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rabacie jako zjawisko samojsh 
W urzędowej „Polsce Gospodar- 

czej”, w ostatnim zeszycie zamieszczo 

ny został artykuł p. dyr. E. Trepki 

(„Bezorobocie*), ujmujący zagadnie- 
nie bezrobocia, jako zjawiska samo- 

dzielnego i stałego, zmieniającego li tyl 

ko swe natężenie w zależności od tych 

lub innych konjunktur w produkcji i 

konsumcji. 

Obecna akcja rządowa i społeczna 

ma na celu walkę ze skutkami bezrobo- 

cia, jako pochodnej kryzysu gospodar- 

czego. Bezrobocie rozważane jest tu 

wyłącznie pod tym kątem widzenia. 

Dyr. E. Trepka w wspomnianym arty- 

kule zwraca uwagę na to, że zarówno 

w Polsce jak innych krajach bezrobo- 

cie nie jest klęską przejściową, która 

przestaje być aktualną w miarę popra- 

wy konjunktur, — że nawet wówczas, 

gdy kryzys gospodarczy minie, w dal- 

szym ciągu sprawa bezrobocia pozo- 

stanie zagadnieniem pierwszorzędnej 

wagi ze względu na działanie innych 

czynników, powodujących zwiększenie 

bezrobocia. Wskazanem więc byłoby 

nie ograniczać swych wysiłków do 

zwalczania skutków bezrobocia li-tyl- 

ko w chwili największego jego napię- 

cia, lecz rozszerzyć swe zadania na ca- 

łokształt danego zjawiska, jako wystę- 

pującego samodzielnie i stale. 

Te słuszne twierdzenie autor popie- 

ra następującemi uwagami: 

Nie należy zapominać o przelidnie- 
niu wsi. Niezliczone masy pozostają na 

roli i nie przenoszą się do miast tylko 

dłatego, że zdają sobie sprawę z trud- 

ności znalezienia tam zajęcia. Jeżeli 

przyjąć liczbę 450.000 jako roczny przy 

rost naturalny w Polsce w ostatniem 

dziesięcioleciu i 100,000 osób, jako u- 

bytek zaludnienia skutkiem emigracji— 

pozostaje w kraju do pracy 350,000 

przyrostu faktycznego. Przy współcze- 

snem obciążeniu gospodarstw ciężara- 

mi państwowemi i socjalnemi, oraz bio- 

rąc pod uwagę wysokość stopy procen- 

towej i rozwój kapitalizacji, należy 

przyjść do wniosku, że dochód społecz 

ny nie wzrasta z tą szybkością, jak 

przyrost ludności (M. Szawlewski i 

Ad. Krzyżanowski), Wydaje się bez- 

spornem, że obecne zaludnienie Polski, 

wobec teraźniejszej siły produkcyjnej, 

i nabywczej naszego społeczeństwa, 

jest nadmierne. Stąd obawy, że bezro- 

bocie będzie u nas stawać się zjawi- 

skiem coraz groźniejszem. 

Dalej autor zastanawia się nad py- 

taniem, czy bezrobocie jest wynikiem 

zjawiska procesów międzynarodowych 

i czy da się ono pokonać środkami cha 

rakteru międzynarodowego. Wielka 

wojna i przemiany gospodarczo - tech- 

niczne, przez nią wywołane, są w zna- 

cznym stopniu przyczyną trwałego bez- 

robocia, — to też tylko porozumienia 

gospodarcze w wielkim stylu, jak kon- 
wencje międzynarodowe, mogłyby 

przez usuwanie niszczącej konkurencji 

złagodzić bezrobocie. Niestety prakty- 

ka wysiłków podejmowanych w tym 

celu, wykazała zupełną ich bezskutecz- 

ność wobec przewagi względów czysto 

politycznych i wybujałych roszczeń na- 

cjonalistycznych. Skutek był tylko ten, 
że odwrotnie zaznaczył się nawrót o- 

pinji do popierania protekcjonizmu 

celnego. Można było pokładać większe 

nadzieje w rozwoju międzynarodowych 
kartelów. Ale w bliskiej przyszłości — 

rozwój porozumień gospodarczych, któ 

ry musiałby iść w kierunku racjonaliza 

cji produkcji, raczej zwiększyłby licz- 

bę bezrobotnych. Z drugiej strony roz- 

wój kartelizacji międzynarodowej na- 

potyka na przeszkody w postaci anta- 

gonizmów politycznych. Dalej odpaść 

muszą pomysły realizowania w skali 

międzynarodowej robót publicznych, 

również ze względu na istniejące na- 

pięcia polityczne, powszechny brak za 
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ufania i zanik kredytów długotermino- 

wych. 

Jeżeli widoki zażegnania bezrobo- 

cia .środkami charakteru międzynaro- 

wego Są bardzo nikłe — to cóż może 

zdziałać i jak powinno postępować pań 

stwo w ramach własnych możliw 

Pytanie trudne, lecz pytanie 
właściwej płaszczyźnie, bo 
łudząc się efektem wspólnego wysiłku 

pajstw, których antagonizmy politycz- 
ne dominują nad wszelkiemi sprawami 
o charakterze łączącym, przejść odra 
zu do tych własnych możliwości, niż 
stwarzać niebezpieczną zwłokę, która 
później może mścić się przez dłuższy 
czas. Pod tym kątem widzenia uznaje- 

my całkowitą słuszność podejścia do 
zagadnienia bezrobocia, jak to uczynił 

p. E. Trepka. Tu autor wysuwa nastę- 
pujące tezy: 

Emigracja z Polski może przynieść 
poważne odprężenie na rynku pracy. 
Jednak perspektywy na przyszłość są 
znacznie mniejsze, niż obecnie. Orga- 
nizacja pośrednictwa pracy nie może 
pokonać bezrobocia. Jednak po zasto- 
sowaniu reorganizacji metod działania 
— może przyczynić się do zmniejsze- 
nia napięcia, spełniając równocześnie 
i inne społeczne zadania. Kwestja za- 
bezpieczenia od bezrobocia jest proble- 
mem bardzo złożonym. W kraju, jak 
Polska, o dość niestałej równowadze 
społecznej, narażonym na intensywną 
propagandę ze Wschodu, posiadającym 
trudne do uregulowania zagadnienia 
wewnętrzne — opieka nad bezrobot- 
nymi wydaje się koniecznością. Ujem- 
ną stroną zabezpieczenia od bezrobo- 
cia jest sztywność struktury: jeżeli wy- 
sokość składek i świadczeń nie podąża 
za poziomem płac, to cała budowa za- 
czyna się chwiać, grożąc najgorszymi 
skutkami, tak finansowej jak gospodar 
czej i społecznej natury. Tworzenie 
się wielkich zespołów ludzi korzysta- 
jących ze świadczeń, a niedostatecznie 
silne zainteresowanych w znalezieniu 
zatrudnienia, jest zjawiskiem groźnem 
dla psychiki społeczeństwa. Elastycz- 
ność systemu składek i świadczeń mu- 
"fi być postawiona jako kardynalny wa- 
runek istnienia ubezpieczenia. Wsku- 
tek wielkiego wzmożenia się bezrobo- 
cia runęty kalkulacyjne podstawy na- 
szego systemu ubezpieczenia. Skład- 
ki mają raczej charakter podatków, — 
świadczenia zaś przyznawane są w 
dość luźnej zależności od faktycznie 
wpłaconych składek. W celu uniemożli- 
wienia pewnych form spekulacji ubez- 
pieczeniowej, należałoby od dobrodziej 
stwa korzytania z zasiłków usuwać te 
kategorje pracowników, które aczkol- 
wiek straciły zajęcie, są gospodarczo 

dostaetcznie silne, aby się obyć bez po 
mocy. ' 

Dalej dyr, E. Trepka zastanawia 
się nad projektem stałego skracania 
czasu pracy: 
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— Postulat stałego skrócenia czasu pra- 
cy musi wywoływać najsilniejsze zastrzeże- 
na. Wprawdzie trudno twierdzić, że ośmio- 
godzinny dzień pracy lub 46- czy 48-godzin 
ny tydzień pracy są normami, które nigdy 
nie użegną zmniejszeniu, jednak względy go- 
spodarcze przemawiają wyraźnie przeciwko 
dokonaniu reformy w dobie ostrego kryzy- 
su. Stałe skrócenie czasu pracy musi wywo- 
łać zwiększenie kosztów produkcji, zarówno 
wskutek zwiększonej płacy za godzinę, jak 
wskutek zwiększenia kosztów socjalnych 
kosztów ogólnych. Tylko zmniejszenie kosz- 
tów produkcji, a więc i cen sprzedażnych, 
może odrodzić zwiększenie zbytu, a więc za- 
początkować złagodzenie, a nestępnie — prze 
łamanie kryzysu. Dzieje minionych kryzysów 
obfitują w przykłady, kiedy stopniowo obni- 
żające Sę ceny doszły wreszcie do pozio- 
mu, który wywołał masowy popyt na towa- 
ry; był to początsk poprawy koniunktury, 
Trudno przewidywać, czy obecny kryzys bę 
dzie miał pod tym względem wspólne ele- 
menty z poprzedniemi; ale w każdym razie 
zwiększanie w obecnej dobie kosztów pro- 
dukcji byłoby metodą wielce niebezpieczną, 
Na terenie Polski poczynana w tym kierun- 
ku (bez jakiegoś poprzedniego międzynaro- 
dowego uzgodnienia) byłyby szczególnie ry- 
zykow ne. Jak wiadomo — wśród czynników 
produkcji — Połska pod względem kapitału, 
kredytów, urządzeń mechanicznych i komu 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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PRZEDSTAWICIELE 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY —- Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
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Ratuszowa — Įztwiūskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Ugis 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

TEZY KONGRESU ZWIĄZKU LEKARZY NARODOWO-SOCJALISTYCZNYCH 

BERLIN, (Pat). „Montag Morgen* 
ogłasza uchwałę, przyjętą przez 
kongres związku narońowo-Socja- 
Uustycznego lekarzy niemieckich 
«w Lipsku, sdbyty z początkiem 
bieżątegu miesiącz. Związek ten 
Sbejmuje 1|5 wszystkich lekarzy 

a obszarze Rzeszy Niemieckief. 
f. Staemmer z miejscowości 

£hemnitz wygłosił na kongresie 
„sferai, w ktėrym wychodząc z 
teerji rasoewości, wysunął nastę- 
pujące iezy: 

Każdy Niemiec pełnoletni 0- 
bewiązany jest ped przysięgą 
złożyć przed władzami zeznanie, 
do jakiej rasy należy. Fałszywe 

     

zeznanie mają być karane wię- 
zieniem | konfiskatą majątku. 
Obywatele uchylający się od zło- 
żenia deklaracji, zaliczeni będą 
do Żydów ! odpowiednio trakto- 
wani. Za obcokrajowców uważa- 
ni będą obywatele niemieccy, 
którzy w rodzinie swej mają ob- 
tokraįcwcow, iub osoby należą- 
ce da rasy wschodniej. 

Celem utrzymania czystości 
rasy niemieckiej obyweteiom 
Rzeszy ma być zabronione za- 
wierenie maiżeństw z obywatel- 
kami niemieckiemi, należącemi 
Go innej rasy. Również wszeikie 
stosunki seksuaine pomiędzy 

Zgon Arnoldo Mussoliniego 
MEDJOLAN. PAT. Dyrektor 

„Popoło d'ltalia*, brat premjera Arnol 
do Mussolini, po opuszczeniu swego 
gabinetu o godzinie 13 udał się samo 
chodem do domu i po drodze dostał 
ataku sercowego. Po przewiezieniu do 
szpitala Mussolini zmarł zaraz. 

RZYM. PAT. — Nagła śmierć Ar- 
noldo Mussolini, dyrektora „Popolo 
d* Kalia", wywołała wielkie wrażenie w 

tutejszych sferach politycznych, dzien- 
nikarskich i finansowych, gdyż zmarły 
był znaną osobistością. Brat premjera 
był prezesem instytutu leśnego oraz in- 
stytutu ubezpieczeń dziennikarzy, Mi- 
mo pogorszenia się stanu zdrowia po 
przedwczesnej śinierci jego syna zmar 
ły do ostatniej chwili brał żywy udział 
w życiu społecznem. 
  

ROŻRUCHY w DAMASZKU 
KAIR. PAT. — Według doniesień 

z Beyrouthu, w dniu 21 b. m. w czasie 
wyborów w Damaszku doszło do roz- 
ruchów, przyczem zarówno ze strony 
marifestantów, jak i policji szereg osób 
uległo poranieniu. Policja zmuszona by 
ła użyć broni palnej wobec manifestan 
tów, którzy 1apadli na ratusz. Wybory: 
w Damaszku zostały wstrzymane do 
czasu przywrócenia spokoju. We wszy- 

stkich innych miejscowościach wybory 
miały przebieg normalny. 

DAMASZEK. PAT. — Z chwilą 
gdy wojska francuskie zastąpiły miej- 
scową policję i żandarmerję, żadne roz 
ruchy nie powtórzyły się i porządek nie 
został nigdzie zakłócony. Pogrzeb о- 
fiar rozruchów odbył się w zupełnym 
spokoju. Normalny ruch w mieście zo- 
stał już przywrócony, 

SĄD DORAŹNY W BRASŁAWIU 
KARA ŚMIERCI DLA OKRUTNYCH MORDERCÓW 

WILNO. Wczoraj w Brasławiu 
skazani zostali na powieszenie 
Mikołaj Sadowski | Włodzimierz 
Bajgel ze wsi Wiesiełowo gm. 
Jodzkieį. Stawall oni przed Sądem 
Dorežnym za mord na osobie 
kelegi Janulewicza gdy wszyscy 
trzej wracali z robót z Łotwy. 
Chodziło im o zawładnięcie jego 
oszczędnościami. Po zamordo- 

  

waniu, napastnicy odcięll swej 
oferze głowę, by zwłoki nie moż- 
na było rozpoznać. 

Obrońcy zwrócili się do P.'Pre- 
zydenta o łaskę dla skazańców. 
W razie cdpowiedzi negatywnej 
wyrok będzie wykonany nad ra- 
nem. Jeden ze skazańców jest 
pam: drugi zaś liczy 22 
ata. 

czystymi Niemcami a obywatela 
mi należącymi do rasy innej ima- 
ją być karane ciężkiem więzie- 
niem. Wyjątek stanowi prosty- 
tucia. « 

Cała ludność podzielona ma 
być na trzy kategorje: pierwsza 
g:upa, której członkowie korzy- 
stać będą z przywilejów; druga, 
do której należą cbywatele ka 
ran! na podstawie ustawy kar- 
nej, oscby nieuieczainie chere i 
prostytutki. Grupa ta podlegać 
będzie steryllzacji; trzecie —Żydzi, 
tbrokrajowcy I chorzy. Grupa ta 
obowiązana ma być do płacenia 
podatku na rzecz grupy pierwszej 

Lekzrzom żydowskim ma być 
zzbrenicne uczielenie porad Ie- 
karskich obywetelom niemieckim 

ZEMIAST ŻYCZEŃ SWIĄTECZ. 
NYCH CFL RY NA BEZROBOT 

NYCH 
WARSZAWA, (tel. wł. 21.XII-31- 

Od dłuższego czasu ustalił się zwy- 
czaj, że na Swięta Bożego Narodze- 
nia i Nowy Rck Uszędy i urzędnicy 
państwowi przesyłali ministrom i in- 
nym swoim przełożonym życzenia 
Świąteczne. W związku z tem Pan 
Prezes Rady Ministrów wydał okól- 
nik do wszystkich ministerstw załeca- 
jący wydanie zarządzenia podległym 
władzom, urzędom, instytucjom i 
przedsiębiorstwom, co do zanie: hania 
przesyłania tych życzeń. Ewentualnie 
co do zastąpienia tych życzeń jakie- 
miś dobrowolneni datkami na odpo- 
wiednie cele społeczne, np. na bezro- 
bocie. W myśl wezwania tego p. Pre- 
mjer Prystor przekazał 500 zł. na 
rzecz pomocy dla bezrobotnych, za- 
miast życzeń noworocznych i Świą- 
tecznych oraz podziękowań za złożo= 
ne mu życzenia. Następnie dowiadu- 
jemy się, że w związku z tym okól- 
nikiem minister Spraw Wewnętrznych, 
Pieracki, złożył do dyspozycji do 
stołecznego Komitetu do spraw bez- 
robocia 250 zł, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Nakoniecznikoff Klukowski na tenże 
cel 100 zł., Minister Skaibu Jan Pił- 
sudski ofiarował na akcję walki z 
bezrobociem 100 zł, Podsekretarz 
Stanu p. Władysław Zawadzki 50 zł, 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 21,12 (tei, własny), — W 

rozprawie Centrolewu od rana przemawiał 
adw. Sterling. Obrońca zajmuje się na wstę- 
pie cifarakterystyką świadków odwodowych. 
Z zeznań tych rósł żal, rosła skarga, pod stro 
py tej sali uwypuklił się obraz obecnej Pol- 
ski, Stało się jasnem, że toczy się bój nie © 
о Rząd, nie 0 człowieka nawet, lecz o Ssy- 
stem walki o utrzymanie siły prawa. Zdawa- 
łoby się, że należy się uznanie tym wszyst- 
kim zasłużonym, w  rzeczyw'stości podzię- 
kował im Prokurator, oświadczając, że nie 
należy im wierzyć, bo to ludzie niebezpiecz- 
ni, którzy djabłu życie zaprzedali, bo dla do 
bra partji gotowi kłamać pod przysięgą. Je- 
den z panów Prokuratorów dła udowodn e- 
nia tego, że jest tylko jeden człowiek, który 
Poiskę nioże uratować, cytuje broszurę Da- 
szyńskiego, zapomn'ał jednak, że tylko cięż- 
ki stan zdrowia uniemożliwił Daszyńskiemu 
złożenie zeznań przed Sądem, Czy Pan Pro- 
kurator ma wątpliwości, że gdyby Daszyń- 
ski stanął, to jego św adectwo nie przekro- 
czyłoby po stokroć bólu i żalu tego, co mó- 
wili świadkowie, W dalszym ciągu obrońca 
Sterlng powołuje się na odpowiednie wyjaś 
nienie Senatu rosyjskiego i autorytety praw- 
ne, dowodz;, że nie może być mowy 0 spisku, 
gdy ma się do czynienia z szeregiem grup 
© Odmienych przekonaniach. Adwokat Ster- 

Luki SOPSZE Z O ТЕНО ООО СЕСЕ 
nikacyjnych, sły nabywczej swej ludności 
itd. jest raczej upośledzona; walkę konkuren 
cyjną umożliwia nam względnie tania siła ro 

, bocza, Jest to prawda bolesna, lecz jednak 
nie można jej negować, Zsnniejszenie się ryn 
ków, zbytu, wskut:k zwizkszenia kosztów pro 
dukcji, w pierwszej lnji odbiłoby się na in- 
teresach warstw robotniczych. 

Poruszona pizez dyr. E. Trepkę 
sprawa jest nadzwyczaj aktualna. Nie 
można przejść nad nią do porządku 
dziennego. Dziś zaangażowana w tak 
znacznym stopniu ofiarność społeczeń- 
stwa w celach zwalczania skutków bez 
robocia, może w najbliższej przyszło- 
Ści zawieść. Należy poważniej i już te- 
raz zastanowić się nad reorganizacją 

istniejącego systemu ubezpieczeń. 

—ki. 

ling cytuje w dalszym ciągu cały szereg do- 
wodów prawnych i autorytetów. W dalszym 
ciągu adw, Sterling stwierdza, że wypadki 
z 14 września n.e nosiły cach anty-państwo- 
wych i nie były naruszeniem prawa, Adwo 
kat twierdzi, że w stosunku do oskarżonego 
Dubois nię stwierdzono żadnego konkretnego 
faktu przestępczego. 

Adwokat Sterling kończy: — Dokąd ma- 
ją się udać więźniowie brzescy, jak nie do 
Was, pod opiekę Waszej łogiki i Waszego 
niezależnego sumienia sędziowskiego Pano- 
wie Sędziowie? 

Po przerwie zabiera głos adwokat Szur- 
lej. Mówi między innemi. 

— Zarówno akt oskarżenia, jak i tu w 
przemówieniach używa się stale słowa, któ- 
rego ustawa wcale nie zna: „rewolucja”*, Na 
szym obowiązkiem jest powiedzieć głośno, 
aby nas słyszano i zagranicą, że w Polsce 
niema rewolucji i rewolucjonistów, prócz 
tych, co rewolucję już zrobili, Bo Państwo 
na wiecznej rewoliicji opierać się nie może. 
Można namawiać do przyznana się do prze 
stępstwa, do śmieszności nigdy. Gdyby 0- 
skarżeni przyznali się do takiej rewolucji, sta 
liby się śmłesznymi, Jeśli jest niowa o rewo- 
lucji, to trzeba załatwić się z jednym pro- 
blematem, Legalizacją rewolucji. Ja, który 
występuję w obronie przywódcy ludu, muszę 
powiedzieć, że lud legalizacji rewolucji nie 
uznał, 

Dalej adw, Szurlej wykazuje konieczność 
istnienia partji i kreśli główne rysy systemu 
rewolucyjnego. System ten zapewne ma swo 
je złe strony, ale dotychczas nie zdołano za- 
stąpić go czemś lepszem, jest rzeczą obojęt- 
ną, jak nazwiemy to, co się u nas dzieje. 
Dyktaturą? Dobrze, Woła Panowie — samo- 
"wola? I na to się zgodzimy. Panowie nie mo 
gą powiedzieć, że jesteśmy chronieni przed 
samowola, Gdyby Piłsudski kazał kogoś u- 
więzić i skazać nie byłoby sły w Polsce do 
wydarcia go. Omówimy teraz poszczególne 
punkty aktów oskarżena, Tych kilku, czy 
nawet kilkunastu chłopów, nie będę się o to 
sprzeczał, z zielonemi opaskami, to przecież 
nie kadry rewolucyjne, bez broni, bez orga- 
nizacji bojowej, tak nie można, przecież ro- 
bić zamachu, a chyba chodzenie na wiece, 
to zamało, aby wysnuwać z tego tak daleko 
idące wnioski, Cóż więc zostaje z oskarże- 
nia? Marsz? W pochodzie ze sztandarami, 
z muzyką i bębnami marsz chłopów na War 
szawę? Chyba w to nikt nie uwierzy, O ta- 
ką naiwność nie można posądzać nikogo. 
Więc co zostanie? Deklaracja odczytana na 

kongresie? Przytoczę z niej tylko jedno zda- 
nie: „Nie zejdźmy z drogi prawa i prawo- 
rządności, W Belgji np. w roku 1830 rewolu 
cja wybucha po wyjściu publiczności z tea- 
tru, stąd nasuwałby się wniosek, że nałe- 
żało ukarać dyrektora teatru, czy zamknąć 
wogóle teatry na świecie, aby uniknąć re- 
wolucji, Albo jeśli ktoś przyjdzie pod bal. 
kon Prezydenta i będzie krzyczał, żeby Pre- 
zydent ustąpił, to nie jest jeszcze działa- 
niem zamachowem. 

Następnie adw. Szuriej przypomina rok 
1926, gdy Witos cofnął się w dn'u przewro 
tu majowego, twierdząc, że może ci, co przy 
chodzą, będą rządzili lepiej. A dowodem je- 
go lojalności całego „Piasta* — głosowanie 
na Marszałka Piłsudskiego w Sejmie, póź- 
niej uchwalen'e budżetu i chęć współpracy 
dla dobra Państwa. W konkiuzji dochodzimy 
do wniosku, że Witos nie miał powodu ani 
chęci mścć się na Marszałku Piłsudskim. Ra 
(czej było odwrotnie. Marszałek Pilsudski, 
który pół wieku strawił na waice z wrogiem, 
ma zwyczaj niszczenia swego przecwnika. 
Ma rozmach w tych czynach. Mówią, że ota 
cza się nieodpow:ednimi ludźmi. Tak nie 
jest Otacza się ludźmi, którzy go słuchają, a 
jako wódz nie chce swej działalności niko- 
mu zawdzięczać. Nie wziął władzy w 1926 
roku, bo nie chciał jej nikomu zawdzięczać. 
Jeśli miał coś do zawdzięczenia z lat daw- 
nych, to chce to wymazać i to jest przyczy 
ną jego stosunku do Marka, Liebermana i in 
nych. Oskarżeni nie występują przeciwko lu- 
dz:om, lecz przeciwko regimowi. Walka to- 
czy się o praworządność i prawo. Odsuwam 
podejrzenie, że Witos chciał tę władzę za- 
garnąć dla siebie. Tu obrońca przytacza bar 
dzo obszernie działalność oskarżonego w 
dziedzinie zarówno społecznej jak i politycz. 
nej. Obrońca uważa, iż całą swą działalno- 
ścią Witos dowiódł, iż nie zdolny jest do 
gwałtów. 

Poseł ma inne prawo do słowa — mówi 
Szurlej — jeśli używa się nawet silniejszych 
słów, to nie poto zaraz, aby robić rewolucję, 
Akt oskarżenia nie udowodnił Witosowi żad- 
nej winy, to co było, to przysługuje mu pra- 
wo jako posłowi i człowiekowi o takiej prze 
szłości, Nie chcę przesądzać wyroku, lecz 
gdyby zapadł skazujący, to albo lud przesta- 
nie wierzyć w niego, co byłoby bardzo złem, 
albo przestanie werzyć w sprawiedliwość— 
co będzie jeszcze gorzej. A wiem, że jak'kol. 
wiek będzie wyrok Witos wyjdzie z sali z 
temi słowam: Nic to, Tobie Polsko i Tobie 
ludu polski służę. 
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motywy „gwiazdkowe. 

  

         

Naprzód (Nr. 292) mówi o cieka-_ 
wej i śmiałej inicjatywie księgarni Ge- 
bethnera i Wolffa w Krakowie, która 
wyszła na ulicę, niosąc piękną książkę 
dla młodzieży. 

Z uznaniem notujemy fakt przełamania 
w Polsce, o ile nam wiadomo po raz pier- 
wszy — konserwatywnej tradycji przez po- 
ważną firmę księgarską, Mamy na myśli 
ksęgarnię Gebethnera i Wolifa, która zbu- 
dowała na rynku pod pomnikiem Mickiewi- 
сга oryginalny kiosk i sprzedaje dobre i ta- 
nie książki dla młodzieży na „Gwiazdkę“ 
(od 10 gr. do zł, 2—), Mamy więc fakt 
wyjścia z książką na ulicę. ale nie przez ko- 
Szykarza warszawskiego z wysortowanym 
towarem, lecz przez solidną firmę z książką 
wartościową. To już jest poważna idea, 
zbliżenia książki do szerokich mas, Należa- 
łoby sobie jaknajgoręcej życzyć, by naśla- 
dowców tego kroku i propagatorów tej idei 
znalazło się w Polsce jaknajwięcej. 

Niezawodnie, tak poważnie i śmia- 
ło potraktowana akcja propagandy 
książki, zasługuje na jaknajwiększe u- 
znanie. 

Czy nie należałoby i w Wilnie spró 
bować takiej propagandy dobrej i ta- 
niej książki? 

Rzeczpospolita (Nr. 348 — 9) po- 
rusza zagadnienie estetyki zabawek dla 
dzieci, › 

Z punktu estetycznego zabawka ma wie 
Ie brakow, Proiesor dr. Szuman wiada, 
że zabawka nie ma być dziełem sztuki (zu- 
pełnie słusznie), ale ma zaspokajać praw- 
dziwą estetyczną potrzebę dziecka, ma nie- 
tylko kształcić umysł i zapraszać do czynne 
go, pracowitego życia, ale ma kształcić po- 
czucie estetyczne barwy i formy. Naogół 
wyrabiają w sobie. uwagę, jej napię-- 
ty, fabrykantowi leży własny interes na ser- 
cu, a nie dobro dziecka. Estetycy porówny- 
B aw: a wy td ma coś dzie 

w sob.e, a dzieci 
naiwność w stosunku do ay dake 
illuzjonizm są im wspólne, zabawka dla 
dziecka tem, czem sztuka dla artysty, Za- 
bawka jak sztuka jest našladownic: twem, dla 
tego „dzieci lubią odtwarzać „grać”, przez co 
rozwijałaby się dziecęca dusza, wola, fan- 
cie i pewne współzawodnctwo i 

jakiegoś fantastycznego, 
arealnego świata, więcej idealnego, barwne 
go, niż świat rzeczywisty, к, 

Tę iantazję niewyszukaną, tę barwę da- 
je mu dobra, estetyczna zabawka, Ciekawe 
pod tym względem są zabawk, wytwarzane 
w „Warsztatach Krakowskich”, oparte na 

ludowych motywach, arealne, trochę cudac- kie, barwne, dekoracyjne, tęczowe, pełne 
czaru. Nawet Niemcy, zalewający świat bez wartościową nieartystyczną, choć  udatną tandetą, starają się dziś wprowadzić do handlu artystyczne, plastyczne figurki z czer wonego wosku Eugenii-Berner Lange, Nasi artyści też powinni pomyśleć o Wpiowadze- niu i wytworze zabawek tego rodzaju, Oczy 
wiście i tu trzeba wystrzegać się krańcowej 

„Zagadnienie dobrej zabawki dia 
dzieci, estetycznej, ciekawej, zajmują- 
cej, lecz nie forsującej podstępnie ja- 
kiejś wiedzy, — jest bardzo poważne. 
To też całkiem uzasadnione jest zakoń 
czone artykułu: 

Gdyby jakiś odsetek tylko setek, 
setek miljonów, które Polska. "an na wód 
kę, tytoń i jedwabie zagraniczne, obracali 
rodzice na zakup odpow edniej zabawki, ina 
czej ułożyłby się świat dziecięcy, inaczej 

rozwijałaby Się: dziecięca dusza, woła, fan- 
tazja, a z nią twórczość i to artystyczna, 
odrodziłaby się młodzież a z ną i sztuka, 
„Sztuka jest wyższym rodzajem zabawy”, 

Tylko przyklasnąć tym słowom! 
Lector. 

    

  

-—Należy z niepokojem podnieść okołicz- 
ność, że zbóje, którzy urządzili zamach na 
prezesa Związku Ziemian Kresowych, An- 
toniego Junqziła,, nie zostali złapani. Przy- 
pominamy, że zamach ten miał m:ejsce w 
majątku Iwacewiczach, że oddano trzy strza 
ły z karabinów, że dwie kule trafiły ciężko 
raniąc hr, Jundziłła w rękę i ramię, tak, że 
prawą ręką nie włada i długo władać nie 
będzie, a kula trzecia przeszła mu koło gło- 
wy. W samych Iwacewiczach jest posteru- 
nek poticyjny — tymczasem policja powiatu 
Kossowskiego (województwo Poleskie) ni- 
kogo uchwycić nie potrafiła ; nikt w. tej 
sprawie nie był przytrzymany, Według wa 
domości, (oczywiście, całkiem niepewnych), 
zbóje przeszli już granicę sowiecką, Podno- 
Siniy to wszystko z niepokojem, bo jeśli tu 
dziaiala (co wydaje się prawdopodobne) ja- 
czejka bolszewicka, to niewątpliwie udanie 
się i bezkarność tego napadu rozzuchwali 
innych zbójów, a przecież często majątk. 
są położone zdala od jakiegokolwiek poste- 
runku policyjnego, 

  

    

DŻUMA W PERSJI 
MOSKWA. (Pat). Gazety tutejsze po- 

dają za prasą perską. Że w irzku wy- 
burhła epidemja dżumy Władze per- 
skle, cbzwiając się zawieczenia zarazy 
do siebie, zamknęły granicę | zastoso- 
wały środki zapobiegawize. 

  

 



NA ROZDROŻU 
Prof. Leon Chwistek umieścił w o- 

statnim numerze „Drogi'* głęboki i cie 
kawy artykuł o stanie życia kulturalne 
go w Polsce, o jego ewolucji i przy- 
szłości. 

Charakteryzując stan obecny, mówi 
m.: 

„Na dnie naszych dusz rozpręża 
się gniotący bunt niewoli duchowej, 
ciągnący z sobą obcy nam, z zewnątrz 
narzucony, pogląd na świat, obce kry 
terja moralne i obce kryteria estetycz- 
ne, a przedewszystkiem brak wiary w 
siebie i pogardę dla twórczości włas- 
nej, połączoną z kornem uwielbieniem 
dla wszystkiego, co przychodzi z Za- 
chodu“. 

Ta niewoła zniekształca i stłamsza 
najlepsze nasze instytnkty, zamieniając 
nas w grupę komedjantów, źle grają- 
cych swoją rolę, którzy na każdym kro 
ku narażeni są na szyderskie i bezce- 
remonjalne kopnięcie nogą"... 

Słowa mocne, słowa ostre, ale, nie 
stety, jakże słuszne! Nigdy jeszcze nie 
byliśmy w takim stopniu, jak teraz, na 
rodem pawiów i papug!... 

Bezkrytyczne przejmowanie obcych 
wzorów mści się okropnie (np. w dzie 
dzinie szkolnictwa), ale my trwamy w 
uporze i za pośrednictwem niedokształ 
conych swojskich genjuszów wprowa- 
dzamy coraz inne nowinki. Nie znamy 
Zachodu; obserwujemy ten Zachód z 

okna wagonu kolejowego, w knajpach 
paryskich, lub na urzędowych bankie- 
tach, zgłębiamy zaś tę znajemość za- 
pomocą pierwszych lepszych zagranicz 
"nych gazet politycznych. 

Nie zaglądamy do zagranicznych u- 
niwersytetów, „klinik, laboratorjów; je- 
żeli zaś zaglądamy, to tylko poto, aby 
się zachwycić zdobyczami obcej wie- 
dzy, a nie metodą pracy. 

Niewiara we własne siły, niezna- 
jomość rodzimego dorobku naukowe- 
wreszcie brak jakiegokolwiek zaintere- 
sowania wysiłkiem twórczym rodaków 
— są uderzające. 

P. L. Chwistek wskazuje np. na 
niebywały rozkwit w Polsce nauki... 
matematyki! Zdawałoby się, co jest 
bardziej paradoksalnego, niż twierdze 
nie, iż polscy matematycy dorobkiem 
swym imponują całej Europie, ale tak 

! 

m. 

W Warszawie prof, Sierpiński, we 
Lwowie prof. Banach wypuszczają sze 
regi wykształconych i doskonale ш- 
zbrojonych w wiedzę  pierwszorzęd- 
nych matematyków. 

P. Chwistek słusznie mówi: 
„Kiedy na zjeździe międzynarodo- 

wym w Bolonji wystąpiło dwudziestu 
kilku matematyków . polskich, którzy 
przedstawili uczonym całego świata re 
zultaty, imponujące oryginalnością i 
śmiałością pomysłów, było to zdarże- 
nie... niemal tak wielkie ; wzruszające, 
jak pierwszy przemarsz ułanów pol- 
skich przez ulice Warszawy..." 

Ale kto o tem wie w Polsce? I kto 
na myśl o triumfie nauki polskiej wzru 
szy się tak, jak na wieść © zwycię- 
stwie sportowem? 

Zapatrzeni w zagranicę, której na- 
leżycie nie znamy i nie rozumiemy, lek 
ceważymy własny. dorobek twórczy i 
ślepo ulegamy tłumowi, który w spo- 
sób brutalny dyktuje swe prawa. 

Młode pokolenie twórców w. Pol- 
sce odznacza się wyjątkowem tchórzo- 
stwóm i uniżonością w stosunku do t. 
zw. publiczności. Nikt nie ma odwagi 
przeciwstawić się tłumowi, wszędzie 
panuje „rozsądna'* uległość. 

Tupet snobów coraz wzrasta, nie- 
zależność duchowa „„elity* naukowej i 
artystycznej coraz zanika. 

Nietctwo, blaga i partactwo pano- 
szą się w sposób zatrważający, zabi- 
jając każdy śmielszy odruch twórczy. 

Przytacza p. Chwistek jaskrawy 
przykład zabijania przez snobów my 
Śli twórczej młodych talentów. 

Pewien utalentowany młody malarz 
w Jaśle, marząc o polichromii fary ja- 

* sielskiej, wykonał na próbę malowidła 
ścienne w kaplicy cmentarnej. 

     
> A Teatr na Pohulznte 

MARCHANDA 
„LOGIKA PANA BALTAZARA* 

Komedja Leopolda  Marchanda w 
przekładzie Szpotańskiego zdolna jest 
współczesnego widza nietylko bawić. 
W teatrze na Pohulance jesteśmy świa 
dkami zapasów. Panowie Ciecierski i 
Łubiakowski biorą się za bary. Nie- 
mniej nie są to atleci, którzy ściągają 
kurtki i podskakują do siebie z pięścia 
mi. Atleci nasi zabierają się do innej 
czynności. Chodzi o zdemaskowanie, 
kto naprawdę z obu walczących szwan 
kuje na umyśle. Bo że ktoś szwankuje 
nie ulega wątpliwości. Publiczność 
ogląda zatem scenę niebywałą, kiedy 
ten, który był przez nią posądzony o 
kręćka, właściwie jest normalny, zaś 
ten, który jej się wydawał normalnym, 
pokazuje nagle plamę na umyśle. Na 
Baltazara padało zrazu podejrzenie, że 
uciekł z Tworek. Bo ten drugi był dzi- 
wnie spokojny. Któż podejrzewać mógł, 
że ten właśnie drugi z „elity* szczują- 
cy dom poczciwego Filipa na Baltaza 
ra, ma tam w swoim mózgu owego 
kręćka, który świdruje jak robak w 
kantorku. Warto zobaczyć na Pohulan 
ce, jak Ciecierski z Łubiakowskim za- 
miast gnieść jeden drugiemu żebra, 
wydają pokołei okrzyki bojowe. Dziw 
ne są te okrzyki, nie jakieś ryki gonio 

„Było to dzieło tak oryginalne, że 
powinnoby ciągnąć turystów z całego 
świata. Gdyby to było zagranicą, Jas- 
ło stałoby się Mekką entuzjastów sztu 
ki, może skutkiem napływu  podróż- 
nych, trzebaby było pomyśleć o wspa 
niałych hotelach, sklepach, biurach 
podróży i tp. 

Oczywiście, nic podobnego nie sta 
ło się, Pan burmistrz wraz z księdzem 
proboszczem jęli radzić nad owemi ma 
lowidłami i rychło przyszli do przeko- 
nania, że przynoszą one miastu wstyd, 
że trzeba je czemprędzej usunąć. 

Jak postanowili, tak zrobili. Ścia- 
ny kaplicy wybielono na glanc, a fa- 
rę ka' mo za drogie pieniądze wylakie 
rować jakiemuś  malarzowi pokojo- 
wemu.'* й 

P. Chwistek przytacza ten fakt, ja- 
ko coś okropnego, potwornego, woła- 
jącego o pomstęd © niebios!.. 

Mój Boże, cóżby powiedział autor, 
gdyby się dowiedział, iż w pewnem 
mieście nieco większem, niż jasło, 1ów 
nież z powodu polichromji trzaskaly 
grzmoty i pioruny, których źródłem 
byli nie poczciwcy — burmistrz i pro- 
boszcz, lecz... artyści!.. 

Artyści, oburzający się na nieetycz 
ne postępowanie autora polichromii, 
który, jak się mówiło, dobrze się „ob- 
łowił* przy wykonaniu pracy; artyści, 
oburzający się również na nieetyczne 
postępowanie tegoż malarza, który, jak 
się okazało, ani jednego grosza nie 
wziął za swą pracę!.. 

Za dużo wziął — zrobił nikczem- 
nie, bo wziąłi on, a nie kto inny — 
nic nie wziął, — jeszcze gorzej, bo 
kto iny mógłby skorzystać z dobrej 
okazji!.. 

Albo inny fakt — uporczywego 
milczenia artystów, gdy cech kamienia 
rzy i sztukatorów „fachowo'* kontro- 
lował prace innego artysty i dzialal- 
ność profesorów |... 

Twórcy dobrowolnie zrzexają się 
prawa do samodzielności i niczależno 
ści, uznając nad sobą władzę najciem- 
niejszego tłumu!.. 

Czy smutny stan apatji i bierności, w 
którym tkwimy, będzie trwał wiecznie? 

Z całą pewnością — nie! Czy jed- 
nak trzeba siedzieć bezczynnie i cze- 
kać, aż nadejdą lepsze czasy? Rów- 
nież nie! 

— „Przeżywamy okres, w którym 
zdobyć się powinniśmy na wysiłek naj 
wyższy, graniczący z bohaterstwem*. 

— „Społeczeństwa, które nie wie- 
rzą we własne siły i nie biorą. na rerja 
tego, co się dzieje na ich gruncie — 
rozwijają się stosunkowo wolno i prze 
chodzić muszą ciężkie chwile be wła- 
du. Dopóki jednak posiadają , tak jak 
my, młodzież, bardzo zdolną, bardzo 
zdrową i zdolną do najwyższych wy- 
siłków, dotąd można być pewnym, że 
ostatecznie zwyciężą. Chodzi tylko o 
to, żeby się znalazły jednostki, które- 
by były w stanie wskazać właściwą 
drogę. Jeśli jednostki takie znajdą się 
rzeczywiście, to reszta 'zrobi się sa- 
ma. Wtedy przewrót pojęć noże na- 
stąpić bardzo rychło. O wiele rychłej, 
niż przypuszczamy”... | 

Niezawodnie przeżywamy kryzys 
w dziejach naszej kultury. 

Źle jest (aż pasja człowieka cgar 
nia!) iż w okresie, kiedy można i 
trzeba zdobyć się na największy, zu- 
chwały, radosny wysiłek twórczy, sie- 
dzimy z założonemi rękami i marnu- 
jemy czas i eneqgję, rozdmuchując 
sprawki najdrobniejsze do zagadnień 
pierwszorzędnych i odkładając na póź 
niej rozstrzygnięcie kwestyj podstawo 
wych, mających decydować o naszej 
przyszłości kulturalnej. 

Ale dobrze jest, że jest kryzys, 
właśnie — kryzys, czyli przesilenie, 
czas krótki, przejściowy, po którym 
ma nastąpić — COš.... 

Polak, znający przeszłość i wie- 
rzący w siły swego narodu, nie nioże 
wątpić „iż to, co czeka naród polski w 
przyszłości, stokrotnie okupi nędzę 0- 
kresu. kryzysu. W. Ch. 

  

nego, lub rzucającego się zwierza. 
„Jestem w domu* wypada jak z pro- 
cy jednemu, potem drugiemu, a wi- 
downia ryczy ze śmiechu, mając przed 
sobą już namacalny dowód, że cho- 
chlik pozorów przeszedł przez scenę i 
nas na chwilę zawieruszył, skoro po- 
dejrzewaliśmy, że Baltazar jest owym 
delikwentem, w którego  ganglionach 
nerwowych cza: się nieznośny, jadowi- 
ty obłęd. 

Berroyer (Łubiakowski) uciekł ze 
szpitała nad morze i tu persyfluje po- 
czciwcom wszelkim do ucha, że Balta- 
zar (Ciecierski), który kupił wyspę i co 
pięć minut stuka się w czoło, jest kan- 
dydatem do szpitala Bożego Jana i po- 
winien być jaknajprędzej przez dozor- 
ców chwycony i w odpowiednim po- 
koju zamknięty. Reszta w komedji Mar 
chanda, to tło. Poczciwa rodzina pary- 
ska, biwakuje w Bretanii na letnis<u, 
trochę  wedycji Iwowskiej, skoro pa- 
na domu, to jest ślamazarnego Filipa 
gra Gliński. Kamińska jest córką. Nie 
chce wiedzieć o jakimkolwiek rentier- 
stwie, marzy o teatrze. Syn (Karpiński) 
pragnie również czegoś niezwykłego 
na świecie, byle tylko nie być abitu- 
tjentem. Oboko dzieci czcigodnego 
papy jest i mamusia  (Szpakiewiczo- 
wa), do której tnie koperczaki jeden 
młody komedyopisarz (Zastrzeżyński) 

Nie można powiedzieć, aby Balta- 
zar nie przyczynił się do tego, że po- 
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Mstoryczny zamek sztutgariki w płomieniac 
ZATRUCIE 20 STRAŻAKÓW 
BERLIN. (Pat). W starożytnym zam- 

ku sztutgarskim wybuchł w poniedzia- 
łe« z niewyjaśnionej przyczyny olbrzy= 
mi pora jednocześnie na dwóch pięt- 
rach. 

Od południa do późnego wieczora 
nie zdołano ugasić ognia, który prze- 
rzuca się błyskawicznie ze skrzydła na 
skrzydło. Cały dach stanowi jeden słup 
ognia. Wszystkie oddziały okoliczne 
straży pożarnej biorą udział w akcji ra- 
tunkowej.  Wezwans zostały również 
na pomoc oddziały Reichswehry. 

Ze względu na oibrzymie kłęby gry- 
zącego dymu straż prowadzi akcję ra- 
tunnową w maskach gazowych i przy 
pomocy aparatów tienowych. 

26 strażaków uległo ciężkiemu za- 
truciu dymem, Ki ku mieszkańców gór” 
nych pięter, których pożar odciął od 
schodów, strażacy wynieśli nieprzy- 
tomych: ; 

Zamek ten wybudowany został 
wraz z miastem przed tysiącem lat, a 
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odrestaurowany był w swej! obecnej 
postaci w 1578 roku. 

ZAWALENIE SIĘ ŚCIAN 
BERLIN (Pat). Pożar zamku sztut- 

garskiego przybiera oibrzymie rozmia- 
ry. © godzinie 13.30 zawaliło się podda- 
sze na wschodniem skrzydle. Z wieży, 
łączącej oba skrzydła zamku, pozosta- 
ły tylko Ściany, grożące w każdej chwi- 
li zawaleniem. ! 

O godzinie 16-ej zawaliła się śclana 
szczytowa wschodniego skrzydła, pocią- 
gając za sobą kilku strażaków, z»jętych 
gaszeniem ognia na rusztowanlach. Žy- 
clu Ich zagraža wlelikle nlebezpieczeń: 
stwo. Oddziały sanitarjuszy usiłują wy- 
dobyć zasypanych z pod gruzów. 

BERLIN. (Pat). Nadchodzące w dal- 
szym ciągu wiadomości o pożarze zam- 
ku w Sztutgarcie potwierdzają przewi: 
dywania o rozmiarach katastrofy. Cała 
wschodnie skrzydło zamku przedstą- 
wia widok ruiny. Pozostała tylko šcia- 
na frontowa. : 
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POLECA 

ĘGARNIA Kazimierza Rutskiego 
Wilno, Wiłeńska 38, Tel. 9.41. 

KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ | 
dla dorosłych młodzieży i dzieci w dużym wyborze. | 

Ponadto posiada książki z cenami zniżonemi do 50 proc. na czas gwiazdkowy. 

Poleca rozmaite kalendarze. Przyjmuje prenumeratę pism. 
WNYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NĄ 
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JozEr KropEcKi 
ZAMKOWA Nr.17 (obok Kościoła Św. Jana). Tel. 928. 

GWIAZDKOWA WYPRZEDAŻ 
NIEBYWAŁA ZNIŻKA CENI! 

3.000 — Koszul męskich 
3.000 — Koszul damskich 

Najnowsze desenie, w najlepszym gatunku. 

Wstąp przekonaj się. — Obejrzenie nie obowiązuj do kupna. . 

  

  

10.000 — Krawatów 
10.000 — Skarpetek i t. p. 
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® Спагу tonowicz 
APTECZNY D.-H. 

Wilno, Mickiewicza 7, tel. 9-71. 
Największy wybór perfum, kosmetyków środków gospodarczych. 

Zamiast małowartościowych podarków udzielamy 10 proc. rabatu świątecznego 

CENY NAJNIŻSZE 
Oddział hurtowej sprzedży: Wielka 58, Tel. 3-92. 
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Kampanja antyreligijna \№ Sowietach 
Kary za šwietowanie Božego Narodzenla 

WILNO, — Z pogranicza donoszą, že we 
wszystkich miejscowościach wzdłuż kordonu 

sowieckiego: rozplakatowane zostały obwie 

szczenia różnych  organizacyj komunistycz- 

nych wzywające do nieświętowania Bożego 

    

   

  

czciwa żona stacza się w ramiona uwo- 
dziciela. Nikt inny tylko Baltazar jest 
powodem, że dostaje się jak dojrzała 
gruszka w łapczywe ręce, skoro właś- 
nie ten Baltazar zaczął trząść drzewem 
dobrego i złego. 

W komedji jest jeszcze figura wuj- 
ka (Budzyński), który tak płynie na 
szali wypadków, jak korek / drgający 
na wodzie. On też stanowi cząsteczkę 
familji, która zjechała się nad morze i 
którą Baltazar obraca jak może, we- 
dług swego widzimisię. 

O grze mówić, to: przedewszystkiem 
dotknąć Ciecierskiego. Aktor ten wy- 
bija się coraz bardziej, odkrywa styl 
własny. Ma te swoje sprężyny i we- 
dług nich nakręca się. Ostatnio podzi- 
wialiśmy Ciecierskiego w Lalce. Ma 
Ciecierski w tej Lalce coś z Hoffmana, 
z karykatur Hoffmana, z tych wszyst- 
kich rzeczy, które trącą salamandrami, 
Cardillaka u panny Scuderi. W sztuce 
Marchanda Ciecierski jedzie po szy- 
nach Lalki. Lubi ton marjonetkowe 
sznureczki. Wagabundowanie po sce- 
nie budzi w nim rozkosz nad rozko- 
sze, zwłaszcza skoro do ruchu nóżek, 
dodaje śmiech, figlarne skrzeczenie. 

Muszę tu jednak zwrócić na to uwa 
ge, że Baltazar cały nie jest w figu- 
rynce od zewnątrz. Baltazar ma te 
swoje rachunki, kombinacje, prawdzi- 
we opętanie i to od wewnątrz. Już sam 
tytuł sztuki pokazuje, że należy się moc 

  

Narodzenia, 
Ci, którzy mimo uchwał lokalnych komi. 

tetów: przerwą pracę. lub odwiedzą miejsca 
modlitwy, będą usunięci ze związków, co 
równoznaczne jest z utratą chleba, 

Dalsze zamykanie koścołów w Misz 
WILNO, — Przybyli onegdaj do Polski 

zbiegowie z Sowietów. opowiadają, że ostat 
nio bolszewicy zamknęli kościoły Katolickie 
a k szeregu mieįscowošci b, gubernji 

” в 
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sowie, Orszy, Koziatynie, Pieszczenicach, 
Ziembinie, 

Ksiądz Krzywicki z Ziembina za rzekome 
przeciwstawianie się władzy sowieckiej z0- 
stał wtrącony do więzienia w Mińsku, 

  

pav 

W mieszkaniu wdowy po bytym 
prezydencie państwa Ebercie, znajdują- 
cem się w prawem skrzydie, padły pa- 
stwą płomieni drogocenne zbiory arty- 
styczne. W sąsiedniej saii posiedzeń 
spłonęły cenne obrazy. Akcja ratunko- 
wa jest bardzo utrudniona z powodu 
siinego mrozu. Stacja ratunkowa ора- 
trzyła doty.hczas 30 strażaków, którzy 
ulegli zatruciu dymem. 

EBETEREETY STRONKI KZT WTEWARERRE 
NA CZASIE 

Kiika słów о 
chorobach zakaźnych 
Dążeniem wiedzy lekarskiej od najdawniej- 

szych czasów, było zapob'eganie szerzeniu 
się chorób epidemicznych, W tym celu sta- 
rano się o wynalezienie skutecznego Środka, 
dezynfekującego jamę ustną i krtań, gdy, jak 
wiadomo, w tych właśnie miejscach najczę- 
ściej lokują się zarazki chorobotwórcze, }е- 
dynym. wielokrotnie wypróbowanym środ- 
kiem, który w! zupełności spełnia to zadanie, 
są tabletki Paramint-Erbe, Dlatego też wszę- 
dzie, gdzie zachodzić może obawa zarażenia 
się, jak w biurze, szkołe, teatrze, szpitalu 
itp. należy niezwłocznie zastosować tabletki 
Paramint, które dezyniekując jamę ustną i 
krtań, skutecznie zapobiegają chorobom za- 
kažnym, jak grypa, angina, dyfteryt, szkar- 
latyna itp, Tabletki Paramint są przyjemne 
w Smaku i zapachu. Korzystajcie z wygodne- 
go nowego opakowania kieszonkowego po 
20 tabletek, które już jest do nabycia w każ- 
dej aptece i składzie aptecznym, Dr, L. K. 

(W.Z.P, L. VI 2776/31), 

  

Ekscesy antyżydow- 
skie przed Sądem 
SOLIDNY KUPIEC POD CIĘŻKIM 

ZARZUTEM 
Znów proces na tle zajść antyżydowskich. 

Na ławie oskarżony już nie 17-letni chło- 
pak, a poważny kupiec, współwłaścciel fa- 
bryki i komisjoner rybny — Szymon Aron, 

Ė Aresztowano go w dniu 11 Hstopada u zbie 
gu ulic Słowackiego i Nowogródzkiej, kiedy 
to tłum w zamiarze niedopuszczenia polcji 
do rozproszenia zbiegowiska, stawiał opór 
za pomocą rzucania do przedstawicieli poli- 
cji kamieniami (podczas tego udzerzony z0- 
stał post, Sujko). Aron, jak twierdzili świad 
kowie, miał dopuścić się podżegania uczest- 
ników zbiegowiska do dalszego oporu, wzno 

cia“ okrzyki: „policję bič — prekz z poli- 
eją“. 

Wczoraj podczas przewodu sądowego 
(przewodniczył rozprawie sędzia  Brzozow- 
ski) Aron nie przyznał się do winy i wyja- 
Śnił, że codziennie rano udaje się na sta- 
cję z robotnikem Lejbą Kowalem po świeży 
towar. W dniu krytcznym wracał właśnie ze 
stacji i został, zatrzymany, Przeciwko. poli- 
сй nie występował, kamieniami nie rzucał i 
nie agitował. 

Jako świadkowie oskarżenia zeznawali 
post, Sujko į Koszenbar. 

Sujko słyszał tylko, jak oskarżony krzy- 
czał: policję bić. , Pozatem świadkowie ze- 
znają, że przy aresztowanym Aronie znale- 
ziońio rewolwer, jednak miał on prawo na no 
szeme broni, 

Świadek obrony, właściciel terenów. wod- 
nych, Aleksandrowicz, wydaje o oskarżonym 
pochłebną opinję. Zna go od szeregu lat ja- 
ko solidnego i spokojnego człowieka. 

Przedstawiciel oskarżenia _podprokura- 
tor Skorupski uważa, że wina Arona została 
udowodriona. i. wnosi 0 ukaran:e, obrona, w 
Sako a: piena i Rudnickiego 

ja tezy arżenia i poszczególnych 
świadków. SE 

„Sąd po naradzie wynos wyrok uniewin 
niający, nie znajdując w materjale dostatecz 
nych dowodów winy oskarżonego, 

I rzeczywiście przysłuchując się obradom 
odniosło się wrażenie, że dowody winy Aro 
ną dostarczore : Sądowi nie są dostateczne, 
aby można było ukarać go z całą surowo- 
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W _WIRZE STOLICY 
KOGO HALAMA PRZYCIĄGA TEGO 
NAWET GRUSZCZYŃSKI NIE 

ODPĘDZI: * 
— Chodźmy posłuchać poważnego Śpie- 

  

wu. 
— Lul do operetki, 
W powodzi teatrów. operetka jest dziś 

ostatnim przybytkiem prawdziwego śpiewu, 
chodzi się dziś do eperetki jak dawniej do 
opery — z namaszczeniem, z pobladłem czo 
łem, z czystą chustką do nosa w kieszeni, 

W operze były zawsze pustki — i w ope- 
retce są puchy, w operze oprócz woznych i 
artystów, byli zawsze saini żydzi, w operet- 
ce także sa tylko Nalewki, Starego Horskie 
go gryzą pchły — robi tysiąc łamańców, 
wali się pięścią w kark i brzuch, 

— Co panu jest? 
Kiii, nic, to takie ćwiczenia gimnastyczne, 

ja się zapisałem do Makabi..., 
Publiczność uradowana bije brawo. Ma- 

kabi! naturalnie, dla Nowości inny klub nie 
istnieje, 

Coraz słabiej płacą w teatrach warszaw- 
skich, są takie, gdzie wieczorem, po obra- 
chowaniu kasy, artyści dostają po złotówce, 
gurisy. po 50 groszy, że mają źdrowie na- 
zajutrz znowu porykiwać i podrygiwać, to 
ich tajemnica. 

Wielkie tuzy zniżyły się do rewiji, Ban- 
da, jedyna buda mająca naprawdę powodze 
mie — take przedkryzysowe, zaangażowała 
Dygasa. Ma lekką rewjową piosenkę — 
chór wtóruje, Dygas się rozkracza, rozkrzy- 
żowuje ramiona — i w postaci stracha na 
sroki grzmi na całą salę, Jakby dawniej 
stercząc w miejscu trelowai -Halkę, zagłu- 
sza fortepian, zagłuszyłby armatę, 

Morskie Oko małpując ile możności Ban- 
dę, zwerbowało wnet Gruszczyńskiego, Sta- 
ry grubas poci się we fraku, ale śpiewa. 

W Morskiem Oku występuje Loda Hala- 
ma. Bajeczna! Trzyma wysoko nad głową 
tamburino i wyprostowaną nogą wali w nie 
raz z przodu, raz z tyłu — obcasem, ru- 
chem wahadłowym, O koziołkach,  pirue- 
tach, hopsańcach — niema co mówić, łatwe 
to dta niej, jak rozwalić się na kanapie dla 
innego, 

Morskie Oko reklamuje oczywiście Ha- 
lamę wielkiemi literami, o Gruszczyńskim 
mała wzmianka obok adresu drukarni, Wal 
maród, by zobaczyć dawno niew.dzianą ulu 
bienicę, zgrzyta ten i ów zębami stwierdza- 
jąc, że ujrzy znowu wyciągniętego z lamusu 
rykałę. 

Tańczy Halama — cała sala woożera ją 
oczyma, pół sali zazdrości jej wysmuktych 
nóg, gibkich bioder, jędrnych piersi, gładkiej 
Skóry, ślicznej twarzy, . wężowych ramion, 
drugie pół sali zazdrości jej «nężowi, Skoń- 
czyła, Cisza, Cienkie brawa. Bo i kto tu 
ma klaskać? On przyszedł z nią -— ona po- 
żółkła z zazdrości, sili się na pogodę, on bo- 
jąc się konsekwencyj rezygnuje z wyrażania 
swych uczuć — u Halamy mu to nie pomo- 
że, ą u jego Kundzi zaszkodzi, więc cisza, 
Dwóch staruszków: 

(Ona: — co to za sztuka tak fkač, ; ja 
potrafiłabym 10 lat temu. 

On: — hęę, zapewne... 
Ona: — zresztą jest dziwnie szpetna, ma 

za duże uszy! 
On: — i za grube włosy co? , 
Więc cisza, Wtacza <się Gruszczyński, 

otwiera zębate wrota, huczy, iak syrena we 
mgie — aaaa — — 0000 — szlachetne ge- 
sty, wytrzeszcza oczy, wyciąga język — ecee 
— iiiii., Chwała .Bogu skończył. Huragan 
braw. Nikt się ne powstrzymuje, nikt nie 
krępuje, każdemu wołno, Halama zasłużyła, 
a Gruszczyński otrzymał. 

Dyrekcja to nie frajerzy, Słucha zdrowe- 
go rozsądku nie oklasków. Dyrekcja wie, że 
w operze z Gruszczyńskim, a bez Halamy 
było stale 15 proc, kompletu, a w Morskiem 
Oku z Halamą, a bez Gruszczyńskiego 85 
proc. kompletu, Jeden . Gruszczyński rie 
wypłoszy publiczności z Morskiego Oka — - 
czterech wystarczyłoby nawet szczurów, Je- 
dna Halamka napełna trzy czwarte teatrzy- 
ku — cztery Halamki rozsadziłyby widow- 
nię i sprawiły zator na ulicy. Karol. 

BENT UPES ESEPLSTIETOST SEIMAS SD SS 
ścią przewidzianą przez art. 122 cz. Il KK. 
na którym oparty został akt oskarżenia. 

Zaraz po świętach Sąd rozpatrywać bę- 
ka go Sprawy z tego smutnego cy- 

      

no liczyć z tą jego logiką i że ta logi- 
ka, jest barwą, paletą niemal, orkie- 
straturą całą, którą nie można wymie- 
niać na banknociki li tylko ruchu, ko- 
guciego jakiegoś rytmu i skrzeczenia 
jakiejś indochińskiej pardwy. W scenie 
zdzierania maski z owego Dubois, któ 
rym jest Łubiakowski, pomieszany na 
umyśle Ciecierski, musi tę swoją logi- 
kę, jak szpadę krzyżować. Na Pohulan 
ce jest więcej zamazana plama, niż 
obraz w szczegółach rytowany na stali 
jak na to zasługuje. Należałoby grę 
przedłużyć, opóźnić, rozszerzyć skoro 
są starcia i odparowywania. Więcej 
trzeba wpakować żyłki myśliwskiej w 
tropienie za zwierzem i nawet dać far- 
by, które związane są ze światem si- 
deł, zatrzasków i kniei samej. Rozpo- 
znawać zwierzynę, podejść do niej sy- 
mulować, że się jest ofiarą, jest to 

wzbogacić styl, który Ciecierski poda- 
je o całą gamę wprost koniecznych 
przeżywań. W Lalce przeciw postaci 
fabrykanta laleczek nie mieliśmy za- 
strzeżeń, przeciwnie podziwialiśmy 
maestrję. Tu jednak u Marchanda obok 
formy musi być i to drugie tak bardzo 
ważne, to jest przeżywanie, bez które- 
go cała scena zdarcia maski z Berro- 
yer, będzi: zamazaną panoramą a nie 
walką na śmierć i życie przez dwa 
mózgi, z których ten zwycięży, który 
będzie celował w pełniejszej logice. 
Ciecierski odkrywa nagle, jak Kolumb 

Amerykę, że Łubiakowski ma kręćka 
na punkcie swych szpilek. Wtedy od- 
bywa się jego skok linoskoka, ale na 
wewnątrz, skoro się teraz symuluje 
samemu warjata, aby prawdziwego 
warjata doprowadzić do szału. Arcy- 
dziełem może być scena marchandow- 
skich zapasów tylko wtedy, gdy wszy- 
stkie subtelności straszliwego pojedyn- 
ku staną się pokolei, bez zamazania 
wyraziste. Łubiakowski ze swoją bro- 
dą, profesorskim savoir vivrze zatrącał 
mocno o figurę jedńego z uczonych, 
którą zaamy z Krakowa. 
Zapasom przygląda się na scenie cała 

rodzina, siedząc, czy leżąc na kanapie. 
Gliński był wyborny z tą swoją pa- 
szczą, rozwartą w myśl przysłowia „jak 
ciele na małowane wrota”. Kamińska 
była sponiewierana przez meble, sko- 
ro w zaryglowanym pokoju meble te 
zaczęły również zę strachu przed Bal- 
tazarem wywracać się i lecieć na: zie- 
mię, Szpakiewiczowa zaś na pół ży- 
wa nietyle z powodu Baltazara, ile te- 
go pocałunku, który śmiał Zastrzeżyń- 
ski jak weronalowy smakołyk zaszcze- 
pić. 

Chciałbym tu na ostatku parę słów 
powiedzieć o reżyserji Radulskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że tempo 
było doskonałe w 2 i 3 akcie, praw- 
dziwie paryskie i marchankowskie i że 
tem tempem jechała sztuka do triufmu. 

Za to 1 akt prosił się o więcej nie- 

  

  

samowite farby niż te, które były. Trze 
ba pamiętać, że miraże są w powietrzu 
i że przeczuwać każą one idącą ele- 
ktryczność, która istotnie zgęści. się 
potem w burzę gromową... To, co by- 
ło na scenie, było na początku mdłe i 
bez wyrazu. Ramy dla zapasów obu 
protagonistów głównyeh były dobrze 
skonstruowane i jest zasługą  Radul- 
skiego, że te zapasy wypadły jako cen 
tralny, konstruktywny moment w sztu 
ce i wyraziście i nader efektownie. 
Wreszcie samo zakończenie było do- 
skonałą kadencją, jak uderzenie osta- 
teczne i finalnie sprawne. 

Suma sumarum, sztuka Marchanda 
na Pohulance może zadowolić najwy- 
bredniejsze gusta. Toczy się jak po- 
ciąg, wjeżdża w tunel, wypada na świa 
tło. Z zadowoleniem opuszcza widz 
teatr, miając krew przyśpieszoną i pę- 
dzoną przez rytmy, które są współcze- 
sne. Wyszliśmy z teatru jak tą cała fa- 
imiłja na scenie, która grzała się naj- 
pierw na słońcu, potem  znałazła się 
nać topielą i ze zgrozą spogłądała na 
nieszczęście niechybnie idące. „Tak 
wziąć duszę, tak ją na chwilę potarmo- 
sić, tak ją pchnąć z powrotem, przybi- 

tą i zmiażdżoną wziąć i wyrzucić w 
powietrze, jak to było z nami, umie 
dziś tylko Francuz, majster ekwiliry- 
styki epoki dzisiejszej, 

Mieczysław Limanowski. 

        |
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raz zainteresowane flmem 

ko dła młodzieży szkolnej 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 

Filmy „Propagandowe" 
w Szkołach 

Od paru tygodni wszystkie bodaj gimna- 
zja wiłeńskie są odwiedzane przez przedsta- 
wicielj pewnego przedsiębiorstwa kinowego, 
zaopatrzonego w polecające pismo z Kura- 
torjum. Przedsiębiorstwo to proponuje ża ce 
nę 50 gr. od ucznia wyświetlenie w lokalu 
szkolnym cyklu 3 fikmów naukowych, 'wybra 
nych przez władze szkolne z pomiędzy kil- 
kudziesięciu proponowanych. Lista obrazów 
tych, zaopatrzona w dość obszerny op's tre- 
ści każdego z nich, przedstawia się bardzo 
ponętnie: są tam filmy propagandowe z dzie 
dziny np, hygjeny, bardzo pożyteczne, a naj- 
wspanialej przedstawia się dział krajoznaw- 
zy. Znajdujemy tam: podróż pn  Indjach, 
wyprawę automob lową przez Saharę, zdoby- 
wanie najwyższych szczytów górskich, bie- 
guna północnego etc. Propozycja została 
więc przeważnie przyjęta, nauczycie'stwo za 
jęło się propagandą jej wśród młodzieży, 
pieniądze ściągnięto i termin pierwszego 
seansu wyznaczono. Zapowiedziana byfa owa 
podróż przez Saharę, Licznie zgromadzona 
młodzież — przeważnie z klas niższych — 

nauczycielstwjo 
ujrzało jednakże zamiast niego — stary 1 
zmiszczony obraz — Wierną Rzekę Żerom- 
skiego. Okazało się, że w ostatniej miemał 
chwili przedstawiciele przedsiębiorstwa oznaj 
mili dyrektorom, lub ich zastępcom, że nie 
nadesłano im z Warszawy żadnego z propo- 
nowanych poprzednio filmów, tylko to wła- 
śnie arcydzieło kinematograf czne, zaopatrzo 
ne w. legitymację Ministerstwa WR i OP ja- 

dozwolone (na 
przedstawionej jednak poprzednio liście wca 
le niefigurujące). 

Każdy, kto zna rodzaj artyzmu  Żerom- 
_ Skiego, wie, jak się przedstawiają jego po- 

wieści w ujęciu kinematograficznem. Prze- 
pada naturalnie największa ich wartość — 
mistrzostwo języka i sty'u, ginie subtelność 
i głębia psychołogji bohaterów — pozostaje 
wysokie napięcie erotyzmu, zostaje skrzęt- 
nie zachowane ; podkreślone wszystkie tno- 
menty drastyczne, wyzyskane wszystkie dre- 
szczyki zmysłowej sensacji, 

To samo właśnie konstatujemy w Wier- 
nej Rzece. Pod względem kunsztu kinema- 
tograficznego wartość tego filmu jest niska. 
Moment patrjotyczny, nie da się z niego wy 
rażnie wydobyć. Wrogi stosunek włościan do 
powstania może wywołać tylko zamęt w 
pojęciach matoletnich widzów, nie posiadają- 
cych jeszcze przygotowania historycznego 
do zrozumienia psychologii szlachty i ludu 
w roku 1863; wykorzystanie zaś samotnej 
dziewiczyny, opuszczenie jej bez wszelkich 
Skrupułów i wynagrodzenie jej poświęcenia 
garścią pieniędzy musi odrzeć z wszelkiego 
uroku bohatera powstańca, 

Zapewne istnieją jeszcze mniej budujące 
filmy od tego, tem niemniej jednak zaprezen 
towanie go małoletniej publiczności za po- 
średnictwem propagowanego przez nat czy- 
ciełstwo przedstawienia w lokalu szkośnym, 
wiydaje się jakąś gorzką ironją, jakąś kary- 
katuralną ilustracją na temat tych wszyst- 
kich wielkich zadań pedagogiki, 6 których 

” Się tyle mówi i pisze. Powstaje teraz pytanie, 
czy niesumienne przedsiębiorstwo zostanie 
pociągnięte da odpowiedzialności za fakt, bę 
dący, bądź co bądź skandaliczną komprom'- 
tacją szkoły w jej zadaniach wychowawczych 

  

Na podarunki świąteczne 
dla młodzieży 

Wydawnictwa 
ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO: 

URODZONY JAN DĘBORUG poemat 
Władysława Syrokomli z ilustracjami 
Andriollego —. 8 я $ gr. 80 
GAWENDY i PIOSENKI Władysła- 
wa Syrokomli zdobił Jerzy Hoppen 21. 1 
NAJPIĘ<N/EJSZE BaJKI POLSKIE 
Wybór bajek Glińskiego, ilustrował 
Jerzy Hoppen | 2 я $ zł, 1 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

w Wilnie i na prowincji. 

Chcemy łakoci 
— Ca chciałabyś dostać na gwiazdkę, 

  
Dziewięcioletnia panna zastanawia się, wi 

dać na twarzy poważne skupienie i wreszcie 
pada odpowiedź: 

— Dużo książek i dużo łakoci. 
Młodsza o trzy lata Zosia okazuje zdumie 

wającą samodzielność, gdyż pragnie otrzy- 
mać lałkę i całą górę cukierków. 

Pan domu przewiduje, iż pod choinką 
znajdzie „pióro wieczne'*, ale przemawia się 
o strucle z makiem i przekładańca, 

— Tylko wiesz staruszko, trechę słodsze, 
miż w zeszłym roku. Nie skąp cukru — per- 
swaduje żonie. 

— Zgoda, ale ja przeczuwam, iż zjawią 
się przy twej pomocy bakalje i choćby niewiel 
kie pudełko czekoladek — pada odpowiedź, 

Rozmowy w tym stylu toczą się w wielu 
rodzinach, a pragnienia nieujawnione intuicją 
w każdej, Zależą one od możności gotówko- 
wych. Spadają nieraz do minimum, ale: nie 
giną zupełnie nigdzie, rozrastają się czasem 
do większych rozmiarów, aby zawsze zająć 
poczesne miejsce wśród innych miłych prze- 
lawów świątecznych. 

Pęd do łakoci istnieje stale, lecz w czasie 
wolnym od zajęć, w nastroju świątecznym 
wydają się one bardziej potrzebne, wręcz ko 
nieczne, 

Czują to dzieci; nie negują starsi, 
Z pewnością uczony, który zechciałby pi- 

sać o instynktach, przejawiających się spo- 
sobach świętowania, znalaziby na wąskim 
odcinku, zatytułowanym: „łakocie”, wdzięcz 
ne pole do badania. Pod każdym stopniem 
długości i szerokości geograficznej, wśród lu 
dów o wszelakiem zabarwieniu skóry, wśród 
ludzi każdego wieku odszukałby podobne for 
my, podobne pragnienia. 

Marysia i Zosia z „dużo łakoci* i „górą 
cukierków* nie są odosobnione, 

Inne życzenia są różnorakie, ale pociąg 
do słodyczy jest wszędzie i zawsze ten sam, 

Ta powszechność jest wiele mówiąca; 
włyjaśnia lepiej, niż najdoskonalszy retor, tłó 
maczy doskonalej, niż najznakomitszy profe- 
sor i porusza silniej, niż najwspanialszy agi- 
tator. 

Święta bez „słodyczy” — to nie są świę- 
ta, zwłaszcza zaś Boże Narodzenie, — świę 
to dzieci. Dlatego też obdarowując nawet 
najbiedniejszych przedmiotami natury prak- 
tycznej, nie można zapominać, że te dary nie 
wywołują prawdziwej -adości, jeśli nie znaj 
dzie się przy. nich choć garstka łakoci, 

Zerwijmy raz z przesądem n'czem nieu- Z. 
zasadnionym, z dziwolągiem myślowyn z każ 
dego punktu widzenia, że pragnienie słody- 
czy jest łakomstwem, a ich dostarczanie — 
niepotrzebną rozrzutnością. 

Organizm pożąda cukru wi każdej formie. 
Na tem tle wytworzyły się zwyczaje, wśród 
których rola słodyczy jest ważną. Przeciw- 
działanie im byłoby nonsensem, 

Na święta chcemy łakoci! 
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SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 21 grudnia 1931 roku, 
Ciśnienie średnie 770. 
Temperatura średnia 0. 

Temperatura najwyższa --1. 

Temperatura najniższa —3, 

Opad wi mm. — 
Wiatr: północno-zachodni. 
Tendencja: wzrost, spadek. 

Uwagi: pochmurno, 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństw w Bazylice nie bę- 

dzie. — Dowiadujemy się, że w okre- 
sie świątecznym nabożeństwa uroczy- 
ste w Bazylice odprawiane nie będą z 
powodu dokonywanych w niej robót 
konserwacyjnych. 

URZĘDOWA 
— Nowy starosta wileński, W dniu dzi- 

siejszym objął urzędowanie nowomianowany 
starosta grodzki w Wilnie p. Wacław Kowal 
Ski, który przeszedł do Wilna z województwa 
białostockiego, gdzie zajmował stanowisko 
zastępcy starosty powiatowego w Białym- 
stoku. 

(Starosta Kowalski pochodzi z Warszawy 
(ur, tamże w r. 1893), w: stolicy ukończył 
studja, tį. Wyższe Kursy Handlowe i wydział 
prawny Uniwersytetu warszawskiego (w ro- 
ku 1924), Brał czynny udział w. pracy niepod 
ległościowej, będąc jednym z czynnieįszych 
członków i organizatorów POW. W listopa- 
dzie 1918 roku wstępuje w szeregi armji poł 
skiej. w której służy do maja 1922 r. ostat- 
nio jako podporucznik, Po wyjściu z wojska 
pracuje w sądownictwie, zajmując kolejna 
stanowisko Sędziego Pokoju oraz Sędziego 
Grodzkiego w Suwałkach i w prokuraturze 
w Siedlcach. W roku 1931 mianowany został 
radcą wojewódzkim w, województwie biało- 
stockiem, obejmując wyżej wspomniane sta- 
nowisko w starostwie w Białymstoku, Brał 
czynny udział w działalności społecznej, pra 
cując w szeregu organizacyj. W okresie swe- 
go urzędowania w Suwałkach zajmował sta- 
nowisko prezesa stowarzyszenia Rezerwistów 
i b, Wojskowych, był jednym z organizato- 
rów Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny na temtejszym terenie | 

MIEJSKA 
— Praca w godzinach nadliczbowych. 

Inspektorzy pracy otrzymali okóśnik zaleca- 
jący karanie admiinstracyjnie za niestosowa- 
nie się do godzin pracy w handłu i przemy- 
śle przez pracę w nadliczbowych godzinach 
przy bilansach ; spisach  inwentarzowych, 
Do prac tych należy przyjmować dodatko- 
wych pracown' ków, 

— Zwinięcie biur spisowych, — W dn, 
21 grudnia zostały zwinięte wszystkie Spiso 
we Biura Dzielnicowe, a materjały zestały 
złożone w lokalu Centralnego Biura Spisowe 

go przy ulicy Trockiej 12, m murach po- 
Franciszkańskich. Osoby, które zostały wsku 
tek jakichś wyjątkowych okoliczności pomi- 

nięte, 'ub wiedzą o jakichś  pominięciach, 
proszone są o składanie reklamacyj codzien- 

nie, poczynając od dnia 22 grudnia 1931 r, 
— Odzież dla bezrobotnych, W dniu dzi 

siejszym, o godzinie 10 rano, rozpoczęło się 
rozdawnictwo odzieży dla bezrobotnych 
przez Wojewódzki Komitet, które uskutecz- 
niane będzie w ciągu 3 dni w Pawilonie po- 
wystawowy Targów Północnych (ogród 
Bernardyńsk), 

— Bank Związku Spółek Zarobkowych 
podaje do wiadomości zainteresowanych, że 
Kasy Banku w dniach 24 i 31 grudnia r.b, 
będą czynne do godziny 11, 

— Zarządzenia santarne, — W celu ©- 
chrony bydła przed zakażeniem gruźlicą, wła 
dze wojewódzkie zaleciły lekarzom powiato- 
wym wzmożenie nadzoru, szczególnie nad 
oborami i miejscami chowu bydła, 

JV A) 
WĘGIEL | KOKS górnosiąski poleca 
firma BEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8-11. 

CJ A AE 

WOJSKOWA 
— Kolo Wileūskie Zwiazku Oficerów Re- 

zerwy zawiadamia swych cziońków, iż wi 
dniu 30,12 1931 r. organizuje wspólny opła- 
tek oraz wieczerzę koležeūską, 

Wzywamy. Sz. Kolegów do wzięcia wraz 
z rodzinami udziału w. tej koleżeńskiej rodzin 
nej uroczystości i prosimy 0 łaskawe wpłace- 
nie do sekretarjatu składki na ten cel w kwo 
cie 3 (trzy) złotych od osoby do dnia 28,12 
1931 roku, 

POLICYJNA 
— Nowy posterunek polichi, Na skutek 

próśb łudności utworzono posterunek poli- 
cji w Kuropolu, w powiečie postawskim. je- 
dnoczešnie został skasowany posterunek: PP. 
w Miłaszewie, z tem, że obsługiwany przez 
ten posterunek teren obejmuje policja z po- 
bliskiej Drui, 

RÓŻNE 
— Wieczerza wigilijna Rodziny Akademi 

ckiej, — Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc: PMA USB w. Wilnie urządza w 'nensie 
we czwartek dnia 24 bm. punktualnie o go- 
dzinie 20 opłatek i wieczerzę wig lijną dla ko 
leżanek i kolegów, którzy zmuszeni pozosta 
wać 'w: mieście i są pozbawieni rodzinnej uro 
czystości wigilijnej. Opłat żadnych nie pobie 
ra się, Zapisy przyjmuje referent. Mensy do 
dnia 24 bm, włącznie w godzinach 12—14, 

— Podziękowanie. — W imieniu bezro- 
botnych miasta Nowej - Wilejki składam ser 
dećzne podzięków anie „Polskiej Składnicy 
Gałanteryjnej * Franciszka Friiczki, Wilno, ul. 
amkowa Nr 9, za bezinteresowne sprzeda- 

nie po cenach kosztu 80 sztuk swetrów dła 
ubogiej dziatwy na gwiazdkę, 

(—) Ks, Wł, Araszkiewicz, 

— Zarząd Alkademickiego Koła Kownian 
powiadamia swych członków, że d, 22 bm, 
w lokalu przy ulicy Zamkowej 3 m. 2, od- 
będzie się tradycyjna wilja Kowieńska, 

— Kto ma pretensje do komorn'ka Le- 
pieszy, — Wobec przeniesienia komornika 

  

  

Lepieszy w star spoczynku, $ąd Qkręgówy 
zdecydował, że wszystkie osoby roszczące 
do niego, jakiekołwiek pretensje p'eniężne 
mogą je zgłaszać w terminie do maja 1932 r. 
Należności będą pokryte z kaucji p, Lepieszy, 
będącej w posiadaniu Sądu, 

— Do kupców i przemysłowców chrześci- 
Jan Ziemi Wileńskiej, — Kryzys gospodar- 
czy, jaki cały kraj od dłuższego czasu prze 
żywa, spowodował, że liczne rzesze miesz- 
kańców. naszej ziemi pozbawione są pracy i 
zarobku. Bezrobocie powiększa nędzę, naj- 
większą klęskę dzisiejszych czasów, 

Stojąc w obliczu tej klęski, jest nakazem 
sumienia tych, co mają możność pracuwać I 
zarabać, przyjść z pomocą bezrobotnym, 
Wżywamy więc kupców i przemysłowców 

chrześcijan, ażeby w akcji tej wzięli też ży 
wy udzia. i dobrowolnie na okres półroczny za 
dekłarowali efiary na rzecz bezrobotnych, 

Jest rzeczą wiadomą, że położenie sfer 
gospodarczych zubożałej Wileńszczyzny jest 
również ciężkie, każde nowe świadczenie po 
woduje nowe trudności w prowadzeniu przed 
siębiorstwa.- Zbyt: wielką jednak: jest niedola 
ludzi, dotkniętych bezrobociem, ażebyśmy 
mogli im odmówić naszej pomocy. Mając 
jednak na względzie ciężką sytuację materjal 
ną wielu przedsiębiorstw, nie ustalamy 'wyso 
kości świadczeń i pozostawiamy sprawę tę 
uznaniu i możliwościom płatniczym samych 
kupców i przemysłowców, Ofiary te należy 
zadeklarować i wpłacać do Wojewódzkiego 
Komitetu do spraw bezrobocia. «w. Wilnie 
(Gmach- Urzędu Wojewiódzkiego, Magdale- 
ny 2, tel, 5-38. Rachunek w PKO 180,610). 

Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie, 

— Qtwarcie nowego mostu kole- 
jowego. W dniu 22 grudnia b. r. odbę- 
dzie się otwarcie nowowybudowanego 
mostu kolejowego przez rzekę  Słucz 
na 155 klm. szlaku Luniniec — Mika- 
szewicze w pobližu granicy polsko-ro- 
syjskiej. 

Most ten o rozpiętości około 100 
metrów, projektowany jest przez inży- 
nierów Dyrekcji pp. Wiśniewskiego i 
Wrześniowskiego, a wykonany przez 
warsztaty mostowe w Starosielcach. 

Na uroczystość otwarcia mostu w 
dniu 21 grudnia wyjechał dyrektor ko- 
lei inż. Kazimierz Falkowski i naczelni 
cy wydziałów inż. Bogdanowski i Nar- 
kowicz. Zostali zaproszeni przedstawi- 
ciele władz wojewódzkich KOP oraz 
przedstawiciele kolei ZSSR. 

— Podziękowanie. — I Oddział Towa- 
rzystwa Pań Miłosierdzia św, Wincentego 4 
Paulo niniejszym gorąco dziękuje p. Mieczy- 
sławowej Jeleńskiej za hojn'e ofiarowane 100 
złotych dla najbiedniejszych. 

"Towarz: Muzyczno-špiewacze 
„Chór Ś-to Jański*, Chcąc wznowić dawne 
świetne tradycje Moniuszków i Gieryngów, 
powstaje przy kościele św. Jana starniem pro 
boszcza „St. Miłkowskiego i znanego już Wil- 
nu ucznia śp, Gierynga p. Jana Arcimowicza 
T-wo muzyczno-Śpiewacze „Chór Ś.to Jai 
ski*. Zapis członków i próba głosów odby- 
wać się będą w Kancelarji Parafjainej (uli- 
2 = = 12 m. 2) codziennie o go- 

inie 5 i po poł,, zynaj: е- 
działku 21 bm. AA 

— Aeroklub Wiłeński uruchamia z powo 
du wielkiego zaintersowania oraz dużego na 
pływu, z dniem 10 styczna 1932 r. nową, 
równoległą grupę Kursu Teoretycznego Szko 
ły Letniczej. Szczegółowych infonnacyj udzie 
la i zapisy przyjmuje Sekretarjat Aeroklubu 
(Mickiewicza 4 m, 4, tel, 763, codziennie od 
godziny 19 do 21 oprócz świąt). 

BALE I ZABAWY 
— Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizo- 

nowego w. Wilna urządza w dniu 31 grudnia 
1931 r. Bal Sylwestrowy. 

Z braku posiadania dokładnych adresów, 
Zarząd nie był w stanie ich rozesłać. 

Pragnący otrzymać zaproszenie proszeni 
są o łaskawe zgłoszenie się do Kasyna Gar- 
nizonowego, Mick .ewicza 13, od dnia 28 bm. 
do 31 bm. od godziny 18 do 19. Zarząd. 

Odezwa 
Zzbliża sięrokres świątrBożego Na- 

rodzenia i Nowego Roku, w którym za 
zwyczaj dziesiątki tysięcy osób pry- 
watnych, instytucyj handlowych i spo 
łecznych przesyłają sobie wzajemnie 
pocztówki, lub karty wizytowe z ży- 
czeniami. ; tj 

Zwyczaj ten powoduje dla poszcze 
gólnych osób i instytucyj pewne wy- 
datki, które w sumie stanowią niewąt- 
pliwie poważną kwotę i stanowią nie- 
produkcyjną stratę grosza społecznego. 

To też już nieraz — w ciężkich dla 
Narodu chwilach — zastępowano ten 
zwyczaj składaniem, wzamian та ргхе- 
syłanie życzeń, ofiar na cele społecz- 
ne, za pośrednictwem prasy. 

W roku bieżącym, gdy wskutek pa- 
nującego bezrobocia, prawie. ćwierć 
miljona rodzin pozostaje:bez chleba — 
Naczelny Komitet do. Spraw Bezrobo- 
cia przy Prezesie Rady Ministrów od- 
wołuje się do całego społeczeństwa, 
aby w myśl powyższego zechciało po- 
wstrzymać się w tym roku z przesyła- 
niem życzeń świątecznych i noworocz- 
nych, a przeznaczone na ten cel kwo- 
ty, złożyło jako ofiary na rzecz akcji 
niesienia pomocy bezrobotnym, prowa 
dzonej przez Naczelny Komitet i jego 
odpowiedniki na. prowincji. 

Naczelny, Komitet nie wątpi, że je- 
go apel spotka się z przychylnem przy 
jęciem całego uspołecznionego ogółu 
w Polsce. 

Ofiary na rzecz pomocy bezrobot- 
nym mogą być również składane bez 
pośrednio w Wojewódzkich i Miejsco- 
wych Komitetach do Spraw Bezrobo- 
cia, lub wpłacan s na konto czekowe 
Naczelnego Komitetu w PKO. Nr. 3006. 

BOROADNEWDE ZWIERZDECYRKE ST IRAS 

TEATR | MUZYKA 
REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 

— Teatr miejski na Pohulance. „Logika 
pana Baltazara", W piątek dnia 25 grudnia, 
tj. w pierwszy dzień świąt Bożego Narodze- 
nia — odbędzie się tylko jedno przedstawie- 
nie doskonałej komedji pt. „Logika pana Bal 
tazara" o godzinie 8 'wiecz, 

W sobotę, dnia 26 bm. „Logika pana Bal 
tazara“. 

— Teatr Lutnia, „Tak się zdobywa kobie 
ty: Dnia 25 grudnia, w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia tylko jedno przed 
stawienie o godzinie 8 wiecz., pelnej pogody 
i humoru komedji Verneuila „Tak się zdoby 
wa kobiety”, 

W: sobotę, dnia 26 bm., o godzinie 8 w. 
„Tak się zdobywa kobiety”, 

— Poranek w Lutni, — W sobotę dnia 
26 bm., tj, w drugi dzień świąt, o godzinie 
12 м poł. odbędzie się przedstawiene dla 
dzieci uroczej bajki Grimma „Kopciuszek*. 

POPOŁUDNIÓWKI: 
Teatr Lutnia, — Dnia 26 bm. o godzi- 

nie 4 pp., przedstawienie komedji K, Leczy- 
ckiego i J. Mackiewicza „Pan poseł i Julja". 

Teatr na Pohulance. W sobotę. dnia 26 
bm,,*o godzinie 4 pp.,' przedstawienie popołu 
dniowe Sztuki Mikołaja Jewreinowa „Teatr 
wiecznej wojny”, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodziej pod Halami, Stefanowiczowej 

Aleksandrze (Piwna 13) pod Halą Miejską 
został skradziony kosz Ź artykułami spożyw- 
czemi, wartości 20 zł, Sprawca kradzieży Ka 
szewski Edward (Sionimska: 3) 'w czasie do 
chodzen'a zwrócił kosz poszkodowanej, po- 
czem zbiegł. 

— Fałszywy bilon, Mirowski Antoni (Mły 
nowa 2) dostarczył do III post, PP, m, Wil- 
na fałszywą monetę jednozłotową, którą о- 
trzymał od- Lando Chawy (Zarzeczna 10), 
Faiszywą monetę zakwestjonowano, 

— Krewka kobieta, — Pomiedzy 
Zieniewiczową Marją  (Bialoskėrnicza 3) a 
jej sublokatorką Olszewską Emilją na tle po 
rachunków osobistych powstała bójka, Ol- 

„Stowarzyszenie grandziarzy polskich” 
PRZED SĄDEM GRO DZKIM W JASZUNACH 

W sobotę, dnia 19 grudnia rb., przed Są- 
dem Grodzkim w Jaszunach toczył się niesły 
chanie ciekawy proces przeciw twórcy ory- 
ginalnej organizacji pod nazwą „Stowarzy- 
szenie Grandziarzy Polskich". A było to tak. 
W lipcu 1930 r, niejaki Wacław Bielkiewicz 
z zaścanku Kotłowo, paratji Rukojnie, po 
namowie Aleksandra Borowskiego, ze wsi 
Borejkowszczyzna wydał drukowane na ma- 
szynie legitymacje dla członków przez sie- 
bie zorganizowanego „Stowarzyszenia Gran- 
dziarzy Polskich", W legitymacjach tych wy 
pisali ci dwaj „twórcy*, że czonkońi „Sto- 
warzyszenia Grandziarzy Polskich" zezwali 
się na. „uczęszczanie do miejsc zakazanych, 
chodzić po nocch, lczęściej udosabniać się za 
ziełone firanki, catować się publicznie, cho- 
dzić w stroju Adama itp,"  zberezeństwa. 
Wszystkie te czyny miały: jaknajkorzystniej 
wpływać na członków, a nie pociągną one 
ujemnego mniemania w opinii publicznej, PO 
mysłowy Bietkiewicz nawet opracował i na- 
dawał członkom „dyplomy uznania”. Najriu- 

chliwszy „grandziarz* Wacław  Bielkiewicz 
„działał* w ten sposób do lata 1931 r. Roz- 
dawał legitymaeje, dyplomy, uznania, miano 
wał woźnych (niejakiego Mikołajkę), prze- 
szkadzał w prący legalnym organizacjom. Aż 
oto sprawa stała się zbyt głośna, policja 
przeprowadziła dochodzenie, zbadała okolicz 
ności „czynów* Bielkiewicza i „grandziarz“ 
znalazt się z grupą tych, komu wciskał (nie- 
raz przemocą) legitymacje, przed Są- 
dem. W toku rozprawy okazało się, iż wy- 
bryk Bielkiewicza był mocno nieprzyzwoity, 
szkodliwy i demoralizujący, Jasnem się wy- 
dało, że poczciwy i niezbyt roztropny  Bo- 
rowsk;, jak i cała grupa posiadaczy legity- 
macyj byli „nabrani* przez „rachmannego 
grandziacza' Bielkiewicza, Za ten wybryk 
Bielkiewłcz został skazany na 50 zł, grzywny 
z zamianą na Siedem dni aresztu. Wszyscy 
inni zostali uniewinnieni, 

Sądził Sędzie Grodzki p. Antoni Skarbek- 
Pilarski, 

Podstępne podjęcie pieniędzy 
z kasy magistratu wileńskiego 

„ Przed paru dnami do jednego z wydzia- 
łów magistratu zgłosił się jakiś osobnik, któ 
ry podając się za przedsiębiorcę J, Mieczkow 
skiego wykonującego różne roboty dła m:a- 
sta, zażądał wypłacenia mu należnych 1300 
złotych, Po załatwieniu niezbędnych formal- 

  

Przeznaczyliśniy 140 książek dla dzieci, 
do 50 

  

TANIA GWIAZDKA 
Sz proc. 

Polecamy również Dogaty dział książek na podarki -d wydań  najskromniejszych 
do najbardziej wykwintnych. 

Księgarnia GEBETHNERA 6 WOLFFA | £2 
WILNO, ul. Mickiewicza 7. 

ności rzekomy Mieczkowski otrzymał z kasy 
całą sumę, 

Podstęp ujawiono gdy po odbiór pieniędzy 
zgłosił się prawdziwy Mieczkowski, 

Policja odszukała oszusta. Jest to niejaki 
A. Zacharewicz z Łosiówki, 

   

  

młodzieży i dorosłych że zniżoną ceną 
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Potztowa Kasa Oszciędności 
Р.К. 0. 

Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

PRZYJ MU J.E: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na- każde żądanie -bez ograniczeni 
wysokości sumy. т 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE į 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 

odbywających się co kwartał, 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

в 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędna- 

šciowych. 

GWARANTUJE 
kwotą zł. około 500 miljonów w ge- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 

29-ma olbrzymiemi nieruchomościami, 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy sklad- 

kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczonego kapitała w 

razie dożycia lub po śmierci 

1 także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 

wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czenia. 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
3. prowadzą do wzrostu ogólnego 

dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 
datków można je składać i podejmo- 
wać w każdym urzędzie poczto- 
wym ua terenie Rzeczypospolitej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. 0. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego fest hez- 

płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 
nościowych P.K. O. to najlepszy dowód zaułania 
społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

šcioweį 

a 
| zginął pies-bokser 

maści płowej z czarnym pyskiem, 

wabi się „Ten*. Odprowadzić za wy- 

nagrodzeniem, Marji Magdaleny: 4—7. 

Przywłaszczenie będzie Šcigane SĄ- 

downie. z 

wvvvvvY 

  

Mieszkanie 
| z 3—4 pokoi w centrum lub w 

pobliżu potrzebne, 
Zgłoszenia do redakcji od 

5 do 6 wiecz, | 

  

YTYYYYYYYYYYYYPYSYNYYWSPTYSNSNYYYYNN 

Dwoje dzieci : 
przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

Wiwulskiego 15, m. 2. 

  

szewska uderzyła nożem iw głowę Zieniewi- 
czową, którą odwieziono do szpitala Św. Ja- 
kóba w stanie bardzo ciężkim, 

— Zatrucie, W dniu 20 bm. Staniszew- 
ski Anotni, lat 32, żebrak, zamieszkały przy 
ulicy Bazyljańskiej 4, w celu. pozbawienia 
się życia wypił esencji. octowej, S 

— Strzały pijaka. — W mieszkaniu We- 
roniki Burakiew'czowej (Trakt Batorego 22) 
wtargnął-jany- osobnik i oddał -z. rewożwe- 
ru 3 strzały, Awanturnik był zupełnie pija- 
ny, Nikt z.obecnych nie ucierpiał, 

— Napaść na policjanta, Na policjanta 3 
komisarjatu, w czasie gdy odprowadzał are- 
sztowanego awanturnika, napadł na uticy Mi 
ckiewicza Józef Sienkiewicz (bez st. m. zam.) 
usiłując go rozbroić, W czasie zajścia dopro 
wadzany zbiegł, natomiast trafił do komi- 
sarjatu Sienkiewicz, ; 

— Samobójstwo iunkcjo- 
narjusza więziennego. — W 
niedzielę rano, w swem mieszkaniu 
przy ulicy Ad. Mackiewicza 46, powie- 
sił się 41-letni Aleksander Trabut, do- 
zorca więzienia na Łukiszkach. Powo- 
dem samobójstwa jak utrzymują wła- 
dze policyjne, była przewlekła choroba 
nerwowa. W mieszkaniu Trabuta rewi 
zja ujawniła jakoby większą sumę pie- 
niedzy. 

— Okradzenie księdza. — 
przedwczorajszej do mieszkania księdza Ci. 
chockiego przy ulicy Mostowej 12, wdarli 
się nieznani sprawcy, którzy 'wynieśli dwa 
futra wartości 2300 złotych. 

Policja powiadomiona о tej kradzieży 
wszczęła poszukiwania za sprawcami, 

— Wypadek podczas pracy, — W  ma- 
jatku Tupaciszki podczas robót niwełacyj- 
nych został przygnieciony wagonetką napeł 
nioną ziemią robotnik Kaz. Klimaszewski (Mo 
stowa 23). W stanie poważnym odwieziono 
go do szpitala św, Jakóba, 

— Dziecko pod taksówką. — Na ulicy 
Trockiej pod przejeżdżającą taksówkę wpadł 
7-letni Antoni Orlicki (Kolejowa 1). Nie od 
niósł w poważniejszych obrażeń, 

aa 
— Strzały do gajowego, — 

Majsztańskich pod Brasławiem, złodziej leś- 
ny, przyłapany na gorącym uczynku kradzie 
ży drzewa, strzelił kilkakrotnie do gajowego 

1. Pawłowicza lecz chybił. Uciekając, złodziej 
porzucił karabin. 

OSZMIANA 
— Znaczna kradzież, Nocy one- 

gdajszej nieznani sprawcy dostali się do mie- 
szkania Januszki Edwarda (w. Narwieliszki, 
gminy dziewienśskiej) i skradli 600 dolarów, 
340 zł,, weksle na sumę 830 zł. i różne inne 
rzeczy. 

— Wypadek samochodowy, Na 10 k!m. 
od Oszmiany w kierunku Żupran autobus 
Nr 8046, kierowany przez szofera Lernera, 
wskutek śnieżycy i śliskiej drogi wpadł na 
słup telefoniczny. Pasażerowie wyszli bez 
szwanku, Lekko została uszkodzona karose- 

ra, 

  

w Polsce, 

Ki 
SPORT 

* 
OSTATNIE NOWINY 

Hokej polski święcił w sobotę i w nic- 
dzielę tryumfy, Reprezentacja nasza pokona- 
ła bez trudu drużynę Niemców czeskich — 
klub Troppauer - Eislaufverein z Opawy. 

Drużyna polska występując jako reprezen 
tacja Warszawy zwyciężyła w stosunku 3:1 
12:13 r 

Wyniki te świadczą o wyraźnej poprawie 
formy naszych zawodników co, z uwagi na 
zapowiadający się udział ich w Olimpjadzie, 
jest zjawiskiem pocieszającem. 

'Pozatem należy podkreślić, że hokej zdo 
bywa sobie w Połsce coraz w'ększą popular 
ność i obecnie praca wre we wszystkich 0- 
środkach, Niemal we wszystkich większych 
miastach rozpoczęto już zawody o mistrzo- 
stwo miast i okręgów, 

Bokserzy i narciarze są w pełni sezonu. 
Mecze bokserskie odbywają sę we wszyst- 
kich miastach, a narciarze trenują korzystając 
z tego, że szata śnieżna pokrywa cały: kraj. 

, O zawodach mało jeszcze słychać w Wil-. 
nie, wiemy natomiast, że pp. Grabowieccy 
i Puchalski wyjechali da Zakopanego, aby po 
próbować szlaków górskich, a następnie 
przejść szlakiem Zakopane — Krynica, Po- 
zatem, narciarze „Ogniska”* Niecieck', Łabuć 
i Hermanowicz wyjeżdżają do Zakopanego 
na 16 klm, bieg wchodzący do prograimu za 
wodów o mistrzostwo Polski. (t) 

AP 
j Warszawski e 

Oddział Fabcyczny 

     azca' 

Mickieysbcza 4, 
Poleca 

NA NADCHIBEACE ŠWIĘTA 
najwytwórniejsze 

CZEKOLADKI: 
Jadalne marcepany na choinkę 
Ozdobne figurki czekoladowe, duży 

asortyment karmelków i pierników. 
Wielki wybór 

PIĘKNYCH BOMBONIEREK 
Niezrownanej jakości 

"ye KIACHTA” Firmy 55 
oraz wyborową 

Kawę „ARABIA” 
Sklep otwarty do godz. 10 wiecz. 

SH 
b 

elastyczna maco i wełna. 
Żądać wszędzie. 

  

     

   

  

    

marki 

„BECHER“ 
Idezina bielizna damska 

„Mijanese** oraz 

   
   

  

Królem piosenki i humoru buiwaro- 
wego jest niepcrównany Śpiewak i ar- 
tysta-komik Georges Milton, którego 
wkrótce podziwiać będziemy w najpos 

pularniejszym filmie sezonu p. t. 

KRÓL BULWARÓW 
WYYYYYVYYYYYYVYVYYVVYVVY 

  

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 15 
do 60 lat, co trzeci człowiek umiera z 
ficy! Wyobraź Sal Kogajch legia. ipo- 
pieraj walkę z nią! Kupujcie i prze- 
E fra Popierajcie „Dni Przeciwgruź- 
2 pe budowę sanatorjum pod
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NA FILMOWEJ TAŠMIE 

„BŁĘKITNY EXPRESS“ KINO „CASINO“, 

Oglądaliśmy już ten film na otwarcie 

sezonu w „Heljosie', Wówczas też obszer- 

nie był na tem miejscu omawiany. 
Kto nie 'miał odwagi obejrzenia tego so 

wieckiego obrazu, może uczynić to teraz, 

nie spodziewając się jednakże zbyt wieie 
zobaczyć, Temat ujęty jest symboticznie. — 
Świat — pociąg pędzi ku zgubie wraz ze 

iwiszystkiem, co stanowi treść istnienia lu- 
dzkiego, A w'ęc miłość, nienawiść, wyzysk 
— zginą w ogniu katastrofy, 

Przejrzyście wygląda tendencja propa- 
gandowa, lecz mało wysiłku trzeba, aby ją 
ominąć. 

Sowiecka awlangarda filmowa ma tę do 
brą cechę, że jest Śmiała w nowych uję- 
ciach. Taka „Burza nad Azją'* Pudowkina 
lub „Błękitny express"  Eisensztejna poza 
wszelkiemi nalotami zbędnemi, przynoszą 
ciekawe rozwiązania rozmieszczenia przed- 
miotów na obrazie, ożywienia ich r::chem 
rytmicznym naturalnym lub przypadkowym. 
Z tego jedynie wzglęcju warto zobaczyć 
„Błękitny ekspress"*, bo ani treść, ani tję- 
cie tematu nie jest niczem więcej, prócz 
zręcznej propagandy, Forma natomast za- 
sługuje na poznanie, Tad, C. 

„MIŁOŚĆ PANI CHANEY“ 
„Stylowy 

  

cie londyńskim omał W eleganckim św 
Lady Wehley vkra- nie wybuchł skandal: 

dzionoi sznur pereł. 
Ztodziejką okazała się piękna dama — 

panį Chaney (Norma Shaerer), 

Sprawa nie nabiera rozgłosu, gdyż iwy- 
kw'ntna złodziejka zaszachowuje zręcznie 
swych przeciwników, Pani Chaney prócz 
wytworności i elegancji odznacza się moc- 
nym charakterem i czułem serceim, co skie 
rowiuje ją do ołtarza z bogatym lordem. — 

Pomysł scenarjusza jest © vy, aczkol- 
wiek nieco teatralny (opiera się zresztą na 

sztuce pod takim samym tytułem), Sytua- 
cje więc są ciekawe przez swe dramatycz- 
ne napięcie, filmowo nie przynosząc nic no 
wego, Bohaterka — Norma Shearer — umie 
się r „ruszać z iwidziękiem i dystynkcją, co 
zwiększa jeszcze jej naturalny urok. 

Na dodatek idzie drugi film z Tim-Ale- 
Coy“em, który tym razem uczyn'ł wyjątek 
i zamiast rofi cowboja odtwarza postać wal 
czącego z Chińczykami, kapitana amerykań 
skiego. Film wypełniony jest zdjęciami walk 
— w których kapitan ma sposobność wy- 
kazać swą dzielność i odwagę, 

Sceny zbiorowe są reżyserowane umiejęt 
ne, Idea filmu jest anachronizowana, Cy- 
ba, że traktować obraz, jako reportaż histo 
ryczny z 1900 roku, 

Seanse w „Sylowym* mają dla amato- 
rów tę zaletę, że są długie, 

Dyrekcja nie skąpi taśmv. -— Tym ra- 
zem wypełniono nawiet przerwy występami 
estradowemi, 

Produkcje „artystów rewjowych““ są 0 
tyle „szlagierowe“, o ile nieodpowiednie dla 
młodocianej publiczności, tłumrie zalegają- 
cej salę, 

    

Reszta bawi się lub gwiżdże — zależ- 
nie od punktu ujmowania „artyzmu* wy- 
stępów. Tad, C. 

TYYYYYTYYYYYTYTYYYVYYYYVYVYYYYYYVYVYVVYVYY 

TWOJE DZIECI UCZ3 3:8 
w OJCZYSTYM JĘŻYKU, CZ% 
POMYŚLAŁ O FRAGED II 
TEK, KTÓRYM OSCA SZK 
SYVKRADA DUSZĘ DZIE 
Złóż grosz na,„Fundusz Połasiego 
Szkółałctwa zagrunica”, na Эе 
P. K. 0. 21895, Koritetu Obrho- 
ów 25-iecia Walki o Szkoię Polską 

    

  

   

144. 

    

    
KSIĄŻKI NA GWIAZDKĘ 

Marla Konopnicka. — Jak się dzieci w 
Bronowie bawiły. Nakład Gebethnera i 

Wolifa, 
Bardzo ładnie wydana i pięknie ilustrowa 

na książeczka może być doskonałym prezen 
tem dła dzieci. 

Marja Dunin-Kozicka, — Anna z Lechi- 
ckich pół, Młodość. Dom Książki .Pol. str, 
365. 

Kto zna początki dziejów Ami, ten z nie 
cierpliwością i zaciekawieniem weźmie do 
rąk obecny tom, opowiadający 0 mtodošci 
Ani, Autorka kreśli sympatyczną postać 
młodej 'dziewczyny na szerokiem tie zdarzeń 
wojennych i powojennych z uwzględnieniem 

przedewszystkiem terenu Ukrainy, Dosko- 

ta się z miesłabnącem zaciekawieniem, zmu- 

szą do zastanawiania się i wzrusza. 
„ Powieść zasługuje na większą uwagę, 

nietylko w okresie przedświąteczny:n 

Radjo wileńskie 
WTOREK, DNIA 22 GRUDNIA 
11,58 Sygnał czasu, 
14,15 Muzyka (płyty). 
15,25 „Refleksje przedkarnawalowe“ — 

odczyt z Warszawy wygłosi W. Dobrzań- 
ska, 

15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy, 
16,20 „Sport łyżwiarski w Polsce i za- 

granicą". —odczyt ze Lwowa wygłosi L. 

Goetter, R; 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy— 

Zakończenie „Pani Hielde“ — Sygrydy und 

set. 
16,50 Muzyka (nowe płyty). 
17,10 „Nowe gwiazdy” — odczyt wygło 

si dr, Stanistaw Szeligowski. Transmisja na 
wszystkie polskie stacje. 

17,35 Koncert z Warszawy 
19,20 „Z literackich nowości żydowskich” 

— odczyt 'wygłosi dr. Adolf Hirszberg 
   

19,45 Prasowy dziennik radjowy z Warsza- 3 

wy. 

"2000 „Testament“ — feljetoa z Warsza 

wy iwygłosi W. Grabińska, 
20,15 Koncert z Warszawy. 
21,55 Skrzynka techniczna z arszawy, 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z š 

Oiiar 

  

— Zamiast życzeń świątecznych i noworo && 
cznych — datki na bezrobotnych. — W zw ąz 

ku z odezwą Komitetu do społeczeństwa, a- 

by zamiast życzeń składać ofiary na beżto- 

botnych, przesłali na ten cel do kasy Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia: 
Wojewoda Zygmunt Beczkowicz — 25 
Prezes Sądu Apelacyjnego Wacław Wysz 
ski 20 zł., Prezes Izby Handłowo — Prz 
słowej Roman Ruciński 25 zł, Wicew 70 
da Marjan Jankowski 15 zł., Starosta moło- 
decki E. Stefanus 20 zł, 

— Hojna ofiara żołnierzy pogranicznych. 
Oficerowie i żośnierze 10-go bataljonu KOP 
„Kraśne”, dając dowód wysoce obywatelskie 
go stanowiska, złożył do rak starosty mo- 
łodeckiego 100 zł, na bezrobotnych, która to 
kwota wpłacona została na konto PKO 
180,610 do dyspozycj Wojewódzkiego Komi- 
tetu do spraw bezrobocia. 

  

Pianina firn „ERARD* 

е ТНО < АНА 
b uznane Za uia|lepsze w 

kraju. Sprzedaje na raty 
i odnajmuję. 

Kilorska 4. KH. Abelow. 

  

  

Czapki wełniane wiązane 
berety wełniane, pończochy wełna z jedwabiem, 

najładniejsze sweterki poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 
  

  

    Kupujcie płyty 

  

„ Kto był mordercą? 
— Pan postąpił słusznie — odpo- 

wiedziałam spokojnie, — Nie będę pi- 
sała do nikogo. Ten, kto napisał, do 

"mnie tę kartkę, wie widocznie zbyt du 
żo. Tego nie mógł zrobić ktoś obcy. 

— jeżeli pani gotowa jest posłu- 
chać mnie... 

— Nie sądzę, żeby to leżało w ma 
im charakterze, ale niech pan mówi. 

— Czy pani postępuje zawsze we 
dług swej woli, miss Beddingfeld? 

— Prawie zawsze, — odpowiedzia 
łam ostrożnie, (każdemu innemu pc- 
wiedziałabym: zawsze). 

— Bardzo żałuję pani przyszłego 
męża! — powiedział nagle. 

— Nie warto! Nie mam zamiaru 
wychodzić zamąż, chyba, że zakocham 
się w kimś po uszy. Ą w takim wypad 
ku podobno największem szczęściem 
kobiety jest spełniać wolę ukochane- 
go. Im bardziej niezależną jest z natu 
ry, tem milszą mu będzie jej uległość. 

— Nie zgadzam się z pania! Nieste 
ty, tak jest na świecie, że żona rozka- 

zuje zawsze mężowi. 
— Ach, mężowie nie zwracają uwa 

gi na żony, które są zbyt słodkie i u- 

ległe. Jeżeli wyjdę 7amąż, będę praw- 

dziwą jędzą i tylkc czasami, kiedy mąż 
najmniej będzie się tego spodziewał, 

będę się zamieniała w anioła. 

e 

  

Wydawca Btanisłer 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

gramofonoweso | 
Sportowej „Start“ 

— A to będzie życie psa z kotem! 
— Kto się lubi, ten się czubi! Bo 

małżeństwo musj się zawsze trochę nie 
rozumieć, Z chwilą, gdy małżeństwo 
zaczyna się doskonale rozumieć, nie 
może być mowy o miłości pomiędzy 
nimi! 

— Więc ci, którzy wiecznie się kłó 
cą i walczą— w rzeczywistości kocha 
ja się bardzo? Pani to ma na myśli? 

— Ja... [а nie wiem, -- zmiesza- 
łam się. 

Wstał i odszedł do ogniska. 
— Chce pani zupy? 
— O, tak! Jestem taka głodna, że 

zjadłabym hipopotama. 
Posłyszałam jego cichy śmiech. 

Śmiech jego był wyjątkowo miły! 
Twarz zmieniała mu się przytem, sta- 
wała się wesoła i beztroska, jak u ma 
łego chłopca. > 

Zajadając zupę, przypomniałam ru, 
że nie dał mi rady, którą dać obiecał. 

— Ach tak, otóż chciałem powie- 
dzieć, że na pani miejscu przesiedział 
bym spokojnie aż do zupełnego wy- 
zdrowienia. Wrogowie są pewni, że 
pani nie żyje. To, że ciała pani nie zna 
leziono, nie może ich dziwić. Wodo- 
spad musiał, ich zdaniem, odnieść cia 
ło daleko i poszarpać je o kamienie. 

Drgnęłam na myśl o tem, co mi 
groziło. 

— Kiedy zaś pani wyzdrowieje, bę 
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K UM НМЫ МОМММОННИМННННЫЫЫСЕ 

RYBY 
SANDACZE mrožene kg. 3 zł. 

KARPIE, SZCZUPAKI 
iinne żywe i Śnięte 

SPRZEDAŻ: 

B.-B. $ianisłay Bel į Sha 
ul. Mickiewicza 23, tel. 8-49. 

Spółdzielnia Rybacka 
ul, Królewska Nr. 1, tel. 2-79, 
ul. Zawalna Rynek Drzewny   małe odczucie bujnej przyrody Ukrainy, Stragan Spółdzielni Nr. 44. 

zdolność epicka autorki oraz naprawdę wiel Ki ii Baa 
ki talent Lteracki spramiają, iž DOVIEŠČ CZY ga — HOLLYWOOD 

  

Wielki wybór kwiatów doniczkowych, gu- 
stowne kosze, ogródki japońskie i piękne 

kaktusy. 

poleca firma 

WELER 
ZAMKOWA 18, tel. 10-57 

nie ośnieżone CHDIKKI 
ceny przystępne.   
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| A. "'ANINA,F 

    
    

z KRAJOWE | 
TYLKO. GWARA 

SPRZEDAŻ 

  

      

  

Dyrekcja Lasów Pań 
w Wilnie 

ogłasza niniejszem przetarg za po 

miennych na wydzierżawienie 

szłańskiego, 

w ogólnej ilości około 52.000 ha. 

Łowiectwo w Puszczy oddaje 

planowej i prawidłowej gospodarki 

mogą zażądać przysłania schematu u 

dzie zawierał szczegóły dzierżawy. 

głuszcze (b. liczne, roczny odstrzał 

belty, kaczki. 

1931 roku, w którym to dniu oferty 

wyboru oferenta,   

aa La k L EL 

  

I FISKAR 

  

WYNAJĘCIE 

EN EOS 2225 Besa sis ы 
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terenów łowieckich 

Puszczy Nalbockiej (Nadleśnictw Państwowych: Bak- 
Białobrzeskiego, Kruplańskiego, Trab- 

skiego, Wiszniewskiego, Nalibockiego i Stołpeckiego), 

w jedne ręce, celem prowadzenia przez dzierżawcę 

minimalna 10 gr. od 1 ha, cena ta będzie mogła być 

obniżona w razie zawarcia umowy obciążającej dzier- 

żawcę znacznemi inwestycjami w naturze. Reflextanci 

Zwierzyna: łosie (jeszcze nieliczne — wykluczone 

z polowania), dziki, sarny, wilki, lisy, rysie, bielaki, 

kogutów), cietrzewie (b. dużo), jarząbki słonki, du- 

Termin nadsyłania ofert w zalakowanych koper- 
tach z nadpisem: Oferta na łowiectwo — 15 stycznia 

zbadane, przyczem Dyrekcja zastrzega sobie prawo 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

© 

Wszyscy przekonail się, iż najsolidniejszem źródłem jest znany 

Porudomińskich SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska 

Niemiecka 28, piętro (róg Wielkiej) 
telefon ten sam Ne 13-72 — Nadsz edł świeży transport futer. — 
  

  

KINO 

MIEJSKIE 
MIEJSKA 

braw>be 1 

  

Od poniedziałku 21 grudnia r. b. Godz. 

„CHATA ZA W$IĄ” 
w rolach głównych Irena Jedyńska I K. Skalska. Z dostosowaną do akcji muzyką. 

Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna odg. 3.3ndo 10 w. 

4, 6, 8, — 10 w. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TRATE 

„A EL IG S* 
si, WILEŃSKA 8 

Program świąteczny! Najdowcipniejszy film świata! Śmiać się będą wszyscyłi Król wesołków, gecjalny komik 
BUSTER KEATON w swojej najlepszej i najnowszej kreacji dźwiękowej 

BUSTER NA FRGRCIE a” 
Tysiące niezwykłych przygód, jakie Buster przeżywa na troncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner. 

Nadpr.: At akcje dźwiękowe Bła młodzieży do:wolone. Seansy o godz. 4, 6, Bi 10'15, w dnie Świąt. o g. Z-ej 
Wkrótce! Najwększa atrakcja sezonu: „Wielkomiełs=ie Ulica“ z bohet 

  

sm „Marocco* Garry Cooperem, 
  

  

Mickiewicza 22 
tel. 15-28   Dzis! Władczyni serc ludzzichi Królowa dźwiękowego ekranu Jeannette mac Gorałd w porywającym drainacie 

śpiewno-dźwiękowym p. 

NARZECZOKA W LOTERJI 
wielki tiumł uwielbienej gwiazdy o siowiczym głosie i najpiękui 

E Brown. Nad program: Atra<cje dźaiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, 

  

  

szy 

t. 

ch nóżkach. W rol. gł John Garrick 

  

BL as a 

CENE 
Dzis! Po raz pierwszy w Wilnie! Najbard iej imponujący przebój w tezonie; 

wie: produkcji francuskiejł Po ężny dramat erotyczny p. .. 

„„SALTO-AORTALE““ 
Reż. wszechświatowej sławy 

E. A. DUPONTA. 

  

  

WIEŁKA 27. tel. 15-41 W rol. gł. fascynująca Gina Mones oraz Daniel Mendaille Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o godz. ?-ej. 

» Dziš! Dramat .milošci dwojga przyja i6l do jedneį k: biety. 
Dźwiękowe 

i ‚г 

. NOCE 4AROKAŃSKIE „t:: ° 12 na Pustyni) 
W rolzch głównych JA 
tysty w „Łodzi Podwodnej” oraz DOROTHY SEB. 

szereg niezapomnisnych wrażeń. Nad pregrem: 
Po-zetek o godz. 4ej, w dnie Świąt. o g. 2-*j Ceny znacznie zni*one. 

    ‹К HOLT stworzywszy n 
TIAN i RALPH 

  

  

cację. która śmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- 

Atr kcje dźwękowe i kronika filmowa PAT. 
GRAVES. Film ten wzrusza do łez i daje 
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AGRANICZEE ŚMIAŁOWZSKA 
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ET 
Racjonalnej 

kosmetyki 
ieczniczej 

WILNO, 
piickiewicza 89— 8 

Urodęcez; konserwb 
je, dosko- 

nali,s odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twa! 
Masaž cials, elekti 
ny, wyszczuplający 
nie). Natryski „Horn 
na“ wediug prol. S. 
la. Wypadanie włosów, 
łupież.  Indywidusine 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ost:!- 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej. 
Codziennie cd g. 10—% 

w. Z 

stwowych 

mocą ofert piś- 

    

    
   

     

  

się w dzierżawę 

łowieckiej. Cena P. 43. 

   у twa JMasaże:; 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epilacje. 
'abinet ° 

Kosznetyki ce di6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej, 

uł, WIELKA M !8 m. 

mowy, który bę- 

może. sięgać. 60] i wa 9-2 
W. Z. P. 46%. 

POSADY 
będą komisyjnie 

© Ogrodnik | 
z chłubnemi Świadec- 
twami i praktyką dłu-   

  

wsiąść na okręt, odpływający do An- 

а. 
— To znaczy uznać się za zwycię- 

żoną? — uśmiechnęłam się pogardli- 
wie. 

— Szalone dziecko 7 pani!. 
— Nie jestem dzieckiem. Jestem do 

rosłą kobietą. 
— Niestety, pani jest zbyt kobie- 

ca! — zawołał i wyszedł szybko. 
Przychodziłam szybko do zdrowia. 

Życie moje w ostatnich czasach było 
w najwyższym stopniu dziwne. Žyli- 
śmy daleko od świata, zupełnie, jak 
Adam i Ewa, z jedną «tylko zasadniczą 
różnicą... Harris często odjeżdżał, ale 
pozatem czas płynął nam na  wspól- 
nych spacerach, rozmowach w cieniu 
palm, kłótniach, sporach i rozkosznych 
chwilach pogodzenia się. Kłóciliśny 
się strasznie, ale uczucie przyjaźni ros 
ło w nas z każdym dniem. Może nie- 
tylko uczucie przyjažni!.. 

Zbliżał się termin rozstania. Z. nie- 
pokojem myślałam o tym dniu. Czy on 
pozwoli mi odejść tak, zwyczajnie, i 
nic nie powie? Czasem milczeliśmy go 
dzinami, oddając się swym smutnym 
myślom, wreszcie on zrywał sie i od- 
chodził. Pewnego wieczoru nadszedł 
kryzys. Skończyliśmy naszą skromna 

kolację i siedzieliśmy na ziemi, przed 
chatą. Słońce zachodziło. 

Szpilek do włosów nie było na na 

Prukarnia Wydawnietn 

  

rozpuszczone. Niby czarny płaszcz 0- 
krywały mnie one aż do kolan. Zało- 
żyłam ręce za głowę i rozmyślałam nad 
swym losem, czując jednocześnie jego 
wzrok na sobie. 

— Podobna jesteś do wróżki, An- 
no, — rzekł nagle, a w głosie jego za 
drżała nuta szczerego wzruszenia. 

Wyciągnął rękę i dotknał mych wło 
sów. Drgnęłam: 

— Musisz wyjechać jutro, sły-- 
szysz? — krzyknął nagle. -— Ja nie 
mogę dłużej, nie mogę tego znosić. 
Przecież jestem mężczyzna, do djabła! 
Musisz przyśpieszyć wyjazd, Anno! 
Musisz wyjechać! Ty sama rozumiesz, 
że tak dalej być nie może! 

— Rozumiem, — odpowiedziałam 
cicho, — ale jak dobrze nam było, 
prawda? 

— Dobrze? Ależ to było potwor- 
ne! 

— Doprawdy? 
— Anno, nie męcz mnie! Dlaczego 

drwisz ze mnie? 
— Nie drwię i nie mam zamiaru 

-ciebie męczyć. Jeżeli chcesz, żebym 
odjechała — wyjadę. Ale gdybyś ze- 
chciał, żebym została — zostanę! 

— Nie! — krzyknął, jak szalony. 
— Nie, nie kuś mnie! Anno, pamietaj, 
kim jestem: zbrodniarzem, poszukiwa- 
nym przez policię! Tutaj znany jestem, 
jako Harris Parker, ale pewnego poran 

      

-. mistrza-kasjera, 

   

   
   

  

    

Rachmistrz-bilan wojam o pomoc 
sista dla nieszczęśliwej ro 

rolny, długoletni pra- gziny brutalnie z Litwy 
cownk w dużym U- wydalonej a tu krań- 
przemysłowionym mx2- cgwą nędzą dotkniętą 
jstku, jako rachmistrz- — składa się ' z czie 

kasjer, obecnie na po rech osób a trzech po- 
sadze. C.łonek Zwią- kojeń: babki, córki i 
zku Księgowych w POl- dwoje wnucząt poszu- 
sce. Specjalność orga- kujący.h pracy dla zdo- 
nizowanie  rachunko- bycją kawałka chieba— 
wości i zestawianie bi- prmimo wykształcenia 
lansów do podatku utiwersyteckiego pracy 

dochodowego. Refe- zdobyč nie mogących 
iencje b poważne po- prosimy o nią craza o 
szukuje posady rach- q,tki pod literą T. w 

rach- Redakcji 
mistrza<megazyniera Od _ 
1 kweitnia a wrazie „u. 
potrzeby od 1 lutego, 
na ordynarję. Łaskawe 
oferty upraszam nad- 
syłać poczta Parczew, 
skrzynka pocztowa Nr. 

41, Wol. | ubelskie bose 

  

      
Fortepian 

znanej fabryki gabine- 
iowy z metalową 
m, ton śliczny, © 
zyjnie, natychmiast 

sprzedam za 800 zł. 
oglądać od 11—1 i 4—7 

ul. Sawicz 11—2. 

     

LOKALE 
RER 
2 mieszkanie 

  

OKAZYJNIE. 
: > palia zimose damskie 

z 8 14 pokai i męskie, dachy i inne 
wszelziemi wygodzini fątra, obuwie, skórki, 
nowoczesnejni, WANKA głycąrja, jedwabie, bie- 

a miejscu do WYNS-jizna, swetry, pianina, 
Įgcia. Wilno, ul. Sio- fortepjany. motory ele= 

wackiego 17. Ftryczne, złoto, srebro, 
е * brylanty i wiele innych 

Do wynajęcia pozostałych z licytacji 
mieszkanie z 5 pokoi irzeczy sprzedaje tanio 
kuchn', jasue i suche, Lombard Bi kupia 4 tel. 

L Lukiska 11. 14—10 (od 9-ej do Z 
o.p., i od 5-ej do 7 w.) 

  

  

  

  

   
RÓŻNE |      GOTÓWKĘ 

losujemy  bezpłat 
nie, gwarancje so- 

idne. 
MAJĄTKI, 

tolwarki, działki, 
place przy minimal- 

nej gotówce, 

Matura. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
ów do egzam nów w 
zakresie szkół średnich. 
Języki obce: francns- 
ki, niemiecki (konwer DOMY 
sacja) oraz łacina || dochodowe, osob- 

niaczki z ogrodami grecki. Lekcyj udziela- 
ją rutynowani korepe- 
torzy b. nanczycie 
gimn. mag. tilozofji 
spec. matematyki. Zgł 

od 6000 złotych, 
MŁYNY, 

j| dzierżawy, młesz- 
kania wolne, skie 

do Adm. „Słowa* py poleca 

„Matarac: <a Dom H.K „Za- 
ara cm | Chęta"  Micktewi- 

Matka cza 1, tel. 9 05. 

czworga dzieci w cięż- 
kich warunkach będąca | 
woła o pomoc dia wy- 
kupienia ma:szyny do 

Z powodu wyjazdu 
do sprzedania 

  
  

. a ® 

w p | k į Skł d y goletnią w majątkach szycia zastaxionej w biurko, I6žko, dziecin- 

i 0 Ś ie d nil w Wilnie isndłowy:h Wolny odlombardzie, O składa- ne łóżeczko, rowery 

' Mickiewicza 9, tel. 400. UI. WIELKA 66. 1-go lutego lub zaraz.nie najdrobniejszych damski i męski i duże 

| Jedyne polskie źródło na Wileńszczyźnie, Ceny na płyty zniżone | pps aa Sai rod pea NE 1 

| Wieki wybór nowości, | JE RACZ 0d'12--6. у 

YYY wy wwwwywwwyń ;zeżeżciaitieaooiejeicteśenniwheo Щ — -- - — — 

Harris roześmiał się szczerze: dzie pani mogła dojechać do Bejry i szej wyspie, musiałam więc nosić je ku prawda wyjdzie na jaw i; wszystko 
się skończy. Jesteś młoda, Anno, mło 
da i piękna. Masz przed sobą wszy- 
stko: szczęście, miłość, życie!... A ja je 
stem człowiekiem zgubionym. 

— Jeśli nie chcesz mnie... 
— Wiesz przecie, jak ja ciebie ko- 

cham. Wiesz, że gotów jestem cddać 
duszę, wzamian za prawo schwycenia 
cię w ramiona i uprowadzenia na kraj 
świata, nazawsze, mazawsze! Kusisz 
mnie, Anno! Twoje długie włosy rusa- 
łcze, twoje  zielono-żółte oczy, które 
śmieją się nawet wtedy, kiedy się gnie 
wasz, mogą doprowadzić do obłędu! 

Chcę się ratować od siebie szmego i 
od ciebie! Dziś jeszcze musisz wyje- 
chać. Pojedziesz do Bejry. 

— Nie pojadę do Bejry! 
— A ja mówię, że pojedziesz! Je- 

jeżeli nie pójdziesz dobrowolnie, za- 
wioze cię siłą. Za kogo ty mnie masz? 
Myślisz, że mogę siedzieć tu z założo 
nemi rękami i męczyć się w obawie, 
że każdej chwili mogą cię złapać? Ty 
myślisz, że ja mogę znieść taką męke? 
Cuda nie mogą trwać bez końca. Jeśli 
zostaniesz w Afryce, zginiesz. Musisz 
wyjechać do Anglji, wyjść zamąż i być 
szczęśliwą. 

— A ty? 
Twarz jego pociemniała i stała się 

ponura: 
— а mam swoje kłopoty. Domyś- 

lasz się, jakie. Oczyszczę swe imię z 

  

Poisni skład ap 
terzny E. KUDRE- 

WICZ i S-ka. 
Wilno, Mickiewicza 

26, tel. 710. 
Poleca ogromny wy Idi 

      

bór wybrednych za- tuczone 
e. perfum t: cena niska. 

lakonach oryginal- 
nych i nawagę Ce- KAWA 
ny wyjątkowo zni palcna, znane aro- 

Зопе. matyczne m eszanki 
palsrni 

Jara Arnolda 
codzień Świeża od 
zł. 7 do 18 га 1 kg. 

wędliny 
wiejskie w najlep- 

Niezwykie 

TANIO 
Damskie szym gatunku, 

koszule cd 295 
pończochy „1— 5 E R Y 
rękawiczki „ 1.50] duży wytór, litew= 
trykoty „ 1.50] skie od 1,80 za kg. 

Męskie Owoce 
ku Z Ę: e świeże, pomarańcze, 
ask *—40| mMand.rynki, wiao- 

bielizna ciepła a) Sons ja Oi“ Kielė innych ceny konkurencyjne 

praktyczny ch podarków Bakaije 

na gwiazdkę poleca| pierniki, orzechy, 
firma owoce suszone @ц- 

6 KAU ży wybór, cukierki 
c. zł 2,80 zakg. „ RAURE| "ZR 

Wilno, Zamkowa 8, 
ponadto udziela ed 
tych niskich cen jeszcze 
10 proc. rabatu gwiazd 

E.-H. 

STANISŁAW 
BAMELis x         kowego. ul. Mickiewicza 23. 

zee Tel, 8-43. 
UWAGA! ZZS 

Oszczędzuość pracy 50 Okazja 
proc. dla pań gospodyń! kie 
Przyrząd do robienia 
pierożków, koldunėw 
i t.p. Cena tyko 75 gr. 

Sprzedaż hurtowa: 

Staalsłw Krakowski 
Wielka 49. 

—На wszędzie. — 

w Zwierzyńcu 
p'zy ul Moniuszki do 
sprzedania ladny plac 
oxwoło Z00-tu kw. sęzni. 
Szczegóły в S$. Gra- 
bowskiego, Garbarska i 

Biuro Reklamowe. 
  

    

  

murowany z ogrodem 
polsko- do sprzedania na bar- 

Ser Szwajcarski | dzo dogodnych warun- 
kilo 4 zł kach. [Informacje w 

Związku Właścicieli 
Se litewski Nieruchomoś .i— Gdań- 

E 2 zł. kilo. ska 1—6. 

M 35 ł9 A Fortepian 
tg.360. mały, trzyżowy, znanej 
а zugr. firmy w najlep- 

m B szym stanie okazyjnie 
GWwe a] Zł, |b, tanio do sprzedania. 

295 Zawalna 30, m. 5 
Poleca frma: ——————— 

WIEDRYŃSKI Konie na miasto, 
a za miasto i do nart 

WILEŃSKA 28, |do wynajęcia. Szeptyc- 
łeł 12 24 kiego 5, tel. 13—01, 

| — iii 

    

Oi S KORA 
hańby, albo umrę. A po drodze skręcę 
szyję temu łotrowi, który chciał ciebie 
zabić. 

— Bądźmy sprawiedliwi, on nie 
rzucił mnie w przepaść, tylko ia sama 
wpadłam... ; i 

, — On nie potrzebował popychać 
ciebie. O, to człowiek djabelnie chyt- 
ry! Byłem tam następnego nia: on 
rozłożył białe kamienie ; powiesił na 
krzakach białe chusty, tak, abyś będąc 
nad przepaścią, sądziła, że biegniesz 
drogą, Ach, gdybym ja tych ludzi mógł 
dostać w swe ręce... 

Nagle zamilkł 
tonem: 

— Nie. mówiliśmy z tobą o tem ni- 
gdy, nieprawdaż? Ale teraz nadszedł 
czas. Chcę, żebyś wiedziała wszystko, 
od początku, co oni ze mną zrobili. 

— Jeżeli przykro ci mówić o prze- 
szłości, to nie rób tego, — wyszepta- 
łam. 

— Chcę, żebyś wiedziała wszystko. 
Nie przypuszczałem, że będę kiedyś >- 
powiadał o tem, ale tobie muszę powie 
dzieć wszystko. Jak dziwnie igra cza- 
sem los z życiem ludzkiem, niepraw- 
daż? 

i dodał zmieaionym 

(D. <. n.) 
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