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ldzie renesans państwa 
W 'historji miało państwo wielu 

swoich pomniejszycieli. Dziś najgroź- 
niejszym jego / pomniejszycielem jest 
nacjonalizm. Spycha on państwo do 
roli narzędzia,  urzeczywistniającego 
egoizm narodowy, za naczelną zaś 
wartość i sprawdzian życia zbiorowe- 
go uważa naród. I to wynoszenie na- 
rodu ponad państwo jest popularne, 
gdyż korzeniami tkwi w psychice 
szerszych warstw społeczeństwa. Po- 
mimo jedenastu lat istnienia państwo* 
wości polskiej pozostała na dnie du- 
Szy polskiej niechęć do państwa i 
wyrażającego się w niem autorytetu. 
Pozostało to nastawienie do przeciw- 
stawiania +się władzy państwowej, 

4 prowadzenia z nią  ustawicz- 
lego procesu! Państwo i jego organa 

utożsamia się z jakimś wrogim przy- 
musem, z birokracją z chińskim man: 
darynem. 

Przyczyny tego tkwią głęboko w 
historji. Zawsze _ popularniejszym 
wśród braci szlachty był Zebrzydow- 
ski, co w imię wolności narodu wiódł 
tłumy przeciw majestatowi  korony, 
niż Zamoyski, gdy popierał Batorego 
w poskramianiu samowoli i cemento. 
waniu gmachu państwowości. Niewo- 
la też zrobiła swoje. W tej niechęci 
wobec państwa pokutują jeszcze po- 
zostałości psychiki niewolnika, dla 
którego państwo było brutalnym cie- 
miężcą, naruszającym _ najświętsz« 
uczucia. Słychać tam brzęki . kajdan. 
skrzyp szubienic i trzask karabinów 
karnych ekspedycyj. 

Ale to nie wszystko. S3 tu głęb: 
sze przyczyny. To poniewieranie 
państwa,  obdzieranie go z mccnej 

\№ władzy i autorytetu rozpoczęło się 
1 od Rewolucji Francuskiej. W niej się 

załamał średniowieczny uniwersalizm, 
by ustąpić miejsca indywidualizmowi 
Rousseau i Monteskjusza. Jednostka 
przestała być organicznym członem 
wyższej całości, jaką jest społeczność 
państwowa, stała się źródłem i po- 
czątkiem wszelkiej więzi społecznej. 

Ogłoszono suwerenność jedaostek 
w drodze umowy wiążących się w 
państwo, gdzie decyduje arytmetyczna 
większość. 

Walczono nie tylko z absolutyz- 
mem monarszym, walczono z pań: 
stwem. Ale walkę trzeba uzasadnić. 
Ohydna nagość namiętności ludzkich 
lub takich czy innych interesów  poli- 
tycznych nie wystarcza. Potrzebne 
są piękne frazesy, potrzebne są mity, 
któreby przyodziane w nietykalność 
dogrhatu mogły prowadzić za sobą 
tłumy. I odtąd wytaczano  jedea po 
drugim nietykalne „dogtnaty”, dekla- 
racje praw człowieka, teorje prawni: 
cze, które się okazały fikcją. A 

„ wszystko to na poniewierkę państwa. 
I tak wymyślono teorję o podzia- 

le i niezawisłości władz _ Zamiast 
usunąć nadużycia władzy przez 
skonstruowanie kontroli, wolano roz- 
parcelować władzę na trzy kawałki, 
by się wzajem nieutralizowały i osłabia 
ły państwo a wreszcie się roztopiły w 
nieodpowiedzialnym, wielogłowym su- 

„werenie, parlamencie. : 

Stworzono mit O wszechwladzy 
narodu, by już nic nie obowiązywało. 
w państwie ponad jwolę posłów, by 
dobro państwa rozmienić na  pięcio- 
przymiotnikową demagogję. Teorją o 
woli powszechnej narodu chciano wy* 
tłumaczyć dyktaturę parlamentu. 

Ogłoszono przyrodzoną suweren- 
ność gminy. Przeciwstawiono samo- 
rząd państwu, uczyniono z niego 
czwartą, odrębną od państwowej rów- 
norzędną z nią władzę. _Przeciwsta- 
wiono też państwu jako  ekspozytu- 
rze burżuazji związki zawodowe i 
interes klasowy, 

Przeciwstawiono wreszcie państwu 
maród. Kazano państwu patrzeć bez- 
czynnie na walkę nacjonalizmów roz- 
sadzających jedność gmachu państwo- 
wego lub co gorzej, być narzędziem 
w majoryzowaniu mniejszości. 

Tak tę władzę państwową dzielo- 
no, rozdrabniano i rozbierano, że 

wreszcie już prawie nic nie zostało 
poza ciągle zmieniającemi się ga- 
binetami  koteryj partyjnych. I cóż 

dziwnego, że gdy nacjonaliści nasi 
/Spojrzeli na państwo przez konstytu. 
cję 17-stego marca, gdy wyobrazili je 
jako parlamentarną demokrację, to 
oi ponad państwo wynieść na- 

ród. 
Ale to nie jest pozytywna robota. 

Trzeba przywrócić dawną moc i au- 
torytet państwu a nie szukać ucieczki 
wą narodzie, Państwo bowiem nie ро- 
winno być giełdą interesów  partyj- 
nych. Jest ono z natury  rze- 
czy jedyną doskonałą formą, która 
obejmuje organicznie _ Społeczność 
ludzką i nadaje jej czynnościom cha- 
rakter Stałości i niewzruszalnošci. 
Ono jest porządkiem prawnym, wy- 
rażającym solidarnośći nteresów wszyst: 
kich swych obywateli. To też powoli 

  

„ ECHA STOLICY 

Audjeneje m premjera 
WARSZAWA, 17—1. PAT, P. pre- 

zes Rady Ministrów prof. Bartel przy- 
jał w dniu dzisiejszym w godzinach 
rannych delegację lzby Adwokackiej 
m. Lwowa z pos. Loewenhertżem na 
czele, 

Następnie odbył konierencję z mi- 
nistrem spraw wewnętrznych Józew- 
skim. 

э + ® 

WARSZAWA, 17—1. PAT. Pan prezes 
Rady Ministrów prof Bartel przyjął wczor. 
godzinie 1l-ej p. ministra poczt i telegra- 
fów. Boernera. 

w komisji administracyjne”. 
SPRAWA WICEWOJEWODY DUCHA 

WARSZAWA, 17. 1. PAT. Sejmowa 
komisja administracyjna pod przewad+ 
nictwem pos. dr. Polakiewicza w obec+ 
ności naczelników wydziałów Minister< 
stwa spraw wewnętrznych Hausnera i 
Windakiewicza rozpatrywała wniosek 
pos. Fidelusa (Wyzw.) w sprawie urzę 
dowania byłego wicewojewody. krakow 
skiego dr. Ducha. Referent pos. Ciot-- 
kosz (PPS) powoływał się na akty w 
sprawie nadużyć wyborczych, w któ- 
rych dr. Dich również jest wymienio- 
ny. 

ZGROMADZENIE POSELSKIE 

Z kolei pos. Czyszewski (Ch. D. zre 
ferował wniosek klubów P.P.S. i Stron 
nictwa Chłopskiego w sprawie okólnika 
ministra spraw wewnętrznych z 17 mar 
ca 1928 roku do wojewodów i staro» 
stów, uzależniającego odbywanie wie- 
ców poselskich od uzyskania zezwole= 
nia władz administracyjnych. Komisja 
po ożywionej dyskusji na propozycję 
pos. Pacholczyka (BB) przyjęła wnio- 
sek, który stwierdza: 1) iż  okólnik 
ministra spraw wewnętrznych 0 zgro= 
madzeniach poselskich jest stosowany 
w sposób, krępujący odbywanie tych 
zebrań, 2) Sejm wzywa ministra spraw. 
wewnętrznych do wydania zarządzeń, 
zmieniających ten stan rzeczy. 

W kowisji prawniczej Sejmu 
Ustawa wstrzymująca eksmisję 
dzierżawców gruntów miejskich 
w Wgrszawie, Lublinie I Wilnie. 

WARSZAWA, 17. 1. (tel, wł. Słowa) 
Na posiedzeniu komisji prawniczej 
pod przewodnictwem posła Pierackie- 
go (KI. Nar., po referacie posła 
Hartglassa (Koło Żyd.), przyjęto pro- 
jekt ustawy w sprawie wstrzymania 
na przeciąg dni3 eksmisji dzierżaw- 
ców gruntów, zajętych pod budynki 
w obrębie miast, miasteczek i wsi, na 
obszarze Sądów apelacyjnych w War- 
szawie, Lublinie i Wilnie. 

Opinie o ważnym przepisie woj- 
skowego Kodeksu Karnego 

W toku dyskusji nad wyrażeniem 
opinii o wniosku Klubu Narodowego, 
domagającym się uchylenia punktu 
58172 postępowania karno-wojsko- 
wego, zabiera głos przedstawiciel M. 
S. Wojsk. ppłk. Pietrażycki, który 
oświadczył, że jednym z podstawo- 
wych warunków psychologicznych ist- 
nienia wojska jest dyscypilna i uza- 
sadniał na pfzykładach potrzebę od- 
powiednika w przepisie prawnym: 
dającym możność zastosowania aresz- 
tu. Skreślenie tego przepisu pozosta, 
wi lukę, która musi dać efekt demo- 
ralizujący, bowiem w stosunku do 
szeregu obwinionych nie będzie moż- 
ra zastosować aresztu. W _ końcu 
ppłk. Pietrażycki powiadomił, że de- 
partament sprawiedliwości M. S. 
Wojsk. pracuje obecnie nad  olbrzy- 
miem zadaniem kodyiikacji nowego 
kodeksu postęp owania karnego. 

Saldo bilansu zagranicznego 
za r. ub. jest lepsze niż w r. 

1928 : 
WARSZAWA, 17—1. PAT. Rocz: 

ne saldo ujemne bilansu zagranicz- 
nego Polski w roku 1929 zmniejszy* 
ło się w porównaniu do salda 1928 
roku o 554.978 tys. i wynosi 299.169 
tys. zł. Wartość przywozu, według 
detychczasowych obliczeń łącznie z 
w. m. Gdańskiem, wynosiła 3.112.555 
tvs., wartość wywozu 22.813.359 tys. 
złotych. 

2 ZA KORDONÓW 
Diokoła wizyty Strandmana 

Łotwa czyni przygotowanie do 
przejazdu 

RYGA, 17—1 PAT. W związku z 
przejazdem Strandmana przez tery- 
torjum Łotwy podczas jego podróży 
do Warszawy została wyłoniona spe- 
cjalna komisja międzyministerjalna, 
która ma za zadanie opracowanie pro- 
jektu ceremoniału, jaki będzie nale- 
żało stosować wobec Strandmiana, 
naczelnikapaństwa zaprzyjaźnionego z 
Łotwą i która ustali warunki bezpie- 
czeństwa przejazdu. 

W skład komisji wchodzą przed- 
stawiciele ministerstwa Spraw zagra: 
nicznych. wewnętrznych wojskowych i 
komunikacji. 

Opinja premiera Łotwy 
RYGA, 17.1. Pat. W związku z 

głosami prasy estońskiej oraz fińskiej 
dotyczących podróży Strandmana do 
Warszawy premier Celminsz cšwiad- 
czył przedstawicielowi „Siewodnia* co 
następuje: „Wyjazd naczelnika pań: 
stwa, związanego z Łotwą, do za- 
przyjaźnionej z nami Polski należy 
tylko potraktować serdecznie. Podróż 
tę musimy traktować jedynie, jako 
nowy fakt w stosunkach wzajemnych 
zrozumienia się młodych, bliskich 
aam państw. Wszystko to jest kro- 
kiem w kierunku osiągnięcia zamie- 
rzonego celu, t. j. najbardziej zwią- 
zanej współpracy nowych państw oraz 
pogłębienia wzajemnego zrozumienia. 

+ Glosy prasy estońskiej 

RYGA, 17.1. Pat. Prasa estońska 
poświęciła wele uwagi ustosunkowa 
niu się państwa łotewskiego do wizy- 
ty Strandmana w Polsce.  „Waba 
Maa' pisze: Wiadomości o wyjeździe 
estońskiego naczelnika państwa do 
Warszawy 'pisma łotewskie podają 
szczegółowo. Komentarzy do tych 
wiadomości prasa narazie nie podaje. 
Koła polityczne w tej kwestji są pow- 
ściągliwe. Według krążących pogło- 
sek, koła te uważają sytuację swoją 
za przykrą, ponieważ 1) wiadomość 
o wizycie była dla Łotwy  niespo- 
dzianką, 2) wizyta uważana jest za 
demonstrację polityczną, boleśnie do- 
tykającą Łotwę. 

Droga z Tallina do Warszawy i z 
z powrotem idzie przez Rygę. Łoty- 
sze muszą się zdecydować albo na 
uroczyste przyjmowanie podczas prze- 
jazdu Strandmana, lub też na zacho- 
wanie neutralności. Widoczna jest 
dążność do wybrania postawy neu- 
tralnej pomiędzy temi możliwościami. 
„Paewaleht* konstatuje, że podróż 
Strandmana do Warszawy wywołała 
zainteresowanie w ryskich kołach po- 
litycznych, ponieważ była wielką nie- 
spodzianką. W kołach tych odczuto 
to, jako obrazę w stosunku do Esto- 
nji ze względu na wyprzedzenie przez 
Estonję Łotwy. Ryga — pisze „Pae- 
waleht'—obecnie roztrząsa  kwestję 
ceremonjału, jaki należałoby  stoso- 
wać wobec $tranadmana podcżas jego 
przejazdu przez Łotwę. 

Umędówka lifewska 
oczywiście niezadowolona . 
KOWNO, 17 I. Pat. „Lietuvos Aidas“ 

pisze: Kiedy estoński i łotewski naczelnicy 
państwa wizytowali się wzajemnie z królem 
szwedzkim, dla wszystkich było widoczne, 
że są to tylko akty wzajemnej grzeczności 
charakteryzujące dobre stosunki sąsiedzkie 
Polska nie jest jednak sąsiadem Estonji 
i droga z Estonji do Polski przebiega przez 
inne państwą. 

Podróż estońskiego naczelnika państwa 
już oddawna była przygotowywana. War- 
szawa stała się dla Estonji dzisiaj rodzajem 
Mekki, do której idą dziennikarze, oficero= 
wie, ministrowie i nakoniec naczelnik pań- 
stwa. Cała ta podróż nie posiada charakte- 
ru przypadkowego. Jest to fakt wielkiego 
znączenia politycznego, na który nie moż: 
na nie zwrócić uwagi, jeśli Estonja złączy 
swój los z Polską, nic wzamian nie oirzy- 
mując. з 

Najpoważniejszym argumentem, uspra- 
wiedliwiającym  polsko-ėstonskie zbliżenie, 
jest niebezpieczeństwo ze strony Rosji so- 
wieckiej. Rozpatrując szczegółowioj to za- 
gadnienie, na! U jednak przyjść do wnio- 
sku, iż właściwie realnego niebezpieczeń- 
stwa niema. Litwa znajdowała się w soju- 
szu z Polską w ciągu 400-tu lat i owoce 
tego sojuszu dla Litwy są przepięknie zna- 
ne. Życzymy Estonji — kończy „Lietuvos 
Aidas*—lepszych rezultatów. 
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ńanfereneja gospodarcza 
pod przewodnictwem premjera Bartla 

WARSZAWA, 17 1, Pat. Dnia 17 bm. pod przewodnictwem prezesa Rady 
Ministrów prot. K. Bartla odbyła się konferencja w sprawie sytuacji gospoder- 
czej kraju. W konferencji wzięji udział ministrowie spraw wewnętrznych, skar- 
bu, przemysłu i banólu, roinictwa, pracy i opieki społecznej oraz kolei. Na kon- 
ferencji omawiańo sprawy rolnicze ze specjalnem uwzględnieniem spraw zbożo- 
wych. 

На uroczysfość da Moście 
Wyjazd P. Prezydenta i Premjera 

WARSZAWA, 17-1. (Tel. wł. „Słowa*). Pan: Prezydent ' Rzeczypospolitej wraz 
źe świtą wyjechał w dniu dzisiejszym o godz. 23.50 pociągiem specjalnym na uroczy- 
stości, związane z otwarciem zakładów Państwowej Fabryki +Związków Azotowych w 
Mościcąch. Tym samym pociągiem udał się do Mościc p. prezes Rady Ministrów Bar- 
tel. Pozatem wyjechali podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa p. Leśniewski, 
pierwszy wiceminister spraw wojskowych gen. Konarzewski, szef sztabu głównego 
gen. Piskor, szef korpusu kontrolerów płk. Wielowieyski i szef departamentu uzbro- 
jenia płk. Kieszniewski. 

Losy odszkodowań wschodnich w Hadze 
Przedstawiciele państw Małej Ententy wobec Węgier 

HAGA, 17—1L. PAT. Na posiedzeniu komisji dla spraw odszkodowań 
wschodnich przedstawiciele państw Małej Ententy zawiadomili państwa za- 
praszające, że pragną przed podpisaniem planu Younga otrzymać zapew- 
nienie co do przyszłości w razie wypadku, że pokojowy układ z Węgrami 
okaże się niemożliwy do osiągnięcia. — ; 

W szczegulnošci przedstawiciele państw Małej Ententy domagali się 
określenia odszkodowań węgierskich prez komisję. Loucher i jego koledzy 

angielscy oświadczyli nieraniej, że należy w dalszym ciągu prowadzić roko- 
wania z hr. Bethieiem. Rozmowa prowadzona w tej sprawie dała zadawa- 
lające rezultaty. 

Wydaje się, że oczekiwane jest zawarcie układu w sprawie wysoko- 
ści odszkodowań żądanych przez Węgry w związku z realizacją reformy 
rolnej. Jednakże przedstawicele Małej Ententy pragną odprężenia w innych 
kwesijach będących w zawieszeniu. 

Postanowienie delegatów Francji, Anglji i Włoch 

W związku z tem delegaci Francji, Anglji i Włoch postanowili, że ko- 
misja dla spraw odszkodowań wschodnich będzie prowadziła w dalszym 
ciągu prace rozpoczęte w Paryżu, aby w ciągu 6 miesięcy doprowadzić do 
rozwiązania wszystkich kwestji spornych, dotyczących Małej Ententy, W 
razie potrzeby komisja odwoła się do Trybunału Haskiego. 

O godzinie 15 min. 30 przedstawiciele 5 państw zapraszających od- 
byli konferencję, w której wzięli udział Benesz, Markowicz i Titulescu, na- 
tomiast nieobecni byli przedstawiciele Niemiec. 

Herriot urażony oswiadczeniem Tardieu 

PARYŻ, 17—1 PAT. Były premjer Herriot, który w sierpniu 1924 
roku podpisał ugody londyńskie, będące zapoczątkowaniem — polityki 
ustępstw na rzecz Niemiec, czuje się mocno dotknięty oświadczeniami, za- 
mieszczonemi w prasie haskiej przez premjera Tardieu, х których wynika, 
że jedynie dzięki wzmiankowanym umowom zmuszony był «obecnie zrzec 
się praw do sankcyj karnych, przewidzianych przez art. 430 traktatu wer- 
salskiego. 

W kuluarach Izby Herriot oświadczył wczoraj, że nie myślał nigdy w 
Londynie o zrzekaniu się praw do sankcyj prawnych względem Niemiec na 
wypadek niedotrzymania przez nich zobowiązań. Herriot ma zamiar wnieść 
w związku z tą sprawą interpelację. " 

Przed konierencją morską w Londynie 
Przyjazd delegacji Stanów Zjednoczonych 

LONDYN, 17 k PAT. Dziś o godz. 2 po poł. przybyła do 
delegacja Stanów Zjednoczonych na konferencję morską. 

Konferencja Stimsona z Mac Donaldem 
LONDYN, 17 . PAT. Minister spraw zagranicznych Henderson, 

pierwszy lord admiralicji Aleksander i szereg innych wybitnych osobistości 
politycznych powitało delegację amerykańską w imieniu rządu angielskiego 
w chwili jej przybycia do Londynu. W godzinę po przybyciu Stimson od- 
był na Downing Street konferencję z Mac Donaldem. Dziś wieczorem 
przybywa do Londynu Grandi, jutro Briand, w niedzielę Tardieu. 

Komunikaf o rozmowach polsko-niemieckie 
BFRLIN, 17.1. Pat. Komunikat półurzędowy utrzymuje, iż rozmowy 

między przedstawicielami Polski i Niemiec w Genewie dotyczyły w pierw- 
szym rzędzie t. zw. umowy likwidacyjnej polsko niemieckiej. Przy tej spo- 
sobności „doszło do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i nieporozumień 
co do interpretacji tejże umpwy, 

W wyniku rozmów na temat traktatu handlowego ustalono sprawy, 
dotyczące gwarancyj wewnętrzno-policyjnych i kontyngentu. 

Zebranie Komitefu Finansowego bigi Narodów 
GENEWA. 171. Pat. Dnia 20 stycznia zbiera się w Genewie komitet 

finansowy Ligi Narodów, którego przedstawicielem ze strony Polski jest 
p. Feliks Młynarski. 
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Kierenski u socjalistów iraneuskich 
Sprawozdanie o bolszewickiej Rosji 

PARYŻ, 16 I. Pat. Były prezes rady ministrów rosyjskiego rządu rewolucyjnego 
Kierenski przybył w towarzystwie socjalistów rosyjskich Zeninowa i Fabrykanta do 
członków grupy socjalistycznej Izby Deputowanych i złożył wobec nich sprawozdanie 
o obecnej sytuacji w Rosji. Kiereaski wygłosił prawdziwy akt oskarżenia przeciwko 
terorowi i tyranii, panującym w Rósji. Przedstawił on słuchaczom szereg niezaprzecz- 
nych dokumentów oficjalnych, z których jasno wynika, że obecnie stosowane są w 
Rosji represje daleko większe, niż poprzednio. W-g jego obliczeń, ilość osób, straco- 
nych za przestępstwa polityczne w cząsie od 1 paździerrika do 29 listopada r. ub, do- 
chodzi do liczby 583 osoby. W zakończeniu mówca dał wyraz swemu zdziwieniu, że 
socjaliści francuscy atakują dyktatury zachodnie zamiast z większą energją protesto- 
waś przeciwko ohydnym ekscesom dyktatury moskiewskiej i przeciwko jarzmu, któ” 
re ciąży nad całym narodem rosyjskim, a w szczególności nad rosyjskiini socjalistami 

budzi się nawrót i tęsknota do integ- 
ralnie zcałkowanego, silnego państwa. 

Zaczyna się od teorji. Coraz szer- 
sze grońo uczonych dochodzi do 
wniosku, że dziedzictwo myśli poli- 
tycznej, doktryn Rewolucji Francuskiej 
jest zbiorem fikcyj i niczem nie uza- 
sadnionych pewników. Spann Stelsen, 
doniedawna _ Duquit, oto szer: 
mierze nowej czystej nauki o pań- 
stwie. U nas chlubnie w tej dziedzinie 
pracuje prof. Władysław Leopold Ja- 
worski, będąc mistrzem dla wszyst- 
kich prawników państwowo myślących. 

W szerszych sferach społeczeń- 
stwa też rodzi się przekonanie, iż 
państwo, które jest w takich  warun- 
kach wewnętrznych i zewnętrznych jak 
Polska, nie może pozwolić, by na je- 
go żywem ciele beznadziejnie ekspery- 
mentowano zbankrutowane idei pięk- 
nie deklamujących doktrynerów Re- 
wolucji Francuskiej. To też Sejm 
przystępując do rewizji Konstytucji 
staje do dziejowego egzaminu swej 
dójrzałości państwowej. 

Nie chodzi bowiem o zmianę kilku 
paragrafów. Chodzi o zasadnicze zre- 

widowanie stosunku społeczeństwa, 
do państwa, chodzi o „przewartościo- 
wanie wartošci“ w prawie publicznem. 

Państwo demoliberalne rozchodzi 
się dziś po kościach. Mity, które je 
podtrzymywały straciły na blasku, 
wyblakły. Rzeczywistość żaś gorzko 
zakpiła z pięcioprzymiotnikowego par- 
lamentaryzmu, wykazała, iż państwo 
demoliberalne jest bezsilne wobec 
wzrastających antagoniżmów gošpo- 
darczych, społecznych i narodowych, 
jest Dbezsilne, gdyż usprawiedliwia 
wszystkie  egoiamy i wszystkie na 

miętności tłumu, w nich się rozpływa, 
nie potrafi stanąć ponąd niemi. Kie- 
reński zbankrutował. Od niego pro- 
wadzą dwie drogi: czarne koszule Mus- 
soliniego lub pięcioramienna /czerwo-. 
na gwiazda Dzierżyńskiego. Chodzi o 
to, by Sejm wynalazł trzecią drogę. 
Sejm musi ją znaleźć, a gdyby nie 
znalazł to kto inny znajdzie, i dlate- 
go z wiarą w przyszłość powtarzam: ; 
idzie renesans państwa. 

By zaś on mógł przyjść, trzeba 
zerwać z mitami, które nas dotych- 
czas fascynowały, trzeba zrozumieć, 

rezenie numeru dowodowoz< 
   

že raństwo jako doskonały w swym 
zak'esie porządek prawny może być 
realirowane przez jedną władzę. Bo 
jeśli przez władzę rozumiemy  zdol- 
ność używania Środków przymuso- 
wych celem urzeczywistnienia prawa, 
to władza może być tylko jedna, 
silna i niepodzielna.  Praworządność 
naństwa — oprzeć nie na osłabieniu - 
władzy i dzieleniu jej — zresztą teo- 
retycznie niemożliwem, ale na należy- 
tem zorganizowaniu organów kontro- 
lvjących' przedewszystkiem więc na 
sądownictwie administracyjnem. 

Samorząd zaś ma być nie pań. 
stwem w państwie, lecz usprawnie- 
niem i zdecentralizowaniem wykony- 
wania niepodzielnej władzy państwo- 
wej, — potężnem powrósłem, wiążą- 
cem społeczeństwo z państwem, szko- 
łą wychowywania w poczuciu „рай: 
stwowem. Związki zawodowe, zamiast 
żeby miały pracować poza państwem 
lub przeciw państwu wcielić organicz- 
nie w strukturę prawną nadać im 
prawno-publiczne znaczenie, krótko 
upaństwowić je, Trzeba też uświado- 
mić sobie, że państwo nie może pły- 
wać na fluktach większości zatomizo- 
wanego parlamentu, że musi być! coś 
coby obowiązywało ponad Konstytu- 
cją, trzeba więc zerwać z mitem o 
wszechwładzy narodu. 

A wreszcie nie można zapominać 
o tem, że pod dachem państwowości 
polskiej mieszkają inne narodowości 
dła których także państwo nasze ma 
być doskonałym i sprawiedliwym po- 
rządkiem prawnym, który więc z na- 
tury rzeczy musi być pozanarodowym. 
Ta czystość myślenia  kategorjami 
prawnemi czyli państwowemi jest ko- 
niecznym warunkiem wciągnięcia 
wszystkich obywateli do pracy pozy 
tywnej przy państwowych warsztatach 

1 tak cały ogrom problemów  stci 
prżed nami, cała rzeczywistość polska 
i jej przyszłość zależy od takiej lub 
nnej struktury państwa, od jego mo- 
cy i autorytetu a tu mówią nam, że 
państwo, to tylko jedna z form życia 
narodowego.. 

Niechże ci ludzie przypomną śre- 
dniowieczny  uniwersalizm katoljcki, 
według którego każda jeinostkaj przez 
rodzinę jest organicznie zespcloną z 
doskonałą społecznością prawną, ja- 
ką jest państwo. Państwo bowiem 
i czemš koniecznem naturze ludz- 

ej. 
Bez uświadomienia narodowego, 

bez narodu żyła ludzkość do Rewo- 
lucji Francuskiej, bez państwa nie 
mogłaby żyć ani jednego dnia. Do- 
niosłość państwa łatwo może uświa- 
domić sobię ten, kto żył w takich 
warunkach, gdy jedna władza pań- 
stwowa ustąpiła a druga jeszcze nie 
przyszła. Wojna i rewoluaja dostar- 
czają tu clbrzymiego materjału do- 
świadczalnego. 

Warunkiem rozwoju pełni. sił czło- 
wieka jest istnienia społeczności pra: 
wnej, społeczności opartej na hierar- 
chji i autorytecie, Bez autorytetu ma- 
my tylko anarchję. Autorytet zaś bez 
prawa istnieć nie może, a prawo bez 
przymusu nie może w pełni się urze- 
czywistnić. Państwo jest właśnie przy- 
musowym porządkiem prawnym. 

Państwo to nie mistyczna osoba, 
lub siła, — 10 porządek we współ- 
życiu ludzi. Ono w dziedzinę „maso- 
wego postępowania ludzi, opartego na 
wolnej woli, a przeto pełnego "prze- 
ciwieństw, wnosi tą stałość i ład, ko- 
ordynuje wysiłki, sprzęga je w służ. 
bie dobru powszechnemu. Naród tego 
zrobić nie potrafi, bo jest tylko spól- 
notą moralną. 

Państwo godzi sprzeczności inte- 
resów, łamie wszelkie bezprawie i 
wnosi do społeczeństwa ideę pokoju. 

Ale ten pokój społeczny buduje 
na prawie, które realizuje sprawiedli- 
wość. A sprawiedliwość zupełnie zre- 
alizowana to właśnie civitas Dei, 
l tego wszystkiego naród nie @а 1 
dlatego państwo jest większem dob- 
rem niż naród. 

Państwo jest przymusowym _po- 
rządkiem ale to nie znaczy by było 
tylko żandarmem z pałką. Ideałem 
jest by rozpięcie pomiędzy idealnym 
porządkiem prawnym — państwem a 
przeżyciami prawnemi obywateii, było 
coraz mniejsze. 

ldeologja państwowa w tem się 
właśnie streszcza, by wszyscy obywa" 
tele bez względu na narodowość czuli 
się jednością z państwem. 

Przemiana dusz w tym kierunku, 
rozszerzenie ich i ulepszenie tak, by 
w nch, jak w źwierciadle odbijała się 
całość i jedność państwa, to jest cel 
wszystkich tych, którzy chcą bez za- 
strzeżeń służyc Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej. Henryk Dembińs! 

Przypisek autora. Nie o jednostki ani 
o grupy mi chodzi, ale tylko o pewne na- 
stawienie, które mi się błędnem wydaje. 
oj cwiaora dnikėsė kogo. se c r 
ym, by te poglądy były. przypisywane or- 

ganizacji, do której należę, a wśród której 
z rozmaitą oceną spotkać się mogą. H.D,  
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Zrabowano kasę kolejową 
'W Baranowiczach, podczas przejazdu ambulansu ze stacji osobowej na to- 

warową nieznani sprawcy zrabowali kasę kolejową w której wyjątkowo znajdo- 
wało się zaledwie 800 złotych. 

Sprawcy mimo natychmiast podjętego pościgu zdołali ukryć się. Zachodzi 
podejrzenie, że w zmowie ze złeczyficami był jeden z funkcjonarjuszów kolejo- 
wych który został aresztowany. (c) 

Tajne gorzelnictwo 
W oststnim czasie wykryto kilka taj- 

nycn gorzelni na terenie gm. zaleskiej pow. 
dziśnieńskiego. We wsi Soroki tej gminy 
znaleziono kompletną gorzelnię. Resztę sa- 
mogonki zdołano zniszczyć lub ukryć przed 
rewizją. Obwiniony jest Aleksander Boro- 
wik. We wsi Wierecieje, gm. łużeckiej przy 
łapano na gorącym uczynku tajnego gorzel- 
nictwa Bazyla Rubaszko i Protas: Włodzi- 
mierza. 

W czasie obławy urządzonej przez Or- 
gana Policji Państwowej z fuskcjonarjusza- 
mi kontroli skarbowej na terenie gm, łu- 
żeckiej wykryto tajne gorzelnie w następu* 
jących miejscówo ciach: we wsi Protusy, 
Kukry, a dalej w lesie majątku Porzecz 
Nowy wykryto w pełnym biegu tajaą go- 

kwitnie we wsiach 
rzelnię i przytrzymano tam Władysława 
Hulaszkę i Wacława Huląszkę, mieszkań: 
ców wsi Arciony, gm. lužeckiej i Antonie- 
go Rabnikowicza ze wsi Kowale, tejże gm. 
15 butelek szemogonki znaleziono u Józefy 
Aniśkowiczowej we wsi Wołkowo, gminy 
łużeckiej. 

Funkcjonarjusze PP. z posterunku Za- 
lesie wykryli 4 tajne gorzelnie: dwie we 
wsi Koleśniki u Dymitra Paszkiewicza i Jo- 
achima Aniskowicza, trzecią w mieszkaniu 
Maksyma Krasowskiego w kolonji Dmit- 
rowszczyzna, a czwartą w mieszkaniu Ba- 
zylego i Olimpji Poczopków w kolonii Ło- 
zowiki. Również w mieszkaniu Żołądkiewi- 
cza w Zalesiu urządzona była kompletna 
tajna gorzelnia. 

— ins 

Mieś Trybańce (pow. Wil. Troc.) 

— Zdziczenie młodzieży. W grudniu abie 
głego roku miał miejsce w wiosce Trybań. 

odległych o 3 kim. od Bieniakoń wy» 
" padek rzucający Światło na panujące u nas 
.«wyczaje i porządki. A 

6 grudnia o godz. 6 wieczorem nauczyciel 
"ka miejscowej szkoły p. Melanja Lisieniecka 

_ lat, Franciszka Кагаго 17 

powracała ze szkoły lokującej się w maj. Try 
' bańce do wioski tejże nazwy gdzie miała 

mieszkanie. Będąc już wpobliżu wioskowych 
zaobudowań |gospodarskich — nauczycielka 
została orzucona kamieniami przez trzech 
 podróstków tejże wioski: Eau Rogoża 17 

at i Adolfa Rogo- 
ża 19 lat — synów miejscowych gospądarzy 
z których jeden ma 15 hekt. drugi 4 hek. 
Jeden z rzuconych kamieni ugodził nauczy- 
cielkę w stopę tak silnie, iż podług słów le- 
karza spowodował ciężkie uszkodzenie stawu 
zmuszając nauczycielkę do dłuższej, gdyż pra 

" wie trzy tygodni trwającej, kuracji, — po- 
zbawiającej jednocześnię szkołę jedynej siły 
nauczycielskiej. Do opisu powyższego napa- 
du dodać trzeba ten fakt, iż na to aby po- 
ciski byty celniejsze, napastnicy joswietlili 
nauczycielkę baterją elektryczną. R 

Wioska Trybańce jest wioską katolicką, 
łudność starsza ma opinję ludzi spokojnych 
RAS a propagandy hurtkowej lub 
Oolszewickiej stwierdzić się nie da; po wypad 
ku rodzice napastników z wielką szczerością 
i szczerym żalem złożyli nauczycielce swe 
ubolewania z bestjalskiego wybryku śwdjich 
synów. S г 

Nauczycielka z nikim zatargu nie miała 
— napastników nie znała. Nie działali oni z 
zemsty, ani z namowy, pijani nie byli. 

Jakaż więc jest przyczyna napadu i gdzie 
jest źródło zła? 

Na wstępie należy stwierdzić fakt, iż na- 
pad na nauczycielkę w Tryba ńcach nie jest 
gakimś$ wyjątkiem. 

Kto zna i sledzi życie wsi białoruskiej 
stwierdzić musi ogromną różnicę pomiędzy 
starszem pokoleniem wychowanem przed woj 
mą — a podrastającem wychowanem w szko 
le polskiej. W oczach naszych ta zmiana się 
dokonywuje i oby czujność czynników mia- 
rodajnych rządowych i społecznych w czas 

_ trzeżwo na sprawę spojrzała! 
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Pokolenie przedwojenne nieuczone 
przez rząd rosyjski pozostawało w ciemno- 
cie, zachowując jednak ROZ ludowi 
białoruskiemu poczciwość. 

Szkoła polska, dając mechaniczną naukę, 
bez pogłębienia wychowawczego — może 
przyczynić więcej zła niż obskurantyzm za- 

_ borców. 
Pozatem szkoła połska nie jest dość sil- 

nie oparta na ideałach Kościoła. Nauczyciel. 
stwo wyobraża sobie, iż sama nauka może 
zastąpić religję. Wreszcie duchowieństwo ka 
tolickie znacznie osłabło w swej gatunkowej 
wartości i nie stanowi tej granitowej epoki, 
którą stanowiło przed wojną. 

Biorąc wszystko pod uwagę — ma się 
wrażenie, iż praca nad wychowaniem mło- 
dzieży wiejskiej o której zresztą zbyt dużo 
«ię mówi — a dla której mało się robi — 
opartą jest na bardzo różnych podstawach 
nieharmonizujących ze sobą. To znaczy, że 
nauczycielstwo ciągnie w jedną stronę, @й- 
chowieństwo w drugą, a organizacja społe- 
czna w trzecią. To ostatnie przeważnie trak 
tując materjał wioskowy jako przyszłe głosy 
wyborcze do Sejmu. 

T o też: jeśli często słyszeć się daje zapy- 
tanie czy to w prasie, czy w urzędach — co 

TEATR NA POHULANCE 
Gozziego — Turandot 

Trešč: Ksiežniczka chinska Turandot 
obcina głowy wielbicielom, którzy nie 
zgadują przez nią zadawanych zaga- 
dek. Znalazł się jeden śmiałek incogni- 
to, który zgadł enigmaty. Nazywa się 
Kaler. Zamiast jednak chwycić księż- 

1 niczkę w ramiana, marudzi ten młod: 
człowiek, i każe jej z kolei zgadywać, 
jak się nazywa. Jeżeli zgadnie, pój- 
dzie dobrowolnie na śmierć. Oczywi- 
ście kobieta zdradliwemi sztuczkami 
wyszpieguje nazwisko. Ale w chwili, 
gdy Kalef przygotowuje się na śmierć, 
serce jej wzrusza się j przestaje jak 
dotąd czuć nienawiść do mężczyzn. 

„Długi pocałunek, kończy įmęczące pe- 
rypetje a rozpoczyna słodkości, które 
rokokowo, wbrew maszej powojennej 
epoce, nagle są piorunowo obcięte"... 
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Bywalcy teatralni mogą w Lutni na 

panu Topazie obserwowač jak przy- 
rządza się nowoczesny napój, podawa 
my obecnie w salonach paryskich, na 
który to napój składa się wszystko, co 
dusza zapragnie. Pani Werniczówna 
łeje do kielichów jakieś surogaty i sy* 
ropy z flaszek, butelek i flaszeczek, 
mierząc i analizując smaki niemal w 
sposób radjowy. Taki coktail (bo tak 
nazywa się najnowszy t najmodniejszy 
napój) jest w przenośni w tej chwili 
na Pohulance. Czegoż nie nalano do 
kielicha mającego zmieścić sztukę Goz- 
zi'ego, tekst jego Sztuki, z czasów „ro- 

| kokowych, kiedy były na świecie me* 
 muety i cała Wenecja bawiła się w kar 
nawale z białemi maskami na twarzy a 
mie czarnemi jak dzisiaj. Ucho. Gozzi'e- 
go chwyciło czarujące opowiadanie o 
księżniczce Turandot. Chiny były za 
siedmiu rzekami i siedmiu górami i nie 
miały tych 42 czy więcej portów, któ- 
remi Europejczyk może wślizgiwać się 
do (Niebieskiego państwa. Chiny wtedy 
były to wazy, porcelany, parawany, 

‚° które do Wenecji i Paryża płynęły jak 
"dziś płyną z Afryki murzyńskie tefysze, 

    

się takiego stało z ludnością? Skąd te wy- 
bryki i napady bandyckie? — Szukajmy przy 
czyny w ogólnym stanie t kierunku naszego 
wychowania. Р 

'Nauka i wychowanie muszą stale ze sobą 
harmonizować. Jedno nie może R wy= 
przedzać — gdyż otrzymamy stan który mo- 
żna porównać do dania dziecku noża do ręki. 
Dzisiaj z młodzieżą fakt ten ma miejsce. Na- 
uczona czytać i mająca A da wszelkiej 
lektury — pozostawiona jest losowi. 

Jakim jest ten los — wiedzą nie tylko na 
wsi lecz i w mieście — gdzie jednak warum- 
ki wychowawcze mogą być iepsze, gdzie 
znajduje się tak duży zespół inteligencji do 
pracy nad wychowaniem przyszłego pokole- 
nia. 

W końcu uwaga co do zachowania się 
władz jpolicyjnych. Należałoby wymagać od 
tych władz by one stawały w obronie nau. 
czycielstwa. Tymczasem policja jest zupełnie 
bezczynna. Posterunek w Solecznikach *Wiel- 
kich żadnego z napastników nie aresztował. 
Nie zwraca również uwagi na to, że cała mło- 
dzież chodzi uzbrojona w sprężyny, kanta- 
ry, noże i inne tego rodzaju cacka — uwa. 
żam jako wyprobowane narzędzia napastni 
cze. Trybaniecki 

POSZUMIEN, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Koło Młodzieży Wiejskiej. Zapadła 
wieś Święciańszczyzny — Poszumień znów 
dała znać o sobie. Oto w ub. niedzielę (12 
b. m.) z inicjatywy miejscowego nauczyciel- 
stwa, okoliczna młodzież zebrała się w lo- 
kalu szkolnym na zebranie arganizacyjne Ko 
ła Młodzieży Wiejskiej. Na zebranie przyby- 
ło okołą 30 osób przeważnie młodzieży płci 
męskiej, aby wreszcie po paroletniej bezczyn 
ności rozpocząć na nowo pracę w dziedzi- 
nach mocno zaniedbanych. 

Punktualnie o godz. 3 p.p. kier. szkoły 
p. Brzozecki ogłosił otwarcie zebrania, a po 
qdczytaniu statutu związku młodzieży wiej- 
skiej — zapisy członków. Ogółem przystą- 
pienie do Koła zgłosiło 36 osób, lecz. nie 
wątpliwie liczba owa z chwilą rozpoczęcia 
owocnej pracy zwiększy się parokrotnie. Z 
kolei przystąpiono do wyborów zarządu z 
pośród zgłoszonych 12 kandydatów. W re- 
zultacie do zarządu weszli: p.p. ). Brzozecki 
kier. szkoły powszechnej (26 głosów), St. 
Zawistowska — nauczycielka (25 głosów), 
P. Wojtkiewicz (21 gł.), J. Terlecki (20 gł.) 
oraz po dwukrotnem głosowaniu wobec rów 
nej ilości głosów Wł. Rudziński (14 głosów). 
W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast 
p.p. Bołtruszewicz (18 głosów), Maciulewicz 
(16 głosów) i J. Wojtkiewicz (16 głosów). 

Po wyborach zarządu obecni postanowili 
powałać kilka sekcyj a mianowicie: sekcję 
przysposobienia wojskowego z kierownikiem 
jej J. Terleckim, — kulturalno oświatową 
kierownik J. Brzozecki, artystyczną — kier. 
Bołtruszewicz, sekcję spiewu — kier. P, Wojł 
kiewicz, imprez nadzwyczajnych — kier. J 
Borkowski i wreszcie sekcję rolną z kierowni 
kiem Wł. Rudzińskim. 

Na tem zebranie zostało zamknięte. 
Dziwnem jednakże naprawdę jest, że 

większość jednostek uspołecznionych nie ra- 
czył: przybyć sia zebranie chociażby jako 
goście, jedynie p. instruktorka kursów szy- 
cia, kroju i haftu zaszczyciła swą abecnością 
owe zebranie tutejszej młodzieży chcącej mo- 
że naprawdę, wreszcie poważnie zabrać się 
do pracy dla dobra ogółu społeczeństwa. 

W tym też dniu wybrany zarząd po- 

tkaniny lub obrączki z zaklętą śpiącz- 
ką. 

: Na Pohulance do kielicha Gozz'iego 
z butelki swojskiej wlał Zegadłowicz 
nie tyle syrop, ile nieznośnie lukrowaną 
wodę, która niewiadomo dlaczego trą- 

ci raz Kalwarją, raz Wyspiańskim, a 
nawet co jest dziwaczne jakąś kolendą, 
kiedy palą się świece na drzewku. Re- 
żyser Nowakowski z kolei dolał berliń- 
skie ekstrakty, po które jeździł bezpo- 
średnio lub pośrednio przez teatralne 
Blatty; on to, Ronczewskiej, Zelwero- 
wiczównie i Ziembińskiemu poddał bar 
dzo ładne malarskie pomysły, zdolne 
oczarować oko, mimo że rokoko jest w 
nich zdeformowane stylem witryn ro- 
syjskich z Lejpzigergasse. Ten sam 
Nowakowski już bardziej kapryśnie 
mieszał dalej mixtum compositum co- 
ktailu grą aktorską wyrozumowaną i 
chłodno wykombinowaną stylem cyrś 
kowym, ze skrajnie i trywialnie powoa 
jennych gestów czy głosów: kwik i 
krzyczenie pełne rozmaitych afrontów,, 
które robi się Bogu ducha winnej pu- 
bliczności, skoro się jej język pokazuje 
albo'w kierunku której nogę się podno- 
si, jak pies mający jedną z najżywot- 
niejszych fizjologicznych funkcyj przed 
sobą. 

Dobra muzyka to jeszcze jeden skład 
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Dyskusia nad budžeiem w komisji Sejmu 
SPRAWY OŚWIATY I WYZNAŃ RE- 

LIGIJNYCH. 
WARSZAWA, (Tel. wł. „Stowa“). 
Na wczorajszem posiedzeniu komi- 

sji budżetowej Sejmu przystąpiono do 
dalszej dyskusji nad preliminarzem 
budżetowym [Ministerstwa Wyznań Re 
ligijnych i Oświecenia Publicznego. 

Pos. Kornecki (Kl. Nar.) prosi 
ministra, aby na komisji 
szczegółowo wyłuszczył pogląd 
na kierunek naszego wychowania. 

Referent generalny pos. Krzyżanow! 
ski (BB ) jest zdania, że Ministerstwo 
Oświaty winno mieć kontakt z fundu 
szem kultury. Uważa za wskazane pod 
niesienie projektowanej przez referenta 
sumy na bibljotekę Jagiellońską do 1 
miljona zł. 

Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.), po 
ruszając kwestję szkół mniejszościo 
wych, krytykuje |politykę Ministerstwa 
w stosunku do szkolnictwa żydowskie 
go. Po przemówieniu posła Kuśnierza 
(Ch. D.) i posła Karnau (KI. Niem), 
który zapowiedział wniosek o zasiłek 
dla szkół niemieckich prywatno<pow 
szechnych i który poruszył sprawę unie 
ważniania przez Kościół katolicki mał- 

p. 
ošwiatowej 

rządu 

żeństw mieszanych, zawartych w ko 
ściele ewangelickim, zabrała głos po 
słanka Jaworska (BB), sprzeciwiając 
się obniżeniu pozycji na oświatę poza+ 
szkolną. Posłanka przeciwstawia się 
tendencjom do zmniejszania funduszu 
na wychowanie fizyczne. Skarży się na 
upośledzenie średniego szkolnictwa żeń 
skiego oraz domaga się od Minister+ 
stwa zwrócenia baczniejszej uwagi na 
przedszkola, które są zaniedbane. 

Pos. Smulikowski (PPS Fr. Rew.) 
sprzeciwia się poprawce posła Kornec= 
kiego o zmniejszeniu wydatków na po 
dróże służbowe i przesiedlenia, a dalej 
występuje przeciwko wnioskowi w kwe 
stji zmniejszania wydatków na wycho= 
wanie fizyczne. 

Pos. Wełykanowicz (KI. Biał. Ukr.) 
wnosi o skreślenie 90 tysięcy na orga= 
nizację instytutu ukraińskiego, nato= 
miast o wstawienie 3600 tysięcy zł. na 
uniwersytet ukraiński, jako pierwszą 
ratę na budowę tego uniwersytetu. 
Wreszcie proponuje rezolucję, wzywa< 
jącą do zaliczenia nauczycielom lat 
służby zaborczej i służby z czasów 
walk prusko-ukraińskich i wojny z bol 
szewikami. 

Dr. HENRYK 
w Poradni Pol, 
Spec. choroby wewnętrzne rozpoczął przyjęcia codr. od g. 67 

Zrzesz. Lekarzy Specjalistów 
Wilno, Garbarska 3 - II p. Tel. 6-58. 

Na wstępie popołudniowego posie 
dzenia komisji budżetowej przewodni= 
czący pos. Byrka zapowiedział plan 
pracy komisji w przyszłym tygodniu. 
Pos. Żuk (Ukr. rad. socjalista) skarży 
się na szczupłą ilość szkół ukraińskich 

a Wołyniu. Zarzuca rządowi, że koń= 
*tynuuje politykę wynaradawiania. Pos. 
Wyrzykowsk (Wyzw.) interpeluje mi 

: nistra w sprawie słynnego dywanu wi- 
lanowskiego i zapytuje ' ., czy winnych 
pociągnięto do odpowiedziałności ma+ 
terjalnej, a ponieważ fama głosi, że do« 
konano przytem szantażu, więc czy 
winnych tego pociągnięto również do 
odpowiedzialności. 

Pos. Pawłowski (Str. Chłopskie) 
wnosi o skreślenie szeregu wydatków 
osobowych i przerzucenie tych pienię» 
dzy na szkoły powszechne. Pozatem 
projektuje skreślenie 2 i pół miljona z 
pozycji wychowania fizycznego. —Pos. 
Próchnik (PPS) zarzuca Ministerstwu 
zupełny zanik inicjatywy ustawodaw* 
czej. Domaga się inicjatywy ustawoś 
dawczej. 

MIN. CZERWIŃSKI ODPIERA ZA- 
RZUTY. 

Po krótkiej przerwie zabrał głos 
minister Czerwiński, odpowiadając ob= 
szernie na poruszone w toku dyskusji 
kwestje i polemizując z poszczególnymi 
przedstawicielami (opozycji. 

Przechodząc do sprawy nauki religji 
w szkołach, minister oświadczył, że 
przystępuje do tej sprawy niechętnie i 
stwierdza, że w naszem społeczeństwie 
jest za dużo ludzi, przypominających 
przekupniów, których Chrystus wypę« 
dził ze świątyni. Religja może być w 
duszy człowieka wielkiem oparciem i 
może zbliżyć go do ideałów najwyż= 
szych. Minister pragnąłby, aby to była 
religijność naszych wieszczów Mickie- 
wicza i Krasińskiego, a nie owych ża 
ków XVII wieku, którzy starali się palić 
kacerzy lub burzyć zbory protestanckie 

Poruszając sprawę dywanu wila« 
nowskiego, minister zaznacza, że został 
on zakupiony nietylko dla swej histo= 
rycznej, ale również i dla artystycznej 
wartości. Po przemówieniu p. ministra 
i wyjaśnieniach referenta obrady za= 
kończono. Następne posiedzenie jutro 
o godz. 10 rano. 

DĄBROWSKI 

- й 
  

  

Popierając pracę polskiego robotnika | 
rozwijasz przemysł kr: ! 

POLSKA WYTWORNIA 
OBUWIA 

ajowy. c 

„Wacław Nowicki 
* Obuwie spacerowe, sportowe, balowe i t. d. 

Kupując w wytwórni masz gwarancję 
i 20 proc. taniej 

Wilao, ulica Wielka Nr. 30. 
MODA! GWARANCJA! 

KALOSZE, ŚNIEGOWCE. 
WYKWINTNA KONFEKCJA i GALANTERIJA, 

Ceny fabryczne niskie. Z5-0_B| 

dzielił między siebie funkcje następująco: p. 
p. Jan Brzozecki — prezes, Władysław Ru- 
dziński — wiceprezes, Piotr Wojtkiewicz — 
sekretarz, Stanisława Zawistowska — skarb 

, nik i Józef Terlecki — bibljotekarz. Zarząd 
uchwalił zebrać się w dniu 26 b. m. celem 
omówienia i zakreślenia planu pracy ną naj- 
bliższe miesiące. 

Szczęść Boże nowemu Kołu! 
Józef Terlecki. 

WILNO—OLKIENIKI. 

— wstrętny autobus. Z pośród ośmiu 
tysięcy autobusów w Polsce — do najwstręt 
niejszych należy ibezsprzecznie autobus, kur 
sujący na linji Wilno—Olkieniki. Mały, nie- 

mieszanina mniej lub więcej zręczna 
w coktailu. e) 

O Gozzi! Kiedyś w pięknej Wenecji 
wystawiałeś komedję dell*Arte, wytwor 
nie, bez krzyku, kolorowy menuet na- 
przemian z jpar swoistego Pantalone 
lub Truffaldino i par posuwających się 
rokokowo w esach i floresach, arysto- 
kratycznie i miękko, jedwabnie i atła- 
sowo. Na guziki wszystkie były zapięte 
twoje fantazje, jak ogród rokokowy. 
Wazy, pontony, mosty podniebne, wszy 
stko to tańcowało za kratami portalów, 
które zdawały się być z wijących roślin 
albo bambusów wśród szalejących Ijan. 
Komedia dell'Arte nie była niczem in- 
nem tylko uczciwością. Nie miałeś Goz- 
zi pojęcia o Chinach, nie miała pojęcia 

'o Chinach publiczność, zatem trzeba 
było wszystko sztukować, ' tłumaczyć, 
każden akt niemal obdarzać kropką nad 
i, czyli starać się i starać aby figury 
nakręcone na scenie to i owo persyflo- 
wały, co; było zdaleka, enigmatyczne, 
bajkowe, jak same Chiny, laki, smoki 
i porcelana kolorowe. 

Tworząc swoją komedję igrał Goz- 
zi z ogniem. Bo przecież te aluzje w 
kierunku Palazzo Ducale i Ponte dei 
sospłoi, aluzje o inkwizycji jeszcze ży- 
wej, jeszcze pełnej tupetu, nie mogły 
lekkiej grozy nie budzić wśród ówczes- 
nej publiczności, jej uśmiechu i rokoko* 

nik napoju na Pohulance, do którego” wego szelestu jedwabiu. Te aluzje ustą 
należy dodać bunt samych aktorów, 
którzy przed III aktem na proscenium 
czynią już nie cyrk fingowany ale cyrk 
najprawdziwszy, w którym skręcić bar- 
dzo łatwo można kark, zatem cyrk 
skrajnie naturalistyczny, kiedy każda 
sekunda wymaga od grającego pełnej 
uwagi do końca czujnego instynktu. Na 
Pohulance mamy w ten sposób w sztu- 
ce Gozzi'ego wszystko od  Tairowa, 
Mardżatowa, Piscatora aż do ryków i 
krzyków stylu powojennego, który je- 
pzcze wciąż ustawia Berty na okrąg- 
łych betonach, aby strzelać kuferkami. 
Dziwaczny to styl, ten styl powojenny, 
którego nie; rodzi artysta, ale przypadek 

piły dziś bolszewickiej brutalności, 
made in Germany.. 

Analizować Gozziego i analizować 
tekst skłecony miejscami nieporadnie 
przez Zegadłowicza byłoby rzeczą por 
uczającą; nasze analizy mają jednak 
inne ambicje. 

Chcielibyśmy tu zrobić uwagę w 
sprawie cyrku i jego stosunku do tea- 
tru; poczynić, tem więcej, że cyrk przez 
dzień Melpomeny jest dziś pociągnięty 
za włosy i wleczony na deski teatralne 
fas czy niefas. * : 

Sztuka cyrkowa istnieje tak, jak 
istnieje sztuka teatralna. Wśród wszyst 
kich sztuk, cyrkowa jest tą, w której 

  

wygodny, stary g rozklekotany a nadewszyst 
ko brudny. Podłoga nie myta, na niej ludzkie 
plwotiny, stosy odpadków od papierosów i 
inne, jakieś brudne szmaty, miotły i t. d. i t.d. 
W. autobusie tym palą wszyscy nie wyłą 
jąc szofera i konduktora, który twierdzi stale, 
że palenie za miastem jest dozwolone j żad- 
ne protesty niewiast nie odnoszą skutku; po 
nadto, protestujące niewiasty bywają przez 
palących wykpiwane. ;Zaznaczyć też wypada 
że w autobusie tym biletów z zasady nie wy 
daje się i często nie dojeżdża on nawet do 
miejsca przeznaczenia, (plac Orzeszkowej), 
zatrzymując się jeno na Wileńskiej 8. 

Ładne więc porządki panują w nadzorze 
nad autobusami. JH 

  

psychika duchowa zredukowana jest 
do minimum. 

Ciało ludzkie, ciało fizyczne jest tu 
w robocie, sprawność tego ciała, wy- 
pracowana lub instynktowa zręczność. 
Przeżywania cyrkowe działają jak ude- 
rzenia w głowę, jak wystrzał, który ma 
zgruchotać kości, jak nóż, który błyska 
w ręku chirurga. й 

Čiato przežywa nerwami i mięšnia- 
mi, to jest reaguje, w pełnych soma- 
tycznych reagowaniach porusza się i 
żyje. Nie może to ciało nie reagować, 
kiedy co chwila grozi śmierć i każda 
kula wyrzucona w powietrze ciężarem 
swoim pragnie głowę, która tak zwin- 
nie się usuwa na papkę zmiażdżyć albo 
każden drążek zawieszony na sznur- 
kach, raz wraz zrzucić, niemal cudacz- 
nie do tego drążka przyczepionego żon 
glera, skierowanego głową w dół z rę- 
kami w jakąś bezdeń. Robić cyrk uda- 
ny jest rzeczą nieartystyczną. Jest to 
to samo co podawać się za inna asobę, 
albo gości traktować jabłkami z tektury 
lub tortem wykrojonym z drzewa. Dow- 
cip może być jednorazowy i odgrzewa- 
ny traci na bezpośredniości i jest nudny 
jak ów gość, który pa raz wtóry grozi 
rewolwerem z czekolady. To są rzeczy, 
których nie można nadużywać w świą- 
tyni Melpomeny, już choćby dlatego, 
że sta Świątynia jest pod znakiem da- 
lekim od piruet cielesnych, na których 
urodzenie właśnie człowiek skonstruo- 
wał cyrk czy hipodrom. й 

Panowie Ziembiński, Żurowski, Kar 
czewski i Karpiński, którzy są banalni 
i nieciekawi błaznując w kostjumach 
sfingowanych, stają się nagle przed III 
aktem ciekawi, prawdziwi, do końca 
interesujący, bardzo artystyczni, skoro 
zrzuciwszy kostjumy sztuczne, rozpo- 
czynają bez ogródek prawdziwy cyrk 
(realny, nie fingowany) przed Ścianą z 
afiszami ji reklamami przedstawienia 
Turandot. Widz ma emocje. Tu niema 
ryków, impertynencji, wody słów, fan- 
faronady i tupetu bezpłodnego. Pano- 
wie, Pantalon, Tartalja, Truffoldino, 

NOWY SEŃSACYJNY PROCES w PETERSBURGU 
W 'miesiącu styczniu przed sądem 

najwyższym w Leningradzie toczyć się 
będzie sensacyjny proces przeciwko nie 
jakiemu Szylerowi, którego akt oskar- 
żenia nazywa „przedstawicielem Cyry- 
la Władimirowicza* (byłego wielkiego 
księcia, który— jak wiadomo, — uwa- 
ża się za cesarza Rosji). Jak prasa so- 
wiecka podaje, proces Szylera pozosta 
wać będzie w bezpośrednim związku z 
głośnym berlińskim procesem fałszerzy 
czerwońców Gruzina Sadatiraszwili. 

Według ,Izwiestij', fałszywe czer- 
wońce przedostawały się do Rosji 
przez Gdańsk za pośrednictwem gdań 
skiego przedstawiciela Cyryla, genera 
ła Glasenappa, który korzystając ze 
swych znajomości i dobrych stosunków 
z przedstawicielami dawnych i niektó- 
rych istniejących jeszcze monarchij, usi 
łował w Rosji stworzyć specjalną orga- 
nizację monarchistyczną wysyłając 
tam w tym celu od czasu do czasu 

Niemcy a morska konfe- 
rencja rozbrojeniówa 

W oczekiwaniu dyskusji nad niemiec- 
kim pancernikiem. — Pancernik niemie 
cki najniebezpieczniejszym typem okrę 

tu wojennego. 

Aczkolwiek Niemcy bezpośrednio ur 
działu w pracach przygotowawczych 
do morskiej konferencji rozbrojeniowej 
nie biorą, to jednak opinja niemiecka 
już teraz dla obrad londyńskich okazu- 
je powszechne zainteresowanie. Zainte- 
resowanie to ma swe źródło w okolicz 
ności, że na konferencji londyńskiej po- 
ruszona ma być również sprawa nie- 
mieckich zbrojeń morskich, pozostają- 
ca w związku z wybudowaniem przez 
Niemcy pierwszego ich powojennego 
pancernika, będącego, — zdaniem fa- 
chowców, — najniebezpieczniejszym ty 
pem współczesnego okrętu wojennego. 
Praktycznie dyskusja nad tym proble- 
mem sprowadzi się do, omówienia za- 
gadnienia, ile takich okrętów mogą 
Niemcy w najbliższych latach wybudo 
wać. Faktem jest, iż szybkie tempo bu 
dowy wielkich pancerników niemiec- 
kich w dobie, kiedy wszystkie państwa 
morskie w myśl haseł rozbrojeniowych 
dążą do zaniechania budowy wielkich 
okrętów wojennych, wpłynęłoby bardzo 
ujemnie na rozwój akcji rozbrojenio- 
wej. 

Pisma niemieckie przyniosły w tych 
dniach za „Observerem'** opinję znane- 
go fachowca Mr. Carvina, : 
domagającego się, by mocarstwa pod- 
jęły dyskusję nad sprawą budowy pan- 
cerników niemieckich. Mr. Garvin wyra 
ża przytem pogląd, że nowy pancernik 
niemiecki mógłby z łatwością pociąg- 
nąć za sobą nowy wyścig zainteresowa- 
nych państw w budowie pancerników. 
Angielska admiralicja zmuszana jest po 
stawić sobie pwtanie, ile okrętów wo- 
jennych trzebaby było zbudować, by 
można było zniszczyć jeden nowy pan- 
cernik niemiecki. 

Zdaniem Mr. Garvina pancernik 
„Ersatz - Preussen' jest znakomitą je- 
dnostką bojową, i z tego względu spór 
angielsko amerykański w sprawie 10 
tys. tonowych pancerników niema pra- 
wie żadnej racji bytu. [Pancernik nie- 
miecki, — powiada angielski rzeczo- 
znawca, — może z łatwością zatopić 
wszystkie prześladujące go okręty, a 
szybkość, którą jest w stanie rozwinąć 
pozwoli mu niewątpliwie uniknąć ka- 
żdego poważniejszego niebezpiączeństa 
wa, 0 ile by takowe groziło mu ze stro- 
ny floty nieprzyjacielskiej. 
swych emisarjuszy. Emisarjusze ci pro 

  

Brigelia, w kurtkach lub beż kurtek 
dają niekłamaną prawdę, sztych  nie- 
zrównany. Zwłaszcza Truffaldino (Kar- 
czewski) był arcydziełem prawdy. To 
już nie był cyrk zawleczony do teatru, 
to był cyrk, który urodził się w teatrze. 
Takie wciągnięcie cyrku w obręb tea- 
tralnych desek ze złowrogąbarwą, prze 
suwa nas na linję grozy. Tu jest na- 
prawdę sztuka i droga nowa w teatrze, 
choćby się ona nawet tak kończyła, jak 
owo krzesło, które pojechało do góry i 
na którem zawisł aktor nogą, naraža- 
jąc swą głowę. W innych scenach prze 
walała się cieria szablonowości; z tej 
fałsz był wygnany, a barwa nowa świe- 
ciła wypuszczona na świat może nieko- 
niecznie jeszcze z całością zharmonizo- 
wana, ale. już rzetelna, niepodłożona 
niepodrzucona bezkarnie przez ręce, 
które boją się. miękkości. 

Mówiąc o tej scenie przed III aktem, 
nie chcę powiedzieć, że wszędzie gdzie 
indziej pierwiastek groteskowo-cyrko 
wy prowadził do mdłości. Są pewne 
sceny nastrojowe, kiedy znikają ordy- 
narności i szablonowe silenie się na 
dowcip. Najokropniejsze jest silenie się 
na dowcip, co dziś jest więcej niż czę- 
ste, także na ulicy, w salonie i nietyl- 
ko w teatrze. Nazywamy prawdą w te- 
atrze prawdziwy dowcip jak i wyczutą 
tragedję. Wesołość musi tryskać z lic. 
Nawet można przebaczyć te komnaty, 
które z tekstu biją nieudolnie wzorując 
ve się na Wyzwoleniu Wyspiańskiego 
i na jego maskach.Banalne komunały w 
arcydziele Gozziego są jak czkawka i 
także po swojemu przyczyniają się do 
tego stylu, przeciw któremu zaprote- 
stowałiby nasi przodkowie, niedający 
się ująć tem, co jest zbyt łatwe i osią- 
galne na nizinach płaskości. 

Sztuka Gozziega na Pohulance. w 
edycji krakowskiej ma być Grunwal- 
dem dla naturalizmu. Boże Cudowny! 
Fanfaronada bije pod niebo. i jest tak 
jak owa mowa Kuropatkina na białym 
koniu w przededniu wojny z Japonią. 
Fanfaronada jest dlatego, że nie odpo- 

wadzić mieli w Rosji agitację na rzecz 
restytucji monarchji, a równocześnie u- 
prawiali oni szpiegostwo na szkodę 
Z.S.S.R. 
„ Emisarjusze ci otrzymywali oczywi- 
šcie sute honorarjum, podobnie, jak i 
członkowie zakładanych przez nich w , 
Rosji organizacyj kontrrewolucyjnych. 
Otóż, — jak twierdzi prasa sowiecka, 
— honorarja te wypłacane były w fał- 
szywych czerwońcach, przemycanych 
przez agentów Glasenappa do Roi 
Pieniądze te rozchodziły się po Rosji 
w olbrzymich sumach, nie wywołując 
najmniejszych podejrzeń w miarodaj- 
nych kołach sowieckich, które oczywiś 
cie daleko prędzej wpadłyby na trop 
działalności emisarjuszy Giasenappa, 
gdyby przywozili oni i rozpowszechniań 
w ZSSR walutę zagraniczną, której wy 
miana na pieniądze rosyjskie podlega 
w Rosji ostrej (kontroli. 

Bardzo ożywioną aktywność okazy- 
wali emisarjusze Glasenappa zwłaszcza 
w czasach ostatnich. Na skutek inter- 
wencji władz sowieckich Glasenappa 
przed niedawnym czasem wysiedlono z 
Gdańska, a w ZSSR równocześnie are- 
sztowano cały szereg osób, podejrza- 
nych o utrzymanie z nim kontaktu. 

„lzwiestja” twierdzą, że ajenci Gla 
senappa, rozpowszechniając w Rosji 
czerwońce, mieli na celu nietylko zasiła 
nie swych organizacyj tanim pienią- 
dzem, lecz zmietzali również do wywo» 
ływania zamętu na sowieckim rynku 
pieniężnym i do obniżenia siły nabyw- 
czej czerwońca. 

„Proces Szylera posiadać więc bę- 
dzie charakter bardzo aktualny, a so- 
wieckie sfery oficjalne całą sprawę po- 
traktują niewątpliwie z punktu widze- 
nia politycznego. Już, dzisiaj dają to do 
zrozumienia urzędowe „Izwiestja', któ 
re piszą w jednym ze swych ostatnich 
numerów, że działalność Szylera pozo- 
staje w scisłym związku” z działalnoś- 
cią całej organizacji Cyryla oraz z dzia- 
łalnością międzynarodowych fałszerzy 
pieniędzy i ich wysokich protektorów. 

Oprócz Szylera na ławie oskarżo 
nych zasiądzie jeszcze parę osób, podej 
rzanych o okazywanie głównemu oskar 
żonemu pomocy i poparcia. 

\ 

@ оана Ь w. warszawie, 
B Grand hotei Chmielna 5, 

8 przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
8 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
@ fortem urządzonych od zł5.50 na dobę 
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Ž „zupelnem zaufa- 

niem można się 
deskonale golić 
eodziennie nożykiem 
Giliette — 

ostrze jego wykonane z naj- 
lepszej stali czułe jest nawet 
na najdrobniejszy ruch ręki. 

Miej zawsze zapas nożyków . 
Gillette. 

     

  

wiąda temu 
sztuka aktora. Zegadłowicz  niemożli- 

tupetawi wojowniczemu 

wie rozwodnił dobry rosół  Gozziego 
tak, że trzeba dobrze spoglądać aby 
znaleźć w tym rosole oczka tłuszczu. 
Do dekoracyj bardzo pieknych zresztą 
należała odpowiednią sztukę aktórską 
urodzić i dopiero wtedy krzyczeć: prze- 
kreślamy naturalizm, nie będzie nudy! 
Dla nas naturalizm jest esencją sztuki 
teatralnej, z tem  zastrzeženiešm, że 
jest inny naturalizm w mieszczańskiej 
Sztuce, inny w kreacjach Szekspira a 
inny u Gozziego, i że zawsze i wszę- 
dzie naturalizm aktorski musi iść w pa- 
rze z oprawą malarską. Na Pohulance 
naturalizmu aktorskiego nie było, ale 
razem z brakiem tego naturalizmu pa: 
nowała w miejscach, w których żyć 
musi aktor, nuda. 

To co p. Eichłerówna robiła, te ru* 
chy rękami zaprzeczające głosowi, te 
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wszystkie rzeczy poddane przez reży: * 
sera, nie mogły rozbić naszej obojętno= 
ści dla utalentowanej zresztą aktorki. 
Ruchy trzeba ze siebie rodzić albo pow* 
tarzać za matką, ale tak, aby nie było 
co chwila oślepiająco jasno, że astralne 
ciało reżysera lub matki dalej stoi na 
scenie i batutą swoją dyryguje niewi- 
dzialnie aktorem. Okropną jest budka 
suflerska. Nieprzyswojenie sobie  ru- 
chów lub gestów poddanych przez re- 
żysera jest podobnie budką suflerską, 
którą się pragnie z pasją unicestwić, 
aby nie przeszkadzała. Recepty Tairo- 
wa, Mardżałowa, Mejerholda, Piscato- 
ra stworzyć mogą o tyle życie, o ile je 
sobie aktor jprzyswoi choćby tak jak w 
filmie Jannings, który doszedł do swo- 
jego stylu marjonetkowego. 

Więc tak drogi teatrze na Pohulark 
ce, który z Carlo Gozziego czynisz już 
nie jak w Wenecji XVIII wiek jakąś 
fiabe lub fole lub favate co znaczy baj- 
kę, baśń, fantastyczną kroteskę, ale 
przez filipiki Zegadłowicza, wielką ar 
matę w boju naturalizmu czy nienatue 
ralizmu w teatrze. Bojowy jest program 
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tlężka sytuagia finansowa przyczyną 
samobójstwa znanego kupca. 

Wczoraj donosiliśmy pokrótee © zamachu znanego w tutejszych sterach 
kupieckich h. współwłaściciela sklepu wia i towarów kolonjalnych pod у Неша 
Ki i Dagis, dawniej Fechtei* mieszczącego się” przy ulicy Wielkiej róg 
otoczka. 

Dawka strychniay którą Bukowski się zatruł była „tak duża, te desperat 
mimo natychmiastowego odwiezienia doj szpitala żydowskiego, gdrie czynione 
wszelkie próby uratowania go, w parę godzin wśród ciężkich męczarni i nie 
odzyskując przytomności- zmarł. : 

Jak się okazało przyczyną samobójstwa była ciężka sytuacja finanseowa w 
Jakiej ostatnio Bukowski się znalazł. Po wystąpieniu ze spółki z Dzgisem mia- 
jąc pewną sumę gotowki Bukowski zawiązał powtóraie spółkę z firmą „Jasińska 

d Skirmunt“ przy ulicy Wielkiej 26. ace parę miesięcy i sytuscja Bukow- 
skiego jeszcze bardziej się pogorszyła a gdy przyszedł termin płacenia licznych 
należności podatkowych które wobce 'ciężkiej gsytuacji firmy "nie [mogły byc 
uiszczone, Bukowski nie widząe żadnego wyjścia z wytworzonej sytuacji a oba- 
wiając się nędzy postanowił przerwać pasmo swych udręk życiowych. | 

mierć jego wywołała wśród miejscowych kupców wielkie wrażenie. (c) 

Dalsze aresztowawia podejrzanych 6 zamordowanie dziecka 
Aresztowany w sprawie zabójstwa syna Mowsza Sulkiń, którego jak donosiliśmy 

ujęto na ulicy Kwaszelnej w chwili. gdy niósł w walizie zwłoki wiasnego dziecka 
uuzymuje w dalszym ciągu, że bezpośrędniego udziału w morderstwie nie brał. 

Jeśli wierzyć jego zeznaniom to Čita ta sprawa przedstawia się następująco: 
W chwili, gdy uwiedziona przez niego dziewczyna nazwiskiem Portnoj zgodziła 

się na wyjazd do Wilna do szpitala dla odbycia, kuracji Sulkin poczynił wszystko, by 
całą tę eskapadę utrzymać w tajemnicy. Ojciec dziewczyny nie wiedząc o niczem bęz 
przeszkód zgodził się na wyjazd córki, która miała rzekomo odwiedzić krewnych za- 
mieszkujących wpobliżu Wilna, a których dawno już nie widziała. Po dwutygodnio- 
wym pobycie w szpitalu żydowskim Portnoj zamieszkała na kilka dni w wynajętym 
przez Sulkina mieszkaniu przy alicy Piłsudskiego 88, a to w tym celu, by nowonaro- 
dzone dziecko gdzieś ulokować lub w najgorszym razie podrzucić. 

W tym czasie ojciec dziewczyny otrzymał list anonimowy, z którego dowiedział 
się o całej prawdzie. Przybył więc do Wilna odszukał mieszkanie córki i po okropnej 
awanturze stanowczo zażądał usunięcia dziecka, Sulkin rzekomo obawiając się stare- 
go Portnoja, prawie że nie pokazywał się w mieszkaniu więc też nie wie w jakich oko- 
licznościach dziecko zamordowano. Gdy w środę w południe przybył do mieszkania 
Portnoj zażądał od niego przewiecienia walizki, w której był ułożony trup dziecka do 
Ejszyszek względnie wyrzucenie go po drodze z okna wagonu. 

Plan ten się nie udał bowiem jak wiadomo Sulkin w drodze na dworzec został 
ujęty. 

r Na skutek powyższych zeznań policja zarządziła aresztowanie starego Portaoja 
zamieszkującego w Rudziszkach i jego córki, którą aresztowano w N. Wilejce dokąd 
uciekła na wieść, że policja wpadła na trop zbrodni. 

Obecnie po przywiezieniu aresztowanych do Wilna podano ich badaaiom. Z wy- 
niku tych badań będzie meżna wywnioskować, czy Sulkin faktycznie zeznał prawdę. (c) 

Dlongta taksówka ma szosie pod Redziszkami 
Wczoraj w godzinach popołudniowych jadący do Wilna autobus zamiejski zauwa” 

= ac: przy drodze taksówkę niewiadomege pochodzenia całą ogarniętą pło- 
mieniami. ; 

W jakich okolicznościach wypadek miał miejsce narazie niewiadomo, bowiem 
koło taksówki nikogo nie było. ° 

Ze słów okolicznych mieszkańców wynika, że od strony Rudziszek około go- 
dziny 5 po południu pędziła taksówka, która z powodu jakiegoś defektu na 30 klm. 
od Wilna skręciła nagle w bok i wywinąwszy koziołka spadła do rowu. Po chwili na 
stąpiia eksplozja motoru i cały przód maczyny ogarnęły płomienie. Gdy będący Świad 
kami wypadku chłopi pośpieszyli na pomoc z taksówki pozostał tylko szkielet. Kie- 
rowca taksówki jest nieobecny i najprawdopodobniej widząc wypadek zeskoczył z ma- 
szyny, by wezwać pomocy u pobliskich mieszkańców. (c) 

KRONIKA 
  

  

SOBOTA a za: Godz. 16 —№евгрогу. 
ód sł g.7 m 3 ykład Pisma św. przed nieszporami pro- 

18 DZIŚ BR 2” p wadzi ks. kanonik Cichoństi, ; 
K. Św. P. „Zachód sł. g. 15 m. 58 „Kościół Bonifratrów. Godz. 6,30 Pry- 
Jutro marja, godz. 8 --Msza św. cicha, godz. 10 — 

2 3K Suma, godz. 17—Nieszpory i litanja 
PCN) Kościół św. Jakóba. Godz. 6— Prymar- 

ja, godz, 9-Msza św. uczniowska, godz 10 
— Wotywa, godz. 11 — Suma, godz. 16 — 
Nieszpory. 

Kościół Świętojański, Godz: 6 — Pry- 
marja, godz. 9-—- Mszą św. dlą dzieci, goaz, 

Spostrzeżenia Zakładu Mete.rológii 
Ц. 5. 6. » АН ле 

z dnia 17 - I 1930 r 

Ciśnienie \ średniewmm | 777 9—Wotywą bractwa Bożego Ciała, godz. '10 
-— Msza św. akademicka recytowaha z ka- 

Temperatura | a zaniem, godz. 11 -Suma, godz. 17—Niesz- 
pory średnia | Kościół św. jerzego. Godz. 6—Prymar- Temperatura najwyższa: | 90. ja, godz. 10—Msza św. uczniowska, godz. 
11— Msza św. czytana. т 

Kościół Wszystkich Świętych. Godz. 6 
—Prymarja, godz. 9—Wotywa, godz. 11— 
Suma, godz. 16—Nieszpory, 

„Kościół Ostrobramski Godz. 6—Pry- 
marja w kościeie, godz. 8 — Msza św. w 
kaplicy, gooz. 9—Wotywa uczniowska, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 11—Suma, 
godz. 15.30 Nieszpory, godz. 17 - Litanja 
w Kaplicy. 
: Ościół św. Stefana. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 9 «Msza św. uczniowska, godz. 
10—Suma, godz. 16 -Nieszpory 

Kościół św. Rafała godz. 6—prymarja, 
godz. 9—msza św. uczniowska, godz. 11 — 
suma, godz. 17—nieszpory. 

Kościół św. Ignacego, godz. 8 — msza 
św. cicha, godz. 9 msza św. dla wojsk. 
goiz. 12--msza św. czytaną z kazaniem. 

Temperatura najniższa: — !*U. 

Opad w milimetrach: 7 

Wiatr 
WAY) Północny 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pochmurno, w nocyi wieczorem 
saiez 

  

NABOŻEŃSTWA . 

— (k) Rozkład nabożeństw niedziel 
nych. ° й 

Bazylika Godz. 6 Prymarja W kapli- 
cy św. Kazimierza, godz. 8,30 Msza św. z 
„suplikacjami, godz. 9,30 — Wotywa, godz. 
10,15 — Suma, celebruje JE. Arcybiskup 
Metropolita Wileński, kazanie wygłosi ks. 

ito co w programie wydrukowane jest zespół i kompleks procesów, które pa 
programowo! ; wodują artystyczne žycie. 

Tu trzeba jednak powiedzieć, jak 
Carlo Gozzi mówił Tru, tru, tru, tru! Il ; 
Naturalizm czy realizm jest esencją sztu | Innym problemem, © który. pragnął 

ki aktorskiej. Aktor-może robić ruchy bym zawadzić to komedia dell'Arte Car 
jak chce, takie, których nawet napotkać lo Gozzi przecież te twoje fiabe zapa 
nie można w naturze. Ale ruchy te mur dłe w ciemności, kiedy przyszła rewo- 
szą być jego. Nie może udawać takich lucja francuska a z nią brutalność na 
ruchów. Może wydymać się jak mątwa świat z demokratycznym nowym pleb* 
albo wydłużyć na szczudłach jak krab sem, który zepchnął dawnych ' marki 
mieszkający na dnie oceanu, n:oże skrę- zów, Świat tych wszystkich Ferte ve- 
cać szyję jak kondor w powietrzu lub 'neziane, w której rej wodziła Zentildon- 
szczerzyć zęby jak hipopotam wśród na. : 1 
lotosėw, niemniej wszystkie te rzeczy Zapewne nikt z nas nigdy nie widział ko 
musi robić tak jakby stanowiły naturę medji dell'Arte jaką była przed Goldo- 
tego aktora. Muszą te rzeczy być w zgo nim i jeszcze wtedy, kiedy Kazanowa 

ie z jego sercem, mózgiem, mięśniem za swoje erotyki siedział pod blasza* 
muszą z niego wychodzić, być jego nym dachem rozpalonym przez słońce 
logiką, a nie tylko przypadkowym ka- w czrezwyczajce pałacu Dożów. Nawet 
rysem. Udawanie jest wstrętną rzeczą. z książek trudno jest wnioskować czem 
O niższe stadjum definitywnie jest byla ta komedija i jej uśmiech. Niemniej 

„skazane na litość jaką się ma dla nie- wystarczy spoglądać na obrazy i obraz- 
dorozwiniętych. Trudno zdejmować kar ki weneckie takiego Pietro Longhi, ta 
pelusz przed głową, w której jest woda. kiego Rosalba Carriera lub Canaletta, 
Być sobą, znaczy przyswoić sobie, w aby zrozumieć, że Wenecja była pełna 

jakiejś intuicji, pracy czy jak kto chce pasji dla muzyki i że nie znosiła sono- 
rzeczy nawet fantastyczne, które są z rycznych zgrzytów. Wenecja to była 
natury może obce. Artysta bowiem to kultura ucha skoro się, zważy, że Oko 
natura umiejąca przetworzyć się niemal pracowało na lagunach pełnych barw. 
fizycznie, prźeistaczając cząstki /ciała Ci którzy rozwijali komedję  dell'Arte 
zdawałoby się nawet na inny styl, niż w Wenecji 18 wieku, ci musieli być 

"a. ten, który mu matka najbardziej rodzo- 'inni od epoki naszej, która teoretycznie 

    

‚° па podarowała. Jannings jest marjonet- wskrzesza raczej tę komedję, nie dlate- 
ką kiedy gra. Żyje jako marjonetka w go, że jest jej potrzeba, ale dlatego, że 
najskromniejszym realizmie lub natura- była. 
łizmie tej marjonetki. Więc dlaczegoż Na Pohulance scena z łóżkiem (dla 
mówić precz z naturalizmem w teatrze Kalefa II akt) jest budowana przez 
łub prez z naturalizmem, skoro poza rea jedną z figur groteskowych. Przedziw- 
lizmem lub naturalizmem gryjest śmierć ny umiar panuje w tej scenie, w której 
albo gorzej niż śmierć bo nuda, udawa- lecą rozkazy. Wszystko jest realne, po- 
nie, które jedynie o tyle jest ciekawe, o trzebne. Tempo jest harmonicznie zwią- 
ile jest w chwili, gdy po raz pierwszy zane ze sceną, w której bajka rozkwita, 
na świat przychodzi. Udawanie powtó- owo kuszenie Kalafa. W ten sposób 
rzone jest jak dowcip po raz drugi dwa światy się tu wiążą, czynią kon- 
odani y: bez esencjonalnej kiwi, bez trapunkt składny i rzetelny. 

elektryczności, bez życia, jak manekin Sądzę» że takim musiałby być styl 
bez przeżywania, przyczem pod tym komedji dell'Arte, styl Gozziego. Jak 
terminem nazywamy za genjuszem dziś w orkiestrze skrzypce żenią się z 
współczesnego teatru Stanisławskim klarnetem i tworzą barwy malownicze 

4 па 

„Św. cicha, godz. 7 

Kościół Antokolski, godz. 6--prymarja, 
godz. 8- msza św czytana, godz |I—su- 
ma, godz. 4.30 wykład z Pisma Św. godz. 
17  nieszpory. 

Kościół św. Ducha, godz. 7 —prymarja, 
godz 8.30—wotywa, godz. 11—suma; godz. 
16 —nieszpory. 

Kościół św. Trójcy, godz. 7—prymarja, 
godz. 12—suma, godz 18—nieszpory. 

Kościół św. Katarzyry, godz. 6.30— 
msza św. czytana. 

Kościół św. Kazimierza godz. 6 - msza 
prymarja, godz, 8— 

mszą św. Cicha, godz 9— msza św., godz. 
10—msra św. uczniowska, godz. 1| — suma, 
godz. 17 - nieszpory. Г 

Kościół Niepokalanego Poczęcia N. M. 
P. godz. 7—prymarja i suplikacje, godz. 9 
— msza Św, óla uczai z egzortą, godz. 10.30 
—msza św. śpiewana z procesją i kaza- 
niem. godz. 15—wykład z Pisma św. po 
których następują niezwłocznie nieszpory, 
po nich podaje się Żywot świętego, przy- 
padającego w bieżącym miesiącu. 

Kościół św. Anny, godz. 10 - msza św. 
czytana' 

Kościół św. Michała, godz. 11 — msza 
św. 

URZĘDOWA 
— (y) P. Pawlikowski repren- 

tować będzie  Ninistzrstwo w 
Woj. Radzie Naprawy ustroju 
rolnego. P. minister spraw wewnętrz: 
nych wyznaczył naczeinika wydziału 
administracyjnego p. Michała Pawli- 
kowskiego delegatem z ramienia Mi- 
nisterstma Spraw Wewnętrznych do 
Wojewódzkiej Rady Naprawy Ustroju 
Rolaego w Wilnie. 

й WOJSKOWA. 
— (y) Baczność rezerwiści. W P.K.U. 

Wilno miasto wakują wolne posady dla rezer 

wistów, chcących wstąpić do zawodowej 

służby wojskowej w poriągach pancernych, 
a mianowicie, jednego maszynisty, biegle pi- 

szącego na maszynie w stopniu kaprala, 

dwuch szoferów w stopniu kaprala, dwuch 
telefonistów w stopniu kaprala, dwuch elek- 
tromonterów w stopniu plutonowego, dwuch 
maszynistów parowdzowych względnie po- 
mocników w stopniu plutonowego. Kandyda 
ci pragnący uzyskać powyższe posady, a nie 
mający przekroczonych 28 łat winni zgłosić 
się po bliższe informacje do dnia 25 b. m. 
codziennie od godz. 11 do 12 udzielanych 
w P.K.U. Wilno, miasto, Jakóba Jasińskiego 
Nr. 18. 

SZKOLNA 

— Doniosłe zarządzenie, Dziennik urzędo- 
wy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskie 
go nr. 1 z dn. 1 stycznia r. ib. podaje ob- 
szerny okólnik p. kuratora do Inspektorów 
szkolnych w sprawie poruczenia agend po- 
cztowych i telegraficznych  inauczycjelom 
szkół powszechnych w miejscowościach o sła 
bym ruchu pocztowo - telegraficznym. 

Zarządzenie to ma niezmiernie doniosłe 
znaczenie u nas na ziemiach wschodnich, 
dzie agencje pocztowe są rzadkością i gdzie 
isty nie dochodzą bądź wcale, bądź z kilka 
miesięcznym nieraz opóźnieniem. Кн 

— 8-mio klasowe Koedukacyjne Gimna 
zjum im. T. Czackiego (z prawami) z klasą 
wstępną. Egzaminy dla PO AE 
odbędą się dn. 28, 29 i 30 stycznia b. r. Po- 
dania przyjmuje, informacyj udziela kancela- 
ta gimnazjum codziennie od godz. 10—1, ul. 
/iwulškiego 13, gmach własny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z Ogniska Kolejowego. W niedzielę 
dnia 19 stycznia r. b. o godz. 18 w Ognisku 
Kolejowem p. Tadeusz )Łopałewski wygłosi 
odczyt na temat „Stefan Żeromski — jego 
życie i twórczość. Wstęp wolny dla wszyst- 
kich. 

— Z Koła Polonistów U.S.B. W niedziełę 
19 b. m. w lokalu seminarjum polonistycz- 
nego (Zamkowa 11) odbędzie się zebranie 
sekcji historyczno-iterackiej - z» referatem kol.- 
Cz. Miłosza. 

„Teorja czystej formy St. Ign. Witkiewi- 
cza”. Początek zebrania o godz. 11 m. 15. 

Goście mile widziani. 
Tegoż dnia (19 b. m.) wieczorem odbę- 

dzie się w lokalu „Ogniska* (Wielka 24) tra- 
dycyjna „Choinka* koła, na którą zarząd ni- 
niejszem zaprasza wszystkich członków kore 
spondentów Kola. 

RÓŻNE 
— Litewsko-Białoruska  dele- 

gacja u Arcybiskupa. Jak podaje 
prasa litewska dn. 14 bm. J. E. ks. 
Arcybiskup Metropolita Wileński 
Jałbrzykowski przyjął na audjencji 
delegacje prowizorycznego Komitstu 

w uchu, tak i trąby się żenią i bębny 
i barw rodzą czarujące kombinacje. 
Sztuka przez wielkie S wschodzi tam, 
gdzie jest harmonja i przestał być cha- 
os. Tam wykwita, gdzie jest składność, 
sens nie na przypadkowości aparty ale 
na utajonej logice rzeczy. Tam rozwija 
się ona gdzie celowość tajemnicza two- 
rzona jest zgóry, matematyka niemal i 
wszystkie śpięcia związane z doskona- 
łą architekturą. Styl Gozziego na Po- 
hulance, ów coktail, który polega na 
tem, że bez trudności i dowolnie mie- 
sza się to co jest jpod ręką, a więc i 
słodkie i gorzkie i odrażające nawet, 
jest stylem nieartystycznym urodzonym 
z tupetu i nonszalancji, na którą nasi 
dostojni przodkowie mieli odpowiedni 
wyraz. 

Reżyser Nowakowski tu i ówdzie 
był na drodze wiefkiego odkrycia: cyrk 
w owej scenie przed Ill aktem i styl 
komedji w scenie przygotowania łoża 
dła Kalata były cennościami, które znać 
wzeszły podczas eksperymentowania. 
Gdybyż ten styl chwycono na gorąco, 
rozprowadzono po całej sztuce, gdyby 
tym stylem przepojono resztę, w jej 
gorącościach przetopiono co fałszywe i 
aharmoniczne, toby się uzyskało przed- 
stawienie artystyczne, a nie suitę kako 
ionicznych scen. Nie chcę powiedzieć 
brutalnie, że Nowakowski nie ma nosa 
ani ucha dla rzeczy, które wschodzą 
obok jego drogi ale niemniej powiadam 
że nie orjentuje się on zawsze w praw- 
dzie, która jest kapryśna, i także przed 
nim od czasu do czasu ujawnia się na- 
go i bez zasłony. Dając falsyfikaty a 
mając klejnoty Nowakowski bez drgnie- 
nia jednego pozwolił na coktail. Praw- 
dziwy artysta może mieć falszowane 
perły i cieszyć się z ich sztucznego 
blasku, ale tylko tak długo, dopóki w 
jego ręce nie wpadną prawdziwe perły. 
Ale mieć prawdziwe perły i mieszać ta- 
kie perły dalej ze sztucznemi, to chyba 
i drogi Nowakowski się zgodzi morał in 
sanity, 

  

B. P. 

IZYDOR GORDON) 
Adwokat, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej 

zmarł dnia 7 stycznia 1930 roku w Monte-Carlo, 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 19 stycznia r. b. o godz. 6-ej wieczór w 

Synagodze Chóralnej ul. Zawalna Nr 35, na które zaprasza krewnych, kolegów i znajomych 

Rada Adwokacka w Wiinie. 

  

zjazdu Litwinów i Białorusinów Ka- 
tolików. Przybyli prosili J. E. Arcy- 
biskupa o udzielenie pozwolenia na 
odbycie pomienionego zjazdu. Według 
krążących pogłosek ze strony biało 
ruskiej w zjeździe wziąć miały udział 
osoby zbliżone do stronnictw chade- 
ków białoruskich,  grupujących się 
wokół zabronionej przez Kurję bisku- 
Ча „Krynicy“. J. E. arcybiskup od 
mówił pozwolenia na zjazd. Według 
trążących pogłosek prezes Tymcz. 
kom. Litew. Staszys udać się ma w 
iej sprawie do nuncjusza apostolskie 
go w Warszawie. $ 

— (y) W Wilnie powstał In- 
tytut Naukowo -Badawczy Eu- 

ropy Wschodniej. P. wicewojewo- 
da Kirtiklis w zastępstwie nieobecne: 
go Wojewody przyjął wczoraj posła 
Janusza _ Jędrzejewicza, wizytatora 
szkół Min. W. R. i O. P. z Warsza- 
wy oraz prof. U. S. B. Stefana Ehren- 
kreutza w sprawach nowopowstające- 
so „Instytutu Naukowo-Badawczego 
Europy Wschodniej". 

Siedzibą lastytutu jest Wilno, a 
statut tego stowarzyszenia został już 
przez Wil. Urz. Wojew. zalegalizowa- 
ay. Celem Instytutu jest badanie pod 
względem historycznym,  geograficz- 
aym, gospodarczym, kulturalnym, spo- 
łecznym i politycznym ziem 1 forma- 
cyj państwowych, położonych między 
morzem Czarnem, a Bałtykiem, oraz 
ludów tereny te zamieszkujących, a 
dalej szerzenie wiedzy o wspomnia- 
nych terenach i ludach. Dia osiągnię- 
cła tych celów w ionie lastytutu zor- 
ganizowane będą sekcie naukowe, 
komisje i t. .d. 

BALE I ZABAWY. 

— Doroczny Bal Rolników. Obowiązki 
USE AL 'Gospodarzy balu: łaskawie raczyli 
objąć: Pan wojewoda wileński Władysław 
Raczkiewicz oraz pan wojewoda nowogródz 
ki Zygmunt Beczkąwicz. Obowiązki Gospo- 
dyń raczyły objąć pani wojewodzina Włady- 
sławowaą Raczkiewiczowa oraz pani wojewo- 
dzina Zygmuntowa Beczkowiczowa. 

— (y) Czarna Kawa klubu polityczno- 
społecznego. Klub  Polityczno-Społeczny w 
Wilnie urządza w najbliższy wtorek, t. j. dn. 
21 b. m. o godz. 19 m. 30 w gościnnej sie- 
dzibie związku Pracy Ob telskiej Kobiet, 
przy ul. Ostrobramskiej Nr.19 kolejną „Czar 
ną kawę”, na której p. Wiktor Piotrowicz 
wygłosi referat dyskusyjny p. t. „Z zagad- 
nień narodowościowych i ustrojowych w Cer 
kwi prawosławnej w Polsce". 

— Sobótka odbędzie się dziś w Kole Pol. 
Mac. Szkolnej im. Т. Kościuszki przy ul. 
Turgielskiej 12. Początek o godz. 9 wiecz. 
Wstęp za zaproszeniami, które można otrzy- 
mać również przy wejściu na zabawę. 

Jeśli zaatakowałem Nowakowskiego 
i Zegadłowicza a pośrednio i Zelwero- 
wicza to tylko dlatego, że ta trójka 
buńczucznie wzięła bajkę Gozziego Tu- 
randot aby w nas strzelać, wydając ta- 
kie ryki: przekreślamy naturalizm! 

Ze sceny na Pohulance bije zamęt i 
wolę już przyznam się Tairowa, który 
budował bez krzyków a dobrze, niż te 
krzyki, za któremi czuć, że jest proch 
mocno zwietrzały, który skały nie roz- 
sadzi. 

Zatem panowie musimy zgodę usta- 
lic. Pozostawcie naturalizm aktorowi i 
dajcie mu żyć. Nawet cyrkawo jak w 
owym akcie III, byle tylko życie było 
rzetelne. Tekst możecie pisać naturali- 
stycznie czy nienaturalistycznie i opra 
wę możecie dawać naturalistyczną czy 
stylizowaną. W teatrze może krzyczeć 
pisarz: precz z naturalizmem.  Żatem 
Zegadłowicz, którego wierszyki aczkol 
wiek bardzo rozwodnione lecą ze sce- 
ny. Może i malarz krzyczeć precz z na- 
turalizmem i wcale się nie zdziwię, że 
krzyczeć będzie skoro dla oka pocznie 
tworzyć symfonje kolorów. Ale Zelwe- 
rowicz, ale Nowakowski obaj z krwi 
aktorskiej i reżyserskiej! Jakżeż! 

Z kolei parę słów o aktorach. Tu 
był też wolapuk gry jak i w całości 
spektaklu. Dla Gozziego nie miana sza- 
cunku.Cóżby powiedziano w Polscegdy 
by Zabłockiego Fircyka ująć w grę ban- 
dy kasiarzy na przedmieściach i za 
miast menueta w salonie dać karczem- 
ne przytupywanie rozochoconych gości 
jakiego domu miłości w Warszawie 
tropionego przez policję? ! 

Cesarz Chin  (Ciecierski) skopai 
iormę pretensjonalną i przedzierżgnął 
się w groteskowego bywalca. Ciecier- 
ski trafił w sedno rzeczy i cieszyłby był 
Gozziego gdyby duch tego wielkiego 
pisarza z poza grobu odwiedził nas tu 
w Wilnie. Było to muzyczne i nie świ- 
drawało jnam niepotrzebnie w uszach. 
Odwrotnie było coś z refinezzy Mozarta 
który także lubił takie tony i groteski. 
Turandot (Eichlerówna) była- ciemnego   

   

         

  

po długich i ciężkich cierpieniach 
w 

O czem zawiadamiają 

s TP. 
Z GORZKOWSKICH 

Wanda Wifortowa 
Warszawie. 

zgasła dnią 16-go stycznia 1930 r“ 

rodzice, mąż, I braterstwo. 
   

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci matki naszej 
5. 4 P. 

Aibertyny Czechowiczowej 
odbędą się za jej duszę msze żałobne w poniedziałek 26 stycznia r. b. 
w Wilnie w kościele Św. Trójcy o godz. 9 rano, oraz 

kościele parafjalaym o godz, 8 rano. 
O czem zawiadamiają nieutuleni w żalu 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Księż- 
niczka chińska Turandot* baśń groteskowa 
Gozzi'ego, jako widowisko niezmiernie barw 
ne i poetyczne, zmont4wane technicznie im- 
ponująco, ilustrowane muzyką Bussoni'ego W 
opracowaniu Meyerholda Oraz groteskowemi 
intermedjami .na tle przepięknych dekoracyj 
i kostjumów w pomysłowej reżyserji Zyg- 
munta Nawakowskiego grane będzie dziś i 
jutro. Widowisko to czyni na widzach nieza- 
pomniane wrażenie. 

— Teatr Miejski Lutnia. „Pan Topaz". 
Ostatnia nowość repertuaru teatrów  pary- 
skich „Pan Topaz” Pagnola odznacza się 
pierwszorzędnym dowcipem i humorem uj- 
mując temat w sposób wygoce satyryczny, 
to też publiczność na tej bornej komedji 
bawi się wyśmienicie oklaskując wykonaw- 
ców z p. Werniczówną, Wyrwicz-Wichrow 
skim i Wasilewskim (reżyserem sztuki) na 
czele. Dziś ; jitro w dalszym ciągu „Pan To- 
paz“. 

— „Krėolewicz Rak'* ta piękna baśń lu- 
dowa przypadła do gustu publiczności wileń 
skiej to też dyrekcja powtarza ją w teatrze 
miejskim Lutnia jeszcze dwa razy a miano- 
wicię dziś, w sobotę o godz. 3.30 p.p. oraz 
jutro w niedzielę o godz. 12 w południe. 

— Popołudniówki niedzielne. W niedzie- 
ię o godz. 3.30 w teatrze na Pohulance po 
cenach zniżonych po raz ostatni grana bę- 
dzie „Rewja s iweśtrować w teatrze Lutnia 
zaś z udziałem A. Zelwerowicza grana bę- 
dzie „Mysz kościelna'* Fodora. 

— Wiitolorauda w Gimn. śm. Ad. Mic- 
kiewicza. W niedzielę 19 stycznia r. b. o g. 
8 wieczorem, staraniem dyrekcji gimnazjum 
im. Ad. Mickiewicza zostanie wykonana Wi- 
tolorauda — muzyka Stanisława Moniuszki 
— przy łaskawym współudziale p. Janiny 
Pławskiej (śpiew solo), chóru  seminarjum 

koloru w głosie i postawie. Niestety 
ruchy rąk zaprzeczały chwilami temu 
kolorowi. Trzeba tworzyć in statu 
nascendi a wtedy nie będzie niezgody 
między tem co należy do ucha a tem 
co należy do oka. Zresztą były rzeczy 
piękne i Turandot wyglądała naprawdę 
jak demoniczny kwiat. Nawet te krzy- 
ki na ziemi po wygranej Kalafa były 
dobre. Ale koniec, koniec! Tu trzeba 
było dać coś wielkiego, olbrzymiego, 
dziwaczny rozkwit magnolji raptowny 
w noc czerwcową, w każdym razie coś 
niezwykłego i nie szablonowego. Pani 
Eichlerówna zamało czyta poetów i 
zamało żyje fantazją a przecież to ko- 
niecznie, skoro się ma ucieleśniać pomy 
sły poetów i dawać rzeczy piękne, nie- 
codzienne, w jakiejś syntezie, jak ka- 
dencje w muzyce lub rozkwity optimum 
przed temi kadencjami. 

Selima (Niwińska) nie wyszła ni- 
gdzie poza szablon i była nawet malar 
sko bezbarwna. Adelima (Tarnowicz) 
niepotrzebnie w swych tyradach zbliża 
ła się do ostatniego brzeżka sceny, to, 
jest do publiczności, która była za każ- 
dym razem świadkiem jak malarska 
oprawa pierzchała i zamiast artyzmu 
pojawiało się nagie ciało, przez szmin- 
ki stonowane, rzeczy które nie mogą 
być pomocne dla bajki, baśni, która po- 
trzebuje na to, aby rozkwitała, pewnej 
odległości od oczu. . 

Skirina (Zelwerowiczówna) ujęta 
była w stylu krzykliwego grotesku kon- 
sekwentnie, czego nie można powie- 
dzieć o Birachu (Sroczyński), który w 
swym stylu przenikliwym wyskakiwał 
często z roli, zatracając muzyczne 
akcenty. 

Kalaf (Wyrzykowski) miał w pato- 
sach styl taneczny i poruszał się do- 
skonale nad przepaścią, w którą się 
niejeden inny aktor zwali. | 

„ Wyrzykowski był jak ten Turek co 
po śmierci uparcie po linie kroczy do 
raju, w którym są huryski i sorbety. 
Patos prosił'się chwilami o groteskowe 
załamanie na synkopy rokokowe. 

  

    

  

   

w Holszanach w 

CÓRKĄ i SYNOWIE. |    

żeńskiego im. królowej Jadwigi pod kierowni | 
ctwem p. B. Gawrońskiej i chóru gimn. im. - 
Ad. Mickiewicza pod kierownictwem p. P. 
Bojakowskiego. Deklamacje, łączące poszcze 
gólne śpiewy według słów Or-O t'a, wykona 
ją uczniowie gimnazjum im. Ad. Mickiewicza. 
Czysty dochód przeznacza się na rzecz nie- 
zamożnych uczniów gimnazjum im. Ad. Mic- 
kiewicza. 

Bilety wcześniej nabywać można w se- 
kretarjacie gimnazjum lub przy wejściu. 

  

Bardzo mało znany utwór nieśmiertelne- « — 
go naszego pieśniarza oraz cel godziwy win 
ny zachęcić wszystkich do przyjścia z poma . 
cą niezamożnej młodzieży gimnazjum. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? s 

Słońce — Od Egiptu do Palestyny. 2 
Hollywood -— Asfalt 7 

Heljos — Kobieta na księż: SA 
I — Wschėd słońca. z З 

(Wanda -— Zycie I przysałość kobiety. © 
— Jego chłopiec. a 

Ognisko — Ta, która się sprzedała. 

  

NADESŁANE 

— Z Teatru „Ararat“. W teatrze „Pala 
ce“ Końska 1, Łódzki żydowski teatr kameral 
Ry cieszy się wielkiem powodzeniem u pu- 
bliczności wileńskiej. Ararat stoi na wysokim 
poziomie artystycznym i jest jednym w swo- — 
im rodzaju teatrem w Polsce. Dziś w sobotę a 
o godz. 4 po poł. po cenach niskich l-szy 
program p. t. „Jidn Szmidn*, wieczorem 0 
godz. 9 Il-gi Po „Biała Maskarada". 
utro w niedzielę i dni następnych o godz. | 
Sa EDA Bilety w kasie od godz. 11—3 
i 5. 

  

(dalszy ciąg na stronie 4-ej) 

Wreszcie uwaga co do muzyki Bir 
soniego w opracowaniu K. Meyerhol 
da. Nie była ta muzyka nadmiernie wy- 
dłużona, przedłużona, wyciągnięta, wy | 
bebechowana jakby powiedział Staś 
Witkiewicz. Qdwrętnie, trzymała się : 
karbėw, miejscami dyskretna, nigdzie | 
krzykliwa, zawsze trafnie do ruchu trą- || 
cona, kiedy było jej potrzeba dla ucha 
i akcji. W całem przedstawieniu była 
ta muzyka najbardziej trafiona, naj | 
mniej dokuczliwa, przeciwnie, zdecydo- | 
wanie pożądana. W Sumurum jest jej 
za dużo, w Śnie Nocy Letniej na Po- 
hulance (Dziewulski) też za dużo, sko- 
ro porywa akcję niepotrzebnie na sze- 
rokie wody. W Turandot jest muzyka 
doskonale tłumioną, jak przystało do 
tego stylu malarskiego, który chwilami 
czarował okó. Byłbym  niesprawiedli- 
wym gdybym utrzymywał, że na Pohu | 
lance nie wykwitły miejscami bardzo 
wytworne rozwiązania, dalekie od tego 
co mógł dać Berlin. Zwłaszcza scena 
sypialni Kalefa miała rozwiązanie peł- 
ne dyskrecji z miozartową miękkością z 
jednej strony, a grozą czarności nocy z 
drugiej. Piękne było widowisko dła oka 
(z wyjątkiem. scen na proscenium zaw- 
sze brutalnych i tępych) — zarazem 
jednak (po za muzyką instrumentalną!) 
okropne dla ucha, które żegnało się z 
przedstawieniem poddenerwowane, poi- 
rytowane przez krakowski jazzband, 
niepotrzebnie zaczepione, podrażnione 
przez nagi, okropny naturalizm rozbe- 
stwionej natury aktorskiej, bardzo zdro 
wej i młodej, ale w całości aharmonicz- 
nej i amuzykalnej, co była grzechem 
grzechów przeciw Gozziemu, przeciw 
Turandot, wreszcie przeciw naszej wła 
snej naturze, która w pożądliwości „„fia+ | 
be'* fantastycznej jest bardzo i więcej | 
niż myślimy pokrewną Wenecji XV! 
wieku. Mieczysław Limanowski. 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Samobójstwo w cukierni Ur- 
wanowa. Wczoraj w południe 4do cukierni 
Urwanowa przy ul. Mickiewicza 10,wszedł 
jakiś młody nieznany mężczyzna Który za- 
jąwszy miejsce w *rugim pokoju poprosił o 
podanie mu herbaty. ; 

W momencie gdy kelnerka oddaliła się 
by przynieść żądaną herbatę nieznajomy 
sięgnął do kieszeni i wyjął buteleczkę i 

przytknął do ust. Jak okazało się w bute- 

leczce była esencja octowa, którą nieznajo- 
my się zatruł. 

Tracącego przytomność desperata Od- 
( wieziono do szpitala żydowskiego; w celu 
poddania zabiegom ratowniczym. Samobój 
ca nie miał przy sobie żadnych dokumen: 
tów więc nazwisko jego tnie jest narazie 
znane. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 
16 do 17 b. m. do godziny 9 rano zanoto- 
wano w Wiloie 80 wypadków. W tej liczbie 
było kradzieży 2, zakłóceń spokoju i ra- 
dużycia alkoholu 13. przekroczeń admini - 

stracyjnych 49. į : 
° — (с) Podrzudki. Przy ulicy Mostowej 

16 znaleziono podrzutka płci męskiej w 

wieku około 4 miesięcy. Przy porzuconym 
znaleziono _ kertkę tej treści: „polak, 
ohrzczony jan. 4 miesiące". Również pod 
rzutka—chłopca znaleziono na schodach w 
posesji Nr. 4 przy ulicy Dominikańskiej. 

Obw chłopców oudano do przytułku 
„Dzieciątka Jezus", 

— (c) Zatrzymanie posziukiwanych. 

"Na dworcu kolejowym policja ujęła Mi- 
chała Cytronowiczaj (bez stałego rmiejsca 
zamieszkania) sprawcę całego szeregu:kra- 

dzieży ną terenie 4 komisarjatu policji. 
Taksamu ujęto Chaima Rajcha występowi- 

cza z Lidy oskarżonego o kradzieże kie- 
szonkowe i Ignacego Rawę poszukięanego 

- przez policję warszawską za fałszerstwo i 

oszustwo i przez Sąd Okręgowy fw Wilnie 
jako niewypłącalny dłużnik. 

— (c) „Domowe lekarstwo". Anna 
rumelko (Archanielska [6) będąc niezdro- 

wą na žolądek przyrządzila sobie lekar- 

stwo z własnej recepty. Skutek tego był 

tem, ze Brumelko poważnie zasłabła tak, 
że musiano ją odwieźć do szpitala żydow- 

skiego. Lekarz stwierdził że chora zstruła 

się ziołami szkodliwemi dlą organizmu a 

re w rażie przyjęcia większej ilości 

3: wywołać bardzo poważne kompli- 

kacje. 
— atastrofa kolejowa na st. Pru- 

dy. Przed kilku dniami na st Prudy miała 
miejsce katastrofa kolejąwa. Pociąg zbioro- 

wy manewrujący na stacji wpadł na wagon 

stojący na zapasowym torze, skutkiem cze- 

go jeden wagon zeskoczył z szyn i został 

poważnie uszkodzony. й a 
Konduktor pociągu Chmielewski śtoją- 

cy ma stopniach wagonu spadł na ziemię 

i potłukł się silnie. Umieszczono go w am: 
bulansiės ь 

Na miejsce wypadku przybył pociąg ra- 
tunkowy z Mołodeczna. й 

Z racji uszkodzenia toru pociąg - 050- 

'bowy Nr 411 zdąžający od „strony Wilna 
się o godzinę i 17 minut. 

(c) Utonął podczas połowu ryb. 

W jeziorze miorskim utonął mieszkaniec 

m. Miory Jan Zamaszyst. W krytycznym 
dniu Zamaszyst udał się na jezioro na po- 

łów ryb. Na środku jeziora cienka warstwa 
jodu załamała się pod ciężarem rybaka 

opóźnił 

i Zamaszyst poszedł pod lód. 
Mimo natychmiast wszczętych poszuki- 

wań Żamaszysta wydobyto z wody pu ра- 

ru godzinach już martwego. 
RADJO 

Sobota, 16. stycznia 1930 r. 

1155—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 

12,05—13,10: Muzyka z płyt. gramofon. 

13,10—13, 20: Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 16,10 —16,15: Program dzienny. 

16,45—17,00: Muzyka z płyt gramefon, 1. 
Wagner, — uwert. z op. „Tannhauser". 2. 
Czajkowski” Andante Cantabile. 3. 5 melo 

dje hebrajskie. 4, Ketelbey a) Na perskim 

jarmarku, b) W ogrodzie „klasztornym. 

17,00—17,15: Komunikat rolniczy. 17,15 
17,35: „W Świetle rampy* nowości teatral- 

ne omówi T. Łopalewski. 17,45—18,45: 

Audycja dla dzieci z Warszawy. -18,50— 

19,15: „Obecna sytuacja polityczna na 

Litwie" odcz. wygł M.'Brestmann, 19,35-19,40 
Program na następny tydzień. 19,40—20,05: 

Rozmaitości i sygnał czasu. 20,05—20,30: Z 

szerokiego świata. Najciekawsze zdarzenia 

tygodnia omówi Henryk Tokarczyk. 20,30 

—22,00: Koncert wieczorny (tr. z Wystawy 

Philipsa). Wykonawcy: prof, M. Kimontt- 

jacynowa (fort.), prof. H. Sołomonow 

iskrż.) i prof. F. Tchórz (wiolonczela), Elza 
igdal (sopran), Konst. Święcicki (sopr.), R. 

Rubinstein (akomp), w programie: cz. |. L. 

v. Beethoven—Trio op. 97 (Allegro mode- 

rato, Scherzo, Allegro, Andante  cantabile, 

ina pero con „moto, Allegro moderato. 

Wyk. prof. Marcelina Kimontt-Jacynowa, 

of. H. Solomonow ;i prof. F. Tchėrz. 

Cz. II piešni. ;Cz. II. A. gAreński — Trio 
d-mollo op. 32. Allegro moderato, wyk. 

rof. Kimonit Jacynowa, prof.: H. Sołomo- 

Lok i prof, F. Tchórz. Cz; IV, pieśni: 22,00 

—22,25: Komunikaty z Warszawy: 22,25— 

22,35: „Dymek z papierosa" 22,35 — 23,00: 

Koinunikaty PAT z Warszawy: 23,00—24,00: 

Spacer detektorowy po Europie- Retrans- 

misje stacyj zagranicznych: 

    

H. WHITE. 

SS WŁAMANIE 
— A więc — rzekł ten, mała opo- 

wiastka o zdarzeniu w trybunale Old 

Bailey była prawdziwa tylko częścio” 

wo.. Zaszćdłem tam poprostu z cieka- 

wości. I zdarzyło się, że wyście tam 

właśnie występowali jako oskarżony.. 

Nigdy nie zapominam twafzy raz wie 

+ 

_ dłem ofiarą. 

dzianej... Otóż, kilka miesięcy temu, se- 

kretarz mój uciekł unosząc ze sobą 

dość poważną sumę oraz przez pomył- 
kę klucz do mojej ogniotrwałej kasy. je 

dyny klucz, gdyž dwa klucze w tym Wy 

padku są, jak sami wiecie, zbytkiem ra- 

czej niebezpiecznym... Mogłem wpraw 

dzie kazać zmienić zamek albo nabyć 

inną kasę ogniotrwałą. Ale to znaczy- 

io ogłosić publicznie kradzież, której pa 
Miałem pewne racje, by 

utrzymać rzecz w sekrecie... Jednakże, 

miałem wielką ochotę położyć rękę na 

moim niepoczciwym sekretarzu, i dowie 

dziawszy się, że p.zebywa on w Daw= 

son City, pojechałem na poszukiwanie 

go. Moje wysiłki były daremne... Ale 

oto w chwili, gdy już mnie rozpacz © 

garniała, ujrzałem waszą osobę... 

Pan w fotelu na prawo wykonał 

gest zdający się wyrażać aprobatę. 

Pan domu mówił dalej: 
— Potem, gdy do was strzelali, mó 

wiąc nawiasem, bhrdzo niezgrabnie, 

przyszło mi na myśl, że moglibyście mi 

dopomóc do otworzenia mojej kasy, 

_ bez narażania mię na komentarze nie» ! 
dyskretneį publicznošci. Gdybym wamrowaną mu sumę, to ryzykuje proste 

* 

     

„Mily“ staruszek. 

Są zbrodniarze, dla których nie 
powinno być litości w sercach sę: 
dziów. Mamy na myśli tych, którzy 
zabijają swe ofiary fizycznie lub mo» 
ralnie. Nie wnikając w pobudki zbrod- 
ni powinny być one karane z całą 
surowością. 

Do tego rodzaju przestępców na- 
leży 65 letni mieszkaniec wsi Perepe- 
czyce Jan Wilczyński. Okropny ten 
człowiek, obarczony jakimś potwor 
nym zboczeniem stał się  przyczzną 
hańby dwuch swych córek; 13 letniej 
Bogumiły i 15 letniej Felicji, przyczym 
kazirodczy stosunek z ostatnią  za- 
kończył się przyjściem na Świat dziec- 
ka już przez sam ten fakt pokrzyw- 
dzonego na całe życie, 

Sprawa wyszła na jaw w sposób 
następujący: 15 letnia córka Wilczyń- 
skiego—Sabina zaalarmowała krew- 
nych wiadomością, że ojciec usiłował 
nakłonić ją do czynu nieetycznego i 
wręcz potwornego. Powiadomiona o 
tem policja wszczęła dochodzenia i 
wówczas wyszło na jaw, że obydwie 
starsze córki zdegenerowanego starca 
(n. b. obydwie nieprawego łoża) sta- 
ły się już jego ofiarami. 

Maltretowane przez starca dziew- 
częta milczały nie chcąc ujawnić swo: 
jej hańby i dopiero teraz złożyły ob- 
ciążające zeznania. 3 

Sąd Okręgowy mimo "nieprzyzna- 
nia się Wilczyńskiego do winy ska- 
zał go na 12 lat więzienia ciężkiego 
zmniejszając karę na mocy amnestji 
do ośmiu lat. 

_ Oskarżony apelował. Sąd Apela: 
cyjny uznał go winnym, lecz biorąc 
pod uwagę, że nieszczęśliwe oiiary 
jego miały ponad 14 lat na mocy 
Gdnośnego art. K. K. zmniejszył karę 
do 6 lat ciężkiego więzienia a po za- 
stosowaniu amnestji do czterech. (y) 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 stycznia 1930 r. 
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Tran, Sprz. Kupno 

Dolary 8,879 8,899 8,59 

Ве1 1а` 124,15, 124,46, 123,84 

Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 
"Budapeszt 5,31 5,33 „5,29 

Holandja; 358,40 359,30 857,50 

Londyn 43,39, 43,50 43,29, 
Nowy York (czeki) 8,898, 8,918, 8,878, 

Wypłaty telegr. 8,916, 8,936, 8,806 

Oslo 238,25 238,85 237,65 
Paryż 35,02, 35,11, 34,94, 

Praga 26,36. 26,43, 26,30 

Szwajcarja 17232, „172,13, 171,89 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stoknolm 239,30, _ 239,90 238,70 

Wiedeń 2536 125,67, — 125,05 
Węgry 155,57 _ 155,74 155,17 
Włochy 46,66 46,78 46,54 
Mark niemiecka 212,92, 
Gdańsk 173,38. : 

Akcje. 

Bank Polski 17750  . Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkówycn 
78.50, Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60, Cukier 26.50 Cegielski 49 —. Мо- 
drzejów 18.— Norblin 72. Ostrowiec - 66.00 

Starachowice 211— —. — Zieleniewski 60, 
—80. Earowogų 20 Węgiel 50,— Paro- 
woży 20, —. Borkowski 8.50 Spiess 102. 

Lilpop 36.50 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 

Klucze 8,50 Il em. 73,50. Siła i Światło 
91—. Firley 34. Bank Dysk. 124,.Nobel 10,50 

Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank Hand- 
lowy—129, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 

6,50. Gdański Monopol Tyt. 279.33. 

- Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 123.—. Prem- 

owadolarowa 80.— 5 proc. konweršyjna 
0,— 6 proc.dolarowa 79.75 10 proc. kole- 

Jowa 10250, 5 proc. kolejowa 44,00. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Koln., obli- 
pd», Giosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83, 4 i pół proc. L.. Z. ziemskie 49,— 

8 proc. warszawskie 68,25. 5proc. warszaw- 
skię 53.— 8 proc. Łodzi 64:50. 10 proc. 

Siedlec 7250 _8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 83.— 10proc. 

Radomia 74. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 

ziemskie 49.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 

8 proc. Г. К, Przem. Polskiego 52,5 

8 proc, Piotrkowa 58.75 

odrazu powiedział prawdę możebyście 

nie chcieli towarzyszyć mi aż do końca. 

Bylibyście podejrzewali jakąś zasadzkę 

i w pewnym momencie dalibyście nura. 

Oto dlaczego podałem się za złodzieja. 

Ba, chodziło o wzbudzenie waszego za 
ufania, mój przyjacielu... 

Peter zaczął Szemrać: 

— No, a co ja będę miał z tej ca- 
łej awantury? — spytał — jakąś małą 
suimkę pieniędzy za moje trudy? Ta 
chudo. Oczywiście nie wydacie mnie 
policji, bo byłem wam użyteczny. Ale 

ze m dość dobrze zbieraczy, żeby wie« 
dzieć, że nie zechce się pan rozstać z 

żadną z tych tu sztuczek na moją ko- 
rzyść.. Żeby być szczerym, imiałem 

przez chwilę ochotę pozbyć się pana i 

zagarnąć łup samemu, ale nie miałem 

broni... 
Pseudo - Magnus zaczął się śmiać. 

— Szczęśliwie dla waś, bo ci gen- 

tlemani byli tu przez cały czas obecni. 

No, no, bądzcie rozsądni. Na co się mo- 
żecie uskarżać? Prowadzicie od miesią- 
ca jaknajwygodniejszy żywot. Dość 
spojrzeć na waszą twarz, by uznać, że 
powietrze Nowego Yorku jest zdrowsze 
od londyńskiego. Ale wy macie kult zie , 
mi ojczystej i już myślicie o powrocie 
na jej łono... Cobyście tak powiedzieli 
na pięćset dolarów z dodatkiem opła- 
conego przejazdu do Liverpool'u? 

Peter zgrzytnął zębami. Rzucając co 
chwila zrozpaczonym wzrokiem na 
wszystkie te skatby grające kolorami tę 
czy iw rozdziawionej szafie, mówił so- 
bie jednocześnie, że jeśli odrzuci ofia 

dpowiedzialny Witold Woydyłło 

'tana 220—250, twaróg 120—140 za 
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„CENY W WILNIE. 

Z dnia 17 stycznia r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 38—40, żyto 24 

--25, jęczmień na kaszę 23 — 24, bro- 
warowy 27 — 28, owies 23—24 
ka 28—30, oiręby pszenne 20—21, żytnie 
17-18, ziemniaki 7 8, siano i0—12, słoma 
8—9, makuchy lniane 42—43. Tendencja 
w dalszym ciągu b. słaba, Dowóz dostateczny 
brak nabywców. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30 - 33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70 -—- 
85, gryczana 80 %, owsiana 85—100 
perłowa 60 80, pęczak 50 -- 60 га 
1 kg. manna 100—140. 

Mięso wołowe 200--240, cielęce 180-— 
200, bąranie 240—250, wieprzowe -80 320, 
słoniną świeża 380—400, solona 380—420, 
KO 380—400, smalec wieprzowy 420— 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
1 kge. 

ser twarogowy 160—180, masło aiazólche 
650 — 740, solone 560 650. 

Jaja: 250—250 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: fasola biała 140 —160, 
kartofle 9 — 10, kapusta Świeża 9 - 
10, kwaszona 25-30 marchew  15—20 
(za klg) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10 12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, kalafiory 80-120 za 
główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg. kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
200, II gat. 100 —20, 6 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 3 4, kaczki 8--9, bite 6— 7 
gęsie 18—20, bite 15 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500-550, śnięte 380— 
450, szczupaki żywe 550— 600 śnięte 350 — 
400, leszcze żywe 500—920, śnięte 380 400, 
karpie żywe 500— 550, śnięte 380 400, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 500-550, śnięte 380—400, siela- 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, śnięte 250—280, 
stynka 170—200, sandacze mrożone 3 
400, płocie 200—220, drobne 80—100. 

‚ Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40 dol. za pud. Siemię 
Iniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 
    

Ogłoszenie. | 
Magistrat m. Podbrodzia cgła- 

sza, że w dniu 28 stycznia r. b. o 
godz. 12 w południe odbędzie się w 
Podbrodziu w Magistracie przetarg 
na wewnętrzne wykończenie robót 
szkeły. 

Slepy kosztorys z warunkami 

przetargu można oglądać na miejscu 
lub żądać pisemnie. 

Magistrat 1a. Podbrodzia. 
    

  

KTO CHCE NABYĆ 

TANĘO i DOBRE 

ZEGARKI niech się 

zwróci do wznowionej 

3 firmy 

'A, RYDLEWSKI 
ul. Wileńska 10, istniejącej 45 lat. 

    

Poszukuje się 
przedstawiciela 

na Okręg Wileński 

dla poważnej amerykańskiej 
samochodowej. Zgłoszenia pod 
„A. K.“ do Centralnego Biura 
Ogłoszeń L. METZL i S-ka, War: 

szawa, Jasna 17. —-Į 

Bl aroma zzeca wan cza reszwcz AJ 
RA 

Tel. 697. * Tel. 697. 

| Žulai Кой $. 

marki 

Pierwszorzędnych kopalń Gėrnoslą- 
skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnym lub samcchodowym 

od 500 kig. 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 

Właść. b. i E. Dohużyńscy. 
Wilno, Zawalna Nr 20. i 

i Tel. 697 BL 691. 

  

    

  

wyrzucenie za drzwi, 'a tam, na ulicy z 

pewnością „podbierze'* go policja. Po- 

zatem w tymże momencie gospodarz do 
mu wskazywał mu uprzejmym gestem 
stół zastawiony wytwornie zimną kola- 
cją... (Potrawy wyglądały niezmiernie 
apetycznie, a zwłaszcza towarzyszyła 
im pewna liczba wielce obiecujących 
butelek... Na ten widok, Peter uczuł się 
rozgrzeszonym na temat kilku swych za 

strzeżeń! х 
— To jednak paskudna historja! — 

westchnął siadając do stołu. 
— Kawałek pasztetu? — uprzejmie 

zaproponował gospodarz. 
— Z wielką chęcią! — rzekł Peter. 
-— №, ю trzeba go pokropić tym 

szampanem. Nieprawdaż? 
I Peter nadstawił swój kieliszek. Po 

czem wychylił go duszkiem i rzekł: 
— Gdyby tak pan podniósł tę małą 

sumkę do tysiąca dolarów, myślę, że 
przyjąłbym ją bez urazy... Ach, wiem 
doskonale, że się dałem wykpić! Ale 
żeby mi tak było przyszło do głowy spy 
tać pana o kilka rzeczy... : 

Pan domu klapnął go po plecach w 
sposób p rzyjacielski. 

— Oczywiście, byłbyś sobie ułożył 
swój własny planik! — zaśmiał się. 

Po chwilowej pauzie, pseudo - Ma- 
gnus rzekł poważnie: 

— Niezmiernie mi przykro mówić 
wam to, panie Peter Rand, ale ie mia 
łem do was absolutnego zaufania. I oto 
dlaczego, mój chłopcze, poprosiłem 
dwóch moich przyjaciół, którzy nam te- 
raz dotrzymują towarzystwa, aby ze- 
chcieli asystować przy tej małej opera 

[R 

  

Dzis! Największa sensacja XX wieku! 

„KOBIETA NA KSIĘŻYCU 
Niesłychanie sensacyjny dramat miłości i nienawiści, zazdrości i wierności. Najmonumentalniejsze arcydzieło 
genialnego Fr. Langa (twórca obrazów „Nibelungi“, „Metropolis“ i „Szpiedzy*). 
kobiet WILLY FRITŚCH i czarująca GERDA MAURUS. 
międzyplisnetarnym statku rakietowym podczas 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Wzpaniały tryumf 

lotu ma księżyc. 

genjusza$ ludzkiego. Cud techniki. 

W rol. główn. bożyszcze 
Akcja toczy się na ziemi i na księżycu oraz na 

Rozwiązanie zagądki księżyca. DLA 
MŁODZIEŻY DOZWOLONE. UWAGA: Ze względu na 3 godz. trwanie seansu upiaszą się Sz. Publiczność o 
punktualne przybycie na początki seansów O godz. 1, 4, 7 1 10-ej. 

  

DZIŚ! Najnowsze rewelacyjse arcydzieło współpracy JOE MAYA i ERYKA.POMMERA 
KINO-TEATR 

„HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22, 

BSFALT 

Motte: 
Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. o 

piękniejsza na firmamencie filmowym 

= 4, 0, 8.1 10,25. 

Potężny dramat z życia współczesnego wielkiego miasta. W rol. gł. naj- 
„wschodząca gwiazda BETTY AMANN 

GUSTAW FROEHLICH oraz ALBERT STEINRUCK. 
Na śliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się potknąć... 
Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy... 

Bilety honor. w dniu premjery nieważne 
  

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ui. Ostrobramska 5 Początek seansów od g. 4-ej. Nastę 

Od dnia 15 do 19 stycznia 

  

Parter _80 gr. balkon 

r. włącznie będą wyświatlare filmy: 

„JEGO CHŁQPIECE 
Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: CHARLES ROGERS, MARY BRIAN i CHE: 
CONKLIN. Nad program: „PAPIN SYNEK". Komedja w 2 aktach Kasa czynna od 682 Od 

pny program: „BOHATER KRWAWEJ ARENY*. Cena biletów: 

  

40 gr. 
  

  

DZIs! 
POLSKIE KINO 

„Wanda” 

To czego Wilno nie widziałc! pierwszy raz w Wilnie 

ŻYCIE I PRZYSZŁOŚĆ KOBIETY 

  

  

5 film z zakresu Higjeny Ciala Kobiecego. UWAGA! Dzis i jutro tyiko dla panów, w poniedziałek - 
_\;_\/ТНЁ; = nie dla pań. Pocz. seansów o godz. 1, 3.30, 515, 7, 8.45 i 10.30 w. Ze względu na Charakie. R RE 

el. 81. się o przybycie na początki seansów. Film wyświetla sę bez ilustracji muzycznej. 

Kino - Tea Od dziś dnia 17-go będzie į r 

ORION wyświetlany rewelacyjny film „Wstatnie hreawe Walki Ww Palestynie 
Słońce” (ÓD EGIPTU DO PALESTYNY) Dramat w 10 akt. z autentycznemi zojęciami ostatnich walk arabsko- 

49 życowskich dokonanych iednego ze śmiałych operatorów Frnncuskich. Nad program: „WIELKI TYGODNIK 
ul. Dąbrowskiego 5 GAUMONTA*. W sobotę i niedzielę kino czynne od godz. 2:ej. Dla młodzieży dozwolone. Bilety honorowe 

w piątek, sobotę i niedzielę nie ważne. 
    

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: > 

w dniu 21. 11. 1929 r. 
11091. A. I. „Szamrej Jozef“ 

wicka Rachel zam. tamże. 

: —11093._А. l. „Szmejdman Doba* w Prozorokach, pow. Dzi- 

Śśnieńskiego, sklep spożywczy i innych towarów. Firma istnieje 

od 1925 roku. Właściciel Sznejdman Doba zam, tamże.) 
2 28. 

— 11095. A. I. „Weksler Fejga“ w Swięcianach ul. Rynek 22, 
1928 roku.. Właściciel Weksler herbaciarnia. Firma istnieje ox 

Fejga zam. zam. tamże. 

11096. A. 1. „Zabiełło Pelagja' we wsi Zaułek, gm. Prozo- 
rockiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Zabiełło Pelagja, zam. tamże. 

w Bielicy, pow. Lidzkiego, 
sklep win, wódek i wyrobów tytoniowych. Firma > od 

1928 roku. Właściciel Szamrej Józef zam. tamże. 28: 

11092. A. I. „Szewicka Rachel* w Ejszyszkach, pow. Lidz- 
kiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Szew- 

2—VI. 

2853 — VI. 

50 — VI. 

2856 — VI. 

2857 — VI. 

11097. A. I. „Żmuckin Zoruch* w Szarkowszczyźnie, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep galanteryjno - spożywczy. (Firma istnieje 
od 1922 roku. Właściciel Żmuckin Zoruch, zam. tamże. 

11098. A. I. „Szpiro Rywa* w Plussach, pow. Brasławskie= 
go sklep bakalejno - galanteryjny, Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Szpiro Rywa, zam. tamże. 

11099. A. I. „Spółka firmowa — PRAWDA — A. Pliskin, 

! Ch. Kopelowicz, $. Szapiro i S-ka w Dokszycach*. Sklep po] 
żywczy i bakalejny. Siedziba w Dokszycach pow. Dziśnieński 
go. Firma istnieje od 1927 roku. Wspólnicy zam. w Dokszycach 
pow. Dziśnieńskiego: Abram Pliskin, Chaim 
wsza Kopelowicz, Izrael Szapiro, Chaim Gilewicz, Szmuel Jesin 
i jankiel Szlejfer. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 

dn. 15 lipca 1929 r. oraz jej uzupełnienia z dn. 25 października 
1929 roku. na czasokres do dn. 31 grudnia 1930 roku. Zarząd 

spółki stanowią: Abram Pliskin, Chaim Kopelowicz i Izrael Sza- 

iro. Weksle, umowy i zobowiązania w imieniu spółki podpisuje 

jeden z członków zarządu t.j. Abram Pliskin, lub Chaim Kope- 
lowicz lub też Izrael. Szapiro pod stemplem firmowym, również 
każdy z członków zarządu ma prawo otrzymywać wszelkiego 
rodzaju korespondencję zwykłą, poleconą wartościową, przesyłki 
i przekazy wpływające na limię firmy, jako też prowadzić spra 
wy spółki w instytucjach sądowych i administracyjnych i wyda= 
wać plenipotencje na iprowadzenie tych spraw. 1 

w dniu 20. 11. 1929 r. 
11065. A. I. „Lubecki Izraei* w Ejszyszkach, pow. Lidzkiego 

sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
Ściciel Lubetki Izrael zam. tamże. 

11066. A. I. „Łando Chaja* w Wilejce, u.. Mołodeczańska, 
sprzedaż napojów chłodzących, cukierków i różnej 

Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Łando Chaja zam. przy 

  

ul. Ortowsl ego. 

Właściciel Łowejkóo Adolf, zam. tamże. 

  

   

cji... Racja, spostrzegam się, że ich do- 

tąd nie przedstawiłem... Oto pan Pa- 

trick Tarrington, autor sensacyjnych po 

wieści, o którym nieraz pewno zdarzało 

wam się słyszeć, a to kapitan Hood z 

naszej dzielnej armji amerykańskiej... 

Każdy z nich — to artysta w swym fa- 
thu, tak jak wy... 
Obaj goście skłonili się z uśmiechem 

i kolacja potoczyła się dalej w nastroju 
nader serdecznym. Pod wpływem pysz 
nych dań i szlachetnych win. 
Peter wkrótce odzysiół swą równowa 
gę duchową. Ostatecznie, nie miał co 
tak bardzo żałować tego, co się stało. 
Został wyrwany prawie pewnej śmierci 
i raz pożegnawszy lodowate dziedziny 
Klondike, podróżował sobie w wyjąt 
kowych wprost warunkach na koszt 
swego dobroczyńcy, który uprzejmość 
swą posunął aż do wtajemniczenia go 
w rozrywki Nowega Yorku w ich naj- 
bardziej uroczych postąciach. A teraz 
wraca sobie do Anglji, bez wydania wła 
snego grosza, przeciwnie, z paroma set 
kami funtów szterlingów w kieszeni... 
Nie, do licha, wcale nie jest tak pożało- 

wania godzien... 
W pół godziny potem Peter Rand 

pożegnał się ze swemi trzema towarzy 
szami uczty, 'w sposób jaknajserdecz- 
niejszy i opuścił dom ten, który się w 
gruncie rzeczy, okazał tak gościnnym. 
Kierując swe kroki ku własnemu locum 
nieco się wprawdzie potykał, lecz zato 
pogodzony był całkiem z ludzkością. 

Obudziwszy się nazajutrz po połud- 
niu z głową ciężką jak ołów, postano 
wił przejść się nieco w nadziei, że świe- 

11067.A. I. „Łowejko Adolf" w Prozorokach, pow. Dziśnień @ 
skiego, sklep spożywczo - tytoniowy. Firma istnieje od 1927 r. 

2858 — VI. 

2859 — VI. 

   

  

Odznaczone zostaly na Powszechrej 
Poznaniu medzlem „Grand Prix* i wielk m miedalem złotym. 

hel „WERSAL Tel. ПМ е Pokoje i, 
ZAMKOWA 4. a ю 

Wydaje pokoje miesięczne od 30 zł, 

  

Bezsprężarkowe silniki Dlesel'a 
do mocy włącznie 1500 KM dla każdego ruchu. 

w ! 3 

GDANSK, Weritgasse 4 
WARSZAWA, Jasna 11 
3 ra 99-18. 

ŁÓD T (el 41 a raugutia 9, 

P Ń,_ Sł 18, tel.77 Sza 

tel. 30-49. 
KATOWICE, ul. Wita 

j LWÓW, Podleskiego 7, 
wj tel. 48-88 

e) L 

Przedmieście 56 m. 8, 
tel. 9-62, 

el. 307, 
WILNO, Jagiellońska 9 

m. 12, tel. 8-84. 

: | Stwosza 3, tel.27-10. 

UBLIN, Krakowskie 

ROWNE, 3-g0 Maja 50, 
tel. 307 

Wystawie Krajowej w 

  

ściem, parter, wanna, 
elektryczność, od za- 

17 

niekrępującem wej- 

zł. JI 

raz.  Zakretowa 
  

i na dobę o 2-ch 

SKIED "matejszych, 
w najruchliwszym 
punkcie miestą do 
wynajęcia od zaraz 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21. 
tel. 152. 0: 

r 
69 озн — Ю 

Kopelowicz, Mo4 

  

Gabinet 
2 Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4, 

2860 — V 

2862 — VI. kobiecą kon- 
REI = Iodę serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
słodyczy, ej skazy i braki 

ztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od gi 10—8 

W. Z. P, 43 

2863 — VI. 

2864—VI. 

      

że powietrze rozpędzi dokuczliwy ból 
w czaszce. Przechodząc koło salonu fry 
zjerskiego, pomyślał sobie, iż umycie 
głowy wodą. kolońską doskonale mu 
zrobi, i że może sobie jeszcze raz po- 
zwolić na ten zbytek pożegnalny w mie 
ście, w którem zaznał tylu słodyczy do 
tąd nieznanych. 

Wszedł da zakładu. ° 
Personel był mocno zajęty. Peter 

musiał poczekać na swoją kolejkę. U- 
siadł i wziął niedbale w rękę popołud- 
niowe wydanie dziennika. Pierwszy ar 
tykuł, na jaki padły jego oczy, wyleczył 
go momentalnie z bólu głowy. 

Artykuł był krótki, ale jakże pełen 
treści właśnie dla niego! Ota co zawie 
rał: 

„Zamach był istotnie śmiały. Musiał 
być oddawna przygotowywany Z za- 
dziwiającą zręcznością. Bandyci musie- 
li dobrze wiedzieć, że pan Cyrus Brott 

jest nieobecny od dłuższego czasu. Służ 

ba otrzymała od swego pana: list po- 
zwalający im wyprawić sobie przyjęcie 

w służbowej jadalni. Fałszerz listu załą 
czył doń czek na sto dolarów na wy- 
datki związane z tym obiadem. W sa 
mym środku zabawy pojawiło się na- 
gle trzech zamaskowanych złoczyńców, 
i podczas gdy jeden z nich trzymał 
wszystkich w nieruchomej postawie 
pod grozą rewolweru wielkiego kalibru 
dwaj inni wiązali i kneblowali usta 
wszystkim po kolei z niesłychaną 
wprost zręcznością. Jeden z sekretarzy 
pana Brotta znalazł ich w ten sposób 
dzisiejszego ranka w kwadrans po 
swem przybyciu, kiedy nieobecność słu 

MRC. z 

„K. i A. Tibie 

doskonali, odświeża. laniūa ger", uznane 
usuwa braki i skazy, 74 najlepsze w kraju, 
Regulacje i trwa e (nie ma nic wspólue- 

przyciemnianie brwi. £9 .7, firmą „Arnold 
Gabinet _ Kosmetyki Fibiger") sprzedaję na 
Leczniczej  „CEDIB* dogodnych warunkach. 
k Hryniewiczowej, WYnaiem. Kijowska 4, 

elk. a 18 m. 9. Przyj. TL Га 0 od g 10—7. У E“ LL 
W. Z. P. 26 sma AROSZERKI 

  

KOBIECĄ 
konserwuje, 

  

gy BAWAYAB jjęzytśjakiowiii 
grąz Gabiaet Kosme- 
Deus ak =mar- 
szcz. piegi, wągry, 
łupieś. brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

ZGUBY 

ЖИЕ 
BAWAAWA 

{ РОЬ'ЕЗ„]А sktada- 
jąca się z trzech 

domów o 5 mie- 
szkaniach po 5 i 6 
pokoi, placu 2.700 
metr. kw., z cłu* gubioną książkę 

giem bankowym wojskową, rocz: 

sprzedamy za 3.600 nik 1889, wyd. 

dolarów przez P. K. U. Osz- 

„HK! „Zachęta, | miana, na imię Mow- 

ickiewicza 1, |szy Lewina, unieważ- 
tel. 9-05. —o |nia się, —0 
  

żby zaczęła go zastanawiać. Druty te 
lefoniczne zostały poprzecinane i wła- 

iiywacze zabrali się do roboty z całym 
spokojem, pewni że nikt im nie przesz- 
kodzi przez całą noc. 

Drzwi kasy og niotrwałej zostały 
wyłamane, i zrabowano kosztowności 
oceniane na sumę dwuch miljonów dola 
rów. Nie mająca ceny kolekcja rubinów 
pana Cyrusa Brotta znajdowała się ró 
wnież w tej kasie i również zginęła. Po 
nieważ większość z tych rubinów nie 
jest wcale szlifowana, słaba jest nadzie 
ja odzyskania tych bezcennych zbiorów 

'Bardziej dokładne szczegóły tego 
wyjątkowego bezczelnego włamania u- 
każą się w naszem wieczornem wyda- 
niu“. 

„ Peter Rand wytarł pot, co mu obfi 
cie zrosił czoło. 

— Mówcie co chcecie — wyma- 
mrotał— takie,oszustwo — to już jest 
czyste ok rucieństwo! 

I smutny opuścił zakład fryzjerski, 
rezygnując z mycia głowy. Właściwie 
już go nie potrzebował,; jego ból gło- 
wy zniknął jak zaczarowany. I z jas- 
nym umysłem począł się coprędzej przy 
gotowywać do wyjazdu uznając całko- 
wicie, że jednak Nowy York mu nie słu- 
ŻY... 

„ Koniec. 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wiieńskie”, Kwaszelna 44. 

IB" 2   

1 
KRAKÓW, Wiślana 12,


