gdzie oczeki 
wała na nich bryczka, Przeprowadzone do- 
chodzenie nie dało dotychczas rezultatów, 
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MIESZKANIE 

Druskieniki 
SEZON ZIMOWY 15. XII. 31 — 15. II. 32. 

KĄPIELE, solankowe, kwasowęglowe, tlenowe. 
ŁAZIENKI ; odpoczywalnie przystosowane do użytku zimowego. 
DOSTARCZANIE okładów borowinowych do pensjonatów 

LAMPA KWARCOWA 
Doskonałe warunki do wypoczynku i sportów zimowych. 

ŚLIZGAWKA. Tor saneczkowy. Tereny narciarskie. 

Kasyno Zdrojowe czynne cały rok. 

z całkowitem utrzymaniem, opałem i światłem 
6 zł. od osoby dziennie. 

PENSJONATY od 5 — 6 zł. dziennie. 

Dojazd do stacji autobusami. 

Wszelkich informacji udziela Komisja Zdrojowa w Druskienikach. 

Bohaterką jest Julja; ona jest spiri- 
tus movens sztuki. -. Istotną, ukrytą 
sprężyną w naszem życiu jest zawsze 
jakaś Julja, mniej lub więcej widocz- 
na, na brzeg widziałności zepchana. W 
każdym rażie panowie Leczycki i J. 
Mackiewicz wydobyli ze siebie Julję i 
kazali tej Julji mścić się. Mści się 
ona na pośle Nowackim, który ją sro- 
motnie rzucił dla innej. Nowy kochanek 
Julji wykona proceder uwiedzenia. 

Przyznam się, że sprawa została 
postawioną mocno drastycznie. Oto ko- 
bieta pozwala, aby kochanek jej drugą 
zdobywał. Tak widocznie słodką jest 
zemsta, że nawet obawa stracenia 
amanta nie może ją zatrzymać na za- 
wrotnej drodze. Bo przecież jest to 
droga zawrotna dla kobiety, która w 
tragicznej chwili znalezienia się sama 
zdobyła sobie męską oporę i męskie 
ramiona, a teraz pod wpływem zemsty, 
jest gotowa utracić, co zdobyła sobie 
ciężko. 

Perypetje Julji, odtrąconej przez 
Nowackiego nie są ciekawe... Są one 
chlebem powszechnym dzisiejszych pa- 
tologicznych czasów. Perypetje nato- 
miast Julji, która znajduje Bajewskie- 
go, drugiego kochanka, są już ciekawe 
i mogłyby pokusić każdego Szekspira. 

W Lutni była Julją pani Brenoczy. 

1 

przestraszyła się czegoś. Pani  Bre- 
noczy ma to w sobie. co ma Julja. Za- 
tem miękkość kobiecą A la Desdemona, 
z drugiej strony pazury tygrysicy 4 la 
Medea. Została porzuconą i zapada w 
inercję, gdyby nie ta druga natura, któ 
ra nagle, jak lawa w wulkanie się pod- 
niosła i wstrząsnęła całą istotą. Pod 
koniec I aktu Julja jest pyszną w Lut- 
ni, wierzymy, że w świętym gniewie i 
oburzeniu wyrzuca wszystkich gości 
ze swojego pokoju, jakby skażonego 
chramu. W II akcie jest jednak mniej 
wyraźna. Dyszy ona zemstą. Zemsta 
ta tajona, raz wraz pojawia się, jak 
owa para w imbryku, która podnosi 
pokrywkę. Kochanka jej nawego repre- 
zentuje, już nie Gliński, który był No- 
wackim, ale Wasilewski; który jest Ba- 
jewskim. Spoglądając na scenę, moż- 
naby mniemać, że idea zemsty urodzi- 
ła się w głowie Wasilewskiego i że 
idea tej zemsty objęła potem  [ulję. 
Postawić tak sprawę, byłoby to stwo- 
rzyć paradoks. Dramatycznie wylęgnąć 
się mogła idea zemsty tylko w  [ulji. 
Gdyby się była wylęgła w  Wasilew- 
skim, nie byłaby nigdy przyjęta przez 
Julię. Tylko w kobiecie może zrodzić 
się plan. wbrew tej kobiecie, którą ko- 
bieta namiętnie podejmie. Ileż razy w 
naszem życiu mniemamy, że to mężczy 

uważaną za glossę do procesu brzeskie — Miałem jednak wrażenie, że aktor- zna to i owo rozpoczął, a później pod- 
go. ka ta, posiadająca wielki temperament, dając rzeczy głębszej introspekcji, dzi- 

Dalsze represje anty- 
polskie na Litwie 

KOWNO. (Pat.) Oprócz wy- 
dalenia 300 dzieci poiskich z pol- 
skich szkół powszechnych z po- 
wodu tego, że rodzice tych dzie 
ci byli zapisani w paszportach 
jako Litwini, władze litewskie 
wydały zarządzenie zamknięcia 
tych szkół polskich, w których 
wykładają nauczyciele, nie ma- 
Jacy, pełnych praw kwalifikacy j - 
nych. 

Silne mrozy w Rosji 
MOSKWA. (Pat) Od kilku dni Rosja 

Sowiecka opanowana została falą sil- 
nych mrozów, które szczególnie na po- 
łudniu wyrządziły znaczne straty, Na 
mórzu Kasp'jskiem utknęło w lodach 
kilkanaście okrętów. Mrozy sięgają tam 
poniżej 20 stopni. Silne mrozy penują 
również na Krymie i PI Kau 
kazie. Natomiast na dalekiej północy 
w okolicy Murmańska, oraz w połud 
niowych okręgach Kaukazu zanotowa- 
no niika stopni ciepła. 

    

wimy się wprost, skoro był tylko wypo 
wiedział czy sformułował, co nieświa- 
domie w jego partnerce  demonicznie 
powstało. 

Panowie Leczycki i J. Mackiewicz 
nie oburzą się na mnie, skoro powiem, 
że na drodze pisania komedji, odkryją 
sami to, co Szekspir był kiedyś odkrył 
i wszyscy wielcy pisarze świata, to jest 

ową iracjonalność pozorną w kobiecie, 

która po przez mężczyznę zamienia się 

w sensową racjonalność. 
Obaj młodzi autorowie zjedzą je- 

szcze dobrą beczkę soli, nim nauczą 

się w matematyczny sposób markować 

takie utajone stany, jakie były w Julji 
powstały, kiedy zaczęła dumać o szy- 
waistycznej zemście. 

Podczas całego przedstawienia by- 
io widać, że Brenoczy lęka się samo- 
dzielnie stawiać punkty nad i, i że nie 
ośmiela się siebie samej w pełni dać, 

tak jak ją Bóg stworzył, naczynie peł- 

ne słodyczy i furji. Trochę winne wszy- 

stkiemu było także tempo sztuki. Nie- 

rozumiem skąd się takie tempo farso- 

wo-warjackie znalazło w komedji. któ- 

ra wciąż przeskakuje z przeżywań w 

przeżywania głębsze. Odwrotnie, trze- 

ba było iść tempem, w którem posta- 

nowienia mogłyby się były widzialnie i 

namacalnie dla widza rodzić, czyli ów 

murt, który dopiero pozwala wszystko 

objąć i zrozumieć. 

  

W_WIRZE STOLICY 
NOWE METODY NAUCZANIA 
Tomek jest czołowym graczem  Ill--ciej 

drużyny hokejowej AZS-u, a że przytem 

jest miłym chłopcem, wdaję się z nim cza- 

sem w rozmowę, 

— Kiedybyś wolał żyć: 

czasów Stanisława Augusta? 

— Pewnie, że dziś; Szwedów bijemy w 

hokeju jak chcemy, a wtedy oni nas łozli. 

— Szwedzi za Stanisława Augusta 

— A nie, pomylłem się, to za Statuta 

Nieszawskiego nas prali. 

Ponieważ nauczyciel historji Tomka jest 

moim dobrym kołegą, wyraziłem mu swe 

wątpliwości, co do zasobu wiedzy jego ucz- 

nia. Zacny belfrzyna bardzo się oburzył — 

Tomek ma 4-kę z historji : jest luminarzem 

w Vll-mej klasie. 
No, no! 

-— Tłomoku, wyjaśnił mi kolega nauczy- 

ciel, Kuratorjum zabrania dziś przemęczač 

uczni zbędnemi szczegółami. Imiona, nazwi- 

ska, miejscowości — wszystko to, czem są 
naszpikowane dawne podręczniki rugujemy 
bez miłosierdzia. Poco wbijać w głowy, że 
pokój toruński miat miejsce w 1466 roku 
za Kazimierza Jagiellończyka. Ważnem jest 

przecie, nie to, ale fakt uzyskania dostępu 

do morza, więc zamiast o krółu, Toruniu, 

Krzyżakach i dacie, ttumaczę im jakie są ko- 

rzyści z dostępu do morza, że hande!, porty, 
żegluga... m" tym sensie, 

—.Aha! 

— Gospodarcza strona, na nią kładziemy 

nacisk; uczeń musi się orjentować w eko- 

nomicznem położeniu, w sytuacji wogóle, 
chodzi o całość zagadnień — nie o zgłębia- 
nie drobiazgów. 

— Dat nie każecie pamiętać? 
— Broń Boże. Wizytator był kiedyś na 

mojej lekcji — wyrwało mi się powiedzenie: 

„i tak, 24 października 1795 roku Polska 

oficjalnie istnieć przestała”, Potem w kan- 
celarji wizytator mi wymyślał: — nie sto- 
suje się pan do programu, poco ta dokład- 

ność nurząca młode umysły. Wystarczy lek- 

ko powiedzieć: 

— W potowie piątego dziesiątka lat, dru- 

giej połowy osiemnastego wieku... 

— A wielkie bitwy. Czy starasz się wra- 

zić w pamięć swym cymbałom: Płow- 
ce, Grunwald „Kleck, Orszę, Kirholm, Cho- 

cim, Beresteczko, Wiedeń... 
— To stara metoda, to naświetlanie zbroj 

nych potyczek, skupianie na nich uwagi ucz- 
nia. Dziś staramy się unaocznić, że między 
Polską i Krzyżactwem był  wielowiekowy 

zatarg, zakończony naszym połowicznym suk 

cesem. Trzeba, by zdaii sobie sprawę z waż 

ności korytarza — nie, by pamiętali poszcze- 

gólre momenty. Tak samo przedstawiamy 
im całość stosunków polsko-ruskich, pol- 
sko-szwedzkich, polsko-tureckich, bez mar- 

notrawienia czasu i pamięci na bitwy — epi- 

zody bądź co bądź. 

— Tak, że twój piątkowy uczeń może 

nie wiedzieć nawet co było kiedyś pod Ra- 

cławicami 
— Nie chodzi nam o drobnostki, ale o 

całość. W geografji też zarzucono system 

wkuwania dopływów Wisły, czy stolic euro- 

pejskich; nazwy mórz, gór, rzek, miast — 

rzecz to drugorzędna. Grunt orjetować się 

rzecz to drugorzędna. Grunt orjentować się 

nienia, wtedy już jest dobrze. Karol. 

  

dzisiaj, czy za 

Dziś! 
5.30 pp. 

  

popołudniowy 

„Dancing -czerna kawa”       

  

Mickiewicza 11 
tel. 593. 

Akumulatory, baterje anodowe i radjosprzęt za gotówkę 
najtaniej й 

w firmie MICHAŁ GIR 
Zamkowa 20 — tel. 16-28. 

Ładowanie, zamiana na nowe, wypożyczanie i naprawa akumu- 

iatorów, reperacja słuchawek. 

Gandhi złoży wizytę 
Ojcu Świętemu 

RZYM, «PAT. — Dziennik „łk Tewere'* 

donosi, iż wedle obiegających pogłosek 
Gandhi z okazji swej podróży do Rzymu 
złożyć ma wizytę Ojcu Świętemu, Dziennik 

wyraża przekonanie, że z uwagi na olbrzy- 

mie znaczenie kościoła w Indjach wizyta ta. 
jest bardziej niż prawdopodobna. 

Odnalezienie legendar- 
nych skarbów indjan 
NIEZWYKŁĄ HISTORJA W MEKSYKU 

MEXICO CITY. PAT. — Niejaki 
Ernest Loeck, zamieszkały od wielu lat 
w Meksyku, odnalazł legendarne skar- 
by ostatniego wodza Indjan-Tarasków. 
Skarby te ukryte zostały przed 400 la 
ty, gdy Hiszpanie wtargnęli do kraju. 
Wódz plemienia, wzięty na tortury, 
zginął, lecz nie wyjawił, gdzie ukrył 
skarby. Tajemnica ukrycia tych skar- 
ków pozostawała dotychczas w rodzi . 
nie wodza, aż obecnie jedna z jego po- 
tomkiń poślubiła Loecka i zdradziła 
mu tajemnicę. Loeck ocenia skarby na 
25 miljonów dolarów. Rząd przedsię- 
wziął środki ostrożności, by skarby nie 
zostały rozgrabione. 

LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SŁOWA * 

  

1) M НЕОМО НННОННИНИЯАЧИВ` 
LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 
GABINET RENTGENOWSKI 

czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

nd AI J Uk | 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

, składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

WĘGIEL i DRZEWO 

„Lentroonal 
ZAMKOWA 18, tel. 17-10 
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Dziš! 
5.30 pp. 

  

Występy artystyczne 

Loteryika ola Pań       | 
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Julja zatem leciała jak i wszystka 

leciało w. tej sztuce, zmontowanej spra- 

wnie i nie na szablonie opartej. Bo to 

trzeba przyznać, że obaj autorowie zna 

leźli pomysł, który wart jest tynfa. Mi- 

ljardy sprzeczności chwytają „duszę ko- 

biecą, kiedy się chce zemścić, a tego 

co już ma w ręku, nie stracić. W tej 
swojej zemście staje nad przepaścią, 

bo waży się na rzeczy, za które odpo- 

kutuje niebawem. Ale takie już jest 

owe dajmonium w kobiecie, że nic ją 

nie zatrzyma. 
* Nie mogę powiedzieć, aby scena 

uwodzenia pani Nowackiej, to jest 

Mareckiej posiadała istotnie męski 

sztych Wasilewskiego. Może się Wa- 
silewski wstydził być sobą i z głębi 
swojej natury wydobywać  słowicze 
przynęty. To, co widzieliśmy było ra- 
czej recytacją obu autorów. 

Na przedstawieniu w Lutni można 
było zobaczyć, jak bardzo teatr dziś 
chroma: kiedy trzeba dawać subtelny 
ogień erotyczny. Sceny poselskie, spo” 

łeczne, polityczne, wszystkie były bez 
zarzutu, natomiast ta scena gruchania 

i zemsty w HI akcie mocno blada. | 

Jakżesz na tle tej sceny uwodzenia 
było dużo krwi czerwonej w Glińskim 

i Ciecierskim,  Jasińskiej-Detkowskiej. 
Ciecierski był arcydziełem, widzie- 

liśmy nawet kogo podrabiał. Wśród 
postaci w sztuce, uwijał się ksiądz. 

Nie bardzo dobrze rozumiem, do czego 

to było autorom potrzebne. Miało się 

wrażenie, że się tu coś nieprzetrawio- 

nego pęta. Detkowski robił, co mógł, 
ale sytuacji nie mógł uratować. Po- 
dobnie pani Rychłowska. Wreszcie se- 
nator Kunster w postaci Wołłejki, był 
pewnego rodzaju arcydziełem. Snać 
dużo fum i pychy muszą mieć senato- 

rowie w Polsce, skoro zaczynają być 

objektami dla karykatur w teatrze. 

Reasumując, pragnę podkreślić, że 

rzeczy najbardziej interesujące wzejdą 

na scenie, kiedy tempo stanie się nor- 

malniejsze i bardziej sprzyjające dla 
rodzenia rozmaitych aktów  wewnę- 

trzno-psychicznych, które  autorowie 
wpuścili tu i ówdzie. Nie wiem, jakie 

będą dalsze losy tej sztuki. Sądzę, że 

jednakowoż jest ona związana z Julią. 
Istotnie ciekawym * problemem mo- 

że być tylko ]ulja, reszta bowiem 
to tylko rezultat demonizmu tej 
Julji. Jakeśmy daleko odbiegli od 
kobiety, która sztyletem, lub tru- 
cizną mściła si; za hańbę, lub 
zniewagę moralną? w literaturze rodzi 

się nowy typ Medei, kobiety, która roz- 
dzierając wszystko, pogrąża się Saima 

w pełną noc grozy. Mówiąc to, nie 

chcę powiedzieć, że ]ulja-u obu auto- 

rów jest już tem, cobyśmy mogli ua- 
zwać maestrją inwencji. Rzeczy są po- 
dane zgruba, nawet chwilami niezręcz- 
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P.K. O. 
Centrala — Warszawa, Jasna 9. 

Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wiino, Łódź, Lwów. 

PRZYJMUJ E: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 
wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 
odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożozych pieniędzy. 

8. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 

ściowych. 

GWARANTUJE 
kwotą zł. około 500 miljonów w go- 
tówce I w lokatach opartych na złocie 

29-ma olbrzymiemi nieruchomościami, 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy skład- 
kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czenia. 

ss LO Wa 

KRONIKA 
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        Dziś $ W. i. g. 7 m. 28 

Mikołaje | оьв 2 в 50 
Ambrožego 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 5 grudnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 748. 

Temperatura średnia —8. 

Temperatura najwyższa —-6. 

Temperatura najniższa —12. 

Opad w mm: 4 m. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja. spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno zamieć. 

NABOŻEŃSTWA 
— Roraty Stow. Kupców i Przemysłow- 

ców, Staraniem Sekcji Ołtarzowej Stowarzy 
szenia roraty tegoroczne odbęda się w Ko- 

„ściele św. Kazimierza we wtorek dnia 8 gru 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
2. prowadzą do wzrostu ogólnego 

dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 
datków można je składać i podejmo- 
wać w każdym urzędzie poczta- 

wym na terenie Rzeczypospolitej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. 0. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego jest bez- 
płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

nościowych P.K. O. to najlepszy dowód zaułania 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

ściowej w Polsce. 

  

W sprawie dożywiania 
biednych dzieci 

----Podajemy do wiadomości, że stosownie 
do odezwy, umieszczonej w „Siowie* z dn. 

15 listopada rb. punkty, gdzie mają być skła 
dane torebki ze śniadaniami, są następujące: 
ulica Mickiewicza: — apteka p. Jundziłła, 
obie cukiernie Sztralla, cukiernia Rudnickie 
go (róg Trockiej). Wielka Pohulanka — 
apteka p. Monkielewicza, Zwierzyniec — 
sklep kolonjalny, róg Witoldowej i Litew- 
skiej. p. Moszczyńskiego. Ulica Zamkowa— 
Bazar Przemysłu Ludowego, cukierniaSztral 
ta Ulica Wiłeńska — apteka miejska, cu- 
kiernia Rudnickiego "(Róg Trockiej). Ulica 
Kalwaryjska nr. 15 Marja Winczyna. 

Składając serdeczne podziękowania sza- 
nownym osobom, które tak chętnie zgodziły 

- się na wyznaczenie u siebie punktów, żywi 
my nadzieję, że akcja dożywiania najbied- 
niejszych dzieci tak pomyślnie już rozpoczę 
ta' będzie się szybko rozwijała, zawdzięcza 
jąc ofiarności wileńskiego społeczeństwa i 
przyrzeczonemu poparciu tej akcj 

nego działacza na polu filantrop'jnem, opie- 
kuna sierot i ubogich sz. p. dra Juljusza Su 
moroka, który już zapoczątkował swą po- 
moc, składając 125 zł.. 

Niektóre szkoły średnie, jak gimn. im, j, 

Czartoryskiego, gimn. im. E, Orzeszkowej, 
Liceum Filomatów, do których zwróc liśmy 
się o pomoc, już rozpoczęły zbieranie šnia- 

   

  

   

   

dań, mamy nadzieję, że i inne szkoły pójdą : 
za jch przykładem 

Podajemy też do wiadomości, że dotych 
czas wysyłane są Śniadania — 1) do szkoły 
ćwiczeń — W. Pohulanka 9, 2) do szkoły 
ćwiczeń przy sem. Ki. jadwigi — ulica św, 
Filipa, 3) do szkoły powszechnej nr. 6 przy 
ulicy . Wiłkomierskiej, 

Uwaga: w centrali — Objazdowa 6 — 7 
zmajduje się lista osób, biorących udział w 

naszej akcji i tamże można przejrzeć rachun 
ki i przekonać się o dokładnej liczbie wyda 
nych śnizdań, 

Szczegółowe sprawozdanie z całej działał 
ności będzie podane po 1 I. 1922 roku. 

Nowe punkty będą ogłoszone w. następ 
ną niedzielę. : 

Zofija Kossowska, 
 prezeska Stowarzyszenia b. wych. 

gimn. św, Katarzyny w Petersburgu. 
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nie frazowane. Nawet inkubacja zła, 

jest pełna buhalterji, która żąda rewi- 
zji. To, co autorom można jako plus po 
liczyć, to markowanie partytury tekstu 

1 to markowanie zręczne, intuicyjne, mo 
cno mogące ułatwiać aktorom grę. Sztu 
ka jest teatralną i skoro wysiłek aktor- 
ski będzie podwojony, wzrośnie praw- 
da..Jak się w Lutni przedstawia, niema 
ona cienia cieni poezji. Niesłusznie, 
bo poezję mimo wszystko może na- 
dać Julja. 

Zapewne, że trzeba już nie Szekspi- 
ra, ale Dumasa, aby cyzelować półto- 

ny, ćwierćtony, wszelkie tony, bez któ- 
* rych nie może być tej całej zemsty, ca- 
lego przytem uwodzenia. Co jest no- 
wem, to właśnie ta Julja, która z nocy 

PO raz nie wiem który się wyłania, tym 
razem mając jeszcze nowe ząbki i pazu 
ry. Ną drodze wiekuistej Julji, znowu 

ulja, przez nowy pryzmat i w nowem 
zwierciedje. W sztuce obu autorów pan 

_ poseł jest rąmotą jak i cały foxtrot po- 
litycznej pseudosatyry. Wszystko to 
powinno być stonowane, wpuszczonę 
w mgłę, aby tyko jedyna sylweta wy- 
raziście Wyłoniła się z dotychczasowe- 
go bytu: Julja, która przeciw swojej 
naturze kobiecej, mordując tę swoją 
naturę i Tozsząrpując na kawały, zeni- 
stę wykluwa, rzucając tego swojego 
kochanka, jak panterę nie na dawnego 
kochanka, ale na jego żonę i ofiarę. 

Mieczysław Limanowski. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę Pana Redaktora o ta- 

skawe umieszczenie niniejszego listu w je- 
go poczytnem piśmie. 

Nie wątpię, że głos mój, będzie wyra- 
zem żywego zainteresowania ogółu społe- 
czeństwa wileńskiego, które składało datki 
na budowę pomnika Adama Mickiewicza w 
Wilnie. 

O ile przed paru laty sprawę tę poru- 
szano w miejscowej prasie, o tyle obecnie 
zapanowało w tej sprawie głuche milczenie. 
A przecież kwestja ta pozostaje nadał aktu 
alną. jak wiemy z gazet, na pomnik Adama 
Mickiewicza był ogłoszony konkurs, w któ- 
rym przyjmowali udział wyłącznie artyści — 
rzeżb'arze, zaproszeni przez Komitet Budo- 

  

У му Pomnika. Wprawdzie projekty pomnika 
były wystawione latem roku bieżącego w 
pałacu reprezentacyjnym, lecz wystawa ta 
nie była dostępna dla ogółu, który chyba 
może tą sprawą interesować się. 

Wyróżniono podobne projekt artysty - 
rzeźbiarza p. H. Kuny, który, jak słysza- 
łem, bawi obecnie w Wilnie. 

Czy w tym wypadku należy przypuszczać 
że przyjazd twórcy wyróżnionego pomnika 
ie zwiazany z rea!izacją budowy pomn:- 

a 
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku 

poważania 

   

i 

Inż. arch. Wacław Hołownia. 

* 
Umieszczając powyższy głos naszego 

czytelnika, mus'my stwierdzić, iż sprawa 

budowy pomnika Mickiewicza rzeczywiście 

wygląda dość dziwnie.. 

Po pierwszym konkursie, który w swo- 

im czasie wywołał w prasie prawdziwą bu- 

rzę i póruszył społeczeństwo, nastąpił dru- 
gi, zamknięty (aż nazbyt szczelnie!) kon- 

kurs, którego wyniki są właściwie niezna- 
ne. Czy taka konspiracja jest pożyteczna, — 
wątpić należy. Pomnik Mickiewicza w Wil- 
nie jest sprawą, obchodzącą całe społeczeń 
stwło; im więcej będzie rzeczowych infor- 
macyj na ten temat, tem będzie lepiej. Im 

większa natomiast tajemnica będzie otacza- 
ła działalność Komitetu Budowy, tem trud- 
sal ==: g obojętność i zniechęce- 

Miejmy więc nadzieję, iż przykre milcze 

nie Komitetu _Mickiewiczowskiego wkrótce 
się wreszcie skończy. 

      DO ZWALCZANIA 

TYFUSUPLAMISTEGO 
poleca się proszek japoński K A T OL, 
który radykalnie tępi WSZY, pchły, plu- 

j Skwy, prusaki, karaluchy, Tyfus przeważ- 
nie tam sięrozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo, a szcze- 

gólnie przez WSZY ODZIEŻOWE. 
Katol sprzedaje się w składach aptecznych 

i aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz 

Wiino, Kalwaryjska 21. 

ZGRANA ARYTON 
WĘGIEL I KOKS górnośląski poleca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8-11. 
ARADO Oj S ———— 

Aj M i M ЦИ 
dziesiętne 

Wagi i stołowe 

Parniki ži do kartofli 

Siekacze ip i šrėtowniki 

Sieczkarnie 57: ' konne 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

  

    

  

      

dnia br. o godzinie 7 rano. 
— Zarząd Katolickiego Związku Polek 

zawiadamia i przypomina wszystkim czion- 
kom o Mszy Sw. i wspólnej Komunj: na in- 
tencję Jubilatki p. Marji Mieczysławowej Je 
ženskiej, dnia 8 grudnia o godzinie 9 rano 
w kaplicy SS. Nazaretanek, ulica Piaskowa 
Nr 4. ' 
— Roraty Zw, Niż. Funkcjonarluszów Pań 

stwowych. Zarząd Związku Nižszych Fumk- 
cjonarjuszów Państwowych Okręgu Wileń- 
skiego zawiadamia swych członków, iż Ro 
raty odbędą się w dniu 8 grudnia o godzi- 
nie 7 rano w kościele św.Anny,na które pro 
si o liczny udział. 

MIEJSKA 
— ściąganie zaległości podatkowych. — 

dniu i grudnia upłynął ulgowy termin płat- 
ności ostatniej czwartej raty podatku loka- 
iowego. 3 

Obecnie magistrat ściąga  niewpłacone 
zaległości przymusowo z doliczeniem procen 
tów za zwłokę i kosztów egzekucji. 

— Badanie studzień. W związku z groża 

cą Wiłnu epidemją tyfusu komisje sanitar- 
ne zbadają stan studni w mieście szczegól- 
nie tych, z których jest czerpana woda do 

użytku domowego. 

Praktyka wykazała, że np. przed paru 

laty tokalna epidemja tyfusu na ulicy Stefań 
| skiej wybuchła z powodu zatrucia wody w 
pobliskich studniach. 

— Zapobieganie rozszerzaniu 
Się tyfusu. Wczoraj przybył do 
Wilna dr. Anigsztein z Państw. Zakł. 
Hgjeny, który zajmie się zbadaniem 
ognisk epidemicznych tyfusu plami- 
siego, który ostatnio poważnie grozi 
miastu. Będą przeprowadzone bada- 

iwicz, zastępca sekretarza — p, W, Mała- 
chowski. я 

2) Komisja Rewizyjna — przewodniczą- 
cy — p. Dowgielewicz, Członkowie: pp. M. 
Rogiński, B, Starkiewicz. 

3) Sąd koleżeński: pp. inż. Ji Sobolewski, 
inż, W, Nieciengiewicz, dyr, B, Jagoda. 

КОМЕ 
Dzieci dla dzieci. Ach, co zaśliczne przed 

stawienie będzie we wtorek dnia 8 grudnia, 
o godzinie 12 w południe, przy ulicy Koń- 
skiej Nr 3. Mieliśmy już wielką próbę i za- 
chwyceni tem widowiskiem urządzonym sta 
raniem byłej artystki Reduty P. Reny Dzie- 
wulskiej, oraz znanego kompozytora p. prof. 
E, Dziewulskiego, zachęcamy wszystkie dzie 
ci wileńskie do przybycia 

Każde dziecko zobaczy tam  najńilszego 
ze Świętych Św. Mikołaja. A z uzyskanych 
pieniędzy ze sprzedaży  biietów,  poślemy 
książki dziatwie połskiej na obczyźnie. 

Sala ogrzana. 
— Uwadze Sybiraków. — Sekretarjat O- 

kręgu Wileńskiego Związku Sybiraków czyn 
ny jest, przyjmuje i załatwia interesantów 
we środy i piątki każdego tygodnia od g0- 
dziny 18 do godz. 20, wi lokału własnym, 
przy ulicy Arsenałskiej nr. 4 m. 9 

— Baczność podchorążowie rezerwy! Na 
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne- 
go Zebrania Koła Podchorążych Rezerwy 
przy Kole Związku Ofcerów . Rezerwy w 
W:lnie z dnia 14,11 1931 r. « Zarządu Koła 
ZOR. w Wilnie z dnia 15,11 1931 r. wszyscy 
podchorążowie rezerwy należący uprzednio 
do Koła Podchorążych Rezerwy zostali wcie 
leni do Koła Wileńskiego ZOR. na prawie 
członków rzeczywistych. Wobec tego wszy- 
scy podchorążowie rezerwy są proszeni 0 
zgłaszanie się do Sekretariatu Koła Wileń- 
skiego ZOR, ul. Wileńska 33 — Klub Tech- 
ników, w celu otrzymania legitymacji człon 
kowsk'ch, 

Koledzy, ktėrzy dotychczas nie wypelniti 
deklaracji ewidencyjnych są proszeni o wy- , 
pełnienie takowych. 

— Bank Zlemski na bezro- 
botnych. Wileński Bank Ziemski 
oraz P. K. O. oddział w Wilnie za- 
deklarowały na rzecz Wojewódzkiego 
Komitetu do spraw bezrobocia stałe 
miesięczne dotacje w wysokości zło- 
tych 200. 

POLICYJNA 
— Przeniesieni policjanci od- 

Jeżdżają. Przeniesieni z Wina do 
innych województw kom. Dowoyno, 
Matysewicz i Gruszczyński otrzymali 
już dekrety translokacyjne z zazna- 
czeniem, że już 10 b. m. muszą 
objąć nowe stanowiska. 

NOŻYKI DO GOLENIA s 
Najlepsza na Świecie „ECLIPSE 

Cena detaliczna 55 grosry. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Pan Poseł i 

Julja"*. Dziś, w niedzielę, 6 grudnia, o godzi 
nie 8 wiecz. ujrzymy po raz drugi doskona- 
łą komedję współczesną K. Leczyckiego i j, 
Mackiewicza „Pan poseł : Julja", która wy- 
wolała wielkie zainteresowanie w naszem 
mieście, tak ze względu na osoby, autorów, 
jak i na arcyciekawą treść Reżyserię tej in- 
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IGNACY POLAŃSKI 
PUŁKOWNIK EMERYT 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sakramentami zasnął w Bogu 

dnia 5-go grudnia 1931 roku w wieku lat 75. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu żałoby ul Kalwaryjska Nr. 27 

do Kościoła Św. Rafała, odbędzie się we wtorek dnia 8-go grudnia 193: rcku 

30 w eczorem. Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego zostanie 
o godz. 9'ej rano, po- 

m, 7, 
o gudz. 7 min. : d 
odprawione w tymže Košciele we A duia 9 go grudnia 

czem nastąpi pogrzeb na tmentarzu Rossa, a 

o Meris pogrążone w najgłębszym smutku ŻONA i CÓRKI 

Z SĄDÓW 
SENSACYJNY PROCES 0 NADUŻYCIE 

Radjo wileńskie 
Niedziela, dnia 6 grudnia 1931 r. 

9,45: Pogadankę o spisie ludności wyg. 
z Warszawy i, Merson. 

  

PRZY BUDOWIE FORTÓW WOJENNYCH 10,00: Nabożeństwo ze Lwowa. 

DRUGI DZIEŃ PROCESU 12,15: Poranek z Filharmonji Warsz. 
W drugim dniu procesu Sąd przystąpł do 14,00: Audycje rolnicze z Warszawy. 

badania świadków. W. świetle tych zeznań i A e ao z. Warsz. 
SĄ 2 . sk + : zy я 

sprawa nadużyć, do których w wielkiej mie 1640: G os indo 063 

rze przyczynia się bezczynność kierownika 
robót inż, Stanisława Miecznikowskiego, wy 

giąda w następujący sposób. 
Skarb Państwa poniósł straty w wyso- 

kości 872,000 zł, z czego 459,000 przypada 

na rachunek przepiat firmie „Biernacki, Ru- 

czyt z Warszawy wygłosi L. Rutkowski. 
17,00: „Kobieta ma głos! 

17,45: „Ciotka A!binowa mówi!* — mo 

nolog humorystyczny. 

18,00: Koncert z Warszawy. 
19,00: Łitewska audycja ż literacka, oraż 

dnicki i  Budres* pozostałą zaś sumę pieśni litewskie. 

Skarb Państwa stracił z powodu wadliwej 19,20: „Poradnia wychowawcza Nr 3". 
konstrukcji i wykonania płanów. 20,15: Koncert solistów. i 

Rewelacyjnemi wprost były  zeznania 22,40: Kom. i muzyka taneczna z Warsz. 

Poniedziałek, dnia 7 grudnia 1931 r, 

14,15: Muzyka (płyty). 5 

15,25: „Purs jako organizator i wizjoner 

przyszłości" — odczyt z Warsz. 
15,45: Audycja dla dzieci. 
17,35: Muzyka lekka z Warsz. 
19,00: „Kilka słów w. sprawie sporu 

Wilno“ — odczyt. 
19,20. Muzyka (plyty). 8 
19,25: „Co nas boli?" — przechadzki Mi 

ka po mieście. 
20,30: Koncert ze Lwowa. 
22,15: Kom. i muzyka taneczna z Warsz. 

Bezpłatne dostrajanie 
detektorów tylko do dnia 

świadka Karola Wędziagolskiego, który ze- 
znał, że z początku roboty budowłane w Mo 

łodecznie i Helenowie zostały oddane innej 

firmie z przetargu, dopiero dzięki osobistym 

wpływom świadka roboty powierzono jemu. 

Wówczas założono konsorcjum pod powyż- 

szą nazwą, 
Jednakże konsorcjum niedługo istniało, 

gdyż wspólnicy powaśnili się « nastąpił po- 

dział, 

W konkluzji swych wywodów p. Wędzia 

golski stwierdza, że Skarb Państwa jest mu 
jeszcze dłużny większą sumę pieniędzy za wy 

konanie robót, pozatem zwierza się świadek, 

ы 

; : 15 : ю 
za zamiar zaskarżyć Skarb Państwa do 15 grudnia. 

Co do jakości budynków prawie że wszy Rozgłośnia Wileńska pragnąc 
umożliwić radjosłuchaczom na terenie 

Wilna dokładny i czysty odb ór de- 

tektorowy w nadchodzącym okresie 

świątecznym przedłuża termin  przyj- 

mowania reklamacji listownych do 

dnia 15 grudnia r. b. Posiadacze apa- 
ratów detektorowych, którzy w związ- 

ku ze zmianą fali odczuwają w swyc 

odbiornikach jakieś niedokładności, 
proszeni są o podanie do Polskiego 

Radja swych adresów i nr. abonentu 

we wskazanym terminie w celu do- 

konania bezpłatnej naprawy. 

Ofiary 

scy świadkowie. wypowiadają opinję dodat- 

nią. Taką samą opinję dają biegli, wyrażając 

swoje uznanie dla wyboru budulca jako też 
wykonania, Zostają tylko omówione przez 

biegłych pewneł niedokładności, wymikłe z 

zarządzeń komisji ministerjalnej, co spowoda 

wało pewne niedokładności. 

Przesłuchanie świadków zaciągnęło się 
do godziny 7, poczem prżewodniczący ogło- 

sił przerwę do poniedziałku godz. 9-ej, 

W dniu jutrzejszym spodziewane są prze 
mówienia stron i wyrok w sprawie niniej- 
szej. 

  

Chodzi o reumatvzm 
$ Najnowsze badania naukowe wykazały, 
że kwas moczowy nie jest wyłącznym po-   

nia szczurów złapanych w  mieszka- teresującej nowości obiął Dyr. Szpakiewicz, 
nach nawiedzionych tyfusem w celu obsadę zaś stanowią najwybitniejsze siły ze- 

wodem podagry reumatyzmu, lub boli ner- 
wowych. 

Zażywanie więc środków rzekomo roz- 

Zarząd Katolickiego Związku „ Polek ku 

uczczeniu jubileuszu p. Marji Mieczysławo- 

wej Jeleńskiej, złożył na ręce Szanownej Ju- 
ustalenia czy one są roznosicielam 
chorób zakaźnych. : 

W ciągu dnia dr. Anigsztein prze- 

prowadził szereg konferencji w wo- 

jewództwie i magistracie interesując 
się sprawą przedsięwziętych Środków 
zaradczych. 

— Liczba zachorowań na tuus. w 
ubiegłym tygdoniu na terenie miasta zacho 
rowaio na tyfus 38 osób. 

W ostatnich dniach liczba  zasłabnięć 
znacznie wzrosła. Chorzy na tyfus będą bez 
względnie lokowali w specjalnie. wyznaczo- 
nya: przez miasto zakła olacyjnym, co 
zdaniem wiadz zapobiegnie rozszerzaniu się 
epidemii. 

SZKOLNA 
— Z Uniwersytetu. Celem uiatwienia mło 

dzieży akademickiej wzięcia jak najliczniej- 
szego udziału w pracach nad ogólnym spi- 
sem ludności w dniach 7, 9, 10i 11 grudnia 
br. wykładów ani ćwiczeń wUniwersytecie 
Stefana Batorego nie będzie. 

— Ferje w szkołach. Lekcje w szkołach 
w okresie przedświątecznymi będą trwały do 
@та 23 5m. i ferje świąteczne bzdą trwały 
do 4 stycznia. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Polska a Europa. Wykład publiczny 

Wład, Studnickiego odbędzie się 'w niedzie- 
Ie o 11, w loka'u Instytutu Nauk Handlowo- 
gospodarczych, Wstęp dla młodzieży akade 

    

i społu z pp. Dunin-Rychłowską, Detkowską, 
B renoczy, Marecką, Detkowskim,  Glińsk'm, 
Wasilewskim, Ciecierskim i Woiłejką na cze 
le. 

Jutro, o godzinie 8-ej wiecz, „„Pan Geld- 
hab* Fredry, 

— Teatr Miejski na Pohułance. „Teatr 
wiecznej wojny". Dziś w niedzielę 6 grudnia 
o godzinie 8 w. fascynująca sztuka M, Jewrej 
nowa „Teatr wiecznej wojny* w režyšerįi 
Stanisławy Wysockiej, z udziałem całego ze 
społu oraz licznych statystów, Niezwykle ży 
wotne zagadnienie powodzenia w życiu pry 
watnem i spoitecznem postawione jest w sztu 
ce wybitnie współcześnie, Szereg plastycz- 
nych typów oraz egzotyczne środowisko do 
dają wiele uroku tej arcyciekawei nowości. 
W ralach głównych pp, Kamińska, Ładosiów 
na, Szurszewska, Wysocka, Domański, Bie- 

   

   

lecki, Jaśkiewicz, Wyrzykowski,  Wyrwicz, 
Milecki oraz Zastrzeżyński. 

POPOŁUDNIÓWKI: 
Teatr Lutnia „Pan Geldhab", Dziś w 

niedzielę 6 grudnia o godzinie 4 pp. uirzy- 
my klasyczną komedję Fredry „Pan Ge'd- 
hab“ po cenach szkolnych. W rolach giów- 
nych pp,: Marecka, Bielecki, Loedi, Łubia- 
kowski, Wołłejko oraz Zastrzeżyński. 

Teatr na Pohulance „Łalka”, Dziś w 
niedzielę 6 grudnia o godzine 4 pp. ukaże 
się po cenach zniżonych arcywesoła operet 
ka Audrana „Lalka”, ciesząca się wielkiem 
a zasłużonem powodzeniem. 

Św, Mikołaj dla dzieci wileńskich. Dziś 

bilatki dla najbiedniejszych m, Wilna 200 zł. 
Ku uczczeniu dnia imienin, Wielce Sz. P. 

Mikołaja Gołubiewa, dła najbiedniejszych na 

opał skł. pięć zł. M. P, 

puszczających kwas moczowy, jest często- 
kroć niebezpieczne, gdyż środki te działają 
ujemnie na żołądek i co ważniejsze osłabiają 
akcję serca. 

epszym i najpewniejszym środkiem 
przeciwreumatycznym i przeciw bólom ner- 
wowym, jest nacieranie pod nazwą  Ichtio- 
mentol, który często po kiłkakrotnem uży 
ciu usuwa powyższe dolegliwości. 

Ichtiomentol jest stale zapisywany przez 
:ekarzy tak w kraju, jak i zagranicą. 

Ichtiomentol wszędzie do nabycia. 

O iii e i 

DYREKCJA TOW. .HANDL. - PRZEMYSŁ. | 

   

Przy dolegliwościach żotądkowłych, zga- 

dze, osłabieniu łaknienia, obstrukcji, ucisku 

wi okolicach wątroby, złem / samopoczuciu, 

drżeniu kończyn, senności, szklanka natural 

nej wody gorzkiej Franciszka- Józefa działa 

szybko i ożywczo na osłabione trawienie. 

  

   

  

„„ARBON?** 
SP. AKC. w WARSZAWIE 

podaje do wiadomości, osób zainteresowanych, że poczynając 

od dnia 9 b. m. rozpocznie się przyjmowanie podań na posady 
kontrolerów, kierowców, konduktorów i obsługi garażowej. 

Podania winne zawierać następujące dane: 

1) Nazwisko i imię 

1) Wiek 

   
mickiej j wyższych klas gimnazjów bezpłat- w niedzielę 6 grudnia, o godzinie 12 w poł. 
ny. Treść wykładów. W przededniu wojny św. Mikołaj zawita do Teatru Lutnia pod- 
rosyjsko - japońskiej. Wojna rosyjsko - ja- czas przedstawienia „Kopciuszka”, aby ob- 
pońska. Rewołucja 1905 r. darować grzeczne dzieci, 

— Wieczór ku uczczenia H, Sienkiewi- widowni. Rodzice, którzy chcieliby, aby ich 
cza, — Dziś w niedzielę o godzinie 8 wie- dzieci otrzymały upominki od św. Mikołaja, 
czór sekcja dramatyczna „Ogmska* Kolejo- zechcą przy zakupnie biletów składać w ka 
'wego wystawia efektowną sztukę ze śpiewa sie zaadresowane paczkś które. św, Mikołaj 
mi i tańcami „Pani Wołodyjowska" z po- ze świtą wręczy ich poc'echom. Uroczystość 
wieści Henryka Sienkiewicza w inscenizacji będzie tem miisza, że firmy: B. Sztral, E. 
J. Popławskiego i Zbigniewa Śmiałowskiego. Wedel i S. R.dnicki ofiarowały przepyszne 

zgromadzone na * 

ii
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3) Adres | 

ui. Ludwisarska 7, m. 1. 

UWAGA: Przy rozpatrywaniu podań pierwszeństwo będą 

mieli dotychczasowi pracownicy komunikacji autobusowej w Wilnie. 

4) Miejsce zamieszkania 

5) Krótki życiorys. : 

Podania te należy przesyłać tylko pocztą pod adresem: 

  

Przed przedstawieniem wygłosi prelekcję 
; literacką p, W. Arcimowicz. 

Wieczorem tym „Ognisko” kolejowe skła 
da hołd twórcy Trylogii z okazji 15-lecia 
jego zgonu. 

Ceny miejsc od 30 groszy do 1 zł. 50 gr. 
— Zarząd Koła b. Wychowanek gimna- 

zjum S.S. Nazaretanek w Wilnie powiada- 
mia, że zebranie Koła odbędzie się dnia 6 
grudnia rb. o godzinie 4 po poł. w Sali gi- 
"mnazjum. 

— Komunikat Zw. Pań Domu. Dn. 10 bm, 
o godzińie 8 weczorem, w Sali Gimnazjum 
Lelewela przy Pu. Łukiskim  cdbędzie się 
II Zebranie Žwiazku Pań Domu. 

Program następujący: 
1) Słowo wstępne wygłosi p. Helena Sta 

romiejska. 
; 2) Odezyt pt. „Jak należy organizować 

się gospodarczo w chwili obecnej. na mar- 
ginesie zamierzeń Zw. Pań Domu. 

3) Sprawozdanie wygłosi dyr. W. Mazur- 
kiewicz z I Ogóinego Zjazdu Oddziałów w 
Warszawie. 

4) Pokazy materjałów na suknie, płasz- 
cze itd. z Wileńsk'ej Spółdzielni Tkackiej. 

— Walne Zebranie Zw. Sybiraków. W 
niedzielę dnia 25 listopada b. r. odbyło się 
doroczne Walne Zgromadzenie Członków 
Okręgu Wileńskego Zw. Sybiraków w. loka 
lu Związku przy ulicy Arsenalskiej Nr 4 m.9 
na którem zostały wybrane: 

1) Zarząd. na nową kadencję dwu-letnią, 
wi składzie następującym: Prezes — pułk. 
A. Aleksandrowicz, I-szy  wice-prezes — 
dyr Ignacy Mackiewicz, Il-gi wice prezes p. 
J. Grozdz, Skarbnik p. W. Woronicz, Człon- 
kowie Zarządu: p. K. Berezowski, p, j. Pio- 
trowska, o. T. Berentowa. Sekretarz p, Gule 

słodycze, 
Rewja Kolejowa w Lutni, We wtorek dn. 

8 grudnia o godzinie 4 pp. zostanie wysta- 
wiona ciesząca się ogromnem powodzeniem 
Rewja Kolejowa w 18 obrazach pióra Boba, 
Emjota, Lwicza, 2 muzyką Emjota, Jaszezyn 
skiego, Lwicza, Gordon, Petersburskiego, 

Golda, Kataszka i innych pt. „Wielka Para- 
da Kolejowa” przy współudziale 
pp. Skorokówny, Śzwarcóway, zespołu uro- 
czych girls i boy, oraz pp. Szemberga, Emjo 
ta, Lwicza, Werwy i innych. Prolog i reży- 
serja: Karol -Wyrwicz-Wichrowski, Konfe- 

rencier: p, Szemberg, kierownictwo technicz 

ne: Leonard Lwicz, kierownictwo muzyczne 
p. Emjot, choreografja: p. Werwa, Orkiestra 

jazz, składająca się z 10 osób. Ceny miejsc 
zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Hai Tang 

Kino Miejskie — Z nędzy do pieniędzy. 
— Casino — On, albo ja 
Pan: Siedem dni szczęścia. 
Hollywood — Powrót do życia 
Światowid — Bicz Boży. 
Stylowy — Legjon walecznych, 

Tyl ke 
„ORYGINAL 

HAMBARD. 
jest najlepszym /rodkiem 

przeciw 

"OBSTRUKCJI 
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milutkich - 

  

  

ce A LI 8 а 

urtowy Skład papieru i materjałów piśmiennych 

Spółka Akcyjna „PAPIER“ 
WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tei. 501. 

POLECA ARTYKUŁY OPAKUNKOWE: / 

Torebki Ё 
Bibutka, serwetki i inne 

  

Papier pakowy w różnych gatunkach 

Szpagat 

  

    

  

     

  

  

   

    
   

  

|| NA GWIAZDKĘ 
JózEF KŁODECKI 

Wiino, ZAMKOWA Nr.7(obok kościoła św. jana). Telefon 928. 
Poleca po cenach bezwzględnie niskich firanki, obrusy, kołdry watowe i plu- 
szowe, poduszki, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kamizelki wełniane 
i pullowery, galanterję. %ełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie. 

Resztki w wielxim wyborze. 

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY. WYPRAWY ŚLUBNE. 
Wielki wybór wszelkich towarów . 

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i tartuszki z rabatein. 
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Sensacja dnial 

„LWÓW w WILNIE! | | 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 

  

© GRZEBIENIE ELEKTRYCZNE 
IWO "(| LAMPECZKI LANCELA 

a PERFUMERJA, KOSMETYKA cte, 

_ PREZENT 

  

  

  

SŁOW ao 

  

GARNITURY KRYSZTAŁOWE 

NA WSZELKIE CENY 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska 

przy ul. Niemieckiej 28, 

Porudomińskich 
1 piętro (róg Wielkiej 

telefon ten sam 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

) 
® 13-72 — Nadszedł świeży transport futer. — 

  

  i GUSTY Cd czwartku 3 grudnia r. b. Tyg. P.A.T. i Dla mtod-iežy od $ 02 6. AO „Z nędzy do pieniędzy” 
„Dwa lądy, dwa kraje, jedno Serce, jedna dusza". „Nasza praca na morzu”. 2 ь (P 

Godz. 6, 8 i 10 w. „Pleśń wiosenna dramat w 10 aktach. Nad program wesoła komedja. 
Koncert, orkiestra pod batutą p. M Salnickiego. Ceny m.eisc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 33 do 10 w 
  

  

Poleca po cenach znacznie zniżonych KUNO 

J P a SKŁAD MIEJSKIE. 
APTECZNY SALA MIEJSKA 

a r u Ž a Egz. od 1890 r. Ostrabramsks 3 

Mickiewicza 15, vis-a-vi: Hot. „Georges“ tel. 482. bikes 

KINO-TEATR 
Dziś! Genjalna 

gwiazda egzotyczna Anna May Wong yn godos m MAI TANG 

  

  

  

  

  

  

  
poleca znakomite i niedoścignionej jakości 

ZAUUNI 
      
      
    
       

Poczatek o g dz. 4ej, w dnie świateczne o godz. 2-ei. Ceny od 4i_gr. 
  Wkrótce! Przepięknyy oŹwięk til duk: 64 p.t. rótce pięknyz oźwiękowy tilm produkcji „Sowkino P 

WIEJSKIE GRZECHY 
Dramat erotyczny, mający za tło stosunki rodz nne w rosyjskiej wsi. 

W rolach głownych wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie. 
  

  

  D.ś'N 

LEGIOŃ WALECZNYCH 
ом 5га bezkonkurencyjna 100 proc. dżwiękowa stpersensacja po raz pierwszy w Wilnie 

najpi kniejszy dźwiękowy sensacyjny dramat 
w 10 akt, W.rot. gł. Ken Maynard i Nora 

Lane Nad prog m: Najnowsze dzieło po raz pierwszy w Wilnie w-g powi ści Ruperta Huges': „Dziewczę z 

Barki* p.t. „Anioł miłości'* salonowo erotyczny dramat w 10 akt. W rol, gł. Sally O'Neil i M*. Gregor. 
  

  

: WILNO, ulica Wileńska Nr. 29 
EKSPORTOWE (jasne) akcie przez korytarz m. 1. Dźwiękowe 
BAWARSKIE (ciemne) POLECA Kino 

B PORTER IMPERJAL (czarne) Bieliznę męską i damską, pończochy, skarpetki, rękawiczki, koł- 66 
Żądajcie a przekonacie sięł nierze damskie i męskie, a: sztuczną biżuterję i nowości 95 A 

Reorezentacja; ul. Jegi-llońska 9, tel. 5-44. rzedświ : rerentac ЧЬ АНО 5 Udziela rabat przedświąteczny. 

» 5 Dźwiękowy 

r bi STYLOWE | ERRARRRRRNRANAN ©0600©00000000% KinoTėsti 
EeDiE ; nowoczesne OBWIESZCZENIE GGŁÓRZEŃYE „STYLOWY" 

er ożediet 1akóści \ Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Ki i i ini Wa P rzędnej | 3-g0 rewiru, Wacław Leśniewski, żam, wi age ze a ania i re 
To -cia Oikin b dowe 275 E Maja 13, na zasa- nie, ul, Góra Bouffałowa 10; Sta = zada ie. art. .P.C, obwieszcza, iż w dniu art. 1030 UEC że i 1 a p M ar .P.C, ogłasza, że w dniu 7 gru- poleca 9 grudnia 1931 roku, o godzinie 10 rano w dnia 1931 roku, od godziny 10 rano, w KINO Wilno, ul. Niemiecka 3, tel, 362. Wilnie, przy ulicy Wielka Pohulanka 25, od- Dworczany, gminy mickuńskiej, odbędzie się 

D-iš! wielki 
film p. t. e E € z Ee © 4 y w roli głównej niezrównany LON CHANEY 

ANONS: Już w najbliższych dniach żostanie zsinstalowany najnowszy typ aparatury dźwiękowej pierwszo, 

marki „HEJNAŁ'. Na otwarcie sprowadziliśmy dawro oczekiwany wielki przebój dźwiękowy p. t, 
Przepiękny dr. mat, który porwie caie Wilno Nadeszło dużo nowościi ma aż z Sh publicznej sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- „SWIATOWID“ R 

Ceny znižone. ‚ Tucnomego, należącego do Altera ści, należących do M a e 

. Kaidobskiego, składającego się z urządzenia dających sę z żywego 1 ze Et za r 
5,545 na zaspokojenie pretensji 

Ach! żeby to pozbyć się kosztami, 

mieszkania, oszacowanego na sumę złotych 

Baruchson w sumie 2,500 złotych ż %% i 
  tarza, oszacowanych na sumę zł, 5,700, 

Komornik Cichoń. 

068000660 0062 

Katarzyny 
ól Paryża” 

kowców sezonu. Obsadę filmu stanowią najlepsi artyści ekranu a mianowicie: ulubieniec publiczneści bezkonku- 

reucyjny IWAN PETROWICZ, prześliczna KARY GLORY, niezrów 

Mistrzowska gra artystów, prześliczne pieśni 
piękna muzykai nadzwyczajnie ciekawa treść 
stawiają ten film na czoło najlepszych dźwię 

nsny GABRYEL GABRIO i prymadona opery 
wa'szawskiej HELENA LIPOWSKA śpiewaiaca piekne pol-kie pi Śri. 

UL ZREWĘEZARAOEEA „H E Lt 0 $ Tragiczna pieśń mił ści egzotycznej kochanki rosyjskiego oficera. Realizacja słynnego reżysera Ryszarda Heichberga m 

* ai. WILENSKA 38. Przecudne picseuki. Egzotyczna muzyka, Tańce rosyjskie, Pocz o godz 4,6 811015. Na l-szy seans ceny zniżone, "M 
0 5 T R ZE Ž E N I Ei Tel 926. Wkrótce przebój sezonu: Tajemnica Cytadeli Warszaws«lej w g powieści Gabrieli Zapolskiej. 

Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje Dźwiękowe kino Dziś ostatni dzień : oszałami 5 ia, zachwyca i 
< A a używane butelki „KOLLYWOOD' BÓR RÓT DO ZYCIA olśniewa widza tematem 

” а „Patent*  ARCYKSIĄŻĘCEG O BROWARU grą i wystawą. 

& ___ ** w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. saa W rol gł. Królewska para kochanków JANOt Gayncr i Charles Farrel 

^^ ass Konsumentów Nat Nad program: Kro e M rza Polskiego oraz „atrakcje dźwiękowe. 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsytikatami į BY ECCO ala G UTE UL AG UIS 
prosimy uwažač przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy! DŹWIĘKOWE KIM | Dz.ś ostatni dzień! Wielki rewelacyjny dźwiękowiec! 

w EEEE BB 
66 jest to arcyprzebojowa | 

© aj | N EJ 8» E Eż © A awantura sensac.-erotyczma | 

W rol. gl: Harry plei I Hans Junkerman. Film ten jest n:jwspanislszą kreacją Harry Pieja | 
na oryginalną etykletę | korek z firmą WIK At Film, któy nieswiał w przeszłości równego sobie. Pocz.o g. 4,6,8 i 10.30, w dnie świąt o g. 2 

Arcyksiąžecy Browar w Żywcu L * A Nad program: Dodatek dźwiękowy, Na pierwszy seans ceny zniżone 

Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 
| 

| SPEBOEOSEEZZES 0 Dźwiękowy Dziś! Rekordowa operetka komiczna | 
Kino-Teatr "| DNI SZCZĘ CIA | 

GALANTERJA 66 | Arcypikantny lilm, rozgrywający się na ile życia Paryża i przepięknej Wenecji, W rolach gł Rogen Treville, 

4 Janina Guise oraz wspanialy tenor opery „Metropolitain House“ w Ne+-Jorku Joseph Smith. Nad program: 

ZR A 66 33 1, Wielka 42 Dodatek dźwiękowy F. xa i dodatek Pathe. Uwaga: Prosimy zwrocić uwsgę na nasze apsraty dźwiękowe „Klang- 

35 Ge film* (A. E. G), które przewyższają wszelką inną aparaturę swym natu alnym i łagodnym dźwiękiem. — 

отуп_;.*іі!!! 

е!е\дгу‹"дразошу macaż 

wyszczuplający 
stosuje 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY 
Mickiewicza 9 m. 7. 
wejście: 

w godz. 10 

  

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

PROSZEK JOD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH y 

„KOWALSKINA 
PA ATI Ha 
"p | BÓLEGŁOWY O 

2 

M \ LZ A FABRYKA CHEMIC-NO-F/ LNV AN TIT TI 

   
   

         Śniadeckich 1. 
— 14 i 16 — 19. 

  

  

” 

  

Pianina firm „ERARD 

uznane za najlepsze w 
kraju. Sprzedaje na raty 

BEAC RABKA KOREA GSKK © 

NIAŁY REĄMINGTOK 
to najmilsza niespodzianka na Gwiazdkę, 

Lieitirgi, A Edgar" 

  

Spółka z 

tóżka niklowane 

  

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 

sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

! кцоиік‹;аі‚'].'д"‚“}\'‚;.’.дш_ to przedmiot pierwszej pstrzeby 

go 
dla 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI @ Oj a - 
. ® s Й 

W. Wilenkin i S-ka | 
ogr. odp. 

  

Syna 
Piękny, tani, praktyczny. 

CENA SPECJALNIE ZN:ŻONA TYLKO NA OKRES 

gabinety, 
i angielskie, kreden- 

  

N K 

Dogodne 

Wyłączna sprzedaż w salonie wystawowym 

WIL%O, Trocka 9. 
Długoletnia gwarancja! 

Na Gwiazdk : л Н']“'Ч”:‘д}г 2 GEO” L XII. — 26.X1. 198141 - 
podarune! 

A 

® i 

Pianina || Tow. BLOCK-BRUN s. a. 
W. Jūhne ODDZIAŁ W WILNIE 

Uznane za na lepsze w kraju . „ul. Mickiewicza 31, tel. 3-75. 

Ceny reklamoweł 
w.runki spłaty! 
  

  

Kr 
Do dnia 24 go grudnia r. b. 

PIANINA,FORTEPIANY 
I FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZKE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ WVNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

    

  

Podajemy niniejszem do łask. wiadomości naszej 
P. T. Klijenieli, jak również wszystkich pozostałych P. T. 
Kupujących że nasz siład fabryczny 

w WILNIE, Niemiecka 22 
posiada znowu skład bogato zaopatrzony i odbywa się 

tamże sprzedaż pierwszorzędnych materjałów po cenach 

zniżonych 
od 10—50 proc. ‚ 

Idąc z duchem ciężkiej ogólnej sytuacji gospodar- 
czej, przgniemy każdemu dać możność nabycia dobrego 
materjału po tanich cenach, — wskazanem jest zatem pos 
spieszyć się z kupnem, dopóki wybór jest jeszcze wielki, 

GUSTAW MOLENDA i SYN 
l BIELSKO. . 

Z YRYANEJT YW MIPFTRART ZORY" РИНВЫОК "Z KEROBBRZETÓCZA 

„Czemu mnie zdradzitas?“ 
Wcale nie! Wolę ty!tko towarzystwo pana J., bo jest 
elegantszym. Gustowny krawat, szal, rękawiczki, wszyst- 
ko nabywa zawsze w sklepie 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6-46.     

      

— 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

104 9—12 1 4—8 
  

  

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Vielka 19, od 9 do 1 
8—7 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
chereby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 
tel, 921, ed9—113—8 

W Z.P. 2. 

Dr. Wolfson 
weneryczne, moczopł. 
i *kórne, nl. Wileńska 
1, tel. 10-67 +—1 4—8 

      

Cheroby skórne, we» Pecki, I1—1 i 4—7. UI. Sa- 
neryczne i moczopł io- — RÓŻNE wi z 11, m. 2. 
we. Wieńska 3, od Ogrodnik 
A 1 i4—8. Tel. obznajomiony we wszy. t 1 

ё stkich dziatach cgrod- Doskon Fortepian 
niczych, posiadają Y znawca a “ tirmy „Becker“ w naj- 

Dr. Med. chiubne Świadectwa, qzieją lekcji przystęp lepszym stanie b, tanio 
Em Cholem poszukuje posady. Wil nie, Ructński. Sniadec. 9 Sprzedania. Niemiec- 

° no, ul. Orzeszkowa 11, kich 8-7, 13—17, ka 4, m. 13, 
fUrolog m. 2, dla Cgrodnika. й A 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

  

  AKUSZERKA DO wynajęcia 
okój, plac Napoleona Do sprzedania 

ŚMIAŁOWSKA M umeblowanie pokoju ja- 
dalnego, biurko, łóżka, 
szała, rowery damski i 

przeprowadziła się nl. 8) M. 10. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- с PB 
binet kosmetyczny, a DO wynajęcia męski, radjo 5 lampko- 
suwa zmarszczki, piegi, dwa miesz:ania Z Wy- wa aparat anodowy, 
wagry, łupież, brodaw godami cztero i pie IO“ otosnik Pilipsa. Ko“ 

ki, kurzajki, wypadanie pokojowe, Antokolska šijumy + palta męskie, 
włosów 6—1 pokazuje dozorca. pwisry doże i róŻNE 

m din ih RE z rzeczy ospodarstwa 
tręk Pokój] Sosowizć Zwierzy- 

osa <RBw- umeblowany przy ła-niec Dzielna 30 m. 1 
wenmość, zience, dla pań, parter, od 12 —6. 

zmarszczki, wągry, we- Zygmuntowska 20 m. 1 
dawki i kurzajki usmepa Od 11-ej rano. 

Koma: «Cedi6 1 tub 2 pokoje Ma u p Lombard Bi kupia 4 tel. 
Leczniczej i salon b. tanio. Su-14—10 sprzedaję od 

J. Hryniewiczowej, cho, świ tło i ciepło.9 ej do 2 p.p., od S-ej 

ml. WIELKA 36 18 m9, Samot'ym—sol. Odp.do 7 w.) palta zimowe 
Przyj. wg. 10-11 4-7 lekarzowi. — g. 2—5.damskie i męskie, fut- 

sze */ Zarzecze 16 m. 17. ra, skórki, ubrania, je» 
W. Z. P. № 26. —— —— dwabie, bielizna, swet“ 

Pokoje r, pianina, tortepjany, 
dla 1—2 osėb do wy-Motory elektryczne, br: 

    

— OKAZYJNIE. 

      

POSADY najęcia. Połocka 4—9. lanty i wiele inny: 

8 m ——- pozostalych Z licytacji 

Mieszkanie fantów. 
4 pok da- с 

Ogrodnik „mi do A yasjedi od Forteplan 
poszukuje posady od zaraz. Szczegóły: Za- znanej fabr, gabineto- 
1 lutego 1932 r. Refe- walna Ne 10 m. 12.wy z met:lową ramą, 
rencje u administracji 5—7 pp, ton śliczny okazyjnie 
m. Chichotów, poczta natychmiast sprzedam 
Derewnc, powiat stoł za 800 zł. Oglądać od 

  

    

  
  

  

Pianino | 
koncertowe znarej za- | 
gran. firmy w b. do= 
brym stanie okazyjnie { 
tanio do sprzedania. 
Kwaszelna 23, m. 9. 

Pianino 
zagraniczne nowe do 
sprzedania _ spiesznie. 

  

   

  

kostce Obiody 
zdrowe, smaczne 
obfite i tanie tylko 

w Stołowni Związ- 

  

Do wynajęcia 
lokal 3 pokojowy na 
Zwierzyńcu, z wsgo- 
dami i elektrycznością | ku Pracy Obywatel- 

    

Dominikańska 13—%8., Z dniem 3-go listopada r.b. rozpoczęła się 

doroczna wyprzedaż 

  

  

  

przy wclnej prektyce 200 zł, mie- 
sięczn e 

Informacji udziela E jasz Mindel 

daje       
  

Praca władz II Powszechnego Spisu 
Ludności — to bezinteresowna praca tych, 

co stanęli na apel Rzeczypospolitej. Pamię- 
taj o tem i ułatwiaj prace spisowe, 

| ACE ROWE Li AA wyz BEKO ii ROG TGA ORAWA 

  

  

Goidzdkowa sprzedaż reklamoou 
PO CENACH NIEBYWALE NIZKICH 

Fryderyk Tislowitz, Fabryka Sukua—Bielsko. 

F. Rabinowitz I S-wie, Fabryka Sukna i Towarów Modnych-—Bielsko, 

Karol Better, Fabryka Sukna, Towarów Mcdnych i Wojskowych—Bielsko, 
B'elskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów Bielsko, 

M. Najman, F.bryka Wyrobów Pluszowych i Kotiku— Łódź, 
Ł. Cychtiger, Fabryka wyrobów wełaianych i bawełuianych—Łódż i inne fabr. kra 

DOKTUR MED. 

BAURYŁKIEWICZOWA 

            

     

  

R £ $ Z T E K WYCIĄG Z CENNIKA: kędy pos 12 
й : й 3 o . 

i wysortowanych towarów SUKNO: JEDWABIE NATURALNE: Choroby skórne, lecze- 

d į Bielskie kamgsrny na ubrania męskie od zł, 26-— zł, 33.— Crepe de chine . . . . Zł 460 nie włosów, kosmetyka 

je wabiu, we ny . szewioty , nai: » > 18— дд Crepe georgette . . . . „ 660 lekarska i operacje ko- 
d „  krepy smokingowe i fr kowe „ „ 30.50 „ 38 — c AE 8.90 smetyczne. Wilno, 

sukna » sukno па pokrycie futer s» ‚ /290—1 wewyė SPOR Mad WRACA T Wileńska 83, m. 1. 

sprzedaż według ter: ź niejszych „ paltotowe » » 125.—— . Meteor 1120 —— 
NISKICH CEN „  Spodaiowe w pasy „„ 25.— Zz. 35.—|| Toile de soie ‚ . . . . „ 550 

Krepy i inne wyroby pal otowe dam- 
Sklep sukna i jedwabiu skie we wszystkich kolorach 17.— „30.—| Okazylna partja velour'u na palta DOKTOR 

Wełna na suknie . . . . „ „ 250 „ 14,— | damskie i męskieodzł.4.50 do zł9 Zeldowicz 
Flora angielska c 3 Ž a g SOL 625 

z chor. skórne, wene- 

W wielkim wyborze wyroby na obicia meblowe: 2 Tomi RER Air 
czo c 0 —do 

plusz, gobeliny, obrusy i narzutki gobelinowe i pluszowe, kilimy 3 wiecz. в 
Dywany ręcznej robotv, wiązane na sposób u*ywany w Persji 

ul. NIEMIECKA 19, tel. 8-90 Polecamy duży wybór. resztek fabrycznych po cenach wyjątkowo nizkich, DOKTÓR 
Codziennie prejpywóją nowe resztki sin iais аб — — моа шлньй EK ZELDOWICZOWA 

w wielkim wyborze. "sa A : 

— PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ — в 6 WILNO, KOBIECE, 

Ž RYCZNE NARZĄDÓW 

Miasteczko Szarkowszczyzna pow, dziś- Bi (były lokal G.Molendy) od 172—2i od 4—3 
3. asi ai + 

* Poszukuje doktora Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsygnacyjny Dom Towarowy najpoważ- A 
przynejmniej 2 dziesięcioletnią praktyką niejszych w kraju fabryk włókienniczych: BORTEW 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 i 5—8. 
Tel 15-64. 

   

    

    
   

  

  

"a 77122 I LEKARZEĮ [roze 
"BAI 

GABINET 
Racjonalnej pokój do wynajęcia z Nagi Li 

ASU ki Gyvi kdn S Stisie. ka ie“ 4 
lecznicze dami. Witoldowa 7 m 1, KUPNO ay zyja 

przedania. Dow. się 

Micki od . I SPRZEDAŻJJĄ < bu ze Jutana, Nie- + 

cklew —4 iecka 4. ‚ 
U OZ 2 mieszkania p — 2 

konserwn- 7 2, 8 i 4 pokoi ze sz 
rod je, dosko- wszelkiemi wygodami w eg p i Cowon 

nali,: odświeża, usuwa nowoczesnemi, wanna ulokuj na wysonie | 

jej skazy i braki, Masaž n2 miej. ct do wyna- dostarcza firma „WĘg- oprocentowanie. Go- || 

kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający, (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież.  Indywidusine 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej, 

WENI- Codziennie od g. 10—8 z 
W. Z. P. 43, Wi 

mamma dzi” SIĘ U dOZOTCY. 
    

nośląski 

Wapno—cement—gi 
pa — blacha i wsze 

„GÓRNOŚLĄSK" 
Ad. Mickiewicza Nr   

  SDE MY 
7. 

U w A 6 A ł 1! około 200 sązni? ae. KONZE 

z zbyt oddalony od śród- 

Najtańsze „ródło i jedynie POLSKIE. | mieścia. Oferty z poda i ZGUBY | 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż materjałów | niem cen pod Z. E. do | 

opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
dostawa w wozach plom- 

bowanych. DRZEWO OPAŁOWE 

w szczapach i rąbane w każde| ilości. 

wyjątkowo-k nkurencyjnych poleca firma 

Moniuszki 19 m. 3. skiej Kcbiet ul. Ja- 

giellońska Nr. 3 m. 3 

    

   * puży ładny 

  

Pianino 

  

     

  

   

  

  

Bon a ul. Sło- jgbor* po cenach nie tówka twoja jest za- 
O: 1. konkurencyjnych lecz za ZK ; 

wyra, „ srebrem rogiemi ka. 
SKLEP "sai gatunek gwa mieniami. L: Sód, Bi- | 
do wynaięcia rantowane ul. Mickie- skupia 4, tel. 14-10. ' 

Kalwaryiska 2, intor, wicza 27. 
właściciel. 

Mieszkanie 

    

te: = Potrzebne są 
Pod Wilnem sprzedawczynie dzielne 

ny owa Borze w Wilnie i na a 
ia 4 pokoje odstąpię 30 h. ziemizacji do sprzedawania l 

as оНЕ 47 1.200 dolarów. D wie-towaru pg miastach, 
ei 18 Dovie: SZieć się: Piłsudski<go Oferty: H. Wojtkiewicz | 

О ш. 4. Wilno, Kalwaryjska 21, 

Kupię plec 

  

m   
  

Administracji „Słova*, 

  

Kupię garnitur Zaginął | 
miękkich mebli salono- pies szpic „Dezik* od- | 

wych nowoczesnych prowadzić za wynagro= || 
lub antyczn:ch, Ofer= dzenie. Witoldowa KĘ, 

ty proszę skierować do m. 2. e" 

„Słowa* pod W. D. 

ps—katle—kreda — pa- 
kie okucia po cenach 

        T. Frechowiczowej, ul, 
34 — telefon Nr. 370.        

      

     


