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pisarzy katolickich 
Dziś się odbywa w Warszawie 

Pierwszy Ogólno-polski zjazd pisarzy 

katolickich, 

Przedmiotem obrad tego zjazdu bę 

dzie ustalenie norm organizacyjnych 

zrzeszenia polskich pisarzy katolickich 

oraz opracowan'e metod planowej a- 

kcji, mającej na celu obronę tez kato- 

lickiich. 

Nie trzeba tłumaczyć, iż znaczenie 

tego zjazdu jest wyjątkowe, gdyż cza- 

sy obecne wymagają szczególnie kon- 

sekwentnego wytrwałego działania. 

Żyjąc w orkesie pod wielu wzgię- 

dami przełomowym, musimy wytwo- 

rzyć w narodzie stały prąd ideowy, 

wzmacniający wszystkich duchowo i 

pozwalający wznosić się ponad spra - 

wy codzienne i waśnie polityczne. 

Wschód — zawsze groźny — nie- 

zawodnie rozpocznie kiedyś swą ofen- 

zywę na dusze ludzi Zachodu. 

Neunikniona będzie walka o nieza- 

leżność ducha, o wolność kultury łaciń 

skiej. 
Z drugiej zaś strony życie codzien- 

ne, obecnie nieraz tak wyjątkowo cięż- 

kie, osłabia siłę duchową poszczegół - 

uych jednostek, budzj pesymizm i znie 

chęcenie, rodzi niewiarę. 

Potrzebujemy ludzi silnych, 

świadomych celu. 

Potrzebujemy ponadpartyjnego i 

ponadnarodowego nawet programu 

ludzi 

ideowego, w którymby —-się zmieStity- 
nasze lepsze nadzieje i marzenia. 

Potrzebujemy wreszcie zwartych 

szeregów ludzi, świadomie idących w 

przyszłość, 

W tej wielkiej pracy rola pisarzy 

katolickich jest wielka. Stanowią oni 

szeszę, która w wielu wypadkach mo- 
że mieć głos decydujący, gdyż zawsze 

będzie posiadała olbrzymie wpływy 

mając do, dyspozycji  pierwszoczędne 

pióra. 

Spotkają się w Warszawia, w dniu 

dzisiejszym uczeni, literaci i publicy-- 

ści, — ludzie, twórczo pracujący w 

dziedzinie naszego piśmiennictwa i 
wskutek tego obarczeni pswną moral- 
ną odpowiedzialnością za poziom inte- 

lektualny i duchowy tych, którzy na 
nich spoglądają i za nimi idą 

Mamy nadzieję, że dzisiejsze obra- 
dy pisarzy katolickich będą owocne i 
pozostawią głęboki ślad tak w dzie- 
jach naszego piśmiennictwa, jak w 

dziejach naszej kultury. 

Jaknajbardziej owocnej pracy j jak- 

najłepszych jej wyników życzymy ser- 
decznie pisarzom katolickim, zebranym 

w dniu dzisiejszym w naszej stolicy. 

W. Ch. 

PROGRAM 
ogólno - polskiego zjazdu 
pisarzy katolickich w war- 

szawie 
4 w dniu 17 stycznia 1932 r, 

| godz. 10, Msza św,, którą odprawi j, 

Em, ks, Kardynał Kakowski w archikate- 
drze św, jana 

godz, 12. Plenarne posiedzenie Zjazdu: 

a) Zagajenie Zjazdu 

b) Wybór prezydjum 

c) Referat dr, K, M. Morawskiego „Or- 

ganizacja pisarzy katolickich*, 

@) Referat prof, dr. Oskara Haleckjego— 

„Pisarze polscy w obronie zasad katolickich", 
Przerwa obiadowa, 
Godz, 3 m. 30, Obrady Komisyj: 
a) statutowo-organizacyjnej 
b) Obrony zasad katolickich 
godz, 5 m, 30, Dalszy ciąg obrad plenum 

Zjazdu. 
a) Sprawozdanie i wnioski Komisyj 
b) Referat Stanisława Miłaszewskiego:— 

„Prądy katolickie w literaturze współczes- 
nej”, 

Zakończenie Zjazdu 

godz, 8 m, 15. Raut u j, Em, Ks, Kar- 
dymała Kakowskjego w pałacu arcybiskupim, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 

Kolejowy DUKSZTY — Buiet 
KIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. GŁĘBO] 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 
IWIENIEC — 

LIDA — ul. Suwalska 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

z 50 proc. 
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Sio o tytoniowy — S. Zwierzyčski, 
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gr. W mumerach świąteszu: 

Kiosk St, M A; Łaszik N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T- " 
%ЁИМ—КЫЫшЗроЁаЫЁа." > į 

RSK — Polska — St. POSTAWY — Polskiej Macierzy SzkolneX. 
Księgarnia T-wa „Ruch“, ! 

SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. $WIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Mais E. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 
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uadesłane miśimetr 50 gr. Kronika reklamowa miisnetr 00 E. 

P. Juczewska. 

   
   

  

ET.     

Deklaracja ministra Pierackiego Butżet gminy i sejmiku 
w Sprawie mniejszości ukraińskiej 

WARSZAWA, PAT. — Sejmowa komi- 
sja budżetowa na posiedzeniu w dniu 16 bm, 
rozpoczęła obrady nad preliminarzem budże- 
towym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Pierwszy zabrał głos minister spraw we 

wnętrznych Bronisław Pjeracki, Na wstępie 
p. minister omawia sprawy kompresyj bud- 
żetowych, stwierdzając, — 2е Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych przyjęło dalsze reduk 
cje budżetowe z 253 na 213 miljonów, Co 
się tyczy zagadnienia podziału administra- 
cji państwa, to projekt nowego podziału na 
województwa nje wyszedł jeszcze poza wnio 
ski i rząd co do tych wniosków nie zajął 
jeszcze stanowiska, 

Przechodząc do kwestji bezpieczeństwa 
publicznego, mjrńster wskazuje, że obecny 
kryzys gospodarczy oddzjaływa na wzrost 
przestępczości, Co się tyczy akcji wywroto- 
wej dywersyjnej czynników  ztwnętrznych, 
to nie odnosi ona zamierzonych rezułtatów, 

Mówiąc o kwestjach narodowościowych, 
minister stwierdza, że rząd kieruje się @а- 
żenjem do wytworzenia racjonalnych pod- 
staw harmonijnego współżycia wszystkich 
obywateli państwa, opartego na równości 
bowiązków i praw. Ujawniona przez 
re grupy mniejszości tendencja do wyci 
nięcia z faktu ich odrębności etnicznej w 
sku o prawach do przywilejów jest fałszy- 
wie, 

Kierujemy się zasadą słuszności j intere- 
sem Rzeczypospołśtej, Liojalna mniejszość ra 
rodowa może być zawsze pewna upieki i po 
mocy ze strony państwa, 

Ponieważ wypadki w roku 1930 w Ma- 

łopolsce Wschodniej j ich psychiczne następ- 

stwa w znacznym stopniu zamąciły obraz 

rzeczywistości politycznej na tym terenie, mi 

nister zamierza zatrzymać się specjalnie nad 
zagadnieniem 'mniejszościowem w tych wo- 

jewództwach z upoważnienia Rady  Mini- 

strów w zakresje całokształtu zainteresowań 

rządu. 

  

  

  

   

Delegaci polscy na konfer. rozbrojeniową 
WARSZAWA, (tel. wł. 161. 1932 r.). 

Dowiadujemy się, że skład dalegacji 
polskiej na powszechną konferencję 
iozbrojeniową, rozpoczynającą się 
dnia 2 lutego r. b. w Genewie został 
ustalony, jak następuje: 

Delegaci: August Zaleski, Minister 
Spraw Zągranicznych. Gen. Bryg. Sta- 

    

jako zwolennik wyraźnej sytuacji uwa- 
ża p. minister, że.punktem wyjścia dlą ewo 
lucji wewnętrznej tych spraw winno być ja- 
sne sprecyzowanie zasad kierowniczych, 

Głównem zadaniem będzie niewątpliwie 
dbałość państwa o bezpieczeństwo obywateli 
i pozostawienie im prawa działania pod wa- 
runkjem, że dzjałanie to nie wyrzadzi szko< 
dy innym obywatelom, 

Jeśii teraz ten tok myślenia przeniesiemy 
na teren Małopolski Wschodniej, gdzie pew 
ne odłamy grupy ukraińskiej stawiają sobie 
za cel działalności systematyczne wyrządza- 
nie szkód grupie polskiej, staje się jasnem, 
że działalność taka oznacza zamach na sa- 
mą ideę państwa i wyzwanie pod adresem 
całej siły państwa połskiego, które takiej dzia 
łalności tolerować nie może, 

Ktokolwiek w państwie uciekałby się do 
aktów zbrodni, do zamachów na cudze 2у- 
cie i mjenie, ha bezpieczeństwo osób i rze- 
czy, stojących pod opieką prawa publiczne- 
go, musiałby ponieść konsekwencje, propor- 
cjonalne do rozmiarów wyrządzonego zła, 
albowiem w państwie demokratycznem wol- 
no każdemu obywatelowi myśleć, sączić i 
działać pod warunkiem, że będzje bronił 
swych poglądów, nie uciekając się do gwał 
tu, siły i podstępu. 

Ponieważ zaś na terenie Małopolski gwałt 
i podstęp został zawieszony nad głowami 
polskiej grupy obywateli tej ziemi, stwier- 
dzam że jeśli perswazja nie odniesje sukce- 
su, rząd stanje wobec przymusowej sytua- 

cji. 
Nie może być j nie będzie tolerowany stan, 

w którym ludność czułaby się zagrożoną na 
życiu, w stanie posiadania i w swobodzie 
prowadzenia swoich spraw narodowych i 0- 
bywatelskich, a także w któryst rozważna 
i oddająca się produkcyjnej pracy. ludność 
ukrajńska pozostawałaby pod terorem gwal- 
tu, 

Mogę więc zapewnić panów z całą sta- 
nowczoścją, że rząd ani na chwilę nie po- 

zwolj pozbawiać się ufności w skuteczność. 

nisław Burhard-Bukacki, członek Wyż- 
szej Rady Wojennej, F-anciszek So- 
kal, Delegat przy Lidze Narodów 
oraz zastępcy: m. in. Mirosław Arci- 
szewski, poseł polski w Rydze, Jan 
Modzelewski, poseł polski w Paryżu, 
Marjan Szumlakowski, dyr. Gabinetu 
Ministra Spraw Zagranicznych. 

Nominacja trzech tysięcy podchorążych 
Dnia 16 b. m. ukszał się Nr. 1 Dziennie 

ka Pers. Miu. Spraw Wojsk., zawierający za- 
rządzenie Prezydenta Rzplitej, a mianowicie 

mianowanie około 3000 podchorążych rezer- 

wy na ppor. rezerwy, ponadto Dzennik Pers, 

zawiera zarządzenie ministra Spraw Wojsk., 
dotyczące przydziału _ nowomianowanych 
ppor. do pułków i farmacji, oraz zarządzenie 
ministra Spraw Wojskowych o przeniesieniu 

21 ołicerów w stan spoczynku. 

  

AKCJA NIEMIECKA _ 
W KIERUNKU RÓWNOŚCI ZBROJEŃ 

BERLIN, (Pat). Związki | orga- 
nizacje niemieckie wyłoniły ko- 
mitet, którego zadaniem ma być 
specjalna propaganda tezy nie- 
mieckiej w kwestji rozbrojenio- 
wej. Komitet wydał odezwę, 
zwracajątą się do konferencji 
rozbrojeniowej z żądaniem uw- 
zględnienia tezy niemieckiej w 
kwestji rozbrojenła. Odrzucenie 
przez konferencję żądań  nie- 

mieckich — podkreśia odezwa — 
zwalnia Niemcy z przyjętych na 
siebie zobowiązań rozbrojenio- 
wych. Z chwilą tą Rzesza Nie- 
miecka odzyska swobodę dzia- 
łania. Ceiem Niemiec musi być 
uzyskanie.równości zbrojeń, cd- 
powiadającej wymaganiom bez- 
poczeńctwa państwa niemiec- 

go. 

HITLER PRZED SĄDEM 
BERŁIN. (Pat). Dzisiaj lub jutro przy- 

być ma do Berlna Hitler z powodu procesu, 
wytoczonego przeciwko niemu przez przy- 
wódcę secesji narodowo-socjalistycznej Sten 

Lloyd George szykuje 
# 3 Ba: > 

  

LONDYN, (Pat). Przywódca liberałów 
snglelskich Lioyd George, który przed 
trzema miesiącami poważnie był chory, 
obecnie powrócił już do zdrowia ! szy- 
gd się do gwałtownego ataku na 
rząd. 

Lloyd George prowadzi obecnie po- 
ufne rokowania z przywódcami Labour 
Party co do skoncanirowania ataku w 

_ MAC DONALDA — 

nesa, Krążą pogłoski, że w czasie swe о- 
bytu w Berlinie Hitler о8 
konferencję z kanclerzem Brueningiem, Wia- 
domości tej zaprzeczają koła, zbliżone do rządu, 

się do obalenia rządu 

  

Izble Gmin na gabinet Mac Donalda 
z chwilą, gdy rząd pod naciskiem kół 
konserwatywny:h wniesie de Izby pro- 
jekt ustawy, wprowadzejącej w Wlei- 
kie] Brytanji powszechna taryfę celną, 

Momantu tego spodziewają się w 
drugiej połowie lutego, a wystąpienie Lloyd Georga będzie wówczas oczeki- 
wane z wlelkiem napięciem. 

  

PAKT SOWIECKO-ŁOTEWSKI 
MA BYĆ PARAFOWANY W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

RYGA. Według informacji z 
kół politycznych przebieg roko- 
wań sowiecko-łotewskich o pakt 
nieagresji prowadzonych w Ry- 
dze jest naogół pomyślny. Na 
szeregu posiedzeń omówiono naj- 
ważniejsze postanowienia paktu, 

przyczem zdołano uzgodnić wle- 
Ie spraw Spornych. W razie pro- 
wadzenia rokowań w tym samym 
tempie można oczekiwać, iż pakt 
o nieagresji będzie parafowany 
Już w przyszłym tygodniu. 

—— 

- 

odbędzie ponowną 

polityki zaspakajania słusznych potrzeb hud- 
ności ukraińksiej, 

Oczywiście atmosiera walki pochłania w 
tym wypadku na dłuższy Okres czasu możli- 

wości psychologiczne i moralne kontynuo- 

wania polityki świadczeń, Dlatego też nie 

miogę nie wyrazić żalu, że znakomita więk 

szość społeczności ukraińskiej, zdolna do 
trzeźwego rozważania swych interesów, tak 
nieśmiało przeciwstawia się dotychczas sza- 
leństwom U.0,W, 

Przeczę stanowczo, by zarzuty szykano- 

wania ludności ukrajńskiej rozwoju, zwłasz- 
cza w dziedzinie gospodarczej, posiadały wa 
gę słuszności, Prawda znajduje swój wyraz w 

znamiennych cyfrach, 3) 
Jak panom wiadomo, życie gospodarcze 

ludności jkraińskiej znalazło wyraz organiza 
cyjny w spółdzielniach. Oto cyfry: Według 
oficjalnego wydawnictwa „Rewizyjnego So- 
juzu Ukraińskich Kooperatyw*, ilość spół. 
dzielni w Małopolsce Wschodniej, zrzeszo- 
nych w Rewizyjnym Sojuzie Ukrańskich Ko- 
operatyw, wynosiła przed wojną w roku 
1906 134, w roku 1912 557, Po wojnie w 
Rzeczypospolitej cyfry są następujące: w ro 
Ku 1921 578, w 1925 — 1028, w 1929 — 
2785, a z końcem roku 1930 — 3,147 spół 
dzielni, 

Ten rozwój obnaża nieodparcie kłamliwość 
zarzutów pod adresem rządu polskiego, nie 
podobna bowiem wyobrazić sobie, by w: wy 
padku stawiania przeszkód rozwojowi spół. 
dzielczoścj ze strony czynników rządowych, 
mogła ona osiągnąć tak wysokie cyiry roz- 
wojowe j wyrazić sję w ogólnej cyfrze 3,902 
spółdzielni. Nie chcę unikać stawiania krop- 
ki nad „i“ i kiedy mówię o stosunku rzą- 
du do interesów gospodarczych ludności u- 
kraińskiej, stwierdzam, że tak jak w prze- 
szłości, tak i nadal nie będą stawiane prze- 
szkody w rozwoju tej dziedziny interesów 
obywateli województw południowo „ wschod 
nich, zarówno Połaków, jak Ukraińców, 

Towarzystwa wytwórcze rolnicze j spół- 

dzielnie ukraińskie muszą poddać — rewizji 
swój stosunek do czynnika państwowego, a 

to przedewszystkiem przez wyciągnięcie kon 
sekwencyj z zasady, że państwo, udzjeljąc 
organizacjom gospodarczym pomocy pienięż 

nej, musi mieć możność kontroli nad właści- 
wem zużytkowanjem pożyczonych sum, 

Jest samo przez sję zrozumiałe, że do 

ulg podatkowych mogą pretendować tyiko te 
organizacje, które będą pracowały z czynni- 

kamżi państwowemi. Nie inaczej przedstawia 
się sprawa, jeśli chodzj o dziedzinę aspira- 
cyj kulturalnych mniejszości ukraińskiej, 

Tu minister wskazuje na wysoki rozwój 
ukraińskiej oświaty, Wybitnie narodowa u- 
kraińska organizacja kulturalna „Proświta* 
posjada ponad 3 tysiące placówek, liczba 
zaś szkół powszechnych wyrażała się w ro- 
ku 1930 cyfrą 4821 w porównaniu z 4,010 
szkół przedwojennych. 

Stwierdza to nieodpartą prawdę, że aspi- 
racje kulturalne ludności miejscowej są przez 
rząd respektowane i zaspakajane, 

Szkoły dwujęzyczne, wprowdzone w 
swoim czasie na miejsce zamkniętych szkół 
polskich i ukrajńskich, w programie naucza- 
nia uwzględniają narówni język polski i u- 
Kraiński, wobec czego dziecj ukrajńskie nie 
zostały pozbawione możności uczenia się w 
języku macierzystym. 

Rząd będzie się starał złagodzić kryzys 
podaży ukrajńskiej inteligencji z wykształ. 
ceniem ogólnem przez użycje jej w służbie 
publicznej, nie zdołą jednak nar tej drodze 
usunąć niepożądanego zjawiska, 

Dla zapobiegania mu w przyszłości rząd 
będzie dążył do intensywniejszego niż do- 
tychczas popierania również i w Małopolsce 
Wschodniej szkolnictwa zawodowego kosz- 
tem bogato rozbudowanych gimnaźjów В- 
lozoficznych, Rząd posiada pełne zrozumjenje 
dla dążeń młodzieży ukraińskiej do uprawia- 
nia sportów j wychowania fizycznego w ra- 
mach stowarzyszeń sportowych, 

Godząc się na legalizację takich stowa- 
rzyszeń, rząd wyraża nadzieję, że będą one 
istotnie pracowały nad podniesieniem kultu- 

ry fizycznej j sportowej młodzieży, trzyma= 

jąc się zdala od czynników, pragnących każ 
dej organizacji sportowej narzucjć zabarwie 
nie i cele polityczne. 

Tego rodzaju mistyfikacje nie będą tole- 

rowane, natomiast organizacje rozwijające 
działalność w ramach statutu mogą liczyć 

na całkowite poparcie, 

By zasadzie współżycja polsko-ukraiń- 
skiego na terenie Małopolski Wschodniej na 
dać żywą treść codziennej praktyki, rząd 

uzna za słuszne j celowe opracować projekt 

zastąpienia dotychczasowego stanu  prowi- 

zorycznego w dziedzinie samorządu przez 

normalny, oparty o wybory, pozostający 

pod kontrolą społeczną, samorząd gminny i 

powiatowy, 

Projekt ten, zawarty w ramach ustawy 

samorządowej, przedłożony będzie ciałom @- 

stawodawczych i wówczas będę miał za- 
Szczyt przedstawić jego zasady, 

Pragniemy wierzyć, że po bolesnym 0- 

kresie tarć ij częstokroć sztucznie wywoły- 
wanych wybuchów nacjonalizmu ukraińskie- 
go wezmą górę instynkty historyczne j ro- 

zum polityczny, że rozpocznie się tam długa 

era kooperacji polsko-ukrajńskiej, która w 

przyszłości jak najzbawienniejsze dła obu 
narodów wydać musj owoce, 

Budżet samorządu gminnego wi- 
nien się mieścić w ogółnym budże- 
cie samorządowym, t. j. w ogólnej 
sumie wydatków na gminę i sejmik, 
przyczem wszelka dowolność w opo- 
datkowaniu nie może mieć miejsca. 
Należy mierzyć zamiary nasiły, a nie 
odwrotnie, gdyż inaczej bardzo łatwo 
doprowadzić samorządy do bankruc- 
twa a to pociąga za sobą bankructwo 
płatników. 

Dlatego też, zdaniem naszem, 
ogółny podatek na rzecz samorządów 
gminnych i sejmikowych powiatowych 
nie może przekraczać pod zadnym 
pozorem dwukrotnego podatku grun- 
towego z objektów ziemskich oraz w 
tej samej proporcji dla opłat z miae 
steczek i przedsiębiorstw handlowych 
i przemysłowych na rzecz państwa. 

Repartycja sum ogólnych & po- 
datków samorządowych dokonywa się 
w Sejmiku pomiędzy gminami i mia 
steczkami niewydzielonemi, przyczem 
uzgadnia się budżety gminne w sto- 
sunku do stawianych im wymagań. 

Należy raz na zawsze zerwać z Sy- 
stemem dostosowywania podatków do 
rozchodów zamierzanych. Ten system 
praktykuje się w budżetach państwo- 
wych, gdzie są koniecznoście pań- 
stwowe, a gdy nie widać dostatecz- 
nych źródeł dochodowych, obcina się 
znacznie te pozycje, gdyż uchronienie 
państwa od bankructwa jest najważ- 
niejszym nakazem. 

Rozrzutność już raz doprowadziła 
kraj do katastrofy dewaluacyjnej i 
utraty wszystkich kapitałów. To też 
dziś budżety się redukuje podwójnie, 
—raz przy ich układaniu, powtórnie 
przy wykonaniu, dostosowując rozcho- 
dy miesięczne do takichze wpływów. 

System ścisłego określenia stałe... 
ge opodatkowania na rzecz samorzą- 
dów jest koniecznością. Wszelkie 
podatki wyrównawcze są niedopu- 
szczalne, gdyż dają pole do rozrzut- 
ności i wydawania po nad stan. Do- 
prowadzają one do niewypłacalności 
płatników co odbija się na dochodach ' 
Skarbu państwa, dając te niedobory, 
które obecnie konstatujemy. 

Wszelkie przedsięwzięcia natury 
przemysłowej i handlowej nie powin- 
na mieć miejsca w samorządach. Za 
błędy i straty przyczynione przez 
wadliwe handel lub przemysł samo- 
rządowy ponosi konsekwencję płat- 
nik, któremu tenże samorząd robi 
konkurencję i odejmuje pracę i zaro- 
bek. 

Te uwagi stosują się zarówno do 
samorządów gminnych jak i sejmiko- 
wych. я 

Jeżeliby były wolne sumy do roz- 
porządzenia, to samorządy mogą z 
nich subsydjować bądź działalność 
zrzeszeń rolniczych, przemysłu ludo- 
wego, szkolnictwa zawodowego i t.p. 
ale zawsze tylko po zaspokojeniu 
tych potrzeb samorządu, które muszą 
być główną jego troską. 

Jedną z wielu wad naszego. życia 
jest z jednej strony niepohamowany 
pęd do tworzenia nieskończonej ilości 
organizacji (np. w Głębokiem jest ich 
48!!) które rozpraszając siły społe- 
czeństwa są skutkiem wybujałej ini- 
cjatywy przemysłowej poszczególnych 
ludzi. Ten objaw w samorządach tak- 
że pcha do coraz to nowych poczy- 
nań tak szkodliwych przez swą mno- 
gość, a prowadzących do rozstroju 
życia i dyletantyzmu w wykonaniu 
bo, jak mówi francuskie przysłowie: 
„Kto za wiele obejmuje, ten za sła- 
bo ściska*. 

Inną jeszcze wadą, pokrewną 
pierwszej, jest równoległe zajmowa- 
nie się jedną i tą samą sprawą kilku 
instytucji. Weźmy choć taki przykład; 
sprawami rolniczemi zajmuje się Tow. 
Organizacji i Kółek rolniczych, które, 
jako złożone ze specjalistów rolni- 
czych jest wyłącznie nastawione na 
jedną tylko gałęź specjalną i w niem 

ROZDŹWIĘKI WŚR 
PARYŻ. PAT. — Według informa- 

cyj „Petit Parisien“ różnica pomiędzy 
stanowskiem Francji i Anglji w spra- 
wie sposobu rozwiązania zagadnienia 
odszkodowań i długów wojennych jest 
bardzo znaczna. 3 

Rząd francuski jest zdania, że jest 
rzeczą niemożliwą zrezygnowanie z 0- 
trzymanych odszkodowań bez odpo- 

wiedniej rezygnacji ze strony Stanów 
Zjednoczonych w ea T 
j ch, czas gdy rząd angi 

jed: sian całkowitego  Skre- 
ślenia i odszkodowań i długów wojen 

winny się koncentrować zarówno cała 
praca w kierunku podniesienia pro- 
dukcji jak i wszelkie środki pie- 
niężne. 
. Rolnictwo ma swoje ministerstwo 
i urganizacje rolnicze z niem jedynie 
powinne kolaborować. 
Tymczasem wiele sejmików znaj- 

duje, że ich zadaniem jest też opieka 
nad rolnictwem, bo ci i owi radni 
uważają, że będąc ojcami powiatu 
wszelkie troski ludności do nich 
należą. 

„Nie posiadając odpowiednich sum 
ani potrzebnego aparatu tworzą su- 
rogat kosztowny a nieużyteczny, z 
musu ograniczając tą działalność, do 
której sejmiki są w pierwszym rzędzie 
powołane. 

„_ Nieśmiertelny Kryłow pisał: „bieda 
jeżeli buty ma szyć piekarz, a bułki 
piec szewc*, 

Lepiej stokroć poczynač mniej, 
a dobrze, niż dużo, a žie, 

. Nieraz się słyszy że dzięki na- 
ciskowi zbyt twėrczego przewodni- 
czącego Sejmiku, powstają różne ce- 
gielnie, betoniarnie, kooperatywy i t. p. 
przedsięwzięcia, które wpędzają sej- 
miki w długi a nie mogą przynosić 
korzyści ludności. 

Otóż ta cecha nie jest obcą wielu 
bardzo wielu naszym działaczom samo- 
rządowyc. 

Widzimy smutne rezultaty w po- 
staci ogromnych deficytów w samo- 
rządach, clbrzymich zadłużeń i prote- 
stowanych weksli, dla tego też musi 
być hamulec prawny, w postaci prze- 
pisów określających ściśle działalność 
samorządów. Nie będzie to krępowa- 
niem samorządu, jak się tego wielu 
obawia, ale wytyczenie ścisłego kie- 

raki zamierzonego 
celu, Stanisław Wańkowicz 

ms 

H. de Jouvenel 
P. Henryk de Jouvenel, senator francuski 

ogłosił w „Robotniku* artykuł, w którym m. 
mnemt powiada imieniem Francuzów: 

„Nie pomijamy nawet tego, iż szanowny 
poseł rządowy z Wilna, St, Mackiewicz, 
wzywa do rozbicia sojuszu  žrancusko-pol- 
skiego i do utworzenia sojuszu polsko_wto- 
sko-węgierskiego, Nadsiuchujemy“, 

Wobec powyższego p. St, Mackiewicz 
wysłał do p. de Jouvenela fist następującej 

treści: 2 
Panie Senatorze, 

Ze zdziwieniem przeczytałem wczoraj 
mi jednej z najbardziej opozycyjnych gazet 
artykuł Pański, gdzie czyniąc mi zaszczyt 
zacytowania nego nazwiska, Pam senator 
przypisuje mi dążność do „zerwania“ sojn- 
szu francusko-polskiego, 

Ktoś musiał Pana Senatora wprowadzić 
w biąd w sposób złośliwy. Jestem tylko 
zwolennikiem pokojowości w stosunkach 
wszystkich państw. europejskich między so- 
bą. I powtarzam zawsze, że w miarę polep- 
Szania sję stosunków pomiędzy ВегЁпет, а 
Paryżem, powinny również polepszač się 
stosunki pomiędzy Berinem a Warszawą, 
Niestety, dziś widzimy coś odwrotnego i 
nawet poljtycy niemieccy, którzy dekiarują 
się wobec Francji z pokojową współpracą, 
nam 'mówią 0 korytarzu, 

Uważam więc, że stosunki pomiędzy jed- 
nym sojusznikiem, to jest Francją a Niemca- 
mi nie powinny być jnne, niż drugiego so- 
jusznika, to jest Polski z temiż Niemcami. 

Dlatego tak stale głoszę, że stosunki ро- 
między Polską a Niemcami powinny ulec 
zmianie na łepsze, Niestety, nie mam żad- 
nych informacyj, czy jest w _ Niemczech 
dziennikarz, któryby głosił tak samo potrze- 
bę zbijżenia się Niemiec i Polski, 

Należymy Panie Senatorze do jednego 
obozu, bo i ja chciałbym przedewszystkiem 
pokojowej współpracy, wszystkich narodów. 
europejskich, 

Zechce Pan przyjąć wyrazy szącunku 
Stanisław Mackiewicz. 

ÓD B. ALJANTÓW 
nych bez jakichkolwiek zastrzeżeń, 

'Wobec tego osiągnięcie porozumie 
nia między rządami Francji i Angtji je- 
Szcze przed konierencją lozańską wy- 
daje się nieprawdopodobne. 

W związku z tem „Petit Parisien“ 
opowiada się kategorycznie za odro- 
czeniem konierencji do 1 lipca, t. j. do 
terminu wygaśnięcia moratorjum Hoo- 
vera. 

Dziennik zapewnia, że rząd iran- 
cuski skłania się coraz bardziej do te- 
go poglądu.   
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PRACE KOMITETU 
Nie trzeba udowadniać wielkiego 

znaczenia akcji społecznej niesienia 
pomocy bezrobotnym. Z uwagi na cięż 

ki stan kryzysowy i na dużą, coraz 
większą, ilość bezrobotnych (według 
estatnich obliczeń P.U.P.P. 5500 о- 
sób) akcja ta musiała być podjętą. 
Prowadzona też jest ona systematycz- 
nie, według opracowanych planów i 
wyniki jej, jakkolwiek prawie niedo- 
strzegalne ,,na oko*, są znaczne. 

Cały szereg najbardziej potrzebu- 
jących bezrobotnych uzyskało już: 
bądź pracę, bądź też pomoc w posta- 
ci dokarmiania lub ciepłej odzieży 
(uzyskanej przy pomocy akcji zbiórko 
wej). 

Ponieważ akcja Komitetu prowa- 
dzona jest na zasadach: nic darmo, 
wszyscy korzystający z dobrodziejstw 
jej będą musieli odpracować za otrzy- 
mane obiady lub odzież. Pokrótce o- 
mówimy prace poszczególnych sekcyj 
i podsekcyi w przeciągu tygodnia u- 
biegłego. 

Podsekcja zatrudnienia (sekcji pra- 
cy) zajmowała się ostatnio poszukiwa- 
niem warsztatów pracy, aby zatrudnić 
bezrobotnych otrzymujących zasiłki z 
Komitetu (nic darmo), przyczem za- 
znaczyć należy, że przy poszukiwaniu 
pracy brane są pod uwagę jedynie pra 
ce celowe, 

Wkrótce już rozpoczną się roboty 
przy budowie kilku mostów budowa- 
nych przez wydział powiatowy pow. 
wil.-trockiego oraz szkoły w  Nowej- 
Wilejce nie mówiąc już o szeregu drob 

niejszych. Ž 
Bezrobotni pracowncy umysłowi 

znajdą pracę przy zakończaniu spisu 
ludności. 

Wszystkie te prace nie usuną cał- 
kowicie bezrobocia, przyniosą jednak 
pewną ulgę. 

Sekcja propagandowa obradowała 
w dniu 12 bm. Wysłuchano sprawo- 
zdania z działalności prezydjum sekcji, 
poczem przyjęto szereg wniosków. Dla 
ożywienia akcji propagandowej ogło 
szony został konkurs na melodję hejna 
łu, czy, jak kto woli, pobudki, Będzie 
on (czy ona) wykonywany przez or- 
kiestry w cukierniach @ restauracjach 
w. celu przypomnienia publczności o 
bezrobotnych, a ściślej o... potrzebie 
kupowania znaczków. 

Szef biura Komitetu, radca Dzena- 
jewicz, kierujący całą akcją, rozpoczy- 
na-w_dniu_20 bm. cykl pogadanek ra- 
"ajowych. W teatrach ппа być "też 
wprowadzone krótkie przemówienia 
propagandowe, w przerwach. 

Forma ich ma być dostosowana do 
sztuki: makabryczne w przerwie dra- 
matu, prawie frywolne podczas kome- 

. я 
Słowem, propaganda na całą parę. 
Na posiedzeniu Wydziału Wyko- 

nawczego omówiono budżet na sty- 
czeń. Niestety, został on okrojony z po 
wodu braku środków, co jeszcze bar- 
dziej zmusza wszystkich do tem ener- 
giczniejszej pracy i ofiarności. 

Kołatanie do ofiarności społeczeń- 
stwa gnębionego kryzysem, jak się da- 
ło zauważyć, jest sprawą arcytrudną, 
najgorzej jednak poszło z  dobrowol- 
nym opodatkowaniem się przemysłow- 
ców, kupców i rzemieślników. O iłe 
inteligencja pracująca żywo zaintereso 
wała się losem biednych ofiar kryzy- 
su, o tyle kupcy i rzemieślnicy, a zwła 
szcza cj ostatni wykazali minimum do- 
brej woli. Tak przynajmniej nas poin- 
formowano. 

[Em 
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Teatr w Lutni 
„HULLA Di BULLA“ 

Dwóch Niemców podało sobie ręce 
aby wypocić farsę, przepraszam wła- 
šciwie nie farsę ale bzdurę, bo ra- 
czej bzdurą należy ochrzcić ten pseu- 
doliteracki gatunek, podszywający się 
pod farsę i będący czemś jak wszyst- 
kie dzisiejsze falsyfikaty czy Ersatze, 
kombinacją oszustw, w tym wypadku 
artystycznych, Warto też pójść do 
Lutni aby ten swój wzrok zaostrzyć 
i zdemaskować, że istotnie mamy do 
czynienia z pokurczem w którym jest 
bezceremonjalna imitacja komedji i la- 
dacznicy farsy. Zamiast krwi limfa, 
Przedewszystkiem język daleki od 
wszelkiej twórczości, prostacki I trze- 
baż było aż dwóch autorów aby 
takie nic spłodzić. Hulla di Bulla 
już swoim brzmieniem daje przed- 
smak czem jest ta farsa czy 
bzdura nadmiernie wzdęta, z wodą w 
głowie, rozwinięta i cudacznie spęcz- 
czniała przez gazy miazmiaty, które 
razrywają żołądek. Jako jedyne plus 
zaliczyć można brak wszelkiej porno- 
grafji, co jest cnotą w dzisiejszych 
czasach lubujących się padliną i ryn- 
sztokiem. Pornografja jest czemś star- 
czem, ośluzłem, trącącem o paraliż 
postępowy i jej nieobecność w sztuce, 
która nie jest kwiatem ani finale 
z ducha, jest czemś godnem pod- 

    

POMOCY BEZROBOTNYM 
W WILNIE 

Znikoma ilość kupców, przemy- 
słowców i rzemieślników  zadeklaro- 
wała bodaj najmniejsze sumy. Robot- 
nicy też niewiele zrobili dla swoich bra 
ci bezrobotnych, 

Tyle się już mówiło i mówi o doli 
bezrobotnych 0  ogólnopaństwowem 
znaczeniu akcji pomocy im, że dopraw 
dy abstynencja wyżej wspomnianych 
wydaje się być nieporozumieniem. 
Czyżby „abstynenci* krępowali się 
dać mało, a nie mogąc dać dużo nie 
dali nic. — Mówił nam kiedyś p. rad- 
ca Dzenajewicz, że według jego obli- 
czeń, gdyby każda rodzina (nie osoba, 
a rodzina) dała miesięcznie po 50 
groszy, to — nie byłoby głodnych. 

Więc pp. przemysłowcy, kupcy i 
rzemieślnicy, oczywista tylko dotych- 
czasowi „abstynenci*, dajcie po 50 
groszy. 

Mówiąc o akcji pomocy bezrobot- 
nym nadmienić należy, że ostatnio b. 
intensywnie pracowały podkomisje fi- 
nansowa i bufetowa, które zadały so- 
bie trud zorganizowania wielkiej im- 
prezy dochodowej (dancing-bringe w 
górnej sali George'a z działem koncer- 
towo-kabaretowym). Odbędzie się 0- 
na 2 lutego ; niewątpliwie da duży do 
chód, gdyż panie postanowiły zor- 
ganizować bufet „we własnym  za- 

kresie”, tj. na własny rachunek. Będzie 
więc uciecha dla jednych i chleb dla 
tych, kogo z pośród wielu ubiegają- 
cych się bezrobotnych zakwalifikuje 
komisja kwalifikacyjno-wywiadowcza, 
pracująca nb. codziennie. (t) 

  

Losowanie książeczek 
P. K. 0. 

W dniu 15 stycznia b. r. odbyło się w 
lokalu Pocztowej Kasy Oszczędności XXIII 
z rzędu losowanie premjowanych książeczek 
oszczędnościowych Serji I-szej. 

Premje w wysokości zł. 1.000 padły na 
następujące nn-ry; 2 6, 1.406, 1.531, 2.650, 
3564, 3641, 4901, 5.17”, 5.334, 5.356, 6 629, 
6.951, 9.028, 10332, 12.895, 17.700, 19.457, 
21.343, 22.472, 22478, 22.584, 23.588, 24.630, 
24.696, 25 481, 28.453, 29.919, 31.126, 31.427, 
31.459, 33.206, 34.470, 34859, 35.388, 36.389, 
38.184, 38.730, 40.090, 40.112, 40.314, 46.764. 
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Miljon żołnierzy 
liczy obecnie armja sowiecka 

PARYŻ, PAT. — Komisje spraw zagra- 

nicznych j wojskowych Senatu wysłuchały 

wczoraj szczegółowego sprawozdania O sy- 

tuacji militarnej Rosji Sowieckiej, Referent 

sen, Eccard skonstatował, że dotychczas 

rząd sowiecki nie dostarczył Lidze Narodów 

wyjaśnień o swej sile zbrojnej, jakich udzie- 

liły inne narody, Informacje, podane komi- 

Sjom przez p. Eccarda i gen, Bourgeois, 

stwierdzają, że Rosja sowiecka znajduje się 

w okresie wykończenia kompletnej organi- 
zacji swej armji narodowej, zdolnej do za- 

opatrzenia się w materjał również wyłącznie 
narodowy, którego podstawa przemysłowa 

rozlokowana jest między Uralem a Zachod- 

i nią Syberją, Armja liczy około 1 miljona żoł 
nierzy+w siłe aktywnej oraz 3 miljony ludzi, 

których można zmobilizować niezwłocznie 
na wypadek wypowiedzenia wojny, Plan pię 

cioletni z punktu widzenia dróg komunika- 
cyjnych, materjałów transportowych, rozwo 

ju eiektywów robotniczych obu płci należy 

traktować jako plan przyśpieszenia zbroje- 

nia narodowego Rosji sowieckiej, 

Obydwie komisje upoważniły swych prze 

wodniczących do zwrócenia uwagi prezesa 

Rady Ministrów na doniosłość skonstatowa- 

nych danych i na konieczność dla delega- 

cji francuskiej w Genewie zakomunjikowa- 

nia powyższego konierencji dła spraw roz- 

brojenia, Na zakończenie komisja wyraziła 

chęć wysłuchania expose nowego rządu 

przed otwarciem przyszłych konierencyj w 

Genewie j Lozannie, 

Wstrząsy sejsmiczne w Anglii 
LONDYN, (Pat). W sobotę ra- steru wstrząsy sejsmiczne, po- 

no odczuto w okolicach Manche- przedzone grzmotami. 

  

KTO BĘDZIE BURMISTRZEM 
KOWNA 

KOWNO. PAT. — W dniu wczo- 
rajszym odbyło się posiedzenie frakcji 
litewskiej rady miasta Kowna, na któ 
rem była omawiana sprawa kandyda- 
tur na burmistrza miasta. Zgłoszono 
2 kandydatury: Wiłejszysa i Stanajti- 
sa, żadna jednak z tych kandydatur 
nie zdobyła zdecydowanej większości. 
Wynik głosowania był niespodzianką 
i wywołał następujący incydent: Jeden 
z radnych oświadczył, iż kto głosował 
przeciwko kandydaturze Stanajtisa, 
ten nie może być zaliczony do grona 
prawdziwych Litwinów. Znany śpie- 
wak opery kowieńskiej Petrauskas, 
który jest również radnym m. Kowna, 
poczuł się tem powiedzieniem dotknię 
ty i po ostrej wymianie słów opuścił 
zebranie. 

WYPADEK Z DYR. STASZISEM 
NA ŚLIZGAWCE 

KOWNO. PAT. — Dyrektor kontroli 
państwa Staszis tak nieszczęśliwie upadł na 

ślizgawce, iż doznał pęknięcja czaszki, Leka- 

rze nie rokują najmniejszej nadziei na utrzy 

manie go przy życju, 

  

Odpowiedź Japonii na note Ameryki 
Dalsza akcja wojenna w Mandżurii 

TOKIO, (Pat). Nota japońska w 
odpowiedzi na uotę Stanów Zjedno- 
czonych, dotyczącą paktu 9 państw, 
wręczona dziś rano ambasadorowi 
amerykańskiemu w Tokjo, potwierdza 
ponownie, że Japonja trzyma się po- 
lityki drzwi otwartych w Mandżurji, 
ubolewając równocześnie, że polityka 
ta skazana była na poważne niedo- 
magania naskutek dezorganizacji, pa- 
nującej na całem terytorjum Chin. 

GROŹBA ZERWANIA STO- 
SUNKÓW 

TOKIO, (Pat). Biuro Rautara donosi: 
Nikt nie bierze tu na serjo wiadomości, 
jakoby chiński rząd narodowy zdecy- 
dował się na zerwania s:'osunków dy- 
plomatycznych z Japonją. Ale gdyby na- 

  

JUBILEUSZ J. E. KSIĘDZA BISKUPA 

dr. Władysława Bandurskiego 
Depesza Ojca Św. 

Z okazji 25-lecia sakry biskupiej 
J. E. Ks. Biskupa Władysława Bandur 
skiego Ojciec Św. raczył przesłać ju- 
bilatowi za pośrednictwem J. E. Ks. 
Nuncjusza Apostolskiego list ojcowski 
z powinszowaniem i _ błogosławień- 
stwem: 

„Jego Ekscelencja Ks. Władysław 
Bandurksi, Biskup tytularny  Cydenu 
w Wilnie. 

W chwili, gdy Ks. Biskup kończy 
dwudziesty piąty rok swej sakry bisku 

piej, Ojciec Św. z serca ojcowskiego 
składa Mu swe powiinszowania i, wspo 
minając na jego zasługi dla Kościoła, 
życzy Mu wszelkiej pomyślności i do- 
bra, oraz błogosławi Go w Panu ra- 
zem z tymi wszystkimi, którzy ucze- 
stniczyć będą w Jego mszy św. jubi- 
leuszowej. — Kardynat Pacelli“, 

Dowiadujemy się, že J. E. Ks. Nun 
cjusz Apostolski Arcybiskup Fr. Mar- 
maggi, wysłał również na ręce Bisku- 
pa - Jubilata list z życzeniami brater- 
skiemi. 

J.E. Ks. dr. Bandurski honorowym prezesem 
kursów im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Wilnie 
. Rada Pedagogiczna Kursów Maturalnych 

im, Kom, Edukacjj Narodowej, znajdujących 

się pod protektoratem Polskiej Macjerzy 
Szkołnej na nadzwyczajnem posiedzeniu w 

dn. 9 stycznia br, jednogłośnie uchwaliła pro 
sić J, E, Biskupa-Jubjlata o przyjęcie tytułu 

Prezesa Honorowego Kursów, 
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Pod łaskawym protektoratem J. Magnificencji Rektora U. S. B. Prof. Dr. A. Januszkiewicza, Dziekana Wydziału Lekarskiego U. S. В. Prof. Dr. W. Jasińskiego 

W ten sposób Rada Pedagogiczna Kur- 

sów pragnie choć w małym stopniu przyczy 

nić sję do upamiętnienia jubileuszu 25-lecja 
sakry biskupiej Wielkiego Kapłana : Ofjar 
nego Obywatela oraz zbliżyć jego dostojną 
osobę do rzeszy dokształcającej się na Kur- 

sach młodzieży, 

и 

opinji, panującej w  Tokjo, 

  

wet Chiny wykonały swą pogróżkę, 
Japońskie koła miarodajne już dają do 
zrozumienia, że Japonja i w tym wy- 
padku pozostawi w Chinach swych kon- 
suletów. 

JAPOŃCZYCY POSUWAJĄ SIĘ 
NAPRZÓD 

MOSKWA, PAT, — Wojska japońskie 
po stoczeniu bitwły z silnemi oddzjałami par 
tyzantów chińskich zajęły wczoraj Tun-Lao, 
Inne oddziały wojsk japońskich zajęty Bej- 
Dżen na pograniczu prowincji Ze-He, 

MANDŻURJA Z MONGOLJĄ 
NIEPODLEGŁEM PAŃSTWEM 

SZANGHAJ (Pat), Według wiadomości 
pochodzących ze Źródeł japońskich w Muk- 
denie, w szybkiem tempie postępuje naprzód 
sprawa utworzenia nowego niepodległego 
państwa, które ma składać się z pałączonych 
Mandżurji i Mongolji. Na czele nowego 
państwa miałby stanąć prezydent republiki. 
Rząd nowego państwa ma być sformowany 
dnia 11 lutego. 

SKŁAD MIĘDZYNARODOWEJ 
KOMISJI MANDŻURSKIEJ 
GENEWA, (Pat). W związku zukon: 

stytuowsniem się komisji ankietowe] 
dla spraw Mandżurji, w skład której 
wchodzą RO: Stanów Zje- 
dneczonych, Francji, Angijl i Niemiec, 
Delegat polski przy Lidze Narodów zło- 
Żył w sekretarjacie generalnym notę, 
w której rząd polsk! wyraża ubriewa- 
nia, że okolicznoś i nie pozwoliły na 
udział w tej komisji przedstawicielom 
innych państw niż wielkich mocarstw, - 
ze szkodą dla idei współpracy między- 
narodowej, opartej na szerszej platfor- 
mie, która jest jedną z podstaw paktu. 
Nota podkreśja, že rządowi polskiemu 
chodzi jedynie © zasadę równości mię: 
dzy stałymi I niestałymi czionkami 
Rady i przypomina, że w żadnym mo- 
mencie rząd polski nie zamierzał brać 
udziału we wzmlankowanej komisji. 

Pakt z Sowietami nie 
do pomyślenia 

TOKIJO. (Pat). Minister spraw za- 
granicznych Japonji Yoshizawa przy- 
znaje, że w czasie jego przejazdu 
przez Moskwę Litwinow sondował je- 
go zapatrywania w sprawie paktu o 
nieagresji. Według powszechnej jednak 

Japonja 

odmówi podpisania jakiegokolwiek 
paktu o nieagresji ze względu na inte- 
resy, jakie cba kraje posiadają w 
Mandžuiji. Zresztą oOpinja japońska 
jest zdania, że traktat Kelloga, który 
podpisały już oba kraje, odpowiada 
całkowicie temu samemu celowi, któ- 
ry miał pakt o nieagresji. 

Kredyty japońskie 
NĄ/ UTRZYMANIE WOJSK W MANDŻURII 

WIEDEŃ. PAT, — Dzienniki wiedeńskie 

donoszą z Tokio: Rząd japoński postanowił 

zaciągnąć nowe kredyty w wysokoścj 6 mi 
ljonów jen na utrzymanie wojsk japońskich 
w Mandżurji, Od początku kampanji manżur 
skiej Japonja wydała na ten cel 31 milį, jen, 

450 H. P.| 

[iły wodnej 
do wykorzystania 

alli: 
Przezorny kapitalista 

rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antekolskiej 28 w Wilnie 
Wysokie oprocentowanie, 

Zupełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona, 

Bank czynny 9 — 12 rano, oraz 5— 7 wiecz. 

  

        

i Kuratora Koła Medyków Prof. Dr. St. K. Władyczki odbędzie się 7 lutego 1932 r. 

„ty Doroczn 
w SĄLONACH KASYNA GARNIZONOWEGO 

kreślenia. Smak dzisiejszej epoki po- 
jechał mocno w dół. 

Brak zatem pornografji, žonglo- 
wania seksusem, jest niemal feno- 
menem. Żeby mnie zalili, iunych po- 
chwał nie wycisnęze sziuki panów 
Arnclda i Bacha. 

Grają w Hulla di Bulla nasi akto- 
rowie trzeba przyznać pierwszorzędnie. 
Skoro tak grają sala ryczy ze Śmie- 
chu. W Lutni można się przekonać 
jak bardzo kokietujemy  intelektual- 
nością. Jesteśmy jak ci chłopi co 
chodzą w trzewikach ale skoro zdej- 
mą trzewiki mają dopiero poczucie 
swobody i raju. Wybuchamy šmie- 
chem nie zupełnie w odpowiednich 
miejscach, skoro te miejsca sygnali- 
zują, że kruluje prymitywizm słowiań- 
sko-plemienny. 

Gdzie jest ta rasa wytworna pol- 
ska, mająca finezye które Europę 
zdumiewały? W czasach dzisiejszych 
spadliśmy mocno, skoro nalgrywa- 
my się z naszego gościa, któremu 
poślizgła się tragicznie noga. 

źe pan Arnold i pan Bach sklecili 
rewię imitującą komedję i że znalazła 
się jaka$ anonimowa osoba, która 
przemalowała Berlin na Warszawę wle- 
wając w nowe niby naczynie polskie 
reminscencje, które miały miejsce na 
Zamku, już jest typowe dla epoki 
dzisiejszej. Że wśród śmiechu oglą-. 
dając tę bujdę przechodzimy raz wraz 
nad czemš co nas właściwie dotykać 

i ranić powinno jest bardzo znamienne czoną laurami 
i też warte studyum, aktorem w teatrze. 

W Qul pro quo taki Ersatz jest Naigrywanie się z filmu ma tu 
na miejscu. Satyra znajduje dla siebie swoją godzinę. Trzy lafiryndy kręcą 
miejsce i wykonuje te swoje chirur- się na scenie, obok dwóch  idjotów, 
giczne prastyki mając cięty język. wreszcie operatorzy czy reżyserzy, 
Dobrze jest nożem blyszczącym za- którym dymi z czubków... Wszystko 
jechać przed ślepia, które powinny jest comme il faut, aby zjadliwie roz- 
wrócić do przytomności, skoro bez- czepionym językiem zaciemnić sedno 
myślność skierowuje wszystko na rzeczy, które już raz Bałucki z wy- 
drogi nie zawszę właściwe. Ale teatr piekami był wytknął w swym Domu 
jest czemś innem od kabaretu, Otwartym pouczając, że nie jest do- 
W chaosie pomieszano galunki i na- stojeństwem obgadywać gości. 
wet Ersatz pokurczowo spłodzony _ Jeśli chodzi o szczegóły to Jaśkie- 
wciągnięto na scenę gdzie już inne wicz ma zawsze ten swój talent pla- 
muszą być prawa. styczny i imitatywny który mu po- 

Po tych uwagach, które są z zwala na doskonałe kreacje. Król 
punktu ortodoksji teatru, zajmijmy Amanulah (Abdul di Bulla) chodzi po 
się tem co daje rewja szminkując się scenie i strzela błyskawicami z pod 
pod nazwą farsa w trzech aktach. białego jedwabiu, czapki emirów z 

Amanulah i jego Świta, afgańscy kosztownym kamieniem i kosztowną 
krewniacy przyjmowani są przez ary- kitą. Przyznać trzeba, że grotesk 
stokratów polskich, w których niby utrzymany jest w karbach, i że jeśli 
przegląda rząd polski, właściwy go- można co zarzucić, to chyba to, że 
Spodarz. Idą bankierzy i cała finans- nigdy król Afgański tak podłego ma- 
jera warszawska, zawsze ten Kohn terjału nie nosił z jakiego są skrojo- 
przez K czy C wielkie, który ma te ne spodnie w Lutni, Również ciekawi 
swoje papiery i stosunki i tupet wę- byłi krewni, chanowie, Bielecki i Wo- 
żowy,wreszcie idą kombinatorzy, War- łejko niezrównani obaj w tym swoim 
szawka żerująca na wszystkiem, nie sztychu aż złowrogim. Trzyma Wo- 
chcąca stracić okazji skoro można łejko swoje ręce na brzuchu dając 
zarobić, obłowić się, kogoś ograbić, doskonałe refleksy czegoś co jest 
wyrzucić, wyšmiač. Taka jest rewia azjatyckie, pełne inercji, pełne dra 
właściwa do której przyczepiono film, pieżności uśpionej. Groteska i tu trzy- 
X muzę, jeszcze przez Melpomenę mana jest w karbach i artystyczna, 
nie przytuloną do łona i nie wień- choć mowa zrywa się czasem aż do 

jak to już jest z 

y Bal Medyków : 
10 proc. dochodu przeznaczone dla najbiedniejszych m. Wilna 
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szczekania podobnie jak język mamroce 
trochę z oszmiańska, Z obu figur idzie 
specjalna aura, którą kiedyś Gobineau 
podchwycił a która u naszych akto- 
rów intuicyjnie jest apercepowana. 
Kontrastem do Afganu jest high life 
Zastrzeżyńskiego, który robi księ- 
cia rekordowo. Dobrze jest przypa- 
trzeć się jak chodzi po parketach 
skoro jest przywykły do podłóg la- 
kierowanych a nie do kamiennej po- 
sadzki jak goście Afganu, którzy ma- 
ją pod nogami zawsze owe płyty wa- 
pienne wydarte z łańczuchów górskich 
które otaczają Kabul. Potem idą figu- 
ry nasze, warszawskie wszystkie Kohny, 
Wyrwicz ma pieniądze 1 kochankę 
której kupuje brylanty, większe niż 
pięść. Pani Brenoczy jest tą kochan- 
ką. Usidła temperamentem swoim 
Amanulaha, który lubi szał stepowy, 
skoro zjawi się i do zapomnienia 
skłania. 

Wyrzykowski tym razem rzucił 
rolę Gustawa czy Konrada i prze- 
dzierżgnął się bez zająknięcia w kom- 
binatora i łobuza. Mamy tego łobuza 
przed sobą i wierzymy, że natura 
Wyrzykowskiego nie zupełnie pokry- 

wa się w tych wszystkich patosach, 
które puszcza na scenie, skoro ma 
nagie zwinność i iekkość granda, jak 
mówią na Pomorzu lumpsa warszaw- 
skiego. 

Przyjechał król egzotyczny, dostał 
się do salonów królewskich czy ksią- 

  

„Zatem film, rewja filmu, 

W WIRZE STOLICY 
NADPROGRAMY PAT-a SĄ SZKARADNE 

I GŁUPIE 

Kina, wyświetlające dodatki PAT-a. otrzy 

mują znaczną redukcję podatkową, nic dziw 

nego przeto, że wszystkie korzystają z u- 

sług tej niezdarnej instytucji, 

Dlaczego pubiczność wita z radością 

tygodnik Foxa czy Paramountu, a z jękiem 
obrżydzenia tygodnik PAT-a? Dlaczego we 

Francji, Ameryce czy Portugalji zawsze się 

znajdzie coś cjekawego, a u nas nigdy nic. 

Środki techniczne, Nieprawda. Zdjęcia 

PAT-a są wcale niezie, czyste, jasne — ale 
przeraźliwie jałowe, jednostajne, bezmyślne, 

Operatorzy są chyba najtępszymi ludźmi w 

Polsce — nie orjentują się, co interesuje 

publiczność, co warto nakręcać, 

Zasadą kina jest ruch, Tymczasem .PAT 

raczy nas do przesytu widokami: Wiłano- 

wa, Wisły, Sambora, czy Bjabiej Góry, Ekran 

to nie pocztówka — najładniejsze widokj są 

nudiie, gdy idą długą serją, 

Jeśli PAT pekazuje coś żywego, to rów 
nież nie zdobywa się na inwencję, Ktoś skła 
da wieniec na Nieznanyim Żołnierzu, jakiś 

pechodzik ze sztandarami, Prezydent ogłą- 

da dyrektora zakładów graficznych, wmu- 
rowania kamienia węgielnego — znamy ten 

repertuar, jest jak lyżka olejku rycynowego 

— żle się robi na samą myśl, 

Pat wyobraża sobje, że ludzie chodzą do 

Kina raz na trzy lata — jakże można tym, 

co chodzą częściej pokazywać stale jedno 

kopyto, 
Tyle jest rzeczy, tyle motywów, których 

Pat nigdy nawet nie zadrasnął. Jarmark 'ma- 

łomiasteczkowy, żniwa, sianokosy, orka — 

z przyjemnością  mieszczuchy _ widziałyby 
wieś prawdziwą, jej życie, zajęcie, Ale na 

to trzeba pewnej :nwencji, wysiłku, zachodu, 
Łatwiej operatorowi pojechać do Żółkwi, 

sfotografowiać ruiny pałacu, obchód 3-go ma 
ja na rynku — niż szukać pięknej łąki, ko- 
siarzy, bab z grabjami,., 

Albo polowanie, jakiś bieg św, Huberta 

— przy tej okazje strawi się parę widoków 

— skoro na ich tle będzie się coś działo, 
Fox, Paramount nie są protegowani, u- 

przywilejowani, nie zmusza się kin do wy- 
świetlania ich tygodników. To też muszą 
Sie starać, szperać, wysilać — filmują nie 
byle co, nie co wpadnie pod objektyw, ałe 

kombinują, «ganiają się za pożarem, powo- 

dzią, katastrofą kolejową, czemś niezwy- 

kiem, 

Pat jest bezpieczny, Sfilmuje stodołę, 

stół, czy kolumnę Zygmunta — pójdzie, 
Pójdzie, ba kina mają nóż na gardle, Bo 

nie każde może sobje pozwolić jak najdroż- 

sze kina w Warszawie na reklamę: „U nas 

niema dodatku Pata". 

Więc Pat nie męczy głowy wyszukiwa- 

niem tematu, Aby odpowiednią ilość metrów 

wyrobić, Pogrzeb, pochód, gmach od tyłu, 

od przodu — brakuje jeszcze 50 metrów — 

jazda, kopiec Kościuszki przy 13 stopniach 

ciepła, K. 

BRRZAZR ORT STARE TOWO IE DRZ WOPR NARA 

ZAMORDOWANIE PAROCHA 
GRECKO - KAT. 

LWÓW. PAT. — „Słowo Polskie** 
donosi z Kosowa, woj. stanisławow- 
skiego, że we wsi Fereskula, pow. ko- 
sowskiego niewyśledzeni bandyci na- 
padli na miejscowego parocha grecko- 
katolickiego ks. Stefana Antymowicza 
w chwili, gdy siedział w kancełarji u- 
rzędu parafjalnego. Napastnicy zadali 
księdzu trzy uderzenia toporem w gło- 
wę i zebrali nieprzytomnemu z płócien 
nego woreczka 20 tysięcy zł., przezna- 
czonych na budowę cerkwi, zegarek i 
inne drobne przedmioty. Zaalarmowa- 
ni domownicy opatrzyli tymczasowo 
rany księdza, który jednak wskutek na 
ruszenia mózgu i upływu krwi zmarł. 

T EAR 

„ASB 
żęcych, w których biwakują filmowi 
goście, nakręcając te swoje wstążki 
wśród okrzyków mocno idjotycznych. 

Lili, Dora, 
Zisi, zdrowe, bycze dziewczęta (nie- 
potrzebny talent!), Gagaszko i Czy- 
żyk (kogucie pretensjel). Detkowski, 
Ciecierski, Skolimowski, Dejuno- 
wicz, Marecka, Sławińska, Zelwe- 
rowiczówna oto suita należąca do 
filmowej branży, która czyni te swoje 
hckus—pokus imitując komedję Szek- 
spira. Wreszcie są lokaje i jest sekre- 
tarka Wyrzykowskiego w swej zieło- 
nej sukni, jakiejś crepe georgette zda- 
je się kupionej u Jabłkowskich. Jest 
to Kamińska, która umie po persku 
i która jest iskrą zapalającą ognie 
bengalskie panów Arnolda i Bacha. 

Nas sztuce buchałem Śmiechem, bo 
nie sposób jest nie Śmiać się skoro 
Clecierski nagie zwali się na ziemię 
ryjąc głową w podłogę. Nie sposób 
jest nieśmiać się skoro goście jak 
małpy imitują ruchy gospodarzy i ser- 
wety zawieszają na szyi, białe niby 
sznury pereł, »mlać Się można w 
Lutni. Jednak jest śmiech i Śmiech. 
Bo obok Śmiechu bez troski niewin- 
nego Śmiechu, jest ten drugi miejsca- 
mi śmiech, (my włedy milczymy), 
który jest okrutny i głapi, niepokoją- 
cy nawet, złowrogi... Śmiech będący 
świadectwem  rozkładałących Się 
czasów... 

Mieczysław Limanowski. 
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ODEZWA 
do Polskiego Społeczeństwa 

Chrześcijańskiego 
Wobec ogólnego tak ciężkiego kryzysu 

gospodarczego, „dy tysiące i setki bezrobot- 
nych i ich rodzin w Polsce, a miljony takich 
nieszczęśliwych na całym Świecie przymiera 
głodem zdawałoby się, iż sumienie każdego 
człowieka, a tem bardziej sumienie w gru- 
pie społecznej, zakaże ludziom wydatków na 
kosztowne i huczne bale i zabawy publiczne. 

Wśród nas jest tyle nędzy i biedy, tylu 
potrzebujących nie wskutek win własnych, 
lecz wskutek win dzisiejszego ustroju gcspo- 
darczego, który zanadto odbieg od myśli 
Bożej. 

Naprawdę webec grozy sytuacji nie wy- 
pada stroić się w jedwab e. 

Wołamy do wszystkich ludzi dobrej woli: 
gdy tak wielka nędza wśród nas obrućmy te 
pieniądze, które byśmy wydali na zbytkowne 
zabawy — na chieb dla tych, którzy są go 

zbowieni. Bale i zabawy już zapowiedziane 
lub przygotowane, ograniczny do rozmiarów 
najskromniejszych, 

Wśród skromnych zabaw tanecznych po- 
wstrzymujmy się od obcych naszej kulturze 
i rodzinnym tradycjom, egzotycznych tańców, 
wykraczających przeciwko idei prawdziwego 
piękna, a obrażających xrzyzwoitość, Nie 
postępujmy niebacznie, chwytając bez wyboru 
wymysły ludzi o pojęciach pogańskich, spe- 
kulujących na słabościach duszy ludzkiej, 
a najczęściej rozmyślnie godzących w zasady 
skromności i moralności chrześcijańskiej, 

Zwracamy się do młodzieży. Zwracamy 
się do was, którzy najchętniej się bawicie 
dla których rozrywka taneczna jest rzoczą 
godziwą i słuszną. 

Uczyńcie otiarę. Oliarę tem piękniejszą, 
rzyjdzie wam z trudnością. 
rzeba nam solidarności. Wy młodzi po- 

trałicie występować solidarnie, gdy chodzi 
o osiągnięcie postawionych sobie celów. 

Wykażcie, że równie sulidarnie potraficie 
być w obliczu etyki. Wzywamy do solidar= 
ności na tem polu całe społeczeństwo. 

Zamiast zbyt hucznych zabaw 
głodnym!!! 

Ułamy, że wszyscy szlachetni i zacni 
nasi rodacy, a zwłaszcza młodzież chętnie 
da posłuch naszemu wezwaniu. 

: Archidiecezjalny 
Iustyiut Akcji Katolickiej w Wilnie 

(—) St. Białas — Prezes 
() Ks. Fr. Kafarski — Dyrektor 

Archidiecezjalny Związek 
'T-wa Dobroczynności „Caritas* 

(—) A. Sawicki — Prezes 
Katolicki Związek Polek 
Archidiecezji Wileńskiej 

(-—) Marja Mieczystawowa Jeleńska 
Prezeska 

Katolicki Związek Mężczyzn 
Archidiecdzii Wileńskiej 
(—) Olszewski — Prezes 

Związek Młodzieży Polskiej w Wilnie 
(—) WŁ Piasecki, Płk. — Prezes. 

z SĄDÓW 
SPRAWA AL, WARDEŃSKIEGO I A, KOR- 
KOZOWICZOWEJ PRZED SĄDEM APE- 

LACY JNYM, 
WYROK PIERWSZEJ INSTANCJI 

ZATWIERDZONY 
W dniu 16 stycznia r, b. Sąd Apelacyjny 

w Wilnie pod przewodnictwem prezesa Są- 
du Apelacyjnego p. Wacława Wyszyńskie- 
go i asyście sędziego referenta Borejki i sę- 

lego_wiotanta A, Jundziła, rozpoznał spra- 
wę z apelacji urzędu prokuratorskiego od 
wyroku uniewinniającego Sądu Okręgowego 
w Wilnie z dnia 31 sierpnia 1931 r., zwal- 
niającego od winy i kary Al. Wardenskjego 
i A; Korkozowiczową, oskarżonych z art, 
51 į 574 cz, 11 KK. tj, o przywłaszczenie 
samochodu markf „Oakland“ na szkodę fir- 
my „Auto-Garaże* w Wilnie, 

Powództwo cywilne zgłoszone na rozpra 
wę główną i pozostawione bez rozpoznania 
przez Sad pierwszej instancji, nie było po- 
Pierane w Sądzie Apelacyjnym wskutek nie 
złożenia w terminie ustawowym zapowiedzia 
nej apelacji, 

Oskarżali w danej sprawie: Wice-proku- 
rator Sądu Apelacyjnego — Turowicz i ppro 
kurator Sądu Okręgowego — Korkuć, 

Obrona w tym samym składzie co i w 
ie pierwszej instancji, 

Al, Wardeńskiego" bronił mec, Totwen, 
A. Korkozowirzową — mec, Z, Jasjński, 

Na rozprawę oskarżeni nie stawili się, 
Po szczegółowem zreferowaniu sprawy 

przez sędzjega Borejkę i uzupełnieniu refe- 
ratu, na wnioski prokuratury i obrony Sąd 
Ponownie zbadał wszystkich świadków zba 
danych w toku pierwszej rozprawy, oraz 
doprowadzonych przez urząd prokuratorski 
inspektora fimrmy „General Motors Compa- 
ny* — Demostenesa Popadakisa i przez 
abronę p. Korkozowiczowej — p. Chooja- 
nowjcza, . 

Świadkowie nic nowego do sprawy nie 
wnieślj. r 

Po zbadanju šwjadkow pprokurator Kor- 
kuć zabiera głos w kierunku ustalenia sta- 
nu faktycznego sprawy, 

Wice-prokurator Turowicz w konkluzji 
swego przemówienia wnosi o skazanie 0- 
skarżonych z art, 574 cz, Il KK, 

Po krótkiej przerwie głos w imieniu obro 
ny Wardeńskiego zabjera mec. St, Totwen 
i stawia wniosek o umorzenie sprawy, je- 
żeli Sąd zechce się opierać na kodeksie cy 
wilnym obowiązującym na ziemiach zachod 
nich, tem samem nie obowiązującym u nas, 
Natomiast domaga się wyroku uniewinniają 
cega w razie uznania, że stosunki te podle- 
gają właściwości prawa obowiązującego na 
kresach wschodnich, a to ze względu na 
fakt, że oskarżony zapłacił firmie „Auto- 
Garaże" częściowo gotówką j wekslami, Wo 
bec powyższego oskarżony nie może odpo- 
wiadać z artykułu mówiącego 0  przywła- 

" szczeniu, 
Mec. Z, Jasiński w obronie p, Korkozowi 

czowej podkreśla, że łączące ją z Wardeń- 
skim stosunki były towarzyskie, przez co 

że 

chleb 

nie mogła ona być poinformowaną o szcze- T 
gółach zawjeranych Wardeńskiego 

tranzakcji, : 
Nabycie przez nią od Wardeńskiego sa- 

mochodu i wydanie zezwolenia na sprze- 
daż takowego, uważa adw, Jasiński za gest 
uprzejmości ze strony oskarżonej i iwnosj © 
jej uniewinnienie, 

Po krótkiej replice przedstawicieli urzędu 
prokuratorskiego, Sąd udaje się na naradę i 
po dłuższej przerwie ogłasza wyrok, mocą 
którego uniewinniający wyrok Sądu Okrę- 
gowego zostaje utrzymany w mocy. 

W krótkiem uzasadnieniu p, prezes W, 
Wyszyński wyjaśnia, że Sąd Apelacyjny po 
dzielił motywy wyroku Sądu Okręgowego w 
Szczególności zaś uznał, że fakt przyjęcia 
przez firmę „Auto-Garaże” od Wardeńskie- 

przez 

—RESTAURCJĄ 

„POLONIA ° 
Mickiewicza 11, tel. 
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Wschód słońca g. 7.50 

     

  
Zachód słońca g. 15 25 

Spostrzeżenia Zakładu _Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 16 stycznia 1932 roku, 

Ciśnienie średnie 774, 
Temperatura średnia --1. 

Temperatura najwyższa --2, 

Temperatura najniższa —2, 

Opad w mm, — 

Wiatr: połud,-zachodni, - 

Tendencja: słaby spadek, potem wzrost, 

Uwagi: pochmurno, mgła, 
  

URZĘDOWA 
— Starostwo Grodzkie o nie- 

dociągnięciach w komunikacji 
miejskiej, — W związku z narzekania- 
mi na komunikację autobusową „Arbonu“, 
że wozy tego T-wa nie zatrzymują się na 
przystankach j na inne niedokładności w ru 
chu. W związku z tem dowiadujemy się, że 
specjalna kómisja przy Starostwie  Grodz- 
kiem opracowuje nowy plan przystanków w 
całem mieście, Ponadto komisja ta ma rów- 
nież uregulować ruch kołowy, który ma być 
na pewnycii linjach jednostronny, Na nie- 
których ulicach ruch ciężarowy przejazdo- 
wy ma być wstrzymany od 8 do 20 godziny, 
Jednakże w wypadku konieczności dojazdu 
wozów z towarami do składów, mieszczą- 
cych się na jednej z takich ulic, ograni- 

czenie powyższe nie będzie miało zastosowa 

nia, 
— Kary za ukrywanie chorych, Wobec 

zdarzających się wypadków ukrywania cho 
rych zakaźnych, co niezmiernie sprzyja epi- 

demji, władze sanitarne otrzymały polece- 

nie nietolerowania na przyszłość  niestoso- 

wania się do wydanych w tej mierze zarzą- 

dzeń ij surowego karania winnych. 

MIEJSKA 
— źwrot legitymacyj spisowych, — Na- 

czelny Komisarz Spisowy m, Wilna zwraca 
się do Starszych i Okręgowych Komjsarzy 
Spisowych, którzy dotychczas nie zwróciti le 
gitymacyj, z prośbą o zwrot takowych w 
codzjennie 
Centralnem Bjurze Spisowem, Trocka 14, co 
dziennie w godz, od 9 do 3 i od 17 do 19-ej, 
w terminie do 20 bm, Legitymacje są po- 
trzebne jako załączniki do wniosku © przy- 
znanje odznak za pracę honorową, 

— Wozy „Arbonu* będą Zrekonstruowa- 

ne. — W okresie wprowadzania wozów au- 

tobusowych Towarzystwa Miejskich i Mię- 

dzymiastowych Komunikacyj Autobusowych 

w Wilnie, okazało się, jż karoserje wozów, 

jak i niektóre urządzenia wnętrz i stopni wy 

magają gruntownej rekonstrukcji, celem udo- 

godnienia jch dła pasażerów: i przystosowa- 

nia do jeźdni 'miasta, Dyrekcja Towarzystwa 

Komunikacyj Autobusowych, chcąc udogod 
nić pubł.czności wileńskiej korzystanie z au- 

tobusów, zaprosiła do Wilna konstruktorów: 

dyrektora Stanisława Fragmana oraz inży- 
niera Funka z Warszawy, którzy już w 

dniu dzisjejszym przysąipih do rewizji j do 

konania poprawek w wozach, 

Poprawki będą miały na celu udogodnie 

nie stopni wchodowych oraz zasadnicze zmia 
ny we wnętrznem urządzeniu karoserji, 

— Obiady dia bezrobotnych, — Obec- 
nie Kom, Bezrobocia wydaje 1800 bezpiat- 
nych obiadów dla pozbawionych pracy. W 
najbliższej przyszłości liczba obiadów będzie 
zwiększona, 

— Sprawdzanie spisów poborowych, Od 
1 do 15 bm, spisy poborowych były dostęp 
ne dla wszystkich urodzonych w r, 1911, by 
można było poczynić w nich niezbędne po- 
prawki, 

Zajnteresowanie spisem było bardzo ma 
łe, bowiem poborowi widać nie orjentują się, 
że niedokładności w listach przysporzą im 
w przyszłości niepotrzebnych kłopotów, 

— Liczne zachorowania na odrę.— 
Epidemja odra w Wilnie nie daje się 
jakoś opanować. W ub. tygodniu za- 
notowano ż pośród 115 wypadków cho 
rób zakaźnych aż 64 zasłabnięcia na 
odrę. 

UNIWERSYTECKA 
— Uniwersytetu, W poniedziałek dnia 18 

b:m, o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uni 
wiersytetu odbędzie sję promocja  Magistra 
Seweryna Wysłoucha na doktora prawa, 

Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Sekcja Uświadomienja Religijnego 

Akademickich Sodal.cyj Marjańskich podaje 
do wiadomości, że w niedzjelę dnia 17 stycz 
nia r.b, o godz, 4 po poł, w lokalu przy 
ul. Wielkiej 64 odbędzje się zebranie z refe 
ratem na temat: „Paradoksy katolicyzmu, 

Goście miłe widziani, 

— Zarząd Koła Prawników St, USB, n'- 
niejszem zawiadamia, iż w poniedziałek dn. 
18 bm, odbędzje się odczyt ko', Mgr, Henry 
ka Dembińskiego pt. „Struktura Bratnej Po 
mocy j usprawnienie Administracji" zaś dnia 
19 bm. (wtorek) odbędzie się zebranie Sck- 
cji Naukowo-Badawczej z referatem kol, Ja 
na Janczewskiego pt.  .,Polsko-niemieckie 
stosunki gospodarcze”, Obydwa caczyty od- 
będą się w lokalu Koła o godz. 20. Wstęp 
wolny, 

— Kronika Akademicka, — Podaje się 
do wiadomości członków. i sympatyków Ko- 
ła Wileńskiego Myśli Mocarstwowej, że w 
niedzielę, 17 stycznia rb,, o godz, 16, w 10- 
kalu własnym, ul. Uniwersytecka 6-8 m, 8, 
odbędzie się zebranie dyskusyjne z refera- 
tem kol, Krasowskjego pt.: „Pcjęcie pra- 
wa własności", 

— Koło Mat.-Fiz, i Astr, Słuchaczy USB, 
urządza cykl odczytów poświęconych histo- 
rji astronomii, Pierwszy odczyt p.t. „Astre- 
nomja w starożytności” wygłosi Mgr, Wi- 
ktor Ehrenfeucht w niedzielę 17 bm. o 
godz, 12 w sali Seminarjum Matematyczne- 
go (Zamkowa 11). Wstęp wolny, Goście 

mile widziani. 

Ceny HEGUL zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

obniżenia cen węgla I koksu 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ ° 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wwo 
Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 

            
      

      
    

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt p. Elgi Kern, — Na zaprosze- 

nie T-wa Nowoczesnego Wychowania p, El- 
ga Kern wygłosi we wtorek 19 bm,, o g. 
7 wiecz, w sali Kuratorjum (Wołana 10) 
odczyt pt. „Erzjehung zum neuen Menschen“ 
(Wychowanie nowego człowieka), Odczyt 
ttumeczony będzie bezpośrednio na język 
polski, P, Elga Kern, autorka wydanej nie 
dawno ksjążki o Polsce, jest ljteratką nie- 
miecką, znaną ze swych sympatjj dla Polski, 
Bawi od paru tygodni w Wilnie, opracowu- 
jąc do druku niemiecką monografję o Wi:- 
mie. Od szeregu lat pracuje nad zagadnienia 
mi psychołogicznemi, biorąc żywy udzjał w 
ruchu pedagogicznym, jako publicystka, pre 
iegentka i autorka studjów  psychologicz- 
nych, 

Po odczycie 

  

   rskusja (po polsku), 
Wstęp wolny, goście mile widziani, 

— „Zapobieganie gruźiicy'. We środę 
dnia 20 stycznia rb, o godz, 6 wieczorem 
w Ośrodku Zdrowia, ul, Wielka 46, odbę- 
dzie się odczyt dr. |, Zieakiewicza p.t. Za- 
pobieganie gruźlicy u dzieci, Wstep Бет- 
płatny, 

— Zarząd Koła Byłych Wychowanek gi 
mnazjum SS. Nazaretanek powiadamia, że 
wa!ne zebranie Koła odbędzie sę w niedzie 
lę dnia 17 b.m, o godz. 4 po poł. w sali 
gimnazjum, Obecność wszystkich członków 
konieczna 

  

   

RÓŻNE 

— Spis udał się dzięki ogóf'emu popar- 
cju, — Miejska Komisja Spisowa powołana 
celem propagandy II Powszechnego Spisu 
Ludności w m, Wilnie oraz celem werbun- 
ku ij szkolenia komisarzy spisowych stwier- 
dza, że powodzenie akcji spisowej j dobre 
wyniki spisu w m. Wilnie zawdzięcza przy- 
chylnemu stosunkowi całej ludności bez róż 
nicy narodowości j wyznań oraz chętnej i 
solidnej pracy inteligencji wileńskiej, która 
się podjęła honorowo pełnienia obowiązków 
komjsarzy spisowych, Za powodzenie II 
Powszechnego Spisu w m, Wilnie wszyst- 
kim biorącym czynny udział w Spisie i ca- 
łej ludności miasta gorące podzjękowanie wi 
imieniu Miejskiej Komisji Spisowej i Władz 
Spisowych składają: Prezydent Miasta (—) 
Folejewsk,  Przewodficzący Miejsk. Kom, 

RES NSS TSS TS T VIKI ZU EF RZY SP TORRESA 

WYSIEDLENI 
WILNO. Koło Stołpców, bolszewicy wy- 

siedlili na nasze terytorjum inżyniera angiel- 

skiego Tomsona i pewnego technika Czechs. 

Wymienieni przez 3 miesięcy byli więzieni 

POŻAR 

CUDZOZIEMCY 
w Mińsku pod zarzutem szpiegostwa, mimo 

że przybyli do Bolszewji skierowani tam 

przez poselstwa sowieckie, 

MŁYNA 
STRATY WYNOSZĄ 30 TYS. ZŁOTYCH 

WILNO. Z nieznanych dotychczas 
przyczyn powstał peżar w młynie, maj. 
ereszow pod Pastawami, 

SPRAWA TAR 

Spallło się całe urządzenie I zzpas 
r Straty sięgają 300 tysięcy mo 

ASZKIEWICZA 
ŚLEDZTWO SĄDOWE JUŻ ZAKOŃCZONE 

WiLNO. Sprawa b. przywód 
osławionej „Hromady* eckie. 
wicza w niedalekiej przyszłości 
RAD WSIE POZA RR RER WERE 
go weksli dał ostatniemu dostateczną pod- 
stawę, by niezałeżnie od treści umowy uwa 
żał siebie za prawnego właściciela samocho 
du, 

Wice-prokurator Turowicz zapowjedział ka 
sację, 

od 530 
do 8 

wejdzie na wokandę Sądu. 
słedztwo dotyczące jego dzia- 

łalności po przedterminowem 
wyjściu z więzienia już zostało 
ukończone. 

Taraszkiewicz siedzi w wię- 
zieniu w Grodnie i będzie tam 
przebywał aż do czasu rozprawy 
sądowej. 

  

Ciche nieporozumieni 
Mówi się często, że istnieje pomiędzy 

kimś j kimś „cjche porozumienie", Istnieją 

acz rzadziej, ciche njeporozumienja, Dłatego 

ciche, że nikt nie wie co je powoduje i cze- 

mu je przypisać należy. Od dłuższego cza- 
su notujemy takie ciche nieporozumienie po 

między Dyrekcją Kolei Pańswowyca w Wil- 

nie a władzami policyjazmi, O co chodzi? 

Nikt właściwie konkretnej odpowiadzi dać 

nie może, Nas osobiścje nieporozumienie to 

obchodzi tem bliżej, że obydwie strony wy- 

brały sobje za teren wzajemnych porachun- 

ków prasę wileńską, Zdarza sję wypadek 
(szczególnie w dobie tajemniczych zajść w 

Podbrodziu itd, jtp.) otrzymujemy intorma- 
cję od Dyrekcji Kolejowej, nazajutrz otrzy- 

mujemy,,. sprostowanie policyjne, Bierzemy 

wiadomość od władz policyjnych — na čru- 
gi dzień musjmy drukować sprostowanie Dy 

rekcji Kolejowej, Najzabawniejszy jest fakt, 

że owe sprzeczne urzędowe jnforamacje otrzy 

muje prasa wileńska w jednym i tym sa- 
mym urzędowym pokoju, w gmachu najhar- 

dzjej urzędowym, bo wojewódzkim, Jak już 
zaznaczyl' śmy, dzieje się tak nie od dzjś, 

Przed kilku dniami zamieściliśmy wiado- 

mość następującą: 
WILNO, Na 7 kjlometrze od Brasławia 

w przejeżdżającym przez most Rackį pocią- 
gu towarowym oderwały się dwa wagony 
naładowane deskami, 

Pędzące sagiopas wagony w pewnym 
momencie wtykoleiły się i pa przelamaniu 
barjer spadły ze znacznej wysokości do głę- 
bokiego wąwozu, 

Uległy one prawie całkowitemu zniszcze 
niu, 
Przyczyną wypadku było usunięcie się ob 

ręczy na kołach w czasje biegu pociągu, 
Winni są pracownicy toborowi z Druj, 

którzy przez niedopatrzenie skierowali po- 
ciąg do drogi, : 

Na mjejįsce wypadku wyjechala komįsja 
kolejowa, dla przeprowadzenia siedztwa. 

Wiadomość ta zaczerp'ięta została z mel 

dunku sytuacyjnego okręgowego urzędu śled 

czego w Wilnje, podana do prasy za zgodą 
naczelnika wydziału bezpieczeństwa, podpi- 
sanego przez nadkomisarza  Szafrańskiego. 

Meldunek ten znajdował się w miejscowym 

oddziałe PAT, w gmachu urzędu wojewódz 
kiego, . 

W dniu wczorajszym tenże oddział PAT 

nadesłał nam tego rodzaju komunikat: 
Dyrekcja O,K.P, w Wilnie w związku z 

zamieszczeniem w prasie wileńskiej w dniu 
15 stycznia rb, wiadomości o rzekomej ka- 
tastrofie kolejowej na  tinji wąskotorowej 
Dukszty — Druja j załamaniu się mostu ko 
iejowego, nadsyła następujące wyjaśnienia: 

W dniu 15 stycznia rb, w prasie wileń- 
skjej zamieszczona została wiadomość 
komej katastrofie kolejowej, s 
wagonach, załamaniu się mostu itd, 
ło miejsce jakoby na linji wąskotorowej Duk 
szty—Druja. Dyrekcja Okręgowa Kolej Pań 
stwowych w Wilnie podaje do wiadomości, 
że w dniu 11 stycznia rb, na linji kolei wą- 
skotorowej Dukszty—Druja pomiędzy stacja 
mi Opsą į Brastawiem w rzeczywistości miał 
miejsce następujący wypadek: 

Na dwóch wózkach kłonicowych ze So- 
bą niezłączonych były naładowane długie 
kloce, W jednym z wózków pękła obręcz 
koła, skutkjem czego wózek zszedł z szyn, 

a loce rozsypały się, To spowodowało, że na 

stępny wagon towarowy zszedł również jed- 
nym wózkiem z szyn. Pociąg odrazy za- 
trzymano, jednak ani wagony nie spadły z 

toru, ani się spiętrzyły, ani most nie runął, 

anj tabor nie został uszkodzony, Z funkcjo- 
narjuszów kolejowych dotąd nikt do odpo- 
wiedzjalności nie został pociągnięty, 

Panowie — pogódźcie się.,, 
AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAA AAA, 

WĘDLINY WIEJSKIE 
p. Fiedorowiczewej, 

oraz inne artykuły spožywczo-kclon- 
jalne po cenach niskich, poleca 

nowootworzony 

Sklep spožywczo-kolonjalny 

Wł. Czerwiński 
Wileńska 42 (gmach wojskowy 

vis 4 vis pl:cn Orzeszkowej) 

    

Ч 

Spis, (—) M, Gutkowski, Naczelny Komi- 
sarz Spisowy (—) T. Nagurski, 

— Podzjękowanie, Stowarzyszenie „Opie 
ka Polska nad Rodakami na Obrzyźnie" ni- 
niejszem składa serdeczne podziękowanie: 
J. E. Arcybiskupowį R. Jaibrzykowskjemu, 
Maciery Szkolnej, r Minkiewiczowi, p. J. 
Rodziewiczowej, p. Sędziostwu Dąbrowskim, 
p. Z, Strawińskiej, p. Jastrzebskiemu, p. Do 
natowi Wojniszowi, p. H. Kowalewskiej, p. 
H, Kowalczewskiej, p, Kulesjńskiej, p. H. 
Dynowskiej, p por. Siknickjemu, p. J. Pa- 
szkiewiczowi, p, dyr, Zapaśnikowi, p, Ku- 
ieszance, dyr. i uczniom Liceum Filomatów, 
Dyr, i uczniom gimnazjum OO, Jezuitów, 
Dyr, i uczniom gimn, E, Orzeszkowej, Dyr, 
i uczniom gimnazjum im, Joachima Lelewe- 
la, Dyr, i uczniom gimnazjum jJuljusza Sło 
wackiego, Dyr, i uczniom gimnazjum įm, 
Króla Zygmunta Augusta, za łaskawie ofiaro 
wane ksjążki i czasopisma, które 'w dniach 
18, 19, 20 i 22 grudnia r. ub, zostały wy- 
słane do Francji i Łotwy, 

Stowąrzyszenie równocześnie podaje do 
wiadomości ; prosi nietylko o książki treści 
religjnej, ale taksamo z beletrystyki poważ- 
nych autorów, 

Stowarzyszenie orzyjmuje nadal książki 
w Sekretarjacje Stowarzyszenia przy ulicy 
Orzeszkowej 11-19, między godz, 12—2 pp,, 
tamże przyjmują się zapisy na członków, tu- 
dzież informuje 0 zawiązywanju korespon- 
dencji z emigrantami. 

— Podziękowa'je, Składam serdeczne 
podziękowanie Zarządowi Stowarzyszenia b, 
Wychowanek i Wychowanków gimnazjum 
przy kośc'el.e św. Katarzyny w Petersburgu, 
szczególnie zaś Pani Prezesce Kossowskiej 
za zorganizowanie, i wzorowe prowadzenie 
akcji dożywiania niezamożnych uczniów 
Szkoły Ćwiczeń przy Wyższym Kursie Nau- 
czycielskim, Specjalnie dziękuję za dożywia 
nie w okresie świątecznym, 

Kierownictwo Kursów, 
— Koncert na rZecz dożywiania biednych 

dzieci, — Zarząd Stowarzyszenia byłych 
wychowanek i wychowanków  g'mnazjum 
przy kościele św, Katarzyny w Petersburgu, 
urządza w dniu 23 stycznia r,b, w sali gim- 

3 

e V jaki sposób pewien kolejarz uleczył się 
z reumatyzmu 

Dla kolejarza rzeczywiście niepojętnem 
jest, gdy nagle przy wskakiwaaju na stopnie 
wagonu druga noga odmawia pusłusztństwa 
i równccześne odczuwa iakąs * <samevitą 
sztywic ść 'wi stawach i krzyżu, To są p:€rw- 
sze objawy reumatyzmu, „Nie mogiem po- 
prostu zrozumieć”, pisze nam pan A Buk, 
S'emianowjcze, Matejkį 14, „skąd nagi wzię 
ła się taka sztywność w krzyżu i kolanach, 
Gdy chcjałem jak zwykle wsz»: 6 do ru. za 
jącego pociągu, zaledwie z w'elkim wysił- 
kiem udawało mi się utrzymać na stopuu. 
Poczztkowo przypuszczałem, :8 przyczyną 
*eq) jest zwykłe nadwyrężenie m'ęśni, a'e 
nact'.ria i rozmaie wypróbowane pvseze- 
mnie lekarstwa nie przyniosły mi żadnej ulgi, 

F'zecjwnie! Szczególnie słotne i zenne 
dnie cawały mi się'we znasj — bole były 
wprost nie do zniesienia, Na siużbę szedłem 
wówczas jak na tortury, Latami catėmi mę- 
czyłeri się tak okropnie, dopóki pewnego 

nazjum Lelewela, koncert na rzecz dożywja- 
nia biednych dzieci w wieku szkolnym. 

Udział swój w koncercie zapowiedzieli p. 
Hohendlingerówna (znana w Wjlnje „Cio- 
cia Hala“), p. Biszewska (śpiew), p. Wyr- 
wicz-Wichrowski Karol (monolog'), p. in- 
żynier Mrowczyk (skrzypce), p. Wińczyna 

(śpiew) i inni, 
Po koncercie odbędzie się zabawa tane- 

czna dła młodzieży, 
Zaproszenia dła członków zrzeszenia, sym 

patyków i interesujących sję otrzymać moż 
na u Prezeskj Koła p, Kossowskiej (ul, Ob- 
jazdowa 6 m. 7) i w dniu koncertu na miej- 
scu, od godz, 19-ej, 

Wstęp 3 zł, — dła akademików 2 zł, 
Kolo apeluje do koleżanek į kolegów w 

Wilnie į na prowincji oraz do wszystkich 
sympatyków do poparcia tej akcji i licznego 
stawienia się, 

Przygrywać będzie orkiestra wojskowa 
oraz kwartet, 

TEATR I MUZYKA 
— „DZjewczę z Chin* — w Teatrze na 

Pohułance, — Dziś, w niedzielę, dnia 17 
bm., o godzinie 8 w., ostatni występ Teatru 
Miejskiego z Grodna z arcycjekawą sztuką 
egzotycznego autora M. Lengyel'a „Dziew- 
czę z Chin“, Najnowsza ta sensacja scen eu- 
ropejskich nabiera specjalnego znaczenia i 
aktualnoścj, ze wzgłędu na toczącą się obec 
nie wojnę chjńsko-japońską, Autor z bystrą 
przenkłiwością kreśli syłwetkę duchową 
współczesnych Chin i wplata w to akcję mi 
łosną 'między Chinką, wychowaną w Berlj- 
nie, a młodym doktorem Niemcem, Rolę ty- 
tułową odtworzy p, Z. Ustarbowska, wielkie 
pole do popisu aktorsk'ego ma dyr, Opa- 
lński jako „Lu-Wang-Ho“ i Nowosielski, 
Dzwonkowski w rolach Chińczyków, Świat 
europejski reprezentują pp. Hryniewicz-Win 
klerowa, Smoczyński, Łodziński, dyr. Kro- 
kowski, który sztukę reżyserował, Strona de 
koracyjna da możność w całej pełni błysnąć 
wielkim talentem malarskim Janowi Hawrył- 
kiewiczowi, który jednocześnie projektował 
kostjumy, Ilustracja muzyczna wybitnego an 
gielskiego kompozytora Ketelbeya, Zniżki 
ważne, 

W poniedzjatek, dnia 18 bm. 6 godzinie 
8 w. świetna rewja sylwestrowa ostatni raz 
po cenach o 50 proc, niższych, 

— „Burza w szkłance wody* przeniesjo- 
na do Lutni, — Dziś, w niedzielę, dnia 17 
stycznia, o godzinie 8 w. — wesoła kome- 
dja „Burza w skiance wody”. йа temat 
obrał sobie autor dzieje powszedniego życia, 
które — wśród ogólnego dziś biegu ku sen 
sacji i niezwykłości — zaczyna coraz :bar- 
dziej jnteresować współczesnych pisarzy, 
Autor pokazuje widzowi, iż nie należy ba- 
gatelizować, anj pomijać drobnych szczegó- 
łów czy faktów, gdyż posadają one ogrom 
ną nieraz doniosłość społeczną czy indy- 
widualną, Naprzykład w „Burzy w szklance 
wody“ drobna „sprawa Dudusia"* rozrasta 
się do rozmiarów ogromnych choć zarazem 
i śmiesznych, „Vogłowa* w interpretacji p. 
Zielińskiej jest tak Świetnie naszkicowana, 
tyle zawiera w sobie prawdy ; komjzmu — 
że stanowi kreację, która na diugo utrwala 
się w pamięcj widza, jako coś nieprzeciętne 
go, Z powodów repertuarowych, mimo du- 
żego powodzenia „Burza w szklance wody” 
za parę dni ustępuje miejsca nowej sztuce, 

Premjera sztuki ,,Panna Maliczewska“ — 
С, Zapolskiej odbędzie się już w najbliż- 
szy czwartek, dnia 21 stycznia, na Pohu- 
lance. Te ostatnie dni są więc jedyną oka- 
zją, aby ujrzeć „Burzę w szklance wody*, 
która już we wtorek 19 bm, wraca na swą 
scenę na Pohulance, 4 

Jutro w poniedziałek po raz ostatni w se- 
zonie „Tak się zdobywa kobiety" po cenach 
propagandowych od 20 gr, do 2 zł. Biłety 
już są w kasje do nabycia, 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI: 
„Rywale“ — w: Teatrze na Pohulance, — 

Dziś, w niedzielę, dnia 17 bm., o godzinie 4 
pp. Teatr Miejski z Grodna daje przedsta- 

  

    

wienje świetnej sztuki Andersona i Stallings'a |. 
„Rywale* w przeróbce Jerzego Kossowskie- 
go, osnutej na tle działań wojennych, zawie 
ruchy wszechświatowej, Ceny žnižone, 

Wileńskie „Rewellersy* w Teatrze Lut- 
nia, — W niedzielę, dnia 17 bm. o godzi- 
nie 4 pp, przedstawienie śpiewno - muzycz- 

ne „Rewellersy“ — po cenach © 50 proc, 
zniżonych, W programie utwory nigdzie do 

tąd niewykonywane, Między innemį piosenkį 

jazzowe, nastrojowe, wojskowe, najnowsze 

tanga oraz oryginalnie ujęta „Rumba“, 
— Belgijskie Trio nadwor'e w Wilnie — 

Znakomity zespół kamerainy pod protekto- 

ratem fundacji muzycznej Królowej Elżbie- 
ty w Brukseli wystąpi w Wilnie raz jeden 

tylko w piątek 29 bm. w sali Konserwato- 

rjum muzycznego, 
Belęjjskie trio nadworne — zalicza 

do najlepszych zespołów świata, 
W jego świetnej interpretacji usłyszymy 

kompozycje Brahmsa, Francka i Ravela, 

Bilety do nabycia w biurze podróży „Or- 
bis“, 

się 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Cjenie więzienia. 
Heljos — Księżniczka Tarakanowa. 

Hollywood — Ben Hur. 
Casino — Błędne ognie, 
Kino Pan — David Golder, 
Stylowy — Maradu, 
śwłatowid — Dzwonnik z Notre Dame, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—  Pajęczarstwo, — Z niezamkniętego 

strychu domu Nr 5 przy ul. W, Pohulanka 
skradziono bieliznę wartości 480 zł, na szko 
dę Buunimowiczowej Elżbiety. 

— Włamanie do sklepu, — W no 

Występy artystyczne. 

MpołnÓnioWY „DAŃCING-CZARNA KAWA” Panie wylosowułą premje 

  

   

   

razu nie zwrócono mi uwagi na Togał. Za- 
wtetiony jednak tyloma probam . naturalnie 
ocncsiem się z niedowjerzuz em « do tego 
zal cenego mi leku, Lecz dzjęki Boga dziś 
nie żałuję doprawdy tej ostarniej proby, gdyż 
oarazu po zażyciu odczuien dobroczynne 
Cziałzrje tych tabletek, Wkr'*ce !.ż powoli 
bóle tstąpiły, a teraz już zupećue pozbyłem 
Sy 'ej straszliwej choroby, lak wi i 
Togejowi odzyskałem swe z'row 
ne doświadczenia poczyniło tysiące C.Lrp'ą- 
cych, l.tórzy przyjmowali Tegal przy reume- 
tyzmie podagrze, rwaniu w stawach, bólach 
w krzyżu, bólach nerwowych ' głowy, gry- 
pie, -zeziębieniach i pokrewnych  « erp'e- 
niach, Ponieważ Togal w zarodku zwałcza 
te niedomagania, przeto nawet w chronicz- 
nyck wypadkach osiągnięto przy pomocy 
tegv środka nadspodziewanie pomyślne :ezul 
taty, Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych 
organów, (K, Rz. m, st, w, — I£,-XI 31) 

   

  

Wilcze zęby 
— Poranek w Akademickiem Kole Ło- 

dzian, Akademickie Koło Łodzjan w Wiłnie 
uprzejmie przypomina, że dziś, w niedzietę 
a godz, 11,30 w południe, w lokalu PMS — 
— ul. Wileńska 23, odbędzie sję poranek 
Koła, na którym p. dr, Ludwik Bar wygłosi 
ciekawy odczyt na wielce aktualny temat: 
„Łotwa i Polacy" — obecność wszystkich 
członków obowiązkowa, Goście 'nile widzia 
ni, Wstęp bezpłatny. sę 

— Komijsja Rewizyjna Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U, S. B. 
Po ustąpieniu kilku czionków Komisji Rewi 
zyjnej w związku z ukończeniem przez nich 
uniwersytetu — skład komisji przedstawia 
się obecnie następująco: przewodniczący 
kol. Michał Kowalik, członkowie: kol, koż, 
mgr. Witołd Rudziński, Konrad Achrem- 
Achremowicz, oraz Kazjmierz Antoniewicz, 

Radjo wileńskie 
Niedziela, dnia 17 stycznia 1932 r, 

10,15 Tr, nabożeństwa z Poznania, 

11,58 Sygnał czasu, 

  

12,15 Poranek symfoniczny z Fiiharm. 
Warsz, 

14,00 Aud, rolnicze z Warsz, 
15,25 Mikrofon w Mensie Akademickiej 

podczas obiadu, 
15,55 Audycja dla dzieci, 
16,20 Muzyka z płyt, 
16,40 „Wartość odżywcza pokarmów ro- 

ślinnych*, 7 
17,00 „Kobieta ma głos!” 
17,15 „Rok myśliwego w Polsce" — od 

czyt wygłosi Włodzimierz Korsak, 
17,30 „Król Stanisław: August" (w 200-ą 

rocznicę urodzin) — odczyt z Warsz, 
17,45 Koncert z Warsz, 
19,20 „Co się dzieje w Wilnie?* pogad, 

wygłosi prof, M. Limanowski, 
20,15 Recitał fortepianowy Stanisława 

Szpinalskiego, 
21,40 Kwadr, liter. z Warszawy, 
21,55 Recital skrzypcowy, 
22,40 Kom, i muzyka taneczna z Warsz, 

Poniedziałek, d'ia 18 stycznia, 

11,58 Sygnał czasu, 
13,40 Uniwersytet rolniczy z Warsz. 
15,15 Kom, z Warsz, 
15,25 „Przeciążenie czy 

odczyt, 
15,45 Aud, dla dzieci: „Złoty dukat'. 
16,20 Lekcja francuskiego z Warsz, 
16,40 Codzieny odcinek powieściowy, 
17,10 „Astronom, który wierzy tylko w 

materję“ — odczyt, 
17,35 Muzyka lekka z Warsz, 
18,50 Wileński komunikat soprtowy, 
19,00 „Oddziaływanie Normanów, Gotów 

i Słowian na rasę litewską" — odczyt Itew- 
ski. 

19,20 Muzyka 2 płyt, 1 
19,25 „Co nas boli?" — przechadzki Mi- | 

ka po mieście, : 
19,35 Program na wtorek, 
19,45 Pras, dzien, radį. z Warsz. 
20,00 Najmłodsze łata F, Chopina* 

felj, z Warsz, 
2015 Operetka z Warszawy. + 
22,15 „Rewya paryska" — felj, z Warsz, 
22,30 Kom, i muzyka taneczna z Warsz, 

nieróbstwo* — 
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Tylko > 
ORYGINALNY 

pni | 
CHAMBARD 
jest najlepszym /rodkiem: 

przeciw 2 

OBSTRUKGJI 
'W. Zdr. P, Nr. 37 

          

    

        

w 

cy z dnia 14 na 15 nieznani sprawcy zapo- 
mocą włamania przedostali się do skiepu spo 
żywczego, znajdującego się przy ulicy Nie- 
świeskiej 14-16, skąd skradli towaru war- 
tości 400 zi, na szkodę Józefa Żełubowskie 

g0. S 
— Nieznani sprawcy w nocy z dnia 14 

na 15 bm, zapomocą dobranego klucza do- 
stali się również na strych domu przy ul. 
Wielkiej 44, skąd skradli różnej bielizny war 
tości 300 zł, na szkodę Stefana Okulicza, 

— Wypadek w szpitalu. — Prze- 
bywająca na kuracji w szpitalu Sa- 
wicz 62-letnia Marja Szpił, schodząc 
ze schodów uległa nagle atakowi epi- 
lepsji. 

Podczas upadku nieszczęśliwa do- 
znała uszkodzenia podstawy czaszki. 

Odwieziono ją do szpitala Žydow- 
skiego. 

  

Przy otyłości pobudza naturalna woda 
gorzka Franciszka. Józefa przemianę materji 
w organizmie i wpływa na  wysmukłość 
kształtów. Żądać w aptekach i drogerjach, 

OFIARY 
$. В. dla wdowy na wykupienie maszyny 

5 złotych, ` 
Wanda, Nana i Zbyszek na wykupienie 

maszyny A.Z, zł, 3, 
G. L, i J. B. ku uczczeniu promocji dr. 

Józefy Langiewiczówny na Żłobek im. Ma- 
ryi. zł, 15. Е 

   



  

  

4 SŁOWO 

2 Od poniedziałku 18 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10 
s p 0 R T Waierjan Charkiewicz Uwaga! KINO CIENIE Wi ZIEMIĄ w rolach głównych: JANE NOVAK i słynny 

MECZ BOKSERSKI WARSZAWA —WILNO № Zmierzch Unji Kościelne] na Litwie Kto chce ekonomicznie prowadzić domo- | BBEĘEŚSSKIE | 89 E ` malec WILLI 

Podawališmy już, że w dniu 24 bm, od- 

będzie się w Wilnie mecz bokserski Wino— 
Warszawa i, że Warszawę reprezentować 

będzie mistrz okręgu Polonia, 

Obecnie możemy już podać składy obu 

drużyn, Gości podajemy na pierwszem miej- 

SCU, 

Waga musza: Pasturczak — Bagiński, 

Nasz nokauciarz będzie miał. przeciwnika, 

który walcząc 23 razy przegrał tylko 6, 

Waga kogucia. Kazimierski — Krzecz- 

i Blsłorusł—szkice historyczne zł, 6.-— 
Płacyd Jankowski (John oi Dycalp)-- 

życie i twórczość ‚ Zł 36— 

$ez steru I busolł (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
piesklego w Wlinie . 8.68 

„Żyrowice—łask krynica 8.52 
Piarwsze trudy | walki wi- 

łańskich kciejarzy . „ 0.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
  

we gospodarstwo, używa do opału tylko 
w najlepszym gatunku węgiel, który mo= 
źna nabyć w dowolnej ilości w firmie 
„Gėrnošiąsk“ F. Frą kiewiczówny, ul. 
Mickiewicza 34. Telofon 370. Dostawa w 
wozach plombowanych włssnym taborem 
z gwarzncją akuratnej i sumiennej dostawy.       

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Poszukuję mieszkania 
Zz wygodami, lazienką, 3 pokojami 

mieście lub na Zwierzyńcu. 
Oterty do Adm. „Słowa* pod T. T. 

w 

kowski, Warszawianin reprezentował Pol. IKMYMMMMAANAANANNNNNĄ TYYYYYYYY*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYS 
skę i ma za sobą 41 walk, 

SALA MIEJSKA 

Oztrebramaks 5 

Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 
Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dziś ostatai dzień! Gigantyczne dźwiękowe arcydzieło wszechświatowej sławy 

  
  

  

o 
Dżwiękowy € ż KINO-TEKTR KSIĘZRKICZKA TARAKANOWA 

„HELIOS“ Rywalki Carcwej KATARZYNY II i kochanki ksiecia ORLOWA. W rcli głównej prześliczna EDYTA JEHANNE, słynny 
‚ amant OLAF F/0RD i RUDOLF K EJN ROGGE. Film o którym długo mówić i pamiętać będzie Wilno. Wobec 

wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. Nad program. Dodatki dźwiękowe. 
Na l-szy seans ceny zniżone. Początek s. o g. 4, 6, 8 i i0.15, 

Dźwiękowe Jutro premjera, Wielka sensacjs! Ostatnie arcydzieło STERNBERGA reż. „X-27“ i „Marocco“ 
+ г 

(i. | FRAGEDJA AŃERYKAŃSKA " i“ T. Dreizera. 
HELIOS W rol. główn. bohaterka obrazu „Ulice Wielk.* Silvia Sidney i wielki aktor Philips Holmes. 

ZE 
Ga www SAAAAAAAAAAAAAAAAA 6 m m Waga piórkowa: Goss — Łukmin, Dodatki dź <iękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone Seansy cd g. 4, 6,8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

w 35 walkach wygrał 20; do tego 7 razy 

przez K, O, 

Waga lekka: Damski — Matiukow, Mło 

dy, ałe dobry technicznie zawodnik Polonii 

będzie zapewne ciężkim orzechem do zgry- 

zenia. 

Waga półśrednia: „Audy” Pilnik, 
Pięściarz ukrywający się pod pseudonimem 
ma dobry zwyczaj wygrywać przez K, O, Na 

ten raz ma za przeciwnika,., Piilnika, a to też 

coś znaczy, 

„Wojtec* będzie miał młodego zawod- 

nika, ale z uwagi na jego zwycięstwa nie 

powinien go lekceważyć, 
Waga ciężka: Mizerski — Lubart, Ta а! 

ka zapowiada się źle, chyba, że Lubart b, po 

prawił formę, 

Mizerski walczył 42 razy . przegrał tylko 

pięć. Stary rutyniarz, (t) 
WYYYYYVYVYYYYYYVYYYVYYYVYVYYYVYYVYVYYYVYVYYVT 

     
W rodek tak wspaniale usmiee 

rzający bóle, jest często przede 
miotem podrabiania. Dla. 

e 
к ©° 

tego też przy bółu głowy i 
B zębów, przeziębieniu, reuma+ 

BAŻER tyzmie, należy przyjmować 
4 tylko tabletki, które jak š 
R opakowanie opatrzone są 

znakiem BAYER . 
1STNIEJE TYLKO JEDNA ASPIRINAI 

LECZNICA LITEWSKIEGO 

STOW. POMOCY SĄANIT. 
Wiino, uł. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
„ lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

— iii 

  

Had Foteparów, Plata, Eskarmoj 

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

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 
'WYYYYYYYVYVY' 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

'W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

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

| Jadałnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty 

  

   

Pianina firm „ERARD 

„LBertingi, B.A Fibiger" 
uznane za najlepsze w 
kraju. Sprzedaje na raty 

b iodnajmuję. | 
Kijovsks 4. R. Abelow. 

J MAE L 

i ŽADAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych: znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
WVYTYYYYYYYYVVYVYYYYVYVYV 

OGŁOSZENIE 
Do Rejes'ra Spółdzielni Sądu Okręgowe- 

go w Wilnie w dniu 7,XII, 1931 r. pod Nr. 
813 wciągnięto następujący wpis dodatkowy: 

„ H. Sp. 813. Firma: „Spółdzielnia Wła- 
Ściciełi Podwód Ciężarowych z odpowie- 
dzialnością ograniczoną w Wilnie". 

Na członków zarządu powołano Edwarda 
Koresta, Józefa Orło i Stanisława Ogórkie- 
wiczą oraz na zastępców Jerzego Giejca i Jó 
zefa Januszewskiego. 1915—VI 

YYVYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYVYVYT 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ber- 
nardyńskiej 3 m. 3 zgodnie z art, 1030 U .P. C. 
podaje do wiadomości publicznej że w dniu 
28 stycznia 1932 roku o godzinie 10 rano w 
Wilnie przy ul. Wielkiej 25 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji powtórnej, należąceg> do 
Ludwika Grużewskiego majątku rnchomego 
składającego się z umeblowania miesrkanio- 
wego, cszacowanego na Sumę złotych 560, 
19.2-VI (-) Komernik A. Rubom. 

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Nowość! Radjo Nowość! 
Dość siedzieć ze słuchawkami na głowie! 

Każdy może słuchać radjo na głośnik. 
Polecamy aparaty kryształkowe wraz ze 
wzmaczniaczem, zasilanym z sieci ošwiet- 
leniowej. Czysty i silny odbiór. Łatwa 
obsługa. Aparaty te nadają się do szkół, 
kasys, Świetlic, szpitali, restauracji, ka- 

wiarń i do doma. Ceny niskie, 

wileńska Pomoc Szkolna 

   
  

  

  

    

  

    

  

  

    

    

m 

Wilno, Wilenska 38 Tel. 941. na cje. Samotny, przyjmie Pokój 1 lub 2. Pokój Sklep PI WA Ž Ywl E £ K i E 60“ 
KARNAWAŁI! |poszdę od zarsz. Wy- do wynajęcia. Oliarna, do wynajęcja dužy.o dužem oknie wysta- Ė 

MAAAAAAAAAAAAAAAABAA 77777 an UPIĘKSZANIE magaria skromne. No: 2—16, Wielka 56 m. 3, wowem i dwoma poko- na oryginalną etykietę I korek z lirmą 
om RESTA 5 WF if (maqwilage) wo Wilejka, 3-go maja jami do wynajęcia. _ Ž 
Lekarze Г. wo son MASAŻ Nr. 38. Pokoje 3 pokoje ___ Wileńska 25, u dozorcy. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 

weneryczne, moczopi, а л :1, 2 lub słoneczne z wygodam R T 
Вча 17 skórne, nl. Wilefsk. > Matura a i I ai do wynajęcia M taus Mieszkani = Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 Ž 
e 7, tel. 10-679—14—8| Wyszczuplający Przygotowywanie ze nie lub z kuchnią). 3-a mieszkania dwa5 pokojowe ze wszel- a 

— — — | ZABIEGI |aszyskich przedmio- Wygody. Mickiewicza pierwsze pietro. Dozor-kiemi | wygodami Edo „i AA AA 
Dr.Ginsberg DOKTOR MED. | kosm:tyczno-leczni- |tów do egzaminów w 22 m.58. ca wskaże. wynajęcia. Dobroczyn- Do: sprzetania 
Choroby skórne we- JĄ Cymbier cze i pielęgnacyjne. | zakresie szkół średnich ny 2-a u dozorcy. EDO p S : Okazyjnie Parcele 

opłcio- Op e Języki obce: francus- _ Mieszkanie Dwa pokoje dona oma wę y E neryczne i moczopłcio NOWOCZESNA я сВа wa po Į odzie w centrum mia- palia, futra, ubraniaz budynkami i bez. 
we, Wileńska 3, od Sa zadać m KOSMETYKA | Ki Hiemiecki GA z3 pokoi i kuchni duże, jasne, su he,cie-, Mieszkanie Si rolių Kada ctujć pianinai wiele ośrodki oraz 2 młyny 
8—1 1 4-8 Tel. 567 czowej So 66 B Lu Adzieł „ z wszelkimi wygyda- płe, z meblsmi lub bez, 7 POROlOWE KOLNA towem mieszkaniem iinnych pozostałych z wodne sprzedaje I Wi- 
г Deda Mickiewicza 12 : SRR M ot „pe. mi do wynajęcia. RÓB z używalnoś.ią łazien- we, 1 Pietro, o gadsiąte szcze innemi budyn licytacji rzeczy sprze-leńska Spółka Parcela- 

Dr. Med. róg Tatarskiej Tel. 5-64 ża ВЕ Mi dale Miłosiernej i plac S0- ki, w razie potrzeby iSię dla a 2 a kami. Wyjąikowa oka- daje tanio LOMBARD, cyjna, ul. Mickiewicza 
Ch I > i a na ai Ijanej 3. į kuchni, @а bezdziet-tora i na biuro 1 WL zja, góyż plac około ul, Biskupia 4, tel. 14-10 4, od 9—3. 

Em. oiem DOKTOR E E Z = nych, może być i nanalęcia, przy ul. WISE sążni, położony w (od 9 do 2 p.p. i od 
Urolog 39 Ro MA od 1 +4 2 ładne pokoje biuro, do wynajęcia od EE! e p oadomość najlepszej dzielnicy —5 do 7 w.). MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — 

Choroby a ре- Zeldowicz M CZ 9, | Maturae. a 7, i i i KO 4 amže mieszkanie 9. Wina ma wielką przy- oe 
cherza i dróg imoczo-chor, skórne, wene- „, tel. я “ wię. Wszelkie wygody, o! —12 ra 2 k szłość, ższa wiado- gu y 
wych przyjm. 12 — 2 а „| wejście z ul. Śnia- | —— ewentualna  używal- 3—5, codsień oprócz pokoje mość dła zaiuteresowa- й 
і%'—{ .!Э;]еіеііобзп 8 i 84 deckich 1. „bAŁAŁAAŁAŁAŁAAAŁAŁAŁI NOŚĆ kuchni. Mickie- świąt. UI. Mickiewicza umeblowane Z WYgo* nych (nie pośredników) Do sprzedania t) 

tel.10-63, 5-6 wiecz A (ka EO CZA 18 MIO! 22 m. 12, M. Tupalska, dami, niekrępujące wej- w Dyrektora Syndyka-lub wydzierżawienia vvvvvvvyvni : Ba Lokale ‹ — ее ŚCIE. Pańska 4—2, tu Rolniczego, Zawal- A Pod je się do wiado- 
DOKTOR DOKTOR Li SS = aa = a ki WYW na 9. 5 — S z Ko DORA 

VYvYYYYYVV' = # — a ia: н 52угш‘пц' ZELDOWICZOWA Różne RES „ kiemi wygodami z nie- szem pi trze, łącznie KuPNo PONY ia » kach dowiedzieć „Się: wydany przez Sąd A- 
choroby weneryczne, KOBIECE, WENE- NEERENNNAGI GRAWANANI Mieszkanie krępującem wejściem lub pojedyńczo zwygo- SEE ckie- Z ierzyniec, dJasna 12pejacyjny w Wilnie w 
skórne | moczopiciowe pyCzNE NARZĄDÓW Alno dają. może być z utrzysa- dami, Jagiellońska — į SPRZEDAŻ S ED 5 1. du. 6 czerwca 1931 r. za 
Wiru ed BUG 1 MOCZOWYCH © słeoga dd ннр е 0 poś die o wiem i SW AREA OSZCZĘDNOŚCI Sprzedam seku z dn Z oz ga Я5 й й, (ga eci w cięż: Р Ь „. Plac Napoleona 8, M9, um - —— TOKU Z dn. czerwca | — od 12—2i оё 4—6 kich warunkach będąca WYn:ję ia, Domin kafi+ Mieszkanie Z powodu wyjazdn swoje złote i dolary z powodu wyjazdu, na1931 r. w spr. Nr. 1 

DOKTOR ui. Miektawicza 24. woła o pomoc dla wy Ska 8 m. 2. Tel. 11-80. za . do sprzedania ulokuj na wysokie dogodnych warunkach AC 323/29 z powó- 
k į tel 27.7 kupienia maszyny do Z mieszkania deoc GalL wnajokieda de dziecin- WA Aja Go- ładny domek, w okoli- dztwa tirmy  „Ryska 

UMOWICZ e dA A kieł 02 OE te kiem, _ oleandry ne łóżeczko, rowery tówka twoja jest za-cy kość, Św. Piotra, Gumowa Manufaktura | 

DE AA RAJCIE Paa Pozo konca A w оч GRA inne rośliny po- damski i męski idaże bezpieczona _ złotem, tylko dla rodziny chre- Kontynent" przeciwko — 
skórne | moczopiciowe POPIERA nie najdrobniejszych jęcia Cent alne ogrze- Aa, i kojowe do sprzedania.kwiaty. Zwierzyniec, srebrem i  drogiemi Ścijańskiej. Szczegóły: Adamowi Frąckiewiczo- 

WIELKA 21 ofiar prosi w Redakcji wanie. Wszelkie wygo” na A 1 Sło. Mickiewicza 1—6 ul. Dzielna 30. m. 1,kamleniami. Lombard, Kalwaryjska 6 m. 18wi o 4.06/,55 dol. am. 
tel. 921, WZ, L. P.P k pod  literam! dy. Gdańska 6, spytać oki 2 CE m A, od 106 Biskupia 4, tel, 14-10, od 4 do 6. i 938,90 zł. 3 

„B. A ozorcy. * > SE > 

  

Akuszerki Wotam o pomoc 
dla nieszczęšiiwej re- 

VVV dziny brutalnie z Litwy 
AKUSZERKA wydalonej 2 tu krad- 
ŠMIALOWSKA cową nedzą dotkuiętą 

przeprowadziła się al, Składa się z czie- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- rech osób a trzech po» 

binet kosmetyczny, a koleń: babki, córki 1 
suwa zmarszczki, piegi, dwoje wnucząt posza- 
wągry, łupież, brodaw- kujących pracy dla zdo- 
ki, kurzajki, wypadanie bycia kawałka chieba— 

włosów pomimo wykształcenis 
UAAAAŁAŁAŁAAŁAŁAAAG A UT PErSYteckiego pracy 
BRREMIEPKERU WAREZ zdobyć nie mogących 

prosimy o nią oraza © Kosmetyka Gai pod lit 
BRZOZY ZK SPERZECĄ 
"TYYVYYYYYYYYYYVYYYYT 

  

WY 

datki pod litera T. x 
Redakcji „Slowa“, 

6 A B į N E T JAAAAAAAAAAŻAAAAAAŁAA 

Racjonalnej Posady 
kosmetvk | EREZRERESZETSKZWERĄ 

leczniczej Vig 

  

  

Dźwiękowe Kino 
Dziś ostatni dzień! sensacja dzwiękowa! Film, który wzruszył miljony, Niebywałe efekty, Największe dźwiękowe 

  

  

HOLLYWOOD “7 "Ramonem Novarro «i». BEŃ BUR 
Mickiewicza 22 | wy rolach pozostałch May Me Avoy, Betty Branson I Csrmel Mysrs. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

tel. 15-28 Film, który kosztował miljony. Dla młodzieży dozwolone. Dziś początek o godz. 12-ej' 

Dia Jutro premjera! Ulubieńcy publiczności EMIL JANNINGS į OLGA CZECHOWA 
źwiękowy 

woo | zz ULUBIENIEC BOGÓW GEE a aaor.   
  

Na 1-szy seans ceny zniżone, Seansy o 4, 6, 8 i 10.15, w niedzielę od g. 2:ej. 

  

BZYK a Kiwi 

CGJINe 
WIELKA 47. tei. 15-47 

Dziś! Najnowszy 100 proc. przebój cżwiękowy. Film najnowszej produkcji Paramountu 

„BŁĘDRE O©GRE 
Film ten jest przebojem produkcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach 
špiewnych. Akcja lilmu odbywa się w Hiszpanii, 

Pb z udziałem światowej sławy 
tancerki ARGExTYNY 

Nad program; Dodatek dźwiękowy „Foxa' i 
rysunkowy Flejszera Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o godz 2-ej. 

Na l-szy seans cenv zniżone 
  

  WILNO, 
Mickiewicza 31—4 Rządca 

z wyższem  wykształ. 
KERBIECK celiiem i długoletnią 

ro E: dosko. praktyką może złożyć . z 
poszukuje 

posady. Zgło- 
>>> szenia pod „Adamicz- 

ko“ Czerniszki p. Gier 
wiaty pow. Wil, Trocki, 

nali,:odšwieža, nsuwe kaucję, 
jej skazy i brzki, 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, TyszEzuplajgcy (pz- 
nie), Natryski „Hormo- 
na“ TE prof. Spuh- Zarządzającego 
a. Wypadanie włosów, lub rządcy poszdy po- 
łupież, Indywidualne Szukuję. Zarządzałem 
dobieranie kosmetyków większemi  objektami, 
do każdej cery. Ostat-. pracowałem 3 lata w 
nie zdobycie kosmetys Dobrach W Soleczniki 

ki rzcjonalnej, Pana Karola Wagnera, 
Codrizrnie od g. 10—8 posiadam dobre refe= 

w. Z. P. 43 rencje, Adr. Poczta Do- 
AE kurniszki pow. Osz- 

msański z. Wileńskiej 
Tręk em. Omelany, A. Cze- 

Josa wezsść reyski. 
zmarszczki, węgry, bro- 

  

  

Kucharka dawki i kurzejki użwwa 
lub służąca do wszy- 
stkiego poszukuje po: 

Gabinet ° 

Ćedió sady z dobremi Świa- 
Kesmetyki 
Leczniczej 
J. Hryniewiczowej, dectwami. Nieświeźska 

al. WIELKA AB 18 m3. 14 m. 12. Ratowicz. 
A iś-7 Rządca-Ekonom 

W. Z. P. 7428, , długoletnią praktyką. 
owiadectwa i referen- 

    

    

    

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
słynnej powieści 

Ireny Niemirowskia] 

Ostatnie dni. Ceny zniżone. Aby dać możność szerszej publiczności obejrzenia fdźwiękowego 

DAWEB GÓOLDER 
Początek o godz. 2, 4,6, 8 i 10,30. Ceny są zniżone. 

arcydzieła według 

  

Zawiadamiamy, A 
że nejpopularniejszy i najciekawszy film sezonu 

FRYKA M @ ®# 1“ już wkrótce wyświe- 
tlany będzie w na- 

szym kiao teatrze. Celem umożliwienia młodzieży szkoinej obejrzenia tego niebywale ciekawego filmu, urządzać będzierzy 

PORANKI po cenzch zniłonych Upraszasie o wcześniejsze zgłoszenia. Dyrekcja Kino-teatru „PAN“ ; 

  

a. B Potężny dramat wschodu w 14 akt. Prawdziwy wybuch wulkanu, konilikt uczuć 
Ai ARA RA żywicłów, zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. W rolach głównych naj- 

„STYLOWY: pięsniejsza nowa gwiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD 
Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 mil. dol. i 6 ty mirsiąc rekord powodzenia i wyświetlania w Warszawie 

Dziś! Największe i najpiękniejsze 10 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

  

"5PROSZEK:0D BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁE 
  KOWALSK 

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
„AP,KOWALSKI WARSZAWA. 
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= Krwawy gy 

małowartościowe piwo w używane butelki 

* „Pateni“ 

< w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 
Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

   

    
    

    

     

     

     
    

OSTRZEŻENIEI 
Pewne Firmy w Wilnie roziewają swoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

            

  

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
ROZDZIAŁ II 

Bilsaiter chce się żenić. 
„O co chodzi? — myślał Ryszard, 

chodząc po ciemnym parku, — czyżby 
ten typ ośmielił się'.. 

Im dłużej zastanawiał się, tem wię 
cej nabierał pewności, że bankier od- 
krył jakąś tajemnicę Edycie, która 
wstrząsnęła nią głęboko, Co miał ro- 
bić? Czy miał odszukać lichwiarza i 
wywołać kłótnię? Ale mie mogło to 
pomóc Edycie! Chytry ten człowiek 
potrafi przyjąć wyzwanie i obrócić ca- 
ły incydent przeciw Edycie i Ryszar- 
dowi. 

(Zaniepokojony i  przygnębiony 
Woolvort wrócił do sali. Ze zdumie- 
niem zobaczył Edytę grającą spokoj- 
mie w karty. Spotkała go miłym uśmie 
chem. 

— Pan przyniósł mi szczęście zdaje 
się, proszę zobaczyć, jak mi się powo- 
dzi. 

— Powodzenie w kartach oznacza., 
— Naturalnie! Ale nie będę grała 

w karty, gdy kogoś pokocham... nie 
chcę ryzykować! 

Na chwiłę oczy ich się spotkały. 
Ryszard zrozumał, że Eryta nada- 

je swym słowom specjalne znaczenie. 
Czuł, że wesoły jej ton jest sztuczny i 
że ona myśli o czemś, nie mającem nic 

ча RT IAEA TINA A a D AAA OSI TIA NSS S K KI S O III IIS II IT III RSS с 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

wspólnego z wygraną w karty, 
Ryszard pragnął gorąco, by zaufa- 

ła mu i powiedziała, co wzruszyło ją 
tak głęboko, ale na myśl o tem, co 
mogłoby wyniknąć z tej rozmowy, ser 
ce jego ścisłako się z niepokoju. Chciał 
by jej dopomóc... ale nie wiedział w 
czem i jak, Z przerażeniem spostrzegł 
się, że gdy w grę wchodziła osoba Edy 
ty Eblway tracił odwagę i grunt usu- 
wał mu się z pod nóg. 

Przed chwilą powziął decyzję zni- 
knięcia z jej oczu na zawsze, ale teraz 
czuł, że wykonanie tego zamiaru prze 
chodzi jego siły. A zresztą czyż miał 
prawo myśleć o sobie! Musiał teraz 
zostać, aby bronić jej, by jej dopomóc! 

— Jaki pan dzisiaj ponury — zau- 
ważyła lady Rowmand, grająca w kar 
ty przy jednym stoliku z Edytą. —Pan 
się zmienił nie do poznania! 

— To pewnie dlatego, że drażni 
pana, że my tak źle gramy!— Uśmiech 
nął się Storidge. 

— Skądże znowu! Lady Rowmand 
gra doskonale! 

— Więc pewnie pan sam chce grać 
i zazdrości nam. 

Ryszard zaprzeczył z uśmiechem: 
— Karty przedstawiają dla mnie 

zbyt małe ryzyko. 
— Pan lubi ryzykować? — zapy 

tał Storidge rozdając karty. 
— Naturalnie! Bez ryzyka życie 

byłoby nudne i nieznośne, — odpowie 
dział Ryszard, —. Czy pan nie uważa, 

że ryzyko nadaje życiu barwy i że na 
każdym kroku stajemy wobec jakegoś 
ryzyka? 

— Być może, ale właśnie jest ono 
źródłem nieszczęść. 

Stor'dge był poważnym i solidnym 
człowiekiem, zajmował odpowiedzial- 
ne stanowisko w ministerstwie spraw 
wewnętrznych. Niedbałym gestem za- 
palił cygaro i rozpoczął grę. 

Ale Edyta dłużej nie mogła grać 
swej roli i wstała od stołu: 

— Państwo wybaczą, ale dopraw- 
dy nie mogę grać dłużej. Głowa mnie 
boli..., 

— Słusznie, kochanie — zauważy- 
ła lady Rowmand — bardzo źle wy- 
glądasz, idź położyć się... 

Ryszard poszedł za nią. 
— Może tutaj zechce pani spocząć? 

— zaproponował, 
— Dziękuję! Chcę wyjść do parku. 

Powietrze nocne orzeźwi mnie nieco. 
Wyszli do parku. Po chwili mil- 

czenia Edyta zapytała: 
— Pan nie widział, 

saiter wrócił do pałacu? 
lie. Mam wrażenie że on po- 

wiedział pani coś nieprzyjemnego? 
— Prosił o moją rękę. 
Edyta powiedzał to szybko, jakby 

chciała czemprędzej pozbyć się tej 
myśli. Ryszard zauważył jej zmiesza- 
„nie i oczy jej unikały jego wzroku. 

— Ale przecież nie pierwszy to 
raz? 

czy pan Bil- 

— Tak. Ale tym razem postanowi- 

łam przyjąć go.... 
— Mówiła tak szybko, że Ryszard 

zaledwie mógł usłyszeć jej słowa. Zdu 
miene jego było tak wielkie, że stanął 
jak wryty na środku alei i krzyknął: 

— Panf postanowiła go przyjąć? 
Edyta podniosła wzrok pełen nie- 

mej rozpaczy. Ale Woolvort nie mógł 
uwierzyć. Nie, to niemożliwe: Edyta 
nie mogła przyjąć dobrowolnie tego 
człowieka! Usiłując ukryć własne. uczu 
cia, Ryszard zapytał stłumionym gło- 
sem: 

— Pani wyjdzie zamąż za Bilsaite- 
ra? Pani? Ależ to szaleństwo! 

— Czyż pan sam nie mówił, że on 
jest bardzo bogaty... taki bogaty, że... 

Zamilkła. 
Woolvort uczuł, że nadeszła chwi- 

la, w której runąć mogą wszelkie to- 
warzyskie granice j zapały, kiedy du- 
sze, domagając się swych praw, znaj- 
dą drogę do porozumienia się. 

— Edyto! — rzekł głucho, — Edy 
to!.. Wiidzę, jak pani cierpi. Dlacze- 

go pani nie chce powiiedzieć mi wszy- 
stkiego? 

Wzruszenie jego udzieliło się dziew 
czynie. 

— Niestety, pan nie może mi do- 
pomóc. Nikt nie może tu nic poradzić... 
A pan najmniej!... 

Edyta zakryła twarz rękami, spu- 
ściła głowę, Gdy znów podniosła oczy, 
były pełne łez. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*. 

— Edyto! — błagał, — czyżby ro- 

dzina pani aż tak dalece potrzebowała 

pieniędzy? 
Skinęła głową przecząco i, nie słu- 

chając jego słów, jęczała: 
— Ach, czemu? Czemu?... Nie, nie 

chodzi tu o pieniądze. To © wiele po- 
ważniejsza sprawa. Chodzi o coś ta- 
kiego, czego kupić za pieniądze nie 
można. 

— Mam nadzieję, że pani nie dała 
mu ostatecznej odpowiedzi? 

—- Obiecałam dać odpowiedź jutro 
rano, ale ja nie mogę powiedzieć: 
„niłe”*!... : : 

— Edyto, błagam panią, proszę mi 

zautač! 
—- Nie mogę... to wykluczone... nie 

mogę... 
— Jakże mam pani pomóc, kiedy 

nie wiiem, co pani grozi? 
"— Pan nie może pomóc. Ach, czyż 

pan nie rozumie? Nikt, nikt nie może 
mnie pomóc.... Ja... ja nie mogę mic 
powiedzeć.. Ja... ja dziś w nocy.... Bo- 
że, jakże to panu wytłumaczyć?.... В!а 

gam , niech pan odejdzie, zostawi 

mnie samą. Ё 

— Dobrze, dowiem się wszystkie- 

go od Bilsaitera, — zawołał Ryszard. 

— Nie cofnę sę przed niczem, aby 0- 

bronić panią i uchronić od małżeństwa 

z tym łotrem. Ale, jeśli pani nie chce 

mojej pomocy, proszę się zwierzyć oj- 
cu. On nie dopuści do (ego małżeń- 

stwa. Przecież to zbrodnia. Pani... 

   

                

        

        

   

Edyta dała mu znak, żeby milczał. £ 
— КЮ wie, może ńie wszystko je- 

szcze stracone? Może coś wymyślę. 
Niech pan nie rozmawia z Bilsaiterem, 
póki ja nie pozwolę. To, co on mnie po 
wiedział, tak bardzo mną wstrząsnęło! + 

Woolvort milczał, myśląc, co też 
mogło tak wzruszyć i przerazić dziew- 
czynę. Znając dobrze Edytę, nie wyo- 
brażał sobie, by mogła ustąpić przed 

szantażem. Więc nie o siebie jej cho 
dziło, ale o kogoś innego. Poświęcała 
się dla kogoś. Była to jedyna wiaro: 
godna możliwość. Ale dla kogo? Naj 
prawdopodobniej dla brata. 

— Czy pozwoli mi pan: pamówić 
z Bilsairem, zanim pani odpowie mu 
ostatecznie? 

— Nie! Muszę dobrze rozważyć: 
Pan musi mi dać słowo, że nie będzie 
z nim o niczem mówić, bez mego po”, 
zwolenia: 238 

Edyta podeszła do niego blisko i 
położyła rękę na jego ramieniu. 

Czyż pan nie rozumie, że po- 
wiedziałam to panu dlatego, że ja... 

Zatrzymała się, dobierając słowa: 
— Dlaczego 

— Bo właśnie panu musiałam to 
powiedzieć! : 

Głos jej drgnął, mėowita dalej, №- 
dwie dosłyszalnym szeptem. 

— Pan jest jedynym człowiekiem, 
z którym o tem mogę mówić... Nie 
mogę zwierzyć się ani ojcu, ani bra” 
tu,. Oni nie zrozumieją.. A pan... palt 
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