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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
M" RANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. - 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch”. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ uł. Ratuszowa — Księgarnia |Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIECIANY — Ksiegarnia T-w2 „Ruch“ 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Nacz. 

— uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty, 
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POSTAWY — 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Konsolidacja mocarstw STRAJK NA GIEŁDZIE PARYSKIE 
Na znak protestu z powodu uchwał komisji finansowej 

Wczoraj ukazała się w prasie pol- 

skiej depesza Pata o artykule w „Jour- 

nal de Geneve'* p. t.: „Cztery mocarstwa 

arbitrami świata”. Mam prawo uważać 

tę depeszę za swój osobisty triumt pub- 

licystyczny. Od lat bowiem siedmiu kłu- 

ję wprost uszy swoich czytelników sta- 

łem, uporczywem, nudnem powtarzaniem 

formuły: „Liga Narodów to tylko pseu- 

donim Anglo - franko - niemieckiej koo- 
peracji politycznej”. Tego rodzaju no- 

gląd o ile udało mi się sprawdzić, nie 

był formułowany przez żadnego dzienni- 

karza ani w Polsce, ani w całej Europie. 

— A teraz cóż oznacza ta depesza. ()- 

znacza ona kooperację wielkich mocarstw 

występującą na terenie genewskim na-- 

zewnątrz, zrywającą 'z przywłóczysią 

gazą Ligi Narodów, którą była przykryta. 

Zresztą, wtedy kiedy poraz pierwszy sfor 

mułewałem swoją myśl, że Liga Naio- 

dów to tylko pseudonim politycznej koo- 

peraeji trzech mocarstw, a było to w r. 

1927 — myśl ta wydawała się bardzo 

śmiała. Od tego czasu dla inteligentnego 

obserwatora ileż już razy miały miejsca 

potwierdzenia słuszności tej myśli, ileż 

razy uzewnętrzniła się właściwa rola Li- 

gi Narodów jako aparatu, mającego za 

zadanie uzależniać politykę innych 

państw europejskich od interesów An- 

glji, interesów Francji, interesów Nia- 

miec. 

Mimo tego oczywiście przeważna 

część nietylko publiczności, ale i dzien- 

nikarzy będzie nadal w Lidze Narodów 

widziała zjednoczenie państw małych z 

dużemi na podstawie równości, swego ro 

dzaju demokrację międzypaństwową. Lu- 
dzie, którzy nie myślą kategorjami histo- 

rycznemi, albo też historji nie znają, nie 

są w stanie uznać i zrozumieć, iż położ:- 

nie państw małych było lepsze, wygod- 

niejsze i swobodniejsze za czasów równo- 

wagi europejskiej, za panowania syste- 

mu aljansów, niż za Ligi Narodów. Na/ 

to już nie poradzimy. 

Sytuacją Włoch w Lidze Narodów zaj 

mowałem się wielokrotnie. Jest to najwięk 

sze z państw małych, albo też inaczej, 

jest to państwo, które w Genewie nie mia 

  

xPORTYK BAZYLIKI 
Co stanowi obecnie najważniejszy dział ro 

bót przy ratowaniu Bazyliki? 

  

Rycina 1. 

— Palowanie, 
Wszystkie kolumny odarte są do fundamen 

ło tak silnego stanowiska, jak tamte trzy. 

Francja woli ustępować Niemcom, niż li- 

czyć się z Włochami. Omawiany artykuł 

„„Journal de Geneve' powołuje się na plan 

angielski. Anglicy stale są stroną godzą- 

cą się na mocarstwowe równouprawnienie 

Włoch, a Francja temu przeciwdziała. Do- 

puszczenie Włoch do kooperacji trzeca 

można uważać tyko za krok ku pacyfika- 

cji Europy, za próbę wyrównywania inte- 

resów sprzecznych pomiędzy Francja a 

Włochami. Pośrednictwo Anglji nie sta- 

nowi tu żadnej nowości. 

Kumulacja mocarstw w Europie speł- 

nia tę samą rolę w życiu licznych państw 

europejskich, jaką państwo spełniało swe- 

go czasu w życiu jednostek. Co było za- 

daniem państwa w tych odległych epo- 

kach, kiedy państwo powstawało lub kon 

solidowało się? — Odpowiedź brzmi: nie 

dopuszczanie do kłótni wewnętrznych, 

stwarzanie bezpieczeństwa od napaści ze- 
wnętrznych. Sądy, policja i wojsko, czyli 

łagodzenie zatargów, czuwanie nad sfra- 

kojem wewnętrznym i strzeżenie bezpie- 

czeństwa nazewnątrz. Identyczną rolę za- 

czyna sprawiać w Europie współczesrej 

konsolidacja wielkich mocarstw. Chcą о- 

ne być arbitrem pokoju nazewnątrz Euro- 

py, chcą bronić stanowiska naszego kon- 

tynentu nazewnątrz. 

Dyplomacja polska w słabych przeja- 

wach swej samodzielności próbowała >r- 

ganizować państwa małe. Jest to rola dość 

beznadziejna. Nurt historyczny płynie w 

innym kierunku. Hasła nacjonalistyczne, 

emancypacji narodów, równouprawnienia 
państw są właśnie mamidłanii, są szylia- 

mi, za któremi mieści się djametralnie z 

nimi różna treść polityczna. Solidarność 

wielkich mocarstw, oto co przyjdzie, co 

przyjść musi, i co jest połączone z praw- 

dziwym pożytkiem i Europy i każdego 

Europejczyka. Toteż nie powinniśmy z1- 

biegać o rolę leadera państw małych, lecz 

poprostu o to, aby być mocarstwem, aby 

się znaleźć wśród mocarstw. Tylko, że 

kiedy piszę te hasła, to doprawdy narzu- 

ca się memu pióru sam przez się „tryb wa 

runkowy“. Cat. 

tów. Dookoła każdej z nich widnieją cztery 
wielkie otwory. 

Zapomocą specjalnych rur wlewa się w 
każdy otwór dwa pale betonowe. Każda więc 
kolumna umocniona będzie ośmioma palami, 
siegającemi głęboko — do czternastu metrów 
w ziemię! Razem czterdzieści osiem  nieugię- 
tych żelbetonowych pali! Bazylika nie drgnie 
już więcej. Teraz huczy wciąż motor pod jej 
portykiem wielki motor, którego zadaniem 
jest sprężać masy powietrza, aby ubijaio gę- 
sty beton pod fundamentami kolumn. 

Nasze ilustracje, udzielone nam uprzej- 
nie przez p. arch. J. Pekszę, ilustrują  naj- 
ważniejsze momenty z procesu palowania. 

Nie pierwszej widzimy, w jaki sposób wy- 
konywa się pal żelbetowy. Oto rura stalowa 
wwiercona w grunt na głębokość czternastu 
metrów. W nią ładuje się płynny (plastyczny) 
beton, popędzany sprężonem powietrzem. Be- 
ton zagłębia się w ziemię dopóty, dopóki prze 
niknąć w nią może, a potem rura, pod ciśnie- 
niem tegoż powietrza, sama podnosi się do 
góry. Chwilę zawiercania rury w grunt przy 
kolumnie przedstawia ilustracja druga. Na niej 
dostrzegamy nalewo p. architekta Pekszę. 

Na ilustracji trzeciej mamy ogólny widok 
wnętrza robót pod portykiem. Na pierwszym 
planie kierownik robót inż. H. Wąsowicz. W 
głębi widoczne roboty przy wierceniach. 

Na zdjęciu czwartem możemy oglądać dol 
ną część przęseł zewnętrznych, osłaniających 
cały portyk katedry. Przęsła te noszą fachową 

  Rycina 2. 

PARYŻ. PAT. — Syndykat maklerów 
giełdowych oraz syndykat maklerów ban 
kowych wywiesił dziś na giełdzie pary- 
skiej obwieszczenie, że z powodu posta- 
nowień komisji finansowej Izby Deputo- 
wany maklerzy na znak protestu nie no- 
tują na dziś. giełdzie żadnych kursów. 

Strajk na giełdzie był całkowity. Ob- 
jął on 6500 urzędników biur znaklerskich 

  

Rokowania 
BERLIN. PAT. — W ciągu środy ©d- 

bywały się dalsze narady pomiędzy nie- 

miecko - narodowymi a narodowymi So- 

cjalistami w sprawie utworzenia nowego 

rządu. Hugenberg odbył szereg konieren- 

cyj z przewodniczącym frakcji hitlerow- 

skiej Reichstagu Frickiem. Prasa obu 

stronnictw wzmacnia ataki przeciwko ga 

binetowi Schleichera, domagając się jego 

natychmiastowej dymisji. 

W kołach parlamentarnych podkreśla 

ja jednak, że prezydent Hindenburg nie 

żywi specjalnej sympatji do kandydatów 

t. zw. „frontu harcburskiego* na stanowi 
ska ministrów, jak Hitlera, dr. Schachta, 

czy Hugenberga. 

KONTRDEMONSTRACJA KOMUNI- 
STYCZNA 

BERLIN. PAT. — We środę na płacu 
Buelowa przed domem Liebknechta od- 
była się zapowiedziana kontrmanifestacja 
komunistyczna przeciwko niedzielnym wy 
stąpieniom hitlerowskim. 

  

Fala mrozów 
BERLIN. PAT. — Fala silnych mrozów ob- 

jęła całe Niemcy. Powszechnie notują spadek 
temperatury do poziomu, niespotykanego od ©. 
1929. Najniższy stan wykazały termometry w 
Królewcu, gdzie było 28 stopni mrozu i w Szcze 
cinie, gdzie było 25 stopni. 

W Berlinie temperatura spadła do 20 sto- 
pni poniżej zera. Wszystkie przytułki dia bcz- 
domnych są przepełnione. 

Z powodu natłoku w 70 specjalnie ogrze- 
wanych salach, zamknięto dalszy dostęp do 
nich. Na kolejach niemieckich  zmobilizowano 
pogotowie techniczne dla zwalczania przeszkód 

„Deutschra! 

Nie notowano dziś na giełdzie ani įedne - 
go kursu. 

Przy wejściu do giełdy rozdawane by- 
ły ulotki, wyłuszczające powody strajku, 
który ma być protestem przeciwko prze 
widywanym przez komisję finansową pro 
jektom „demagogicznym i zmierzającym 
do ograbienia francuskich oszczędności** 
Graz zrujnowania posiadaczy papierów 

  

jonale" z H tlerowcami 
Mimo  kilkunastostopniowego mrozu 

w manifestacji wzięły udział niezłiczone 
tłumy robotników ze sztandarami i orkie 
strami, przemaszerowała przed siedzibą 
centrali partji komunistycznej. Z balkonu 
domu Liebknechta odebrał defiladę przy- 
wódca komunistyczny Taelmann. 

WYBUCH W FABRYCE PROCHU. 

BERLIN. PAT. — W fabryce prochu 
w Bomlitz nastąpiła silna eksplozja, skut 
kiem czego cały oddział wyleciał w po- 
wietrze. Zatrudnieni przy mieleniu pro- 
chu dwaj robotnicy ponieśli śmierć na 
miejscu. Detonację słyszano w odłegło- 
ści kilkunastu kilometrów od miejsca ka- 
tastroify. Wobec śmierci jedynych świad- 
ków wypadku i zupełnego zniszczenia ca 
łego urządzenia, nie można liczyć na wy- 
jaśnienie przyczyn wybuchu. 

ARCYKSIĄŻĘ OTTO U HINDENBURGA 

BERLIN. PAT. — Przebywający na 
studjach w Berlinie arcyksiążę Otto Habs 
burg złożył w dniu 25 bm. wizytę Hin- 
denburgowi. Według iniormacyj prasy, 
wizyta ta miałą charakter prywatny. 

w ruchtu, spowodowanych przez mrozy i śnieg. 
BERLIN. PAT. — Wielkie mrozy, panują- 

ce obecnie w Niemczech, spowodowały już li- 
czne zatory w komunikacji wodnej na szeregu 
wielkich rzek, jak Ren i Mozela, po których 
spływają wielkie masy kry. Również całe do- 
rzecze Łaby pokryte jest lodem. Donoszą też o 
kilku ofiarach wielkich mrozów. 

W Lubece w porcie załamał się iód pod 
jednym z robotników, który przed udzielenien: 
pomocy zatonął. ina z szeregiem przy- 
brzeżnych wysp na morzu Północnem utrzymu- 
ie specjalna obsługa samolotowa. 

CNIONY 
  

  

Rycina 3. 

nazwę stempłowania. Rola ich podlega na tem, 
że ciężar tympanonu bazyliki kładzie się na 
nie, odciągając tym sposobem na czas wierce- 
nia wielkie kolumny trontowe, 

Wszystkie zdjęcia ukazują nam dokładnie, 

  
jak skomplikowaną i wymagającą ogromnych 
specjalnych urządzeń jest praca nad wzmoc- 
nieniem miękkiego gruntu, na którym stoi Ba- 
zylika, i praca nad utrwaleniem jej nadwyrę- 
nych fundamentów. 

Rycina 4. 

  

wartościowych, co z konieczności wywo- 
ła ucieczkę kapitałów zagranicę, a tem 
samem spowoduje zastój na giełdzie i 
bezrobocie wśród funkcjonarjuszów gieł- 
dowych. 

PARYŻ. PAT. — Minister Cheron 0š- 
wiadczył, że dzisiejszy strajk na giełdzie 
paryskiej jest nie do wybaczenia. W za- 
sadzie wszelkie zorganizowane manifes- 
tacje, skierowane przeciw niezależności 
dyskusji parlamentarnej, są niedopusz- 
czałne w kraju tak wolnościowym, jak 
Francja. Minister zaznaczył, że będą po- 
wzięte środki celem ukarania organizato- 
rów strajku. 

PARYŻ. PAT. — Premjer Paul-Bon- 
cour przyjął dziś przedstawicieli federa- 
cji właścicieli papierów wartościowych, 
którzy przypomnieli premjerowi przyjęte 
przez rząd zobowiązania w chwili prze- 
prowadzania konwencji rent, że przywró 
cenie równowagi budżetowej odbędzie 
się bez wprowadzania nowych podatków 

Delegacja wyraziła zdziwienie wobec 
zamierzonego podwyższenia podatku od 
papierów wartościowych, zaznaczając 
przytem głęboki niepokój, wobec grożą- 
cej zmiany podstaw prawnych, dotyczą- 
cych papierów wartościowych oraz pra- 
wa spadkowego. 

Premjer zapewnił delegację o najlep- 
szych chęciach rządu uniknięcia wszyst- 
kiego, coby mogło zadać cios bezpieczeń 
stwu i rozwojowi oszczędności francus- 
kich, wskazując jednocześnie na trudno- 
Ści, z jakiemi walczy obecnie rząd i na 
konieczność również w interesie oszczęd- 
ności francuskich uzdrowienia finansow 
Francji. 

— — — оОо—— — 

La] 

w Europie 
W Berlinie pogotowie techniczne jest nie- 

ustannie wzywane do licznych wypadków pęk- 
nięcia rur wodociągowych i centralnego ogrze- 
wania. Na jednej z szos przedmiejskich zamarzł 
na śmierć 80-letni Florjan Schymeck. 

BUKARESZT. PAT. — Wielkie zamiecie 
śnieżne powstrzymały prawie całkowicie komu- 
nikację kolejową. W wielu miejscach druty te- 
legraiiczne i telefoniczne zostały przerwane-— 

Ki miast, szczególnie w Mołdawji, jest cat- 
kowicie izolowanych. Liczne pociągi utknęły w 
zaspach śnieżnych. Wobec niemożności przyby- 
cia posłów, zamieszkałych na prowincji do sto- 
licy, prawdopodobne jest, iż parlament, który 
miał dzisiaj wznowić swe prace, odroczy swe 
posiedzenie do dnia następnego. 

BERLIN. PAT. — Szerząca się w Niem- 
czech epidemja grypy przybiea w różnych 

miejscowościach ostre formy. W kilku szkołach 
berlińskich przerwano naukę z powodu gro- 
madnego lięcia dzieci. W Kolonji zam- 
knięto wszystkie szkoły. Równocześnie z epi- 
demją notują liczne wypadki masowego zazię- 
bienia wśród młodzieży szkolnej podczas trwa- 
jących obecnie niebywale silnych mrozów. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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TELEGRAMY 
ZMYŚLONA WIADOMOŚĆ 

WIARSZAWA 95. I. (tel. wł.). — W 
dwóch pismach berlińskich w dniu 25-g0 
b. m, w cgnlimowej „Germanji” i hitlerow- 
skim „Voikischer Beobachter'* ukazały się 
depesze z Genewy jakoby bratanek b. mi- 
nistira spraw zagramicznych radca Zale- 
skii zgubił w Genewie memorjał dotyczący 
owładnięcia przez Polskę Prus Wschodnich 
i niemieckiego Śląska. 

Półurzędowa berlińska agemcja Conti 
zamieszcza w prasie wieczornej sprosto- 

wahie tej mylmej wiadomości. Agencja 
Iskra zaś upoważniona jest do kategory- 
cznego zdemenbowania, gdyż wiadomość 
powyższa jest absolutnie pozbawiona 
podstaw. Radca Zaleski urzęduje w M. S. 
Z. ale nie jest w żadnym stosunku pokre- 
wieństwa do b. ministra Zaleskiego jak ró- 
wioież nie mie gubił w Genewie. 

ZMIANY W ADMINISTRACJI PAŃ- 
STWOWEJ 

WIARSZAWA. PAT. Inspektsr mini- 
sterjalny w: Ministerstwie Spnaw Wewnę- 
trzmych Seweryn Czertwiiński, sprawujący 
czasowo kierowiaiejywo Ikomisairjaiu  rZ4- 
du w Gdymi, został zwolniomy i miamo- 
wamy naczelnikiem wydziału w urzędzie 
wojewódzkim w Stanisławowie z jednocze- 
snem poruczeniem  pełłaienia fumkcyj wi- 
cewojewody stanislawowskiego. 

WARSZAWA, PAT. Naczelmik wy- 
dzialłu i v. wojewoda Stamisłarwowski p. Ste 
fan Sodkół mianowany został komisarzem 
rządu w Gdyni. 

KOMISARZ RZĄDOWY Z. U. P. U. 
WE LWOWIE 

WARSZAWA. PAT. Minister Opieki 
Społecznej zarządził rozwiązanie — ® йат 
Zalkładu Ubezpieczeń Pracowników Umy- 
słowych we Lwowie i mianował na stano- 
wisko komisarza rządowego dr. Włady- 
sława Stlesłowicza, dotychczasowego preze 
sa zanządu tego zakładu. a 

BEZROBOCIE W POLSCE 

WARSZAWIA, (PAT. — Według da- 
miych statystycznych, liczba bezrobotnych, 
zarejestrowanych w [Państwowych Urzę- 
dach Pośrednietwa iPiracy ma terenie całe. 
go państwa wymosiła w dniu 21 stycznia 
255.279 osób, co stanowi 'wzrost beznobot- 
niych w stosunku do tygodnia ostatniego 
o 11.989 osób. 

LLOYD GEORGE PISZE HISTORJĘ 
WOJNY ŚWIATOWEJ 

LONDYN. PAT. (Wedle doniesień pism 
Lloyd George pracuje obecnie mad hi- 
sttorją wojny świejłowej. Mial on już opra 
cojwać trzecią część dzieła, zawierającą 
250 tysięcy) wyrazów. 

GALSWORTHY UMIERAJĄCY 

LONDYN. PAT. Zmakomity pisarz an- 
gilelski Galswortiky, który otrzymał mie- 
dawinło magrodę literacką Nobla, zmajduje 
się w stanie prawie beznadziejnym. 
Galsworthy liczy lat 65. 

PROCES INSULLA 

CHICAGO. PAT. Akcjonarjusze T-wa 
Insull Utility Investments Corporation roz 
poczęli pinoces przeciwko Samuelowi Insul 
lowi i radzie administracyjnej towarzy- 
sitiwa, domagając się odszkodowania w wy- 
sokości 40 miljonów dolarów. 

  

Budżet ministerstwa Przemysłu i Handlu 
Zakończenie dyskusji 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 25 bm. 
sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do dal 
szej dyskusji nad budżetem Ministerstwa Prze- rubli, Polska za 7 miljonów rubli. 
mysłu i Handlu. : 

Zabrał głos ks. Szydelski (Ch. D.), zwra- 
cając uwagę na konieczność wydatniejszej o- 
pieki nad drobnym przemysłem i rzemiosłem, 
domagając się rewizji dotychczasowego ustawo 
dawstwa. 

Pos. SANOJCA (BB) wskazuje na upośle- tYt 
dzenie gospodarcze rolnictwa i gwałtownie a- 
takuje kartele. — Pan minister przemysłu i han 
dlu jest człowiekiem zacnym — mówi 
Sanojca. Niestety, poco on jest ojcem karteli. 
й > ZAWADZKI: „A czy dzieci się nie 

je?“ 

SANOJCA: To jest takie dziecko, które 
bije pana i nas bije. . 

Min. ZARZYCKI: „Mogę pana zapewnić, 
że się nie dam*. 

Pos. ROZMARIN uważa, że kartele u nas 

przedewszystkiem szły po linji najsłabszego о- 
poru. Zamiast organizować przemysł i dążyc 
do potanienia produkcji, do obniżenia kosztów, 
podwyższały ceny, chwytały za gardło konsu- 
menta, a tak samo i kupca. Mówca zapytuje, 
do czego zmierza powołana ostatnio z inicja- 
tywy p. ministra komisja dla spraw handlu. 

Zabrał następnie głos p. minister przem. i 
handlu Zarzycki. W sprawie bilansu handlowe- 
go oświadcza, że minister skarbu według jego 
obliczeń zażąda od niego salda czynnego w wy 
sokości 300 miljonów zł. Przechodząc do sytu- 
acji na Górnym Śląsku, podkreśla, że rząd czy- 
ni wszelkie wysiłki, aby sytuację tę polepszyć, 
a w każdym razie nie dopuścić do pogorszenia. 

Poruszono tu sprawę stosunków handio- 
wych z Sowietami. Sąsiad nasz będzie zawsze 
najnaturalniejszym odbiorcą naszych towarów 
i bez względu na to, czy będziemy się na So- 
wiety boczyć politycznie, czy nie, w czasie po- 
koju trzeba z niemi handlówać, jak to robi ca- 
ły świat. Ten handel musi być jednak bardzo 
naczorowany. Import sowiecki z Niemiec w r. 

124.1 sięgał 410 miljonów rubli, ze Stanów Zjed- 
w:cz: jch 229 milionów rubli, z Anglji 73 mil. 
rubl, d z Polski 31 miljonów rubli. Co do im- 
portu poszczególnych krajów, to Auglja impor- 

tuje z Sowietów za 226 miljonów rubli, Niemcy 
za 129 miljonów rubli, Wochy za 39 milionów 

Minister za- 
znacza, że będzie dążył do rozszerzenia stosun- 
ków z Rosją, zwłaszcza że po trak- 
tatów o nieagresji, Sowiety są na to gotowe. 
Ale są to rzeczy trudne. Sowiety chcą, żeby u 
nich nabywać za „ natomiast sanie wy 

ją kredytu. Dalej żądają od nas importu 
oniu, ryb i futer — my chcemy sprzedawać 

towar hutniczy. 

Po przemówieniu referenta budżet przyjęto 
z poprawkami referenta, poczem przewodniczą- 
aa przerwę obrad komisji do godziny 

Obrady Komisji Budżetowej 
W dniu wczorajszym komisja budżetowa 

przedyskutowała budżet mój poki ak 
waniu zostały po- przyjęte wszystkie 
czem posiedzenie zamknięto. 

We czwartek komisja przystąpiła do deba- 
ty nad preliminarzem 7 ym Ministerstwa 
Skarbu. W piątek odbędzie się przed połud- 
niem trzecie czytanie preliminarza budżetowego, 
a w sobotę znajdzie się na porządku dzien- 
nym projekt ustawy skarbowej i reierat gene- 
ralny posła Miedzińskiego. 

Exodus lewicy opozycy|nej 
z komisji. administracyjnej 

WIARSZAWA, 25. I. (iiel. wł.) Człon 
kowie komisji administracyjnej Sejmu na- 
leżący do klubu P. P. S., Stronnictwa Lu- 
dowego i N. P. R. złożyli mezoraj prae- 

wodnficzącemu komisji obszernie umoty- 

wowiane oświadczenie, że prace komisji u- 
wiażają za niszczenie samorządu oraz mie 

widząc możności wpłynięcia w jakikol- 
wiiek sposób nia polepszenie opracowanych 

ustaw samorządowych madai udziału w 

pracach komisji brać miie mogą
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SILVA RERUM D 0 K T 0 R AT V Pienzrne posiedzenie Senatu W WIRZE STOLICY 
Gazeta Warszawska (19) podkreśla 

z uznaniem wielką pomysłowość „Redu- 
ty, która w Warszawie umie ściągać 
prawdziwe tłumy na przedstawienia — 
pokazy. Tak np. „Sprawa Moniki* by- 
ła grana przez Redutę w ciągu całego 
zeszłego roku bez przerwy!... Trzysta 
przedstawień — czy to nie jest imponu- 
jące?! Na wszystkie przedstawienia 
wstęp — tylko za zaproszeniami!... 

qTo się nazywa organizacja pokazu! Trzy- 
sta przedstawień. Siedemdziesiąt tysięcy wi- 
dzów, zgromadzonych bez kosztownej rekia- 
my, bez. wzmianek repertuarowych i aliszow, 
tylko imiennych zaproszeń, wedlug księgi adre 
sowej, którą dla Reduty opracowuje sama pu- 
biiczność. Takiej kartoteki mogą pozazdrościć 
Reducie najpowažnieįsze instytucje i Нету. 

— Nie przyjdę dziś do pani na tego bryd- 
ża, moja kochana i jedyna pani. Właśnie Re- 
duta, dowiedziawszy się skądciś, żem już wić 
ciła do Warszawy, prosi listownie do siebie, 
bo chce mi coś pokazać, coś takiego w spra- 
wie Moniki. Trudno, rozumie kochana pani: 
skoro Reducie załeży na tem, żebym była... 

— Rozurien, kochana pani i nie nale- 
gam. Bo to ja w zeszłym tygodniu na proszo- 
nym pokazie wskazałaui pani adres. 

— Pam? A jak się pani tam dostała 
— Ja? Bardzo zwyczajnie. Osterwa miał 

mój adres. Pojmuje pani: musiałam pójść. Nie 
wypadało nie półść. Coby sobie o nas pomy- 
śleli w tej Reducie. 

Wobec taxiego,dictum ostervum'" nie mo- 
gła nie zasyczeć jakaś replika, głośna, lub 
zatajona, replika nadepniętej ambicji („Oster- 
wa ją prosił! Udaje, że go zna, Osterwę zna! 
Giupia prukwa!) Ona przysłała, czy nie ona, 
zna Osterwę, czy go nie zna, wszystko jedno 
pójść trzeba. W przerwie pośle się zaprosze- 
mie kilku znajomym domom. Czy zaczną nosa 
zadzierać, mówić coś o komitywie z Osterwą, 
powie im się przez telefon: „Ależ to ja, moja 
najmilsza pani Maniusiu! Skądby tam Osterwa. 
Wspominał mi niedawno, że taki jest zapraco- 
waty, rozjechany, że na nic nie ma czasu. 
To ja dałam im wasz adres“.. 

W wyniku: trzysta spektaklów,  siedem- 
dziesiąt tysięcy widzów. 

Cicha, ascetyczna Reduta ma jednak 
zmysł życia i wybitne talenty organizatorskie. 
Umie zachować sekret swej intymności — na- 
wet w tłumach. 

Co za świetny pomysł Ściągnięcia 
tłumów... Czy nie wartoby było i w Wil 
nie spróbować zrobić coś podobnego? 
Za zaproszeniami! Tylko dla wybra- 
nych, dla elity!... Ale wybrani, to całe 
miasto!.. Zadowolenie byłoby ogėlne!. 

Reducie w Warszawie powodzi się 
nieźle, ale z Poznania dolatuje hiobowa 
wieść o zamknięciu teatru z powodu 
kryzysu!. 

Z dniem 31 stycznia zamknięty zostanie 
Teatr polski, prowadzony od 21 łat przez Bo- 
lesława Szczurkiewicza. 

Na pożegnalne to przedstawienie daje 
Teatr Polski „Śluby Papieńskie*, a więc tę 
sztukę, którą z górą 20 lat temu Teatr Polski 
otworzył swe podwoje. 

Przyczyną zwinięcia tej wielkiej placów- 
ki kulturaineį jest brak frekwencji wskutek 
wielkiego kryzysu, iaki panuje w  Wielkopol- 
sce. 

Jest to już wprost nie do zniesienia: 
Poznań, zamożny i ambitny Poznań ma 
zamknąć teatr!... 

ABC (21) narzeka na sąd konkurso- 
wy nagrody muzycznej, nie bez racji, 
gdyż państwowe konserwatorjum  mu- 
zyczne zostało nieoczekiwanie potrakto- 
wane, jako zrzeszenie muzyczne, mające 
prawo delegowania swego przedstawicie 
la do jury. 

Cała ta sprawa zakrawa już wyraźnie na 
operetkę. Jeśli na 7-miu członków jury — 3-ch 
mianuje Ministerstwo, a dwóch wyznacza Pań 
stwowe Konserwatorjum, podległe służbowo 
Ministerstwu, to całe jury nagrody staje się zu- 
pełną fikcją... 

Smaczku całej historji dodaje jeszcze iakt, 
že lausowanym oiicjalnie kandydatem do na- 
grody jest Eugenjusz Morawski, rektor tegoż 
samego Konserwatorjum, którego delegaci ma- 
ją wejść w skład jury, jako delegaci „zrze- 
szeń i instytucyj”. ; : : 

Cosik nie tak jest, jak być powinno 
i zanadto przypomina pewną wileńską 
wystawę, na której członkowie jury 
szczodrze odznaczali medalami ekspona- 

  

ty własne, swych przyjaciół lub zwierz- 
chników!... į 

Lector. 

Kros 

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

sprzedaż 

W E 6 LA GÓRNS- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmisstowa w szczelsie 

zaplombowanych wozach. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

  

Życie nasze dotychczas rozwija się try- 
bem spazmałtycznym i dlatego dużo jeszcze 
czeczy pozostaje nieuregulowanych i razi 
swoją miiewspółmiernością. 

Dobre wządy muszą dążyć do możliwego 
uszezęśliwiiemia. obywaaliela, byleby tylko 
jego zadowolenie nie odby'wiało się ze szko 
dą imnych obyjaateli lub państwa. 

Zalinrzymajmy: swoją uwagę na tym od- 
ciniku bytu fachowego stanu lekarskiego. 

którego formy bytowania (talk ściśle są u- 
zależmione od dekretów: (Pana Prezydenta 
i msiiaw aządowych. 

Jedną ze sprawi boleśnie dotykających 
naszą młodzież, kończącą umiwensyltety ma 
wydziajliach lekanskich, jest sprawa nada- 
wania tytułu lekamskiego, doktora wszech- 

nauk tekansikich lub dłoktora. medycyny. 
Dekinret Pana Prezydenta nadlał dentys- 

tom prawo mianowamia się lekarzami, Roz 
maite postanowienia  podzieliity kończącą 
młodzież na zwykłych lekanzy i lekarzy 
wszedh nauk lekarskich. W bakiem zamie- 
Szaniu pojęć lekaiz, który skończył unil- 
warsyłtet i zajął się dentystyką jest zrów- 
nany tytulannie z lekarzem-denttystą, któ- 
ry często jest tylko technikiem, a koledzy 
jednego % tego samego kumsu, o ile zdołali 
zdać egzamin pnzed grudniem ub. r., do- 
stali (tytuł doktora wszech miauk lekarskich 
reszta zaś musi się zadowolnić zwykłym 
tytułem lekamza. 

Jeżeli weźmiemy (porównanie z innych 

dziedzin — to zanotujemy, że w jednym 
kierunku były nadane tytuły, które nawet 
zaciemniły zojrjemtowajnie się, ponieważ na- 

uczyciel gimnazjum oficjalnie dziś jest ty- 
tulłowany profesorem, chociaż tytuł profe- 
sora wi Polsce przysługiwał wyłącznie wy- 
kładającym ma uniwersytecie, dla nauczy 
cielii gimnazjum był to tytuł jedymie grze- 
'ezniościowiy. 

% drugiej strony dla! wszystkich leka- 
rzy utarł się tytuł gmzecznościowy doktto- 
ra, którego młowe przepisy ukończonych le- 
karzy pozbawiają. 

Tak wiięc w jednej dziedzinie jest: zbyt- 
mie faworyzowanie (byłtułami, zaś w: drugiej 
upośledzenie. 

'Współczesne mauczanie w całym Świe- 
cie dąży do unifikacji i standaryzacji, tj. 
do ujednostajnienia i zmównetnia poziomu 
fachowości, kończących wyższe zakłady. 

Zagranica daje tytuł doktora medycy- 
ny: miiezwiłoczniie po ukończeniu studjów, je 
dnak wymagając przedstawienia tezy, któ- 
ra mawiasem mówiąc, majczęściej mie 
pnzedsktawiia: żadnej wartości maukowej, a 
jest (tylko aktem Zdawkowej formalności. 

W dawnej carskiej Rosji tytuł doktora 
medycymy był ściśle tytułem naukowym, 
wymagał mietylko obrony dysertacji. ale 
i powtónzejniia wszystikidh egzaminów, i to 

w szenszym zalkresie, za to mie było już 
egzaminu na: docenia: tub profesora, 

Nasz układ nauczania i poziom nie róż 
mia się tod! programów: zachodniio-europ., 
tytuty zaś mie znajdują wównoznacznika. 

Według mowych ustąw pownacamy do 
zminiejszonego systemu mosyjskiego, tj. 
mamy nadłajwać dokitomat: na zasadzie przed 

stiawionej pnacy i egzaminu z kilku jednak 
przedmiotów. 

Pozaftem trzeba przyjąć pod uwagę, że 
po otnzymamiiu dyplomu współczesny lekatrz 
musi odbyć rok prakityki szpitalnej, aby 
mieć prawo wiytkomywać swój zawód le- 
karski. 

Wobec talkiego układu naszych studjów 
medycznych, byłoby może majracjonalniej 
po roku szpitalnym madawać wszystkim 
łekarzom ftyftuł dokitora. medycyny. 

Jeżeli chodzi o tezę, — to taką tezą 
mogłoby być szczegółowsze opracowanie 
kliiniezniego przypadku z przyłtoczeniem od 
pawiediniiej literatury czyli! wozszenzona hi- 
storja choroby, mp. do 20-tu stronie jako 

minimum, dowolnie przez (piszącego wy- 
brama. Takie opracowanie byłoby pożyttecz 
ne dla młodego lekanza, albowiem zmusza- 
łoby go do przerzucenia literatury, oceny 
i umiejętności podania. swoich spostnzeżeń, 
jednem słowem sposobu pisania pracy mau 
kowej. Ocena profesora decydowalaby © 
przyjęciu tub miedostateczności, 

Oczywiście zbytecznym byłby druk 
ttydh ttez - ćwiczeń: zminiejszyłoby tlo kosz- 
ty począjtkującego lekajrza i ochroniłoby 
ludzi mauki od ich czytania: pnzecież sam 
Virehof, ten wielki uczony, społecznik i 
polityk błagał, by wie pisano stronie, kie- 
dy ma się do powiedzenia parę 'wienszy, 
bo uczonego obowiązuje znajomość litera- 
tury, a więc nawet tez dnukowanych. 

.Priofesonowiie skarżą się na puzeciąże- 
miie ich egzaminami — w tem sposób od- 

padłyby wszystikie egzaminy ma doktorat, 
któryby absoliwenitom mechanicznie pnzy- 
sługiwał po roku praktyki: w szpitalu. 

Takie zaałtwienie sprawy unifikowało- 

by wartość tytułu naszego z zachodnio - 
europejskim. 

Nauka na tem micby nie straciła, po- 
miięważ dla ludzi: cheących pnacować nau- 

kowo mamy przecież egzaminiy i pnace ha- 
bilitacyjne ma docemtów, następnie zaś są 
tytuly maukowe profesora tłyttulannego io- 
bok prłofesorów! madzwiyczajnych i zwy- 
czajnych, piastujących katedry, profeso- 
row i dokitorėw hononowych. 

Przyznantie tytułu doktora medycyny 
wszysłtkim lekarzom, któnzy po skończeńiu 

uniiwersytetu odbyli staż szpitalny, rwniio- 
słoby 'tyle radości w życie tych młodych 
kolegów, którzy, w: skali ponównawezej z 
zachodnią Bumopą, roszczą. słuszne prawo 
do tego tytułu, któryby się im słusznie 
należał, ale i wprowadził pewine zadość- 
uczynieniie  sprąwiedliwości, 

Prof. J. Szymański, 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żałądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

K=elatowa T, tel. 14 25, 

  

  

WARSZAWA. PAT.— Otwierając środowe 
plenarne posiedzenie Senatu, p. marszałek Racz 
kiewicz zakomunikował, że wpłynęło pismo z 
wnioskiem oskarżyciela prywatnego Ossowskie- 
go o wydanie sądom sen. Stefana Boguszew- 
skiego za czyn występny z art. 187 K. K., ©- 
obowiązującego dawniej w byłej dzielnicy prus- 
kiej. Marszałek odesłał tę sprawę do komisji 
regulaminowej. 

Po złożeniu ślubowania przez sen. Zieliń- 
skiego, który wszedł na miejsce śp. sen. Błę- 
dowskiego, wicemarszałek Bogucki zreferował 
sprawę zmian regulaminu obrad Senatu. Odpo- 
wiedni wniosek połączonych komisyj regulami-- 
nowej i prawniczej zmierza do znowelizowania 
artykułu 59 regulaminu. Powołuje on do życia 
komitet techniki ustawodawczej, którego fusk- 
cją ma być kontrola nad poprawnością formy 
i języka ustaw, rozważanych w Senacie. No- 
welizacja idzie w tym kierunku, że komitet ma 
składać się z 5 członków i 3 zastępców. Ko- 
mitet nie jest tylko organem doradczym ko- 
misji, lecz organem równorzędnym komisjom. 
Nie ma on prawa wchodzić w meritum sprawy, 
a funkcją jego jest jedynie dbanie nad popraw 
nością formy i języka ustawy. — Sen. Kop- 
ciński (PPS) zaznacza, że od formy ustawodaw 
stwa ważniejsza jest jego treść. Izby Ustawo- 
dawcze są — według mówcy — pozbawione 
rzekomo możności dbania o treść ustawodaw- 
stwa, które zostaje wyjęte prawie zupełnie z 

  

  

BERLIN. PAT. — W porcie hambur- 
skim wybuchł dziś w nocy pożar na duń- 
skim okręcie pasażerskim „Alsia”, o po- 
jemności 6 tysięcy tonn. Ogień powstał 
w składach towarów, jakie okręt ten przy 
wiózł ostatnio ze swej podróży do Azji. 
Znajdował się tam zapas kauczuku i kn- 
pry (surowca kokosu). Do akcji ratun- 
kowej zaalarmowane zostały wszystkie 
portowe oddziały straży ogniowej. Ogień 
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'Krętu w porcie hzmburskim 

pod ich kompetencji. W dzisiejszych warunkach 
klub mówcy za wnioskiem zgłoszonym nie bę- 
dzie głosować. — Po krótkiej replice sen. Bo- 
guckiego Senat większością głosów uchwalił 
przedstawione we wniosku zmiany regulamiu 
obrad. 

Następnie sen. Wyrostek złożył sprawo- 
zdanie komisji administracyjnej i samorządowej 
o projekcie ustawy, dotyczącej zbiórek publicz 
nych i zaproponował przyjęcie tego projektu 
w brzmieniu uchwalonem przez Sejm z niezna- 
czną poprawką. — Sen. Wasiutyński z Kl. Nar. 
krytykował projekt, jako dający rzekomo pole 
do dowolności władz administracyjnych i do 
zmniejszenia ofiarności publicznej. Izba projekt 
ustawy w brzmieniu uchwalonem przez komisję 
przyjęła. 

Po referacie sen. Rydzewskiego przyjęte w 
brzmieniu uchwalonem przez Sejm projekt u- 
stawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta o 
opiece nad zabytkami. Projekt ten ma na celu 
utrudnienie zbywania zabytków, zwłaszcza za- 
granicę i zwiększenie kontroli nad zabytkanui, 
pozostającemi w rękach prywatnych. 

Następnie sen. Rydzewski zreferował pro- 
jekt ustawy o zniesieniu kar cielesnych. Senat 
bez dyskusji uchwalił odnośny projekt. 

Wreszcie Senat przyjął 5 innych projektów 
ustaw w brzmieniu sejmowem. — Na tem po- 
siedzenie zakończono. Termin następnego posie- 
dzenia podany będzie na piśmie. 
  

zdołano stłumić przez częściowe zatopie- 
nie orętu, którego kadłub doznał przytem 
znacznego uszkodzenia o molo portowe. 

Według sprawozdań prasy, akcja ra- 
tunkowa prowadzona była w niezwykle 
uciążliwych warunkach. Strażacy praco- 
wali w rynsztunku przeciwgazowym, gdyż 
kopra paląc się, . wytwarza trujący gaz 
fosgen. Znajdujący się na pokładzie pa- 
sażerowie i załoga zdołali ujść Zz žyciem. 

  

Powrót z kaźni bolszewickie! 
Powrócił z Rosji na Litwę via Ryga 

ks. Kazimierz Mustejkis, proboszcz bory- 

sowski. Skazany przez bolszewików na 3 

lata więzienia, ks. Mustejkis już odbył 1 

rok kary. Ten szczegół, że brat ks. Mus- 

Słabe kowadła z Gretna Green 
Don Juan na wybojach kodeksu 

W jedny z najwytworniejszych, choć nie 
najbardziej głośnych dancingów paryskich wy- 
stępował jako „mistrz tańca", wolano tu uni- 
kać nowomodnego  niefrancuskiego określenia 
„fortanzer*, a nie przyzwyczajono się jakoś do 
literackich tego słowa określeń, młody Austriak 
dystyngowany i dyskretny, wzbudzający sytn- 
patje pan Jerzy Spurling. Różnił się on гире!- 
nie od zwykłej hordy jego towarzyszy zawo- 
dowych, tak samo jak dancing w którym wy- 
stępował, różnił się zasadniczo od wszystkich 
innych w Paryżu. Był to niewielki lokal: wła- 
ściciel jego zauważył ów wstręt, jaki pewną 
część starej i zamożnej burżuacji paryskiej ży= 
wi do „cudzoziemskiego“ rozigranego i frywol- 
nego Paryża, że szuka lokali w których czuc 
by się mogła bardziej „u siebie", bawić się w 
ściślejszem nieco gronie. Założył taki lokal. 
Prosperował on doskonale: najmniej najbar- 
dziej potępiająca nowomodne zwyczaje burzu- 
azja zjawiała się tam często. Był to dancing 
bez niebezpieczeństwa spotkania wszelkie- 
go rodzaju niebieskich ptaków... 

Aż w przystojnym tancerzu austrjackim za- 

OR L S iii ZA ORAWA TOORA 

Nowy most w Krakowie 

  

W dniu 19 b. m. odbyło się w Krakowi 
uroczyste otwarcie nowego mostu na W 
Most ten leżący w przedłużeniu ulicy Krako 
skiej, stanowi najdogodniejsze i najbliższe po - 
łączenie starego Krakowa z dawnem Podgó- 
rzem. Projektowany jeszcze przed wojną, most 

   

Nowy krach w Berlinie 
Właśnie wczoraj debatowaliśmy nad 

tem. Doskonała sztuka, piękna wystawa. 

W kasie 100 zł. — Ktoś mówi, że termo- 
metr wskazuje poniżej 20 stopni Celsiu- 
sza. Czy aby nie dlatego? Rzekomo ka- 
żdy woli siedzieć w domu, w podobny 
mróz. brrr...! Na taką uwagę prawdziwy 
fachowiec macha ręką. Nigdy nic na pe- 
wno powiedzieć nie można — dlaczego. 
Trzeba znać tysiączne przyczyny, żeby 
rozumieć, jak trudno jest je połączyć w 
jedną wielką, z której wypływają nastę- 
pne. Można też użyć takiego zdania: 
„Zbyt dobrze się na tem znam, żebym 
miał coś o tem sądzić*. — Weźmy cho- 
ciażby teatr: zimą odstrasza mróz, latem 
gorąco, jesienią płuchość, wiosną ludzie 
wolą oddychać świeżem powietrzem, w 
lipcu iść na pi. żę. Przedstawienie może 
trwać za długo i nie 
na kolację po spektaklu. — 
tachowiec powie, że sztuka 
ka, nie może mieć _ powodzenia, 

bo publiczność musi mieć wieczór 
wypełniony, a na kolację nikt teraz nie- 
ma pieniędzy. Naturalnie jeszcze: sztu- 

Zaraz inay 
zbyt krót- 

podobna zdążyć - 

ka zła, albo dobra, wykonawcy. Tymcza- 
sem nagle jakaś robi kasę. —  Mojem 
zdaniem — mówi specjalista — ta rzecz 
pójdzie. I właśnie ta „rzecz“ pada, co 
wcale nie dowodzi, że „Specjalista nie 
jest specjalistą. 

Zawsze się znajdzie takie ale, o któ- 
rem się mówi rozwodząc rękoma: „No, 
ale kto mógł przewidzieć! 

Zupełnie słusznie, niepodobna wszyst 
kiego przewidzieć. Tembardziej w dzie- 
dzinie teatralnej, gdzie wszystko jest 
płynne i wrażliwe, jak rtęć w termo- 
metrze. 

W Berlinie skandal! Syn Reinhardta, 
znakomitego Reinhardta, ucieka, nie za- 
płaciwczy rachunków w restauracjach, 
krawcom, hotelom. Głupia suma, coś о- 
koło 7 tysięcy marek. Ale łatwiej dziś 
jeszcze o protekcje, o „stosunki”, niż o 
gotówkę. I ojciec, który sterany ogólnym 
krachem „przybył do Berlina, potrafił 
„przez swoje stosunki ułatwić synowi u- 
cieczkę, wyrobić mu darmowy przejazd 
za ocean, zaprotegować do Hollywoodu, 
ale — nie potrafił zapłacić 7 tysięcy ma- 

  

  

ten wchodzi w stadjum realizacji dopiero w 
sierpniu roku 1925. Koszt budowy tego mostu 

- wynosi w całości około 5 miljonów złotych -— 
Most jest konstrukcji żelaznej, trójprzęstowy o 
żelaznym łuku dwuprzegubowym. 

  

rek. Nie miał. Doskonale wiedział, że bę- 
dą o tem pisać w gazetach, że fatalnie 
odbije się to na akcji ratowania bankru- 
tujących teatrów. — Teatry bowiem Rein 
hardta bankrutują. Wiedeńska firma 
Meinla, handlująca kawą, nie może na- 

starczyć pieniędzy i nie chce ich ostatecz 
nie gubić. Ona to bowiem podtrzymywa- 
ła istnienie ludzi, którzy dzierżawili tea- 
try Reinhardta. Był swojego czasu dosko 
nały interes. Handlarz kawy miał gotów- 
kę, Reinhardt talent, dyrektorzy teatrów 
zmysł praktyczny w sztuce. Teraz wszyst 
ko się zmieniło i wszystko prysło. Trzy 
do czterech tysięcy marek wynosi koszt 
codziennych wydatków poszczególnego 
teatru w Berlinie, a do kasy wpływa — 
1000 marek. W takich warunkach praco- 
wać może jedynie filantrop, a firma wie- 
deńska handlująca kawą nie jest filan- 
tropem. Trudno też tego od niej wy- 
magać. 

„ W ten sposób doszło do krachu. De- 
iicyt słynnych na cały świat teatrów 
Reinhardta wynosi 250 tysięcy marek. 
Egzekutorzy nałożyli areszt na kasę, e- 
lektryczność w każdej chwili zostanie wy 
łączona, pracownicy nie opłaceni. Akto- 
rzy nie chcą grać, personel techniczny 
unosić kurtyny. — Kryzys, modne słowo 

  

kochała się 17-letnia córka jednego z najlepiej 
sytuowanych adwokatów paryskich. Podobno 
uawet nie jerrzy Spurling odegrał najbardziej 
aktywną rolę w tej całej sprawie. Wolał on 
spokojniejszy żywot poszukiwanego tancerza, 

tancerza, który niema na swem sumieniu 
żadnej takiej „ryzykownej historji”, któraby 
mu utrudniała 'wstęp do lepszych, lepiej wy- 

nagradzających dancingów europejskich. Ale 
jego opór nie trwał bardzo długo. 

I pewnego pięknego poranku romantycznie 
nastrojona nie žigyiia się w szkole 
„robót domowych”, na które uczęszczała. Nie 
zjawiła się w południe w domu, wysyłając tyl- 
ko lakoniczną kartkę, że wychodzi zamąż i że 
wyjechała w podróż poślubną, w trakcie któ- 
rej wstąpi w związki małżeńskie z... (Reszta 
była zredagowana w poprawnej formie ferparu, 

co nie przeszkadza wcale, że rodzice panny nie 
śpieszyli się z przedrukowaniem jej na bristolu 
i rozesłaniu swym znajomym, ale natomiast nie 
zwlekali ani chwili z zawiadomieniem o porwa- 
niu „nieletniej* policji. _ Tymczasem jednak 
Jerry Spurling i panna, której nazwiska nie 
wymienia żaden z dzienników paryskich, byli 
już nad Anglją, a samolot który ich zawiózł 
z Paryża, niósł ich jednym niemal ciągiem do 
Gretna Green. Jest to cudowny zakątek starej, 
tradycyjnej Szkocji, z ruinami zamków, taila- 
mi górskich jezior. Pozatem miejscowość ta 
kułtywowała z pietyzmem stary sekciarski 
zwyczaj, że obrządku ślubnego dopełnia... 
miejscowy kowal przy symbolicznem kowadle 
i że tak poślubione pary legalizowane są przez 
władze cywine. Nie zwlekając Jerry Spurling 
i młoda Paryżanka stanęli przed ślubnem... ko- 
wadłem i pobłogosławieni przez partrjarchai- 
nego Szkota, odeszli w pokoju jako małżon- 
kowie. з c 

Idylla trwała kilka miesięcy w rozkosznera 
Gretna Greeen, wedle planu obojga miała być 
dostosowana względem czasu trwania do 
momentu, gdy intuicja da znać młodej pani 
Spurilng, że u jej rodziców tęsknota do cóski 
wzięła górę nad oburzeniem. Ale idyllę przer- 
wał inny moment: rozmienienia na drobne о- 
statniego 10-funtowego banknotu ze sprzedaży 
ostatniego klejnotu porwanej. Poczem napisano 
list do Paryża, z szczegółową wiadomością o 
ślubie i jak on miał miejsce. 

Ale ojciec panny był adwokatem i znał 
kodeks. Prawo zakazuje nieletniej brać ślub 
bez zgody rodziców. W odpowiedzi nadesiał 
telegraficzną skargę do sądów szkockich. Spu- 
ling został aresztowany, a jego towarzyszkę, 
której ślub nie jest ważny, odesłano do Francji. 
Łańcuchy małżeńskie, kute przy kowadle z 
Gretna Green nie są, jak widzimy, wieczno- 
trwałe. PREST. 

setek specjalistów, fachowców, znawców, 
pracowników, speców sceny i poczęto 
szukać przyczyn kryzysu teatralnego. 

Szukają go tam, jak i u nas, zarówno w 
abstrakcji, psychice, literaturze, wojnie, 
po-wojnie, kinie, republice, polityce, so- 
cjologji, na ulicy go szukają, w nastro- 
jach tłumu, w nędzy bezrobocia, w luk- 
susowych apartamentach „nuworiszów*, 
w zbankrutowanej arystokracji i w ary- 
stokracji, która nie zbankrutowała, i w 
pogodzie zapewne też. Bardzo słusznie. 
Żadnej z tych przyczyn niepodobna lek- 
ceważyć, każde zjawisko należy zważyć, 
rozpatrzeć, wziąć pod uwagę, zanalizo- 
wa, zsyntetyzować. Naturalnie, natural- 
nie... trzeba być fachowcem znawcą. Tym 
czasem w Berlinie..: 

Tymczasem w Berlinie umarł jeden 
z najwybitniejszych współpracowników 
Reinhardta, który opracowywał dlań re- 
pertuar, przez ręce którego przechodziły 
tysiące rękopisów, który puszczał na sce- 
nę najznakomitsze nieraz, sławy później- 
sze. Człowiek ten umarł, a żona została 
w kompletnej nędzy. W sferach teatral- 
nych zorganizowano zbiórkę. — Tymcza 
sem sytuacja pogarsza się z dnia na 
dzień. — Istnieją jeszcze wielkie pensje, 
a raczej wielkie honorarja, zupełnie nie- 

nabrało poważnego znaczenia w ustach współmierne do wpływów kas teatralnych 

  

tejkisa jest ministrem na Litwie, dodatnio 

wpłynął na jego zwolnienie z więzienia. 

Przed opuszczeniem granic zażądano od 

ks. Mustejkisa podpisu, że więcej nie po- 
wróci do Rosji. 

Do Łucka przybył na dłuższy wypo- 

czynek po przebytych męczarniach ks. 

Bazyli Stysło, który ma za sobą 5 lat, spę 

dzonych na wyspach sołowieckich. Ks. 

Stysło ma objąć po wypoczynku jeduą 

z placówek na terenie naszej djecezji. 

=0o-0-0=     

Gen. Roska w Poznaniu 
POZNAŃ. PAT. W dłhniu 25 b. m, przy- 

był do Pozłaania dowódca Kaitseliitu gen. 

Roska; wmaz z 'oftoczeniem w: towarzystwie 
komenidanita: głównego Związku Strzelec- 
kiego plłk. Rusina. Na dworcu powitała 

gości. delegacja Strzelca z dowódcą okrę- 

gu kpt. Oliliczem, Orkiestra Strzelca wy- 

komała hymn estoński. Następnie odbyło 

się ma dwiorcu śmiałdanie, poczem . goście u- 

dajli Się na zwiiedzenie masta. O godz. 13 

gen. Roska złoży twizytę p. mojewodzile po- 

zniańskiemru, 

  

  

Z działalności L. 0. P. P. 

OSZCZĘDNY WIECZÓR 

Pan Oleś jest urzędnikiem i porządnym 

sknerą. Wyciera zawsze nogi o słomiankę sa- 

siada, nie chodzi do kina, bo bilet kosztuje, 

nie gra w bridża od zeszłego roku, kiedy te 

zgrał się — na 45 groszy, nie ma w domu 

radja, bo nie chce bulić 3 zł. 

Co robić wieczorami? W kawiarni można 

by się przysiąść do konsumującego znajome- 

go i odpędzić kelnera krótkiem: — „ja już 

przy tamtym stoliku"... ale za szatnię trzeba 

płacić 20 gr.!! Ktoś powiedział panu Olesiowi, 

że bardzo zabawnie spędza się czas w salach 

licytacyjnych. Więc Imiennik najwaleczniejsze- 

go rycerza z pod Grunwaldu pobiegł na No- 

wy Świat do salonu sztuki. 

Istotnie, licytacja była zajmująca. Żydy 

krzyczały, kłóciły się, kupowały... Srebrna ta- 

ca oceniona na 200 zł. poszła za 750, szkatuł- 

ka inkrustowana poszła z 280 zł. na 830. Pan 

Oleś robił sam z sobą zakłady do jakiej su- 

my dojdzie dany przedmiot: jeśli zgadł prze- 

kładał 10 gr. z prawej kieszeni do lewej, jeśli 
nie — odwrotnie. 

Nagle weszło para eleganckich panów, ko 

ledzy z M.S.Z. 

-- Oh, monsieur Oleś, bonjour cher ami, 

kupujesz pan dzieła sztuki co? 

— Hm, naturellement... 

— Mais c'est tres intćressant, musimy zo- 

baczyć jak pan to robi. O, o, idzie coś nowe- 
go, no, licytuj pan! 

Pan Oleś udał zatem, iż rzeczywiście chce 

kupować. Właśnie wystawiono dużą kościelną 

kropielnicę. 

— Wspaniałe, krzyknął jakiś żydek, czy- 
sty empire, muszę to nabyć. 

— Chwała Bogu! — pomyślał pan Oleš 

— 80 zł.! Kto daje więcej? 

— 90! — wrzesnął żydek. 

— 110! 

— Eh, mon cher, czemuż nic nie propo- 
nujesz pan? dziwili się dystyngowani koledzy 

— dyplomaci. 

Potomek rycerza z pod Grunwaldu zebrał 

się na odwagę i bąknął: 

— 100! 

— 115! — ryknął żydek. 

— 115 raz! 115 dwa! 115 trzy! — stukał 

człowiek z młotkiem. 

— Trudno, przelicytowali mnie, — rzekł 
pan Oleś nie posiadając się w duchu z rado- 

ści, a szkoda, bo to piękny okaz. Idźmy już, 
nic nie będzie godnego uwagi. 

Tymczasem przy stole sprzedażnym — Бу! 

wielki gwałt, łomot, dochodziły głuche odgło- 
sy. Przypadł wreszcie dyrektor i ściskając pa- 
nu Olesiowi serdecznie rękę wołał: 

— Kropielnica jest pana! Tamten licytant 

tylko šrubowat cenę. Nie chce teraz płacić 115 

zł. Dostał w mordę i wyrzuciliśmy go za 

drzwi. 

— Jakto? Co? 

— Ależ tak, prosimy 0 110 zł. i 

odeślemy panu kropielnicę.... 

— Brawo, brawo, — kwiknęli dyplomaci, 

vous avez vótre kropielnica cher ami. 

Zrozpaczony pan Oleś beknął 110 zi. Te- 
raz wieczorami siedzi w domu — to najbez- 

pieczniej, a co spojrzy na obmierzłą kropielni- 

cę — strząsa do niej garść łez. Gdy jednak 

ktoś go odwiedza zaraz mu pokazuje kropielni 
cę mówiąc: 

—- Oto wspaniały okaz stylu empire, po 

długich i mozolnych staraniach udało mi się 
go nabyć... Karol. 

adres, 

   
„ Zarząd Główny L.O.P.P. w Warszawie rozwija niezwykle ożywioną działalność, po- 

sługując się wszelkiemi środkami propagandewemi. M. in. urządza on co pewien czas wy- 
stawy propagandowe w swoim Ośrodku Propagandowym 
zdjęciu naszem widzimy „dobrane 
ubiorach przeciwgazowych. 

„Sztuka sama nie bierze, bierze aktor". 
To też jest głos znawców berlińskich 
teatrów. I płacą takim aktorom za wy- 
stęp po 1800, po dwa tysiące, po 606 
marek, ale to nie pomaga. Wprowadzono 
teraz system bonów, zniżek. W każdym 
niemal sklepie otrzymać dziś można zniż- 
kę 5Oprocentową. Publiczność wogole 
nie bierze już pod uwagę cen norm?!- 
nych, gdy tymczasem kalkulacje handlo-- 
we opracowywane są od kompletu wi- 
downi normaliiej. т 

My w Wilnie narzekamy na podarki. 
Teatry w Berlinie opłacają 46 rozmaite- 

go 1odzaju, podatków. — Cóż z teg" za 

wiliosek?, że u nas nie jest tak źle? — 

Nie, tylko ten, że tam również bankru- 
tują. Ё : 

Sprytni lndzie wpadają na šwictie 

pomysły. Istnieje w Berlinie „Kabe 
der Komiker". Funktualnie o godzini: 5- 
tej po jrułudriu można tam oglądać cały 
program za jeuię markę i prócz tego : 
trzymać darmo filiżankę kawy z ciast- 
kiem. Czegóż w ;ęcej wymagać! 

Źle. Gdzież podziała się dawna pub- 
liczność, ci wszyscy widzowie, którzy 
zjeżdżając do Berlina, uważali za swój 
obowiązek oglądać teatry Reinhardta. 
Nie tylko tych 10 tysięcy cudzoziemców, 
którzy codziennie mijają asfaltowe jezd- 

  

przy ui. Świętokrzyskiej. Na 
towarzystwo”, które czuje się doskonale w maskach i 
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nie Berlina, ale gdzie podziała się cała 
rzesza bywalców z prowincji, z Bawacji, 
Hamburga, Stutgartu, z Kilonji i Sak- 
sonji, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy nie 
tylko uczęszczali do szantanów Friedrich 
strasse, ale wypełniali widownię poważ- 
nych teatrów, by następnie opowiadać 
żonie i dzieciom, pozostałym w domu, 
jak na poważnego Familienvater'a przy- 
„stalo? — Nad tem się właśnie głowią 
specjaliści i mówią, mówią, mówią... 

Krach Reinhardtowskich teatrów wy- 
wołał niemałą sensację. Jak każdy prze- 
wrót i klęska uznanej wielkości. — O- 
becnie, po wycofaniu się wiedeńskiej fir- 
hy kawowej, z pomocą pośpieszyć ma 
chemiczny trust 1. H. Farben. Właściciel 
*trustu posiada syna, a syn ten jest ak- 
torem. Teraz chce się zrobić dyrektorem 
teatrów, marzy o sławie, pieniądzach, o 
wielkim  nawrocie sztuki teatralnej, 
który dźwignie z upadku dawną markę 
teatralną i zarobi przytem markę niemiec 
ką. Bez tego, bez tej kalkulacji nie dałby 
przecież szanowny papa gotówki synowi. 
A więc firma teatralna: „Papa i Syn*, 
czy uda się jej uratować teatry? Może 
tak, może nie. Niech specjaliści o tem 
sądzą. aż. 

AZ i



Prace Wojewódzkiego Komitetu 
Zbiórki na fundusz Szkolnictwa 

Polskiego Zagranicą 

Dnia 25 b. m, pod przewodnictwem = 
lenta dr. Małeszewskiego, przewod- 

„Ro, Komitetu Zbiórki, odbyło się 
posiedzenie dwóch sekcyj Komitetu. > 

Sekcje te ukonstytuowały się w sposób 
uastępujący:: 
SEKCJA FINANSOWA: Pnzewodniczą- 

cy — dr. Biernacki, członkowie: dyr. Ba- 

rański, p. E, Kozłowski, p. Młynarczyk, 
dyr. L. Maculewicz. 

SEKCJA PROPAGANDOWO - PRA- 
SOWA: Przewodniczący — dr. W. Char- 
kiewicz, członkowie: dyr. W. Hulewicz, 

mjr. Adam Kozłowski, insp. Matuszkiewicz 
p. Helena Romer - Ochenkowska, p. Świ- 
dowa, dyr. Szpakiewicz, p. L. Życkia. 

Po krótkiej dyskusji wyłoniomo plata 
аке zbiórki i e wskazówki 
dla Sekcji Propagandowej. 

Jak wiadomo, akcja zbiórki na Fun- 
dusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą bę- 
dzie trwała od 31 do 10 lutego b. r. © 

Do wszystkich urzędów, instytucyj i or- 
gamizacyj spolecznych zostaną wysłame 

fisty skiladek z prośbą © gorące poparcie, 
Komitet Zbiórki wyraża nadzieję, iż 

prasa wileńska, radjo i wszystkie ongani- 
zacje,  rozponządzające odpowiedniemi 

środkami zechcą energicznie poprzeć alk 
cję, uświadamiając społeczeństwo o nie- 
zmiermej ważności zagadnienia opieki 
nad młodzieżą polską zagranicą, 

Sekeja Propagandy będzie dążyła nie- 
tyliko do spopułaryzowamniia zbiórki, ale i & 
do zwrócenia szczególnej uwagi polskiego 
społeczeństwa w, kiraju na nolę polskiej 
emigracji, liczącej blisko 8 miljonėw os6b!. 

Pozatem Sekcja Propagamidy pragnęłaby 
przyczymić się do nawiiązaniia stałej łącz- 
ności  przedewszystkiem pomiędzy maszą 
młodzieżą a rówieśnikami, kształcącemi się 
w szkołach poldkich i obcych zagranicą. 

Wialka o szkołę polską zagranicą do- 
piero się zaczyna, — firzeba więc należy- 
cie zorganizować całe spoleczeūstimo, aby 
akcja mie ograniczyła się tylko do pomo- 
cy donamej. To też ma prasę przedewszy- 
stlkiem spadł zaszezytny obowiązek budze- 
nia czujności manodowej oraz informowa- 
nie ogółu o losach Polaków zagranicą. n. z. 

Artykuł 92 ustawy o po- 
datku przemysłowym 
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 

ców Chrześcijan w Wilnie zawiadamia зёе- 
ry zajateresowane, iż w myśl ant. 92 usta- 
wy o podatku przemysłowym „państwowy 
podatek przemysłowy — z kra 
wego pierwszeństwia zaspokojenia z całego 
majątku rudhomego, należącego do przed- 
siębionstwa, obłłożonego tym podatkiem". 
Otóż Ministersbao Skarbu stało początko- 
wo ma tem stanowisku, że na podstawie 
powyżej zacytowanego art. władze skar- 

mogą zajmować wszelkie ruchomości, 
zmajdujące się w przedsiębiorstwie, nie 
awmacając wcale uwagi ma to, czy stamo- 
wią one własność podatnika, czy też są 
wiłasnością innej osoby. — Następnie jed- 
nak Mimisterstwo zmieniło swoje stanowi- 
sko, wyjaśniając w. okólniku, że art. 92 u- 
stawy o podatkiu przemysłowym mie ma za- 
stosowania. ixtedy, gdy zajęty majątek nie 
jest własnością osoby, zobowiązanej do 
płacenia podaliku, 

Mimo jednak tego przychylnego dla 
sfer gospodarczych okólnika Ministerstwa 
Skarbu zapadło znane orzeczenie Sądu Naj 
wyższego, który w powiększonym kiom.ple- 
cie ustalił zasadę prawną, w myśl której 
nawet przedmioty, należące do osób ftrze- 
cich — o ile znajdują się w przedsiębior- 
stwtie, podlegać mogą egzekucji na poda- 
tek przemysłowy, mależący się od tego 
pnzedsiębionstwa. 

Niezależnie jednak od  tegio wyroku 
Ministerstwo Skarbu w okólniku z dnia 21 
tistopada 1932 r. L. D. V. 46048/1 pomow- 
nie wyjaśniło Izbom Skarbowym, aby pnzy 
wykonywaniu egzekucji władze skarbowe 
nie korzystały w całej pełni z upnawnień, 
nadanych w art 92 ustawy © podatku prze- 
mysłowym w tych wszystkich wypadkach, 
iedy realizon'anie należności  podatko- 

wych z majątku muchomego, znajdującego 
się w przedsiębiorstwie a miie stanowiącego 
własności podatnika, byłoby przerzuce- 
niem ciężaru podatkowego na osoby trzecie 
Bzzno (tylko związane z przedsiębiorstwem. 

Jak z powyższego wynika, istnieje z je 
dnej strony wyraźne orzeczenie Sądu Naj- 
Wyższego, z drugiej zaś strony: zaznaczona 
jest dość wymaźniie tendencja władz skar- 
bowych, które zrozumiały, że pelne wylko- 
rzystamie przez mie uprawnień, płynących 
z amt. 92 ustawy o podatlku przemysłowym, 
mogłoby doprowadzić do bardzo poważ- 
tych konfliktów i nieporozumień. 
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Radjo wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 26 STYCZNIA 1933. 
11,40: Przegląd prasy, komun. .meteor., <zas. 12.10: Muzyka z płyt. 12,30: Komun. az 12,35: Loranek Ezkolny, 14.40: Ргэ- 

zienny 14.35: Muzyka k: l Е ty) 15.15: Giełda rolnicza. 18.25: Kogo” NAA Koła Misyjnego. 15.35: Przegląd czasopism ko- biecych. 15.50: Koncert dla młodzieży (płyty) 
uzyką ludowa. 16.25: Francuski. 16.40: „Jak 

y czytać Norwida* — odczyt. 17.00: U- 
twory Wagnera (płyty). Objaśnia prof. M. Jó- W 
zefowicz. 17.40: „Makabjada zimowa w Ża- 

nem" — odczyt. 17-55: Program na pią- 
tek. 18.00: Muzyka lekka. Wiadomości B= d.c. muzyki 18.40: Kom. litewski. 18.45: „Po- 
znań w oczach pigias — felį. 19.00: Codz. 
ode. pow. 19.10: „Skrzynka pocztowa Nr. 232“ 
— listy słuchaczów omówi Witold Hulewicz, 
dyr. progr. 19.30: Pras. dz. radjowy. 19.45: 
ogadanka muzyczna. 20.00: Opera („Ifigenja 

w Aulidzie — Glucka) 21.,15: Wiad. sport. 
do pras. dz. radj. 21,25: D. c. opery z 
a. 22.00: Słuchowisko: „Aurelciu nie rób 
— pióra Tadeusza Łopalewskiego. 22,45: 
meteor. 22,50: Muzyka taneczna. 

Wojłok izolacyjny 
czystej Śiersci bez wavna i piasku 

poleca tabryka 

„DOLNA“ PIŁSUDSKIEGO 20, m. 4 

„PAMIET, 
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QD a OBYWATELU, ŻE W WIEKU UM. „PO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK MIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE TE] KLĘSKI i POPIERAJ WA zudż; a UPUJCIE NALEPKI _ PRZECIWGRU- E“! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA TORJUM POD WILNEM. 

Firma „Morris“ ubiega sie 
o komunikację autobusową 

WILNO. Dowiadujemy się, że u pre- 
zydenta miasta byli przedstawiciele firmy 
samochodowej „Morris* 2 J. Chlawno- 
wiczem na czele, którzy wyrazili goto- 
wość ubiegania się o koncesję na eksplo- 
atację linij autobusowych w mieście. W 
imieniu firmy w tych dniach zostanie zło- 
żona oficjalna oferta. 

Wobec ostatecznego zerwania umowy 
z dotychczasowym  koncesjonarjuszem, 
sprawa komunikacji miejskiej pozostaje 
otwartą więc pertraktacje ze zgłaszają- 
cymi się oferentami będą prowadecne z 
całą skrupulatnością, przy bezpośrednim 
udziale prezydenta miasta. 

Piętnaście osób uległo zatruciu czadem 
WILNO. Wczoraj wieczorem przy ulicy Su 

bocz 99 zaszedł wypadek masowego zaczadze- 
nia. 

Zatruciu uległa rodzina Baranowskich wraz 
z innymi lokatorami domu i ich subłoktorami. 

  

KRONI 

   
Czwartek 

Dzit 26 

Polikarpa 
jutro 

J:na Chryz. 
L T 

KOMUNIKAT STACJ! METEOROLS- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 25 STYCZNIA 1933 R. 
Ciśnienie średnie 781 
Temperatura średnia — 18 

Wschód słońca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

Temperatura najwyższa — 14 

Temperatura najniższa — 27 

Opad — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

« PROGNOZA P.ILM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Chmurino z możliwością przelotnych о- 
padów. W alągu dnia rozpogodzenia. Nocą 
silny, dniem umiarkowany mróz. Słabe wia 
try miejscowe, lub cisza. 

MIEJSKA 

— SUBSYDJUM DLA POGOTOWIA. 
Zakład Ubezpieczeń od wypadków wa 
Lwowie wyasygnował 500 zł. jako subsy- 
djum dla Pogotowia. Ratunkowego w Wil- 
nie, 

O KONWERSJI DŁUGÓW SAMORZĄ - 
DOWYCH. Samorząd wileński przystąpił 
do akcji napoczętej przez Centnalę zrze- 
S: ' w sprawie konieczności 
konwersji długów. udzielonych przez rząd 
samonządom, Jeśli chodzi o Wilno, które- 
go sytuacja jest wyjątkowo ciężka, wska- 
zane byłoby skonwentowanie pożyczek krót 
ko terminowych udzielonych przez fundusz 
zapomogowy na zatrudnienie bezrobot- 
mych i budowę dróg. Samorząd domaga 
się więc po pierwsze obniżenia  oprocen- 
towania na 3 — 4 proc. oraz konwersji 
długów na lał conajmniej 20. Uwuględnie- 
nie tych starań odciąży znakomicie bud- 
żet miejski, 

— FREKWENCJA W AUTOBUSACH. 
Ostatnio liczba korzystających z usług 
komunikacji miejskiej  zmacznie spadła. 

Zmumiejszenie się frekwencji w: auto- 
busach obliczają na. 40 — 45 pnoe. Ostre 
mrozy umiemożliwiają dłuższe oczekiwanie 
ma przystankach, a że autobusy wileńskie 
mie grzeszą zbyłtnią częstotliwością więe 
jeżdżą szczególnie wiieczorem puste. 

— OSZCZĘDNOŚĆ NA PIASKU, Chod- 
niki szczególnie na ulicach spadzistych 
nie mówiąc już o podmiejskich są madal 
nie posypyiwane piaskiem. Szczególnie 
dotyczy to posesyj będących wiasnością 
rządową lub samorządową. 

KOLEJOWA 
— Preliminarz budżetowy kolejowi ko- mitetu LOPP na rok 1933. Na ostania ally: 

tym zjeździe programowo budżetowym  Wo- jewódzkiego Komitetu Kolejowego LOPP u- chwalony został preliminarz budżetowy na rok 
bieżący 1933. Zaznaczyć wypada, iż Komiteż kolejowy naogół skutecznie walczy z depresją 
w dziedzinie finansowej. Jak dotychczas z roku 
na rok budżet kolejowego LOPP utrzymuje się 
na mniej więcej jednakowym poziomie. 

Nadmienić warto, iż wszystkie  dotych- 
cząsowe preliminarze były realne, co też daje 
asumpt do mniemania, że i omawiamy rów- 
nież jest zupełnie realnie pomyślany. Oparty 
jest dochód budżetu na składkach  członkow- 
skich, których w roku bieżącym liczy 11000 
osób. Ogólna preliminowana kwota dochodu 
wynosi ponad 71 tysiąc. 

Wydatki rozbite na czternaście odrębnych 
paragrafów przewidują w pierwszym rzędzie 
wypłatę statutowo zagwarantowanej połowy 
wszystkich dochodów. komitetu, co stanowi po 
nad 35 tysięcy Zarządowi Głównemu w War- 
szawie. Wiadomą jest rzeczą, iż Szkolenie no- wego kontyngentu lotników pochłania wielkie sumy, najtańszym bowiem sposobem jest po- łączenie szkolenia ze sportem szybowcowym. tym więc celu projektowane jest kupno nowego szybowca i udział w organizacji V 
konkursu krajowego samolotów turystycznyci. 
Wyniosą one około 3 tysięcy zł. 

W paragrafie obrony przeciwlotniczej i 
gazowej przewidziane zostało 6000 zł. na przy- 
stosowanie wzorowych pomieszczeń  uszczel- 
nionych z filtrem, wyekwipowanie drużyny w 
sprzęt bojowy, szkolenie elementarne rodzin 
kolejowych pracowników w dziedzinie obroty 
gazowej i zakup koniecznego sprzętu szkolne- 
go w tym celu. 

Propaganda pochłonie około 3 tys. zł. na- stawiona jest nie tylko na uświadamianie w kierunku należenia do Ligi, lecz i w kierunku 
konieczności współpracy z nią w celu zapobie- 
żenia smutnym niespodziankom na wypadek 
wojny. 

Na specjalną uwagę zasługują wydatki na 
adeninistrację, które nierzadko w niektórych 
budżetach pochłaniają niemal połowę  docho- 
dów tutaj wynoszą zaledwie 6 tysięcy złotych, 
co stanowi niecałe 9 proc. całego dochodu. 

Z innych pozycyj na uwagę zasługują sub- 
wencie preliminowane na popieranie sportu lot- 
niczego w kwocie 4 tysięcy Aeroklubowi Wi- 
leńskiemu i 1 tys. Aeroklubowi polskiemu. 

Na dalszą rozbudowę lotnisk przewidziano 
kwotę 4 tys. zł., zaś na prace, związane z ba- 
daniami aerologicznemi wyasygnowano  wi- 

Na miejsce wypadku wyjechało pogotowie 
które zdołało przywrócić zatrutych do życia— 
Czad z mieszkania Baranowskich przedostał się 
szczelinami do lokalu sąsiedniego i to było przy 

czyną wypadku. 

L as A 

leńskiemu zakładowi meteorologji kwotę 1000 
złotych. 

Szczególnie podnieść należy umiejętną go 
spodarkę groszem publicznym w tej dziedzinie 
gdzie się najczęściej nie czyni oszczędności, 
a są to tak zwane fundusze reprezentacyjne, 
rozrosłe niepomiernie w naszych organizacjach. 

Całkowity fundusz reprezentacyjny wyno- 
si tylko 200 zł. 

POCZTOWA 
— RUCH POCZTOWY W GRUDNIU. 

W miesiący grudniu wysłano z Wilma: li- 
stów, — 1434174, poleconych — 55181, war 
tošciowmych 2010, przekazów. wysłamo na 
sumę 148 tys. złotych, wpłat do P. K. O. 
dokonano na 5 miljonów złotych. Czaso- 
pism odeszło 553460, depesz 6088, rozmów 
z imnemi miastami zamotowano 8383. 

W tiym samym czasie do Wilna nade- 
szło: listów zwyklydh 620343 poleconych, 
— 61883, waattościowych — 3997, na prze- 
kazy wpłacono 2.269 tys, złotych, wypłat 
@ P. K. O. dokonano ma sumę 918 tys, zł. 
Czasopism przybyło 58794, depesz — 7222 
rozmów lokalnych zanotowano 1.771.604. 

Czysty zysk poczty z tych obrotów wy- 
nosi 242666 zł. 

Zwracają uwagę wpłaty na przekazy i 
R bowiem jak widać miasto niepropor- 

cjoffalnie dużo wpłaca, natomiast bardzo 
mało inikasuje. 

AKADEMICKĄ 
‚ — Sekcja Wyrobienia Wewnętrznego S0 

dalicji Marjańskiej Akademików USB. podaje 
do wiadomości, że dnia 26-I 33 r. (we czwar 
tek) o godz. 19-ej odbędzie się zebranie Sekcji 
z referatem p.t. „Praca nad charakterem". 

— cka Družyna Harcerska. Dnia 
26 b.m. o godz. 19 m. 30 odbędzie się zebra- 
nie sekcji Samokształceniowej w lokalu Komen 
dy Chor. Harcerzy przy ul. Zawalnej 16 m. 1. 

SZKOLNA 
— MRÓZ A SZKOŁY. Władze szkolne 

powiadomiły kierowników szkół, że z uwa- 
gi na mróz z faktu opuszczenia  lekcyj 
przez dzieci mie miałeży wyciągać konse- 
kwencji. (Ponadto jak wiadomo, gdy mróz 
przewyższą 22 st. dzieci do lat 15 mogą 
pozostać iw domu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Crosby Hall - Club. W niedzielę dnia 

22 stycznia odbyło się kolejne zebranie człon- 
ków Crossby Hall-Club'u w Shelley's Institute. 

Był to wieczór poświęcony Szekspirowi o 
bardzo urozmaiconym i ciekawym ргортапие. 
Rozpoczęło go przemówienie prof. Bridge'a. — 
o Teatrze Szekspirowskim. 4 
Potem nastąpiły recytacje sonetów Szekspira 
(pani Tepperowa, p. Abramowiczówna) oraz 
liryk (p. Minkiewiczówna). 

W dalszym ciągu pani Sołowiej zrefero- 
wała dramat „Lady Macbeth', z którego jedną 
scenę odegrały panie: Romanowiczówna i Min- 
cerówna i p. Dąbrowski. 

Koroną wieczoru była scena balkonowa z 
„Romea i julji*, ślicznie odegrana przez p. Sa- 
kowiczową i jej partnera. Julja występowała 
w pięknym renesansowym kostjumie. | 

Zebranie zakończyła jak zwykle, miła io- 
warzyska herbatka. 

— Zwyczajne walne zebranie członków 
Towarżystwa Kursów Technicznych odbędzie 
się w sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
przy ul. Wileńskiej 33 _w dniu 27 b.r. o godz. 
19, na które zaprasza Zarząd członków i Syn 
patyków. 

ZEBRANIE DYSKUSYJNE ZW. 
PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET, na 
Kkittórem p. Czesław, Wierusz - Kowalski 
wygłosi odczyt p. t. „Estetyka otoczenia 
odbędzie się we czwiartek t. j. dnia 26 b. 
m. w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 

3/5 m. 3). SP 
Początek punktualnie o godz. 7-ej wie- 

czorem, mie jak zwykle o godz. 8-ej. : 
Członkinie Związku proszone są o jak.. 

najliczniejsze przybycie. Goście mile wi- 
dziani. Wstęp dla gości 30 gr., dla człon- 
kiń bezpłatny, 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek dn, 
27 b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się -100-6 zebramie Klubu Włó- 
częgów Senjorów. Początek o godz, 19 m. 
30. Na pomządku dziennym referat inż. Mi- 
chała Starczewskiego słuchacza Wydzia- 
łu Prawa U. S. B. p. t. „W poszukiwaniu 
ideologji i programu politycznego". 
Wstęp dła członków klubu bezpłatny, dla 
gości 50 groszy, Informacyj 'w sprawie za- 
proszeń udziela p. St, Hermanowicz co- 
dziennie w godz. między 18-20 w lokalu 

przy ul. Jagiellońskiej 3, m. 1, tel. 99, 
Wstęp za zaproszeniami imiennemi oka- 
zywanemi przy wejściu. 

RÓŻNE 
— PROTEST TYMCZASOWIEGO KO- 

MITETU LITEWSKIEGO. Tymczasowy 
Komitet Litewski w Wilnie opublikował 
w „Vil. Rytojus* protest przeciwko pro- 
jektowi wywiezienia. gobelinów ze skarb- 
ca Katedry Wileńskiej, 

— Zarząd Woj. Stow. Podoficerów w sta- 
nie spoczynku w Wilnie, przesyła tą drogą 
jak najserdeczniejsze podziękowanie Kolegom 
podoficerom zawodowym 1 i 5-go pułku piecii. 
Leg., oraz Wojsk. Sądu Okręg. w Wilnie, za 
udzielenie jednorazowych zapomóg  pienięj- 
nych, celem zasilenia funduszu zapomogowego 
Stowarzyszenia. 

— ZATARG U PIEKARZY. Odbyło 
się posiedzenie pracowników piekarskich 
na którem postamiowiiono nie zgodzić się 
ma żądanie pracodawców, przedłużenia ty- 
godnia roboczego do 6 dni. 

— KONFERENCJA 7 ŁOTYSZAMI. 
W połowie lutego ma się odbyć w Turmon 
tach komifereneja z Łoftyszami w sprawie 

"t zw. muchu granicznego. 

wo s 

PZECODWERETROW ZR ZRZ TKO ON OZAZZZN ODZEW UWZEDY R OOAOICWZEM WOODS ROACCA. ODŻ DL OOZIZEWOZYŃCDROCE O ZEZZWOKA ZK SOCZSISEWARÓR, 

Echa licytacji rybnej 
W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA PODATEK PRZEMYSŁOWY 
PRZY HANDLU KOMISOWYM 

W związku z dokonaną przez władze 
skarbowe w; końcu grudnia ubiegłego roku 
licytacją ryb, madesłanych pod adresem 
komisanitów 'w Wilnie, Izba Przemysłowc- 
Handlowa przeprowadziła szereg  imter- 
wemicji w Wileńskiej Izbie Skanbowiej. 

Nadmienić tu należy, że w myśl zasa- 
dy pnawmej ustalonej przez Sąd Najwyż- 
szy, podatek przemyslowy korzysta 

ustawowego pierwszeńsiiwa zaspokojenia z 
całego majątku muchomego należącego do 
przedsiębiorstiała, obłożonego tym  podat- 
kiem, bez względu na to, czy ruch: ści 
takie są własnością płatnika, czy też o- 
sób trzecich. W ten sposób odpowiedzial- 
ność za podatek komisantą dotyka rów- 
nież towar, będący własnością komitan- 
ta. 

Mając powyższe na uwadze Izba Prze- 
mysłowo Handlowa w, Wilnie przy. imter- 
wencji w wymienionej sprawie miala na 
względzie przedewszystkiem potrzebę za- 
gwarantowania pewności obrotu gospo- 
darczego, który przy licytowaniu ryb, sta- 
mowiących własność komitentów (produ- 
centów ryb) — za należność komisantów 
mogła być poważniie zagrożona, jak ró- 
wiież w szczególmości interesy producen- 
tów ryb któmym wytworzona sytuacja 
uniemożliwiał a dalszy zbyt i narażała na 
straty | 

Na podstawie przeprowadzonych badań 
Izba Przemysłowo - Handlowa w. Wilnie 
wyjaśniła, że handel ryb w fazie obrotu 
łączącej producenta «z drobnym  handla- 
rzem, sprzedającym bezpośrednio  konsu- 
mentom odbywa się w Wileńszczyźnie, 
zresztą i w calej Polsce wyłącznie na za- 
sadach komisowych, w następstwie czego, 
opierając się na okólinikach Ministerstwa 
Skarbu polecających  niewyikorzystywanie 
w całej pełni. uprawnień płynących z art. 
92 Ustawy o podatku przemysłowym, w 
wypadkach  niewzbudzających żadnych 
mwalipiiwościi hamdlu komisowego, — wystą- 
piła z wnioskiem o zaniechanie stosowa- 
nia w tym wazględzie taktyki, mtrudniającej 
komisowy hamdel ryb. 

Na skutek przeprowadzonej interwencji 
Prezes Izby Skarbowej m Wiilhie  przy- 
chylił się do prośby Izby (Przemysłowo - 
Handlowej, pod wam unkiem, że  odnošne 
przedsiębiorstwa, zgodnie z wymogami U- 
stawy o podatku przemysłowym, ibędą pro- 
wadziły prawidłowe księgi handlowe i u- 
dowodnią stosunek komisu umowami, a 
madto, jeśli chodzi 0 komisantów ryb- 
mych, za zeległości, których przeprowa- 
dzono, jak o tem mowa wyżej, licytację 
nadesłanych pod ich adresem ryb — pod 
warunkiem terminowego opłacenia zaró- 
wno należności bieżących, jak (też ti zaleg- 
łościi za oknesy poprzednie, 

EBESRY, | RESTA 

BALE I ZABAWY 
— „Bal Morski" odbędzie się w dniu 1 lutego r.b. w nowej sali Izby Przemysłowo 

Handlowej w Wilnie pod łaskawym protekto- 
ratem Pana Prezesa Rady Ministrów J.W.P. 
Aleksandra Prystora. Początek punktualnie o 
godz. 22-ej. 

Całkowity dochód na cele Ligi Morskiej i 
Kolonialnej. 

Obowiązki honorowych Pań 
raczyły przyjąć p.p.: 

ы 

Gospodyń 
Wojewodzina Beczkowi- 

czowa Zygmuntowa. Generałowa  Stefanowa 
Dab-Bierhacka. Admirałowa Borowska Mi - 
chałowa. Płk. Bołtuciowa Michalowa. Pik. 
Błocka Stefanowa. Płk. Biestekowa Stefanowa. 
Bortkiewiczowa Zygmuntowa. Bohdanowiczów 
na Janina. Bochwicowa Stanisławowa. Bohda- 
nowiczowa Ignacowa, Poraj-Biernacka Marjano 
wa, Borowska Antoniowa, inż. Barańska Wła 
dysławowa. Buczyńska Józefowa, Komandoro- 
wa Blinstrubowa Władysławowa. Czezowska 
Tadeuszowa, Czyżowa Witoldowa, Doboszowa 
Stanisławowa. Dowborowa Bohdanowa. Konsul. 
Donasowa Feliksowa. Płk. Dobaczewska Euge- 
njuszowa. Englowa Mieczysławowa, Płk. Filip- 
kowska Władysławowa. Pik. Filipowiczowa Ja- 
nowa, Dyr. Falkowska Kazimierzowa. Flo:- 
czakowa Kazimierzowa, płk. Godziejewska Eu- 
genjuszowa, mjr. Gostyńska Witoldowa, płk. 
Galińska Kazimierzowa, Górzyna Edwardowa, 
Gryglewska Wiktorowa, Godecka Stanisławo- 
wa, Glatmanowa Juljuszowa, Głowińska Anto- 
niowa, Izodorczykowa Leonowa, Jankowska 
Marjanowa, Jakubowska Mieczyslawowa, Jan- 
kowska Witoldowa, Janowiczowa Janowa, Jut- 
kiewiczowa Eljaszowa, płk. Krzyżanowska Bo- 
lesławowa, płk. Kowalska Wincentowa, mjr. 
Kuta Józefowa, Kempistowa Stefanowa, Ko- 
walska Marjanowa, Krasnopolska Ottonowa, 
Kozłowska Eugenjuszowa, Kopciowa Edwar- 
dowa, Krasicka Kazimierzowa,  Lorentzowa 
Stanisławowa, Łopalewska Tadeuszowa, Łuczyń 
ska Wincentowa, prez. Łączyńska Wincentowa 
Lityńska Władysławowa, Łucznikowa Bolesła- 
wowa, Michejdzina Kornelowa, Mazurowska 
Stefanowa, Mikulska Zenonowa, dyr. Macule- 
wiczowa Ludwikowa, hr. Mohlowa Wacławo- 
wa, prezyd. Maleszewska Wiktorowa, Matya- 
szowa  Jaromirowa, Miłkowska Romanowa, 

Młynarczykowa Kazimierzowa, Malecka Jano- 
wa, mjr. Ossowska Maksymiljanowa, rektor. 
Opoczyńska Kazimierzowa, Okuliczowa Kazi- 
mierzowa, Ostrowska Januszowa, Podoska Boh 
danowa, płk. Pokoszowa Michałowa, gen. Prze 
włocka Marjanowa, Przyłuska Józefowa, Pru'- 
ferowa Janowa, prez. Pietraszewska Janowa, 
Paszkiewiczowa Janowa, Pawlikowska Michało 
wa, Piotrowiczowa Wiktorowa, Pikielowa Wło- 
dzimierzowa, Piekarska Bolesławowa, Reissowa 
Witoldowa, Romer-Ochenkowska Helena, prez. 
Rucińska Romanowa, Rochowiczowa Janowa, 
płk. Stachiewiczowa Wacławowa, mjr. Szeli- 
gowska Bohdanowa, pik. Schrotterowa Karolo 
wa, płk. Kruk-Szusterowa tanisławowa, Selen- 
sowa Stanisławowa, Sobecka Janowa, Stanie- 
wiczowa Witoldowa, prezyd. Szumańska Wła- 
dysławowa, kurat. Szelągowska  Kazimierzo- 
wa, dyr. Szemiothowa Edwardowa, dyr. Szwy- 
kowska Ludwikowa, Szydłowska Marjanowa, 
dyr. Szpakiewiczowa Mieczysławowa, Szylling- 
Siengalewiczowa Sergjuszowa, Szulcowa Mie- 
czysławowa, płk. Szweizerowa Ludwikowa, 
Starościakowa Stanisławowa, Skarżyna Halina, 
Staszkiewiczowa Aleksandrowa, Świętorzecka. 
Stefanowa, Śmiałowska Zbigniewowa, Świdef- 

ZAWIADOMIENIE 
Komitet budowy pomnika ku czci Poległych Lotników: zawiadamia niniejszem osoby zainteresowane, że 

ostatnie wybitne wydarzenia w lotnictwie: zwycięstwo Żwinki i Wigury i ich śmierć tnagiczna, oraz odisionięcie 
na pl. Unji Lubelskiej w Warszawie Pomnika „Lotnika dłuta Edwarda Wittiga — 
ramy będącej w: druku księgi „Ku Czci Poległych Lotników”. 3 Е 

‚ Uchwalona pierwotnie przez Komitet objętość „Ksiegi“ okoto 250 stiron: druku, powiększonia została 
do przeszlo 400 stron, przyczem cena dla tych, którzy ją zamówili w przedpłacie, regulanniie uiszczających tma- 
ty miesięczne, miie będzie podwyższona, : oaz : 
= Prace redakcyjne dobiegają końca i księga ukaże się w znacznie powiększonej ilości malterjału tek- 
stowego i inistracyjnego z wiosną r. b. 

zmacznie _ powiększyły 

KOMITET BUDOWY 
POMNIKA KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW. 

  

W pierwszą belesną recznicę śmierci 

WALERJI ŁAZARÓWNY 
b. Dyrektorki Gmnzajum Ż ńskicgo im. ks. A J, Czartoryskiegd 

w piątek onia 27 stycznia r. b. o godz. 7 m. 30 odbędzie się w kościele Serca 
Jezusow:go Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy 

O czem zawiadamiają 
MATKA I SIOSTRA 

UBEZRECWENKZA BA WESCOONOTAOTO A ONCE 

Pożegnanie wojewody Beczkowicza 
na posiedzeniu wii. Wydziału Wojewódzkiego 

Na posiedzeniu wileńskiego Wydziału 
Wojewódzkiego, pod przewodnictwem p. 
wojewody Z. Beczkowicza, rozpatrzono 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Wiilna za trzy kwartały bieżącego okresu 
budżetowego, pr eliminarz dochodów i wy 
datków miasta Wilna ma styczeń 1933 r. 
onaz kilkadziesiąt odwołań od wymiaru da- 
nin i opłat komunalnych, 

Zamykając posiedzenie p. wojewoda 
Beczkowicz zazmaczył, że jest ono ostatnie 
na którem przewodniczy, ponieważ z woli 
Rządu został powołany na stanowisko po- 
sła R P. przy rządzie łotewskim w Rydze 
i wikrótce już opuszcza tak drogie sercu 
swiemu, jako obywatela i administratora, 
tereny Ziemi Wiileńskiej. W! dalszym cią- 
gu przemówienia p. Wojewoda Beczko- 
wicz w słowach serdecznych dziękował 
członkom Wydziału Wojewódzkiego, po- 
chodzącym z wyboru, za ich pełną oddania 
i poświęcenia pracę obywatelską oraz za 
macechowaną rzeczowością, i wysokiem pu 
ezuciem odpowiedzi: ści z 
władzami ma przeróżnych odcinkach na- 
der skomplikowanych zagadnień admimi- 
stracyjnych, podkreślając, że te słowa 
podzięki składa on nie tylko jako woje- 
woda, łecz i jako Beczkowicz, który nieje- 
12 inie korzystał z ich doświadczenia 
1 rad. 

Kończąc przemówienie p. Wojewoda Be- 
ezkowicz złożył w ręce członków Wydziału 
slowa pożegnania ż pedziękowanie za 
EEE TI LST TSS TA EK 
ska Franciszkowa, Sztrallowa Aniela, Sumoro- kowa Leonowa, star. Tramecourtowa Jerzowa, Trocka Aleksandrowa, mjr. Wawrouchowa Ru- dolfowa, płk. Wenda Zygmuntowa, prez. Wy- szyńska Wacławowa, Wojewódzka Witoldowa, Wyleżyńska Adamowa, Zajączkowska Izaako- wa, Zubelewiczowa Aleksandrowa, Zdrojewska Zofja, prez. Zuchowiczowa Karolowa,  Żelska Janowa, Żyłkowa Aleksandrowa. 

„ U nerwowo- chorych i cierpiących — рзу- chicznie, łagodnie działająca naturalna woda gorzka „Franciszka - Józefa" przyczynia się do dobrego trawienia, daje im spokojny, wołny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach * 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś, w czwartek dnia 26-I ostatnie wieczorowe przed- 

stawienie wielkiego rosyjskiego dramatu A. 
Tołstoja „Car Iwan Groźny" w wykonaniu ca- 
łego zespołu, we wspaniałej oprawie dekora- 
cyjnej W. Makojnika. 

—„Mademoisell. w _ piątek. Odwołane 
je" 

środowe przedstawienie „„Mademoiselle* z ро- 
wodu nagłej niedyspozycji p. Jasińskiej-Detkow 
skiej — ukaże się nieodwołalnie w piątek w 
świetnej premjerowej obsadzie z Jadwigą Żmi- 
jewską na czele w roli tytułowej. „„Mademoisel- 
le" budzi w szerokich sferach miasta wielkie 
zainteresowanie połączone z żywemi dyskusja- 
mi, na tematy aktualne, świetnie poruszone 
przez autora. Jest to najlepsze dzieło scenicz- 
ne obecnego sezonu, cieszące się na wszystkich 
scenach olbrzymiem powodzeniem. 

— Dzisiejsze przedstawienie propagando- 
we w „Lutni*, Dziś, we czwartek na przed- 

stawieniu propagandowem ukaże się po raz 
ostatni, tętniąca humorem i werwą — wesoła 
operetka Kollo „Lady Chic* z udziałem ]. Ки- 
czyckiej w roli tytułowej. Ceny propagandowe 
Początek o godz. 8 m. 15 wiecz. 

— Fijołek z Montmartre". Niedzielne przed 
stawienie popołudniowe po cenach zniżonych 
wypełni świetna operetka Kalmana „Fijołek z 
Montmartre" w obsadzie premjerowej. 

— „Carewicz* Lehara. Przygotowania do 
najbliższej premjery w całej pełni. Codziennie 
odbywają się próby z ostatniej nowości do- 
skonałej operetki Lehara „Carewicz”, która 
ukaże się po raz pierwszy w Wilnie 7 lutego 
na jubileusz zasłużonego kapelmistrza  Mie- 
czysława Kochanowskiego. Bilety już nabywać 
można w kasie teatru „ Lutnia". 

CO GRAJĄ W KINACH; 
— Dzisiejsze premjerowe przedstawienie 

„Białego Śladu*, staraniem Dyrekcji kina „Re- 
wia” stanie się uroczystą inauguracją tej per 
ły polskiej kinematografji. Na przedstawieniach 
będą obecni specjalnie zaproszeni Szefowie 
Władz i Przedstawiciele Społeczeństwa. 

Do uzupełnień scenicznych zostały zaanga- 
żowane najwybitniejsze siły artystyczne. 

CASINO — Rajski ptak. 
PAN—Niech żyje wolność! 
LUX — 10-ciu z (Pawiakia 
HELIOS — Dzielnii wojacy 

HOLLYWOOD — Książe Dracula 
ŚWIATOWID — Przedziwne kłamstwo 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— ALARM [POŻAROWY. W: fabryce 

tytoniowej zapaliła się belka od komina, 
Pożar strąż ogniowa  ugasiła. 

— PRZEJECHANIE. Na ul. Antokolskiej 
116 wóz chłopski przejechał 70-letnią Urszulę 
Wróblewską (Antokol 71). Szpital żydowski. 
ia FURMANKA NA PRZEJEŹDZIE. — 

banka pod przejeżdżający pociąg wpa 
wóz Michała Gals Ewa Rudziszek. 
Wóz uległ rozbiciu, zaś Guniewicz wyskakując 
na tor, odniósł ogólne obrażenia. Koń wyrwał 
się z zaprzęgu i zbiegł. 

— OKRADZIONE MIESZKANIE, Ewie 
Goldbergowej (Gimnazjalna 6) skradziono z 
mieszkania garderobę wartości tysiąc złotych. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEJA. Na gorą- 
cym uczynku kradzieży drobiu przy ul. Trę- 
backiej 35, ujęto Wacł. Burzyńskiego (Trębac- 
ka 25). “ 

współpracę pod adresem członków Rady: 
Wiojewódzkiej. 

Na przemówienie p. Wojewody odpo- 
wiedział członek Wydziału /Wojewódzkió- 

go p. Zygmunt Ruszezyc. 
a ri A 

Wczorajszą Środę literacką wypełnił 

adezyti J. E. Skiwskiego па temat kłopo- 
tów współczesnej literatury polskiej z jej 
brakiem wielkich p a Po "<= 
oczywiście, nastąpiła kusja. a 
czyt przyjemnie jest pójść, aby go wystu- 
chać. Potem można sobie powiedzieć: nia 
rację, albo: mie ma racji. Dyskutowanie z 
prelegentem mie prowadzi do celu. Prele- 
gent nie lubi, gdy go zwalczają, albowiem 

nie mówił po to, by go pobito, aie dlate- 
go, że chciał przekonać słuchaczów. Opo- 
nenci zaś lubią mieć własne zdanie i skłon- 
ni są do przekomarzaniia się. Prócz tego, 
mie zawsze są specjaliści: w danej materji 
i opowiadają zazwyczaj o rzecząch uaj- 
bliższych sobie, z bandzo subjektywnem 
ich zabarwieniem. |Prelegent miewa zazwy- 
czaj z oponentami kłopot, ale raiuje się 
na zakończenie dyskusji podziękowaniem 
za eenne i piękne uwagi, z których matu- 
ralnie mie omieszka skorzystać. 

J. Е. Skiwski zakończył również osól- 
nem podziękowaniem. Jego podziękowanie 
zdezorjentowiało minie: straciłem ocenę 
odezytu i dyskusji. Nie wiedziałem, kto 
ma ostatecznie rację: czy świetny — рте- 
legent czy jego oponemci i wosóle ci wszy- 
scy, którzy głos w dyskusji zabierali. Nie 
wiiedziałem, kto kogo nauczył i zapłodnił 
— prelegent mas, czy my prelegenta. 

Odczyt J. E. Skiwskiego odznaczał się 
przedewszystkiem tem, że był krótki i zwię 
zły. Gdy po dwudziestu minutach znako- 
mity krytyk i dobry mówca skończył. 
wszystkim się zdawało, że wejdzie Bazyli 
z herbatką, a po przerwie nastąpi dal- 
szy ciąg. Tymczasem był to naprawdę ko- 
niec. Słuchacze zaś tutejszym  Zwyczajem 
nastawiii się byli ma dalsze słuchanie, i 
dlatego słuszność miał w ostatniem  sło- 
wie prelegent, stwierdzając, że może nie 
dostateczniie wyjaśnił sobie główną myšt 
odczytu. Prelegent zauważył, iż stalo się 

to zapewnie z jego wimy. s" 
Nie jesłiem pewien ,czy zawimili w tym 

wypadku słuchacze czy prelegent. Stwier- 
dzić natomiast muszę, że odczyt, o tre- 
ści bamdzo skondenisowanej i bogatej, da- 
jącej dużo malterjału do rozważań, był Wy- 
głoszony jednak ze zbyt wielkim pośpie- 
chem i obracał się wi sferze zagadnień 
nadfio abstnakcyjnych. [Wadą jego był 
brak przykładów, brak nazwisk, i dzieł, 
które argumentowałyby tezy  prelegenta. 
Poza Boyem, Chnistkiem,  Jerzykowskim, 
i Dąbrowską — mie powoływał się prele- 
gemit właściwie na mikogo. A przecie na- 
czelny z wysuniętych przez miego postu- 
latów: — o połirzebie filozofji w literaltu- 
rze i jej twórczej woli, donioślejszej od roli 
talentu — ten wiiaśnie postulat zawdzięcza 
prelegent całkowicie St. I. Witkiewiczo- 
wi, który oddawna walczy o pogłębienie fi- 
lozoficzne naszej literatury i wiele domio- 
slych studjów, w litej dziedzinie napisał. 
Powołał sie natomiast prelegent na książ- 
kę Irzykowskiego o Bogu p. t. „Benjami-- 
nek“. Z ust p. Prezesa Związku  Litera- 
tów dowiedzieliśmy Się ma wstępie, że jed- 
mym z bohaterów (lej książki jest prele- 
sent. Przeczytiajmy ją. 

Kwesttja braku wielkich  problematów: 
przedstawiła się według J. E. Skiwskiego 
"w item sposób. Narzekiamy na brak tych 
problematów we współczesnej naszej Ištie- 
raturze, Skąd się Во bierze? Nasza roman- 
tyczna literatura nie oddziałała ma inne, 
gdyż każde zagadnienie wozpatrywiała ze 
stianowiska sumienia narodowego, co by- 
ło stanowczym ciosem. Wśród typów na- 
czych twórców, dost y zasadnicze 
dwa: albo gadułów albo filozofów. Nie- 
ma pomi miimi pośredniego ogniwa, 

jaikie pan maprzyklad literafttura fram- 
cuska — djalogu. Pisarze nasi zbyłt wiele 
przypisują talentowi, za mało zwracają u- 
wajgi ma filozoficzne Mmiaświetleniie zagad 
mień życiowych:  nile umieją sobie dać 
rady z problematami. Dziś odczuwa się 
potrzebę  pnoblematów, ale  „podejście”* 
do nich bywa wadliwe: mie można ma- 
przykład wskrzeszać mesjanizmu, dak to 
czymią pisanze zgrupowani: w pišmie „Zet“. 
Walczyć z dzisiejszym materjalimmem nale 
ży zapomocą mowych środków, zgodnych 
z duchem epoki. Ważną nalę, zdaniem 
pnelegenita, spełni pod tym względem Boy. 
Jego materializm i uproszczenie życia 
musi wywołać reakcję, klążącą do po- 

Jacą sie realkcję dostrzegamy w książce 
Irzykowskiego p. t. „Benjaminek*. (Prze- 
czytajmy ją. 4. w. 

P. S. [P. Prezes Zwiiązkiu Literatów. ze 
współczuciem i podziwem madmienilt w: sło- 
wie wsitępmiem, że prelegent: wybierał się 
z Pozmamiia do Wilna jak do Szanghaju. 
Dalibóg, że o Litwie wiem mniej niż o 
Chinach!“
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grodžiėjyka 
— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

Na godz. 20-tą dnia 31 stycznia zostało 
wyznaczone posiedzenie Rady Miejskiej. 

— KONFISKATA. Starostwo Grodzkie 
zajęło w dniu wczorajszym T-my numer 

czasopisma . „Nowe Życie" — ongam tut. 
Chadecji. : 

— SKASOWANIE ZAWODOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ. W związku z opra- 
eowamiem budżetu mna przyszły rok bud- 
żetowy, w kołach magistratu powstał pro- 

jekt skasowania zawodowej straży pożar- 
mej, kitóra kosztuje miastu około 80 tysię- 
iy złotych rocznie. Wiedług tego. projek- 
tu, ma być zmacznie powiększona subwen- 
cja ma rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, 
która „po pewnej reorganizacji ma zastą- 
pić straż zawodową. Mając ma względzie 
że Straż nasza Ochotnicza posiada dobrze 
mwyłkwalifikowanych strażaków, projekt 
ten ma w kołach radzieckich dużo zwolen- 
milków. 

KINO „PALAC 
Arrnęrt. 12. 

       
Е“ 

    

Potężny drzmat z życia Carskiej Rosji 

Wichr 
W rol. gł Jahn Barrymore, Camilla 

Herai L W;sihe m. 
Sala dolrze cgrzana 

*istęp 49 gr. 
  

  

  

  

bźwięsewiae * 

Kino „APOLLO 
Baminik 26, 

 WEORCTOAOAWNTWRSKI PTSS OO TT 

Jeden z najpiękniejszych filnów sezo: 
nu osuuty: na tle powieści Franka 
Deprera, który został odzaaczony przez 
akademję sziuki w Los Augelos p, t, 

kujkanka 
Darotry Burgess, John 

Mc. Brown i Leo Czzillo. 

Wstęp od 49 gr. 

W rol. gl 

    

    

    

   
    

    
    

   
     

Bźwiąsowiec 

Kino „POLONJA“ pocztows 4. 
 PREKOVOBITTS TTK" 

Dramat zmysłów i poświęcenia 

° ТУКАМЗА 
MIŁOŚCI 

W rol. gł znakomici artyści drama- 
tyczni Lewis Stone. Leila Hyams 

i Peggy Wood 

Wstęg od 49 gr. 

  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

W reli gł. Willams 

FIRMA RADJOWA „„LIRKMEEĘ** 
Grodno, ui. Bominikeńska i tel. 186 

Konto czekowe P. K. 0. 82.157. 

POLECA 7А 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s3-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

zamawianiu nałoży wpłacić na P.KO. N. 
82,157 zł, 20. Pozostałość za 

    
"FRANCISZEK PAKKARD 

Pedwólne życie Jimmy 
— Nie, — odpowiedziała Marja, —- 

"Sroka nie przyszedł jeszcze, 

— Która godzina? Е, 

— wpół do trzeciej. Ale Jimmy... 
— Zaczekaj! — przerwał gwałtow- 

nie. Gdzie jest teraz Sroka? Byliście ra- 
zem. Mieliście być tu oboje razem o trze 

"ciej, Czemu przyszłaś wcześniej? 

Z niecierpliwvym okrzykiem odpowie- 

działa: 
° — — Sroka wyszedł przed godziną... 
zdaje się po instrumenty. Przyszłam tu 
wcześniej, bo myślałam, że będziesz na 
„mnie tu czekać. Ach, Jimmy, przerażasz 
mnie! Jesteś taki dziwny. Czy nie pa- 
miętasz, jak mówiłeś Sroce, że przyj- 

„dziesz wcześniej? _ Zrozumiałam, że 
chcesz się ze mną spotkać... przybiegłam 
tu jak tylko on wyszedł! 

Jimmy Dal potarł nerwowo czoło dło- 
nią. Tak teraz pamiętał. Bóże, jakże się 
wszystko poplątało w jego mózgu! 

— Tak, naturalnie, — usiłował zacho 

wać obojętny ton. — Zapomniałem. 
Z przestrachem wpatrywała się w je 

go twarz. 

— Zapomniałeś? Taką rzecz! Jimmy! 
„rozumiem, stało się coś strasznego! Czyż 
nie czujesz, że warjuję z niepokoju? Co 
to jest? Paczka?... Jimmy, co się stało 
z paczką? 

Wydawca: Stamisław Mackiewicz. 

Próigiuk scatsów 
© g. 8.18, — 8, — 13, 

TRZEJ PRZYJACIELE 
GRODNO, Brygidzka 2. | Wielka epopeja braterstwa narodów. Akcja toczy się na pogra- 

niezu rosyjsko-chińskim, 
przewrotu bolszewickiego, 

  

— ZABAWY. Zarząd Koła Okręgowe- 
go Związku Pracawników Umysłowych — 
Administracji Wojskowej w Grodnie, urzą- 

dza w dmiu 1 lutego b. r. ю godz. Zl-ej 
w grodzieńskim Klubie Spowtowym „Cne- 
sovia“ przy ul. Narutowicza 4, — zabawę 
kamawałową. 

* 

Staraniem Zarządu Rodziny: Policyj- 

mej, w! dniu 1 lutego w, sali Związku Kup- 
eów przy ul. Zamkowiej 3, odbędzie się 
malbawa  karnawiałowa, urozmaicona wie- 

lomta atrakcjami, 
Dochód przeznaczony ma miesieniż po- 

mocy widoiwiom ii Sierotom po polegiych po- 

licjanitach. 
— TRAGEDJA MATKI. W: tych dniach 

w przytułku dla dzieci żydowskich znałezio 
mo 2 tygodniowie miemowię płci męskiej. 

Przy jpodnzufku znałeziono karfke w 
której maitlka zwmaca się do przytułku z 
pirośbą o dlokomianie aktu obrzezania, Po- 
stępowanie swoje tłumaczy tem, że ma w 

demu jeszcze killkomo dzieci. 
— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś, 

wie czwartek 26 b. m, zespół wyjeżdża do 
Białegostoku. 

№ piątek o godz. 8.15 po raz 6-ty zma- 
komaijta. farsa, Arnolda 4 Bacha „Awamitura 
w. raju". 

W|próbach pod reż. dyr. Opalińskiego 
ostatnia mowość „Kobieta i Szmaragd". 

miota 
— WALNE ZEBRANIE ZW. DROB- 

NYCH KUPCÓW. W dniiu 22 stycznia od- 

było się walne zgromadzenie Związku 
Drobnych Kupców. 

Przyjęto sprawozdanie z działalności i 
komisji rewizyjnej , oraz wybrano nowy 
zanząd. 

— GOŚCINNE WYSTĘPY ZASP'u. W 
dniu 24 stycznia r. b. objazdowa trupa 
tealtrfu wiileńskiego odegrała „Pamna Mali- 
czewska”'. Wszysitikie nale były odegrame 
bamdzo dobrze, a w szczególności wdowy. 

Zespół objazdowy ZASP'u 
bie zaufamie społeczeństwa. 

— ODCZYT. W dniach 21 i 22 b. m. w 
sali kina Apollo p. Wiłodzimiemz Mamein- 
kiewicz wygłosił odczyt „Chrystus a ży- 
dzi”, Wstęp był płatny. 

    

— URZĘDOWA. W dniu wczorajszym 

p. wojewoda przyjął: starostę powiatowe- 

go w Szczuczynie, p. Siellawo; insp. szkol- 

nego pow. mowogródzkiego p. Chruściela ; 

red. „Gazety Handlowej" p. Sztranemama 

i p. Gończarowiskiego, wiłaść. elektrowni w 

Szczuczymie. © 
— OSOBISTE Dotychczasowy inspektior 

związków komunalnych  mowiogródzkiego 

urzędu wojewódzkiego p. M. Wójcik, z dh. 

1 lutego przeniesiony został ma równo- 

rzędne stanowisko do urzędu wiojewódz- 

kiego w Warszawie. 
— ODWOŁANIE CZWARTKU LITE- 

RACKIEGO. Projektowany na dzień 26 

bm. „Czwartek literacki" Zw. Dziennika- 
rzy i literatów wojew. nowogródzkiego — 
odłożony został na czas późmiiejszy. O 

| SPIEWA 

Dziś wstęp od 49 gr. 
100 proc. dwiękowiec 

   oraz na etapach Mandźurji podczas 

Boyd, Robert Armstrony I Diana Ellis. 

      

Milczał. Cóż miał mówić. Dla niej 
było to równoznaczne ze śmiercią, a on.. 

— Tak, to o nią chodzi, rozumiem! 
ZE szeptała gorączkowo. Prędzej Jimmy! 
Mów! Czy paczki nie było tam, gdzie 
byłeś? Czy... czy nie mogłeś jej znaleźć? 

— Była tam, — wyksztusił z trudem. 
— Więc? Więc... mów, Jimmy, co 

to znaczy? — błagała ściskając mocno 
jego rękę. 

— Oni zabrali ją, — szepnął głucho, 
a słowa jego zadźwięczały mu w uszach, 
jak wyrok śmierci. — Oni zniszczyli 
wszystkie dokumenty. 

Marja oniemiała, zamarła w nierucho 
mości, tylko palce jej drgały na jego dło- 
ni. W bramie było ciemno i Dal nie mógł 
widzieć jej twarzy. Zapewne była blada 
jak śmierć. 

— Zniszczyli! — szepnęła cicho... i 
nagle roześmiała się ostrym,  histerycz- 
nym śmiechem. : 

— Nie trzeba! Na Boga, uspokój się! 
— błagał zrozpaczony. Patrzała na nie- 
go nieruchomem spojrzeniem, w którem 

malowało się zmęczenie. Szeptała bez- 

myślnie prawie. 
— Och, lepiej byłoby Jimmy... lepiej 

byłoby, gdybym nic nie szukała.. niech- 
by zrobili ze mną to samo, co z ojcem... 

Marjo, Marjo! — poraz pierwszy 
   

zdobył s0- 

. przypadku. Maksymiljan Józef 

nazwał ją po imieniu, a w głosie jego 

mowiyma terminie odbycie Ozwantku człon- 

kowie jak i sympatycy związku — zosta- 

uą powiadomieni specjalnie, 

SŁONIM HI 
— OKRĘGOWE KURSA PRZODOW- 

NIKÓW NARCIARSKICH W SŁONIMIE 

Okręgowy Ośwodek 'Wiychowamia Fizyczne- 

ga i Przysposobienia Wojskowiego Nr. IX. 

w Brześciu n/Bugiem. korzystając ze 

sprzyjających warumków terenowych i 

atmosferycznych zomganizował 2 tygodnio- 

wy kurs przodowników: manciarskich P W 

przy 79 p. p. w Sionimie dla calego ok- 

ręgu. 
Kursy te trwać będą od 23. I. do 5. II. 

1933 r. ii są kiemowame przez znanego nar- 
ciarza p. kapitana Bamdołę z Brześcia n/B 

— ZABAWA KOŁA POLSKIEGO BIA 
ŁEGO KRZYŻA W SŁONIMIE, Zarząd 
Polskiego Białego Krzyża. Koło w Sło- 

nimie organizuje zabawę taneczną, która 
ma się odbyć w: Salach Domu Ludowego 
w dniu 1 lutego 1933 r. Biorąc pod uwa- 
gę ofiarmą pracę tej instytucji społecz- 
nej i jej 'wymiki, «cieszące się ogólnem 
uznaniem spoleezeństwa, należy przypusz- 
czaė, že donoczmia ta zabawa (PBK zosta- 

nie popantą przez elitę towarzyską Słomi- 
ma. Wstęp za zaproszeniami, Dla pa- 
mów 1 zł. 99 gr., dlla pań 99 gm. 

— DEFRAUDACJA LEŚNA, Miesz- 
kańcy wsi Zalesie gm. Żyrowiekiej pow. 
słomimsikiego iw liczbie 8-miu ludzi wtarg- 
nęli się do lasu pod nazwą „Słłanzyna', na- 
leżącego do maj. (Prusowszczyzna własn. 
Augusta Łętowskiego i spilłowali 34 sosny, 
które zamierzali wywieść. (Przy usiłowa- 
miu tem spłoszemi! zostali przez gajowego 
Nowaka, który mw towiamzystwie ekonoma 
Kraszczyńskiego Zbigniewa i szofera No 
wiiekiego Bolesława przybyli na miejsce w 
celu zatrzymania uciekających defraudan 
tów: i oddali kilka strzałów! w górę z fuzji 

myśliwskiej. W cziasie stirzelaminy koń jed 
nego z defraudantów Michalczyka Jana zo 

stał lekko raniony.  Defnaudanci zbiegli 

pozositawiając ma miejscu 2 furmanki, któ 
re następnie zwrócono prawym właścicie- 
lom. Dochodzenie w toku. 

XŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka od odcisków 

| Prow. A. PAKA. 

   

  

   

    

  

   
э 1 

CHROM. 
Przegląd Współczesny — styczeń. Zawiera 

następującą treść: 
Władysław Chodasiewicz — Współczesna 

literatura rosyjska. Stanisław Estreicher — Sta- 
nisław Wyspiański w Uniwersytecie Jagielloń- 
skim. Jerzy Smoleński — Socjologja grup spo- 
łeczno-geograficznych jako podstawa bada 
regjonalistycznych. K. W. Zawodziński — Ma- 
rja Dąbrowska — historyczno-literackie zna- 
czenie jej twórczości (referat wygłoszony na 
Środzie Literackiej w Wilnie), Tadeusz Sko- 

wroński — Konflikt o Wolne Żony Sabaudzkie. 
Stanisław Łukasik — Współczesna powieść "u 
muńska. Joachim  Metalliman  — Zagadnienie 

Ziomek — Ze 

studjów nad czytelnictwem w. Polsce. Marjan 

Henzel — Rozbrojenie moralne a międzynaro- 

dowa współpraca intelektualna, Mieczysław 
Brahmer — Z przeszłości polsko-francuskich 
stosunków kulturalnych. Stanisław Srokowski 
Z publikacyj o Pomorzu. K. W. Zawodziński 
— W obronie tradycyjnej interpretacji „Wese- 

ciekawa polemika z prof. E. Kuchar- 

   
    

Droga — Nr. 1. Artykuł wstępny, pióra 
ks. dr.Augustyna Jakubisiaka, poświęcony jest 

omówieniu „Filozoficznych podstaw  komuni- 

zmu”. Zawiera on krytykę systemu myślowe- 

go Marksa i Engelsa i odsłania jego podłoże 
w postaci zapożyczeń od Hegla, a poprzez nie- 

go — od Spinozy, Platona i Parmenidesa. '1e- 

zą ogólną artykułu Jakubisiaka jest stwierdze- 
nie wpływu filozefji na życie: „Filozofja stwa” 
rza przesłanki, życie zaś spełnia ich wnioski” 

— mówi w zakończeniu. W artykule następ- 

nym Roman St: Milli pisze o „Problemach pol 

skiego Pomorza”, poruszając całokształt spraw 

pomorskich we wszystkich dziedzinach: poli- 

tycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. 

Dalej „Droga* przynosi pierwszą część 

wielkiego studjum Kazimierza Kosińskiego p.t. 

„Wizja dziejowa dawnej Polski u Wyspiań- 

skiego”, Stanisława Ryehlińskiego „Miasto 

współczesne jako środowisko rozprężenia Spo- 

łecznego”, a w części literackiej: ciekawą no- 

'welę zdolnego młodego prozaika, Stefana Flu- 
kowskiego, p.t. „Zdarzenie* oraz wiersze Ju- 
Цизга Żuławskiego i Romana  Kołonieckiego. 

—=0-0-0=     

  

dźwięczała bezgraniczna rozpacz 1 

ka. — Nie mów tak! Nie męcz! 

— Zmęczona jestem, — szepnęła — 
Nie mam sił walczyć dłużej. 

Zamilkła i pochyliła bezsilną gło- 
wę na piersi Dala, — była słaba, bez- 
bronna, jak dziecko, 

Minuty płynęły szybko. Zimne krop- 

le potu wystąpiły na twarz Dala. Powie- 

dział głucho: 
— Marjo, opisz mi rozkład pokoi na 

pierwszem piętrze tego domu. 

Podniosła głowę ruchem bezgranicz- 

nego zmęczenia. 
— Na piętrze? Poco... poco ci to? 

— Teraz ty zapominasz! — uśmiech - 

nął się smutnie. — Pieniądze są tam w 

kasie — twoje pieniądze, nie oddamy ich 

złodziejowi. Dałaś Sroce plan, ale ja 

chcę znać lepiej rozkład mieszkania. To 

może być konieczne. Weź się w ręce! 

Odwagi! Powiedz prędko, bo za ehwilę 

może nadejść Sroka i 
Mam niecałe pół, godziny. 

— Nie, Jimmy, nie trzeba! — chwy- 

ciła go za rękaw. Zostaw to! Ja się boję! 
Czuję, przeczuwam, że coś się musi stać! 

— To jedyne wyjście, — powiedział 
nawpół do siebie. 

— Jimmy, ja nie chcę! 
— Nie, — powziął stanowczą decyzję, 

— nie mogę tracić ani chwili! Mów pręd 
ko, — każda minuta zwiększa niebezpie- 
czeństwo. 

Załamała ręce i jakby wbrew woli za- 

mę- 

z 

  

będzie zapóźno. | 

Drukarnia wydawnictwa „SŁÓWA 

Uroczysta premjera! 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrožramssa 5. 

Dziś dnia 26 styc:nia Uroczysta pramjerat 

„ BIAŁY ŚLAD 
nazwanego słusznie pe'lą p: lskiej produkcji f.lwowej 

Program szesiczny obejmuje tance góralskie (ozlet R. RADWASA). 
Pieśni sabałowe i okolicznściowe djalogi w komp zycji i wykonania prof. LUSWIGA i HENDRYCHÓWEY 
  

  

Dźwiękowe 

Kino 

BELISS 

Premjera! Aroiowie kumciu 

PAT į PATACHON 
Arcywesola pikantna komedjs, N-d pr'grzm: Dodatki dźwiękowe. Peczątrk o godz 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. c 2eį 

w swej największej 
i najnowszej 

krea:ji 

Na l scy Sracs Ceny „niżone 

DZIELNI WOJACY 
  

DZ%IĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś największy film sezonu p t 

RAJSKI PTAK 
Przepiękne oryginalne pieśni m łosne na hawajskich gitarach. Wszystkie zdjęcia zrooione na wyspa-h hawaj kich — Nad 
program uro?meicone dodatki dźwiękowe, Pocz seansówio g.4 6,8i10, 0, w dnie świąt. og 2. Dia młotzis'y doz *olone 

genjsln'go króla reżyserów K. 
VIDORA z udzisłem da vna nie- 

widziznej Dalóreg (el Ra 

  

Dźwiękowe kino 

„PAŃ” 
Wielka 42, tel. 528   

Ceny znacznie zniżone 

od 30 gr. 

Ostaime 2 dūi, 

zdjęć niebywała. Wyj 
„NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ" 
Nad orogrami Atrakcje dźwiękowe. 

Naiparwniejsze arcy dzieło filmow € 

Dźwiękowość  ba- 
jeczna Techeike 

ątxowo ciekawa ireść. Sala dobrże ogrzase 

Dla młodzieży doswolone. 

  

Dźwiękowe kine 

HOLLYWOCGE 
Mickiewicza:32 

tel. 15-28, 

Dziś! Podwójny program! 1 Film, który wywoł:ł wielką sensację na całym Świecie KSIĄŻE DRACULA. w roii gi. 
gzajalny BELA ŁUGON oraz piękna HELENA CHANDLER 2) Na bardziej interesujscy film dźwiękowy p-d tyt. 

Z Byrdem do Bieguna Połudaioweg 
z ekspedycji Kontradmi ała E Byrda de 

Bieguua Poładniowego. Pocz. o g 4, ost. 
0 g. 1020, w dnie świąt. pocz. o g. 2ej. 

  

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Dziśl Najaowszy p zebćj špiewno džwiekowy! 

Dziś! Bohaterska epopea z dziejów walk Nar-du w r. 1906 osnuia na tle csob. wspomiień uczestn. tego czynn płk. 
Jana Jur Gorzechowskiego 

BZIES$IĘCIU Z PAWIAKA 
Wielki polski 100 proc. film dźwiękowy — W rol. gł. Kzrolins Lubieńska, Zofja Brtycka, Ad: m B odzisz, Bogu- 

sław $ m>arski i Jó ef Węgrzyn 

Lawrence T 

  

  

Kino-Teatr Niezap muiacy „Pieśniarz Gór", król barytonów 

„BDRIA” | ROMANS PORUCZNIKA (Rosyjskiej Lejb Gwardii). żyj śyczy! „ossad h 5. 
įran D a a aaa a a pa S SAS 
Dirikkans P A sakes ROWY wstrząsający sę R na tie s: Pozej Kurtyz ny i Gzirskiego 

Kine-Teatr di carskiej = t. Przedziwie kłamstwa Niny Pieliowny ao 

„ŚWIATOWID” kuszące» piękna BRYGIDA HELM. W roli gł. męskich Warwick Ward I Frank Lederzr, N»d prożrzm: świetna 

Mickiewicza 9.     dźwiąkowa komedja rysunkowa. — Rok zasieruchy wojennej! Ros legionów pol-kich! ROK 19'4' Już wkrótce naszym 
kinie. Wspaniałe arcydzieło dźw ękowe W rclzch słówny h: J-scćwiga Smcsarska £ Witold C>ntt 

SPORT 
KURSA NARCIARSKIE. 

Staraniem Sekcji Narciarskiej AZS-u 

dnia 31 styczmią br. mozpoczną się kursa 

marciarskie, zorganizowane dla członków 

AZS-u i studentów uczęszczających ma lek 

torat wych. fizycznego. 

Kieromnietwo tedhniczne kursów, obej- 

muje prof. gimm. K. Pietkiewicz, kierownic 
bwo wycieczek instruktor narc. K. Grabo- 

wiecki. 
Kurs będzie trwał przez miesiąc luty. 

Ówiczenia będą się odbywały : 
wie wtorki: godz. 13,30—16,30 dla pań 
wie czwajriiki g. 18,30—16,30 dla pamów, 
w miedziele godz. 10—13 dlla grupy sen- 

jorów (profesorowie, asystenci! i iezłonko- 
wie AZS-u, absolwenci USB.) 

Terminy wycieczek będą ustalane wespół 
nie z uczestnikami kursu. 

Sekretarjat. Seksji Nare. AZS-u urzę- 
duje w poniedziałki i środy od 19—20 w 
lokalu AZS-u (8-to Jańska 10), 

SPORT A PRASA. 

Ciągle się mówi i pisze o anemii, gnębiącej 
sport wileński , o upadku zainteresowania się 
publiczności itp. niemiłych objawach. Najwie- 
cej skarżą się kierownictwa klubów, zwalając 
winę na tysiąc i jedną przeszkodę. Mówi się m. 
innemi o winie prasy, która rzekomo nie u- 
mie rozpalić zainteresowania publiczności, nie- 
dostatecznie reklamuje imprezy. 

Czy tak jest rzeczywiście i czy brak re- 
klamy lub bodaj zwykłych wzmianek informa- 
cyjnych jest winą li tylko sprawozdawców spor 
towych? 

Powiedzmy sobie szczerze, Prasa ruszyła 
sport. Prasa podając wieści o pierwszych na- 
szych triumfach, pobudziła zainteresowanie się 
publiczności, przyciągnęła ją na stadjony, Żadna 
z gałęzi życia społecznego nie cieszyła się tak 
wielkiem poparciem prasy, jak sport. Prasa by'a 
w rozwoju sportu polskiego pomocnikiem i do- 
radcą, niejednokrotnie opiekunem. Gdyby nie 

nawoływania prasy, ileż imprez kończyłoby się 
krachem finansowym, co w dalszej konsekwen- 
cji doprowadzałoby do ostudzenia zapału wielu 

zawodników, dla których sport bez imprez traci 

swój kolor, przestaje być źródłem emocyj. 

Nasi zawodnicy pojechali na Olimpjadę pa- 

ryską. Wrócili... bez tarczy. Zapanowało ogól- 

ne oburzenie nieorjentujących się tłumów. — 

Prasa łagodnie, systematycznie wytłumaczyła 

wszystkim, że oburzenie jest nieuzasadnione, 

częła mówić szybko, opisując wnętrze 

domu „stryja“ : 

— Dom jest bardzo duży, niepraw- 

daž? — przerwał jej znowu. — Powiedz 

gdzie jest sypialnia „stryja“? | 

— Pierwsza na prawo, gdy się wej- 

dzie głównemi schodami. Ale, Jimmy, ja 

błagam, nie rób tego! 

Objął ją i przytulił do siebie. 
— Słuchaj, — rzekł spokojnie. —- 

Kiedy Sroka przyjdzie i zapyta o mnie, 

dasz mu do zrozumienia, że dał mi za- 

dużo pieniędzy i że pewnie leżę gdzieś 

pijany w szynku. Postaraj się zatrzymać 

go na ulicy. W każdym razie krzykiem 

daj mi znać, że on nadchodzi. Zrozumia- 

łaś wszystko? Zrób wszystko tak, jak 

powiedziałem. Postaraj się, żeby nikt, 

oprócz Sroki nie widział ciebie tutaj. 
Chciałbym bardzo, żebyś odeszła stąd 

zaraz, ale boję się wzbudzić podejrzenia 

Sroki: gotów naszczuć na nas wszyst- 

kich mieszkańców podziemi! 

Ale, gdyby w domu coś się stało, nie 

czekaj na Śrokę i uciekaj. A jeżeli wszy 

stko będzie w porządku, odejdź, zaraz 

po tem, jak on wejdzie do domu. Czy 

obiecujesz Marjo? 
— Dobrze, obiecuję. Ale ty... 
—— Poczekaj, nie skończyłem jeszcze, 

— uśmiechnął się Dal' — Czy Sroka nie 

"mówił, jaką drogą chce się dostać do 

domu? 
— Owszem... z tamtej strony —poka- 

zała róg ulicy. — Tam jest między do- 

mami wąskie przejście, a mieszkańcy są         
    

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, @#- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyci- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy 
szczupłający (panie). Natryski „Hormona” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. | 

  

Codziennie od g. 10—8. 
WZ. P.     

że zawodnicy nie ponoszą całkowicie winy. 
Dziś sport zawojował sobie całe społeczeń- 

stwo. Wysuwa się na czoło zagadnień społecz- 
nych, państwowych niemal. Prasa współpracuje 
z organizacjami sportowemi, pomagając im wy- 
datnie. Czy 'współpraca ta jednak zostaje nale- 
życie oceniana i czy władze sportowe, w zro- 
zumieniu własnego interesu, przychodzą pras 
z pomocą? W Wilnie, możemy powiedziec zd 
cydowanie, — nie. Związki i kluby nie docenia- 
ja znaczenia prasy. Nie doceniają wartości re- 
klamy, a każdą, bodaj najłagodniejszą krytykę, 
traktują jako niemal obrazę. 

Może ten i ów z dygnitarzy spertowych 
nie zgadzać się ze sprawozdawcą sportowych 
(publicystów sportowych w Wilnie nie mamy), 
mioże za nic sobie uważać jego uwagi krytycz- 
ne, ale powinien pamiętać, że niedokładne nie- 
raz informacje są wynikiem zupełnego braku 

„kontaktu klubów ze sprawozdawcami. 

Kluby organizując zawody, nieraz b. ryzy- 
kowne finansowo, nie uważają za celowe i wska 
zane powiadomić o swych zamierzeniach spra- 
wozdawcę, bodaj drogą nadesłania lakoniczne- 
go komunikatu. Uważają, że sprawozdawca mu: 
si złapać tę wiadomość na miejscu, musi dbać 
o interesa klubu więcej, niż ich zarządy. Zapo- 
minają wreszcie, że sprawozdanie sportowe — 
to nie jedyne zajęcie jego autora. Wogóle zapo 
minają o prasie. 

Pisząc te kilka słów, nie chcemy się żalić, 
a tylko przypomnieć nowoobranym zarządom 
(niemal wszystkie kluby i sekcje odbyły nieda- 
wno walne, doroczne zgromadzenia), że prasa 
nadal chce współpracować organizacyjnie ze 
sportem. Trzeba jej tylko dopomóc, ułatwić tę 

pracę. (t 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
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siedniego domu wyjechali i nikogo nie- 
ma. Okno do gabinetu jest położone ni- 
sko — łatwo jest wdrapać się na nie. 

Chwilę jeszcze Dal nie wypuszczał 
Marji ze swych objęć i pocałował w 

milczeniu. Rozpacz, którą przeżył w skle 

pie Pająka Jacka, odżyła w nim na nowo: 

„Tak morderstwo — to jedyne wyjście! 

— pomyślał. 
Bojąc się, że głosem zdradzi 

wzruszenie, odszedł bez słowa pożegna- 

nia. 
Nie chciał iść drogą, którą wybrał 

Sroka, zatrzymał się z wahaniem przed 

głównem wejściem. Błysnęła stal... drzwi 

cicho ustąpiły przed nim. : 

Marja śledziła jego ruchy, zamiera- 

jąc z trwogi. Dal przysłuchiwał się ciszy, 

potem przestąpił przez próg i zamknął 

drzwi za sobą. Wewnątrz domu panowa- 

a cisza i mrok! Nic nie było słychać! 

Przeszła minuta jedna, druga. Stał, nad- 

słuchając. Serce biło w nim, jak młot. Za 

bić człowieka — to straszne! 

ROZDZIAŁ XIV 
ŚWIATŁO 

Za chwilę wsunął się do przedpoko- 
ju. Był już zupełnie Spokojny: zimny, 

obojętny spokój zapanował w nim nagle. 
Myśli jego były jasne, ruchy zwinne.. 

Miał zaledwie dwadzieścia minut cza 

su, do przyjścia Sroki. Dwadzieścia mi- 
nut! Ostatecznie możnaby zdążyć, ale 

wtedy Sroka padłby ofiarą... Na samą 

"myśl o tem, Dal wstrząsnął głową prze- 

swe | 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7-ge 
rewiru, urzędujący w Wilnie przy ul. Uniwersy- 
teckiej 1 m. 9, zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
obwieszcza, iż w dniu 8 lutego 1933 roku, ad 
godziny 10-tej rano, w Wilnie, przy ul. Rud- 
nickiej Nr. 1i, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do 
firmy B-cia Tyktin, składającego się z kołder, | 
kocy, swetrów i materjału sukiennego, oszaco- 
wanego na sumę zł. 500, na zaspokojenie pre- 
tensji Berki Gerszonowicza. 

Komornik A. Uszyński. 
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LEK 
miskarze Poszukuję 

== — — — — — +. Dokoja ciepł go, sło- 

DOKTOR ne:zuego z wygodami 
i telefonem (na gibi- 

Blumowicz net) w rejonie ulic 

choroby weneryczne — Mickiewicza — & й- 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 

  

skiej — Zamkowej. in- 
łormacje telef. 18 72 

“L  — „L. 2 że = Lekcie 
BDOKTUR RESORT VEB. Zygmunt UDZIE ti a m 

K d i e i we = yi —REGO 
k u rew cz go. Mickiewicza 52 —- CUDTGDY SURIYCZNE, 19 tEISTAR 0d do 4 

syfilis. skórne i moczo- 
płciowe. Przyjmuje rano E dE 

  

pti Bo 0 ERERESZZE SATA 
wieczorem ul. Zamkowa Z ё 
Nr 15m,2 Różne 
-- -- REM DMA 

KAA DA AAAA Nazi aa ее 
Kupno Wydzierżawię 

ms:jątek  najprzedniej- 
szeį ziemi ornej 150 ha 
1 33 ha nadrzecznych 
łąk. Inwentarz i budyn 

i SPRZEDAŻ 
STPTFTYTTPYTYCYWYYTH 

    

| anoonan————, ki w dobrym stasie. — 
Sprzedam Odległ ść cd Wilna 30 

ładną kamienicę Z | klm, szosą i od stacji 
ogrodem. — Archa- | kolejowej 12 kim. trak- 
nielska 7 tem. Iałormacje Wilno, 

zk -- Dobroczynny 2 m. 4 

iaaaanaananankARAAA: Od godz 10 rano. 

Lokale PoSzukuje się 
FTTTTEWYYYWYYWTYTYTYY na I Ne: hipotski na 

е uruchomiony majątek 
Poszukiwany _ przeszło 400 hs w Wi- 
POKÓJ łeńszczyźnie 1000 (ty= 

siac) dolarów. owie. 
dzieć się nl. Zamkowa 
15 m.5. pani K vpska, 

dla 2 panów z łazien- 
ką. Zgł d> Administr. 
„Slewa“ dla P. 

  

cząco. To byłoby zbyt podłe! Gdyby 
Srokę — człowieka z taką podejrzaną 

przeszłością, złapano na miejscu zbrod- 

ni, — nicby go już nie mogło uratowac! 
O, nie łatwiejszego, jak zrzucić winę za 

morderstwo Lassala na Srokę. Nałeżało 

się ratować za wszelką cenę — a jednak 

Dal postanowił ratować Srokę, a potem 

myśleć o sobie. 
Wiedział, jak ciężko przyjdzie mu to 

morderstwo, pierwszy raz „Szary Znak” 

miał przelać krew wroga! 
Gdybyż Marji udało się zatrzymać 

Srokę na ulicy. Gdy w domu powstanie 

hałas, Sroka ucieknie, nie próbując wy- 

*konać swój plan. Ale czy uda jej się ta 

— Sroka był zawsze taki podejrzliwy... 
W podziemnym świecie podejrzenie 

jest często równoznaczne z wyrokiem, a 

wykonanie wyroku to krótka sprawa — 

kula z za rogu, lub nóż w plecy — i ko- 

niec! 
Dal stanął na progu gabinetu, przy- 

pominając sobie opis, dany przez Marję 
Sroce. Ciemności panowały tu tak nie- 
przeniknione, że nie było widać scho- 
dów, obok których stał. 

I jaka cisza! Wysubtelniony słucha 
Dala nie mógł uchwycić najmniejszego 

odgłosu, ani szmeru. 
Cicho pchnął drzwi i na chwilę о- 

świecił wnętrze pokoju swą kieszonkową 
latarką. Tak, meble stały tak, jak opisy- 
wała Marja. Oto stół. okno, przez któ- 
re miał wležė Sroka a tam kasa ognie- 
trwała... (D>E, NO) 
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