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Przypadek zrządził, że czytając wy- 

daną przed kilkoma tygodniami w Pary- 

żu książkę p. Guy de la Batut p.t. „Fa- 

choda“ miałem jednocześnie wydaną 

przed 4-ma laty we Lwowie ksiązkę A- 

dolia M. Bocheńskiego „Ustrój a racja 

stanu”. Guy de la Batut przypomina, u- 

zupełnia i potwierdza, ciekawe, bystre 

i na poziomie dużej kultury historycznej 

stojące uwagi p. Bocheńskiego. Dlatego 

recenzja książki francuskiego autora roz- 
rosła się nieco, łącząc w tytule Afrykę i 

Paryż z cichą wsią tarnopolskiego Po- 

doła. 

Faszoda. W Laroussie pod tą nazwą 

znajdujemy wyjaśnienie: „Miejscowość, 

w egipskim Sudanie została zajęta w ro- 

ku 1895 przez wyprawę francuską Mar- 

chanda, potem zaś oddano Anglikom". 

Faszoda była cudnym,  dziennikai- 

sko - cudnym epizodem (pomyśleć tyl- 

ko, co za depesze, korespondencje, repar 

taże!) zetknięcia się dwu konkurujących 

imperjalizmów na kontynencie airykań- 

skim. Gabinet Bourgois _ postanowił 

ubiec Anglję w Sudanie. Od południa 

od Konga, wyruszyła misja Marchanda, 

mająca „ustalić komunikację między fran 

cuskiem Kongiem a Nilem". Marchand sta 

nął w Faszodzie 10 lipca 1928 r. Tym-- 

czasem sirdar Kitchener szedł od półno 

cy: zgniótł mahdystów, zajął Chartum. 

19 września dotarł do Faszody, nad któ 

rą powiewał trójkolorowy sztandar. Bu- 

rza, duża burza wisiała na włosku. Na 

szczęście Kitchener i Marchand (przy 

którym był Mangin, wówczas porucznik; 

ząchowali zimną krew. Kitchener zażądał 

opuszczenia Faszody; zagroził, że na wy 
padek odmowy wolę swą i tak przepro 

wadzi, mając większe siły. Marchand 

odpowiedział, że musi szanować rozpo- 

rządzenie swego rządu, dodając: „w о- 

bronie jego gotowi jesteśmy i ja i moi 

towarzysze zginąć co do jednego*. „Ża- 

łuję, że nie jesteście Anglikami* — od- 
powiedział Kitchener*. Ale czy wiecie, 

że wasza odmowa może zadecydować a 

wojnie między naszemi panstwami?“ 

Marchand odparł: „Jesteśmy żołnierza- 

mi, nie dyplomatami. Oddajmy decyzję 

naszym rządom. Sirdar się zgodził. 

Zaczęły się rozmowy między Pary- 

żem a Londynem. Brali w nich udział: 

Delcassć, sir Edmund Mousson, ambasa- 

dor brytyjski w Paryżu, baron de Cour- 

cel, ambasador Francji w Londynie i 

lord Salisbury, premier brytyjski. Publi- 

czność po obu stronach kanału szalała. 

Chodziło przecież o prestige obu narc- 

dów. Marchand stał się bohaterem dnia. 

Dostał Legję honorową, ale rząd francu- 

ski po długich tarciach i debatach po- 

stanowił wycofać się z Faszody. 

Mimo szalejącej ulicy, przeważyło 

szalę kilku mężów stanu z Clemenceau i 

Delcassć na czele. Ci mężowie stanu nie 

dali się steroryzować małemu nacjonaliz 

mowi ulicznemu sklepikarzy i studen- 

tów. Wiedzieli, gdzie leży naprawdę :2- 

cja stanu państwa: pamiętali o drugiej 

stronie Wogezów. 

Faszoda zakończyła jeden okres poli- 
tyki zagranicznej, Srancji. Była punktem 
kulminacyjnym jednego okresu, zamknę- 
ła go. Zdawało się że zamknęła go hańbą 

dla Francji. Stało się wprost przeciwnie. 

Faszoda zapoczątkowała nową linję poli 

tyczną, która przyniosła Francji dzień 

28 czerwca 1919 roku. 
Faszoda zakończyła jeden okres poli- 

tem. Pięknym niewątpliwie, brawuro- 

wym nawet, ale tylko incydentem. Incy- 

dent ten symbolizował pewną linję iran- 

cuskiej polityki zagranicznej. 
Jest stałem zjawiskiem we  francu- 

skiej historji, że po każdej większej klę- 
sce kontynentalnej, następuje siłą rzeczy 
okres ekspansji w kierunku kolonjalnyin. 

Poprostu działa tu konieczność rehabilita 

cji. W oczach świata, w oczach włas- 

nych, w oczach własnego społeczeń- 

stwa. 

  

do domu, łub z prze 

Tak było po pierwszej przegranej e- 

popei napoleońskiej, gdy Francja utrwa 

liła swe panowanie w północnej Afryce, 

Algierze, Tunisie i Marokku. Tak samo 

po Sedanie, ambicja państwowa żądała 

znów rehabilitacji. Stąd znów silny okres 
ekspansji kolonjalnej. Końcem tego okie 

su była Faszoda. 

W dniu 23 stycznia 1899 r. interpe- 

lowano w Izbie ministra Delcassć'ego o 

Faszodę. Delcassć odpowiedział: „„Zaczy 

namy być w przededniu wypadków, nio 

gących zmienić całokształt stosunków 
światowych. Wypadki te nie powinny 

zastać Francji osłabionej. Nasuwa się 

więc konieczność polityki czujnej i u- 

ważnej, by nie poświęcać interesów pier 

wszorzędnych dla drugorzędnych. Nasz 

główny cel musimy mieć stale przed o- 

czyma“. 

Dzień 11 listopada 1918 r. był spał- 

nieniem słów  natchnionego ministra. 

Przejście do porządku dziennego nad e- 

mocjonalną, ale nie racjonalną Faszodą, 

pozwoliło Francji zapoczątkować  polity 

kę zbliżenia do Anglji, politykę trójporo 

zumienia, którego konsekwencją było о- 

degranie się w stosunku do 1870 roku. 

Łączność z Bocheńskim?  Faszoda, 

która wydając się opinji klęską, zapo- 

czątkowała w rzeczywistości zwycięstwa 

polityki francuskiej, potwierdza w zupeł 

ności tezę Bocheńskiego, o konieczności 

odebrania polityki zagranicznej państwa 

organom zależnym od nastrojów ulicy. 

Bocheński daje nam sześć historycznych 

przykładów na dowód, że t. zw. opinja 

publiczna zazwyczaj nie rozumie rzeczy 

wistości. Tak było z Richelieu, Bismarc- 

ckiem, czy Cavourem, którzy wbrew o- 

pinij publicznych przeprowadzali swe 

programy, budując potęgę państwa. Ale 

już Ferry i Grey nie mogli tego zrobić. 

Dlaczego? Bo idąc przeciw opinii nie 

mieli jak tamci, oparcia w czynniku sta- 

łym: monarchji. Faszoda przypadkiem 

się udała. Niemniej może być siódmym 
argumentem Bocheńskiego. 

Mieczysław Pruszyński. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
h' RĄNOWICZE — ul. Szepiyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodziwierowa. 
GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 
HORODZIEjJ — Księgarnia Koi. „Ruch“ 

DRUJA — Kowkin. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

  

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOGLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdciman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa -— Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

WOŁOŻYN — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY __ M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5, 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Rach”. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

  

otoczona ścisłą tajemnicą 
BERLIN PAT. — Wczorajsza konie- 

rencja kanclerza Schłeichera z przywód+ 

cą niemiecko - narodowych  Hugenber- 

giem trwała 2 i pół godziny. Wyniki 

rozmowy otaczają koła rządowe tajemni- 

cą. Zbliżona do Schleichera „Taegliche 

Rundschau“ potwierdza informacje Grze 

gorza Strassera, jako kandydata na sta- 

nowisko wicekanclerza i komisarza rzą 
du Rzeszy dla Prus. 

ZATARG Z LANDBUNDEM 

BERLIN PAT. — Wobec rozpoczęcia 
przez pewien odłam prasy ostrej kampa 
nji przeciwko kanclerzowi Schleicherowi 
i jego rządowi, między innemi w zwią 
zku z ostatnim zatargiem z Landbundem 
ukazał się dziś komunikat, zapowiadają- 
cy wydanie przez rząd ostrych zarzą- 
dzeń na wypadek kontynuowania przez 
prasę akcji podrywania autorytetu rządu 
względnie podżegania do aktów gwałtu. 

Powodem do tego ostrzeżenia była 
odezwa pomorskiego Landbundu, nawo- 
łująca chłopów do samoobrony i ogło- 
szona dziś w „Voelkische Beobachter“ 

BUKARESZT PAT. — Desygnowany 
na premjera Vaida Voievod odbył dziś 
szereg rozmów, mających na celu utwo 
rzenie nowego rządu. Ponieważ Titule- 
scu zastrzegł sobie czas do namysłu, 0- 
głoszenie listy nowego gabinetu musiało 
być odłożone. Maniu i Michalake pod- 

W Katalanić 
PARYŻ PAT. — Rewolucjoniści Ka- 

talonji nie zrezygnowali ze swej akcji i 

obecnie rozwijają energiczną działalność 

wśród robotników rolnych. 

W rozmaitych miejscowościach Ka- 

talonji zorganizowano oddziały chłop-' 

śkie, które atakują policję. Liczne rewi- 

zje, dokonane przez władze policyjne w 

miastach Katalonji, skłoniły rewolucjoni 

stów do pozbywania się bomb i grana 

tów i do porzucania ich na ulicach i w 

Budżet Mia. Pracy 
WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komi- 

sja budżetowa przystąpiła w. sobotę do ob- 
rad nad budżetem Ministerstwa Pracy i O- 
pieki Społecznej, który zreferował pos. S0- 

wiński (BB), podkreślając z uznaniem, że 

mimo ciężkiej sytuacji budżet ten pozosta- 
je niemal w niezmienionej wysokości. — 
Z natury rzeczy jest on wybitnie wydatko- 

wy, przewidując w dochodach 2 miljony, w 

wydatkach 99 miljonów. W związku z re- 
organizacją Mimisterstwa, przejęciem jed- 
mych agend, a skasowaniem innych, nastą- 
piła redukcja etatów w ogólnej liczbie 128, 
Dochodowiość uzdnowisk państwowych — 
Buska, Ciechocinka, Druskienik, Krynicy 

— wzrosła 1319 tysięcy zł. Rok ubiegły był 
dla instytucyj ubezpieczeniowmych bardzo 
ciężki. Składki maleją, a świadczenia rosną 
Tak samo rosną zaległości od pracodawców 
Najwięcej zagnożomy jest Zakład Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych na wypa- 
dek braku pracy. Niema mnego wyjścia— 
albo trzeba podnieść znacznie składki, albo 
ogramiczyć Świadczenia z 9 na 6 miesięcy. 
Wydatki na bezrobotnych zmniejszono z 60 
mia 50 miljonów. Zmiżką ta pozostaje w 
związku z utworzeniem Funduszu Pomocy 
diła Bezrobotnych. Pomoc ta daje pomyśl- 
me wyniki w terenie. Fundusz ma obecnie 
na utrzymaniu 600 tysięcy głów modzin. 

W dyksusji zabierali głos posłowie: Po- 

lakiewicz (BB), poruszając sprawę konso- 
lidacji taks szpitalnych, które są mwygėro- 
'""iame, Rymar (KI. Nar.), wyrażające m. in. 
obawę, że zakłady ubezpieczeń społecznych 
pnzez zamrożenie i wyczerpanie rezerw bę- 
dą musiały wywrzeć nacisk na skarb, pos. 
Jankowski (NPR), który zapytywał, jakie 
są zamierzenia rządu w sprawie zwalczania 
bezmobocia i jakie jest starowisko rządu 
w sprawie aktualnego dziś problemu skró- 
eemia tygodnia pracy do 40 godzin. Na po- 
siedzeniu popołudniowem głos zabierali w 
dalszej dyskusji pos. Szczerkowski (PPS), 
Szulik (Ch.D.), Wagmer (BB), Wełykano- 
wiaz (Kl. Ukr.), Rozmarin (Koto žyd.), ks, 

Szydelski (Ch.D. Malopolski Wschodniej), 
Czakur (KL Ukr.) 

Z kolei zabrał głos p. mimister opieki 
społecznej dr. Hubieki, podkreślając, że 
wobec ogólnego ciężkiego kryzysu, prze- 

i Opieki Społeczej 
żywamego przez kraj, budżet ten: nie może 
być w tej mierze podwyższony, w jakiej na- 
leżałoby sobie tego życzyć. Nie stanął on 
jednak niżej od innych budżetów i ustosun- 
kowanie się nządu do tego budżetu wcale 
mie było tak ujemne. W dalszym ciągu mi- 
mister odpowiada ma pytania poszezegól- 
nych mówców. Wyczerpujących wyjaśnień 
udzielali ponadto: wiceminister Piestnzyń- 
ski główny inspektor pracy Klot.. 

Po końcowem przemówieniu sprawo- 
zdawcy komisja przyjęła budżet Minister- 
stwia Opieki Społecznej większością głosów 
z dodaniem według wniosku referemta w 
dziale VIII w dochodach i rozchodach kwo- 
ty po 300 tysięcy zł., na nadzór nad! insty- 
tuejami ubezpieczeń społecznych. 

Przes lenie ministerjalne 

rysunek, przedstawiający gromadę chło- 
pów niemieckich, uzbrojonych w kosy i 
cepy, gotowych do walki. Pod rysun- 
kiem znajdował się napis: „Gdy chłopi 
w kraju powstaną”. 

" HITLER DOSTAŁ POŻYCZKĘ 

ESSEN PAT. — Dortmundzki „Gene 

ral Anzelger“, nawiązując do faktu, że 
Hitlerowi udało się zaciągnąć w Szwe- 
cji pożyczkę dła partji, donosi z dobrze 
poiniormowanego źródła, że pożyczka 
ta wyniesie około 5000 tysięcy marek.— 
Pożyczkę zagwarantowały koła przemys 
łowe westfalsko - nadreńskie. 

Francja wobec wypadków w Chinach 
PARYŻ PAT. — Na wczorajszem po 

siedzeniu w parlamencie poruszono spra 
wę ustosunkowania się Francji do kon- 
fliktu chińsko - japońskiego. —Premjer 
Paul Boucour zaznaczył, że chociaż w 
Chinach panuje nieporządek i chaos, 
jednak jednocześnie czynione są tam usi 
łowania gruntownej zmiany panujących 
obecnie stosunków. Ze względu na te 

wysiłki, każdy, kto jak premjer pozosta- 
je wierny wspomnieniom rewolucji fran- 
cuskiej, musi się odnieść do nich z sym- 

us 5 Н + 
Francuska przyjażń z Japonją nie mo 

że wpłynąć na stanowisko Francji w 
konflikcie, w którym należy się kierować 
jedynie zasadami sprawiedliwości i pra- 
wa. 

MIĘDZYNŚRODOWA KONFERENCJA 

W sprawie skrócenia czasu pracy 
GENEWA PAT. — Na międzynaro- 

dowej konierencji w sprawie skrócenia 
czasu pracy zabrał w dniu 14 bm. głos 

w Rumupji 
jęli się wpłynąć na Titulescu, aby przy- 
jął tekę spraw zagranicznych, Komitet 
wykonawczy partji narodowo - chłop- 
skiej pod przewodnictwem Maniu posta 
nowił udzielić całkowitego poparcia Vai- 
dzie. 

  

  

  

wre walka 
ogrodach, w celu pozbycia się komprosi 

tujących dowodów. 

Wczoraj wieczorem na jednej z ulic 

Barcelony podebrano dwie porzucone 

bomby, któremi bawiły się dzieci, jako 

zabawkami. Na innych ulicach znalezio- 

no razem bomb i granatów około 115 

sztuk. 

W rozmaitych miejscowościach w 

pobliżu Barcelony policja dokonała ogó- 

łem 36 aresztowań. W związku z podej- 

rzeniem 0 działalność wywrotową w 

Tarragonie wykryto w mieszkaniu pry- 

watnem potajemuą fabrykę broni. 

PARYŻ PAT. — Gubernator cywilny 

Barcelony nałożył grzywnę w wysokości 

20 tysięcy pesetów, to jest około 15 tys. 

zł. na dziennik „Solidatitad Obrena" — 
organ hiszpańskiej koniederacji robotni- 

czej za opublikowanie 2 artykułów o tre 

ści podżegającej do działań rewolucyj- 

nych. 

między innymi delegat rządu włoskiego 

de Michaelis, inicjator zwołania konie- 
rencji, którego wystąpienie oczekiwane 

było z wielkiem zainteresowaniem. 

De Michaelis wypowiedział się 

za międzynarodowem wprowadzeniem 

40-godzinnego tygodnia pracy, z zacho- 

waniem obecnego poziomu zarobków ro 

botniczych. Uważa on jednak, że sprawa 
zarobków winna być pozostawiona do 

uzgodnienia w poszczególnych krajach. 

W poniedziałek zabierze głos delegat 

rzącu polskiego wiceminister Doleżal. — 

Dyskusja generalna na konierencji po- 

trwa do wtorku, poczem odbędzie się 

głosowanie nad zgłoszonemi wnioskami, 

z których największe zainteresowanie 

budzi wniosek grupy robotniczej © 

stwierdzenie konieczności zachowania 

istniejącego poziomu zarobków, po 

wprowadzeniu 40-godzinnego tygodnia 

pracy. 

Plany lotnika Hzusnera 
NOWY YORK. — Lotnik Stanisław Haus- 

ner, przybył do miasta Wilmington w stante 

Delaware, aby dogłądać budowy samolotu, — 

który dla niego budują zakłady Bellance Air- 

craft Corporation. Samolot ten, w którym Haus 

ner zamierza wznowić swój lot do Polski, —- 

-wczesnem latem bieżącego roku będzie posia- 

dał większy zasięg lotu bez lądowania, aniżeli 

aeroplan Boardmana i Polando, w którym 

przelecieli oni bez lądowania z Nowego Yorku 

do Konstantynopola. 

——=200-0— 

Echa rozmowy Hocvera z Lavalem 
PARYŻ, PAT. — Twierdzenia Hoovera, 

jakoby mie (powzięto żadnych zobowiązań 
wobec Francji podczas rozmowy Hoovera z 
Lawalem, są omawiane przez liczne dzienn:- 

Mecz hokejowy Czechy — Palska 
PRAGA PAT. — W. sobotę wieczorem na 

sztucznem lodowisku w Pradże Czeskiej roze 
grany został mecz hokejowy pomiędzy repre 
zentacją Warszawy wzmocnioną Marchewczy- 
kiem a drużyną czeską L.T.T. Zwyciężyła wy 
soko drużyna czeska 6:1, (1:0, 0:0, 5:1) — 

W pierwszych « tercjach gry okazała się 
dopiero cała techniczna wyższość Czechów. —- 
Górowali oni nad Polakami conajmniej o klasę 
i zwycięstwo ich było w pełni zasłużone. — 

chociaż w zbyt wysokim stosunku cyirowym. 
Pierwszą bramkę zdobył dla Czechów — Нго- 
madka już w piątej minucie gry. 

Druga faza przeszła bezbramkowo, W trze 
ciej Hromadka strzelił dalsze trzy bramki, a 
Malecek dwie. Dla Polaków jedyną bramkę u- 
zyskał Krieger, chociaż naogół był szczegól- 
nie słabym w drużynie polskiej. Mecz wywo 
łał wielkie zainteresowanie i zgromadził na 
trybunach ponad 5 tysięcy widzów. 

Komunistyczni przemytnicy przed Sądem 
Z Wilejki Pow. teleionują o procesie, jaki 

odbył się tam wczoraj na sesji wyjeżdotwćj wi 
leńskiego Sądu Okręgowego. Jeszcze w kwiet 
niu r. ub. władze bezpieczeństwa wykryły na 
terenie powiatu mołodeczańskiego w rejonie 
Radoszkowicz, zakonspirowaną „przeprawę“ 
graniczną”. Przemycano tam do Polski bibuły 
komunistyczną z Sowietów oraz przeprawiano 
uciekających z naszego terenu działaczy komu nistycznych, szukających azylu po tamtej stro 
nie granicy. W związku z likwidacją tej prze 
prawy granicznej zatrzymano 9 osobników :— 
Kopelowicza, Szulmana, Kulbickiego, Smołoń- 
skiego i Łapidusa. Wczoraj zasiedli oni na ławie oskarżonych z art. 102 K. K. Rozprawa trwała od godziny 5 rano do godziny 18 bez przerwy i zakończyła się wyrokiem „skazują 
cym z art. 132 K. K. Kopelowicza, Szułmana, 

Kulbickiego i Smołońskiego — każdego na 2 
lata więzienia. Hersztami tej całej szajki byli 
Kopełowicz i Szulman, podczas gdy dwaj in- 
ni służyli do utrzymywania łączności z tajną 
placówką wywiadowczą sowiecką która dostar 
czała im bibuły i przesyłała wynagrodzenie w 
dolarach za przewóz literatury nielegalnej na 
teren Polski. Przed stołem sędziowski 21070 
no kilka worków z nielegalną Nteraturą jako 
dowody rzeczowe. 

Oskarżony Łapidus, który odegrywał w 
tej aferze rolę podrzędną, został uniewinniony. 

Trybunałowi przewodniczył sędzia  Brzo- 
zowski. Kopelowicza i Szulmana bronił adw. 
Czernichow, Kulbickiego i Smołońskiego — 
RE Petrusewicz, Łapidusa — adw. Kulikow 
ski. 

ki, które zamieszczają liczne komentarze 
w: słowiach bardzo surowych dla. Hoovera. 

„Figaro“ pisze, iż Hoover, który za- 
mierza ogłosić książkę w sprawie długów, 
uczyniłby lepiej, zachowując milczenie i wy 
zmając błędy, które już zostały uznane przez 
Amerykanów, podczas ostatnich wyborów, 
o czem świadczą ich wyniki i porażka Hoo- 
vera. 

„Ami du Peuple" występuje energicznie 
pnzeciwko spóźnionemu dementi Hoovera, 
stwierdzając, iż kieruje się om: wyłącznie 
swemi osobistemi względamii politycznemi. 
— Lava] oświadczył w rozmowie z przed- 
stawicielem „Petit IParisien“, iż imforma- 

cje, ogłoszone przez „New-York Times“ są 
w jaskrawej sprzeczności z komunikatem o 
ficjalmym, parafowamym przez Lavalą į 
Hoovera. Laval niema nie do odpowiedze- 
nia w: tej sprawie, uważając nawet, iż rze- 
kome oświadczenia, przypisywane Hoove- 
rowii, brzmią nieprawdopodobnie. 

„Le Matin" przytacza tekst komunika- 
tu, ogłoszonego podczas rozmowy waszyng- 
tońskiej oraz komentamz Lavala, mczyniony 
niezwłocznie po odczytamiu komunikatu, — 
Lawail wówczas powiedział: Należy podkre- 
ślić itnzy rzeczy: 1) związek pomiędzy dłu- 
gami i odszkodowaniami, 2) obietnice u- 
kładów w okresie depresji, 3) powrót pla- 
nu Younga, 

Lavay w wywiadzie 2 „Excelsiorem“ 
wyraził zdziwienie z powodu oświadczenia 
Hoovera, w którem stanowczo zaprzecza, 
Przypomina jąc, iż sprawa długów: t odszko- 
dowar miały być bezwzględnie związane. 

=0-0-0—     

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne 0 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmie niane dowolnie. Za 

Faszota, la Batut, Bocheński Konferencja Schleichera z Hugenbergiem " 

dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

ELEGRAMY 
KATASTROFA POCIĄGU 
WARSZAWA—KRAKÓW 

ŁÓDŹ. PAT. — Pociąg pośpieszny Nr. 
1 Warszawa — Kraków, zdążający do Lio- 
dzi, wpadł na tyły innego pociągu pod Pru. 
szkowem. Trzy x lagony zostały nozbite, lo- 
komotywa uszkodzona, Spowodowało to 3. 
godzinne opóźnienie pociągu ur. 1. 

OGNISKO WYGRAŁO Z Ł.K.S.-em 
ŁÓDŹ. PAT. — Wileńska drużyna ho. 

kejoxia Ogmisko bawiła wczoraj w Łodz:, 
gdzie rozegrała mecz z ŁKS'em. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem drużyny wileń 
skiej w stosunku 3:1, 

KONKURS SKOKÓW NA KROKWI 
ZAKOPANE. PAT. — W sobotę odbył 

się w Zakopanem pierwszy w sezonie kon- 
kurs skoków na Kmokwii,  zongamizo *any 
przez SNPTT. i Wisłę. 

Startowało 30 zawodników. Warunki 
śnieżne na skoczni dość trudme, przy ogra- 
mniczonym rozbiegu. Zwyciężył Łaiszczak 
skokami 50,5 i 51,5, mota 226,3 p., drugi 
Stanisław Miarusariz (SNPTT) skoki 46 i 
49,5, mota 217,8, trzeci Marusamz Andrzej 
(SNPTT) skoki 45,6 i 46,5 nota 2081. — 
W zawodach nie brał udziału Czech, który 
bawi 'w Czechoslowaieji. Widzó x: około 1500 

ZAWALENIE SIĘ CHODNIKA 
W KOPALNI 

LILLE. PAT. — Na skutek zawalenia 
się chodnika w kopalmi: Lavaleresse w Ar- 

zin, dwóch robotników polskich uległo za- 
sypaniu, przyczem jedem z mich Albert Szy- 
manowski, urodzony w: Kamionce w roku 
1891, poniósł śmierć. Szymanowski osiero- 
cit żomę i dwoje dzieci. 

MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE ‚ 
W HISZPANII : 

PARYŻ PAT.-— Z Oviedo (Hiszpanja) 
domoszą o panujących w tamtejszym okrę- 
gu mrozach, przy rówmoczesnych opadach 
śnieżnych. Miasto jest niemal całkowicie 
odcięte od reszty świata. Na słymnej dno- 
dze Kastylskiej został wstrzymany ruch z 
powodu zasp śnieżnych. Częściowo przerwa 
ma. jest komunikacja telefoniczna i telegra- 

TRĘSIENIE ZIEMI W MANCHE- 
STERZE 

LONDYN. PAT. — W Manchesterze i 
majbliższych okolicach odezuto dziś trzę- 
sienie ziemi. Kilka domów. lżejszej budowy 
doznało: uszkodzeń. W wielu budynkach po- 
wypadały szyby. Ludmość w. panice uciekła 
ma ulice. Na szczęście ofiar w. ludziach nie 
było. 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY  * 
BOKSERSKIE W STOCKHOLMIE 

STOKHOLM. PAT. — W Stokholmie 
mozpoczęły się międzynarodowe zawody bok 
serskie, z udziałem doskonałego boksera 
polskiego Chmielewskiego. Pierwszego 
dmia pięściarz polski spotkał się ze Szwe- 
dem. Flodstroemem. Mecz zakończył się zde- 
cydowanem zwycięstwem Ohmielewskiego. 
Walka nareżalła do jednej z najpiękniejszych 
wieczoru. iPrasa szwedzka w swych spra- 
wiozdamiach specjalnie wyróżnia technikę 
i doskonały styl Polaka. Drugiego dnia 
przeciwnikiem Chmieles skiego był Szwed 
Oestlimg, Chmielewski, zmęczony walką po- 
przedniego wieczoru, spotkanie przegral. 

SENSACYJNE ARESZTOWANIE 
W RZYMIE 

PARYŹ. PAT. — Dzienniki frameuskie 

domoszą 0 aresztowianiu przed 4 miesiącami 

w Rzymie dyrektora francuskiej wojsikowiej 
szkoły politechnicznej Denis Eydoux, pod 
zarzutem szpiegostwa. Ambasada framcu- 
ska uczymiła wysiłki! w eelu uwolnienia inż. 
Eydoux, jednak, jak dotychczas, bezsku- 
tecmie. Dotąd cała sprawa utrzymywana 
była w tajemnicy. 

BEZROBOCIE W CZECHACH 
I NIEMCZECH 

PRAGA, PAT. Liczba bezmobotnych w 

Czechosłowacji 'wznosła w ciągu grudnia 
1932 roku o 141 tysięcy, osiągając liczbę 
749.876 osób. 

BERLIN. PAT. Według sprawozdania 
urzędu pośrednictwa pracy, ilość beznrobet- 
nych w Niemczech z końcem ubiegłego 
moku wymiosiła 5.773 tysiące. 

* POŻAR „BRUNATNEGO DOMU* 
W GDAŃSKU 

GDANSK. PA'T. — W sobotę około po- 
łudnia wybuchł pożar w t. zw, „Gdańskim 
Domu Brunatnym“, czyli głównej kwate- 
rze tutejszych hitlerowców. Straż ogniowa: 
szyłbiko opanowała ogień. Straty są stosun- 
kowo niewielkie, jednakże wypadek tem wy 
wołał w mieście zmaczne poruszenie i spo- 
wodował manifestacje umundurovanych 
oddziałów hitlerowskich, które gromadzić 
się zaczęły na miejscu wypadku już po uga- 
szeniu ognia. 
m 0 

Kte wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W trzecim dniu 

ciągnienia II klasy Ap jskicj Państwo- 
wej Loterji Klasowej MaAStępujące większe 

myigrane padły na numery losów: 

50 tysięcy zł. — 98.090 i 139.389, 20 ty-. 
sięcy — 83.357, 15 tysięcy — 92,325, 19 

tysięcy — 4.119 į 111.515, 2 tysiące — 
564, 20.603, 139.260. 
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SILVA RERUM 
Siery artystyczno-literackie w War- 

szawie przeżywają emocje, podobne do 
tych, które są udziałem Wilnian, biorą: 
cych udział w plebiscycie na dziewięcii! 
zasłużonych. 

Kto ma zdobyć nagrodę literacką? 
Kto znów będzie szczęśliwym laureatem 
muzycznym. 

ABC (14) mówi o nastrojach w za- 
interesowanych kołach. 

Państwowa nagroda literacka za rok 1932 
ma być przyznana jeszcze w styczniu. Zapro- 
szenia do stowarzyszeń literackich, by wyde- 
iegowały członków jury, już wysłano. Na: 
zwiska wybrańców, ani nominatów Minister: 
stwa, nie są narazie wiadome. 

W kołach literackich dyskutuje się już o 
ewentualnych kandydaturach. Wymieniają Dą- 
browskiej „Noce i dnie", Struga „Żółty krzyż” 
Kadena-Bandrowskiego „Mateusza  Bigdę“. 
Wszystkie te trzy powieści zakrojone na wię 
ksze rozmiary, nie ukazały się jednak dotąd 
w całości w druku. Dąbrowskiej wyszły do- 
tąd tylko 2 tomy, Struga również dwa tomy 
(trzytomowej calości), Kadena-Bandrowskiego 
1 tom (trzytomowej całości). 

Te też największe szanse zdaje się mieć 
„Rok 1863" Wołoszyrnowskiego, już w roku 
zeszłym brany w rachubę przy nagrodzie. Wy- 
bitne to dzieło, ktore w roku zeszłym ustąpiło 
draniatowi Rostworowskiego, obecnie wysuwa 
się na plan pierwszy. 

Tytuły dzieł bardzo niejednakowej 
wartości dowodzą, że nieraz nazwiska 
autorów wywierają zbyt wielką sugestj», 
każąc entuzjazmować się dziełami dru- 
gorzędnemi. 

Ale kto z muzyków wysunie się na 
czoło w tym roku? 

W niezależnym Świecie muzycznym utrzy 
muje się przekonanie, że tegoroczną nagrodę 
powiałen otrzymać Karol Szymanowski za 
„Harnasie“, tub za IV-tą symionję. Szymanow 
ski już raz otrzymal nagrodę — ale statut na 
grody przewiduje, że można ją dostać powtor- 
nie. Odznacza się przecież nie kompozytora — 
ale dzieło. Trudno mieć wątpliwości, že „Har 
„nasie“ i IV-ta symionja“ są najwybitniejsze- 
mi dzielami muzyki polskieį ostatnich pięciu 
lat. Druga, powiedzmy oficjalna kandydatura 
— to Eugenjusz Morawski za balet „Świte- 
zianka”. Muzyka, ani słowa, bardzo tęga. Ale 
"że Szymanowskiemu ustępuje, to też pewne. 
Zobaczymy, jak z tego dylematu wybrnie ju- 
ry. Zdaje się że będzie to można przewidzieć 
jak tylko będą wiadome... nazwiska członków 

jury. 
Oczekiwanie, zdenerwowanie, posą- 

dzanie członków jury 0 stronniczość... 
jakże błogo jest w naszem Wilenku, 
gdzie od dłuższego czasu nagrody, usta- 
lone dla artystów i literatów, są wspo- 
minane tylko poto, aby zaznaczyć, iż... 
nikt nie dostaniel... Za mało jest pienię 
dzy, za dużo wybitnie zasłużonych i u- 
talentowanych literatów i artystów... 

Kurjer Poranny (12) przekonywają- 
co i wytrwałe uświadamiający swych 
czytelników, że kiepsko się dzieje na tym 
padole łez i płaczu, mówi o smutnym 
losie aktorów: 

Gaże, nawet aktorów, mających pracę, po 
zostają bardzo często na papierze. Wielkie za- 
robki przodujących aktorów skończyły się. 
Wynoszą one w najlepszym razie 100 złotych 
za wi czór. Ale tyłko za wieczór, w którym 
się gra. A takie wieczory nie trwaja okrągły 
rok. Większe gaże mają tylko niektórzy akto- 
rzy rewiowi, których można wyłiczyć na pal- 
cach obu rąk. 

Peiny rok znajduje zatrudnienie zaledwie 
600 — 700 aktorów. Reszta jest skazana па 
tak zwane „dogrywki* w sztukach, wymaga- 
jacych większej liczby ludzi na scenie, albo 
na sporadyczne występy. Przeciętne zarobki 
nie wynoszą więcej niż 350 ziotych miesięcz 
nie. Na prowincji gaże czołowych aktorów 
nz. nie więcej, niż 600, najwyżej 7uU zło- 
tyci 

Jak we wszystkich zawodach, kryzys 
pogłębiają młodzi: 

- Na powiększenie bezrobocia wpływa tak- 
że stały dopływ młodych sił aktorskich. Mniej 
więcej około 60-— 70 młodych kandydatów 

zasie egzaminy przed specjalną komisją, aby 
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Z działalności LOPP w Warszawie 

   
Celem wzbudzenia większego zainteresowania w społeczeństwie 

  

— 

sprawami ochrony 
przeciwłotniczej i przeciwgazowej Zarząd Główny LOPP uruchomił specjalną czołówkę sa- 
mochiodową, która w czasie objazdów rozrzuca ulotki propagandowe. 
widzimy czołówkę samochodową LOPP przed 

Na zdjęciu naszem 
lokalem LOPP w Warszawie. 

  

Praces 6 Mury po 

  

Frańci szkańskie 
Pewne wyjaśnienia 

Po diugich latach, w dniu 10 b.m. Sąd o. 

kręgowy, na publicznem posiedzeniu rozpa- 

trzył sprawę z powództwa O. O. Francisz 

kanów do Magistratu m. Wilna o zwrot wła- 

sności zakonnej. W związku z tem na łamach 

naszego pisma ukazała się notatka z pewnego 

rodzaju komentarzem wyjaśniającym tę spra- 

wę. Sprawozdawca sądowy pisze, że stan po- 

siadania Magistratu posesyj należących do OO. 

Franciszkanów nie był kwestjonowany aż do 
chwili wydania orzeczenia przez Sąd Najwyż 

szy w sprawie Szumkowskiego. 

Obecnie dowiadujemy się, że sprawa ta 

przedstawia się nieco inaczej. Ze sfer zakoi- 

nych otrzymujemy pewne wyjaśnienia: 

OO. Franciszkanie na drogę sądową wy- 

stąpili rzeczywiście dopiero w r. 1929, gdy zbli 

żał się termin dziesięcioletni, w którym, zgod- 

nie z prawem u nas obowiązującem, Magistrat 

otrzymywał tytuł własności spornej posesji 

drogą przedawnienia. Starania w tej sprawie 

robione były znacznie wcześniej; Zakon prag- 

nął załatwić sprawę z Magistratem połubow 

nie. Gdy w listopadzie roku 1919 przybył 
Wilna pierwszy gwardjan wskrzeszonego kon 

wentu i dom wileński powstał na nowo, Zakon 

obejmując za zezwoleniem władz duchownych 

i świeckich kaplicę w murach klasztornych, 

temsamem zgłaszał swe preteńsje do swojej 
własności. Jednak ówczesna sytuacja politycz 

na naszego kraju nie pozwala na jakiekolwiek 

a S T T DO DECZORZRIC A 

W. KIEWLICZ i 5-ka 
Wilno, TYPSYC ST. tal. 146 

w Ę G LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiestowa w szczelnie 

zaplombowauych wozach. 
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uzyskać stopień członka kandydata związku. 
Dla tych młodych, sytuacja przedstawia się 
bardzo źle. Skazani są oni na minimalne gaże, 
które wystarczają ledwo na niezwykle skrom- 
ne życie, o ile uda im się dostać wogóle ргд- 
cę w swoim zawodzie 

Starzy narzekają na młodych, że jest 
ich stonowczo za dużo na świecie: Mło- 
dzi narzekają na starych, że za długo ży 
ją... Młodzi emeryci narzekają, iż nie mo 
gą ani żyć, ani umrzeć... 

Wszyscy są niezadowoleni!... 
Lector. 

poczynania w tej sprawie, poprzestano `° па 

zgłoszeniu swych pretensyj w roku następnyn: 

do Zarządu Ziem Wschodnich. Wypadki poli- 

tyczne, jakie nastąpiły wówczas  (bolszewic/, 

okupacja Litwy) zmusiły do rozpoczęcia wszy 

stkiego na nowo, to też w styczniu r. 1921 

ówczesny gwardjan domu wileńskiego w tej 

sprawie zwrócił się do Naczelnego Wodza 

Wojsk Litwy Środk. W krótkim czasie nade 

szła odpowiedź z Tymczasowej Komisji Rza- 
dzącej Litwy Śr., że po rozpatrzeniu podania 

Komisja zadecydowała zwrot murów b. kr- 

ścioła franciszkańskiego, (jako będącego w po 

siadaniu państwowem), co do innych: posesyi 

klasztornych, ponieważ były w posiadaniu mia 

sta, zalecono pertraktacje w tej sprawie z od- 

powiedniemi czynnikami. 

W związku z tą odpowiedzią Zakon roz 
począł prywatne pertraktacje z władzami miej 

skiemi, a w styczniu 1922 roku zwrócił się 

gwardjan klasztoru z pismem oficjalnem do 

Magistratu, co jednak do dziś dnia pozostało 

bez odpowiedzi. W międzyczasie sami mi 

szkańcy m. Wilna zaczęli interesować sie 

prośbą o zwrot własności zakonu. W grudniu 

wiązał się komitet odzyskania kościoła i kla: 

sztoru franciszkańskiego; dnia 8 lipca 1923 r 

  

  

odbył się w sali miejskiej tiumny wiec, na 

którym uchwalono zwrócić się do miasta z 
prośbą o zwrot wasności zakonu. W grudniu 

roku następnego petycja w tej sprawie zaopa 

trzona w 3905 podpisów poszczególnych osób, 

zrzeszeń 1 instytucyj została złożona władzom 

miejskim. Zrobiono wszystko, co było możliwe, 

ażeby nie uciekając się pod opiekę władz są 

dowych, uzyskać wynagrodzenie krzywd, 

konanych na Zakonie, co przez swój patrjo- 

tyzm naraził się wrogowi. Wszystko było je- 

dnak napróżno, jak na pismo gwardjana tak 

1 teraz Magistrat oficjalnie milczał i w trzy 

lata później, Komitet, swoją petycję wycofał 

bez żadnego załatwienia. 

Po wyczerpaniu wszelkich prób  možli- 

wych, Zakon musiał z przykrością wystąpić 

na drogę, jaka jedynie pozostała, uciekł się 

pod opiekę władz sądowych. 

FM luty 

do- 
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15 stopni niżej zera w Beriinie 
BERLIN PAT. — Niemcy ogarnęła 

fała silnych mrozów, które w Berlinie do 
chodzą do 12 stopni i do 15 stopni po- 
za miastem. W Berlinie wzywano wieło 
krotnie straż ogniową do różnych wypad 

ków, spowodowanych nagłemi mrozami 
między innemi w mieszkaniu kanclerza 
Schłeichera, które się znajduje w mini- 
sterstwie Reichswehry, pękły trzy rury 

  

Kilka uwag zdziedziny lingwistyki 
Od niejakiego czasu pojawiły się w pc- 

tocznej zrazu mowie a potem w druku nowe 
formy językowe, nic wspólnego z nauką ne 
mające. Między innemi: końcówka stwo przy 
imieniu własnem dla oznaczenia męża i żó- 
ny, np. jerzostwo, Władysławostwo, i tp. 
W dawnej klasycznej polszczyźnie końcówka 

ta była przynależnością dostojeństwa, tytułu, 
fachu; np. hetmanostwo, doktorostwo, hrabio- 
swo, nigdy imienia własnego. 

Motywują to tem, że gdy powiemy: |erzo- 
wie, Władysławowie, nie wiemy czy tu chodzi 
o męża i żonę, czy o dwóch Jerzych, dwoch 
Władysławów. Jest to argument absolutnie 
bezpodstawny, bo w naszem bogactwie języ- 
kowem mamy inne sposoby rozróżniania: ma- 
my wyraz państwo Jerzowie, państwo Włady- 
sławowie, albo oboje Władysławowie, gdy cho 
dzi © męża i żonę; w przeciwieństwie uo 
obaj o ile chodzi wyjątkowo o dwóch jerzych, 
lub dwóch Wadysławów. Dlaczego końcówka 
stwo. ma być tylko właściwością imienia chrze 
stnego a nie rodowego nazwiska W potocz 
nej mowie, wymieniając znajomych, posługu- 
įemy się często nazwiskiem bez dodawania 
imienia chrzestnego; mówimy: byli dziś u nas 
Mickiewiczowie, Žawadzcy i t.d. Ta sama ra- 
cja kazalaby dla takiego samego rozróżniania, 
o którem wyżej mowa, dodawać końcówkę 
stwo przy nazwisku, a wtedy wytworzymy 
wprost dziwolągi językowe jak: Mickiewicao 
stwo, Krasińkowstwo, Zawadzkowstwo i t.p. 

Drugim błędem językowym coraz częściej 
spotykanym jest wyraz  prezesowa uży 
wanym nie w znaczeniu żony prezesa, aie 
prezeski, przewodniczącej jakiejś organizacji. 
Końcówka owa oznacza jedynie żonę piastu- 
jącego dany urząd, lub fach: prezydentowa, 
pisarzowa, stolarzowa. 

Tak samo coraz częściej daje się słyszeć 
krawcowa zamiast szwaczka, kiedy  krawco- 
wa oznacza żonę krawca, a nie pracownicę 
igły. Nie wiem dlaczego „wyraz szwaczka ma 

być więcej ubliżającym niż krawcowa, a więc 
aby nie być w kolizji z gramatyką stwórzmy 
raczej wyraz krawczyni na wzór ochmistrzyni, 
gospodyni, co „będzie stosownem określeniem, 
a nie będzie się sprzeciwiało zasadom języka 
polskiego. 

Trzęcim nowotworem językowym, który 
wypaczą zasadniczą myśl wyrazu jest: człon- 
kini na rodzaj żeński zamiast członek. Wyraz 
członek oznacza część jakiejś całości, czy to 

ciała fizycznego, czy Ciała zbiorowego, bez 
rozróżniania rodzaju. Mówimy: „Pani X. jest 
członkiem parlamentu". Nie powiemy: „Kato“ 
liczka każda jest członkinią Kościoła”, tak jak 
nie powiemy, że palec jest członkiem ciała 
ludzkiego, a ręka członkinią. Dlaczego jedynie 
kobieta, członek jakiegoś stowarzyszenia ma 
być określona tym okropnie brzmiącym i nie 
uzasadnionym wyrazem! członkini? 

Od kilku lat zaczyna się rozpowszechniać 
też w pewnych sferach zwłaszcza wśród mło- 
dzieży, zwyczaj adresowania listów do pa- 
nien: nie: W-na panna N. N. ale pani. O ile 
pani na kopercie stoi przed nazwiskiem na 
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ski, wprowadza nas to tylko w nieświadomośc 
czy tu chodzi o pannę, czy mężatkę; ale jeśli 
przed nazwiskiem na icz, lub tym podobnym, 
wytwarza się dziwoląg gramatyczny: W-na 
Pani Sołtanówna, Pani Mackiewiczówna i t.d. 

Kwestje językoznawcze zawsze bardzo 
mnie interesowaly, dlatego też pozwałam s9- | 
bie niniejsze uwagi podać do dyskusji miło- 
śników języka polskiego i pod sąd osób kom- 
petentnych, aby zbadać i stwierdzić, o ile mo 
je w tym względzie zapatrywania są słuszne 
1 mają istotną podstawę. 

: M. M. Jeleńska. 

  

  

Zw ększa wagę ciałc, pr budza apetyt: 
wzmacnia ogóinie. Zaw eraący czynniki 

aminowe. 
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Czy sztandar z grobu Napoleona 
pow”óci do Hindenburga 

Sprawa, która już po raz drugi interesuje 

publiczność paryską, ma swoją ciekawą prze- 

szłość: mianowicie we wrześniu 1914 roku koło 

Reims 2-gi bataljon 3 pułku gwardji pruskiej 

zgubił swój sztandar: przepadł on bez wieści, 

gdyż i Francuzi go nie zdobyli. Odwrót cza 

sowy z tych terenów kazał zapomnieć o zda- 
rzeniu. Dopiero w dwa lata po skończeniu woj 

ny, rozgrzebywując gruz, powstały na polu 
bitwy, wyciągnięto, zamknięty w pochwie, 

sztandar: Dbyi to rzeczywiście ów zgubiony. 

Odniesiono go z triumiem, jako sztandar zna- 
komitego oddziału i zdobycz wojenną do tu- 
mu Inwalidów w Paryżu, i tam zawieszono go 
wśród wielu innych sztandarów. zdobycznych « 
zdobiących grób Napoleona... 

Ale dowódcą 2go bataljonu 3-go pułku 
gwardji pruskiej był niegdyś sam Hindenburg 
i stąd myśl o straconym sztandarze nie opu- 
szczała go. W kilka łat później już jako RY 
dent Reichu otrzymał od jednego ze swych 
znajomych z wojska szpadę oiicera francuskie 
go, zdobytą jeszcze w wojnie 1870 roku przez 
dziadka ofiarującego: za pośrednictwem władz 
irancuskich odnalazi Hindenburg wnuków wzię 
tego do niewoli oiicera i odesłał im szpadę 
dziada. Armja francuska oceniła ów gest i 
chciała się odwzajemnić: zapytano jak. W Ber 
linie dano jednak do poznania, że to, coby pra 
gnął Hindenburg, byłoby zwrócenie sztandaru 
jego oddziału. W Paryżu uznano to zaś za 
niemożliwe, więc odwzajemniono się — albu 

Nie wiedzieć mem wojsk: irancuskich.     
Walki i bójki w salach obrad parlamentu przestały być przywilejem 

Przeniosły się one także i na kraje egzotyczne 
przykładem Europy ustanowili w swoim parla m< 

czy = 

był tak bardzo zachwycony tem stary marsza 
łek. 

Obecnie jednak znowu mówi się o tem i 
wybiegło to na szpalty prasy ponownie. Lzien 
niki mówią: nigdy. Wprawdzie sztandaru nie 
można uważać tak bardzo za zdobycz na polu 
chwały — niemniej daje on jeszcze więcej 
blasku tej aureoli sztandarów jaką ceną tysię 
cy bitew nagromadziła Francja w swym przy 
bytku sławy. Sceptycy dowodzą coprawda, że 
jeszcze prezydent Hindenburg doczeka upo 
minku. 

telefonami. 

PREST. 

_ Berołatey garei — Ceny niskie 

  

  

WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 
obok Dworca Giównego 

poleca: ciesłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 

  

  

Hotel Royal 

tylko Europy. 
innemi i na Japonię. Japończycy idąc za 

encie również straż parlamentarną, zaprawia- 
m. 

jąc ją jednak odrazu do walk, ćwicząc ją szczególnie w walce dżiu-dżitsu Na zdjęciu naszem 
widzimy członków straży parlamentarnej japońskiej ćwiczących się w metodach walki dżiu- 

dżitsu. 

dz >nnie godz. 16 17 lub 

odbędzie się dnia 21 STYCZNIA 1933 r. w Salonach 

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
ae wyłącznie za zzprosz'nismi. Zaproszenia można 
otrzymeć w KOLE ROLNIKuW Zakretowz 23 m. 18 c0- 

u pp. Gospocyń i Gospod. baiu 

  

Poeta irritabilis est 
Tadeusz Pruszkowski w polemice ze 

szłorocznej z Tytusem Czyżewskim za- 
przeczył krytykom prawa do wygłasza- 
nia sądów o malarstwie artystów żyją- 
cych. „Uważam za nieprawne — powie- 
dział — wtrącanie się w formie innej niż 
zakup dzieła sztuki do twórczości bliźnie 
go. Artyści malują. Czy malują dobrze, 
czy źle? Mój Boże! Niewiadomo. Defini 
cja nie do nich, nie do współczesnych 
należy”. Krytyka tedy, według Pruszkow 
skiego, polegałaby mniej. więcej na tem, 
że krytyk kupuje obrazy — ' oczywiście z 
tych malarzy, którzy mu się podobają, 
nie kupuje zaś obrazów tych malarzy. 
którzy mu się nie podobają. Poza tem 

— sąd zostawiam wiekom. Potomność 

wyda patenty, albowiem — mówiąc sło 
wami drugiego wieszcza — każde dzieło 
sztuki winno uleżeć 'się' jak tytoń'i ucukra 
wać jak figa. Pruszkowski, możnaby po 
wiedzieć, jest zwolennikiem patrzenia 
na dzieło sztuki sub specie aeternitatis. 
Stanowisko jego wydaje się, z jednej 
strony anachronicznem wobec wyraźnych 
dążności współczesnej sztuki do zaktua- 
lizowania jej i wobec labiryntu poszu- 
kiwań, w jakim znalazła się ona; z dru- 

giej zaś strony — uderzająca jest jego 
pasywność i sukljektywizm. Nie wygta- 
szač sądów. Popierać albo nie popierać 
— ot, i wszystko. W ten sposób za- 
przecza się pewnym  kanonom, uznając 
wyłącznie swoje widzimisię. Stąd prosta 
droga albo do adoracji, albo do potępie- 

nia, to jest — do tych dwóch krańcowo 

ści, przed któremi przestrzegał Norwid, 
widząc w nich przedewszystkiem jedną 

  

z wad narodowych Polaków. Przy ta- 
kiem stanowisku nie będziemy umieli Ai 
gdy „różnić się pięknie i mądrze". 

Nie wiem, jakie okoliczności i powo 
dy złożyły się na powyższą opinję Prusz 
„wskiego; zapewne miała ona w umyś 

le znakomitego malarza swoje uzasadnie 
nie. 

Ale opinja: Pruszkowskiego zastano - 
wiła mię i — dla swojej paradoksalno 
ści — zainteresowała pewną racją, gdym 
przeczytał dwie rzeczy: krótką recenzję 

„Biblji cygańskiej**  Juljana Tuwima 
w ostatnim numerze wileńskich  „Pio- 
now“, i broszurę Bogdana Karpackiego 
p.t. „Zmierzch fetyszów*. Opinję Prusz- 
kowskiego o stosunku krytyka do maiar 
stwa przeniosłem na literaturę. Czy moż 
naby zaprzeczyć krytykowi prawa do 
wygłaszania sądów o twórczości pisarzy 
żyjących?. Czy nie należałoby ograni- 
czyć jego rolę do zakupu książek i de- 
lektowania się niemi? 

Oto wyrok „Pionów* na Tuwima: 
— Tuwim jest fałszywym prorokiem, 

ciążącym silnie na młodszem  pokoleriu 
poetyckiem. Tuwim — rzekomy nowa- 
tor i wynalazca — jest właściwie kug- 
larzem prestidigitatorem, wywierającym* 
szkodliwy wpływ. 

Karwacki zaś, upatrując w Tuwimie 
mierzchnący fetysz, tak ocenia jego 
twórczość: „Około 70 proc. ogólnej ilo- 
ści wierszy Tuwima poświęcone jest wy 
łącznie popisom wirtuozerji. Nikły mo- 
tyw treści, jaki się w tych wierszach po 
jawia, jest jedynie odskocznią do naj- 
efektowniejszych akrobacyj słownych. 

Powodzenie m Tuwima zachęci- 
ło młodych poetów do wstępowania w je 
go ślady. Sypnęiy się setki tomików poe 
zyj, będących zbiornikami błyszczących 
czerepów i chłodnych cacek. Istny ma- 
gazyn sroczy““. 

Wyrok „Pionów* na Tuwima i oce- 
na jego twórczości przez'Karwackiego wy 
kazują zdumiewającą jednomyślność. W 
imię jakich haseł i programów potępia 
Karwacki Tuwima?  Przedewszystkiem 
dlatego, że Tuwim jest semitą. Nie u- 
ważam -— pisze — aby pochodzenie to 
poniżało go jako człowieka” Ale pociio- 
dzenie to pociąga za sobą brak silnej po 
stawy duchowej, rezultatem jego jest e- 
tekciarstwo i poza, kokietowanie wszy 
stkiego, co może uczynić poetę .sympa- 
tycznym aryjczykom. Rezultatem tego 
pochodzenia Tuwima staje się trochę je- 
go kosmopolityzm a trochę komunizm: 
„Polski, jeśli nie nienawidzi, to jest mu 
ona najzupełniej obojętna”. Szkodliwy 
wpływ (wyrażenie „Pionów'*) Tuwima 
ma więc swoje źródła w jego semickiem 
pochodzeniu. Tak kwalifikuje Karwacki 
poetę, który w uniesieniu pisał: 

Nam radość, słowach tyle drzew 

i mięsa! 
Tak się przyszłość buduje muskularną mową, 

Tak się życie pcha naprzód — śpiewną robo- 

cizną. 
Młodości, daj mi skrzydła! Boże, ześlij siowo! 

W pęd sławy, w dzieje swoje porwij nas, 

ojczyzno! 

programów 
Piony po- 

że jest w 

A w imię jakich haseł i 
potępiają Tuwima ,„Piony“? 
wiadają: 

— Chcemy zapytać Tuwima o jego 
przynależność klasową. Z tomikiem w 
ręku przeegzaminujmy autora słynnego 
wiersza „do prostego człowieka”. Tu- 

wim nienawidzi z całej duszy mieszczań 
stwa i krwi. Nienawidzi i lęka 
się. Ale najbardziej lęka się te- 
go chamja, którego zrozuinieć nie chce, 
które zagraża tem, że wnosi coś pozy- 
tywnego w splajtowany, zbankrutowany 
świat. Tuwima złości, że rośnie jakieś 
„heniowate niewiadomo  co*, które za- 
kończyć może te czasy unikczemne nie- 
prorokowanym krachem, złości go, że 
coś się dzieje, czego on nie rozumie, co 
mu przeszkadza w  sianiu paniki. Mie- 
szczanie są dla Tuwima straszni -—— ale 
jacy mieszczanie. Wyróżnia tylko spe- 
cjalną warstwę tych, którzy zajmują za 
plute mieszkania, którzy mają cerowane 
spodnie i liczą się z groszem. 

Tak piszą „Piony* i jako najbar- 
dziej miażdżący argument przeciw Tu- 
wimowi przytaczają z ostatniej jego 
książki wiersz p.t. „Magazyn  gastrono- 
miczny”. 
ł za chwilę — porwane rozpaczą ostatnią 

Kamienie zbombardują okno wystawowe. 

lecz za szybą straż czuwa: baterją armatnią 

Leżą butle szampana do strzału gotowe. 

Wiersz zdaniem ,Pionów'* jest najo- 
czywiściej burżuazyjny: butle szampana 
stoją na straży własności! Tuwim więc 
— to ordynarny, brzuchaty burżuj: 

Karwacki głosi: kosmopolita i komu 
nista, nienawidzący Polski. „Piony* 
rzekają: burżuj nienawidzący cha: 
Ot, i komedja. 

о- 

  

Bogdan Karwacki jest poetą. Wpraw 
dzie nikt o nirm w Polsce z tej strony 
nie słyszał, ale mimo to wydał trzy to- 
my: Marsz, po próchnie, Ludzie w heł- 
mach i Miasto cieni. Przygotowuje do 
druku tom p.t. Na oczach trybun. Takie 
informacje o nim znajdujemy w „Zmierz 

chu fetyszów* na stronicy, która zwyk- 
ła nazywać się: „Tegoż Autora". 

W „Pionach“, jak wiadomo,, pracu- 
ją poeci: Bujnicki, Miłosz, Zagórski i 
inni. jeden z nich pisał artykuł o Tuwi- 
mie. Tak więc poeci oceniają i hanbią 
swego „kolegę po piórze”, jednego z naj 
wybitniejszych współczesnych poetów 
polskich. O, nie należy z tego powodu 
załamywać rąk lub wybuchać oburze- 
niem. Przeglądając rozmaite '„Linje*, 
„Piony”, „Prądy”, „Promy* — i jak 
tam jeszcze — raz wraz natkniemy się 
na tego rodzaju charakterystyki: Wie:- 
sze Iłakowiczówny to beznadziejna mar 
ność, zaprawiona  częstochowszczyzną.. 
Kossak Szczucka? Ach, ta mierna pro- 
wincjonalna tradycjonalistka! Lechoń? 
Do licha z: jego ciężkiemi nudnościami! 
Wierzyński? Wittlin? — To emer 
zji. Nie warto o nich mówić. i 
mi „ocenami“ wypełnione są pisma lite- 
rackie, takiemi „sądami“ o wybitnych 
poetach szafuje młode pokolenie poetów, 
przyznając się jednocześnie do tego, że 
wpływ Tuwima zaciążył na niem silnie. 

A co mówi to młode pokolenie о 50- 
bie? „Linja“ wielbi „Piony“, a „Piony“ 
wielbią „Linję“. Czyli: my umiemy albo 
potępiać się wzajem a nienawidzieć, albo 
też adorować się bez miary, lecz nie po 
trafimy różnić się pięknie. a mocno. 
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1 dlatego Tadeusz Pruszkowski, kwe 
stjonując prawo krytyka do wygłaszania 
sądów o twórczości żyjących artystów, 
ma dużo racji. Tem bardziej należałoby 
zakwestjonować prawo malarza do kry- 
tykowania malarza, prawo poety do kry 
tykowania poety. jedną tylko drogę kry 
tyki powinni widzieć artyści przed se. 

bą: najzwyczajniejszą drogę twórczości, 
na której mogą ścigać się i wyprze- 
dzać, ile im talentu starczy. Po owocach 
poznamy ich. Tymczasem: któż to jest 
ów pan Karwacki, który wydał „trzy 
tomy“ poezyj i uważa siebie za upraw 
nionego do dyskwalifikowania Tuwima? 
Któż to jest ów tajemniczy pan „tb* z 
„Pionów*, który jednem pociągnięciem 
pióra chciałby zniweczyć wielki twórczy 
wysiłek Tuwima? Czy nie należą przy- 
padkiem do tego pokolenia, któremu 
wydał świadectwo Uniłowski? Czy kry- 
tyki ich nie są najordynarniejszym obja 
wem gnypalstwa, brudnego gmerania ła- 
pami tam, gdzie trzeba przystąpić z ca- 
łem dziedzictwem kultury, smaku, wdzię 
ku, ukształcenia i wychowania? Czyż 
wobec tego nie ma Tuwim słuszności, 
lękając się „chamja'*? Owych strasznych 
ludzi, którzy mają wspólny zapluty pe- 
kój, a na zjawiska artystyczne patrzą tył 
ko z punktu widzenia przynależności 
klasowej albo rasowej? Którzy wogóle 
nie rozumieją poezji, jej bezpańskości 1 
swobody? I prawdopodobnie nie umieli- 
by przetłumaczyć (mieszkańcy zapłute- 

go pokoju) banalnego łacińskiego zda- 
nia: vatum irritabile genus. A irritabilis 
— to znaczy: pobudliwy, wrażliwy aa 
bodźce zewnętrzne, niezaspokożony, czuj 
ny, ostro na życie reagujący. 

Tuwim jest właśnie irritabilis. I na 
tem urok poezji polega. Poezja jest pięk 
nem. Piękno, proszę panów, jest rzeczą 
bardzo trudną. Nie można go pchnąć pe 
prostej linji lub wetknąć w nie pionu. 

Wysz, 

Г 
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| Nowak 392; ks. Kucharski 193; ks. biskup 

  

Zasłużeni wilnianie 
W dniu wczorajszym oddano 1041 

biuletynów, z których zakwestjonowano 
40. W ten sposób do dnia dzisiejszego 
wpłynęło 4862 odpowiedzi. Po oblicze- 

miu wyniki łączne przedstawiają się na- 

stępująco: 

W dziale KAPŁAN: — 
NIEC 1042 głosy. 

Ks. Jasieński 499; ks. Kulesza 459; ks, 

7 
tm    

    

KS. LUBIA- 

Michalkienicz 166; ks. Meysztowiez 159; 

ks. Puciata 143; ks. Hryniewsiki 141; ks. 

Kretowioz 116; ks. Arcybiskup Jałbrzy- 

kowski 110; Arch, Teodozjusz 108; ks. Woy 

czunas 99; ks, Miłkowski 76; Superinten- p 

dent Jastrzębski 73; Nadrab. Rubinsztejn & 

56; ks. Rogalski 53; ks. Alehimowicz 51; 

ks. Zawadzki 50; ks. Butkiewicz 44; ks. Le- 

wicki 44; ks. Świmski 43; ks. Śledziewski 
41; Rab, Grodzeński 36; (ks. Krauze 33; 
ks. Bielawski 27; ks. Kmita 27; ks. Toł- 
łoczko 19; ks. Falkoxski 18; hacham Szap- 

szał 18; ks. Hamusowiez 16; (ks. Sperski 16; 

ks. Halecki 12; ks. Wilamowski 11; ks, 

Zongollowioz 10 glosėw. 

W dzale UCZONY: — PROF, MAR- 

JAN ZDZIECHOWSKI 1937 gl. łe: 

Pp: prof. Wladyczko 893; prof, Pigoń 

248; prof. Parozewski: 243;. prof. Kościal- 
kowski 160; pnof. Lutosławski 94; prof. 
Szymański; prof. Rose po 72; prof. Ehren- 

kreutz 66; Łowmiański 49; Karaffa-Kor- 

butt 42; prof. Jalkowieki 40; ks. Puciata 
38; Massonius 37; prof. Ruszczyc 30; 

Srebrny 29; ks. Falkoniski 26; Hiller 24; 

Uziembło 19; Bossowski: 17; ks. Zdanowicz 
15; Otrębski 13; Modelski 10 głosów. 

W dziale PISARZ: STANISŁAW 

  

* MACKIEWICZ 11939 głosów, 
Pp: W. Charkiewiez 622; M. Reuttów- 

ma 395; H. Romer-Ochenkowska 359; B. 
święcicki 317; K. Leczycki 285; W. Doba- 
tzewska 221; J. Wiyszominski 199; ТНако- 
wiczówma 154; W. Hulewicz 119; T. Ło- 
palewski 113; M. Zdziechowski 91: L. Życ- 
ka 85; Wi. Gutowski 61; J. Obst 57; HR. 
Dembiński 43; Wł. Studnicki 31; J. Rolic- 
ki 30; J. Mackiewicz 29; St. Wańkowica 
25; J. Wierzyński, A. Hirszberg po 23; 
Szamtyr 22; J. Wokulska 19; Bujnicki 14; 
Kobylańska-Miasijewska 12; Rafał Mackie. 
wiiez 11; Rejzen 10 głosów. 

W dziale ARTYSTA - PLASTYK: — 

PROF. FERDYNAND RUSZCZYC 2525 gł. 
Pp: Jadhimowicz 334; M, Kulesza 318; 

Sleńdziński 283; J. Horyd 204; Achmemo= 
wiiez 158; Br. Jamontt 89; M. Rouha 72: 
St. Jarocki 58; J. Hoppen 56; Wł. Cywan- 
ski, $. Gadomski, H. Kuna po 51; B. Bał- 

zukiewicz 36; Oz. Znamienowski 30; P. Her 
mamowicz 23; E. Kazimierowski 22; Mię- 
dzyblocki, Szezepanowiezowa po 18; K. 
Kwiatkowski 17; Makojnik į Pronaszko po 
10 giłosów. 

W dziale ARTYSTA TEATRU:-— JUL- 
JUSZ OSTERWA '1695 głosów. 

Pp:  Wymwicz - Wichrowski 
Wołlejko 430; N. Mlodziejoniska 
Jasińska 103; K. Rychłowski 

„ A Zelwerowicz 86; Tatrzański 56; 
Zb. Śmiałowełki 50; Kulczycka 48; Wy- 
Tzykowski 41; Szymański 32; Małyniezó- 
wina 18; Morewski 17; Szpakiewicz 16; Lu- 
dwig, Witysocka, Wasilewski po 14; Szcza- 
wiński 13 głosów, 

W dziale DZIAŁACZ SPOŁECZNY :— 
"KS, LUBIANIEC 708 głosów. 

Pp: Kozłowski 681; ks. Kulesza 610; 
Władyczko 370; Ostrejko 317; Dobosz 119; 
Marsz. Raczkiewicz 114; Bnokowski 105; 

1530; 
326; 
89; 

| + gen. Żeligowski 82; Kościałkowski 64; Koś 
cłajkowska 58; Gutowski 49; Jeleńska 41; 
Kafarski 38; Bielawski 36; Abramowicz 
32; Wygodzki 28; Kasztański 25 ; Kreto- 
wicz 25; Suszyńska 25; J. Rodziewiczowa 
24; Ruszczyc 22; J. Miaciejewiczowa 17; 
ks. Nowak 17; Z, Nagnodzki 14; Sztrallowa 
13; Wilczewska 13; ks. Maciejewicz 11; 
Zasatowt 11; A. Hirszberg 10; Kossowska 
10; W. Staniewicz 10 głosów. 

W dziale ADWOKAT: — JUNDZIŁŁ 
1103 głosy. 

Pp: Engel 623; Szyszkowski 572; Ja- 
siński 333; Strumiłło 240; Zmitrowicz 209; 
Patrusewicz 128; Kmzyżanowski 122; Andre 
jew 118; Bajraszewski 88; Abramowicz 77; 
Rodziewicz 62; Wiszniewski 55; Kulikow= 
ski 50; Rutkiewicz 47; Sopoćko 44; Czer- 
michow 41; Krestjanow 39; Kozłowski 37; 

_ Folejewski 33; Olechnowicz 30; Bagiński 
25; Piłsudski 25; Winóblewski 17; Zagór- 
ski 16; Sukiennicka 13; Jodko 10 głosów. 

W dziale LEKARZ: — DR. ODYNIEC 
1513 głosów, 

Pp. drowie: Władyczke 429; Świda 398; 
J. Sumorok 392; Maleszewski 365; Kudre- 
wicz 116; Borowski 107; Tymiński 105; 

leman 105; Jabłonowski 79; Krzywo- 
i 78; Rudziński 77; pwof, Michejda 

Ti; Kisiel 64; Legiejko 59; Scherman 46; 
Jeźwiński 42; Bagiński; 29; prof, Jakowice 
ki 29; Szabad 27; Dobaczewski 25; Abra- 
mowiez 22; prof. Jamuszkiewicz 21; Bo- 
masz 0; Jamowicz 20;  Hurymowiczówna 
19; Szuniewicz 18; Gerle 15; Czarnocki 14; 
Świerzyńskki, 14; Karnicki 14; Iszora 13; 
Muszyński 13; Karmiekj 13; Klott 12 gł. 

W dziale PEDAGOG: — PROF. ST, 
KOSCIALKOWSKI 1275 głosów. 

„Pp: M. Matuszkiewicz 534: B. Zapaś- 

  

Wszystkim życzliwym, którzy mi padesteli słowa współczucia 

SŁOW © 

po b.lesnej stracie mego ukochinego, nieodżałowanego męża 

* 
Stanisława 

Junoszy: Stępooskiego 
zmarłego nagle dn. 5 stycznia b. r. w majątku Czurlany, Wojew. 
Wileńskiego, kolegom Jego i przyjaciołom składam serdeczne 
Bóg zapłać 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 14 STYCZNIA 

Temperatura średnia: —16. 

Temperatura najwyższa: —12. 

Temperatura najniższa: —19. 

Opad: ślad. — 

Wiatr: cisza. : 

Tendencja: lekki spadek ciśnienia. : 

Uwagi: mglisto, przelotny drobny śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna o umiarkow anem Za- 

chmunzeniu nieba. W Wileūskiem silny, p0- 

zatem umiarkowany mróz. Słabe wiatry 

wschodnie. 

Wschód słońca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

MIEJSKA 

— REDUKCJA PENSYJ W MAGIS- 

TRACIE. — Jak się dowiadujemy, na naj- 

bliższem posiedzeniu Rady Miejskiej w 

dniu 19 bm. ma być wysunięty projekt те- 

dukeji pensji pracowników miejskich, przez 

skreślenie 10 proc. dodatku komunalnego. 

W razie, gdyby wniosek uzyskał większość 

zarządzenie o obniżce weszłoby w życie do- 

pieno za miesiące, 

— „ARBON* NIE WPŁACIŁ TENU- 
TY DZIERŻAWNEJ. — Wczoraj minął o0- 
statni termin płacenia przez „Arbon“ 150 

tysięcy zł. tenuty dzierżawnej na rok 1933 

i tem samem dał miastu możność zerwania 

umowy. 
W związku z item wi poniedziałek odbę- 

dzie się w magistracie specjalne posiedze- 

nie miejskiej komisji komunikacyjnej, łącz 
nie z kolegjum magistratu w celu zajęcia 0- 
statecznego stamowiska w tej sprawie. 

— OBNIŻKA, KTÓRA NIE JEST OB- 
NIŻKĄ. — Ostatnio zapadła ' magistra- 
cie uchwała (komisja techniczna rówmież 
tem się zajmowała), obniżenia ceny prądu 
elektrycznego z 75 па 65 gr. za kilowat- 

godzinę. Jednocześnie postanowiono przy- 
wrócić 10-groszo*e opłaty za piony, przez 

co opłata za prąd pozostała faktycznie ta 

— POZYCJE PODATKOWE W NO- 
WYM BUDŻECIE. — W związku z praca- 
mi mad nowym budżetem na rok 1933-34 
nie od mzeczy będzie wspominieć o pnojekto- 
wamych na ten okres podatkach, 

Nowy preliminarnz w myśl dążeń jego 
twónców, ma mieć po swej stronie docho- 
dowej pozycje podatkowe niewyższe niż w 
noku bieżącym, tj. mmiej więcej dostosowa- 
ne do obecnych możliwości płatniczych lud- 
ności. 

Zasady tej trzyma się doradca finanso- 
wy miasta p. A. Piłsudski i om to wraz z 
komisjami radzieckiemi i magistratem CZY- 
ni wysilki, by budżet jak najbardziej ureal- 
nić, Dane cyfrowe są jeszcze niekompletne 
i mogą ulec zmianie, więc marazie ich nie 
podajemy. 

SKARBOWA 

— WYJAZD PREZ. RATYŃSKIEGO, 
W dniu 15 bm. prezes Izby Skarbowej E. 
Ratyński wyjechał w sprawach służbowych 
do Warszawy. 

Na czas mieobecności p. prezesa zastęp- 
stwo objął p. B. Bielumas, naczelnik Wydz, 
V Izby Skambowej. 

SPOŁECZNA 
— 10.000 OBIADÓW DLA DZIECI W 

WIEKU PRZEDSZKOLNYM. Wojewódzki 
Komiitet do Spraw Beznobocia prowadzi od 
dmia 18 grudnia 1932 r. akcję dożywiamia 

4 nik 417; J. Maciejewiiczowa 351; J, żejski dzieci w wieku przedszkolmym. 500 dzieci 
198; M, Massonius 137; Trzeciak 130; Sta 
Niewiczowa 112; ks. Puciata 89; T. Młod- 

i 75; St. Cywiński 68; C. Kpsztejn 
66; Z, Federowicz 64; T. Turkowski 67; A. 
Hirszberg 60; St. Paszkiewicz 57; Siema- 
szko 44; W. Świdowa 39; A. Narwoysz 38; 

_ ks. Marcinkowski 38; St. Świętorzecki 37; 
Woycicki 36; Paszkowska 35; Z. Hrynie- 
wicz 28; Antoszczuk 24; Sumorokówna 24; 
Staszewski 21; ks. Zdanowicz 21; Staroś- 

Ą "iak 22; Domaniewska 22; Świdziński 20 

: 

głosów. 
VYYYVYYYYVYVYVYYYYYYY vvvv vvyvvvvvvy 
CZY WIESZ, MATKO, ŻE NĄ TYFUS 

SZNY. CZERWONKE, OSPĘ. SZKAR. 
LATYNE, DYFTERYT, ODRĘ . KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIE] OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICE! CHROŃ SWE. DZIECI 
PRZED TA PLAGA! POPIERAI BUDOWE 

otrzymuje codzień garącą strawę, dowożo- 
ną z ceemtrali, tj. z kuchni w, murach po - 
Rodi do sześciu punktów mia- 

sta. Do dmia wczorajszego wydano przeszło 
10.000 obiadówi W przyszłym tygodniu Ko- 
mitet powiększy ilość obiadów do 650-ciu 
dziennie. 

W trakcie realizacji znajduje się akcja 
dożywiania dzieci wyzmamia mojżeszowe- 

POCZTOWĄ 
— DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWEGO KO 

MITETU POMOCY BEZROBOTNYM. — 
Pocztowy Komitet Pomocy Bezrobotnym 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał 
w miesiącu grudniu 1932 r. ma rzecz bez- 
robotnych z dobnowolmych składek pracow- 
ników okręgu wil. Dyr. P. i T. sumę zł. 

SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! wym komitetom do spraw bezrobocia. 
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go w: wieku przedszkolnym. — Zydowslka 
tania kuchnia przy ul. Nowogródzkiej, 
wspomagana wydatnie przez Wojew. Komi- 
tet do Spraw Bezrobocia, rozpocznie nieba- 
wem wydawamie obiadów. dla 50 dzieci. 

AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Mariańskiej Akademi- 
ków podaje do wiadoimości, że 15 stycznia o 
godz. 16 w lokalu własnym (Wielka 64) od- 
będzie się zebranie Sekcji Uświadamiania Re- 
ligijnego z referatem „O kontemplacji", który 
wygłosi O. Dąbrowski T. j. Goście 
dziani. 

niedziałek dnia 16 stycznia 1933 r. o 
20 odbędzie się w lokalu Seminarjum Koła VI 
zebranie naukowe Koła z referatem kol. Z. Ple- 
waki na temat „Znaczenie wychowawcze ele- 
mentów filozofji w szkole średniej". Po refe- 
racie dyskusja. Wstęp wolny, goście mile wi 
dziani. 

mile wi 

— Koła Filozoficznego Stud. USB. W po 
godz. 

— Chór Akademicki. Wszyscy członkowie 
Chóru Akad. zbierają się na pierwszą próny 
po ierjach świątecznych w poniedziate< dnia 
16 bm. w Ognisku Akad. o godz. 20.. punktu- 
alnie. (   ecność konieczna. 

Sekretarz Chóru będzie przyjnowu zapisy 
nowych członków od g. 20 do 21. 

W dniu 17 b.m. zostanie otwarta przy kli 
nice Wewnętrznej USB. na Antokolu Kliniczna 
Poradnia Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Przyjęcia we wtorki i soboty od 9 do 11 
i we czwartki od 5 do 6 po poł. 

Opłata 3 zł. za poradę pierwszą, 1 zł. 50 
gr. za następne, łącznie z badaniem laborato- 
ryjnem i rentgenowskiem. 
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— AKADEMICKIE KOŁO POLSKO- 

ESTOŃSKIE. — Dnia 14 bm. w K! Pulo- 
nia z iniejatywy. grona akademików, nale- 
żących do różnych stowarzyszeń, zaintere- 
sowianych w zbliżeniu polsko-baltyekiem, 
powstało Alkądemiekie Koło Polsko - Estoń 
skie. Od dłuższego już czasu zarówno wśród 
młodzieży polskiej jak i estońskiej dało się 
odczuć dążenie do jaknajściślejszej współ- 
pracy. Dowodem tego było założenie latem 
zeszłego roku podczas pobytu akademików 
estońskich Koła Polski - Estońskiego w 
Warszańie; — we wrześniu powstało ро- 
dobne koło w) Tallinie, Obecnie zaś w War- 
szawie studjuje 30 akademików, z Estomji. 

Zarząd Koła Wileńskiego urzęduje i 
przyjmuje dalsze zgłoszenia członków w 
(W! Polonia (Królewska 7) codziennie od 
4%. Informacyjne Zebranie wszystkich 
członków i sympatyków Koła odbędzie się 
w_ sobotę dnia 21 stycznia br. o g. 5 pp. w 
lokalu K! Polonia. Jedmocześnie p. Norbert 
Żaba, współpracownik _ estońskiego pisma 
„Piewaleht" wygłosi referat pt.: „Rozwój 
gospodarczy i kulturalny Estonji“, 

— SEKCJA AKCJI KATOLICKIEJ 
Sod. Mar. Akad. USB. wzywa swych człon- 
ków do wzięcia udziału w zebraniu Sekcji 

1389 gr. 40. — Kwota ta została w dniu 12 SMP. Akademickiego Czynu Społ 
bm. przekazana wojewódzkim i powiato- w lokalu sodalicyjnym przy ul. W$ giiej 64, 

Początek o godz. 16-tej, 

— AKADEMICKI CZYN SPOŁECZNY 
podaje do wiadomości, że dziś, w niedzielę 
15 stycznia odbędzie się w lokalu Sodalieji 

j Miamjańskiej Akad. USB. pnzy ul. Wielkiej 
64, zebranie Sekcji SMP. Pocz. o godz. 16. 

— SODALICJA MARJAŃSKA AKA- 
"DEMICZEK USB. powiadamia, że zebranie 
Sekcji Współczesnych Zagadnień Religij- 

ji mych odbędzie się dziś, tj. 15 bm. o godz. 
15,30 punktualnie w Ognisku własnem (ul. 
Uniwersytecka 9—9). Referat na temat: 

„Pormografja w życiu" wygłosi sodaliska 
Stamiisława Paciukanisówna. — Goście — 
(Akademiczki) — mile widziame. 

SZKOLNA 

SZKOLA POWSZECHNA: „Trinity Hall“ 
otwarta zostanie dnia 15-go stycznia za ze- 

zwoleniem Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi 

leńskiego, jako szkoła rozwojowa. Dzieci przyj 

mowane będą od lat 7. 

Program ściśle według programu rządowe- 

go. Obowiązujące sporty: Lacrosse, tennis, r- 

ding i ski w wyższych klasach, a w niższych 

gimnastyka rytmiczna. 

Konwersacja angielska od najniższej klasy. 
Kancelarja przyjmować będzie zapisy od dnia 

14-go stycznia codziennie od godz. 11 do 1-ej 

w lokalu instytutu języków obcych. Shelley“s 

Institute. Zygmuntowska 20 m. 3. 

Dzieci przyjmowane będą od lat 7-miu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ODCZYT DRA STANISŁAWA 
SWIANIEWICZA, — Dnia 17 stycznia wy 
głosi dr. Stanisław, Świaniewicz, docent U. 
S. B. odczyt na temat: „Rola i znaczenie 
komunikacji telegmaficznej i telefonicznej 
w życiu gospodanczem*. Odczyt ten jest 
dalszym z kolei z cyklu odczytów propa- 
gandowych, organizowanych przez Dyrek- 
cję Poczt i Telegrafów w Wiillnie, ma tematy 
zaiązame z ongamizacją przedsiębiorstwa 
„Polska Poczta, Telegraf į Telefon“. 

Odezyt odbędzie się w sali Śniadeckich 
USB. o godzinie 20-tej. Wstęp bezpłatny 
za kartami wstępu, które otrzymać można 
w. Sekretarjacie Dyrekcji Poczt, ul. Sado- 
ma. 25. 

— ROCZNICA ISTNIENIA T-WA SZA- 
CHOWEGO. — Dzisiaj o godz, 19 w lo- 
kalu T-wa ul. Mickiewicza 11, odbędzie się 
unoczysty obchód rocznicy istnienia T-wa 

Szachowego. Porządek dnia przewiduje roz 
damie nagród turmieju o mistrzostwo m. 
Wilna na r. 1932 oraz szereg imprez sza- 
cho'sych. 

Nagrody w: sumie 285 zł. nozda (protek- 
tor tunnieju Marjan: hr. Broel-Plater, 
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— ODCZYT P. HENRYKA KARASŁA. 
Dzisiaj w niedzielę o godzinie 6-tej wiecz. 
odbędzie się w lokalu BBWR przy ul. św. 
Anny 2 czwarty zkolei wieczór, na którym 
p. Henryk Karaś wygłosi odczyt pt.: „Po- 
lityka czymu j ugody w odbudowie państwa 
polskiego". Po odczycie odbędzie się „Żywa 
gazetka"; w antraktach koncert orkiestry 
mamndolinistów, 

Bóle głowy i bezsenność, to Skutki złej 
przemiany materji. Pij Morszyńską Wodę Gorz 
ką, a cierpienie mirie. Gen. Repr. dr. K. Wen 
da, Warszawa. Krak. Przedm. 45. 

RÓŻNE 
— ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA PO - 

FRANCISZKAŃSKIEGO. Dziś, w miedzie- 
lę dnia 15 stycznia Oddział Wileński Pol- 
skliego Towarzystwa Krajoznawczego orgia- 
mizuje wycieczkę do kościoła po-Francisz- 
kańskiego. Wycieczka zwiedzi niedostępne 
zwykle wnętrze kościoła, magazyny archi- 
walne, ołtarze gotyckie, sklepienia baro- 
kowe, stiuki i odkryte w roku ubiegłym 

Punkt zbormy o godzinie 12-tej w po- 
ładnie przed fasadą kościoła. Dla członków 
T-wa Krajoznawczego wstęp bezpłatny, — 
Goście — mile widziani — płacą 30 groszy. 
Objaśnień udzielać będzie p. dyr. W. Stud- 
mieki, p. Rosiak, atndhitekt Narębski i p. J. 
Hoppen. 

Głosowanie z» mknięte tędzie $ ostatni dzień wyborów © najzasłużeńszych Wilnian unktualnie © godz. 5-:] po peł. 

  

weski tran      

   

Nowe pokolenie й 
zdrowych silnych ludzi 
Norweski tran wątrobiany, dzięki swej wyso- 
kiej zawartości witamin A. i D. przyczynia się 
wydatnie do rozwoju organizmu dzieci. 

ską chorobę) i zapobiega jej powstaniu — 
chroni dziecko przed chorobami zakaźnemi, jak 
przeziębienie i schorzenia płuc. Norweski tran 
wątrobiany zawiera też dostateczną ilość jo- 
du, by zapobiec tworzeniu się choroby wala. 

NORWESKI 

      

Nor- 
wątrobiany leczy krzywicę (angiel- 

    

        

  

— Konierencja ielczerow. Z inicjatywy 
Zarządu Oddziału Wileńskiego Centraln. Zw. 
Felczerów odbyła się w dniu 12 stycznia r.b. 
konferencja Felczerów uprawnionych, poświę- 
cona sprawom zawodowym 1 sytuacji wyni 
kłej na tle obecnego kryzysu. W wyniku kon- 
ferencji powzięto szereg uchwał, zmierzających 
do pewnego odprężenia panującego obecnie w 
tym zawodzie bezrobocia. Między innemi po- 
stanowiono zwrócić uwagę odnośnych władz, 
że na terenie m. Wilna rozpowszechniło się 
pseudo felczerstwo, zuchwalstwo którego prze 
chodzi wszelkie oczekiwania, oraz, że bezro- 
bocie, jakie przeżywają felczerzy wogóle jest 
skutkiem uprawiania czynności przewidzianych 
ustawą z dnia 1-VII 2i r. przez osoby niema 
jące ku temu żadnych uprawnień. Jak wiado 
mo uprawnienia felczerskie, objęte ustawą z 
dnia 1-VII 21 r. nie przysługują żadnemu inne 
mu zawodowi, rekrutującemu się z personelu 
pomocniczego lekarskiego, zakres działania kto 
rych jest nader ograniczony. 

— Ostatni Tydzień Wystawy minjatur i Ilu- 
minacyj Artura Szyka. Ciesząca się nadzwy- 
czajnem powodzeniem wystawa dzieł Artura 
Szyka w Kasynie Garnizonowem przy ul. Mic 
kiewicza 13, zamknięta zostanie nieodwołalnie 
w niedzielę dnia 22 bm. o godz. 8 wiccz. 

— MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZES- 
NEJ. — Muzeum Sztuki Wispółczesnej im, 
Marszałka Pilsudskiego przeniesione zosta- 
ło z dotychczasowego lokalu do sal Pałacu 
Reprezentacyjnego (wejście od podwórza, 
pienwsze piętno). Muzeum będzie otaaate 

dla. zwiedzającej publiczności od 15 stycz- 
mia w dmi świąteczne ii czwartki w, godzi- 
nach od 11-tej do 15-tej. Opłata za wstęp 
wymosi 20 gr. Wycieczki zbiorowe, zwłasz- 
czą. młodzieży, powyżej 10 osób, będą zsol- 
mione od opłaty, po zgłoszeniu się u dy- 
żurmego ma miejscu. Zwiedzanie muzeum 
w. inne dni może nastąpić po porozumieniu 
się z oddziałem Sztuki Unzędu Wojewódz- 
kiego (tel, Nr, 7.) | 

‚ — Fabryka szczotek, pędzli, wyrobów 
drzewnych i sportowych „Lignopil* w Wilnie 
ul. Wiłkomierska Nr. 109 tel. 7 — 41 zawiada 
mia Sz. Klijentelę, że sklep fabryczny przy ul. 
św. Jańskiej 2 został zlikwidowany, natomiast 
wyroby fabryki po cenach fabrycznych naby- 
wać można w centrze miasta. 

1) w sklepie „Leon de Tillier" ul. Mickie 
wicza 20, 

2) w skiepie „Aleksander Miłaszewicz” ul. 
Wileńska 23. 

| Powyższe firmy przyjmują również * wszel 
kie zamówienia dla fabryki „Lignopil“. 

p: Palacze, szanujcie swe zdrowie... Czy zda 
jecie sobie sprawę z niebezpieczeństwa nikoty- 
ny dla Waszych serc i pluc. Jeśli jednak nie 
możecie się odzwyczaić od palenia tak koniecz 
nego dla Was, stosujcie znakomite pastylki 
Wiktuar Apt. M. Pierwocha-Poiomskiego  do- 
skonale zapobiegające bronchitowi i gwałtow- 
nym atakom kaszlu. Pastylki Wiktuar smaczne 
i higjeniczne opakowane dadzą Wam zaw- 
sze świeży oddech. 

BALE I ZABAWY 
„ ,— W dniu 4 lutego r.b. o godzinie 2 Związek Sybiraków Okręgu Wileńskiego je dza tradycyjną doroczną zabawę taneczną w sali przy ul. Orzeszkowej Nr. 11 Sala wspa piale udekorowana. Bufet dostępny dła wszyst kich, dzięki ofiarności pań gospodyń -— obli- cie zaopatrzony w zakąski i trunki. Do tańca będzie przygrywač pierwszorzędny zespół or- kiestry smyczkowej. Dochód z zabawy przezna czony na cele kulturalno-oświatowe Związku Sybiraków, i na bezrobotnych. Wstęp za zapro szeniami. Wejście 3 z.., akademickie I zł. gr. 50. Bilety można nabywać w związku Sybira- ków zauł. św. Jerski Nr. 3 m. 6 codziennie w godzinach od 14 do 18, telefon 15 — 69. Strój wieczorowy. 

— Lista p. p. Gospodyń i Gospodarz: z a m — Obowiązki Pier szych Gospodyń i Gospodarzy balų yli u E p я Ž : 37 
ekt. Kazimierzowa Opoczyńska; l. A> leksandrowa Prystorowa;, BIOL. BORA: stwo Rydzewscy; prof. Witoldostwo Staaiewi czowie; gen. Stanisław Skwarczyński. Obowiązki Honorowych Gospodyń i Go- spodarzy balu raczyli objąć p.p.: 

Prof. Stefanostwo Bazarewscy;; dyr. Stani sławostwo Bohdanowiczowie, dyr. Józefostwo Borowscy, prez. Zygmuntostwo  Bortkiewiczo- wie, prof. Franciszkostwo Bossowscy, inż. Ja- nostwo Czerniewscy, ks. Konstanty _ Czetwer 
tyński, dyr. ks. Józef Drucki - Lubecki, prof 
Wacław Dziewulski, prez. Kazimierzostwo Fal 
kowscy, prof. Mieczysławostwo Gutkowscy, 
prez. Władysławostwo Gutowscy, prez. Hipoli 
tostwo  Gieczewiczowie, prof. Marjan Hłasko, 
dyr. Witold Hulewicz, dok. Januszostwo Jagmi nowie, woj. Marjanostwo Jankowscy, | rekt. 
Aleksandrostwo Januszkiewiczowie, adw. Ma ciejostwo Jamonttowie, mec. Zygmuntostwo Iwaszkiewiczowie, star. Wacławostwo Kowal- scy, inž. Władysławostwo Kotkowscy, inž. Otto nostwo Krasnopolscy, dyr. Romanostwo Krau- sowie, prez. Czesław Krupski, pos. Witold Kwinto, Wlodzimierzostwo Łęscy, dyr. Ludwi kostwo Maculewiczowie; dyr.  Czesławostwo Makowscy,, prez. Wiktorostwo Maleszewscy prez. Stefanostwo Mazurowscy. dr. Teodoro- stwo Nagurscy, dr. Antoniostwo Nowiccy, Sta nisławowa Ordzina, prof. Józefostwo Patkow- scy, prof. Janostwo Priifferowie, Gustawostwo Przewłoccy, prez. Janostwa  Puciatowie, prez. 
Janostwo Pietraszewscy, dr. Aniela Jędrzejow 
ska - Przeździecka, prez. Marjanostwo Radec 
cy - Mikuliczowie, prez. Konstantostwo Rduł 
towscy, prez. Michałostwo 

  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 1 4— 6 

Kwiatowa T, tel. 14 25, 

Zygmuntostwo Ruszczycowie, prez. Edwardo- stwo Ratyńscy, prof. Kazimierz Ślawiński, prez. Wacława Sławińska, prez. Aleksandrostwo Soi tanowie, dr. Stanislawostwo Świaniewiczowie, ks. Ludwikostwo Światopełk - Czetwertyńscy, dyr. Kazimierzostwo Świąteccy, dyr. Ludwiko stwo Szwykowscy, dyr. Bohdan Szachno prez. Tomaszostwo Szalewiczowie, nacz. Wac ławostwo Szaniawscy, kur. Kazimierzostwo Szelągowscy, prof. Władysław Szeliga - Mie rzeyewski, dyr. Edwardostwo Szemiotrowie, dr. Józetostwo Szystowscy, star. Jerzostwo de Iramecourt'owie, prof. Józefostwo Trzebińscy, hr. Janostwo Tyszkiewiczowie, hr. Andrzej 52 wa Tyszkiewiczowa, prez. Karol Wagner prez. Stanisławostwo Wańkowiczowie, Sen. Stanisław „Wańkowicz, prof. Tadeusz Vetulani inż. Frańciszkostwo Wierzbiccy, prof. Piotr Wiśniewski, prez. Romuald Węckowicz prez Mieczysławostwo Wołczascy, prez. Wacławo- stwo Wyszyńscy, dyr. Aleksandrostwo Wysoc cy, dyr. Feliksostwo Zawadzcy, dyr. Aleksaa- drostwo Zubolewiczowie, gen. Lucjan Żeligow ski, prez. Karolostwo Żuchowiczowie. 

U ludzi cierpiących na żołąd kiszki przemianę materji, stosowanie ssaki = gorzkiej „Franciszka- Jėzeia“ pobudza prawi- dlowošė tunkcji narządów trawienia i kieru- je odżywcze dla organizmu soki do krwio 

TEATR I MUŻYKA 
; Teatr Wielki na Pohuiance. — Dziś w 

niedzielę dnia 15 l. po raz drugi historyczny 
dramat A. 'lołstoja „Car iwan urożny”, które 
go premjera spotkała się z uznaniem publiczno 
Sci i obudziła duże zainteresowanie. Wspania 
ła oprawa dekoracyjna i kostjumowa pomiys 
łu i wykonania W. Makojnika, godna scen eu 
ropejskich do najdrobniejszych szczegółów za 
chowuje stylowośc utworu. Udział caiego zę 
społu dramatycznego. 

, Popoudniówka „Marjusza”. Pierwsza i 
ostatnia popołudniówka „Marjusza" pozwoli je 
Szcze zapoznać się z kapitalną komedją najtęż 
szego, współczesnego francuskiego autora Pa- 
gnola, który w żarze słońca południowego i w 
poszumie fal morskich, rozwija najpiękniejszy 
kwiat miłości. W rolach głównych świetna |, 
Koronkiewiczówna i L. Wołłejko. 

— Propagandowy poniedziałek, W poniedzia 
łek dnia 16 1. publiczność та ostatnią sposob 
ność ujrzenia słonecznej, pogodnej koniedji 
Pagnola „Marjusz*. Ceny miejsc propagando-- 
we od 20 gr. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Dziś w niedzie 
lę odbędą się dwa przedstawienia. Po południ' 
o godz. 4 ukaże się po raz ostatni po cenach 
zniżonych wesoła operetka Kolio „Lady Ckic“ 
w obsadzie premjerowej z udziałem J. Kui- 
czyckiej w roli tytułowej. Ceny miejsc zniżo- 
ne. Wieczorem o godz. 8,15 odegrana zosta 
nie po raz ostatni wspaniała rewja tradycyjna 
„Yo-yo* w wykonaniu całego zespołu artysty 

cznego. Urozmaicony program tego barwnego 
widowiska rewjowego składa się z najnow- 
szych piosenek, skeczów, monologów, baletów 
i ewolucyj. Całość programu wywołuje za- 
chwyt publiczności, Ceny normalne, Zniżki — 
ważne. 

— Poniedziałkowe przedstawienie propagan 
dowe w Lutni. — Jutro w poniedziałek przed 
stawienie z cyklu piopagandowych. Wystawio 
na zostanie czarująca operetka Kalmana „Fijo- 
łek z Montmartre'u" z J. Kulczycką w roli ty 
tułowej. Ceny miejsc propagandowe, We wto- 
rek 2 powodu próby generalnej przedstawienie 
zawieszone. 

— „Róże z Fłorydy*. Ostatni utwór L. Fal 
la, przepiękna operetka „Róże z Florydy" uka 
że się po raz pierwszy na scenie teatru Lutnia 
we środę najbliższą 18 bm. w: opracowaniu re 
żyserskiem M. Tatrzańskiego. Obsadę tworzą 
najwybitniejsze siły zespołu artystycznego. -— 
Rolę Iriny Naryszkin odtwarza niezrównanie z Kulczycka. Nowa bogata wystawa pomysłu i 
projektów J. Hawryłkiewicza. Bilety już są do nabycia w kasie teatru Lutni. ; 

„Z T-wa Muzycznego Lutnia. Pierwsza 
po dłuższej przerwie próba chóru odbędzie sie w poniedziałek 16 bm. o godz. 6,30 wiecz. 

Próby jak również przyjęcie kandydatów do chóru będą odbywały się w poniedziatrki i Szwartki od godz. 6.30 do 8 wiecz. Zarząd T-wa wzywa wszystkich członków chóru do 
punktualnego przychodzenia na próby. 

RE DZIS GRA ARTUR RUBINSTEIN 
— majświetniejszy pianista - wirtuoz polski 
doby obecnej, Fenomenalny pianista wyko- 
ma mi. Appasionatę Beethovena, Toecatę 
Bacha, faseymujące technicznie utwory De- 
busyy'ego, de Falla, Albenitza, Prokofje- 
wa oraz szereg utworów: Chopina. Jedymy 
recital Rubinsteina wywołał olbrzymie za-” 
imteresowanie; pozostałe bilety można jesz 
cze nabyć przed koncentem w kasie Konser 
watorjum (Końska 1) od 11 do 2 orąg, od 
5 wiieczorem. 

. . — Bractwo św. Genezjusza, sceny katolic 
kiej odegra dnia 15 stycznia r.b. przepiękną sztukę w 6 aktach p.t. „Gdzie jesteś Panie?* 

Każdy, kto pośpieszy, z pewnością nie po żałuje, bo zdobędzie dla siebie dużo pięknycn 
wrażeń. 

Początek o godz. 6 wiecz w sali przy ko 
Romerowie, prez. Ściele św. Jana.
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„pociągu wileńskim w pobliżu Warszawy okra 
aziono naczelnika urzędu wojew. w Wilnie — 
p. Bruniewskiego. 

© szczegółach ankiety patrz Nr. 330 z dnia 30-XII 1932 r. 

NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI 'WILNIANIE 

«olosalne p wod: nie najp sę niejszego filmu doby cbecne; 

z faaomenem ekranu, najcudowniejszem dzieskiem 
Dźwiękowe Kimo 

Nieznany sprawca ściągnął mu futro i ze- PAN“ ść XX wieku JAC<IE COOPER i gerj. WALLACE 

garek. L. „Kaplan $ A 8 wa ; : 5 : 2 : ооа $$ 1 л BEERY A i gt Nigdy jeszcze kinemategratja, 
SĘ E ? й = n ski t |. Nad < 

a ADEO i 2. Uczon, Wielka 42. tel. 528 rysunkowy i Tygodnik Dźwiękowy Początek d 2 Ne ы н P> 
dze policyjne zlikwidowały ostatnio szaj e . . . ° - . . 79 ękowy ątek o godz 2ej. Ne» 1 s”v seans ceny 2n'Żene, 

= Ek o pk o 3. Pisarz . ‹ 5 ż ь 3 Dz:śi Smiech : namo:! - diiw! Wspaniała 1CO ercc. polska komed » dźsię.owa 

mieszkania. 4. Artysta-plastyk . $ ° > * = » 

Na czele szajki stała Marja Romejko 
vel Sybirakowa (Olimpja 9) i jej szwa 
gier jan Romejko. 

Wczoraj całą bandę w liczbie 5 osób 
aresztowano w mieszkaniu Romejko w 
„czasie naradzania się. 

Podczas rewizji ujawniono część rze 
czy skradzionych u jednego z urzędni- 

ków Kuratorjum Szkolnego oraz garde- 

robę pochodzącą z ianych kradzieży. 

— OKRADZIONE MIESZKANIE, Nie- 

zmami: sprawicy, poslugując się dobranym 

kiuczem czy też wytrychem, dostali się ma 

strych domu nr. 44 przy ul. Mickiewicza i 

skradli, na szkodę Nieławickiej Anny, bie- 

liznę damsiką oraz stołową łącznej wartości 

300 zł. 
— PODRZUTEK. — W klatce schodo- 

wej domu nr. 6 przy ul. Kalwaryjskiej, zna 

lezicno podrzutka płci żeńskiej w wieku o- 

około 3 mies., przy którym była kartka z 

mapisem: „niechrzezone“. Podrzutka umiesz 

стопо ® prayttulku Dzieciatika Jezus. 
Zachorowania zakaźne. — Z powcdu 

warunków atmosierycznych stan chorób zakaž 

nych na terenie wcjewództwa wykazuje wy- 

raźną zwyżkę. 
Na tyfus choruje 20 osób, na płonicę 37, na 

odrę 18. Grypa szczególnie daje się we znaki 
bowiem dotknęła ona aż 1250 osób. 

Odra w mieście jeszcze przed miesiącem 
złożyła zgórą 150 dzieci Obecnie epidemja od 

ry minęła dzięki odpowiedniej akcji zapobie- 

gawczej. 
——og0—— 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH. 

Tegoroczne  lyżwianskie mistrzostwa 

Polski w jeździe figunmowej parami rozegra 

me zostaną w najbuiższą niedzieię — na ten 

raz w' Cieszynie. 

Zawody te organizuje Cieszyńskie Two 

Łyżwiarskie, obdnodzące jwilaśnie jubileusz 
40-1egia swego istnienia, 

Wszysilkuch žyžaiangy interesuje żywo 
wynik pojedynku dwóch naszych czołowych 

par: Bilorówna — Kowalski i Rudnicka 

'Peuer, 
* 

Robotnicza reprezentacja bokserska Pol 
sk iwyjeżdża w) początkach marca na dwu- 
tygodnie» e tournee do półn. Niemiec, aby 
rozegrać sześć Spotkań @ reprezentacjami 
poszczególnych akręgów! mobotniczych. — 
Skład naszej reprezentacji nie został jesz- 
cze ustalony, lecz, jak się dowiadujemy, 
ma. się składać z bokserów warszawskich i 
twowskich, (t) 

* 

Mistrzostwa hokejowe Polski mozegra- 
me zostaną. w! Krymicy w dniach 1—7 lute- 
go. Wezmą w. nich udział mistrzowie okrę- 
gów!: wamszawskiego, krakowskiego, lwow- 
skiego, wileńskiego oraz mistrz Polski — 
AZS Warszawa. 

Pozostałe okręgi: pomorski, śląski, to- 
ruńshki łódzki wyłonią dwie dalsze druży- 
ny po rozegraniu meziców. międzyokręgo- . 
wych, — KK. Ognisko walczyć będzie w . 
grupie drugiej, a więc z mistrzem Liwowa, 
Krakoxia į AZS'em warszawskim, 

Po meczach w: Łodzi i Bieisku będziemy | 
dopiero mogli nobić przypuszczenia na te- 
mat możliwości naszej drużyny. 

—000——— 

Radjo wiieńskie 
NIDZIELA, DNIA 15 STYCZNIA 933 R. 

PIĘCIOLECIE ROZGŁOŚNI WILEJSKIEJ 

10.00: Suma z Kaplicy w Ostrej bramie 

transm. na całą Polskę. 11,58: Czas, 12,10: 

Kom. meteor. 12,15: Poranek muz. Pogadanka. 

d.c. poranku 14.00: Pogadanka, 14,20: Kolędy 

w wyk. chóru młodz. wiejskiej z Mickun. 1) 

Bóg zawitał, ) W żłobie leży, 3) Hej bracia 

czyli spicie? 4) Witaj Jezu najmilejszy. 14,40: 

„Co słychać o czem wiedzieć trzeba? 15.00: 

Koncert muzyki lekkiej. Rewja operetki wileń- 

skiej. Wykonawcy: J. Kulczycka, Mary Ga- 

brieli, Barbara Halmirska, Kazimierz. Dembow 

ski i Karol Wyrwicz-Wichrowski. 16.00: 

Słuchowisko dla młodzieży: „Pożegnanie z 

Winnetou” podług Karola Maya, zradjof. Tad. 

Byrski. 16.25: Życie ludu w piosence (płyty) 

16.45: „Co się dzieje w Wilnie"? wygł. pot. 

M. Limanowski. 7.0: Koncert dla wszystkich. 

1) Orkiestra wiejska Adama  Wincela (melo- 

dje regjonalne) 2) Utwory popularne wykona 

na cytrze Witold Jodko. 3). Pieśni „ludowe w 

wyk. chóru Zw. Młodzieży Wiejskiej z Mic- 

kun. 4) Utwory popularne wykona na cytrze 

W. Jodko. 5) Meloldje i kolędy regjonalne w 

wykonaniu orkiestry wiejskiej Adama Winola. 

17.55: Program na poniedziałem 18.00: Muzy 

ka lekka. 19,00:. „Jasnowidząca z powiatu osz 

miańskiego" — odczyt „wygł. dr. Walerjan 

Charkiewicz. 19.15: Rozmaitości. 19,25:  Słu- 
chowisko: „Jak Gembarzewski chciał  popra- 

wič Pana Boga“ — nowela Prusa w oprac. 
radjof. H. Hohendlingerówny 20.00: „Biaski i 
traski w tygiu radjowym“ — faktomontaż z 
życia technicznego  amplikatomni i Stacji 
Nadawczej Rozgł. Wil. 20.15: „W kukulczem 
gnieździe" — rzut oka wstecz i wokoło wygł 
W. Hulewicz, dyr. progr. 20.30: Dwa słucho- 
wiska eksperymentalne: 1. „Strajk* — montaż 
dźwiękowy bez słów, według scenarjusza ]. 
Ostrowskiego. 2. „Ziabia Ballada" — tekst St. 
Młodożeńca. 20.00: Wiadomości sportowe. 
21,00: Koncert wieczorny: Kwartet im. Kar- 
łowicza, 1. St. Moniuszko — Kwartet smyczko 
wy d-moll. 2. Ludowe pieśni białoruskie w ukła 
dzie St. Węsławskiego. 3. Obrazek z kwartetu 
d-moll op. 9 Z. Noskiewskiego Scherzo i an- 
dantino z kwartetu R. Statkowskiego 4. Ludo 
we pieśni litewskie w układzie Tad. Szeligow 

w: 

[o 

wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

5. Artysta teatru . s > . . 

6. Dzialacz spoteczny. 

7. Adwokat . . . . 

8. Lekarz . 

9. Pedagog . 
  

  

grodźlęhyka 
— POCIĄGI TURYSTYCZNE. Z dn. 

15 maja br. mają być wprowadzone nowe 
pociągi turystyczne. 

Jeden z mich będzie przychodził do Gwo- 
dna, Augustowa i Suwałk. Pociąg ten bę- 
dzie nosił nazwę „Wigry. 

— POMOC BEZROBOTNYM. Wojewódz 
ki Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym 
kończy obecnie kontrolę zarejestrowanych 
bezrobotnych i mozpocznie ich kwałifiko- 
'wamie. 

W najbliższym czasie rozpocznie się wy 
dawanie zapomóg w natumze, 

— POSIEDZENIE POW. KOM. PRZY- 
SPOSOBIENIA ROLNICZEGO. Na dzień 
16 bm. ma godz. 12 wyznaczone zostało po- 
siedzenie Powiatowej Komisji Przysposo- 
pienia rolmiczego, na którem odbędzie się 
kwalifikowamie zgłoszonych zespołów. 

— SAMOBÓJSTWO. — W piątek 0- 
koło godzimy 10 pepełnił samobójstwo przez 
powieszenie się Lisowski Amtoni, mieszka- 
miec wsi Obuchowicze gm. Żydomia lat 34. 
Lisoaski od dłuższego czasu chorował na 
rozstrój mermowiy. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO.— Dziś 
o godz, 4-tej pp. „Žabka“ w reż. dyr. Kro- 
kowskiego z p. Ustanbosską wroli tytu- 
lomej. 

Wieczorem o 8,15 po maz 4-ty ciesząca 
się dużem powodzeniem kom. Rostworow- 

skiego „U mety” 

  

  

nźwiękowiac 
Kino „POLONIS“ pocztaw: 4 
EAP 

  

Czarujące zjawisko ekranu 
Liljan Harwey, Henri Garat 

i P. Brasseur 
w supesf.lmie 

zmwłnny (an 
Wsie> od 49 gr. 

  

Dowiąnowiai 
Kino „APOÓLLG* 

Daminik 26. 

Jasų Hej moller 
w Lilmie p. t. 

viok ala 
ta rekiama wystarczy dls każdego kto | 
chze zobaczyć nsdzwyczsjny superfilm 

światali! 
__ Wstęp od 48 gre. 

  

    

  

IND „PALACE | 
Arrosvk 18 

IFRS ISK STT ET 

Emi! Janings Harry Liedtke, 
Lydja Salomenowa i Dayny 

Serw:ce 

w filmie p. t. 

Żona Faraona 
Reż. Ernest Lubitsch 

«stęp 49 gr. 

  

  

  

   

  

stonióiska 
— W ODPOWIEDZI O. NIEMANCE- 

WICZOWI. — Notatka moja pt. „Ofenzy- 

wa na Słonim'* spowodanała odpowiedź ks. 
Antoniego Niemancewicza, proboszcza ob- 
rządku 'wschodnio - słowiańskiego w Al- 
bertymile, zamieszezona w: Nr. 12 dnia 13 

styezmia moku bieżącego „Slowa“ i „Kurje- 
ra Nowmogrėdzkiego“. 

Gdyby nie okoliczność, wymagająca ро- 
mownego podniesienia i podkreślenia :*' pra 
sie że właśnie w sknomnej notatce swojej 
pt. „Ofenzywa ma Słonim'* podkneślałem te 
okoliczności, które najbardziej spoleczeń- 
stwo polskie obchodzą, a w liście O. Nie- 
mancewieza zostały (pominięte, przeszedł- 
bym nad! odpowiedzią do porządku dziem- 

о. 
Odmienny sposób traktowania sprawy 

pnzez jednego z największych działaczy u- 
nijnych, zmuszą mnie do ponownego poru- 
szenia drastycznego tematu. Przypatrzmy 

się tedy tej odpowiedzi. 
Stwierdzamy przedewszystkiem ze zdu- 

mieniem, że w Słonimie jest. „więcej niż 
70(1) dusz parafjan obnządku wschodnie. 
go', którym, jak się wyraża O. Niemance- 
'wicz jest dość uciążliwem przychodzić stale 
na liturgję św. i inne funkcje kościelne do 
Albertyna“ i dlatego watażał O. Nieman- 
cewiicz za swój obowiązek spowodować od- 
prawianie litumgji według obrządku wscho- 
dniego w Słonimie, by w: ten sposób umoż- 
liwič im przystąpienie do Sakramentów św. 

Jakże napozór słuszna ii wzniosła była 
myśl O. Niemancewicza, lecz niestety po 
głębszem zastanowieniu budzi ona pewne 
pytamie, dlaczego mianowicie żąda się od 

nawrėconych, by do Albertyna przychodzili 
stale ma mabożeństwa, a ma: mabożeństw:o 
do Słonima tylko naz( !) na miesiąc. Zresz- 
tą odległość Słonima od! Albertyma nie jest 
znowuż tak wielką, by odstraszała gorli- 
wych katolików. obrządku wschodniego od 
udziału w mabożeństwach  albertyńskich, 
może mie stalle, lecz co niedziela, chociażby 
koszitem nakładu tych 3 czy 4 kilometrów, 
dzielących Slonim ой Atbertyna. A dalej 
gdzież są ci 70 mawróconych, przecież w 
kościele po-bernandyńskim widzieliśmy na 

a nabożeństwie jak juž zresztą zaznaczałem 
rz.-katoliików, kitórzy przyszli ma skutek a- 
gitiacji jednego z księży obnz. łacińskiego, 
chór atbertyński i kolonię ukraińską. Tych 
70-ciu nawróconmych w kościele nie widzie- 
liśmy, gdyż ma nabożeństude ich nie było. 

Dalej O. Niemancewicz pisze, że u mas 
w kmaju i zagnamicą „w mazie potrzeby bez 
trudności udziela się pozwolenia na odpra- 
wianie nabożeństwa obrządku wschodniego 
w łacińskich kościołach. Nie w tem dziwme- 
go, wszak jedem jest kościół katolicki, cho- 
ciaż obrządki są różne", 

Słusznie... Alle... to, co gdzieś iw kraju. 
a tembardziej zagramicą jest stosowane, nie 
koniecznie ma być mrzeflansowywane ma 
masze tereny, bo to wiłaśnie na maszym tere- 
mie wywołuje miepotrzebne zgmzyty, Zao- 
gnia stosunki i nastawia negatywnie polską 
Judmość katolicką do misjonarzy albertyń - 
skich. „i 

A zresztą: jeżeli „chirześci jamie obrząd- 
ku wschodniego" są naprawdę ikatolikami, 
czyż mie mogą oni brać udzialu w katolic- 
kiem nabożeństwie obrządku rzymskiego, 
— jeżeli nie chcą się fatygować do Alber- 
tyma ?... Słuszniejsze jest, aby mniejszość 
(„70-ciu') zastosowała. się do olbrzymiej 
wiiększości, miż odwirotmie. 

Jak widzimy z tego zestawienia faktów, 
argumenty O. Niemameewicza są zbyt sła- 
be, by można było poważnie myśleć 0 rze- 
komem dobrodziejstwie dla nielicznych na- 

wróconych w Słonimie. W. Klimkiewicz. 

Dziś wstęp Od 49 gr. 
  

GRODNO, Brygidzka 2, 

W roli Nerona 

    

& 

FIRMA RADJOWA „„LENNEKĘŚĆ 

dzieła Henryka Sienkiewicza 

QUO VADIS..? 

Fusząłwk seansów 
KINO sn 615. — 8, — 18, 

WE N dal. 

DŹNWIĘKO WE Raya"! ž Eakiyro logji 

„ŚWIATOWID 

  

i najpotężniejsza epopes z dziejów dswnego 
Chrześci'aństwa pg nieśmiertelnego 

   

     

genjslny tragik Em I Janings i piękna 
Rira da Ligusro. 

Grodno, ui. Bominikašska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. ©, 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-iampewy edblyrnik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulator 

i sprzętem 

em, baterją anodową 
a:ienowym 

Przy zamawianiu należy wpłacić na PKO. N. 
82,157 zł. 20. Pozostałość za zaliczeniem. 

skiego. 23,00: Muzyka taneczna 22,55: Kom. za s 

  

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

Ca IN 
Wieika 47, tel. 15-41 

  

10% DLA MNIE 
które przewyższa pol względem humorystycznym jak i art stycznym dotychczasowe kom*dje polskie. 

w ra gg: Kazimierz Krukowski Tola M abiowiczówna, V, Walter 1 T. Wesołowska. 
Nad prog sm: D<datex rysunkowy Fiejszera i tygoduik F 

Począ sk o god' 4, 6, 81 1020, w daie Śwą e*zne i sobrty o» g. 22]. 
xa. 

  

Dźwiękowe kins Ceny najnizsze w Wilnie. Dla młodzieży dozwo:sne 

  

  

KHOLLYWOOS Dziši Dawzooczeaiwany najwięższy przebój dźwiękcwy o nieridźianym dotyczczas przepychu i uieduściga. technice 
+ 

Micklewiosa [27 RES GR $ AH e Najrozkoszniejsza opeietta tilmowa. Akcja toczy się ma tle 

tel. 15-28 E х T ZY Kongresu Wiedeńskiego rcku 1814-go. Udział biorą wrocza 
£iilana Harvey, nsimilszy Henry Garat, ku'zą'o piękna Lii Dzgove” i n'j epszy k mik Armand Bernord. 

Dzwiękowy Dis! Wspaniałe 100 proc. atcydzieło dzwiękowe w g znanej powieśc, Lusto,cwsk:ego p. t. 

Kino Tanis Potężny dramat w 12 akta:h z ży- 

At rac a d ra m aZ0W cia rosyjskiego. — W rol. gł. Fritz 
Koertner, Anna $ter> i Ozep— 

„ŚWIATOWID* przepiekne śpiewy rosyjskie, cygań- 
Mickiewiczz % 

— SŁONIM OŚWIETLANY PRZEZ 
OAŁĄ DOBĘ. — Magistrat m. Slonima ko- 
munikuje, że z dniem 14 stycznia br. elek- 
tnownia miejska udzielać będzie enengji e- 
lektrycznej przez całą dobę bez przenwy. 
Zasięg dziennego prądu sieci elektrycznej 
obejmie początkowo tylko część miasta, a 

miano adcie uliee: Mickiewicza, Sienkiewi- 

cza, Miostową (do mostu), Ułańską (do ul. 
Długiej), Kościuszki, Operową, Poniatow- 

skiego i Studemcką, (do ul. Magistrackiej), 
Plac Handllowiy, Różańską, Żyrowieką (czę- 
ściowo), Szkolmą, Andrzejewską, Podgórmą, 
B. Joselewicza, Szkolimy Dwór, 3 Maja (do 
nr. 10), Bernardyńską, wszystkie Brzego- 

me oraz przylegające do wymienionych u- 

lie zaułki. 
W sprawie powyższej ukaże się nieba- 

wiem _ ogłoszenie magistmatu, wzywające 

mieszkańców do użytkowania enengji elek- 
tnycznej dziennej jako siły motorycznej o- 
raz w gospodawstwie domowem. 

— LICEUM PEDAGOGICZNE W SŁO- 
NIMIE? — W; związku z wprowadzeniem 
w życie mowej ustatwy © reformie szkolnie- 
twia, w Słonimie krąży uponczywa pogłoska 
o mającem tu być otwamtem liceum peda- 
gogicezmiem., 

Wiadomość tę podajemy z obowiązku 
dziennikarskiego nadmieniając, że możli- 
wości; otwarcia tego zakładu naukowego u 
nes są duże. Stonim ma i pomieszczenia od- 

powiedmie i personel, zaś liczne zakłady 
(gimnazja) niewątpliwie dostarczą odpo- 
wiednią ilość przygotowamej do dalszych 

fachowych studjów: młodzieży szkolnej. 

-—— KURS INFORMACYJNY O OBRO- 
NIE PRZECIWGAZOWEJ W SIONIMIE. 
Komitet Pow. LOPIP. prosi o zapisywanie 
się na kurs Informacyjny który rozpocznie 
się dmia 17 bm, Zapisy przyjmuje Sekre- 
tarjat LOPP, 

— Z ŻYCIA TEATRÓW W SŁONIMIE. 
Związek hare. oddział w Słonimie, urządza 
na 10-lecie swego istnienia przedstawienie, 
w. którem udział biorą najwybitniejsze siły 

amtystyczne Słonima. Odegrana będzie sztu 
ka K. Leczyckiego pt.: „Sztuba”. 

— Teątr stnzeledki „ASTR“ przygotio- 
mnuje ma luty „Szczęście Frania". 

nówogkódzka 
— POWRÓT P. WOJEWODY Z WAR- 

SZAWY. — W godzinach popołudniowych 
w sobotę dmia 14 bm. powrócił z Warszawy 
do Nowogródka p. wiojewoda Stefan Świ- 
derski. 

— POCZTOWICY. NA RZECZ BEZRO- 
BOTNYCH. — Pocztowy Kiomitet Pomocy 
Bezmobotnym przy Okręgu Wileńskiej Dy- 
rekcji P. i T. przekazał wojew. komitetowi 
pomocy bezrobotnym w Nowogródku kwio- 
tę 277 zł. 50 gr., zebraną od pracowników 
poczt i telegrafów: na terenie wojew. mowo- 
gródzikiego w miesiącu grudniu 1932, 

— CZY NIE ZA „SŁONE* CENY W 
OGNISKU ? — Właściciel bufetu Ogniska 
wybrał zasadę, jak widać, że lepiej przeso- 
liė ceny za obiad, niż podawane ma obiady 
potrawy. Normalny obiad kosztuje w Og- 
misku zł. 1,90 (w (Wiarszawie można dostać 
obiad już za cenę od 80 gr). Zamówienie 
kotletu cielęcego już 1,50 zł., a kotlet wie- 
przo sry zł. 2,30. Tymczasem kilo mięsa wo- 
łowego w: Nowogródku kosztuje 50 gr. — 
W Warszawie, prawdopodobnie mięso da.- 
leko dirożgze. 

Czy przypadkiem mnie za „stone“ są obia 
dy, a szczególnie damia zamówione a la 
camte? 

Niewątipliwie zamząd Ogmiska zaintere- 

suje się tą sprawą. 

  

-— NOWA CZYTELNIA PMS. W dniu 
11 stycznia została zorganizowana czytel- 
mia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Wybrano zarząd czytelni w składzie: pp 

Czesław Łazowski, Kanalska Zofja i Gliń- 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby wene:yczne, skórne. pł.icwe 

Przyjmuje: w g, 7.30—830 r. 3—5 pp. 7—9 w 
  

  
skie i sybervjskie w wyk. „Chóru syberyjskich włóczęgów". — N»d orcg-am rewelacyjne dodsiki 

  

mianę materji. 

ganów trawienia, wzmacniają organizm 

innych miastach. 

Sprzedaż w aptekach   

  

Ratuicie zdrowie! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze. 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

maitszych chorób — zanieczyszcza krew i 

Słynne od 50 lat w całym świecie 

ZIOŁA ZGÓR HARCU D-raLAUERA 
są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję o"- 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały 
wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami izłot.rneda- 

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

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

składach aptecznych. 

DO WYNAJĘCIA 
dwa umeblowane poko- 
je z osobnem wejściem 
suche, ciepłe, z używał 
nością łazienki i tele- | 
„onu. ul. Bakszta 14 

7. — 

LOKAL 
pod sklep i mieszka- 
nie w dobrym  handło | 
wym punkcie od zaraz 
niedrogo do wynajęcia. 
Dowiedzieć się Zarze- 

cze 14 m. 10 rządca. 

  

   

    

  

Mieszko nie 
2 pokoje z kuchnią de 
wy. zjęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — I 
codziennie od 3 grgał. 
do 4.30 

tworzy złą prze- 
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POTRZEBNY 
pracowni« chrześcijsain | 
na pensję zł. 125 mie- 
sięcznie, na 3 godziny 
pracy wieczorowej — 
za pożyczkę zł. 3000 

wielu   
  

  

WĘGIEL Kont. „Progress" 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY u u. 
w szczelnie zamkuiętych i zaplombowa- 

nych wozach dostsrcza 

PRZEDST. HANDL PRZEMYSŁ. 

Ą,BEULE; wino 
B'urc: Jagiellońska 3 tei. 811 

Sutady: bo znica własna, Kijowska 8, tel. 999 
  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
| od 

uł. 

  

By FABRYKA 
Ma MEBLI 

W. KLLERKIN I š-kš 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarske 20, 
dom własny. Istnieje od 1844. 

Ė Jadalnie, sypialuie, salony, 
Ž gsbinety, ložka niklowene i 
5 angieiskie, kredensy, stoły, 

szały, bifrka. krzesła dębowe 
it.p. Ceny znacznie zuiżone. 

   

KF 

  

     

  

  

z gwarancją wypłat: 
(W. Z. P. 48) po 300 zł. lasięczaie 

Kalwaryjska 1: m, 11 
me między 3 — 5 

POPIERAJCIE  uaanaannanannnnnnńka 

k 0 P p FOsZzUuRUJĄ 
kwas a PRACY 

апаа RE OGRODNIK 
LeKóTZE dobry fachowiec na 

senza Dajątck, poszukuje ро- 
we męka A» SAM, - Od. ZASAZ: „ZÓRAŻY. 

DOKTOR — średnich lat, skrom- 
nych wymagań. 

Zeiaowicz Olszew K. Ulczycki. 
chor. skórne, wenery - — ————— — V 
czne, narządów moczo- RODOWITA 

wych "FRANCUZKA 
od 9 do 1, od 5 do 8 poszukuje posady. — 4 

wieczorem. „ow. tel. 509. 3 
DOKTOR -- = 

ZELDOWICZOWA Administratora 
коо есе, \епегустпе -- Zarcąd:ającego domami, 
narządów * moczowych domem ехео!{. za mie- 

s:kanie obejmie techu. | 
bud. solidue referencje. | 
Łaskawe cfe ty de Ad- 

12 — 2 1 ой # -6 
Mickiewicza 24. 

  

tel. 277. mint trecji poa A. E. 
Akadas o CZ 

UPNO ROLNIK 

! ‹'Еяпмі oi oras rutynowany, zna wete- тач УРО 
rynarję, odbudował, u- 

SPRZE DAM przemystowit i kiero 
lub ZAMIENIĘ wał po wojnie i inwa- | 

na domek w Wilnie — zjj bolszewickiej zospo- 
działkę 50 ha ziemi Z dafstwem rolnem, mły 
asem o 25 kilometrów nami i tartak., kreso- 
od Wilna... Warunki — wiak, bezwzgł. uczciwy 

ul. Mostowa aa in. 20 energiczny, długolet - 
w, godz. 4 — 5 po poł. nia praktyka. Pierwszo 
w. Sławiński. rzędne referencje. Po- 

  

  

  

    

   

Sprzedajemy okazyjnie z wolnej ręki: 
wagę pomostową na 3000 sg. w T. 1932 ce 

chowaną w zupełnie d.biym stanie, róne 

urządzenia biurowe, kssę oguiotrwałą i 2 ka 

setki żelazne. „Pojski Licyd* Słowackiego 27 

NAJYPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY: 

PKOWALSKINA 
ALE KONIECZNIE 
Z TYM ZNAKIEM 
SRODA 

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiinc, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, U- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masąż ciała, elektryczny, w;- 

szczuplający (panie).  Natryski „Hormona* 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

K U PL EB. 6 JA pracy: Wynagania b 
majątek, można z dłu- skromne. Adres w Re- 

SĘ i „ dakcji „Słowa”. 

„Stowo“ legitymacja - 
3432. 

‚ — 

Kucharka 
ze świadzutwami siaka |   

        

     

  

| maniem. M. Pohułanka, Z Ii E MIANIE! 

| mieszkanie z trzech po ziemski, mogę również 

į koi i 

  oe НрОНОНеННи —   
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