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Po zjedzie konserwatystów 
„Robotnik“ zajmuje się zjazdem kon- 

serwatystów w Warszawie. Przy tej spo- 

sobności kreśli rzekomą  historję ruchu 

konserwatywnego w Polsce, sprowadza- 

jąc ją wyłącznie do aktów lojalizmu wo- 

bec władz zaborczych, myląc się zresztą 
i plącząc trochę przy datach, nazwi- 

skach i faktach. 

Już 12 lat mamy niepodległość, n-- 

leży chyba poddać rewizji ocenę stron- 

nictw ugodowych. 'Nie jest to zresztą ak- 

tualne,bo niema żadnego znaczenia poli- 

tycznego, ma tylko znaczenie, jako pro- 

blem _ historyczny. Konserwatystów 

przedwojennych uważa się za reprezen- 

tantów szlachty ziemiańskiej — zgoda, 

niech tak będzie. Oskarża się więc 

sumarycznie całą szlachtę 0  ugo- 

dowość, a więc w tej liczbie i 

takiego Zamoyskiego z Kórnika, którego 

stosunek do otaczającej go politycznei 

rzeczywistości był stosunkiem  najbar- 

dziej romantycznego emigranta, siedzą- 
cego po 1830 r. na paryskim bruku. Ale 

nie będziemy się o to spierali, czy w spo- 

łeczeństwie ziemiańskiem po 1863 r. 

przeważali ludzie ugodowo, czy nie-ugo- 

dowo nastrojeni. Trzeba 0 tych rze- 

czach myśleć kategorjami historyczne- 

mi. Szlachta była przedstawicielką idei 

niepodłegłego państwa polskiego dla 
władz rosyjskich. W ciągu wieku XIX 

przegrała ona dwie wojny, dwa duże po- 

wstania. Mniejsza o to z czyjej winy 

„przegrany został rok 1830: Skrzyneckie- 
go, Chłopickiego, Lelewela, czy Sejmu. 

Po roku 1863 napisała popowstańcza pu-- 

blicystyka, że przegraliśmy, bo lud za 

nami nie poszedł. Ugoda, którą chce się 

obarczać czy ziemiaństwo, czy konser- 

watystow nie przyszła więc odrazu, 

przyszła po próbach wojen, jak 1830 r., 

po aktach rozpaczy, jak 1863 r., po ma- 

newrach jednoczenia się z wszecheuro- 

pejskim obozem rewolucji, jak r. 1846 i 

1848; Ugoda była aktem polityki, nie- 

liczącej na zwycięstwo oręża, polityką, 

uad którą panowała depresja. W tych 

warunkach znajdziemy słowa nietylko 

zrozumienia, lecz i wybaczenia i pa- 

trjotycznego rozgrzeszenia i dla Thier- 

sai innych Francuzów z epoki pokoju 

Frankfurckiego (1870 r.), dla Brock- 

dorita - Rantzau, dla Miillera, dla Erz- 

bergera i innych Niemców  działają- 

cych w czasie Traktatu Wersalskiego 
1919 r. 

Są u nas ludzie, którzy historji u- 

czą się na wiecach. Ci są przekonani, że 

aktorem walk niepodleglošciowych w 

XIX w.był „chłop i robotnik". Ci zapo- 

minają, że chłop polski Królestwa, o ile 

brał udział w powstaniu, to dlatego, ze 

kijami dobijał rannych powstańców, le- 

żących po lasach. Byłoby głupio, byłoby 

idjotycznie obecną klasę włościańska 

obarczać zarzutami, związanemi z zacho- 

waniem się ich ojców i stryjów pod- 

czas ostatniego powstania. Ale dlaczego 

się nie uważa za głupie, za idjotyczne, 

to stałe głupawe obarczanie zarzutem u- 

godowości klasy ziemiańskiej? Myli się 

„Robotnik“, že akty lojalizmu byty ak- 
tami robionemi „tak sobie“. Tkwiła w 

nich za każdym razem polityka. Prawda, 

że była to polityka ugody, depresji, re - 
zygnacji, przygnębienia. Ale każdy hi- 
storyk, który bada daną epokę, zajmuje 

się nią, w łączności ze zbadaniem psy- 
chologicznej atmosfery, jaka ją owij+. 
Pisał kiedyś Niedziałkowski o wańko- 

wiczowskiem: „nasze państwo leży 
w mogile. Pozwólcie nam choć po- 
modlić się przy tej mogile“.  Obu- 

rzał się na to. Wskazywał, jako na 

szczyt upodlenia. Oczywiście, że te słowa 

trzeba brać także na tle atmosfery, która 

je otaczała. Były wypowiedziane w Du- 

mie Państwowej w pałacu Taurydzkim, 

wypowiadał je poseł z Rzeczyckiego po- 

wiatu, z najdalszych kresów Mińszczyz- 

ny. Wtedy ta „nasza polskaja gosudar- 
stwiennośt*  zadźwięczy nam trochę 

inaczej, zadźwięczy, jako  przywola- 
nie widma, mary, współczesnej chyba o- 

grodu Taurydzkiego drzewom Potiemki- 
nowskim. Szela i wspólnicy rzezi gali- 
cyjskiej nie modlili się do grobu pań- 

stwa polskiego. A St. Grabski nie myślał 

o Rzeczyckim powiecie. 

Tyle co do odpowiedzialności konserwa 

tystów dzisiejszych za ugodę. Wynajdź- 
my jednak bardziej współczesne zarzuty 

„Robotnika“. 

„Powstępowali do karteli, rad nadzorczych 
banków, wzięli na siebie różne funkcje z ra- 

mienia obcego kapitału, zaczęli domagać się 
dia siebie brutalnie różnorakich przywilejów 

kastowych, klasowych, podatkowych, wybor- 

czych. Uteżsamiali polską myśl konserwatywną 

z interesami i machinacjami kartelowemi, nie 
usiłowali nawet stworzyć własnej koncepcji 
polityki państwowej. 

„Nie usiłowali nawet stworzyć włas: 

nej koncepcji polityki państwowej' — 

pisze „Robotnik*. 

Cóż tu odpowiedzieć? Moglibyśmy 

powiedzieć tylko albo za dużo, albo za 

mało. Wolimy tę dyskusję odłożyć. Mo- 

że odpowiemy za jakie 10 lat.—-Dobrze? 

Może nie odpowiemy wcale.. 

Natomiast odrzucamy zarzut co do kar 

teli. Polscy konserwatyści w sprawach 

gospodarczych stanęli na gruncie szkoły 

liberalnej. Odrzucają etatyzm, odrzucają 

socjalizm. Bronimy produkcji polskiej 

zarówno rolnej, jak i przemysłowej, 

przed pomysłami biurokratów, przed 
przeciążeniem podatkowem, zabijają - 

cym każdą inicjatywę, przed etatyzmem 

i próbami socjalistycznemi. Wydają się 

nam potwornemi takie przykłady, że 

względnie prosperujące przedsiębiorstwo 

musi się zamykać dlatego, że jakieniuś 
biurokracie podoba się utworzyć w ten: 

samemi mieście przedsiębiorstwo konku- 

rujące, do którego trzeba dużo dokładać 

z pieniędzy podatkowych. Ale jeśli mó 
wimy, że stoimy w sprawach  gospo- 
darczych na gruncie szkoły liberalnej, to 

tem samem przesądzamy nasz stosunek 

do karteli. Przecież tam, gdzie duch iej 

szkoły ożywia ustawodawstwo, jak w 

Ameryce, jak w Anglji, kartele są praw- 

nie zakazane. Może ten przepis ma tai 

znaczenie tylko moralne, lecz świadczy, 
że kartele są wynaturzeniem, degenera- 

cją świata gospodarczego, opartego na 

gospodarce indywidualnej. Zresztą pod- 

noszą się zarzuty, że czynniki rządowe 

sprzyjały tworzeniu się karteli. Zapytaj- 

cie się, czy wśród tych „czynników rzą- 

dowych“ w tym działającym kierunku, 
byli konserwatyści, zachowawcy, ziemia- 

nie? Napewno ich nie znajdziecie. Ra- 

czej spotkacie ludzi, mających zamłodu 

do czynienia z filozofją marksowską. 

Kartele stanowią niebezpieczeństwo dla 

cywilizacji europejskiej, opartej nietylko 

na gospodarce indywidualnej, ale na bez- 

pośrednim stosunku człowieka do rzeczy 

przez siebie wytwarzanej. Typ rzemieśl- 

nika - artysty był dla tej cywilizacji 
symbolem, fabryka jednak nie przecięła 

związku pomiędzy inżynierem i robótni- 
kiem, a rzeczą przez nich wytwarzana. 
Kartele są symbolami innych metod pra- 

cy, nazwijmy je amerykańskiemi, w któ- 

rych trudno jest mówić o gospodarce ii- 

dywidualnej, w której europejskiego arti- 
zana zastępuje ponura standaryzacja. 

To są te filozoficzne, že tak się wy- 

razimy, powody, z powodu których trud-- 

no jest znaleźć łączność pomiędzy ideą 

konserwatywną, a kartelami i trudno 

jest, jak to czyni „Robotnik*, konserwa- 

tystów czynić odpowiedzialnymi za kai- 

tele. Można do nich dodać jeszcze powo- 

dy historyczno - polityczne. Ale nie wik- 
łajmy się w te obszerne tematy. Po- 
wiedzmy coś o stosunku pomiędzy kar- 
telami, a reprezentowanem przez stron- 

nictwa zachowawcze rolnictwie. 

Otóż stwierdzaliśmy już, że należy 

złożyć pomiędzy legendy twierdzenie, 
aby rolnictwu w danej chwili ciążyły naj- 

więcej wysokie ceny na wyroby prze- 
mysłowe. O wiele więcej ciążą długi, 

ciążą podatki, ciąży rozrzutność i nie- 

zdarność gospodarki samorządowej. Ale 

nić można jednak zamykać oczu na fakt, 

antagonizmu interesów, jaki istnie- 

je obecnie pomiędzy wsią, a fabryką. 
Ktoś znający nawylot całą Polskę, wy- 
raził się: ziemianie powinni odziedziczyć 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „jedność* 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC Księgarnia Kol. „Ruch“, 

  

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚW 

    

   

  

  

Nie będzie obniżki płac pracownikom państw. 
WARSZAWA PAT. — W dniu 10 

grudnia została przyjęta przez p. mini- 
stra skarbu proi. Zawadzkiego delegacja 
mmiędzyzwiązkowego komitetu pracowni- 
ków państwowych, która przedstawiła 
p. ministrowi następujące sprawy: 

1) sprawa pogłosek o zamierzonych 
obniżkach płac pracowników  państwo- 
wych i 2) sprawa awansów i przemia 
nowań. 

W odpowiedzi p. minister. oświadczył 
delegacji, że pogłoski o rzekomym zamia 
rze obniżenia płac pracowników  pań- 

stwowych nie odpowiadają prawdzie. -— 
Pan minister podkreślił z całą stanowczo 
Ścią, że rząd nie nosił się i nie nosi się 
z zamiarem zianiejszenia uposażeń, upo- 
ważniając równocześnie deiegację do de- 
mentowania tych pogłosek na swoich te- 
renach. 

W dalszym ciągu p. minister zakomu 
nikował, że sprawa reorganizacji admini 
stracji jest bardzo posunięta i że po u- 
kończeniu zostanie również załatwiona 
sprawa awansów i mianowania na sta- 
łe. — 

  

Francja zapłaci z zastrzeżeniem 
PARYŻ PAT. — Komisja spraw za- 

granicznych Izby po wymianie poglądów 
w sprawie długów Francji wobec Stanów 
Zjednoczonych, stwierdziła, že najwaz- 
niejszą kwestją w obecnej chwili jest 
zwołanie międzynarodowe  konierencji, 
mogącej położyć kres wszystkim między 
narodowym transterom pieniężnym, które 
nie mając odpowiednika w rychu towa- 
rowym i dewizach są głownemi przy- 
czynami obecnego kryzysu. —- Komisja 
skonstatowała dalej, że stanowisko, jakie 
należy zająć w sprawie raty grudniowej 
powinno być oparte na powyższem za- 
iożeniu. Przyjęty przez komisję wniosek 
domaga się wzięcia pod uwagę tylko 
dwóch następujących propozycyj: albo 
zapłacić ratę grudniową pod warunkieni 

jak najszybszego zwołania konierencji 
międzynarodówej, ałbo nie płacić i od 
wołać się do arbitrażu. Parlamentarna ko 
misja finansowa wyraziła ze swej strony 
sprzeciw 36 głosami przy 9 wstrzymują 
cych się przeciwko spłacie nieuwarunko- 
wanej. . 

Komisja  linansowa postanowiła 
wziąć pod uwagę wniosek socjalisty Vin 
cent - Auriola, wzywający rząd do 
wszczęcia rokowań celem zwołania kon- 
ferencji międzynarodowej dia uregulowa 
nia światowych problemów ekonomicz- 
nych. W sobotę zbierze się podkomisja 
złóżona z 5 członków komisji finanso- 
wej oraz 5 członków komisji zagranicz - 
nej, by uzgodnić wspólny tekst celem 
przedstawienia go komisjom i Izbie. 

Protest płatników francuskich 
PARYŻ. PAT. Delegacja ogólno- 

francuskiego zrzeszenia płatników podat- 
kowych udała się w dniu 10 bm. do premje- 

ra Herriota w celu zakomunikowania mu, 
że francuscy płatnicy podatków: nie zgodzą 
się nigdy na ponoszenie ciężarów, wynika- 
jących z uchylenia się Rzeszy Niemieckiej 
cd jej zobowiązań. Ponieważ Niemcy nie 

płacą, Francja powinna również odmówić 
wypłacenia raty grudniowej. W ten sam 

sposób pisze dziennik „Paris - Midi", za- 
pytując, dokąd zmierza układ francusko- 
angielski, Ani słowa mie wspomina się o 
wspólnej akcji przeciwko wspólnemu dłuż- 
nikowi, jakim jest Rzesza. Współpraca po- 
między Paryżem a Londynem moglaby 
istnieć równie dobrze wobec Berlina, jak i 
wóbec Waszyngtonu. W dotychczasowych 

xkowaniach niema ani Śladu takiej soli- 
darnej działalności. 

3 warunki Stanów Zjedneczenych 
PARYŻ PAT. — Prasa francuska 

podkreśla, że w swej drugiej nocie Stany 
Zjednoczone uzależniają niejako rewizję 
długów od 2 względnie 3 warunków, w 
pierwszej linji oczywiście od zapłacenia 
raty grudniowej, następnie od przywiłe- 
jów dla wyrobów amerykańskich na ryn 
ku francuskim. Trzebaby było np. dać 

‹ pierwszeństwo amerykańskiemu zbożu. 
Warunkiem trzecim są redukcje wydat- 
ków wojskowych. Długi wojenne są więc 
dia Stanów Zjednoczonych zarazem šrod 
kiem ekspansji gospodarczej, jak rów- 
niež narzędziem presji polityczne - mili- 
tarnej. 

  

  

Rezkaz Hitiera 
BERLIN PAT. — „Voelkischer Beo- 

bachter* ogłasza następujący rozkaz Hit 
Тега: : 

1) Z dniem dzisiejszym obejmuję 0- 
sobiście aż do odwołania kierownictwo 
polityczne organizacji; 

2) Kierownikiem sztabu politycznej 
organizacji mianuję dra Leya. 

3) We środę 14 bm. ogłoszę nowe 
wytyczsie oraz zarządzenia, dotyczące 
wydanej 6 listopada odezwy w sprawie 
podniesienia sprawności bojowej ruchu 
narodowo - socjalistycznego _ (odezwa, 
wymieniona przez Hitlera, wydana bez- 

pośrednio po wyborach do Reichstagu, 
zapowiadała jak najostrzejszą walkę na- 
rodowych socjalistów przeciwko rządowi 
Rzeszy). : ; 

Rozkaz Hitlera potwierdza, že Stras- 
ser, który dotychczas kierował wydzia- 
łem organizacyjno - politycznym, został 
usunięty na stałe z tego stanowiska. —- 
Strasser wyjechał do Włoch. 

BERLIN PAT . — W dalszym ciągu 
trwa rozłam w partji hitlerowskiej. — 
Jak słychać, wystąpienie Strassera znaj- 
duje licznych naśladowców. 

  

Śchieicher zwycięża w parlamencie 
BERLIN PAT. — Jak stwierdza ko- 

imunikat biura Conti, wynik obrad Reichs 
tagu uważa się w kołach politycznych 
za wielkie zwycięstwo kanclerza Schlei- 
chera, przyczem wskazuje się na zręczne 
uniknięcie konfliktu przy uwzględnieniu 
zastrzeżeń kanclerza, wysuniętych w 
sprawie ammnestji politycznej przez miu. 
sprawiedliwości Guertnera. Obecnie pro- 
jekt amnestji przedłożony będzie w zwyk 
łym trybie Radzie Państwa Rzeszy, który 
zatwierdzi go z końcem bieżącego miesią 
ca lub w początku stycznia. 

rolę Piastowców, powinni organizować 

wieś polską. Jest to hasło, o którego 

realizącję w sposób zresztą nic z osten- 

tacją wspólnego nie mający, strosinictwa 

zachowawcze w danej chwili mogą się 
pokusić. 

Na dwa zarzuty więc, wypowiedzia- 

ne przez „Robotnika* z powodu zjazdu 

konserwatystów, odpowiadamy: 

Na pierwszy: Powołaniem się, że hi- 

storja „ugody“ nie płynęła z degenera- 

cji stronnictwa konserwatywnego, lecz z 

ciężkich warunków historycznych, któ- 

rych była tylko realnym skutkiem. Za= 
rzutów z jej powodu ani konserwatyzmo- 
wi, ani klasie ziemiańskiej stawiać nie 

można, bo taka płaszczyzna dyskusji za- 

prowadzi nas do wypominania takich 

W kołach politycznych oczekuje się, 
iż powyższy projekt spotka się w Ra- 
dzie Państwa Rzeszy ze sprzeciwem. — 
Znamienne jest, że komunikat nie precy 
zuje stanowiska rządu wobec projektu 
amnesty jnego. 

Jedynie w prasie ukazały się głosy, 
iż uchwalony w wymienionej formie pro 
jekt rząd zaaprobuje. Frakcja niemiecko - 
narodowa przyjęła rezolucję, stwierdza- 
jacą niezdołność Reichstagu do pracy i 
zapowiadającą wielkie zwycięstwo par- 
lamentaryzmowi. 

  

iaktow, jak rzež galicyjska, do wszy- 

stkich „Turoniów*, „Wiernych rzek* i 

innych ciężkich obrazów żeromszczyzny. 

A wtedy najjaskrawszy ugodowy iakt 2 

tego tragicznego dla Polski*XIX'w. będzie 

się nam w porównaniu wydawał jasny, 

bo bądź co bądż spełniany był z myślą 

o jakiejś polityce polskiej, podczas, gdy 

tamte rzeczy (również w ciężkich warun- 

kach znajdujące swą genezę) były tej 

polityki polskiej tępem  przeciwstawie- 

niem się. 
Na zarzut drugi: 

Nie można wiązać idei konserwatyw- 

nej z kartelami, bo ona z niemi ani teo- 

retycznie, ani praktycznie nie ma nic 

wspólnego. Cat. 

  =0-0-0=   

ul. iWatuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
DEK — Kiosk St. Michalskiego. 

ANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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DEZAWUACJA 
ARTYKUŁÓW PRASY ENDECKIE] 

Ostrzymališmy list następujący: 
W związku z artykułami umieszczonemi w 

czasopismach „Dziennik Wieński* z dnia 6 gru 

dnia r.b. i „ABC* z dnia 7 grudnia r.b. doty 

czącemi Zjazdu Kresowego Związku Ziemian, 

odbytego w Wilnie 3 i 4 grudnia r.b. stwier- 

dzam jako Prezes Rady Nadzorczej Związku 

i przewodniczący Zebrania, iż żadne momenty 

polityczne w myśl zasad Związku, wyrażonyci: 

w jego statucie, ani na tym Zjeździe, ani na 

żadnym uprzednim poruszane nie były, w szcze 

gólności zaś nie był omawiany stosunek zie- 

miaństwa kresowego do Rządu, wobec czego 

oświetlenie polityczne przebiegu obrad, zawar- 

te w wymienionych artykułach nie odpowiada 

rzeczywistości. 

Konstanty Ks. Światopołk-Czetwertyński 
Prezes Rady Nadzorczej 

Kresowego Związku Ziemian 

Przypisek Redakcji. W związku z 
tym listem należy przypomnieć przysło- 
wie: „kto pod kim dołki kopie, sam w nie 
wpada”. Artykuły p. Dom. w „Dz. Wil.“ 
i w „ABC“ p. P. K. miaty na celu wy- 
korzystać poufność obrad Kres. Zw. 
Ziem., aby o tych obradach naplotkować 
w sposób zupełnie nieodpowiedzialny. 
Wywołały tem tylko powyższy. list za- 
przeczający księcia Czetwertyńskiego, 
który członkiem Bloku Bezpartyjnego nie 

jest. 
; Nie chcemy już powracać do tego te- 
matu, nie chcąc polemizować z p. p. 
Dom. i P.K,, wspomnijmy tylko, że w 
sprawozdaniach z obrad zjazdu ziemian, 
zamieściliśmy, wyrażone tam od stołu 
prezydjalnego w imieniu Kres. Zw. Zie- 
mian podziękowanie za pracę p.p. sena- 
torom - Wańkowiczowi i  Skirmuntowi, 

posłom hr. Czapskiemu, hr. Tyszkiewiczo 
wi, Polkowskiemu i innym, których nie 
wymieniamy z tem jednak wyjaśnienieni, 
że ci inni są również członkami Bloku 

Bezpartyjnego. ® 
  

  

W lipcu r.b. hierarchja Cerkwi prawosław- 

nej prowadziła pertraktacje z „biskupem* Ko- 

Ścioła narodowego Władysławem Faronem, któ 

ry chciał przejść na prawosławie razem ze swy- 

mi zwolennikami, zachowując obrządek zacho- 
dni. Wówczas K.A.P. w biuletynie Nr. 163, po- 

dając przebieg pertraktacyj, zaznaczyła, że ta 

I ii prawostawnych z katolikami, sekcia- 

rzami nie będzie długotrwała, bo już jedna po- 

dobna próba skończyła się  kompromitująco. 

Przedrukowując ten komunikat, dodaliśmy te 

słowa: „Przyszłość pokaże, czy Cerkiew, przyj- 
mując sekciarzy, zdobyła wartościowe jednostai 

    

czy: też nie“... 
P. Vox („Woskresnoje cztienje*) był obu- 

rzony. Pisał 18-IX. — „Jeszcze raz wyrażamy 
swoje zdumienie, że wileńskie „Słowo”, zwykle 

tak wielomowne w stosunku do prawosławnych 

cerkiewnych spraw, nie znalazło w danym wv- 

padku, nic lepszego, jak się ograniczyć do prze 

druku oszczerczej (!) notatki Katolickiej Ajen- 
cji Prasowej '... 

Tak się mówiło we wrześniu. Teraz ma- 
my grudzień. „Biskup”* Faron nie dobił targu i 
zerwał pertraktacje, ogłaszając odezwę, w któ- 

rej ostro atakuje hierarchję Cerkwi. Słodki sen 
o „prawdziwej unji* prysł. To było do przewi- 

dzenia. 

Czy p. Vox i teraz jeszcze się dziwi, dła- 

czego w swoim czasie przedrukowališmv  „0- 

szezerczą notatkę KAIP którą uzupelniliśmy 
uwagą, wyrażając powątpiewanie, co do war- 

tości ideowej niedoszłych „prawosławnych za: 

chodniego obrządku“?.. 
pi 

Statek poiski w Leningradzie 

WARSZAWA (tel. wł.) Po raz pierw- 
Szy wd ziejach naszej bandery handlowej 

polski okręt „Cieszyn” zawinął w dniu 8 

bm. do portu w Leningradzie. Okręt za- 
biera z portu sowieckiego 250 tonn jabłek, 
40 tonm jelit i 15 tonn pestek, W kołach 
zainteresowanych omawiana jest sprawa 
nawiązania stalej komunikacji okrętowej 
przez Żeglugę Polską, uzupełniając linię 
Gdymia. — Helsingfors z zatrzymaniem się 
w Leningradzie. Zaznaczyć należy, że fra- 
chty statków, polskich na linji Gdynia — 
Leningrad są dwa razy tańsze od statków 

zagranicznych. 
  =0-0-0= 

Pokwitowania urzędów Skar- 
bowych. 

WARSZAWA. PIAT. — Sprawa wyda- 
wania pokwitowań przez urzędy skarbowe 
za spłacane podatki uregulowana została 

zarządzeniem z roku 1929, na zasadzie któ- 

rego platnicy mogą otrzymywać od kas 
specyfikat wpłaconych sum. Dotyczy to 

również wpłat z tytułu podatku przemy- 

słowego od obrotów, w skład którego wcho 

dzą podatek skarbowy, dodatki komunalne, 
10-proc. dodatek nadzwyczajny, odsetki 

zwłoki, kary itp. Zgodnie z wyżej wspom- 

niamem zarządzeniem, prezesi Izb Skar- 

bowych, w uwzglęlnieniu lokalnych warun 

ków, mogą wydawać właściwe zarządzenia, 

normujące sprawność wykonywania spłat 

oraz uwzględniając słuszne życzenia płat- 

ników. 

  

DRUJA — Kowkia. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nascz. 

PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

ia Polskiej Macierzy Szkoirej. 

T-wa „Ruch į 

J. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

  

     

  

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. $WIĘCIANY —— M, Łewin — Biuro gazetowe ił. 3 Maja 3 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA - — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

lurai 
gr. Komunikaty. oraz ę 

SS 

TELEGRAMY 
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W TORUNIL* 

TORUN. PIAT. — Wezoraj o goda, 6,25 
przybył pociągiem z Warszawy Marszałek 

Józef Piłsudski. 

ZGON PROF. KRYŃSKIEGOG 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj zmarł 
w szpitalu Dzieciątka Jezus znakomity u- 
czony, wybitny polonista śp. Adam Antoni 
Kryński, profesor Uniwersytetu Warszaw- 
skiego. Prof. Kryński uległ przed kiikoma 
dniami wypadkowi tramwajowemu., następ 
stwem którego było złamanie nogi i ogólny 
silny wstrząs organizmu. 

NIEZWYKŁY WYPADEK 

Z PUŁK. ROŻENEM 

PRZEMYŚL. PAT. — W dniu 16 listo- 
pada w południe pociągiem pośpiesznym 
wyjechał z Przemyśla do Lwowa emeryto- 
wany pułkownik W. P. Stanisław Rożen 

dla załatwienia spraw handlowych jako 
kierownik pewnej spółdzielni. Miał on po- 
wrócić jeszcze tegoż dnia. 17 listopada Ro- 
żena widziano w kawiarni Gersza, gdzie 
przebywał ze znajomymi, i od tej chwili 

zaginął wszelki ślad po nim. Wszczęte po- 
szukiwania trwały przeszło dwa tygodnie 
bezskutecznie. Dopiero 7 grudnia Rożen 
zjawił się niespodziewanie w kościele Ma- 
rji Magdaleny, gdzie poznał go jeden z daw 
niejszych towarzyszy broni; spostrzegł on, 
że wzrok plk. Rożena wyraźnie zdradza Stay 
zaburzenia umysłowego. 

Jak ustalono, po wyjściu z kawiarni 
Rożen błąkał się po okolicznych lasach 20 
dni. Zawezwani lekamze stwierdzili u płk. 
Rożena zanik pamięci od chwili wyjścia z 
kawiami do chwili odnalezienia zaordy- 
mowali umieszczenie go w jednej z lecznic, 
Ostatnio, przed wyjazdem do Lwowa, płk. 
Rożen zdradzał wielkie zdenerwowanie z 
powodu niepowodzeń w: swej działatności 
handlowej. 

STRACENIE MORDERCÓW 
W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. Dziś w nocy na 
dziedzińcu więzienia karnego w Poznaniu 
wykonano wyrok śmierci na Wojciechu 
Piotrowskim, który, - wraz z Edmundem 
Zdrojewskim napadli w styczniu ubiegłego 
roku na zagrodę gospodarzą Maksa Bartza 

wi Górze pow. żmińskiego i w czasie та- 
bunku, wspólnie z towarzyszem zamordo- 
wał go. Skazani na śmierć odwołali się do 
łaski p. Prezydenta Rzeczypospolitej, Pan 
Prezydent skorzystał z prawa łaski tylko 
w stosunku do Zdrojewskiego, zamieniajac 
mu karę śmierci na 6 lat więzienia. 

SZAJKA BANDYTÓW W SOSNOWCU 

SOSNOWIEC. PAT. — Zakończył się 
tu proces przeciwko szajce bandytów, na 

czele której stął Jan Syrek, oskarżony a 
szereg napadów rabumkowych z bronią w 
ręku. Prokurator żądał dla oskarżonego 
kary śmierci. Po naradzie sąd skazał Syr- 
ka na 15 łat więzienia, zaś wspólników je- 
go: Kościaka na 6 lat więzienia, Szafrugę 
na 5 lat i Koprowskiego na 4 lata. Poza- 
tem za dopomaganie ji dawanie schronienia 
bamdytom, sąd skazał 3 osoby na karę po 
pół roku więzienia. 

WASZYNGTON ODPOWIADA 

POLSCE I BELGII 

NOWY YORK. PAT, — „Herald Tri- 
bune“ w depeszy z Waszyngtonu donosi, že 
rząd Stanów Zjednoczonych przygotowuje 

odpowiedź na noty Polski i Belgji, zapew- 
niając te państwa, że trudności, o których 
wspominają w swych notach, będą w ca- 
łej rozciągłości wzięte pod uwagę przez 
rząd amerykański. 

KONCERT SZOPENOWSKI 

W PARYŻU 
GENEWA. PAT. — W! poniedziałek w 

konserwatorjum genewskiem odbędzie się 
pod protektoratem premjera Herriota i mi- 
nistras praw zagranicznych Polski Józefa 

Becka koncert pod tyt.: „Chopin i pieśń 
ludowa”, z udziałem znanej śpiewaczki pol- 
skiej p. Janiny de Witt. Dochód z koncer- 
tu przeznaczomy jest ma rzecz komitetu 
„Dni Chopinowskich* w Paryżu. 

AUSTRO-WĘGIERSKI TRAKTAT 
HANDLOWY 

WIEDEŃ. PAT.— Rokowania austrjac 
ko-węgierskie o traktat handlowy zostały 
zakończone. Nowy traktat będzie parafo- 
wany dziś wieczorem, 

ILU ZGINĘŁO W KATASTROFIE 

NOWY YORK. PAT. — Według ostat- 
mich wiadomości, w katastrofie w kopalni 
w: Harlan (stan Kentucky), zginelo 12 bia 
lych i 11 murzynów. 

POLSKA MA NADMIAR DZICZYZNY 

BRUKSELA. PAT. — Brukseiski „Le 
Soir* podaje, iż w roku bieżącym Polska 
eksportuje zagranicę tuk wieklkie ilości 
dziczyzny, że będzie to. prawdopodobnie po- 
wodem zniżki cen. 

TAJEMNICZE MORDERSTWO 

CLEVELAND. PAT. — W mieście Lo- 

rain w stanie Ohio zamordowany został w 
tajemniczy sposób wybitny Polak adwokat 
Artur Kurtz, major rezeray wojsk Stanów 
Zjednoczonych. Zwłoki 37-letniego Kurtza 
znaleziono z przestszeloną skronią w samo- 
chodzie, stojącym na głównej ulicy. Kurtz 
był człowiekiem zamożnym, nie mial żad- 
nych kłopotów finansowych, był powszech- 
nie lubiany, to też zamordowanie jego jest 
dla miejseowej ,Polonji zupełną zagadką. 
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SILVA RERUM 
ABC (359) porusza sprawę  tragicZ- 

nej sytuacji młodzieży akademickiej, któ 
ra robi olbrzymi wysiłek, aby skończyć 
studja, lecz po otrzymaniu dyplomu nie 
znajduje dla siebie warsztatu pracy. 

Dawniej dyplom taki miodemu człowieko- 
wi otwierał prostą drogę do mniej, lub więcej 
dobrej, skromnej, czy świetnej, ale zawsze 
względnie pewnej karjery życiowej. | : 

Dzisiaj kryzys zamknął wszystkie drogi. 
Lekarzy jest za dużo, dentystów także, apteka- 
rzy także, adwokatów także — oczywiście nie 
w zestawieniu z zagranicą i nie w stosunku do 
istotnych potrzeb, ale do nędznych, skurczo- 

nych do minimum możliwości ogółu polskich 
pacjentów i klientów. S 

W szczególności w zawodzie prawniczym 

nowe przepisy o aplikanturze powiększy grozę 

położenia. : 

Dawniej i dziś... O, niezawodnie, 
„za naszych czasów** znacznie łatwiej by 
ło o posadę, bo dyplom uniwersytecki byl 
względną rzadkością i wskutek tego po- 
siadał wielką cenę. 

Dziś wskutek nadmiaru absolwentów 
wyższych uczelni, wytwarzają się sytua- 
cje wprost potworne: 

Opowiadano mi o młodym prawniku, któ- 
ty zwrócił się do znajomego adwokata z proś- 
bą o udzielenie mu aplikantury, — i w odpo- 
wiedzi usłyszał, że już przed nim zgłosiło się 

10 kandydatów, przyczem każdy chciał płacić 
za to, że będzie mógł praktykować! Pomyśleć: 
po skończeniu uniwersytetu 5 następnych dłu- 
gich łat praktyki, do której, okazuje się, czasem 
się nawet dopłaca, — a potem co? Przyszłość 
conajmniej tak samo niepewna, jak dzisiaj. | 

Prawnicy płacą za udzielenie im apli 
kantury; kandydaci na nauczycieli gimna 
zjalnych już wkraczają na tę drogę.... 

A jednak pracy właściwie starczyłoby 
dla wszystkich: 

Czego jak czego, ale poła do pracy dła in- 
żynierów, techników, architektów, zdawałoby 
się, w Polsce nie braknie. Drogi są w stanie 
opłakanym, rzeki nieuregulowane, paląca potrze 
ba domów mieszkalnych, szkół i innych bu- 
dynków daje się zauważyć niemal wszędzie... 
Cóż stąd? Kryzys, brak pieniędzy, zastój. I 
młodzi inżynierowie z dyplomami w kiesze- 
niach szlifują bruki, zapominając potrochu, cze- 
go się z takim nakładem sił i Środków przez 
łat tyle uczyli. 

Tak samo, gdzie spojrzeć: rolnictwo się 
nie opłaca, przemysł się kurczy, handel zamiera. 

Nawet etaty nauczycielskie się redukuje. 
Wobec tego nawet na nędzne posady nauczy- 
cieli i urzędników, pomimo ich ze wszechmiax 
ciężkiego położenia, kandydatów jest nadmiar. 

Kryzys.. nędza... Ale właśnie ten kry- 
zys, wywołuje pewne dodatnie zjawisko, 
które w ostatecznym wyniku staje się klę 
ską, bo pogłębia kryzys.. 

Absurd? O, nie! Ciężkie czasy nie 
sprzyjają uprawianiu obżarstwa; wstrze- 
mięźliwość w jedzeniu i piciu, konser- 
wuje ludzi, dłuższe życie starszych staje 
się zawadą dla młodych... 

Dodajmy rzecz, na którą zwrócił uwagę 
Barker, która ma tutaj szczególne znaczenie: 
stale postępujący ubytek zgonów, wzrost dłu- 
gowieczności. Ludzie starsi żyją coraz dłużej i 
coraz dłużej zajmują miejsca, których brak w 
związku zkryzysem tem dotkliwiej daje się od- 
czuć młodzieży... z m 

I tak źle, i tak niedobrze.. Jakiež tu 
" znaleźć wyjście?!. 

Lector. 

     

  

WĘGIEL I KOKS 
GÓRNOSLĄSKI 

Zjednocz, Ko p. Górnosi. „PROGRESS* 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zsplombowanych wozach 

dostarcza 
WILNO, 

J:giellońska 3, 
Tel. 811 

EGZYSTUJE OD 1890 r. 
*łady:; Kijowska 8 Tel. 999. 

—— = 

Usuwa ZMARSZCZKI, :+26- 
biega tworzenin się nowych, utrzymuje 

czystą, gładką cerę i nadaje jej Świeży 

młodzieńczy wygląd 

KREM 

ABARID иии 
Sprzedają piarwszorzędne perfu- 

mesja i sałady apteczne. 

M. DEU 
$   

      

  

    

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG 

chorcby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawaina 18, (róg Żeligowskiego) tel, 383. 

Przyjęcia od 12 — 215 — 7. 
IKA KET НУ НО ННОАНЕИНИКНЫИ НН ММА      
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NOWY AMBASADOR U.S.A. W WARSZAWIE 
W dniu 7-mym bm. przybył do War- 

szawy nowy ambasador Stanów Zjednoczo- 

mych Ameryki Półn. p. Ferdynand Lammot 

Belin, powitany na dworcu przez przedsta- 

wicieli ministerstwa spraw zagranicznych i 

personel ambasady amerykańskiej w kom- 

plecie. Ambasador Lammot Belin przybył 

w: towamzystwie małżonki, oraz amerykań- 

skiego charge d'affaires w Warszawie p. 

Crossby, który towarzyszył mu od grani- 

ey polskiej. 
* s * 

Ambasador Ferdynand Lammot Belin 

urodzil się w Scraniton: w: 1881 roku. Po u- 

kończeniu szkoły średniej i uniwersytetu 

w Yale, zajmował do 1916 roku stanowisko 

kierownicze w przemyśle, poczem mianowa 

my został sekretarzem poselstwa amery- 

kańskiego w Pekinie i na tem stanowisku 

pozostawał do 1919 roku. 

'Przeszedłszy następnie do służby w De- 

partamencie Stanu w Waszyngtonie, pozo- 

stawał tam do marca 1920 roku, a. na- 

stępnie zajmował kolejno stanowiska w pla 

eówikach dyplomatycznych amerykańskich 

w Konstantynopolu i Paryżu. W latach 

1922—23 był sekretarzem generalnym de- 

legacji amerykańskiej na Konferencji Lo- 

zańskiej, zakończonej, jak wiadomo—pod- 

pisaniem traktatu z Turcją. W latach od 

1923 do 1929 był kolejno sekretanzem ро- 

selstwa amerykańskiego w Konstantynopo 

lu, potem sekretarzem ambasady w Londy- 

mie. W roku 1929-tym był sekretarzem ge- 

neralnym delegacji amerykańskiej na lon- 

dyńską konferencję morską, poczem, aż do 

chwili mianowania go ambasadorem w 

Wiarszawie, kierował departamentem kon- 

ferencyj międzynarodowych i protokółu w 

Departamencie Stanu. (ISKRA). 

  

w © 

  

Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę am- 
basadora Lammota Belina. 

  

Czy ta trumna ocali republike? 
(Oryginalna korespondencja „Słowa”*) 

Paryż, grudzień. 

Oto ciekawa i paradoksalna może 
hipoteza, nie pozbawiona pewnych ra- 
cyj, jaką nam zasyła jeden z naszych 
paryskich przyjaciół: 

ZAGADKOWY OPÓR. 
Latem bieżącego roku przypadła setna ro- 

cznica Śmierci człowieka, który w historji nosi 
dwa nazwiska: jest „Królem Rzymu” i księ- 
ciem austrjackiej mieściny Reichstadtu. Jest sy 
nem i dziedzicem pogromcy Habsburgów, a 
spoczywa w ich krypcie grobowej. Wzywano 
go na trzy trony: nie zasiadł na żadnym. Z jego 
Śmiercią odetchnęła jedna dynastja, a druga 
myślaia przez chwilę że jej szanse są pogrze- 
bane na zawsze. Myliła się jedna i druga. 

„Cztery razy lud irancuski domagał 
się przewiezienia do Paryża prochów sy- 
na Napoleona: trzy razy miało to miej- 
sce w ostatnich dwóch latach. Dziś nic 
nie staje na przeszkodzie: Habsburgów 
niema, Austrja się zgadza. Rząd irancu- 
ski tych prochów nie chce*. 
"Tak brzmi olbrzymi nagiówek w dzien- 

niku „L Appel au Peupie*, organie bonaparty- 
stów francuskich. To, co on głosi, to nie jest 
nic nowego: rząd francuski najzupełniej wyraź- 
nie 
NIE CHCĘ SPROWADZENIA TYCH ZWŁOK 
Wszystkie organa prasowe zależne od rządu 
przeinilczywały tę sprawę ile razy ja wnoszo- 
no na forum. A działo się to ciągle. Dyskret- 
nie lansowano nawet głosy, że syn Napoleona 
był wiaściwie Austrjakiem, że Francja nic go 
nie obchodziła. Daremnie rzucano wołanie, by 
trumnę księcia przewieźć do Paryża i położyć 
ją u stóp marmurowego sarkofagu ojca. 

MYŚLANO 0 SAMOLOCIE 
Jest to cała historja gry z dwóch stron 

prowadzonej. jeszcze w roku 1929 rozeszła się 
pogioska, że w Wiedniu istniat formalny spi- 
sek, mający na celu wykradzenie zwłok księcia 
z kościoła Kapucynów, gdzie spoczywają pro- 
chy członków upadłej dynastji austrjackiej i 
przewiezienia je samolotem do Paryża. Rząd 
stanąłby wobec pewnego dokonanego taktu.... 

Latem myślano, że pertraktacje z rządem 
austrjackim powiodą się komitetowi bonapar- 
tystów. Czemuż ma Republice Austrjackiej za- 
leżeć na zatrzymaniu francuskiej relikwji? Vym- 
czasem w ostatniej chwili odpowiedź przyszła 
wykrętna: że rząd austrjacki nie stawia prze- 
szkód, ale że kryptą Kapucynów dysponują sa- 
mi Habsburgowie. ich trzeba pytać... 

Bonapartyści francuscy odgadli kto im po- 
mieszał szyki. Wiedzieli, że cesarzowa Zyta, 
do których ich odesłano, pragnie porozumie- 
nia z Francją, spodziewając się zawsze, że ta 
poprze jednak sprawę powrotu jej syna Ottona 
na tron węgierski. że z Francją się liczy. 

Ale niemniej postanowili spróbować. 

W STEENOCKERZEEL 

Nie wiemy nic pewnego o misji, jaka sta- 
nęła niedawno na zamku belgijskim Steenocke- 
rzeel, użyczonym przez belgijskiego magnata 
wdowie po ostatnim cesarzu Austrji, Wiadomo 
tylko, że jeździły tam dwie delegacje, że po- 

Z całego świata 
w Grecji prawicowy rząd dokonał licznych 

aresztowań wśród knujących zdradę komuni- 
stów. Na 10 posłów do parlamentu ateńskiego 
(komunistów) — siedmiu siedzi w więzieniu. 

* * * 

Sensację na rynkach Świata wywołała wia- 
domość o rosnącej niesłychanie szybko nadwyż 
ce wywozu nad wwozem towarów w Japonji. 
Nadwyżka ta wynosiła w listopadzie przeszło 
30 miljonów jen, i wzrosła o 97 proc. w sto- GB 
sunku do sumy analogicznej 
roku. 

Jest to nowy dowód potęgi żółtego mocar- 
stwa. 

z poprzedniego 

rozumiewano się długo. I wreszcie cesarzowa 
Zyta wyraziłaswoją zgodę. Gdy to rozniosły 
dzienniki wieczorne Paryża, tlum pomyślał: od- 
pada ostatni pretekst niesprowadzenia zwłok 
„Orlatka“. 

Sprowadzone one — tak się tu sądzi — 
nie będą. 

DLACZEGO?? 
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzebaby 

spojrzeć bardziej głęboko w pewne rzeczy па- 
szego kraju. 

Dła całego świata wydaje się oczywiście 
rzeczą murowaną obecny ustrój Francji. Repu- 
blika stoi bardzo silnie. Tak, tak się wydaje. 
Ale nie wszystko za tem przemawia. Jest fak 
tem, że we Francji żłobi się, jeszcze bardzo 
głęboki, niewidoczny kryzys parlamentaryzmu. 
Deficytowe do niedawna pisma magnata per- 
ium Coty'ego zyskują na wzięciu. — Z tych 
szpalt zwalcza się demokrację parlamentarną 
a jednak nie wielbi się króla. Znakomity uczo 
ny Brentano, pisząc o dyktaturze, jako formie 
rządu, już dwa lata temu zapowiedział, że do 
niej pcha Francję obecna sytuacja. Faktem 
jest zresztą, że prestiż premjerów rośnie tam 
kosztem parlamentu. I faktem jest, że zdale - 
ka nie widzi się tych rys, które się widzi 
zbliska. O tendencję antyrepublikańskie oskar- 
ża poważny polityk, jako wódz socjalizmu 
Blum, szefa armji francuskiej Weyganda. A ten 
Weygand właśnie po tem oskarżeniu stał się 
tem popularniejszy... 

jest rzeczą niemal pewną, że ie na rzecz 
Królestwa i Burbonów idzie ta gra. Francja 
nie wyjdzie już zapewne z tradycyj wielkiej 

skończone. A z cesarstwem?  Zdawałoby się, 
że tak, po Sedanie, Ale ostatnie lata odsłoniły 
prawdę ©0 Napoleonie III i zrobiły tu wiełe. 
Zaš na nagiowku bonapartystowskiego orga- 
nu widnieje znamienne zdanie: Francja, która 
odrzuci pana, powita wodza. Un szel. Są to, 
słowa, które mają swój wyraz w oczach współ 
czesnych Francuzów... 

I WŁAŚNIE 

I właśnie trzeba takiego momentu, któryby 
w sposób niesłychanie silny, dła mas najwido 
czniejszy otworzył drogę na perspektywy bo- 
napartystowskiego cesarstwa. Wokoło księcia 
Reichstadtu jest we Francji legenda.. Tę: legen 
dę trzeba zbliżyć do ulicy, przypomnieć. To 
może być właśnie tym- momentem, ten pogrzeb 
Gdyby nim nie był, nie zabiegaliby o to tak 
bardzo bonapartyści. i tyle przeszkód od kil- 
ku lat nie stawiałaby nieznana, ukryta ręka. 
Być może, być może. Są to dia zagranicy bar 
dzo śmiałe hipotezy. Ale proszę mi wytłuma- 
czyć, jeśli łaska, dlaczego w takim razie tak 
niechętnie, mało powiedzieć -— niechętnie, pa- 
trzą na to władze??? 

W pałacyku w Tyilerjach stoi stale kordon 
policji, by odpychać tłum od tygodni tłoczący 
się na urządzaną tu wystawę. W Paryżu i 
największe wystawy giną bez wrażenia. Ta wy 
stawa w małym pałacyku ściąga masy, jakich 
dawno nie widziano. Te masy idą dziś oglądać 
zabawki „ubranka, pamiątki po królu Rzymu. 
Te masy ruszyłyby za jego pogrzebem. A z 
pogrzebu? Nie wiemy. Władze wolą, by po- 
grzebu nie było. 

rewolucji. Próby jej pogodzenia z królem są WEI-BONA. 

i MA A E A ЫОЫО ОЬ ЦНЕННННЫКННАННИННОНИНЫОННИННОНЫНИНЦИ? 
Przeciw OBSTRUKCJI, hemoroidom i złej przemianie materji, używaj franc. herbatę 

THE CHAMBARD. 
Ułatwia odciekanie żółci i czyšci organizii. Żądać wyrobu francuskiego. 
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Oszczędność i kryzys 
Istnieje cały szereg teoryj starających się 

wytłuniaczyć pochodzenie cyklu konjunktural- 
nego, powstawanie kryzysów. Nie wnikając w 
subtelność tych teoryj, można ustalić, że przy- 
czyny kryzysu leżą w pewnych przejawach 
działalności gospodarczej, podczas okresu po- 
myślności, a mianowicie w gwałtownym roz- 
woju produkcji, w błędnem planowaniu nowej 
lub powiększanej produkcji, co w następstwie 
załamuje równowagę między podażą i popy- 

tem, powoduje narastanie nadmiernych zapa- 
sów towarów, spadek cen, utratę rentowności 
przez niektóre warsztaty i ich likwidację, ogól- 
re zmniejszanie wytwórczości, bezrobocie, a 
więc i spadek siły kupnej — siowem kryzys. 
Niewątpliwie, zjawiska te są znacznie bardziej 
skomplikowane i dotąd niezupełnie jasne, tak 
się jednak przedstawiają w najogólniejszym za- 
rysie. 

Jest rzeczą interesującą ocenić, w jaki spo- 
sób na stan konjunktury wpływać mogą pro- 
cesy oszczędnościowe. Jeżeli chodzi o okres po- 
myślności, to w myśl powiedzianego powyżej, 
możnaby przypuszczać, że wkłady oszczędno- 
ściowe, a więc kapitalizacja, ułatwiając proce- 
sy inwestycyjne, ułatwiają również przejście w 
okres depresji i powstawanie kryzysów. 

Jednakowoż oszczędność jest kapitalizacją o 
swoistych cechach. Kasy  Oszczędnościowe z 
natury rzeczy, starać się muszą o zapewnienie 
wkładom maksymalnej pewności, ich polityka 
lokacyjna jest przeto szczególnie ostrożna. Pie- 
niądze zaoszczędzone przez ludność, kierowane 
są przez kasy do tych procesów gospodarczych, 
które nie zapowiadają wprawdzie wielkich zy- 
sków, natomiast nie zawierają też ryzyka. W 
zupełnem przeciwieństwie do tego  kapitaliści 
prywatni, a niekiedy również banki dają się 
unieść fali nadmiernego optymizmu, przewidu- 
ją, że linja konjunktury nadal będzie  szia 
wzwyż, a w rezultacie, szukając wielkiej геп- 
towności i nie obawiając się wyzysku, skłon- 
ne są finansować te właśnie błędnie planowane, 
nadmiernie optymistyczne inwestycje, które są 
przyczyną załamania i źródłem kryzysu. Pły- 
nie stąd wniosek, że czem większa część two- 
rzących się kapitałów kieruje się do kas oszczę 
dnościowych, tem więcej jest przezorności i 
ostrożności w inicjowaniu procesów  inwesty- 
cyjnych, tem słabiej działają te siły, które są 
motorem kryzysów. Dodać tu należy, że w 
miarę pogarszania się konjunktury, spada ren- 
towność przedsiębiorstw, w pierwszym rzędzie 
więc odczuwają trudności te z nich, które obli 
czone były na duży dochód i finansowały się 
drogim kapitałem. Przedsiębiorstwa  finasowa- 
ne z kapitałów oszczędnościowych mieć mu- 
szą, jak wspomniano powyżej — rentowność 
raczej małą, na korzyść pewności lokaty; oka- 
zują się one przeto szczególnie odpornemi na 
złą konjunkturę, a czem ich jest więcej, tem 
latwiej następuje przełamanie okresu niepomyśl 
ności. 

Uwagi powyższe pozwałają określić — о- 
szczędności, jako czynnik wyrównywujący wa- 
hania konjunkturalne, hamujący nadmierny i 
niedosyć krytyczny rozwój produkcji, opóźnia- 
jący wybuch kryzysu i łagodzący jego prze- 
bieg. W praktyce oszczędność wypełnia to swo 
je zadanie tylko w pewnym, dosyć słabym sto- 
pniu, bowiem sumy zaoszczędzane są stosunko 
wo małe w porównaniu do całości kapitaliza- 
cji. Tem nie mniej czynnik ten działa, z siła 
oczywiście tem większą. iż większe sa rozmia- 
ry wkładów oszczędnościowych. 

Zważyć jeszcze należy, że z momentem, 
gdy równowaga popytu i podaży została już 
złamana i rozpoczął się okres depresji, wkłady 
oszczędnościowe działać zaczynają, jak klapa 
bezpieczeństwa. Kardynalną ich cechą jest pew 
ność i płynność, t. j. możność szybkiego, са!- 
kowitego, lub częściowego wycofywania pie- 
niędzy. jednostka przeto, która w okresie po- 
myślności nagromadziła pewne oszczędności 
może — gdy w gorszej konjunkturze dochody 
jej spadną — podtrzymywać swą stopę życio- 
wą, na poprzednim poziomie, kosztem tych 
sum. Ma to.niewątpliwie duże znaczenie dla 
pojedyńczego człowieka, jeszcze ważniejszą 
jest ta okoliczność dla interesów ogólnych. Mia- 
nowicie kryzysy ostre, powszechne i długo- 
trwałe, jak obecny są zjawiskiem  wyjątko- 
wem. Zazwyczaj przebiegają one łagodniej i 
ograniczają się do niektórych działów  prod:- 
kcji. jedną zaś ze szczególnie niebezpiecznych 
ich cech jest równa wrażliwość, łatwość z ja- 
ką przerzucają się z jednej dziedziny działal- 
ności gospodarczej na inne. Jest bowiem zro- 
zumiałe, że gdy zapanuje zastój w produkcji 
np. włókienniczej, to robotnicy pozbawieni pra 
cy, lub mniej zarabiający, zmniejszają swe /a- 
kupy artykułów spożywczych, ubrań, środków 
opałowych etc. powodując powstawanie zasto- 
jui w tych również działach, co z kolei po- 
głębia trudności, istniejące w przemyśle włó- 
kienniczym, Powstaje błędne koło, rozszerza - 
jące stale swój zasiąg, powodujące, że kty- 
zys pogłębia się i rozpowszechnia. jeżeli jed-- 
nak zachodzi wypadek, że w naszym przykła- 
dzie robotnicy włókiennicy posiadali oszczęd- 
ności dostatecznie duże, aby czerpiąc z nich 
wyrównać przez czas pewien spadek swych 
dochodów — to tem samem następuje lokal: 
zacja zastoju, inne działy produkcji nie zmniej- 
szają swego zapotrzebowania na wyroby 
tekstylne, których zapasy mogą być szybko zli- 
kwidowane i włókiennictwo w szybkiem tempie 
może powrócić do normalnych warunków pra- 

cy 

  

  

Jest przeto oszczędność w ekonomii czemś 
przypominającem higienę w dziedzinie społecz- 
nej, tak jak i higjena przeciwdziała powsta- 
waniu epidemji — kryzysów, tak jak i higje- 
na utrudnia rozpowszechnianie się choroby. Na 
czem wyższym poziomie stoi higiena społeczeń 
stwa, tem lepszym jest stan jej zdrowotności i 
tem równomierniejszy i stalszy jest rozwój 
gospodarczy, tem mniej grożne są polowania 
koniunktury. 

—— — —оОо————— 

Rozwód czterech miljo- 

nów kobiet 
Jak się jakieś państwo zgłasza do Ligi 

Narodów na członka, to zaraz go tam pytają: 

a czy aby jesteście suwerenni, a czy nie tole- 

rujecie niewolnictwa, a czy przystąpicie do 

konwencji wałce z handlem żywym towa- 

rem i kokainą? Państwo, choćby to była Abi- 

synja, albo najdzikszy Kurdystan, odpowiada 

potakująco i ze skruchą, co uczyniwszy zo- 

stają przyjęte. Zresztą nie porzuca zwyczai oj 

ców. „Cóż mamy zrobić z tysiącami niewolni- 

ków — żalił się w 1927 r. delegat Liberįi. 

gdy mu wykazano, że kraj jego ma po state- 

mu niewonlictwo. „Wyrżnąć Nawet ludožer- 

stwa zakazaliście, „cóż więc z nimi zrobimy? 

Istotnie. Dano spokój Liberji. 

Ale czasem i w Genewie zdarzają się nie- 

dopatrzenia, akurat tak było z Chinami. „Pań- 

stwo środka* należy do Ligi bodaj od począt- 

ku, ale jest tam żle widziane. Nikt nie miał ta 
kich zaległości z wpłaceniem dorocznych skła 

dek: generałowie walczący ze sobą nic sob'e 

nie robili z upomnień sir Drummonda, złota 

do Genewy nie odsyłali, tylko na własne kon- 

ta w bankach USA. Od roku robią tam w do- 

datku taki chiński lament, że nic innego nie 

słychać tylko: Szanghaj, Mandżurja. 

Wreszcie nadojadło to wszystkim i posta 

nowiono przyjść do ataku. Niech i Liga Na- 

rodów się skarży! Więc poskarżono o te zale- 

głe składki: „To wy, od bankrutów, nędzarzy, 

kraju w wojnie, zamiast ratować, skladek wy- 

magacie“ — huknął delegat Nankinu Wellin- 

ton Koo. Nastraszono się Welingtona. 

Ale za wygraną nie dano. Ktoś z Komisji 

Lyttona, badający widocznie problem  kobie: 

mandżurskich, odkrył, że w Chinach istnieje 

poligamia. Teraz Liga huknęła na Wellingtona: 

„Cóż to, jeszcze w 1922 roku obiecaliście jej 

zniesienie! Turkami jesteście, czy co?*. Gwał- 

tem Wellington depeszował do ojczyzny. Chi- 

ny potrzebują Genewy. Dwa tygodnie minę'© 

wyszedł dekret: poligamja zakazana, zbywające 

żony przepędzić”. Chiny to jednak nie Monaco. 

Okazało się, że samych tylko tych zbywają- 

cych żon jest kopiatych cztery miljony. 

Wellington odetchnął: Chin z Ligi nie 
wyleją za obrazę moralności międzynarodowej 

Amerykańskie trybunały rozwodowe aż przy- 

siadły z podziwu: co to jednak znaczy Euro 

pa! 4 miljony rozwodów od jednego razu Te- 

go rekordu nie pobiją. Xa. 

  

Ciekawa notatka histo- 
ryczna 

Przeglądając motatki X. St. 18. р!.: 
„Groch z kapustą”, na str. 915 ogromnego 
rękopisu znalazłem wiadomość świadczącą, 
że Polska od dawna interesowaha jsię spra- 

wą ruską. 
Czytam: „W. połowie XII wieku Mate- 

usz Cholewa, ,Biskup Krakowski, ze zlece- 
mia Św. Stolicy, wezwał sławnego mauką i 
pobożnością ks. Bernarda, opata z Clair- 
veaux we Francji, aby Rusinów nie tylko z 
błędów odstępstwa, ale i z grubej ślepoty 
wywieść stamał się, Mathaei Episcopi Cra- 
cov. epistulae ad Abatum Clarevallensem 
de suspicienda: Ruthenorum conversione“. 
Jeden z tych listów. to zawiera: „Naród 
Ruski, niezliczony nakształt gwiazd na nie- 
bie, Chrystusa wprawdzie mapozór wyzna- 
je, ale Go się postępkami swymi zapiera... 
Żyje jak gdyby ma innym był świecie, W 

ciemnej i mroźnej krainie mieszka. Światła 
dobroczynnej wiary oczekuje. Gdy twarde 
serca tych dzikich ludów zmiękczyć potra- 
fisz, ma sławę nowego Orfeusza, lub Amfio 
na zaslužysz“. 

„Listy tez k sięgozbioru watykańskie- 
go uczony Adlbejrtrandi 1790 r. wypisał”. 

Przepisał X. Michał Rutkowski. 

  

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 
najlepszy z pudrów, to 

[ii M 
o miłym, subteluym zapachu, dosko- 
nale przylega, nie niszczy cery, nie 
zatyka por skóry, a nadaje jej matową 
delikatność i świeży młodzieńczy 

wygląd. 
Cena dużego pudełka 2.50, małego 1.50 

  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

  

ŻYCZENIA 
Publiczność kinowa w Wilnie jest do- 

brym odbiorcą. Bierze to, co się jej daje. 
Niekiedy zareaguje żywiej na zbyt 

jaskrawe lekceważenie i samorzutnie 
zbojkotuje ten lub inny film. Ale to rzad- 
ko. 

Przeważnie chodzi na wszystkie pre- 
mjery i w cichości zgrzyta lub narzeka 
poto żeby za tydzień znów dać się nabrać 
na inny „największy film sezonu”. 

Właściciele, lub kierownicy kin mają 
zwykle dużo do powiedzenia o... kłopo- 
tach, o drożyźnie na rynku filmowym, o 
Magistracie i o podatkach. 

Wszystko to są sprawy bardzo ży- 
wotne, ale nie dla publiczności. 

Publiczność chce (i słusznie) mieć ki 
no dla rozrywki i nie potrzebuje wnikać 
w metody działania właścicieli kin. Pu- 
wadzaniemfilmów, ani martwić się, że 
biura kinowe zdzierają za dobre obrazy. 
biura kinowe zdzierają na dobre obrazy. 

Ale publiczność ma prawo żądać do- 
brych obrazów i może się irytować, gdy 
się sprowadza wytartą tandetę. 

Jest jednak pewna trudność. Jak pu- 
bliczność ma wyrażać swoje żądania, u- 
wagi, postulaty? Czy organizując syste- 
matyczne tupanie na filmach kiepskich? 
Sposób o tyle niewygodny, że męczący. 
Zresztą zelówek szkoda. 

Kilku naszych czytelników wysunęło 

FILMOWE 
konkretny projekt. Ponieważ istnieje ru- 
bryka „Na filmowej taśmie", w której 
omawiane są bieżące programy wszyst- 
kich kin wileńskich — mogą czytelnicy 
nadsyłać swoje uwagi na temat filmów 
i kin. Uwagi te skonkretyzowane i u- 
szeregowane, z podpisem lub inicjałami 
ich autorów podawane będą co jakiś 
czas. Stworzy się coś w rodzaju czarnej 
listy kin. Z zestawienia szybko wyniknie 
jakie kino ma najwięcej braków, rażą- 
cych publiczność, a presja w ten sposób 
wywarta zmusi kierownictwo danego ki- 
na do zmian, lub ulepszeń. 

Z obowiązku recenzenta filmowego 
poruszam często niedomagania zarówno 
techniczne jak programowe naszych kin, 
ale bardzo pożądaną jest rzeczą by pu- 
bliczność również ze swej strony zwraca- 
ła uwagę na fakty, które ją rażą. Będą 
się te spostrzeżenia powtarzać, gdyż wis 
lu zwróci uwagę na to samo, ale tem le- 

piej „ Dowiedzie to, żezmiana musi nastą 
pić. 

Istnienie „Kącika życzeń'* wyjaśni wie 
le ciemnych stron i da publiczności moz 
ność wypowiedzenia się. 

Życzenia siłą rzeczy ułożą się w 
dwóch płaszczyznach. Będą to z jednej 
strony uwagi negatywne i narzekania, z 
drugiej zaś życzenia pozytywne. 

Na tę drugą stronę należy bodaj wię- 

kszy położyć nacisk, Oczywiście nie zna- 
czy to, by ograniczać sie w wytykaniu u- 
sterek. Ale jednocześnie wysuwać nale- 
ży postulaty realne, w postaci życzeń, co 
do W filmów, ich doboru, gatunków 
LS 

Radjo wprowadziło t. zw. „godzinę ży 
czeń, w której nadawane są melodje na 
życzenie radjosłuchaczów. Praktyka wy- 
kazała, że te „godziny życzeń” cieszą się 
wielkiem powodzeniem. 

Publiczność nie lubi być tylko  bier- 
nym odbiorcą, choć wytwórcy może nie 
zawsze jest to na rękę. 

Programy radjowe są korygowane to 
jakiś czas według opinji szerokich mas 
słuchaczów. Naturalnie, nie jest to kryte- 
rjum jedyne i wyłączne, ale jeden z 
czynników regulujących układ progra- 
mów. 

Jak dalece nasi właściciele kin nie 
orjentują się w gustach publiczności do- 
wodzi chociażby nast. drobny fakt. Na 
pytanie dlaczego nie sprowadza doskona 
łego filmu Renć Claire'a „Niech żyje wol 
nošč“, jeden z właścicieli odpowiedział, 
że filmy francuskie są niekasowe. Trze- 
ba za nie drogo płacić, a publiczność nie 
idzie na taki film! 

Na tyle już znam kinową publiczność 
wileńską, że mogę stwierdzić, iż orjet- 
tuje się ona wcale dobrze w rodzajach 
filmów i z pewnością takiej reakcji na 
film Renć Claire'a nie wykaże. 

Wdzięczne zadanie miałby tu „kącik 

życzeń , któryby wykazał kierunek i za: 
kres zamiłowań i upodobań kinomanów 
wileńskich. 

Film po osiągnięciu kulminacyjnego 
punktu industrjalizacji — wchodzić za- 
czyna na tory bardziejartystyczne. Kry- 
zys gospodarczy stał się tu raczej od- 
czynnikiem korzystnym. Powstrzymał mi 
ljonowe spekulacje wielkich koncernów 
filmowych, produkujących filmy serjowo, 
według szablonu z gwiazdą na etykiecie. 

Film jako sztuka krystalizuje się z 
dnia na dzień, Być może, iż długo jeszcze 
tłum uliczny będzie hypnotyzowany łez- 
ką sentymentu, dreszczem sensacji i buf- 

fo — reklamową blagą. Ale coraz więcej 

jest ludzi, którzy patrafią krytycznie pa- 
trzeć na superlatywy reklamowe, kompo- 
nowane w biurach ogłoszeń dla klijentów 
— właścicieli kin. 

Film będzie miał swoją estetykę, swo 
ją teorję i swoje środki. 

Istnienie X Muzy — Filmji nie jest 
wcale tikcją. Mały Kopciuszek wyrósł na 
dorodną dziewoję i nie jest znów tak 
gorsząco podkasany. ; 

Do starszych dziewięciu siostrzyc z 
Olimpu, ustosunkowuje się zupełnie po- 
prawnie. Korzysta z ich dorobku, popu- 
laryzuje go, — wcale nie myśląc o takiej 
brzydkiej rzeczy, jak konkurencja. 

Film bowiem nie zastąpi literatury. 
czy teatru. Zresztą o tem nikt już nawet 
nie mówi. Był alarm — ale okazało się, 
że fałszywy. 

Tak tedy w oczekiwaniu na przyj- 
ście lepszych czasów i zapanowanie czy 
stej sztuki filmowej, przygotować należy 
grunt. 

Zakres życzeń filmowych jest ogrom - 
ny. 

Dla przykładu można przytoczyć całą 
listę usterek, a drugą taką samą postu- 

latów. 
Jednym z przykrzejszych objawów 

w naszych kinach, jest narzucanie się z 
programami. Czasem graniczy to niemal 
z żebractwem. Exemplum — „Stylowy. 
Zresztą służba tego kina nie odznacza 
się wogóle zbytnią grzecznością, szcze- 
gólnie w stosunku do młodzieży. Tak: 
pan kontroler od biletów pozwala sobie 
na uwagi, conajmniej niestosowne. 

Inna bolączka, to nieuczciwa, lub nie- 
umiejętna reklama. 

Jeszcze inna — złe rozłożenie dni pre- 
mjer. — Do tego tematu wypadnie je- 
szcze wrócić i szerzej go omówić. 

Postulaty pozytywne tyczą się prze- 
dewszystkiem doboru filmów. 

Mamy w chwili obecnej w Wilnie za- 
ledwie trzy kina zeroekranowe: „Heljos*, 
„„Сазто“, „Рап“. 

Reszta kin daje program  drugorzęd- 
ny. Wystarczy więc dobrych filmów na 
wszystkie trzy ekrany. Jednak w rzeczy- 
wistości rzecz się przedstawia gorzej. Ki 
na zeroekranowe nie mając większej kon- 
kurencji poprzestają na doraźnem wy- 
stawieniu jakiegoś lepszego filmu, prze- 

ważną część programów, zapełniając obra 
zami o średniej, lub zgoła miernej wai- 
tości. 

Tymczasem Wilno nie oglądało wielu 
dobrych iilmów z ubiegłego roku z wy- 
mienionym już „Niech żyje wolność” na 
czele. 

Przypuszczać należy, iż zobaczymy w 
bieżącym sezonie także takie obrazy, jak 
„Czemp* z Wallacem Beery, „Drewniatie 
krzyże”, „Dziewczęta w mundurach"; 
„Odtrącona“, „Emil i detektyw*, „Czło- 
wiek bez nazwiska”, „Bezdomni* i t.d. 
i waw 

Nie mówimy oczywiście 0 nowycii, 
(czy dobrych?) filmach krajowych, bo te 
napewno chyba pójdą. Na pierwszym 
planie jest „Biała trucizna”, „Pałac na 

kółkach”, oraz komedja „10 proc. dla 
mnie“. 

Jak widać, jest z czego wybrać. Z ła- 
twością można listę przedłużyć. Ale niech 
w tem zabiorą głos czytelnicy i najszer- 
sza publiczność kinowa. 

„Kącik życzeń filmowych'' jest otwar- 
ty! 

Każdy może wypowiedzieć swoje ża- 
le i uwagi o kinach, jak również wyrazić 
życzenia na przyszłość. 

_Listy należy kierować do Redakcji 
„Słowa”, Zamkowa 2 z adnotacją na ko- 
percie „Kącik życzeń filmowych*. 

Ё Tad. C. 
SZLO 4  
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Młodzież szkolna w hoł- 

dzie wyspiańskiemu 
Uroczystości, związane z dwudzestopię- 

sioleciem śmierci Stanisława 'Wyspiańskie- 

go znalazły żywy oddźwięk wśród mlodzie- 

ży szkolnej. W szeregu & kól były zorgani- 

zowane akademje, poświęcone pamięci 

avielki oety. 

onek. zakrojoną na większą skalę, 

był Wieczór ku czei Stanisława Wyspiań- 

skiego, zorganizowany 7 bm. przez uczenice 

gimnazjum SS. Nazaretanek w Wilnie. 

Na program złożyły się dwa referaty, 

deklamacje, występy chóru i wreszcie '0d- 

tworzenie paru scen z I i II aktu „We- 

sela“. : 

Referaty p. J. Dziadulówny — „Życie 

St. Wyspiańskiego" i p. D. Dw orakowskiej 

— „Twórezość St. Wyspiańskiego" wyka- 

zały dobrą znajomość omawianych tema- 

tów i świeżość spostrzeżeń; szczególnie w 

referacie, poświęconym twórczości poety, 

zaznaczyły się wnikliwe analizy i mzetelne 

przemyślenie zagadnienia i dojrzałość $ą- 

dów młodziutkiej prelegentki. : 

Bardzo dobrze wypadły deklamacje Uu- 

tworów Wyspiańskiego i śpiewy do słów 

Wyspiańskiego: _ „Wezwanie Muzy (T. 

Giedyminówna ), „Paź i Poliksena“ (H. We 

decka i N. Jędnzejewiczówna), „Chcę, by 

w pogodny letni dzień”... (C. Jaworska), 

„Jiasna Lednica" (H. Wedecka), „Śmierć 

Ofelji' (H. Massalska), „Tam—tam“ (J. 

Lisowska), „O, Boże, pokutę przebyłem ... 

(Paliwodzianka). : 

Chór gimnazjalny m. in. wykonał „Mia 

4eś, chamie, złoty róg” i „Warszawiankę”. 

Na zakończenie odegrano dwie sceny z 

„Wesela* na tle estetycznych dekoracyj Ww 

stylu prymitywu ludowego zaprojekiowa- 

nych i wykonanych przez uczenice kl. VII. 

Udekorowanie natomiast sceny stylizo- 

wanej różami, było nieco chybione. : 

Całość wieczoru robiła bardzo dodatnie 

wrażenie, wykazując szczery zapał młodzie 

ży, no i doświadczoną rękę doskonałej re- 

żyserki, jaką jest wybitna artystka i zdol- 

na literatka, p. Irena Ładoriówna. h. 

* * * 

A oto lakoniczne wiadomości o innym 

więczorze szkolnym, poświęconym twórezo 

ści St. Wyspiańskiego. 
Z dalekiej Drui piszą do nas: 

„29 listopada gimnazjum nasze wysta- 

wiło pienwszy akt z „Nocy listopadowej 

i fragment z „Wyzwolenia. Przedstawienie 

(poprzedzone popularnym odczytem o „Wys 

piańskim, częścią koncertową i myjaśnie- 

niami przed każdym odegranym fnagmen- 
tem), ma duże znaczenie dla całego mias- 

teczka: widzowie wyszli pod mocnem wra- 

żeniem. Istotnie, scena z Nikami, ładnie u- 
branemi, mówiącemi z prawdziwem uczu- 

ciem, płonącemi w różnobarwnych świat- 

łach, zrobiła prawdziwą niespodziankę pu- 

bliczności, a nawet organizatorom. Scena 

z podchorążymi mie ustępowała poprzed- 

niej. Później nastąpiła modlitwa Konrada 
i dialog z Hestją. Nie trzeba podkreślać 
znaczenia tego przedstawienia dla samej 

grającej i patrzącej młodzieży. A itego ro- 
przedstawienia nie są u nas rzad- 

  

ganizowane, niebanalne wieczory literacko- 
teatralne, Wyspiański zaś jest jednym z 
najlepszych przewodników: młodych dusz i 
"pelnych ognia sere!... 

Św. Mikołaj w szkole 
W dniu 8 grudnia odbyła się uroczys- 

tość św. Mikołaja w Męskiej Szkole Ćwi- 
czeń przy Seminarjum Nauczycielskiem. 
Olbrzymia sala wypełniona po brzegi. — 
Pierwsze miejsca zajmują najpoważniejsi 
goście — oddział pierwszy. Tak! Przecież 
oni tv za chwilę mają zobaczyć św. Milko- 
laja, co to „idzie po przez pola, po przez 
niwy i ma ma plecach wór”. A tacy pewni 
-siebie i swoich miejsc, że nawet dla same- 
go Pana Dyrektora nie chcą ustąpić. 

Dalej makóweczki starszych oddziałów. 
A wszędzie czuwają tnoskliwi wychowaw- 
<y. Na pozostałych miejscach goście star- 
si. Nie brak też i ciekawskich podlotków 
w wieku przedszkolnym. Na szarym koniu 
szku ostatnie miejsce — i to stojące — 
zajmuje kierownik Szkoły Pan Podolak — 
zapewne aby wszystkich i wszystko mieć 
ma oku. Licznie zgromadzone mamusie i 
tatusie mogą z całym spokojem przyglą- 
dać się uroczystości. Otwiera się kurtyna. 
Na sali cisza, jak makiem zasiał, 

Na widok dziarskiej orkiestry strunnej 
(mandoliniści) szerzej otwierają się us- 
teczka milusińskich. Pnzecież to ich kole- 
dzy zaledwo z trzeciego oddziału, tworzą 
orkiestrę. Jeszcze większe zdumienie i za- 
chwyt opanowuje, kiedy ukazuje się drugi 

zespół, bo tam jeden z koleżków jest już 
kapelmistrzem. Grają sobie składnie, a sa- 
la drży od oklasków. (Pupile przekonywują 
się, że tak miła i przyjemna rzecz — mu- 
zyka, jest dla nich dostępną. Niejeden już 
postanowił należeć do orkiestry i czemprę- 
<dzej zostać dyrygentem. Dalej idą dekla- 
macje, jeszcze muzyka, zgrabnie wykonane 
ćwiczenia rytmiczne Drużyny Zuchów przy 
akompanjamencie muzycznym i w drugiej 
części utwór sceniczny pt.: „Święty Miko- 
łaj'. Wreszcie zjawia się majestatyczna 
postać św. Mikolaja. Roziskrzone oczęta 
pupilów błyszczą jak rozpalone węgielki. 
Nie widzą worka ani podarunków. Czyżby 
wszyscy byli niegrzeczni? Ale oto szczerze 
pnzyrzekają poprawę, a św. Mikołaj w swej 
dobroci obdarza podarumkami wszystkich. 
Rozradowani, uszczęśliwieni wracają pelni 
przyjemnych i pouczających wnażeń. 

My, rodzice, wiemy, że jest to wynik 
żmudnej i ciężkiej pracy Panów. Nauczy- 
<ieli i Wychowawców. Przecież nawet w 
chwili, kiedyśmy święcili uroczystość, oni 
pozostawali przy pracy i przejęci śniado- 
mością wielkiej odpowiedzialności za ten 
nasz drobiazg — pracy, można powiedzieć 
madprogramowej, 'wymikającej z dobrej 
woli i poświęcenia. To też tem większa 

"wdzięczność należy się p. kierownikowi, ca 
žemų Gronu Nauczycielskiemu, a i komite- 
towi Rodzicielskiemu, który, jak się poka- 
zało, chętnie dopomaga w organizowaniu 
tak miłych atrakcyj. B. 8. 

P S. Ubolewać tylko należy, że tak duża sa 
la, skupiająca kilkaset osób, mie posiada 
lepszej wentylacji. Otwieranie bowiem о- 
kiem w obecności rozgrzanej dziatwy — 
jak to miało miejsce, wydaje się groźnie 
niebezpiecznem i mocno niepokoi rodziców. 
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CEA GEATBDTR 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 9 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie: 765. 
Temperatura średnia: —2. 

Temperatura najwyższa: 0. 

Temperatura najniższa: —3. 4 

Opad: 1,3. mm. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

Pochmtwno, miejscami opady śnieżne. — 

Umiarkowany mróz. — Słabe wiatry północ - 

no - zachodnie. 

Wschód siończ g. 7,17 

Zachód słcńce g. 14,58 

NABOŻEŃSTWA 

— 'RORATY SPRZEDAWCÓW GAZET 

odbędą в1е we wtorek dnia 13 grudnia o 

godz. 5,30 mano w kościele Bonifratrów. 

URZĘDOWA 

— POŻEGNANIE STAROSTY JANUSZ 

KIEWICZA. — W! związku z ustąpieniem 
p. Želistawa Januszkiewicza ze stanowiska 

starosty brasławskiego i objęcia przez nie- 

go równorzędnego stanowiska w. Bielsku 
IPodlaskim, p. wojewoda Beczkowicz w dn. 
8 bm. podejmował starostę Januszkiewicza 

obiadem pożegnalnym, w którym wzięli u- 
dział naczelnicy wydziałów: Urzędu Woje- 
wódzkiego oraz starostowie województwa 
wileńskiego, przybyli w tym dniu do Wil- 
na na zjazd przedstawicieli powiatowych 
Związków Komunalnych dzielnicy wileń- 
sko - nowogródzkiej. 

— NOMINACJE W' SĄDOWNICTWIE. 

Sędzia Sądu Apelacyjnego w. Wilnie p. Bo 
rejko zostal mianowany wiceprezesem te- 
goż sądu. 

MIEJSKA 
— RADA MIEJSKA. Posiedzenie 

Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 15 b. 

m. gz porządkiem dziennym, obejmującym 
18 spraw. Będzie to ostatnie posiedzenie 

w roku 1932. 
— Z POGOTOWIA RATUNKOWEGO. 

W piątkowem sprawozdaniu z jubileuszu 

Pogotowia, zniekształeono nazwisko p. Mi- 
chała Chmielewskiego, tego, który właśnie 
pracuje w. (Pogotowiu od chwili założenia 
(30 lat). 

W sprawozdaniu było podane nazwisko 
Czerniewski. 

KOLEJOWA 

— [POWRÓT DYR. FALKOWSKIEGO. 
W dniu dzisiejszym wraca z Warszawy i z 
dniem 12 bm. obejmuje urzędowanie dyrek 

Dyrektor Falkowski brał udział w: ob- 

radach dyrektorów kolei w ministerstwie 
kolei. 

— KOLEJ NA WYPADEK ŚNIEŻY- 
CY. — W związku ze spodziewanemi opa- 
dami śnieżnemi, dyrekcja kolejowa przygo 
towała już plugi odśnieżne, które zostały 
rozmieszczone na większych i ważniejszych 
odcinkach kolejowych. Również są zmobi- 
lizowane brygady robotnicze, które w razie 
zamieci śnieżnych udadzą się niezwłocznie 
celem oczyszczania torów. 

POCZTOWA 
— Zmiany w telefonicznej. — Z dn. 

1 grudnia wprowadziła Poczta dalsze ulgi dla 
abonentów telefonicznych w postaci t. zw. roz 
mów powiatowych. 

Każdy abonent telefoniczny będzie mógł 
przeprowadzać rozniowy telefoniczne ze swego 
aparatu z dowolną stacją abonentową na tere 
nie tego samego powiatu za opłatą 30 groszy 
za każdą trzyminutową rozmowę, oraz za 0- 
płatą trzykrotnie wyższą za rozmowy pilne” 

W stosunku do taryfy dotychczas obowiązu 
jącej zniżka opłat za tego rodzaju rozmowy 
jest bardzo znaczna, w niektórych wypadkach 
zależnie od odległości, obecnie opłaty są sied- 
miokrotnie niższe od dotychczasowych. 

Podkreślić należy, że na znižce tej zyskują 
wyłącznie abonenci telefoniczni bowiem rozmo 
wy przeprowadzone z rozmównicy  telefonicz- 
nej podlegają dotychczasowym opłatom. 

— ZWOLNIENIE OD CŁA PRZESY- 
ŁEK Z DARAMI. — Władze pocztowe u- 
staliły tryb postępowania w sprawie zwal- 
niania od cła oraz odprawy celnej przesy- 
lekp ocztowych z darami, nadsylanemi z 
zagranicy dla ubogiej ludności. 

Do uzyskania zwolnienia od ela nie- 

zbędne jest uzyskanie w gminie lub magi- 
stracie odpowiedniego zaświadczenia o u- 
bóstwie. Zaświadczenie takie, ubiegający 
się o zwolnienie od cła, przesyła zagranicz- 
nemu nadawcy, który przedstawia je do 
poświadczenia wraz ze spisem rzeczy, prze- 
syłanych w darze, Konsulatowi Rzeczypos- 
politej, — Konsulat stwierdza, że wyszcze- 
gólnione wi spisie rzeczy są wysyłane do 
polskiego obszaru celnego jako dary, dla 
osoby wymienionej w świadectwie ubóstwa 
a polski urząd celny na tej podstawie zwal 
nia paczkę od cła. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechne wykłady uniwersyteckie. W 

niedzielę dnia 11 grudnia gh 7 "a od- 
będzie się w sali Śniadeckich USB odczyt p. 
prof. dr. M. Morelowskiego „Bułgarja i jej sztu 
ka" (z przezroczami). 

BERCAEKI DRY TATSIA DR MTNORIBNIMINS* 

OTRĄBKI ABARID 
doskonale oczyszczsją pory skóry, po- 
badzają transpirację. zapobiegają two- 
rzeniu się wągrów pryszczy i t. p. 
i ntrzymają czystą. gładką, o świeżym 

wes. CERĘ 
Podobno i w salach wykładowych niema 
mależytej wentylacji. (A przecież szkołę 
ćwiczeń mamy rozumieć jako szkołę wzo- 
rową pod każdym względem. 

  

     

  

SER-OEWEU 

   
AKADEMICKA 

— SKMA Odrodzenie zawiadamia, iż w nie 
dzielę dnia ii grudnia rb. w lokalu Konwentu 
Conragia (Bakszta 12 m. 4a) odbędzie się ze- 
branie miesięczne ogólne z odczytem ks. dra 
Glakowskiego pt. „Idea Królestwa Chrystuso- 
wego“. Początek o godz. 16. Po zebraniu opła 
tek odrodzeniowy. Obecność czionków koniecz 
na. Goście mile widziani. 

— Chór Akademicki. — Dziś w niedzielę » 
godz. il rano odbędzie się w sałi Śniadeckicn 
próba chóru. Obecność wszystkich członków 
bez względu na to, czy byli na ostatniej pró- 
bie, czy też nie, bezwzględnie konieczna. 
i Jednocześnie zarząd przypomina członkom, 
i sympatykom Chóru, że dziś w sal Ogniska 
o godz. 19-ej zbieramy się dorocznym zwycza- 
jem na herbatkę — opłatek. 

Święty Mikołaj będzie rozdawać obecnym 
dowcipne podarunki. Wstęp 1 zł. 

— Koło Etnologów Stud. USB. — Dnia 12 
grudnia w poniedziałek о godz. 18 w pierw- 
szym i o 18,30 w drugim terminie odbędzie 
się w Zakładzie Etnologii (Zamkowa 11) wał 
ne zgromadzenie. Na porządku dziennym: —- 
sprawozdania z działalności Koła oraz wybory 
nowych władz. Obecność członków bezwzgięd 
nie konieczna. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akadenii- 
ków zawiadamia, że dnia 11 grudnia o godz. 
16 w lokalu własnym (Wielka 64) odbędzie 
się zebranie sekcji uświadomienia religijnego Z 
rezfatem pt. „Eugenika w świetle nauki katoli 
ckiej*, który wygłosi sod. Jan Sadowski. 

— Zarząd Akademickiego Koła Misyjnego 
podaje do wiadomości, ze 11 grudnia rb. o go 
dzinie 18 odbędzie się „Opłatek* Koła na któ- 
ry są proszeni o przybycie senjorzy i człon- 
Howic Kola. 

Gošcie mile widziani. 2 
— Sekcja społeczna Sodalicji  Marjanskieį 

Akademiczek USB. w Wilnie zawiadamia, że 
zebranie sekcji odbędzie się dnia 11 grudnia r. 
b. o godz. 15.30. Na porządku dziennym refe- 
rat p. Biirna o socjalizmie oraz sprawa „Aka 
demickiego Czynu Społecznego”. — Obecność 
członków obowiązkowa, goście mile widziani. 

— Komendant Akademickiego Oddziaiu Zw. 
Strzeleckiego stud. USB. podaje niniejszem do 
wiadomości członków oddziału, że w dniu 12 
grudnia rb. (poniedziałek) o godz. 20 odbędzie 
się strzelanie treningowe z wiatrówek w lokalu 
Komendy PW przy ul. Dominikańskiej 13. 

Jednocześnie Komendant  AOZS wzywa 
wszystkich tych członków, którzy z jakichko!- 
wiek względów nie byii na zebraniu w dniu 9 
bm., by w najkrótszym czasie przybyli do loka 
lu AOZS (ul. Żeligowskiego 4) celem wypełnie 
nia nowego wzoru kart ewidencyjnych. 

Wszekich informacyj o AOZŚ udziela sekre 
tucz zarządu w godzinach od 9 do 15 pp. tam 
że tel. nr 18-23. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt o ratowaniu Bazyliki Wileńskiej. 
W. dniu 17 grudnia r.b. o EE 8 wiecz. w lo- 
kalu Stowarzyszenia techników polskich w Wil- 
nie (Wileńska 33) Kierownik Odbudowy Bazy- 
liki Wileńskiej, asystent Politechniki Warszaw- 
skiej inż. H. Wąsowicz wygłosi odczyt o meto- 
dach ratowania i robotach obecnie prowadzo- 
nych w związku z odbudową Bazyliki Wileńs- 
skiej. 

5 czem powiadamiają członków i osoby 
zainteresowane Stowarzyszenia: Architektów i 
Techników Polskich w Wilnie. 

— Odczyt dr. Obuchowiczówny. We środę 
dnia 14 grudnia r.b. o godz. 6 wieczorem w 
Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 46, odbędzie się 
odczyt dr. A. Obuchowiczówny. p.t. „Suchoty'*. 
Wstęp bezpłatny. 

— WIECZORY POWSZECHNE. Dziś, 
tj. Il bm. o godz. 6-tej wieczorem Sekcja 
Oświatowo - Kulturalna przy Radzie ,Wo- 
jewódzkiej BBWIR. rozpoczyna stałe nie- 
dzielne wieczory powszechne, które odby- 
wać się będą w Sali Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR. przy ul. św. Anny Nr. 
2—. — Na program dzisiejszego wieczoru 
złoży się odczyt p. Bielińskiego na temat: 
„Bogactwa Polski", „Żywa gazetka” w wy- 
konaniu B. W. Święcickiego i występ or- 
kiestry mandolinistów: Znzeszenia Młodzie- 
ży Rzemieślniczej i „Przemysłowej Wojew. 
Wileńskiego. Wstęp bezpłatny dla wszyst- 
kich. 

— Z WALNEGO ZEBRANIA. I HER- 
BATKI PEOWIAKÓW. W dniu 8 grudnia 
br. o godz. 17,30 odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Wileńskiego Koła POW., 
które zagaił ob. Nagurski, zapraszając na 
przew odniczącego prezesa Okręgu ob. mi- 
nistra Staniewicza. Po wyborze prezesa Ko 
la i 3-ch członków zarządu, odbyła się her- 
batka dyskusyjna, na której prezes Okręgu 
cb. min. Staniewicz wygłosił referat, pod 
tytułem: Praca POW. w powiecie trockim, 
craz scharakteryzował własną i poszczegól- 
nych działaczy pracę na polu niepodlegtos 
ciowem, Za czasów okupacji na terenie Wi- 
łeńszczyzny i sąsiednich województw. , 

Przy licznej obecności członków, oraz 
wesołej atmosfery wśród zebranych, her- 
batka przeciągnęla się do godziny 20,30 i 
nadmienić należy, że: obecnością na her- 
batee zaszczycił również ob. poseł Podoski 
z małżoniką. 

— Z T-wa Eugenicznego— 15 grudnia w 
lokalu Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 
4) dr. W. Prażmowski wygłosi odczyt na te- 
mat „Gruźlica a małżeństwo". Początek o go- 
dzinie 5,30. Wstęp wolny. 

— Walne zebranie Koła b. Wychowanek 
Gimnazjum S.S. Nazaretanek odbędzie się dziś 
o godz. 4 p.p. w lokalu szkoły. — Obecność 
członkiń obowiązkowa. * 

RÓŻNE 
— ZWIEDZANIE PRAC KONSERW:A 

CYJNYCH W „BAZYLICE. Oddział wileń- 
ski Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze- 
go organizuje w niedzielę dnia 11 grudnia 
wycieczkę mą teren prac konserwacyjnych 
w Bazylice. — Punkt zborny o godzinie 1 
w. południe przy dzwonnicy katedralnej. — 
Wstęp wolny. Opłata 30 gr. od osoby na 
dochód Komitetu Ratowania Bazyliki. 

— Koło Pań przy Komitecie Ratowania Ba 
zyliki najserdeczniej dziękuje tym wszystkim, 
co przyczynić się zechcieli do zorganizowania i 
uświetnienia koncertu z dnia 3 grudnia. Więc 
magistratowi miasta Wilna za bezpłatne udzie 
lenie małej sali miejskiej i udekorowanie jej 
kwiatami, prof. Cywińskiemu za wypowiedze 
nie słowa wstępnego, a wszystkim  uczestni- 
kom za wysoki artystyczny poziom koncertu i 
bezinteresowne poświęcenie Sił i czasu. Koło 
Pań dziękuje paniom: Ledóchowskiej, Święcic- 
kiej i Piotrowiczowej, panom Wyrwiczowi i 
Jodce oraz chėrowi „Echo“ z jego kierowni- 
kiem, prof. Kalinowskim na czele.— Wreszcie 
Koło Pań składa podziękowanie firmie Gierwia 
towskiego za bezinteresowne wypożyczenie for 
tepianu. Jednocześnie Koło Pań podaje do wia 
domiości publicznej, że czysty dochód z koncer 
tu wyniósł 850 zł. 75 gr.. Na zakończenie Ka- 
mitet Pań z najwyższem uznaniem podkreśla 
niezmordowaną pracę p.p. Dobrzańskiej i Mar 
kiewiczówny przy organizacji koncertu. 
eįregoHs56 mS  Tumle 

— WYSTAWA DZIEŁ SZYKA.— (Pod 
protektoratem b. ministra Zaleskiego odbę 
dzie się w Wilnie okrężna wystawa dziel 
Artura Szyka, artysty - malarza z Paryża, 
obejmująca rękopisy statutu kaliskiego, 

Śladem Wallace'a 
Zrana 6 grudnia policja wileńska otrzy 

muje następujący telefon!: 
Dziś w mocy okradzono spółdzielnię ko- 

lejową przy ul. W. Pohulanka Nr. 7. Straty 
wynoszą 3.000 złotych. 

Rozpoczyna się akcja. Stananne pglę- 

dziny miejsca kradzieży nasuwają podej- 
rzenie, że dokonano jej przez okno: okien- 

mica naroścież otwarta, szyba wybita. Dro- 
pny ten szczegół nie uszedł uwagi agenta. 

Na parapecie świeże ślady krwi. Przy bliż 
szem zbadamiu ich możma dojść do wnio- 
sku, że albo złoczyńca rozbijal szybę kuła- * 
kiem (co wydaje się wszakże mało praw- 
dopodobnem ), albo też, przełażąc przez wy 

bite okno, pokaleczył rękę, i krew: spłynęła 
mią parapet. Którąkolwiek z dwóch hipotez 
przyjmiemy, nie ulega wątpliwości, że rę- 
Ka musiała być w: robocie. 

— Szukać człowieka ze skaleczoną rę- 
ką! — oto zadanie, które stawia sobie po- 
licja. Gdzie go szukać? Naturalnie, nie na 
ulicach, nie w. szpitalach, nie w klinikach. 

W| melinach złodziejskich, gdyż tam tylko 
mógł się przestępca ukryć. 

Poszukiwania w imelinach po dwóch 
dniach uwieńczone zostaly (powodzeniem. 
Czereszko, zwany Mefistem, ma skaleczoną 
rękę. Po nitce do kłębka: znalazł się i Jan 
Rożewski, i Hersz Białozowski, i paserka 
z ul. Legjonowej. 

Sprężysta akcja i przytomność umysłu 
tudzież niezwykły spryt detektywów odnio- 
sły zwycięstwo. 

Ale coby to było, gdyby znaleziono 
dwóch bamdytów albo trzech ze skaleczo- 
nemi rękami? Przecie rąk używa się mie- 
tylko do kradzieży, ale i do bójek. A coby 
to było, gdyby spółdzielnia kolejowa, prze- 
chowująca towaru na tysiące, miała mocno 

zabezpieczone okiennice i ewentualnie kra- 
ty w oknach ? * 

EEE ES КОЕ ЧОО ИОО ООО EEK 

paktu Ligi Narodów, historji Washingtona 
zamówionych przez rząd Stanów Zjedno- 
czonych, oraz historję epopei Szymona Bo- 
livara, zamówioną pnzez rząd Venezueli. 

Otwarcie wystawy mastąpi w tych 
dniach. Wystawa jest polecona przez de- 
partament sztuki Ministerstwa WR į OP 
do zwiedzania przez młodzież szkolną. Wy- 
stawa dzieł Artura Szyłkka będzie sensacją 
artystyczną i wzbudzi niewątpliwie duże 
zainteresowanie wśród publiczności. 

— Walka z żebractwem. — Odbyło się po- 
siedzenie radzieckiej komisji opieki społecznej 
w celu omówienia akcji walki z żebractwem 
dzieci. Postanowiono prowadzić rejestr trudnią- 
cych się żebraniną w celu uniemożliwienia sze- 
rzenia się żebractwa wśród dzieci. Faktycznie 
potrzebujących będzie wspierać opieka społecz 
na. 

— SŁUŻBA NA NARTACH. W związ- 
ku z opadami śnieżnemi, żołnierze KOP. 
zaopatrzeni zostali w narty. Z dniem wczo- 
rajszym pierwsze patrole na pograniczu 
litewskiem i sowieckiem pełniły już służ- 

bę na nartach. 
— OSPA WIETRZNA. — Na terenie 

miasta zanotowano w ub. tygodniu dwa- 
dzieścia kilka zasłabnięć na ospę wietrzną. 
Z uwagi na możliwość irozszerzenia się za- 
chorowań, wydane zostały zarządzenia о- 
chronne, 

— ZACHOROWANIA ZAKAŽNĖ. — 
Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
w ciągu ubiegłego tygodnia zanotował na 
terenie powiatów następujące choroby za- 
kaźne: tyfus brzuszny 19 (2 zgony), plami- 
sty 2, płonica 43, błomica 14, odra 49, ró- 

ża: 8, krztusiec 3, gruźlica 14 (1 zgon), jag- 
lica: 25, inne 22. 

Ponownie zanotowano tyfus brzuszny 
па terenie pow. dziśnieńskiego, gdzie ko- 
lumna autytyfusowa prowadzi energiczną 
akcję przeciwko rozszerzeniu się epidemji. 

Na terenie pow. dziśnieńskiego zanoto- 
wamo 12 wypadków zasłabnięć ma tyfus 
brzuszny. 

— Kurs przeciwgazowy dla strażaków. — 
Zakończył się kilkutygodniowy kurs przeciwga 
zowy i lotniczy dla strażaków z komendy wi 
leńskiej. Z 68 słuchaczy z wynikiem dobrym 
ukończyło kurs 12, z dostatecznym 36, reszta 
zaś uzyskała wyniki niedostateczne. 

— Spółdzielnia szewska. — Trwające od 
dłuższego czasu rokowania w sprawie utworze 
nia w Wilnie spółdzielni szewskiej, w skład 
której wchodziliby wszyscy wytwórcy , nie da 
ły ostatecznie rezultatu i zostały zerwane. —- 
W sprawie sfinansowania projektu szewcy per 
traktowali z pewną instytucją kredytową i wa 
runki wysunięte przez tę instytucję doprowa- 
dziły właśnie do rozbicia rokowań. 

— Delegaci na zjazd Rady Zw. Młodzieży 
Polskiej. — W związku z wyznaczonym do 
Poznania na dzień 13 bm. zjazdem Rady Na- 
czelnej Związku Młodzieży Polskiej i sekreta 
rzy generalnych, jako delegaci z Wilna udają 
się ks. dyr. Kafarski i ks. Maciejewski. 

—Ceny materjałów budowanych. — W wy- 
dziaie robót publicznych Urzędu Wojewódzkie- 
go odbyła się konferencja w sprawie ustalenia 
cen na materjały budowlane w miesiącu grud 
niu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
magistratu, Izby Skarbowej, inspektora pracy i 
przedsiębiorców. 

—OTWARCIE NOWEGO Z A- 
KŁADU RESTAURACY JNO-BAROWE- 
GO. jak już donosiliśmy, zakład restauracyjno 
dniach otworzy swoje podwoje przy uł. Wileń- 
skiej nr. 42 (dom oficera polskiego) gościnnie 
witając naszą publiczność. 

Zakład ten istotnie będzie jednym z najwy- 
tworniejszych lokali naszego miasta. Bufet ba- 
rowy zaopatrzony będzie stale w najwybred- 
niejsze zimne i gorące przekąski, a oprócz piw 
nic bogatych we wszelkiego rodzaju trunki i 
napoje wyskokowe, pierwszorzędnych firm kra 
jowych i zagranicznych — bar będzie prowa- 
dził dział wyskokowych napoi mrożonych (со- 
ctailte i flips'y). i 

Stylowe gabinety urządzone ze 
tystycznym napewno zachęcą do ich częstego 
odwiedzania. Podczas obiadów i kolacyj usły 
szymy doborową muzykę salonowo - jazzban- 
dową. Przyznać należy, że w mającym się о- 
tworzyć niebawem lokalu restauracyjnym. wszy 
stko jest urządzone fachowo i z rozmysłeri, 
zmierzającym do całkowitego zadowolenia na- 
szych nawet najbardziej wybrednych bywal- 
ców restauracyjnych, a co najważniejsze, do- 
wiadujemy się, że ceny w „Bachusie“ będą 
przystosowane do dzisiejszych czasów kryzy: 
sowych, a jednocześnie wszystko tam będzie 
smaczne i zdrowe. 

A zatem wkrótce bo w najbliższych dniach 
przekonamy się sami, iż nie jest to reklamą, 
lecz faktem. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR WIELKI POHULANKA. — 
Dzisiejsza popołudniówka będzie ostat- 
niem przedstawieniem słonecznej, pełnej 

doskonałego dowcipu komedji Morstina: 
„Dzika pszezoła”. — (Początek o godz. 4. 
Ceny zniżone. 

Wieczorem przepiękne obrazy dramaty 

cme Stanisława Wyspiańskiego „Zygmunt 

August", które ściągają codziennie tłumy 

publiczności, żądnej wrażeń prawdziwie i 

wysoce artystycznych. Obsada premjerowa 

5 
smakiem as - 

  

      

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Głównego 
poleca: cie łe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

Borpłalny garaż — Ceny kisia, | 
  
  

Wspaniała wystawa dekoracyjna M. Ma- 
kojnika. 

Tami poniedziałek. —. W poniedziałek 
12 bm. o godz, 8-mej w. po raz pierwszy 
po cenach zniżonych o 50 procent potężna 
sztuka Wyspiańskiego „Zygmunt August". 
Będzie to jedno z ostatnich przedstawień 
tego arcydzieła, z powodu zbliżającej się 
premjery „Sprawy Dreyfusa". 

Premjera „Sprawy Dreyfusa“. — Sztu- 
ka ta wzbudziła łatwo zrozumiałe zainte- 
resowanie w szerokich masach społeczeń- 

stwa, tak z powodu swego podłoża histo- 
rycznego, jak i dla sensacyjności i cieka- 

wego, niemal filmowego, ujęcia przez ak- 

torów i reżysera. 
Obsada pierwszorzędna, stylowe kostju 

my, ciekawe dekoracje, udział około 100 о- 

sób! — Premjera we wtorek 13 bm. o g. 
8-mej w Teatrze na iPohulance! 

Hallo! — Hallo! — Niebywała atrakcja 
Wilna! — Będzie nią wizyta „Dzielnego 
Wojaka Szwejka' w koncertowej grze ar- 
tystycznągo tournee, które zagości tylko 
przez 3 dni: (16, 17 i 18 bmi.) w Teatrze na 
'Pohulance, ze znakomitymi artystami pp: 
Ludwikiem Czarnowskim i Leonem Wynwi 
czem w rolach głównych. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* — 
Dziś dwa przedstawienia: po południu o 
godz. 4-tej po cenach zniżonych „Wiktorja 

i jej huzar* z występem Janiny Kulczyc- 
kiej w roli tytułowej. — Wiieczorem prze- 
śliczna operetka Kalmana „Fiołek z Mont- 
martreu' z udziałem majwybitniejszych 
sił artystycznych, z Kulczyeką w: roli ty- 
tułowej. — Zmiżki akademickie ważne. 

— Koncert Oratoryjny Chóru „Echo*. — 
odbędzie się dnia 14 bm. o godz. 19 w saii 
Śniadeckich USB na który ogół społeczeństwa 
wileńskiego zapraszają akademickie  organiza- 
cje katolickie (PAKS). 

W programie oratorja: „Św. Cecylja" i 
„Stabat Mater“ Dworzaka. Jako soliści udział 
biorą pp.: Wanda Hendrichówna Janina Korsak 
Targowska, Michał Artimienko i prof. Adam 
Ludwig. 

— KONCERT NA WPISY. Dziś o (g0- 
dzinie 18 w sali gimnazjum im. J. Lele- 
wela ul. Mickiewicza 38 odbędzie się ;/KON- 
CERT. urządzony staraniem „Koła Mu- 
zycznego' przy Br. [Pom. uczniów. Państwo 
wej Szkoły Technicznej. › 

Dochód przeznacza się na opłaty szkol- 
ne za niezamożnych uczniów. 

Ceny biletów od 50 ;gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— CASINO — Pieśń nocy. 
HELJOS — „Na rozkaz kobiety”. 
PAN — „Mala Hari“. 
HOLLYWOOD — „On i jego siostra“. 
STYLOWY — Droga olbrzymėw. 
SWIATOWID — Halka й 
LUX — „„Czterech z Legji“. 

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego i 
wątroby, kamieniach żółciowych i żółtaczce, 
naturalna woda gorzka „Franciszka - Józefa” 
znakomicie ułatwia trawienie. Żądać w aptek. 

  

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— Upadła z wycieńczenia. — W lokalu P. 
U. P. P.u przy ul. Subocz 20a zasłabła bezro- 
botna maszynistka Helena Jasińska— (Kalwa 
ryjska 80). Lekarz stwierdził wycieńczenie or 
ganizmu i przewiózł chorą do mieszkania. 

— OKRADZIONA PRZEZ SUBLOKA- 
'TORKĘ. — Iwaczyńska Emilja (Bazyljań- 
ska 4) zameldowała policji, że w czasie jej 
nieobecności w mieszkaniu została dokona- 
ma kradzież garderoby damskiej i biżu- 
terji na ogólną sumę zł. 200. Ustalono, że 
kradzieży tej dokonała Lipke Wilhelmina, 
która czasowo zamieszkiwała u poszkodo- 
wanej. Lipke zatrzymano i znaleziono u 
niej część rzeczy, pochodzących z kradzieży 

— OFIARA NIECHLUJSTWA STRÓŻóW. 
Na ul. Św. Mikołaja u па zlodowacialy 
chodnik i odniósł dotkliwe obrażenia głowy 
8-letni M. Wołk (św. Mikołaja 7). 

BRASŁAW 
— UTONĘCIE. — Z Brasławia piszą, że w 

stawie utonął 17-letni Stanisław  Piekarczuk, 
który ślizgał się na niedostatecznie mocnym lo 
dzie. Druga osobai, która również wpadła do 
wody, została wyratowana 19-letniego 
a Bolesławowicza. yratowanym był 

1/-letni Władysław Kierzun. ” 
— PRZEZ OKNO. Na. 'szkiodę Trapuń- 

skiego Izaaka (W. Pohulanka 15) w. nocy 
z dnia 9 Qa 10 bm. podczas snu domowni- 
ków nieznani sprawcy za [pomocą otwarcia 
okna skradli futro damskie „„dachy* i inne 
rzeczy, łącznej wartości 700 zł. 

ŚWIĘCIANY. 
— POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIA- 

TOWEJ. — W dniu 7 bm. iw Święcianach 
odbyło się posiedzenie Sejmikowej Komisji 
Oświatowej. Obrady Komisji toczyły się w 
sali konferencyjnej Sejmiku Święciańskie- 
go pod przewodnictwem p. starosty pow. 
Stefana Mydlarza przy udziale przedstawi- 
ciela Kuratorjum p. Stubiedo, imspektora 
szkolnego p. Baluna i przedstawicieli orga 
nizacyj spolecznych. Ogółem w Komisji о- 
bradowało 60 osób. Referaty na temat о- 
światy pozaszkolnej wygłosili pp. Ober- 
leitner i (Wiasiłojć. Referaty wywołały ży- 
wą i ciekawą dyskusję, w której zabierało 
głos szereg osób, z p. starostą ma czele. 

Z POGRANICZĄ 

Przem „ — Wczoraj aresztowany 
został niejaki Jabłoński, który przekroczył niele 
galnie granicę z Litwy do Polski i przybył do 
Wilna z workiem tytoniu litewskiego.. 

Przemytnika osadzono w areszcie. 

Reumatycy 
i cierpiący na bóle nerwowe powinni we 
własnym interesie wypróbować tabletki TO- 
GAL. Togal uśmierza bóle. Spróbujcie i prze- 
konajcie się sami, lecz  žądajcie we wlasnym 

interesie tylko oryginalnych tabletek TOGAL 
Do nabycia we wszystkich aptekach. Е 

W. Z. P. 43. 
—-=0-0-0=   

SPORT 
CO SŁYCHAc NOWEGO? 

Mówiąc o nowinkach sportowych. na- 

leży na pierwszem miejscu umieścić rado- 
sną nowinę o projektowanem (projekty 
majzupełniej realne, bo życzliwie poparte 

- pizez obydwie strony) zbliżeniu pomiędzy 
hokeistami i varciarzami Rygi i Wólaa — 
Pertraktacje (prowadzone są od pewnego 
czasu zdaje się nie ulegać wątpliwości, że 
wspomniane spotkania dojdą do skutku. 

Specjalnie ucieszyłoby mas dojście do 
skutku spotkania hokeistów, gdyż nasza 
reprezentacyjna (i jedyna zarazem dobra? 
drużyna — Ognisko — zmuszona jest sie- 
dzieć bezczynnie lub wyjeżdżać do Warsza- 
wy, Liwowa, Katowie. 

Narciarzom jest znacznie latwiej, jed- 
nak. walka w. konkurencji „międzynarodo- 

wej“ byłaby doskonałą nagrodą za trudy. 

Zainteresowanie się odznaką „POS* nie 
zmalało mimo nastania zimy. 

Wkrótce już narciarze zaczną odrabiać 
pnzepisowe marsze, a obeenie w sali Ośrod 
ka WF ćwiezy szereg grup gimnastycznych 

Ruch tu panuje przez cały dzień. Gru- 
pa za grupą. rozpoczyna pracę. 

Najliczniejszą bodaj jest grupa urzęd- 

nicza. W sobotę obserwowaliśmy ćwicze- 
nia tej właśnie grupy. Krótki mecz koszy- 
kówki, potem lekkie ówiczenia gimnastycz 
ne. Kogo tam tylko nie bylo. Komendant 
policji insp. Izydorczyk maszeruje obok te- 
nisisty Wenka, madca Trocki wyciga nogi 
aby nadążyć za swym sąsiadem p. G. 

Przewłockim. Referenci województwa obok 
pracowników monopolu, skarbowey obok 
bankowców. 

'W! mniejszej sali ćwiczy druga grupa. 
— To policjanci. Wszyscy w kostjumach, 
wszyscy dobrze zbudowani, bez brzuszków. 
Przerabiają trudniejsze ćwiczenia. 

* * * 

8 Wyjazd naszego czołowego boksera Wojt 
kiewicza do Rygi nie doszedł, niestety, do 
skutku, „to też „Wiojtek* chodzi teraz zły. 
Nie wyjechał nie z własnej winy — to je- 
dyna pociecha w: te mzmartwieniu. 

* * * 

Znakomityb okser polski Edward Ran 
zwyciężył w Nowym Yorku knock-outem 
w piątej rundzie Rube Edmansay'a. (t) 

=———000- 

OFIARY IDEI 
Zmany w calej gminie kozdrowickiej 

Dominik Stiepańczuk, wywrotowiec i ko- 
munista; popełnił onegdaj samobójstwo, |po 
wiesiwszy się w stodole. 

* * * 

We wsi Szumskie gminy ostrowskiej 
nałożono sekwestr na nieruchomość ziem- 
ską dwóch komunistów: Michała Dreczy- 
mowa i Piotra Luśninowa. | 

* * * i 

Nieszczęsne ofiary... Stiepańczuk powie 
sił się. Miał ku temu powody: roztrwonił i 
poż ua złotych, które otrzy- 
mał na agitację komunistyczną. 

R = i Luśninowa obłożono sek- 
Wes „ Komunišci wiec posiadaj jęt- 
ność ziemską? Ktoby to A 
ktoby przypuszczał, że nabyli ją za pienią- 

dze, nadesłane z Mińska na agitację komu - 
mistyczną? A jeżeli powieszą się również 
z rozpaczy? Nieszczęsne ofiary idei. 

Oświadczenie 
W związku z oświadczeniem p. Jerzego Go 

łońskiego, umieszczonem w numerze 313 „Sło 
wa” stwierdzam, że. oświadczenie Korporacji 
Conradia, podane w numerze 309 tegoż pisma 
oparte zostało na prawomocnej i ostatecznej 
uchwale Kompletu Oficerskiego Sądu. Honoro- 
wego 5 p.p. Leg. z dnia 3 grudnia rb. 

Zaznaczam przytem, iż oświadczenie p. J. 

  

  

Gołońskiego mogło wytworzyć w opinji. publi- 

cznej mylne przekonanie o tem, że wprowadzi 

łem moją: Korporację w błąd, co w żaden spo- 

sób nie mogło mieć i nie miało miejsca. 

Wilno, dnia 10 grudnia 1932. 

Włodzimierz Suroż, 1321. 

  

— TĘCZA — GRUDZIEŃ. W grudnio- 
'wym zeszycie „Tęczy*, który przed kilku 
dniami opuścił prasę, ogłosiła redakcja. kona 
kurs na znajomość literatury polskiej. Po- 
mieszczono mianowicie w. numerze dłuż- 
szy fragment pt.: „Koniec świata, oraz 
zilustrowanego pięknemi fotomontażami, 
Fragment ów wyjęty został z jednego z ar- 
cydzieł powieści polskiej. Biorący udział 

w. konkursie powinien dać odpowiedź kto 
jest autorem „Końca świata” i jakiej po- 
wieści jest on fragmentem. — Poza tym 
konkursem mumer grudniowy przynos: 
treść bogatą i obficie ilustrowaną. Do naj- 
ciekawszych tematów numeru należą trzy 
nowele: „Zima*, „Przygoda w dżungli” i 
„Niemowleta“; dalej artykuły: „Myśliwy 
panie kochanku”, „Pogotowie zimowe”, 
„Schorzenia ucha”, „Prawidłowa postawa”, 
„Astronomowie radzą”, „Młyn*, „Nowe fil 
my“ itd. 

„Tęczę* otrzymać można w kioskach, 
u koljporterów, w księgarniach, lub w Ad- 
ministracji — Poznań, Aleje Marcinkow- 

skiego 22. — Abonent otrzymuje 12 zeszy- 
tów pisma, oraz 4 książki darmo według 
wyboru. Prenumerata roczna 20 zł., na pro- 
'wimeji 22 zł. Opłacać ją można kwartalnie. 

RR EE 

Ofiary 
Służba w domu N. N. dane jej z powodu 

chrzcin 20 złotych ofiarowuje dla dzieci ze 
świetlicy nr 1 (lokal „Odrodzenia*) Uniwersy- 
tecka 7. 

Święty Mikołaju, prosimy do szkół Stowa 
rzyszenia Rodziny Wojskowej nie przychodzić, 
bo my mamy dosyć wszystkiego, a oni nawet 
czasem i czarnego chleba nie mają, zrzekamy 
się tych podarunków a te pieniądze dajemy na 
tuednych. 

Dzieci szkół Rodziny Wojskowej składają 
zł. 50. :



  

  

— BISKUP PINSKI KS. BUKRABA 

W NOWOGRÓDKU. W dniu 10 grudnia 

biskup piński, ks. Bukraba, rewizytow ‚ 

wojewodę nowogródzkiego Stefana Świder- 

skiego. 

— POSIEDZENIE RADY  WOJE- 
WÓDZKIEJ. — W dniu 10 bm. pod: prze- 

wodnietwem p. wojewody Stefana. Świder- 

skiego rozpoczęło się posiedzenie Rady Wo, 
jewódzkiej. Na porządku dzieunym szereg 

bieżących spraw. samorządowych. 

— ZJAZD INWALIDÓW WOJENNYCIi 
W WISZNIEWIE. — W. miasteczku Wisz- 
niewie odbył się omegdaj organizacyjny 

Zjazd Grupy Inwalidów Wojennych. Z naj 
bliższej okolicy Wiszniewa zjechało się po- 

nad 100 inwalidów, wdów i sierót. 
Zebraniu chwalili zorganizować Grupę 

Zwązku Inwalidów. Wojennych w. Wisznie- 
wie, prezesem której obrano p. Owiertnien- 
skiego, osadnika - „jnwalidę, 

Następnie udano się do miejscowego 

kościoła, skąd 'wyruszono złożyć wieniec 
nad grobem 3 nieznanych żołnierzy pol- 
skich, poległych w walkach z bolszewika- 
mi w 1920 r. Nad mogiłą wygłosił okolicz- 
mościowe przemówienie prezes Cwiert- 
niewski. ‚ 

W sali Urzędu Gminnego, której užy- 

czył p. wójt gminy, nastąpiło powitanie 
gości, przybyłych do ,Wiszniewa, a więc 
pp: Kierownika Oddziału spraw inwalidów 
wojennych Ludwika Humpolę, prezesa Ja- 
na Mierzwę z Lidy, oraz p. Edwarda Kine- 
la, przedstawiciela Starostwa w 'Wołoży- 

nie. — Następnie p. Humpola skreślił hi- 
storję naszego młodego lotnictwa sporto- 
wego craz wyczynu Śp. Żwirki i inż. Wi- 

gury. , 
Po omówieniu szeregu spraw. organiza- 

cyjnych zebrani wysłali depesze hołdowni- 
cze do Prezydenta Rzeczyjpospolitej, Mar- 
szałka: Piłsudskiego i p. Wojewody Nowo- 
gródzkiego, poczem odśpiewano „Rotę”. 

Pierwszy występ gromady inwalidów 
wojennych w Wiszmiewie uczymił na miesz- 

kańcach miasteczka b. dodatnie wrażenie. 
Zebraniu przewodniczył p. Humpola z 

Nowogródka. 

—Z ŻYCIA TATARÓW W NOWO- 
GRÓDKU. — W dniu 9 grudnia w lokaiu 
parafjainym mahometan w Nowogródku 
przy ul. Piłsudskiego, staraniem związku 
Kulturalno - oświatowego tatarów, odbył 
się odczyt wojew. inspektora ogrodnictwa 
p. Białkowskiego o sadownictwie. Odczyt. 
zgromadził około 60 osób. Związek kult.- 
oświatowy tatarów — ostatnio coraz częś- 
ciej urządza zebrania swych członków i u- 

rządza imprezy — dowodząc tem swej ży- 
wotnošci. 

— BACZNOŚĆ NARCIARZE. W sobo- 
tę wieczorem odbyło się pierwsze posie- 
dzenie zarządu Klubu narciarskiego w No- 
wogródku. Na porządku dziennym sprawy: 

organizacja zarządu, plan pracy na bieżą- 
cy okres zimowy, sprawozdania. 

Zainteresowanie narciarstwem, dzięki 
akcji Związku Strzeleckiego i harcerstwa 
na terenie Nowogródka, przy sprzyjają- 

cych warunkach terenowych — stale wzra 
sta. Zapewne w bieżącym sezonie będziemy 
mieli w Nowogródku kilka o większej ska- 
li zawodów. narciarskich. 

Szczegóły posiedzenia zarządu Klubu 
narciarskiego — podamy w mastępnm nu- 
menze. 

— NIEDOMAGANIA LOKOMOCJI AU 
TOBUSOWEJ NA LINJI NOWOJELNIA - 
NOWOGRÓDEK. Ostatnio na trasie 
Nowogródek — Nowojelnia, kursujące au- 

tobusy poczęły wykazywać miedomagania; 
wiskutek drobnych uszkodzeń autobusy za- 

  

   

    

  
  

  

Bźwiąkowiac ||| | 
Kino „P3LONIA“ oacztowa 4. 
BETTENODGEZRIESTPZZ CTODAY TOKETSIEDEKOW NŚ 

Dziś! Najpstężniejszy twór techniki 
genjrsza ai w lilmie p. t. 

68 dramat augiel- 
„PLAN w skiego K 
który pod grorą śmierci w czasie wiei- 
kiej wojny dokonywuje na wrogiem 
terytorjum, bohaterskich czynów wy- 
wiadowczych. W rolach głównych: 
wspaniały typ człowieka czynu Brłan 
Ahersa | urscza Magdalela Carrol. 
Brawurowa eksped, ang elsk, samołotn 
wywiad. na wrogiem terytorjnm! Mro- 
żąca krew w żyłach groźna walka w 
powietrza! Żywcem zakopani! Serce 

kochaiacei kobiety 
— 

KINO PALACE" | 
Grzeszk. 18. į 

 PROPOCZETETRYERKEWESCIECZZIRA РУ LAME" RT ! 

“step 40 gr. | 
Dziś! 

Agnis hr. Esterhazy, Daisy D'Ora 
i Gustaw Giesi 

w dramacie z życia aktórów 

Rozkosz zemsty 
Miłość zacnego dziewczęcia do wiel» 

kiego tragika sceny. 

        
  
  

  

Dźwiękowiac 

Kino „ĄPOL LO" 
Dsminik. 26. 

Wstęp od 49 gr. 
Na żądanie Sz. Publiczności wznawia- 
my arcyfilm, który tryamfalnym po- 
chsdem kroczy na ekranach wszyste 

kich stolic Świata 

HAJDA TROJKA | 
W rol. gł. czarująca O; ga Czechowa, 
niezrównany H. Szietew i najwybli- 
miejszy art. teatru  Stauisławskiego 
Michał Czechow. Śpiewy rosyjskie 
solowe i chórslae. Cudowne melodje. 

  
  

   
Początek sasnzów 

   

    

wielka 7. 

е 50 — 60 

Oirzymano suknai kamgarny na kostjumy i piaszcze damskie i 
fraki i spodnie, 

i jedwabie najnewsze kolory i galunki. 

Na wszystkie towary ceny Specjzainie zniżone. 

męskie — па smekingi, 

  

   trzymują się w drodze ąc podróż- 

nych na stratę czasu. Os i taki wypadek 

miał miejsce w dniu 8 bm., w drodze z No- 

wojelni do Nowogródka. Autobus stał w 
drodze dobre pó! godziny, nim uszkodzenie 
naprawiono. 

Niedomagania te wynikają z winy ob- 
sługi. Samochód, zanim pójdzie w drogę, 
powinien (być dokładnie obejrzany, aby nie 
trafiały się w drodze jakiekolwiek niespo- 

dzianki. 
Sądzimy, że zainteresowani właściciele 

autobusów: zwirócą луе wlasnym imteresie 
większą uwagę na obsług: zyn. 

Gorzej będzie, gdy w te 
gerować wiładze. 

—(CO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM. 
Dziś i dni następnych: „Hajda trojka“ 7 
Olgą Czechową w: roli głównej. Film dobry 

TR 
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— PRZEDSTAWIENIE I LOTERJA 
W STRZELCU. — Dnia 8 bm. Teatr Strze- 
lecki wystawił sztukę ipt.: „Serce Komen- 
danta“. Reżyserja, dekoracje i gra zespołu 
dobre. — W! tymże dniu staraniem Oddzia- 
łu Słonimskiego Strzelca urządzono loterję 
fantową. ‹ 

— O WCZEŚNIEJSZE ŚWIATŁO. — 
Mieszkańcy miasta, a szczególnie sfery u- 
rzędnicze narzekają, że już o godz. 14,15— 
14,25 jest tak: ciemno, że nie można praco- 

wać. Urzędy zaś mie są zaopatrzone w in- 
nego rodzaju oświetlenie. Možeby magist- 
rat zdecydował się jedn:k rozpocząć pracę 

w elektrowni o pół godz wcześniej? — 
Napewno na tem nie straci. 

— EPIDEMJA SZKARLATYNY W 
ŻYROWICACH ZLIKWIDOWANA. Dzię- 
ki usiinym zabiegom lekarskim, udało się 

calkowicie opanować epidemję szkarlatyny 
w, Żyrowicach. Jak nas informuje państwo 
wa szkoła średnia w Żyrowicach, w szkole 
tej zanotowano tylko jeden wypadek za- 
chorowania; obecnie sytuacja jest o tyle 
dobra, że wszelkie zarządzenia izolacyjne 
zostały cofnięte, zaś ewentualna- pnzerwa 

w maukach wydaje się być wykluczoną. 
— NA MARGINESIE PRAC KOMI- 

TETU OBCHODU WIELKICH ROCZNIC 
SŁONIMA. — JAK SPOPULARYZOWAĆ 
ROCZNICĘ. — Odbywające się obecnie czę 
ste „zebrania Komitetu ,Obchodu 400-lecia 
nadania Slonimowi praw magdeburskich, 
300-lecia śmierci Liwa Sapiehy — starosty 
slonimskiego i 150-lecia otwarcia kanału 
ks. Ogińskiego, świadczą niewątpliwie o 
pracach wstępnych i przygotowawczych do 
tych ufroczystości. Lecz stwierdzić niestety 
niależy, że nietylko poza Słonimem i jego 
powiatem, o istnieniu tego Komitetu nie 
wiele kto wie, ale nawet w samem mieście 
są ludzie, którzy o projektach komitetu i o 
jego egzystencji nie mie słyszeli, powodze- 
nie zaś pracy komitetu zależy w: znacznej 
mierze od skutecznej projpagandy. 

Sprawa rocznic słonimskich nie może 
być uważana za uroczystość o charakterze 
lokalnym, a nawet obchodem, interesują- 

cym tylko dwa północno - wschodnie woje- 
wództwa: wileńskie i nowogródzkie. Róż- 
ne względy bowiem, a specjalnie wzgląd 
polityczny przemawiają za tem, by organi- 
zowane przez komitet uroczystości były 
przedmiotem jakmajżywszego zainteresowa 

nia w całym kraju. Dlatego też uważalibyś 
my za wskazane, by komitet obchodu sło- 

nimskich uroczystości, ewentualnie słonim- 
ski oddział Towarzystwa Krajoznawczego, 
zwróciły się do Ministerstwa Poczt i Tele- 
grafów o wydanie serji pocztówek i znacz- 
ków pocztowych z widokami zabytków sło 
nimszczyzny, względnie panoramy miasta. 
Przychylne stanowisko ministerstwa w tej 
sprawie, mależycie spopularyzowaloby uro- 
czystości słonimskie na terenie calej Ро!- 
ski i wzbudziłyby powszechne zaintereso- 
wanie. Ale trzeba pamiętać, że uroczystoś- 
ci te mają się odbyć w czerweu roku przy- 
szłego, przeto sprawa omawiana wyżej wy= 
daje się być pilną, a zatem kiomitet obcho- 
du musiałby poczynić starania w tym kie- 
runku, w czasie możliwie najkrótszym. 

Drugą kwestją, która zapewne wpłynie 
na zwiększenie frekwencji uczestników ob- 
chodu, to sprawa licznych wycieczek lądo- 

wych i wzecznych do Słonima i przez Sło- 
nim. W sprawie tej zostały już rozpoczęte 
prace Tow. Krajozn, w: Śłonimie, Ligi Mor 
skiej i Kolonjalnej i Klubu kajakowców, 
które omówimy w najbliższym czasie. 

Wiktor Klimkiewicz. 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach | i 

składach aptecznych znanego 
środka ed odcizków 

row. A. PAKA. 

  

    
„BL 

Dziś wstęp od 75 gr. 

  

  

    

     

    

Potężny dramat dźwiękowy reżys. Józefa 

KINO 0 g. 615, — 8. — 18 
DŽWIĘKOWE 

„ŚWIATOWiD* 

UKRODNO, Brygidzka 2. TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
W roli gł: Philips Holmes i Sylvia Sydney    

Sternberga 

|| LeonardPikieli$yn 

Wyprzedaż resztek 

    

   
     

   

  
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

MATA HARI W dnie Świąteczne o godz 2ej Na 1-szy 

Ostatnie dwa dni! Całe wiino mówi o największym fiimie sezonu 
W rewelacyjnej obsadzie; ubustwisns GRETA GARBO, najulotieńszy 
RAMON NOVARRO, słynni Lionel Barrymore, Lewis Siena i in. 
Nad program urozmaicone dodatki dźwiękowe. Sesnse 4, 6, B i 10,15 

Seans ceny zniżone. 

  

Tel. 11-55. 

Dziś! Najnowsza sensacja dzby obscneji 

Dźwiękowe nasza genialna P B AE Žž sę 
Kino ro: aczka zd E R Šš š śpiewa i mówi w superfilmie amer. proś. 1933 r. 

BE PE Film stwcrzony olbrzymim kosztem 
KELISS „BA RCZBEAŹŻ WOBIETY Film ten demonstrowany jednsczaśnie 

w Warszawie z niebywałem powodzeniem! Nad progr. dod, dźwięk. Pocz. 4, 6, 8 i 10,20 Na 1-szy sesus ceny zniżone 

  

proc. taniej. 

   

nz suknie wełny 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wieika 47, tel. 15 41 

Ceny zniżone. Dziś ! Największy snkces kinematografji europejskiej 

„„BIEŚŃ NOCY** w którym Śpiewa 
nasz sławny rodak 

Dia młodzieży dozwolone 

$. WI$EGRTE, Nad program: Występy zaakomitego 
odkrywcy nauk tajemnych 

BAR RIEBUR A 
Uwaga! Film tan odznazza się niebywałą precyzją i czystością odtworzowego dźwięku. 

który po kazdym seansie zademcustruje 
'zareg tek zwanych eksperymentów z 

dziedzin;: hypnetyzmu, tełepatji, jasaowidzenia i t, d. a potem cbj:šni publiczneści jasię to robi, tak że ksżdy Sim 
potrafi natychimi:st wykoneć te „cuda* — Seanst: 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt o 

Specjalnie dla zadowcienia Sz. Publiczności dodajemy nad progrzm ni zwykle wesołą komedję 
godz. 2 ej. 
udzisłem FLIP i FLAP. 

  

Rzeje wileńskie 
NIEDZIELA 11 GRUDNIA 

10.00 Nabożeństwo; 11,58 Czas; 12,10 Ko 

Dźwiękowa 

"PAN" 
Wielka 42, tei, 528 

kino 
człość jak najnowszy przebój 

BLA$ŚKE E CIEREE ĄERO 
w którym dwie po.ęgi srebrnego ekranu Siivis SIDNEY i niezspomniany .Dr. Jekył: i Mr. Hyde* Fredric MAREK 

wzruszają, (szałamiają i czerują swą koscertową grą. Wkrójce na paszym ekranie 

CORAZ RZADZIEJ pojawiają się lilmy, które pod względem treści, reżyserji i gry Stanowią tax doskonałą narmonijnę 

З СЕ 
  

    
  

munikat meteorologiczny; 12,15 Poranek sym- Dźwiękowe kino Dziś! Niezrównana szzmpańska 100 proc. kom prod. o! 
foniczny; zagadnień higiens kobiet— w roj. gł perła czeskiego humoru znakomity 

a Z ARS aa | Kiwi HOLLYWGOD ©R B EGO $IO$TR A wista Burian i wszech. sławy Anny Ondra 

rolniczo - meteorologiczny; 14.05 O urządza- MiciemA 22 Film w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały. : 

niu i prowadzeniu gospodarstw  małorolnych DE Nad program dodatki dźwiękowe. Począt:k o godz. śwej 

— odczyt; 14.25 Muzyka; 14.40 Słuchowisko 
prawnicze dła rolników; 15.00 Audycja dla k Dziś pierwszy raz w Wilnie dawno oczekiwane nieśmiertelne arcydzieło cperowe St. Moniuszki 

wszystkich; 16.00 Audycja dla młodzieży; 16,25 kwakawy, Najwspanialszy dźwiękowiec polskiej produkcji w wykonanie całego 
Utwory. popularne na: wibrafonie_ w wykonaniu Kino-Teatr zespołu opery warszawskiej. Przepiękne arie w wykonsniu najwięk 

SS is a M MAS szego tenora wszystkich czasów WŁ. LADISA KIEPURY. Wspsniały 

Wiktora Kliczkowskiego; 16.45 W świetie ram „ŚWIATOWID” tuumt polskiej muzyki i polskiej pieśni. W roli tytułowej niezrówusmi 
py — nowości teatralne omówi Tadeusz iopa 

lewski; 17,00 Recital fortepianowy; Komunika- 

ty; Dalszy ciąg recitalu; 18.00 Program na po 

niedzialek; Muzyka lekka; Wiadomości bieżą- 

ce; Dalszy ciąg muzyki lekkiej; 18.50 Kobieta 

w życiu społecznem — pogadanka; 19,05 -- 

Łitewska audycja literacka; 19.20 Rozmaitości; 

19,25 Słuchowisko; 20.00 Koncert; 21.00 Wia- 

domości sportowe z Wilna i prowincji; 21,10 

Dalszy ciąg koncertu; 22.00 Muzyka taneczna; 

22.55 Komunikat meteorologiczny; 23.00 Mu- 

zyka taneczna. 

WITOLD JUREWICZ 
były majster firmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki, biźnterję, 
srebre, pistery or z wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ml Ad. Micziewicza 4 

  

   
  

  

Uwagał | 
Pierwszorzędny zakład krawiecki 

damskich okryć i futer 

W. RACHMANA 
przeprowadził się z ol. Kelwaryj- 

skiej na ut. WILEŃSKĄ 32 m. 1. 
Wykonznie pnnktuslne Ceny przystpęne, 

(it farepiante, mai, idatacoj 
    
  

  

    
4 ž (F-ma istuieje od r. 1874) 

iimo, Niemiecka 8, m. Ti 
  

  

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

sprzedaż 

Mickiewicza 9. 

    

Zorika Szymańsk». 

EEST TE 

  

40.000 
nie. tyiko wyprodukowanycń, ale sprzedanych SAMO- 

CHODÓW PRAGA świadczy o powodzeniu tej marki. Ten 
wielki sukces zawdzięczamy pierwszorzędnej jakości 

materjału oraz solidne! Konstrukcj'. 

Oświecim - Praga — Auto 
Fabryka: „Sświęcim * Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 

Spółka Akcyjna, Gświęcim i. 

—==Bluro sprzedaży: WILNO, OSTROBRAMSKA 5.   

    

  

w ĘG LA GÓRNO - 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelrie 

zaplombowanych wozach. 

    

         

      

   

LE KONIECZNIE 
TYM ZNAKIEM 
ABRYCZNYM 
ERCE 
PIERŚCIENIU 

CK2M: FARMACLUTYCINA (AP, KOWALSKI» WARSZAWA 

W
N
I
M
 

A 

FABRYKA 
  

  kruka mowa 

Poaiski $kiap Materiałów 
Pišmieknych 

„ELEONORA“ 
Ś-to Jańska Nr. 1. 

Wszelkie papiery, meterįaiy biurowe, malar- 
skie, kreślarskie, bilety wizytowe i t. p. 
Ozdoby choinkowe Pocztówki świąteczne i 
ine. Kalendsrze Ścienne i biurowe na 1933 r. 

FABRYKA 

  

    

     
   
Z-AMTUE NIĘ STUDENT U.S.B. 

na folwark lub sprze- wydz. mat. - przyr. 
dam dom murowany w na dogodnych warun - 
W.rie w uroczej miej- kach udziela korepety- 
scowości (osobniak) -cyj w zakresie 8 kl. 
walny od podatków na Może wyjechać na pro- 
'at 15, dochodowy, — wincję. Adres: Zarzecz 
5 sążni własnej zie- na 2 — 1. lub Witeb- 
mi z ogrodem owoco- ska 7 — I. 
w. -warzywnym. Infor- - ———— 

  

  

  

A a, - ° macje:—- J. D., Wilno, „ E 

Ratujcie zdrowie! | (Fi."="* "takaie 
= PNYTYTTYPYPPTTYFYCYF 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 

maitszych chorób -— zanieczyszcza krew i 

mianę materji. 

  

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze. s P RZED AM MIE SZKANTA 

Wiwulskiego 9. 3 pokoje z kuchnią — 
че EEEE 3 ом WSZODAG O ЙОО 

D O M Do wynajęcia Popław- 
murowany za 7,800 zł. ską 29, 
do: sprzedania, UL Klo- — —  — 
псма 34 (Nowozabudo Qq 1 stycznia 1933 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 
tworzy złą prze- 

Słynne od 50 lat w całym świecie r. 

wanie). vędą wolne mieszkania 

ZIOŁA ZGÓRHARCUD-ralLAUERA | - ———— o Ti 4 pokojach. Ul. 
Só A Е Fortepian Mickiewicza Nr. 15 do 

sę dobrym: środkiem przeczyszczającym, ułatwiają iunkcję «”- Beckera — najnowszej wiedzieć się ul. Tatar- 

ganów trawienia, wzmacniają organizm ® pobudzają zoetvt. konstrukcji, krzyżowy, ska nr. I — 10 ой 5— 

wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i'złot.rneda- 

lami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i 

innych miastach. 

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

sprzedam ul. Kościuszki 7 po poł. 
12 m. 19. i 2 ŽŽ 

ZGINĘŁA MIESZKANIE 
--4 pokoje z kuchnią ze 

Pianino wszystkiemi wygoda -' 
koncertowe nowe do mi do wynajęcia. Su- 

sprzedania spiesznie — bocz 6. 

Wielka 41 — 2 

Zioła z gór Harcu Dra Łanern zostały nagrtadzone ne 

wielu 
  

Sprzedaż w aptekach składach aptecznych. 
  

  

  
  "štabo MEBLI 

F. EILENKIN I $-ta 
Spółka z ogr. odp. 

wiino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 

Ą gabinety, łóżka nikiowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

it.p. Ceny znacznie zniżone. 

    
  

  

GABIRBT 
Ratjonainej kosmetyki leczniczej 

    
  

  

Wilnie Wacław Leśniewski. zamieszkały w Wi 
nie przy ul. M. Pohulance 13-2 na zasadzie art. 
1030 UPC. obwieszcza, u 1 
1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. оО 

Sawicz Nr. 11 — 1 odbędzie się sprzedaž Z li- Ę 

umeblowania mieszkania, 0szacowanego Na SU- 
mę 10.000 zł. na zaspokojenie pretensji Ideia 
Snipiszkiera w sumie 15.000 zł. z procentami i 

kosztami. 

  

  

do ае „MIESZKANIE 
PIANINO 4 i 5 pokojowe do 

koncertowe do sprze- «+ wynajęcia  Wiwul- 

Ei = SBOGOG — dania niedrogo. — — kiego 9. 

OBWIESZCZENIE DOK śpiesznie. od 10-eį do + —— ad żę 

+ i 2-ej — DO WYNAJĘCIA 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w Żeldowicz A p. Trocka 11 a aus sęk = 

chor. skórne, wenery - -. -- 
czne, narządów moczo- „S ZREDERA 

wych * pianino w dobrym sta- 
do 1, od 5 do 8 nie okazyjnie bardzo ta 

kuchnią Słucka 17. 

POKÓJ 
umeblowany Zz wygo- 

  

  

iż w dniu 12 grudnia 

= E ‚ wieczorem. nio do sprzedania. — dami do wynajęcia, — 
cytacji publicznej majątku ruchomego, należące DOKTO! Odlądać Pańska 4 m. 2 
go do josela Sztejngauera, składającego się z R 1801 od a o aa „Gz 

Teldowiczewa "Tatarska 1, m. 9. 
kobiece, weneryczne — . — = r 
narządów * moczawych FORTEPIAN 

gabinetowy,  krzyżo - Komornik Sądowy W. Leśniewski. og]. Mickiewicza 24. omornik Sądowy W. Leśniewski. ul. Mickiewicza 24, wy mały, znanej zagr. 

POK6] 
DO WYNAJĘCIA 

z wygodami i 'azien- 
ką Ul, Królewska 5 — 
ed 
  

    

  

  

    

   w 

-- przesyła szybka i 

* osaba, 

MIESZKANIE 
z 3i 4 pokoi ze wszeł 
kiemi wygodami nowo- 
czesnemi, wanna ma 
miejscu do wynajęcia. 
Wilno ul. Słowackiego 
17. 

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchuią de 
wyuajęcia. Dowiedrieć 
się Białostocka 6 — L 
codziennie od 3 pepoł. 
do 4.30 

MIESZKANIA 
315 pokojowe do wy- 
najęcia. Mickiewicza 45. 

  

  

POSZUKUJĄ 
PRACY 

YPFPYYYYVYVPYFYFFTYVI 

RZĄDCA 
rolny z długoletnią pra 
ktyką i dobremi świa- 
dectwami kawaler 
lat 45, pracowity, tcz- 
ciwy, energiczny, ©- 
szczędny szuka pracy* 
do majątku rządcy, ©- 
konoma, — magazynie- 
ra, nadgajowego, lub 

kierownika  mleczar - 
ni za utrzymanie. 
Oferty do „Słowa — 
pod „Rządca“. 

  

MŁODA 
inteligentna osoba pe- 
szukuje posady — de 
dzieci jako wychowaw - 
czyni. Oferty pod „wy- 
chowawczyni* w red. 
„Słowa”. 
ED TLS DOZÓR 

RÓŻNE 
RESTA TAN 

Dyrekcja Koionji 
dla psychicznie choryca 

„JANIELISZKI“ 
przyjmuje chorycia — 
opieka lekarza.psycijat. 
Całkowite utrzymanie 
80 zł. miesięcznie Po- 
rozumieć się możaa te- 
lefonicznie poczta 
Połuknia, Nr, i „Jauie- 
liszki*. Dla niezamoźć- 
nych uitępstwo do 25 
proc, 

UCZENICĘ 
z mł. kl. gimn. arzyj- 
mę na mieszkanie; wa- 
runki b. dog., apieka 
najtroskliwsza, tow. có-- 
reczki (I kl. gimn. SS. 

) Urząd Woje- 
pok. 69, K. 

  

  

  

      

LISTY NA LITWĘ 
regu 

larnie biuro L. Tajec— 
Riga Postfach nr. 54 

Na odpowiedź załączyć 
znaczek pocztowy ma* 
60 groszy. 

508 procent 
otrzyma ten, kita zga- 
dzi się opłacać koszta 
patentu na wyn:lazek, 
który zrobi przewzót w 
maszynkach zscerskich. 
Wynalazek pewny. Ko- 
szta za patent wynoszę 
kilkaset złotych. Nie- 
zwłocznie po słinanzo- 
waniu patent: procent 
i sumę  wydatkowanę 
wypłaci się О оее 
prosi  wynslazca: №. 
Czesnowski, Popowska 
35, m. 3 Pożądena jest 

mające pojęcie 
0 maszynkach  zecec- 
skich. 
  

o Zgubv 

DNIA 7 GRUDNIA w 
godzinach popołudnie - 
wych zgubiono legity- 

  

   

  

    

  

GTW GE WC GB PL An —— = 
tel. 277, fabr. -— okazyjnie do > obis 

Wilno. Mickiewicza 31 m. 4. | muzamemamau -- 0 0 sprzedania b. tanio. — „DU Ż Mój, z wioną na nazwisko Rye 
Lekar л ‚ РивибеЫеко 30 т. 23. umeblowany pokój, 7 ińskiego Lu ; 

RO ekarze Or. Hanyłkiowiczowa wat Eisudakiego 30 M. 29. agrieneci wejėciemi ziūskiego,Lucjana 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- | TANSSNENENESNNNE Cjoroby skórne, lecze- Kupno BEMYTZGE аннна 1У Swynajecia św. Fili. taskawego znalazcę ш- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- nie włosów, kosmetyka 1 SPRZEDAŻ Lekcje a че 1; SW prasza się o zwrst, uł 

29 cz RE a DARA Dr. Wolfson PE operacje KO „vvvepevyvyvyrvvevė*“ mamas S | __ ..hudwisarska il m. 10. 

wedhig wrot. Śpuhia. Wypadanie włosów, | waaee "skóre UL PRYM. l 125— —z>pgg gy UDZIELA M świeżo odremonto-  Skrądzioną 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków Wileńska 7, tel. 10.67.:5 Wileńska 33 m. 1-— 4, sprzedania nowe — lekcyj fran »— wane. ze wszystkiemi książeczkę | Inwalidzką 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- | od 9 — Li 4 8 Z powodu wyjazdu na murowane, wolne od —korepetycje —niedro wygodami 6 pokoi — wydaną przez Starost- 

tyki racjonalnej. DOM sk „do Warszawy w podatku, możaa poje- go. Mickiewicza 42 — “LO WYNAJĘCIA wo Baranowickie Dm- | 

Codziennie od @. 10—8. do sprzedania. Ul. Ros $THdmu przerwie przy- qsączo, Ul. Wiwulskie- 11 tel. 794 od 2 — 4 W. Pohulanka 36 m. 5. binie Konstanteme — 

= w.z.p. |sa Nr. 12. Je. go 26 — 1. po poł. wiadomość u dozorcy. unieważnia sią. 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* 
ZĘ 
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Redaktor w/z Witold Tatarzynski.


