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ja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Dziewiętnasta bitwa dziejów Świata 
ICH ORĘDZIE 

Dziennikarskie sejsmografy Świata 

zdążyły przecież w tempie tych prze- 

mian zanotować wszystko, To wkrocze- 

nie hitlerowskich kadrówek do Berlina, 

ten ponury kontrast, przemarszu ulicy, 

która wrzała, i rzędów kamienic dziel- 

nic robotniczych, ,,czerwonego Weddin- 

gu“, który milczał — lub wylewat plo- 

nącą naftę z okien swych mieszkań. 1 

ten komunikat prasowy, rozplakatowa- 

ny, rozkrzyczany nadzwyczajnemi wyda- 

niami dzienników: „Rząd Hitlera!“. Pro- 
testacyjna depsza związków  zawodo- 

wych do Hindenburga. Rozwiązanie 

Reichstagu. Wielkie orędzie nowego rzą 

du: proklamacja dwóch  „piatiletek w 
cztery lata". Ta odezwa — to może wię 

cej niż polityczna enuncjacja. To nawet 

wiele, wiele więcej: 

„Głęboko przekonani, że naród niemiecki w 

roku 1914 wyruszył na wielką wojnę bez ja- 

kiejkolwiek własnej winy i pełen roski, by 

bronić zaatakowanej wolności państwa i byt 

Niemców, widzimy w łosie,który nas od listo- 

pada 1918 roku prześladuje, jedynie wynik na 

szego wewnętrznego rozkładu. 

Nędza naszego narodu jest przerażająca — 

Z niesłychanym naporem próbuje komuni- 

styczna metoda obłędu zachwiany i podkopa 

ny w swych podstawach naród — 

zatruć i rozsadzič. 14 lat marksizmu 
zrujnowało Niemcy. Jeden rok bolsze 

wizmu zniszczyłby je. 

Tysiące rannych, niezliczona ilość zabitych, 
których już dzisiaj w Niemczech pochłonęła ta 

wojna domowa, powinny być błyskawicą o- 

strzegającą przed burzą. W tych godzinach co 
raz większych trosk o byt i przyszłość nie- 
mieckiego narodu, wzywa nas, członków par- 

tyji związków narodowych, sędziwy wódz z 

wojny światowej. by jeszcze raz, jak ongiś na 

frontach, obecnie w ojczyźnie, walczyć pod je 

go komendą w jedności i wierności o ratunek 

dla Rzeszy. Wezwani tak przez sędziwego pre 

zydenta Rzeszy chcemy, jako przywódcy naro- 

du, przyrzec wobec Boga, własnego sumienia, 
i narodu, że powierzoną nam misję, jako 

rząd narodowy, wypełnimy zdecydowanie i 

wytrwale. 
1) Dziedzictwo, które obejmujemy, jest 

straszliwe. Rząd będzie strzegł i bronił *un-- 

damentów, na których spoczywa siła narodu. 

Rząd weźmie w swoją ochronę chrześcijaństwo 

jako podstawę naszej całej moralności i rodzi 
nę jako komórkę naszego organizmu państwo 

wego. Wznosząc się ponad stany i klasy rząd 

przywiedzie znowu naród do świadomości jego 

narodowej i politycznej jedności i wynikają- 

cych z.tego obowiązków. Rząd chce cześć dla 
naszej wielkiej przeszłoci i dumę z naszej tra 

dycji zrobić podstawą wychowania naszej mio 

dzieży. 
2) Rząd narodowy chce wielkie dzieło re-- 

organizacji gospodarczej naszego narodu roz- 
wiązać przez dwa wielkie 4-letnie plany. 

W ciągu 4 lat musi się ocalić chłopa niemie 
ckiego od zubożenia. W ciągu 4 lat bezrobocie 

musi zostać ostatecznie przezwyciężone. 
Z tem gigantycznem zadaniem sanacji na- 

szego gospodarstwa połączy rząd zadanie i 

przeprowadzenie sanacji Rzeszy krajów i gmin 
pod względem techniczno - administracyjnym 

i podatkowym. Do podstaw tego programu 

należy zagadnienie służby ochotniczej i  рой- 

tyki osadniczej. Program rządowy daje równo 
cześnie najlepszą gwarancję, że uniknie się 
wszelkich eksperymentów, które mogłyby za- 

grażać naszej walucie. 

3) W dziedzinie polityki zagranicznej rząd 
narodowy widzi swą najwyższą misję w za- 
chowaniu praw do życia, a przez to do odzy- 

skania wolności naszego narodu. Wobec tego, 

że rząd jest zdecydowany położyć koniec chao 
tycznym stosunkom w Niemczech, będzie 

współpracował z innemi narodami, by dążyć 

do państwa równowartościowego, a w każ- 

dym razie opartego na równych prawach. Wy 

pełnienie wielkiego obowiązku polega na uzy- 
skaniu tego równouprawnienia narodu dla u- 
trzymania i umocnienia pokoju, którego świat 

potrzebuje obecnie bardziej, niż kiedykolwiek, 
Przedtem. Chociaż bardzo wielka jest nasza 
miłość do naszego wojska, jako noszącego na 
> broń i symbolu naszej wielkiej przeszioś- 

ks będziemy szczęśliwi, jeżeli Świat przez ogra 
niczenie swych zbrojeń nigdy więcej nie zrobi 
koniecznem powiększenie naszej siły zbrojnej. 

Jeśli jednak Niemcy mają wykonać plan po 
litycznej i gospodarczej odbudowy i sumien- 
nie wypełnić swe zobowiązania wobec zagran:- 

cy, koniecznym jest czyn decydujący: przezwy 

ciężenie komunistycznego rozkładu. Zdecydowa 
ni i wierni swej przysiędze chcemy teraz, wo 
bec niezdolności obecnego Reichstagu, te pra- 
ce poprzeć i pozyskać naród niemiecki dla za 
dań, które reprezentujemy. 

Prezydent Rzeszy generał - feldmarszałek 
Hindenburg powoiał nas tym rozkazem, byśmy 
przez naszą jedność dali narodowi możność - 
podniesienia się. Obecnie — 

niech naród da nam czas 4 lat — 
a potem niech nas sądzi. 

Oby wszechmocny Bóg pracom błogosia- 

wił, ponieważ nie chcemy walczyć dla siebie, 

ale dla Niemiec". 

Owej nocy z dnia 1 na 2 lutego, gdy 

wszystkie radja Niemiec transmitowaly 

orędzie rządu, Berlin szalał. Jest to jedy 

ne określenie, jakie znaleźli dla tego sta 

nu rzeczy, jaki panował na ulicach sto- 

licy, korespondenci prasy całego Świata. 

Berlin był pijany radością. 

Nocy 'tej czerwony Berlin , Berlin 

Weddingu i Domu Karola Liebknechta 

obstawionego przez policję z rozkazu no 

wego jej szefa, hr. Helldorfa, hitlerowca, 
Berlin towarzysza Thaelmana zstępował 

do walki podziemnej. Tak samo w pier- 

wszy wieczór swego oblężenia milczał, 

wobec kozackich krzyków, osaczony Zba 

raż sienkiewiczowski4 Tak samo umieiy 

milczeć, w wizji Zygmunta  Krasińskie- 

go, Okopy św. Trójcy. 
* 

Rzadko kiedy — mimo wszelkich po- 
zorów — sytuacja polityczna nowego re 

żymu zarysowała się tak wyraziście, jak 

obecnie. Czy w pryzmacie naszej prasy? 

—Chyba nie. U nas dotąd ujmowano, 

ujmowano z osobna, z pojedyńcza, tylko 

pewne momenta. Jeden z najlepszych ko- 

respondentów polskich w Berlinie (mo- 

że jedyny patrzący z sensem) pisał, że 

Niemcy stoją wobec burzy, wobec wai- 

ki domowej: „czerwoni* się nie dadzą 

tak łatwo. Była to może najpełniejsza z 

rzeczy, którą powiedziano. 1 — mino 

wszystko — była niezupełna. 

Natomiast ogromnie wiele było zdu- 

mienia. Dla żydów nie nadeszła „noc 

długiego noża”. Nie spełniła się i dru- 

ga zapowiedź: o głowach, które poto- 

сга się „w piasek“. Hitleryzm, stanąw 

szy na zdobytych pozycjach, powiał cho 

rągwiami, które nie były chorągwiami 

ery szturmowej. Mówił zagranicy o chę- 

ciach współpracy, o pokoju, o rozbroie- 

niu. Tak głosiło orędzie. Komunikat dia 

korespondentów zagranicznych opatrzy- 

ło jedno z najjaskrawiej antyniemieckich 

z naszych pism tytułem: „Niezwykłe u- 

miarkowane oświadczenie'. W rzeczy 

samej znowu mówiono 'o współpracy 

narodów Z boku, z dalszego planu, dole 

ciał jeden jedyny vw tej przełomowej 

chwili głos o rewizji traktatów: był to 

artykuł w „Voss. Zeitung* na temat ja- 

kiegoś nowego rewizjonistycznego pro- 

jektu, ...francuskiego lewicowca p. Cot'a, 

Nie — stanowczo nie przypuszczaliśurty 

niegdyś, że w pierwsze dnie hitleryzmu 

będzie się w Berlinie mówić o Pomorzu 

po francusku... 

DLACZEGO? 
Są to wszystko fakta. Fakta te mo- 

wią o tem, że pewnych rzeczy nie znale- 

źliśmy w orędziu rządu, nie znaleźliśmy 

w jego komunikatach, jego oficjalnej pra 

sie. Nie to, że zeszły one na plan dalszy, 

ale to, że ich niema. Nie robimy sobie 

złudzeń, o nie! Ale przecież stwierdzić to 

trzeba, poto choćby, by się nie mylić w 
ocenianiu zjawiska ogromnej dla nas 

wagi. W owych dniach nie zapomniała o 

Polsce jedynie grupa secesjonisów hitle- 

rowskich, opozycji pisząc i stwierdza- 

jąc: 
„Bojowe oddziały partji demonstro- 

wały nie przeciwko giełdzie, nie prze- 

ciwko reakcji, nie przeciwko Rzymo- 

wii Żydóm, nie przeciwko wersalskie 

mu traktatowi, tylko przeciwko swyin 

ziomkom, przeciwko towarzyszom w 

nieszczęściu, towarzyszom w walce 

ze wspólnym wrogiem. Frot przeciw- 
ko Domowi Karola Liebknechta — 10 

zdrada socjalizmu! To zdrada nacio- 
nalizmu! To zdrada narodowej idei. 

1, jakby dla przeciwwagi tym hasłom, 

grupa ta rzuca masom te parole bojowe, 

które uważa za porzucóne przez tam- 
tych: , 

Frontem przeciwko 

ków- 

Frontem przeciwko 

(siedziba rządu)! 

dzielnicy ban- 

„ 
Wilheimstrasse 

Frontem przeciwko polskiemu po- 

stwu! 

Te hasła przeciwstawiała Hitlerowi 

opozycja. : 

WYTŁUMACZENIE 
Najprostszem, najpospolitszem, naj- 

częstszem wytumaczeniem tych pierw- 

szych niespełnionych zapowiedzi był u 

nas (aż szkoda czasu i miejsca na te 

cytaty), uśmieszek pobałżliwego banału 

© tem, że wiele się z przeszłości odrzuca, 

gdy się stanie u steru. Jeśli nie odrzuca 

-— to przynajmniej odracza. 

Wiele szumnych zapowiedzi hitlerow 

skich mfiało tak w owe pierwsze dni wła 

dzy podzielić los owej obiecywanej Ży- 

dom berlińskim „nocy długiego noża". 

To nie jest tłumaczenie. Nienawiść do 

Polski zByt silnie się tam wżarła, odebra- 

nie Pomorza i Śląska zbyt potężnym 

stało się dogmatem, by jakiś blask zdo- 

bytej władzy, jakieś „upojenie'* tej no- 

cy, gdy Berlin szalał radością, mogła je 

tak łatwo skreślić z porządku dziennego. 

Wytłumaczenie jest inne. 

Nad Niemcami ciąży to samo prze- 

konanie, które musiało ciążyć nad bona- 

'terami Zbaraża po odparciu pierwszego 

szturmu hordy: „jest jest to zaledwie po- 

czątek.Jeśli „czerwoni* „zeszli do podzie 

mi“, to poto, żeby sformować szyki 

walki. Przepaść, jaka istniała między so- 

cjal-demokracją niemiecką, a komuniz- 

mem, przepaść po rewolucji 1918 r. 0- 

gromna zaczęła się zasklepiać niespo- 

dziewanie szybko. Ostatnie tygodnie by 

ły w Niemczech świadkami dwóch iden- 

tycznych procesów: na prawicy topnia- 

ły lody konfliktu Papen-Hitler, na lewicy 

następców Scheidemanna i następców Ró 

ży Luksemburg. Sojusz Papen — Hitler 
nastąpił wcześniej. Tamten drugi doko- 

nywa się dopiero w odpowiedzi. Ten pro 

ces konsolidacji jest jednak tylko prolo- 
giem do czegoś daleko większego: do 

ostatecznej miedzy dwoma obozami roz 

da 

  

grywki. Czytajmy depesze z Niemieci 

Czyż to nie są jakby  przedbitewne u- 

tarczki harcowników? Policyjne likwido 

wanie placówek komunistycznych, aresz 

towanie socjal - demokratycznego po- 

sta do Reichstagu Loebera który 

bronił się przed napadem „nazich“, 

trzask rewolwerów na ulicach Berlina, 

alarmy „Izwiestij” — czyż to wszystko 

nie jest tem, co komunikaty wojenne na- 

zwałyby: „nawiązanie ogniowego kon- 

taktu z nieprzyjacielem“? 

„Cale orędzie rządu — to jedno wiel- 

kie wypowiedzenie wojny. To nic innė- 

go, jak właśnie wypowiedzenie wojny, 

zdanie sobie sprawy, że to będzie 

bardzo ciężka, bardzo trudna wojna. 

Tamta z 1914 roku mogła się skończyć 

załamaniem, klęską, cofnięciem się Nie- 

miec. Ale ta, którą teraz wypowiedziano, 

jest hamletowskim zagadnieniem nie jest 

już walką o Alzację, Pomorze, Poznań- 

skie, koTonje i flotę. jest to poprostu i 
ni mniej ni więcej, jak wóz i przewóz 

60 miljonowego i  piętnastowiecznego 

narodu. 

W takiej walce nie ma się dwóch 

wrogów, ani dwóch celów. W takich 

chwilach zawiesza się pewne rzeczy na 

kołku. Choćby to były nie wiem, jak pie 

lęgnowane w duszy dążenia. Następuje 

jakby stan wyższej konieczności. Właś- 

nie stan wyższej konieczności nastąpił 

dziś w Niemczech: walka z komunizmem 
pochłania tam bez reszty dążenia zjedno 

czonej koalicji prawicy. Im ta walka bę 

dzie ostrzejsza, i trudniejsza, tem wię- 

cej sił odciągnie ze wszystkich innych 

dotychczasowych frontów. 

A ta walka będzie trudna. 

ZBARAŻ, FORT VAUX 
Ostatnia (bodaj) broszura politycz- 

na Lwa Trockiego nosi tytuł: „Klucz do 

sytuacji międzynarodowej  'w №ет-‘ 

czech“. To są rzeczy, które uświadamia 

sobie komunizm jeszcze od tej chwili, 

gdy latem 1931 roku nadszedł krach fi- 

nansowy i gdy kanclerz Bruening sta- 

nął przed „najcięższą (dla Niemiec) zi- 

mą od stu lat“. Niemcy są tym krajem, 

w Europie który kryzys złamał najbar- 

dziej; dlatego też Niemcy są tym kra- 

jem, który ma najsilniejszą partję komu 

nistyczną poza Z.S.RIR, Niemcy — to 

środek Europy. Na cokół tych trzech fak 

tów wzniosła komunistyczna myśl wnio- 

sek końcowy: Niemcy dojrzewają do ko 

munizmu. Zwycięstwo komunizmu w 

Niemczech jest możliwe. Zwycięstwo ko 

munizmu w Niemczech — to zwycięstwo 

lub początek zwycięstwa komunizmu w 

całej Europie. Z tego rozumowania, że- 

laznego, logicznego rozumowania, wyni- 

ka, już nie mogło, ale musiało wyniknąć 

tylko jedno: zdobyć Berlin, klucz do 

Europy! 
* 

Jest to trzeci szturm, jaki zapisze hi- 

storja komunizmu politycznego. Pierw- 

szym był ten rozpoczęty na małej stacji 

Dno w lutym 1917 roku, z farsą Kiereń- 

szczyzny i krwawem, bezpłodnem sza- 

motaniem się ostatnich sił Białej Rosji. 

Szturm ten się powiódł. Ołbrzymia po- 
łać świata została dla komunizmu zdoby: 

ta. Drugi szturm poszedł w dwa lata póź 

niej po resztę Świata: załamał się i4 

sierpnia 1920 roku na polach małej mieś 

ciny Radzymina. Żołnierze, 
/ 

  

Za i przeciw budżetowi państwa 
WARSZAWA. PAT. — 79 plenarne po- 

siedzenie Sejmu. 

P. mamszałek Sejmu otwonzył posie- 
dzenie o godz. 10.30. 

W dalszej debacie generalnej pierwszy 
zalbrał głos pos. Tempka (Ch. D.), uwa- 
żając, iż wi przemówieniu generalnego spra 
wozdawcey za dużo było optymizmu. Mów- 
ca zarzuca rządowi: brak planu gospoadar- 
czego, twierdząc, że walka z kryzysem jest 
niewystarczająca. Dalej krytykuje system 

ności, robione na molniectwie. Mówca mie 
ma do rządu zaufania i za: warunek popra 
wy sytuacji uważa zmianę warunków poli- 
tycznych. 

'Pos. Chądzyński (NPR) oświadcza, iż 
NPR głosować będzie przeciw budżetowi. 

Pos. Jaremicz (Kl. Białoruski) zapo- 
'wiada, że głosować będzie pnzeciiwko bud- 
żetowi ze względów polityaznych. 

Pos. Bernard Jankowski (Kl. Niemie- 
cki) przedstawia, postulaty! mniejszości 
miemieckiej, Podkreśla: ryzyko uchwalenia 
budżetu z tak wysokim deficytem i nie wi- 
dzi widoków: ma skuteczne ponozumienie 
miedzynarodowe wi sprawie długów. 

Pos. Biłyński (Kl, Ukraiński) zapowia- 
da, że bez względu ma to, czy budżet jest 
wielki, czy mie, defieytowy, czy mie, stnon- 
nietwo jego głosować będzie przeciwko 
budżetowi. 

Ks. Szydelski (Ch. D) po wywodach o- 
gólnych konkluduje: W! ostatnich dniach 

Plenarne obrady Sejmu 
doszedł do władzy w Niemczech hitleryzm. 
Wiadomo, co to znaczy dla. Polski. Dlatego 

też jest maszym obowiązkiem manodowym 
jak majbardziej zjednoczyć się ii wzmocnić. 
W komisji budżetowej przekonałem się, że 
rząd! czyni szezere wysiłki, aby opanować 
trudności, Cheąc wyrazić konieczność ze- 
spolemia w Polsce, oświadczam zaufamw 
rządowi i głosować będą za budżetem. 

Na popołudn. plenarnem  posiedze- 
niu Sejmu po wyczerpaniu listy mów- 
ców zabrał głos sprawozdawca general- 
ny budżetu poseł Miedziński. 

Referent: pos. Miedziński w dalszym cią 
gu swego przemówienia poruszył zagadnie 
mie konfiskat: i oświadczył m. im. co mastę- 
puje: Nasze zasady nigdy mie twierdziły i 
nie twierdzą, że iw państwie wszystko wszy- 
stkim wolno. Ani nząd mie stoi na tem sta- 
ncwisku, a: my mie będziemy go ma rzecz 
Panów przekonywali. Nawiązując do prze 
mówienia. posła Lamgera ze stronnictwa Lu 
dowiego, poseł Miedziński zazmaczył, że mi- 
mo walk, jakie on stacza z Bezpartyjnym 
Blokiem, umiał on bardzo pięknie powie- 
dzieć o stosunku swiego stronnictwa do za- 
gadniemia obrony Państwa. Referent cieszy 
się z tego wystąpienia, tak samo jak z ko- 
mumikatu posła Witosa dla zagranicy, gdyż 
świadczy to miewątpliwie o dojrzałości na- 
szego społeczeństwa, że dla: pewnych spralw: 
potrafi się ono skupić mazem. To może dać 
o lepszy, aniżeli wszelkie inne meto- 

ly. 

  

Wniosek Klubu BBWR 
W SPRAWIE USTAWY O FUNDUSZU PRACY 

Dzisiaj wieczorem został złożony do laski 

marszałkowskiej przez klub BBWR wniosek w 
sprawie ustawy o Funduszu Pracy. Wniosek 
ten, wychodząc z założenia, że przeciągający 

się kryzys i bezrobocie wymaga znalezienia 
całego szeregu źródeł dochodowych, ażeby 
móc zastąpić akcję żywnościową, i zasiłkową 
przez produktywne zatrudnienie bezrobotnych 
— proponuje sposób wyjścia w formie usta- 

wy celem stopniowego ożywienia zamarłych 
warsztatów produkcji a tem samem zmniejsze 

nia bezrobocia. 
Wśród środków do tego celu zmierzają- 

cych należy wymienić przedewszystkiem uru- 

chomienie robót publicznych, a następnie kolo 

nięacji podmiejskiej, wewnętrznej kolonizacji 

rolnej, drobnego budownictwa mieszkaniowego 

itp. W ten sposób stosowana dzisiaj akrja żyw 
nościowa i zasiłkowa mogłaby uiec stopniowej 
likwidacji na przestrzeni najbliższych iat. - - 

Przez utworzenie Funduszu Pracy ulec та 

likwidacji Fundusz Pomocy Bezrobotnym. 

Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA. PAT. — W sobotę w: go 

dzinach ranych odbyło się pod przewodnie- 
twem p. premjera Aleksandra Prystora: po 

siedzenie Rady: Ministrów, na iktórem roz- 

pałrzono i uchwalono następujące projekty 

ustaw: o podatku majątkowym, ©» ulgach 

podatkowych dla mowiowznoszonych budo- 

wli, o kamtelach, o ustaleniu planu parcela- 

cyjnego na rok 1934 oraz o zmianie ustawy 

z dn. 3 lutego 1931 roku o państwowym 

fumduszu drogowym. Powyższe projekty 

ustawiodawicze przedłożone zostamą Sejmo- 

wi jeszcze rw czasie bieżącej sesji budžeto- 

wiej. 

Poseł Czapiński zaznaczył — wywodzi 
dalej referent — że masza gramica: zachod 
mia jest poważmie obciążona, poczem po- 
wiedział, że wobec tego należy zmniejszyć 
wydatki! ma obronę państwa, a więcej wy- 
dawać na szkoły. Wojsko robi w: dziedzi- 
mie pracy oświatowej ognomne jwysiłki. 

W: końcu referent Miedziński odpowia- 
dał na wywody posła Rybarskiego, dotyczą 
ce autorytetu Sejmu i wybomu Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 
Po dyskusji szczegółowej, po referacie 

posła Czumy przyjęto w: II czytamiu budżet 
Prezydenta. Rzeczpospolitej. 

[Po referacie posła. Czernichowskiego 

załatwiomo bez dyskusji preliminanz budże- 
towy Sejmu i Senatu. 

Poseł Czernichowski zreferował budżet 
Najwyższej Izby Kontroli Państwowej, pod 

kreślając, że ostatnie lata wykazują sku- 

teczny wysiłek N. I. K. w kierumku posta- 

wienia zamknięć rachunkowych państwa na 

poziomie majbardziej przejrzystym ii do- 

kładnym. Budżet N. I. K, przyjęto w, II-m 

czytaniu, 

Poseł hr. Hutten-Czapski referowai 

budżet Prezydjum Rady, Ministrów, szeze- 

gółowo omawiając organizację i działalność 

biur, istniejących przy (Prezydjum, t. j. 

biura prezydjalmego, prawnego, usprawnie 
nia, administracji i ekonomicznego oraz 
organizację najwyższej komisji dyscypli- 
marnej. Omówił również sprawy Najwyższe 
go Trybunału Administracyjnego, którego 
reformy dokonamo na mocy dekretu Prezy- 
dentia. Mówca referował dalej 0 działalno- 
ści Fumdłuszu Kultury narodowej oraz przed 
siębiorstw podległych (Prezydjum Rady Mi 
nistrów, t. j. Polskiej Agencji Telegraficz- 

mej (PAT) i Drukarni Państwowej. W za- 

kończeniu wmiósł przyjęcie budżetu w 

brzmieniu, uchwialonem przez komisję bud- 

żetową. Budżet: przyjęto w II czytamiu. 

Przystąpiono do dyskusji nad budże- 
tem. Mimistersttwa Spraw: Zagranicznych, 
który referojwiał poseł Walewski (BBWR), 
omawiając obszemą działalność minister- 
stwa, które ma do załatwienia  mietylko 
prace czysto polityczne, ale także musi 
czymić wielkie wysiłki "w dziedzinie życia 
gospodarczego. W!ysiłki te pomogły do u- 
trzymamia aktywności maszego bilansn 
handlowego. Przechodząc do (omawiamia 
antypolskiej propogandy Niemiec, referent 
zavmacza, że nasza. propaganda przeciw- 
działa skutecznie tej akcji, „podejmując w 
wielu wypadkach ofensywę. Poważne zmia 
ny zaszły w ustosunkowaniu się prasy fram 
cuskiej do Polski, zmienił się również w 
stosumku do mas tom prasy sowieckiej po 
zawamciu traktatu o nieagresji. Nawiązu- 
jąc pomownie do propagandy niemieckiej, 
mówca dopatruje się źródła tej histerji w 
mosnącej stalle sile państwa polskiego. 

którzy go/ 

odparli, nosili godła jednego tylko pań- 

stwa, ale byli — kiedyś powie to histo- 

rja — pierwszą armją Paneuropy. 

Od tego czasu minęło lat 13 i od- 

mieniło się wiele. Polska przestała być 

kluczową pozycją do zdobycia Europy: 

w fortyfik. systemie Zachodu jest tą, któ 

rej nie warto zdobywać, dziś, bo jej zdo 

bycie nie otwiera dalszych widoków, na 

tomiast zdobędzie się ją bez wystrzału 

z chwilą opanowania innych pozycyj. 

Polska nie jest już dla  Z.S.R.R. tem, 
czem podczas wojny były forty Vaux i 

Douaumont, a w 1831 roku reduty Wol- 

skie dla kniazia Paskiewicza: —— może 

to i wygodniej. Gdyby nieto, nie byłby 

możliwy pakt o nieagresji. Taką redutę 

Wolską, fortem Vaux, Zbarażem czy Cho 

cimem Europy jest dla komunizmu Ber- 

lin, Niemcy. One są pod obstrzałem naj 

grubszych jego dział, one frontem, na 

który najwięcej pcha się sił i najlepsze. 
* 

(Mimochodem — och, tylko mimo- 

chodem, ale dla uwypuklenia obrazu to 

przecież konieczne — jedna jeszcze uwa 

ga: w 1920 roku Rosja waliła na Wa:- 

szawę. Ani się jej nie śniło parać się 

zdobywaniem Rygi czy Tallina. Wiedzia 

ła, że to są rzeczy, które się dokonają 

potem same. 

W 1933 roku Rosja tak samo omija 

Polskę, jak 13 lat przedtem Łotwę. Choć 

tak samo, jak wtedy, dąży do zdobycia 

Europy. Gdyby ktoś chciał obalać tanią 

legendkę o tem, że urastaliśmy w ciągu 

tych lat trzynastu do stanowiska nowe- 

jgo w Europie mocarstwa — nie znalazł 

by chyba lepszej broni. Byliśmy w 
|roku 1920 tem, czem są dziś Niemcy, je 
steśmy w 1933 czem była wtedy Lotwa.O- 

czywiście. Bo w 1920 roku byliśmy dzie 

dzicami koncepcji Polski od morza do 

morza, a w 1933 roku jesteśmy sygna- 

tarjuszami Traktatu Ryskiego). 

KONSEKWENCJE DLA POLSKI 
O jednej konsekwencji dla Polski, bez 

pośredniej, natychmiastowej już mówili- 

śmy. Ale te, które dla nas zawiera stan 

rzeczy w Niemczech na odwróceniu na- 

poru na nas się nie kończą. 

Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że 

w Niemczech gotuje się walka dwóch 

obozów. Bardzo niewiele głosów prasy 

zagranicznej odważa się na supozycje, 

że nie będzie to walka ciężka ani długa. 

Nam się zdaje, że ten optymizm odpa- 

wiada znanym nadziejom z sierpnia 1914 
r. że wojna „potrwa do jesieni*. 

Wszystko przemawia raczej za tem, 

że zmaganie się tych obozów będzie dłu 

gie i ostre, że zużyje ogromnie wiele 

energji obu stron, i wiele czasu. Dła 

Polski byłoby to najlepsze, co może być: 
byłoby to utwierdzeniem tego krótkiego, 

niezbędnego treningu z pierw - 

szych dni rządu Hitlera, wyładowaniem 

ekspansji niemieckiej na rynku wewnętrz 

nym. Im silniejszym, im trudniejszym do 

złamania będzie opór „czerwonych* — 

tem dla nas lepiej. Tak się dzieje, że 

ostrze zmiany ordynacji wyborczej wy-- 

mierzone przeciw komunistom, zwraca 

się i przeciw nam. To jakby ilustracja 

„do poprzedniej tezy. lnteresa nasze i 
czerwonych tu się schodzą. i 

Natomiast nie mogą się nie rozejść, 

jeśli chodzi o finał walki. Wobec równo 
wagi sił mogą tu zachodzić wątpliwości. , 

Sądzimy, że zwycięży rząd narodo- 

wy, w którym tak bardzo czynniki zacho 

wawcze umiały zmajoryzować jak 

dotąd — hitleryzm. Im dłużej ta walka 

trwa, tem dla nas lepiej, ale jej finału 

musimy sobie życzyć tyko jednego: zwy 

cięstwa Adolfa Hitlera. Może dodamy: 

pyrrusowego zwycięstwa. Republika Rad 

wBerlinie oznacza tylko jedno: „Finis 

Poloniae". To co się teraz dzieje 

w Niemczech, jest historycznym proce- 

sem. Bitwę Warszawską nazwał Lord 

d'Abernon osiemnastą wielką bitwą dzie 

jów Świata. Nawiązując do tego określe 

nia, nazwał Stanisław Mackiewicz już 

parę miesięcy temu sytuację nie- 
miecką dziewiętnastą bitwą dziejów 

świata. W rzeczy samej jest to bitwa 
z cyklu Salamina — Pola Katalońskie— 
Radzymin... Ksawery Pruszyński.
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SILVA RERUM Gabinet Daladiera uzyskał zaufani 
Nowa ortografja, której projekt zo- 

stał złożony w Ministerstwie Oświaty ce- 

lem zatwierdzenia, jak się okazuje, już 

jest wprowadzona na terenie dwóch ku- 

ratorjów. Można sobie wyobrazić, jakie 

zaczną powstawać nieporozumienia, gdy 

maturzyści z różnych kuratorjów spotka- 

ją się razem na uniwersytecie!... 

Kurjer Polski (33) umieszcza głos je- 

dnego z przygodnych uczestników posie- 

dzenia Sekcji językoznawstwa i Litera- 

tury Warsz. Tow. Naukowego. 
Zabieram się do napisania z tego, co sly- 

szałem, sprawozdania, czy też tylko ieijetonu. , 

I czynię to z przeogromną nieśmiałością, Kaž- 

dy niemal wyraz mnie przeraża, sam „Iejleton“ 

czy tež „feljeton“ budzi wątpliwości, mam je i 

przy „suliiksach“ i wyrazach pojmowanych 

dotychczas jako „jako fiksy”, nie wiem kiedy 

coś pisać razem, kiedy osobno, jak wyrazy 

dzielić, kiedy dać się ponieść fonetyce, a kiedy 

puścić się na burzliwe fale indywidualnego „Od 

czuwania"... : 

To wszystko jest moja wina, bo uczyłem 

się trudnej sztuki pisania tylko dwa razy w 

życiu i nie zdążyłem jeszcze przestudjowač 

tego po raz trzeci. Ostatnim razem przyswoi- 

tłem sobie zasady pisowni z 1918 roku. Tymcza 

sem język jest rzeczą żywą i obraca się raz 

tak, to znowu inaczej. A wraz z nim obracać 

się musi i pióro i czcionki drukarskie. 

Jako nieuk nie mogę zabierać głosu w 

dyskusji fachowej. Nawet i po jej zakończe- 

miu i— wobec innych.. „niefachowców . To 

też takie kwestje, czy słusznem jest i uzasad 

nionem, czy też ani właśnie uzasadnionem, ani 

słusznem. że pisać się ma „„Šcisty“ (przez Ś) 

a „scisnąć* (przez s), „do rzeczy ь, (osobno), 

a „odrzeczy“ (razem),  towniež „północ- 

nowschodnioeuropejski“ ale osobno „na od- 

chodnem*”, że ma być wolno dzielić wyrazy 

na końcu wiersza wogóle jak się chce i t.d. i 

td. — kwestje te pozostawić tu muszę na u- 

boczu (czy nauboczu?), zostawiając sąd o tem 

miarodajnym osobom a decyzję miarodajnym 

czynnikom. ' ы 

Zmiany pisowni polskiej są stanow- 

czo za częste i to daje się we znaki, 

wytwarzając stan pewnego chaosu, tem 

bardziej, że jednostki najpoważniejsze 

nieraz stanowczo się przeciwstawiają ino 

wacjom. i 

To znów zmusza reformatorów do 

łagodniejszego ujmowania przepisów: 

To, co nam dała do wierzenia w roku 1918 

Akademia nie jest dogmatem. Nawet. ci, któ- 

rzy wówczas nad tą sprawą radzili i 0 niej 

decydować mieli, byli często poglądów — dja 

metralnie różnych. że wspomnimy tylko o tem, 

jak to prof. Kryński w żaden sposób nie chciał 

się zgodzić na napisanie „jednem dzieckiem 

(zamiast jednym), a prof. Balcer, uczony wiel: 

kiej miary, stanowczo nie zgodził się na pisa- 

nie „Marja“ (zamiast Marya). Później zaś 

prof. Łoś w opracowaniu przepisów pisowni, 

jakżeż często użył zwrotów: „możnaby tak 

siormulowač“, „należałoby” i td, co pozo- 

stalo i w następnych wydaniach tych prze- 

w. 

Te właśnie „należałoby*, „można- 

by“ i t.d. są może najsłabszą stroną 

przepisów, bo dopuszczając dowolność 

w pewnych kwestjach, mimowoli sprzy- 

jają lekceważeniu przepisów podstawo- 

wych. rd : 

Ogół zwykłych śmiertelników chciał- 

by otrzymać stanowcze przepisy, które- 

by nie ulegały częstym zmianom. 
į isy czy wskazania — jako podręcz- 

nik do jakiejtakiej orjentacji? To też jest kwe 

stja. Nauczyciel, wydawca, literat, dziennikarz 

(trudno, musimy myśleć także o własnych inte- 

resach!) — wolałby przepisy w całem tego 

słowa znaczeniu. I jakże mu się dziwić niebo- 
rakowi? 

— Wywoływanie refleksyj bez  wysnucia 

konkiuzii — zarzucił ktoś w czasie dyskusji — 

stwarza to ogromny kłopot dla układających 

słowniki ortograficzne. Tam z każdym poszcze 

gólnym wypadku trzeba wątpliwości rozstrzy- 

С. 
do Ale moi panowie i Wy piękne panie... któ 

rzy cierpicie tak, jak i ja, którzy jak ja skłonni 

jesteście do fonetycznego bodaj buntu, w od- 

wet za to wszystko. х i 

Zanim zaczniemy pisać „ikońcu* „hlip” i 

   

    

RZECZY 

| Kiikuset studentów 

PARYŻ. (PAT. — (Według dzisiejszych 
obliczeń, Izba uchwaliła wiezoraj votum 
zaufania: dla rządu 376 głosami przeciwko. 
181, przyczem w iczasie poprzedzającej gło 
sowamie debaty socjaliści nie ukrywali by- 
najmniej, że głosować będą za rządem bez 
entuzjazmu. Interpretacja Hemriota, który 
zwrócił się do większości demokratycznej z 

wezwaniem. do poparcia nowego rządu, by- 

ła. żywo aprobowana przez deputowanych 
centrum, podczas gdy socjaliści zachowy- 

wali chłód i rezenwę. Komentanze dzienini- 
ków: dzisiejszych stwierdzają, że posiedze- 
nie to i interwencja Hermwiota stanowi wy- 
raźny krok ku koncentracji republikańskiej 
cenlinowo-nadykalnej. 

Zmiana ordynacji wyborczej w Niemczech 
BERLIN PAT. — Dziś ogłoszona zo- 

stała zmiana ordynacji wyborczej. 
Nacjonalistyczny „Local Anzeiger“ Z 

radością podnosi, że nowe ograniczenia 
wobec drobnych grup politycznych w 

pierwszym rzędzie dotkną mniejszość 
polską w Niemczech. Dziennik zgóry za 
powiada, że nowe wybory do keichsta- 
gu wykluczą możliwość postawienia pol- 
skich kandydatów. 

Sprawa ks. Pszczyńskiego w Trybunale Haskim 
GENEWA PAT. — Według  iniormacji z 

Hagi Trybunał Haski wydał w dniu dzisiej- 
szym zarządzenie tymczasowe w sprawie księ 
cia Pszczyńskiego (von Plessa) wniesionej w 
maju 1932 roku przez rząd niemiecki przeciw 
rządowi polskiemu. 

Wydany przez Trybunał komunikat przypo 
mina, że rząd polski przedstawił ekszepcję nie 
właściwości, podczas gdy rząd niemiecki do- 
maga się odrzucenia ekscepcji. Trybuna: posta 

nowił dołączyć ekscepcję do meritum sprawy 
i wydać jeden wyrok dotyczący ekscepcji — 
względnie meritum. 

W związku z tem termin procedury piśmien 
nej wyznaczony został do 15 10. rb. 

W motywach tego zarządzenia Trybunał 
stwierdza, że dla rozpatrywania sprawy konie- 
czne jest istnienie sporu, a rząd polski stwier- 
dza, że nie ma żadnej różnicy poglądów. Ponie 
waż skarga niemiecka nasuwa co do tego sze 

reg wątpliwości — konieczna jest dokiadna 
znajomość faktów, którą może zapewnić tylko 
procedura merytoryczna. 

Trybunał przypomina dalej, że Polska pod- 
trzymuje tezę, iż żądanie niemieckie nie może 
być rozpatrywane — dopóki ks. Pszczyński nie 
wyczerpał instancyj wewnętrznych. Wobec te- 
go, że sprawa ks. Pszczyńskiego znajduje się 
w Najwyższym Trybunale Administracyjnym 
Trybunał nie wypowiadając się co do zasady, 
wyczerpania instancyj wewnętrznych, stwier- 
dza, że jest wskazane zaznajomić się z decyzja 
którą wyda N. T. Administracyjny i w związ 
ku z tem postanawia ewentualnie przedłużyć 
ja O rządu polskiego wyznaczony ter- 
min. 

Trybunał haski, powziąwszy decyzję spra- 
wy dopiero po wydaniu wyroku przez NTA.-- 
przychylił się więc do tezy bronionej przez 
rząd polski. 

Minister pełnomocny R. P. w Waszyngtonie 
precz 

  

Na zdjęciu naszem widzimy nowomianowanego ambasadora R. P. w Waszyngtonie 

Stanistawa Patka w otoczeniu członków ambasady po powrocie 
Stanów Zjednoczonych A. P. Hoovera, na której złożył swe listy uwierzytelniające. 

p. min. 
ż audjencji u prezydenta 

Stoją 
od strony lewej do prawej: Zdzisław Klimpel sekretarz ambasady, Władysław Sokołowski, 

jadca ambasady, min. Patek, józei Mościcki sekretarz ambasady, jan Tomaszewski attache 
ambasady i Edward Weintal attache ambasady. 

„nuż w bżuhuł.. jeśli chcemy postąpić rozu- 
mnie i musimy zdać się na jakiś au- 
torytet. Ci ludzie którzy nad ustaleniem zasad 
pisowni pracują, poznali to zagadnienie na- 
wskroś, wzduż i napoprzek. Nasłuchałem się 
tego onegdaj bez liku. I tak było: ledwo się 
mi już zdawało, że ktoś ma „murowaną ra- 
cję, za chwilę usłyszałem coś, co tę rację pod- 
ważyło. (A nie jestem wcale „chorągiewką na 
dachu* i „swoje* także wiem). Ciekawe by- 
ły wywody krytyczne prof. Doroszewskiego, 
ale kontrwywodów prof. Nitscha musiało się 
wysłuchać z rzetelnym respektem i nie moż- 

nie ma na opłacenie 

LUŻNE 
KOMUNAŁ MAXA BRODA — MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCI — NIEPRZERABIA- 

NA RZECZYWISTOŚĆ FILMU. 

Ankiety i konkursy są dzisiaj modne. 

Czasopisma i dzienniki rozpisują je, aby 

rozruszać swych czytelników i nawią- 

zać t. zw. ścisły kontakt pomiędzy nimi 

a sobą, aby poznać ich bliżej i na pod- 

stawie otrzymanych odpowiedzi wniosko 

wać, jakie typy umysłowości i zaintere- 

sowań przeważają śród odbiorców pis- 

ma. Dla redakcji pisma wyniki ankiety 

zawsze są pouczające. Ale prócz ankiet 

dla czytelników organizuje się często an- 
kiety pomiędzy różnymi wielkimi ludźmi. 

"Zadaje im się pytania: Co pan myśli o 

przyszłości świata? Jakie jest pańskie 
zdanie o faszyzmie? Dokąd zdąża Euro- 

pa? Co czeka naszą kulturę? I tym po- 

dobne przemądrzałe tematy. Robi się to 
oczywiście w celach humorystycznych, 

gwoli rozweseleniu czytelników, którzy 
mają możność porównać kilkadziesiąt 
„oryginalnych* odpowiedzi i przekonać 

się, że żaden wielki człowiek nie zgadza 

się w poglądach i prognostykach ze 

swoim kolegą. Po kilku latach okazuje 

się, że Europa naprzykład poszła drogą 

nieprzewidzianą przez żadnego  wielkie- 

go człowieka, przyszłość zaś  natrząsa 

się z przewidywań największych ludzi. 

Dziwna rzecz bowiem, jak naiwnie nie- 
raz odpowiadają wielcy ludzie na pyta- 

nia ankiety. Piszą głębokie i zastana- 

wiające dzieła, rozstrzygają w nich wie- 

le ważnych problematów, ale niech zjawi 

się w ich gabinecie reporter i zapyta: 

jakie jest zdanie mistrza o kryzysie? — 
mistrz zaczyna bredzić. Niezapomniane 
są te karty powieści M. Ałdanow1 

„klucz“, gdzie opisane jest, jak reporter 

don Pedro zadaje różnym petersburskim 

znakomitościom pytanie: 

— Co sądzi pan o stosunkach rosyj- 
sko-angielskich w przeszłości, w dobie 
obecnej i przyszłości? 

Rzecz dzieje się w czasie wielkiej 
wojny. Znakomitości przewidziały wszy- 
stko, z wyjątkiem bolszewizmu i zerwa- 
nia stosunków anglo-rosyjskich. I jeden 
tylko przekorny chemik dr. Braun powie 
dział mniej więcej w te słowa: 

— Poszli wy wsie k cziortu! 
Reporter obraził się, a przecie odpo- 

wiedź d-ra Brauna była najtrafniejsza. 

Odpowiedź ta przypomina się, gdy czy- 

tać fantazje najświetniejszych literatów 

europejskich na temat zadany im przez 

pewne niemieckie wydawnictwo. 

— Pańskie zdanie o kobiecie 

szłości? 
Jest to więc ten sam eksperyment, 

którego u nas dokonał „Świat. Nasam- 

przód okazuje się, że opinje siedemnast'1 
znakomitych pisarzy są krańcowo różne. 
Wydawnictwo niemieckie tłumaczy to w 
ten sposób: nic dziwnego, zagadnienie 
bowiem jest niezmiernie skomplikowane 
i wielostronne. Stąd należałoby wnio- 
skować, że każdy pisarz, jakby się zmó- 

wili, przystąpił do kobiety z innej strony. 
Z siedemnastu więc stron ujęto ją. I pro 
szę posłuchać, do jakich rezultatów do- 
chodzą najznakomitsi pisarze, gdy kazać 
im wróżyć. 

Stefan Zweig jest pewny, że „kobie- 
ta jutrzejsza będzie zgoła inna i bardziej 

przy” 

może przyczynić się do zmniejszenia 
nędzy młodzieży akademickiej, popierając imprezy 

| „ogólnoakademickie" 

na było nie uznać ich wysokiej wagi. 
Zdaje się, że ta rola biernego słuchacza 

powinna być przez nas wszystkich utrzytnana. 
To jest pozycja właściwa. 

Uwagi całkiem słuszne. Ale nieszczę- 
ście polega na tem, że nie laicy, lecz wła 
śnie fachowcy — językoznawcy najgło- 
śniej protestują w razie wprowadzania 
nowych zmian i najenergiczniejszą twór 

owo 
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Żądajcie wszędzie: 

znakomite SZPROTY „UNIWERSAL“ 
fabryki Konserw 

a przekonajcie się, iż są one najwyższej 
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A. WĘGROWSKI 
jakości, zaś ceny ich nle są droższe. 
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DLACZEGO MASZ OSZCZĘDZAĆ, RZECZ JAK KRYSZTAŁ CZYSTA, 

WSZAK ZNANY W CAŁYM ŚWIECIE, RZEKŁ EKONOMISTA, 

ŻE WIELKIM JEST SPRAWDZIANEM DLA LUDZKIEJ WARTOŚCI 

KASIE OSZCZĘDNOŚCI. 

MILJON OBYWATELI 
SKŁADA SWE OSZCZĘDNOŚCI W 

P. K. 
ZASADĄ TEJ INSTYTUCJI JEST: 

Cyfry Bilansu P. K. O. za rok 1932. 

Roczny obrót 23 miijardy złotych. 
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— Gospodaiczy prąd tańszy od пайу — 0 66 

Najlepsze elektryczne kuchenki i żelazka f-my „BRAB R 

po cenach konkurencyjnych w firmie 

Michał Girdia zZs7%owa 20, 
Reperacja grzejników, akumulatorów, słuchawek. 
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E Zakład Gimnastyki Zdrowotnej i Leczniczej 
Góra Boufąłowa 2, Dom Akądemicki. Telefon 175. 

Prowadzone są Ćwiczenia zbiorowe w zakresie gimnastyki rozruchowej oraz indywidu- 

slue w zskresie gimnastyki leczniczej w wypadkach otyłości, wadliwej przemiany materji, 

schorzenia serca i płac, skrzywienia kręgosłupa, zesztywnienia stawów, zaniku mięśni. 

Stała opieka lekarsk». Kancelarja czynna w poniedziałki i czwariki od 7—8 wiecz. 

0 los świątyni niemieckiej w Metzu 
Łaźnia czy mauzoleum 

W chwili obecnej historją, która zatacza 

coraz szersze kręgi i wywołuje nie tylko 

w Alzacji przeróżne komentarze, jest sprawa 

wielkiego „tempłum* protestanckiego, posta- 

wionego przez Prusaków w Metzu w roku 1872 

na pamiątkę „odzyskania* Alzacji i Lotaryngji 

przez Niemcy. , 
Świątynia ta o imponujących rozmiarach 

ale niemniej szpetna, niż szereg budowli tej 

epoki była zawsze uważana za symbol niemiec 

  

stem katolickiem, gdzie kult nielicznej kolonii 
protestanckiej, był aż nadto zapewniony. Świą 
tynia świeciła więc też stale pustkami. 

Po wygnaniu Niemców było jasnem, że 
trzeba ją będzie bądź zburzyć, bądź zamieme 
na inny cel. jednak długi czas nie było co do 
tego ostatecznej decyzji. Życzenia ludności, by 
zamienić ją na świątynię katolicką opierał się 
Paryż, nie chcąc zrazić swych protestantów. 

Inne plany były odrzucane przez Alzatczyków. 
Spór ciągnął się w lata. Aż obecnie postawio- 

no ludność przed alternatywą: świątynia prze- 

mieniona zostanie na panteon padłych w boju 

W WiRZE STOLICY 
MĄDRY PICUŚ 

Państwo D. nie mieli dzieci, więc 

swój zapas miłości rodzicielskiej przeleli 

grubego, brudnego, kaprawego pudla. 

Puszek był pierwszą osobą w domu. Gdy 

doktór wracał późno, żona szeptała: — zdejm 

trzewiki w przedsionku, obudzisz Puszka, już 

śpi! 

Zresztą Puszek spał cały dzień z krótkie- 
mi przerwami na jedzenie, to też taka zeń by- 

ła faska, iż mimo zabiegów doktora skonał w 

kwiecie wieku. Otłuszczenie serca! 

Po przepisowej żałobie państwo D. rozej- 
rzeli się za innem dzieckiem. Służącej powie 

dzieli w maglu, że na Ordynackiej pod piątym, 

w suterynie, są dobrzy ludzie, co mają wspa- 

niałego pieska na sprzedaż. W te pędy udali 

się tam doktorostwo. 

Dobrzy ludzie wyglądali mało zachęcająco, 

  

cały 

na 

ale foxteriera istotnie mieli. Przystąpiono do 

targu: 

— lle państwo żądają? 

— 200 zł. 

—- Nie jesteśmy w Bandzie, więc mogą 

panstwo się nie sadzić na kiepskie dowcipy. 

— Spójrz pan na tę nóżkę, na to ucho, na 

ten brak ogona, to jest arcydzieło nie foxte- 

rier. 

— Daję 20 zi. 

— No to daj pan 25 i bierz psa. 

Picuś — tak się podobno nazywał fox — 

przeszedł na nowe mieszkanie. żywy i sym- 

patyczny ani myślał spać, chętnie chodził na 

spacery. Pani D. umyśliła kiedyś nauczyć go 

służyć, postawiła go na dwóch łapkach, trzy- 

mając mu kawałek cukru nad nosem. I o dzi- 

wo! Picuś nietylko stał doskonałe, ale zaczął 

biegać na dwóch łapach wokoło stołu tak szyb 
ko, że nie można było za nim nadążyć. 

Potem któregoś dnia Picuś przeskoczył 

przez krzesło nadzwyczaj zręcznie.  Okaza'> 

się, że na okrzyk: „hop'* umie przeskoczyć i 

fotel, i stół, i nawet szafę. 

Kiedyś znowu pani D. robiąc sweter, ubu 

ściła gałę włóczki, Picuś skoczył na nią, por- 

wał w pysk, podrzucił w górę, znów złapał, 

podbił łapą, ziapał w biegu... 

Picuś jest chlubą domu, coraz wykrywa- 

ją w nim nowe talenta: umie biegać tyłem, 

palić fajkę, szczekać wskazaną ilość razy, uda- 

wać martwego, fikać koziołki... Niema  wąt- 

pliwości, to pies cyrkowy, jest tak Świetnie 
wytresowany, że prawie nic nie je- To jedno 

martwi państwa D., którzy chcieliby go utu- 
czyć jak Puszka. 

Pozatem są w ciągłym strachu. Dobrzy lu- 

dzie z Ordynackiej najwidoczniej ukradli Pi- 

cusia w cytku, który jest tuż obok — na Or- 

dynackiej. Nie wiedzieli przecie nic o talentach 

foxa. Co będzie, jeśli prawy właściciel od- 
szpera Picusia i zechce go zabrać? Państwo 
D. tak kochają Picusia, iż nie wyobrażają so- 

bie życia bez niego. Karol. 

SALA KONSERWATORJUM 

Występy znakomitego rosyjskiego teatra pod 
kier. art. W. Janina z najsłynniejszą rosyjska 

artystką z. KIELCZEWSKĄ na czele 
Wtorek 7 lutego 

„KULT KOB JETY” ost. nowość w 4 akt, 

Średa 8 lutego 

„KUZYNKA z WARSZAWY" 
przepiękna sztuka w 3 akt. 

Początek o godz. 8.30. Kierownik: W. Junin 

Przedsprzedaż biletów w kasie konserwa- 

torjum od godz. 11 e] rano do 7-ej wiecz, 
PALIO ARIANE CORYCOCDCY W AGADOCYC O CEC KAROWA 

żołnierzy alzackich, lub zostanie... przerobiona 
na łażnię publiczną dla niezamożnej ludności. 

Ani pierwsza ani druga koncepcja nie spot 
kały się jednak z uznaniem ludności. Spór ma 
trwać dalej. jest też przedmiotem powszechne- 
go rozdrażnienia, które objęło i paie 
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Vv BAL AKADEKICKI 

2 kiėgo wladztwa nad krajem. Byla tež stawia- 

US Aa Tako „podziękowanie* Bogu za opiekę nad 

Lector _ orężem niemieckim. Wreszcie Metz jest mia- 

czesnego. Każdy | % E 

Ceny 6zł. i3zł. — — — — 

wartościowa od swych towarzyszek z 
dnią dzisiejszego. Stosunki, jakie wytwo- 
rzą się pomiędzy mężczyzną a kobietą, 
będą polegały przedewszystkiem na ko- 
leżeństwie, a potem dopiero na erotyce. 
Jeśli chodzi zresztą o stosunki seksualne, 
kobieta wyjdzie całkowicie ze swej do- 
tychczasowej roli biernej — stanie się a- 
ktywną'. Pomyśleć, że w przyszłości, 
zgodnie z przewidywaniami Zweiga, mo- 
że odbyć się następujący dialog: 

— Kolego, pragnę was. Oddajcie mi 
się. 

— Spokoju koleżanko, spokoju. Mó- 
wiłem wam już, że przed ślubem nic z 

tego. 
Wizja przyszłości Stefana Zweiga 

jest dosyć mętna. Z jednej strony sto- 
sunki koleżeńskie z odsunięciem  eroty- 
ki na plan dalszy, z drugiej — seksualna 

aktywność. Razem wziąwszy, sprzeczno 
ści. Stefan' Zweig prorokuje więc zgod: 
nie z przysłowiem: na dwoje babka wró 
żyła. 

Wizja Waltera Hollaender'a zdumie- 
wa swą konkretnością: „Kobieta przy- 
szłości zrozumie to, czego nie chce zro- 
zumieć kobieta dzisiejsza: że mężczyzn 
jest mniej na świecie niż kobiet. I to zro- 
zumienie spowoduje właśnie, że kobie- 
ta stanie się idealną towarzyszką męż- 
czyzny, kultywując życie rodzinne*. A 
jeżeli przypadkiem tak się złoży w przy- 
szłości, że liczba mężczyzn dorówna licz 
bie kobiet? 

Emil Luk, znakomity pisarz, ma zno 
wu takie przeczucia: „Kobieta przyszło- 
ści będzie bardzo mądra, i dlatego mnie- 
mam. że odegra dominującą rolę na świe 
cie. Wyobrażam sobie, że światem rzą- 
dzić będzie kobieta. Wyobrażam sobie 
kobiety na najwyższych stanowiskach 

państwowych*. jeżeli rządzące światem 

kobiety przyszłości będą chętnie dekla - 

mowały zmodyfikowany wierszyk polskie 

go poety: „My rządzim światem, a na- 

mi mężczyźni” — należy przypuszczać, 

że mężczyźni nie będą się czuli pokrzyw- 

dzeni. 

Maurice Decobra, umiłowany przez 

kobiety, widzi kobietę przyszłości bardzo 

subjektywnie i hedonistycznie. Tak, jak 

mu to dogadza: „Kobieta — towarzy- 

szka? Kobieta — kołeżanka? Nonsens! 

Kobieta przyszłości będzie tylko udoska- 

nalonym typem kurtyzany*. 

Kto ma rację? Zdaje się, że Max 

Brod. Świetny powieściopisarz i głęboki 

psycholog zdobył się na straszliwy ko- 

munał. Kobieta, mówi, pozostanie zaw= 

sze kobietą. Brzmi to mniej więcej tak 

samo, jak odprawa d-ra Brauna, udzie- 

lona nieznośnemu don Pedrze: 

— Poszli wy wsie k cziortu! 

* * * 

Opinje znakomitych pisarzy o kobie- 

cie przyszłości nie wychodzą, jak widać, 

poza banały i pospolite blagowanie. Cie 

kawe, co odpowiedzieliby ci „trzymający 

dłoń na pulsie życia”, gdyby ich zapytać 

— Co sądzi pan o młodzieży przysz- 

łości? 
Roztoczyliby napewno przed nami po 

ciągający obraz wysportowanego mło- 

dzieńca i wysportowanej dziewczyny. 

opalonych, stuprocentowych, pięknych i 

silnych jak posągi antyczie. Wuwczas 

jednego z drugim należałoby posła: do 

i.cznych berlińskich przytuików dla „bez 

prizornych** chłopców. 

.— Nikt tam nie pyta, coś ty za jeden 

i w jaki sposób zdobyłeś ubranie, lub 

Trzy orkiestry. Bridge. 

przedmiot, który usiłujesz sprzedać. Mo 

ża tam wszystko sprzedać i wszystko 

nabyč t: giem zamiennym. Za chlsb 2 
masłem ,”aci się kilkoma  papie'osami, 
czapkę ichotniczą zanienia się i*a parę 
serdelków, a podartą kurtkę na parę 
skarpetek »przedaje się i za pieniądze, 
chcdzi Lowiem 6 to, by wv.:zasnąć dwa- 
dziętcia renigów na wynajęcie  siennika 

na noc. jeżeli nie masz tych dwa: ziestu 

tenigów, wypędzają cię ź domu noclego- 

wego na cztery wiatry. Zo pozestaje 

wówczas? irzeba włóczy: Się po pid- 

cach. i skwerech półn. nej dzielnicy 

Bxrlina, tam od Alexanderpla.7 0 hum- 

boldthein, gdzie na ławkach nocują wsze 
1akie wie!komiejskie zgonirw. A czterna- 

«tosciiie dziewczęta oddnją piz:chiod- 

nior1 swą miłość za jedną markę, «a pięć 

dziesiąt icnigów... Może : nich wyrcs- 

nie ten typ doskonałej kurtyzany, o któ 

rej marzy Decobra? Ten typ aktywnej 

kobiety przyszłości, który oczami duszy 

widzi Stefan Zweig? : 
Kto są ci chłopcy i te dziewczęta, 

wałęsający się watahami po nocnym Ber 

linie? Oczywiście, bezdomni. Spóźnieni 
przęchodnie uciekają od nich. Mieszkań - 

cy przedmieść są wobec nich bezsilni. 

A!bowiem ta kilkunastoletnia młodzież 

tworzy zorganizowane i sprawne bandy 

włamywaczów,  złodziejów, rabusiów. 

Napadają na ludzi, wdzierają się do pod- 
miejskich will i samotnych domów. Na 
szczęście, nie mordują jeszcze. Grabią. 
1 ю wyłącznie żywność. Rzadziej o- 
dzież. Znaczy to, że są przedewszystkiem 
głodni i nieodziani. Ściągają do stolicy 
ze wszystkich stron Niemiec, wierząc, że 

łatwiej dadzą sobie tutaj radę, i robot- 

nicza część Berlina mrowi się od olbrzy- 

mich już tłumów tych nieletnich włóczę- 

Żadnej karoty. 
o w KASYNIE GARNIZONOWEM 

  

gów, których pisma nazywają zmorą spo 

jeczeństwa. A władze? Władze są podo- 

bno bezradne.jaka ich'czeka'przyszłość? 

Ot, gdyby znakomici pisarze, którzy u- 

mieją wszechstronnie i krańcowo Tóż- 

nie przystępować do zagadnień, zajęli 

się tym tematem i zaczęli prorokować. 

* * * 

Ale znakomici pisarze zdolni są czę- 

sto do nieprawdopodobnych  odskoków. 

od życia, wówczas gdy piszą swe książ- 
ki, swoje monumentalne prozy czy wy- 
kuwane misternie wiersze. W utrzymaniu 
najścislejszych związków z życiem zastę- 
puje ich coraz wydatniej film i jego 

wielcy twórcy: Renć Clair, Pabst, Grano 

wski, Gance, Ekk, Dowżenko, Eisenstein. 

Czerpią oni coraz chętniej bezpośrednio 

z rzeczywistości ,nieprzerabianej”, dą- 

żąc do wielkich reportażów filmowych. 
Takim był film Ekka „Bezdomni”, takim 
był głośny w roku zeszłym w Paryżu 

niemiecki film „Berlin — Alexander- 

platz*: przerażające, montażowe Zdję- 

cia olbrzymiego miasta, jego rozdziera- 

jący wir i nędza jego życia pozwalają 
widzowi ściślej wróżyć 0 przyszłości, 

niż to czynią zgrabne odpowiedzi na 

ankietę. Ten sam kontakt z życiem wi- 

dzimy w „Dziewczętach w mundurach *', 

w „Žiemi“ Dowżenki, w „A nous la li- 

berte' — której wizjonerstwo mające 

swe źródło wyłącznie w wiernej hiberpo- 

lizacji życia, odurza w sposób przejmu- 

jący. Odpowiedzi na wiele trudnych za- 

gadnień dnia dzisiejszego najlepiej jest 
szukać w filmie. Wysz. 
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„AO TSO OROY TT INS 
; i ŃSKIEGO sobstę cobędzie się w SALONACH KASYNA GARNIZONOw EGO pod protektoraiem JEGO MAGNIF:CENCJI PRLF. DR. KAZIMIERZA OPOCZY 
ВОа REKTORA U. 5. B. i PANA PREZESA SĄDU APELACYJNEGO WACLAWwWA WYSZYnSKIEGO, 

IV-ty DOROCZNY BAL PRAWNIKO 
Zaproszenia i karty wstępu oirzymać można w lokalu Koła Prawników ZAMKOWA 11 codziennie prócz niedziel i świąt od 5 — 7 pp. — 

ЗЕО 

  

Požegnanie wojewody 

Beczkowicza 
W. czwatntek. 2-go lutego w salonach Ka 

syna Garnizonowego pmzedstawiiciele spo- 

leczeństwa. wileńskiego żegnali rautem od- 

chodzącego mia nowie stamowisko, posła 

Rzeczpospolitej w, Rydze, p. wojewodę Be- 
вн i 

Po powitaniu i krótkiej pogawedče w 

oficjalnej części rautu szereg przemówiien 

rozpoczął przewodniczący komitetu poże- 

gnamia p. sen. W. Abiramowicz, „ następnie 

zaś przemawiali gen. Żelijgowiski, p 

szą6 zaslugi ustępującego wojewody: i = 

dająe życzenia na przyszłość, wektor Е 

prof. Opoczyński, prof. Witold Staniew icz 

w imieniu ongamizacyj rollaiczych i w imie- 

niu Związku Ziemian p. Stanisław MWianko- 

„dcz, który przemówił w te słowa: 

„Wielce Szanowny Panie Wojewodo! 

Przy każdej zmianie osób na kierowni- 

czych stanowiskach, a tembardziej ma talk 

ważnem, jakiem jest administracja woje- 

wództwa, ogarmia społeczeństwo. pewien 

niepokój. Zadają sobie ludzie pytanie: ja- 

kim będzie przyszły: administrator, jaki 

stosunek wytwonzy się pomiędzy nim a rzą 

dzonemi? Zdawałoby, się, że talki miepokój 

nie jest. uzasadniony; wszalk administmator 

stosuje prawa i ustawy, których celem jest 

dobno teli, 
każ mie jest: jeden trafia zaw 

sze do celu, gdy drugi, r: tejże strzelby sta- 

te chybia. ; 

ПЁЁ]Ъ\\Ч'‹\ mie jest niczem innem jak su- 

chym, bezduszmym, paragrafem, któwy oży- 

wa gdy ducha swego weń włoży ten, który 

ustawę stosuje. 

Zaležmie więc od administratora jest po 

myślmy lub miepomyślny wynik jego mzą- 

dów: dla obywateli. c : 

Dobry administraton powinien posia- 

dać następujące cechy: winien być spokoj 

my, zrównoważony, stanowczy, a jedmocześ 

nie winien wnikać w położenie i psychikę 

ludzi, a nadewszystiko, okazywać życzliwość 

względem rządzonych. 

Pani Panie Wiojewiodo posiada te wszy- 
stkie zalety, które są właściwe prawdzi- 

wym mężom stanu, : 

Prócz tego ma Pam jeszcze jedną, a 
rzadko spotykaną, zaletę: gdy w ciężkich 
obecnych czasach wracaliśmy @ audjemcji, 

w różnych sprawach maszych szukając 

Pańskiej pomocy, i gdyśmy naszym zie- 
miamom zdawali sprawę z wyników, zwy- 

kle padało pytanie — a czy miojewoda obie 
cał? A gdyśmy odpowiadali — tak — wów 
czas zawsze mówiono:  „Beczkowicz przy- 
rzekł — to munowane''. 

Te parę prostych słów! to przecie jest 
najwyższy zaszczyt, jakim _ społeczeństwo 

obdarzyć może administratora, dając Mu 
swe pełne zaufamie. 

"Panie |Wojewodo! W imieniu ziemian 
dziękuję Ci! majserdeczniej za: Twą pracę i 
przychylny do mas stosunek, Odchodzisz od 
mas, — gdyby to od nas zależało, to byś 
nas nieopuścił „ale gdy zostałeś powołany 
na inne wysokie jw służbie dla Polski sta- 
niowisko, to żegnamy Cię słowami „szczęść 
Boże”. 

IPanie [Wojewiodo, — proszę pamiętać, że 
pozostajwiasz Pam tu licznych przyjaciół 

gdyby Pam 0 mas zapomniał — byłoby to 
bandzo a bardzo nie piękmie! 

Tegobyšmy nie danowali! 

W. odpowiedzi p. [Wiojewoda  Beczko- 
wicz podziękował (wszystkim zebranym za 
wyrażone uczucia i skiierowame do miego 

słowa. 
* 

Komitet požegnaniia p. Wojewody Be- 
czkowicza przypomina, że odjazd PP. Becz= 

kowiezów nastąpi dzisiaj, w niedzielę, dn. 
5 lutego o godz. 23 mim. 25 i że na dworcu 

ie się pożegmanie odjeżdżających 

przez przedstawicieli władz, wojska, insty 

tucyj i społeczeństwa. 

= TyTko 
ORYGINALNY 

CHAMBARD 
jest najlepszym /rodkiem 

P rzeciw 

   

  

   
   
     

         

    

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
” BUBULA“ — „REWIJA“. 

_ Georges Milton, czyli krócej i: wyraź- 
niej — le wiyttwonzył własny 'typ 
z bruku paryskiego. Pewny siebie, zawsze 
z humorem, werwą i tupetem przepycha się 

Tymczasem jest Bouboule szoferem, któ 
ry prócz talksówkii ma żonę. Żona trzyma 
go krótko, ale mimo to, a może właśnie 
dlatego Bouboule świata za nią mie widzi. 

Mimowoli wplątał się wesoły szofer w ro- 
: historję, Na. dobit- 

kę żona prześladuje go: zazdrością o Titi- 
nę, która okazuje się... klaczą wyścigową. 

da le jedniak ma szczęście, 'to też zwie- 

iwszy Riwierę — pomyślnie dopływa. do 
portu happy-endu. 

Cały film, aczkolwiek usilnie popedza- 
ny przez Bouboule'a idzie tempem dość o- 
spałem. © wiele lepszy był Bouboule jako 
pucybut ub pseudo_ksiażę. Tutaj też są 
niezłe sagi (przóbranie Bouboule'a, wyści- 

Ei din) Iedunik w całości brak nastroju. 
pomyšlana była: współczesna para, 

gdzie o ogłusza pięścią oblubień 

ca i porywa! go, by razem kiminai 
noletniość. i oczekiwać na: pi 

Siirona dźwiekowa: mniej jest pr й 

na niż w inmych filmach Miltoma, 97 
rodulkcje sceniczne na zwykłym pozio- 

mie, Lopek (namiastka Krukowskiego) sta 

ra cię trafić w. tom szmoneesowy. Radwan 
i Rymkiewiczówna produkują nowe dwa 

tańce i efektowne kostjumy. Tad. C. 

    

KRONIKA 
vilėjirka 
NIEDZIELA 

Dziś 5 

Agaty 
įntrė 

Doroty 
 BOOYDIAŻBOŚCCA A 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO - 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 4 LUTEGO 
Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: —3. 

Temperatura najwyższa: 4-2. 

Temperatura najniższa: —4. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Opad: 0,3 mm. 

Tendencja: wzrost potem stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

PROGNOZA P.l.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Ponowny wzrost zachmurzenia i opady, 
ramkiem miejscami mgła. Po mocnych 
przymrozkach dniem temperatura parę stop 
ni powyżej zera. Umiarkowane, chwilami 
porywiste wiatry południowe. 

ŻAŁOBNA ° 

— Ś. P. STANISŁAW DOCHTARO- 
'WIICZ, referent wojskowy starostwa. moło- 
deckiego, zmarł w dniu 3 bm. iw: szpitalu 

św. Jaikóba w, Wilnie, po długich i ciężkich 
cierpieniach, przeżywszy lat 42. Nabożeń- 
stwo żałobne odbędzie się dnia 6 bm., o go- 
dzimie 9,30, w kościele św. Jakóba, poczem 
miasitapi eksportacja ma cmentanz po-Ber- 
nandyński. O tych smutnych obrzędach za- 
wiadamiają matka żona i syn ś. p. Doch- 
tamowicza, 

MIEJSKA 
— (CO BĘDZIE Z PROJEKTEM. . RE- 

GULACJI BRZEGÓW. WILJI. — Przed 
kilku dniami Wojewódzki Komitet do Spraw 
ibezwobocia skierował do Magistratu pro- 
jekt podjęcia: robót przy regulacji | 
Wiilji, Komitet zadeklarował gotowość za- 
tnudnienia ma własny koszt 100 
nych. Propozycja ta. w najb 
zostanie wozpatrzona na posie 
stratu. Czy: zostanie om przyjęty y 
wątipič, a to ze względu na to, że roboty te 
wymagają zatrudnienia fachowców, z dru- 

giej zaś strony Magistrat domaxza się na- 
sampnzód zwrotu 70000 złotych, jak = do- 
tychczas Kiomitet mie uiścił za roboty po- 
pnzednie prowadzone przez Magistrat. 

— JEZDNIE NALEŻY UPORZĄDKO- 
WAĆ. — Odwilż zepsuła zupełnie sannę i 
ulice są pełne głębokich wybojów, utrud- 
miających niezmiernie komunikację. 

Jezdnie nie są wcale uprzątane, co na- 
leży złożyć ma karb braku dozoru nad roz- 
hultajonymi stróżami. 

Jazda autobusem w śródmieściu może 
przekonać każdego, jak dalece na uprząta- 
nie jezdni nie zwmąca się uwagi. 

Autobusy; również rozbijają się z tego 
powodu doszczętnie. 

—ZBĘDNA DEKORACJIA ULIC. — 
Na uł. Ostrobramskiej tuż za Salą Miejską 
tkwi weiśnięta w załamaniu muru obszar- 
pania i powiązana drutem nieczynna bud- 
ka papierosowa. Wygląd jej mie jest odpo- 
wiedni, aby stanowiła dekorum dla ul. 
Ostirobramiskiej, 

Najwyższy czas szpetotę tą usunąć. 

Wschód słońca g. 7,06 

Zachód słońca g 4,01 

  

   
   

— TOWARZYSTWO MIEJSKICH I 
MIĘDZYMIASTOWYCH KOMUNIKACYJ 
AUTOBUSOWYCH z wiosną oprócz timji 
łetniej do iPośpieszki, zamienza uruchomić 
jeszcze komunikację do Wołokumpji. W 
ub. sezonie połączenia autobusowego z tą 
okolicą mie było ze względu na: fatalmą dno 
ge, na której ciężkie wozy Saurerowskie 
zbyt prędkoby się miszczyły. Obecnie po 
zainstalowaniu. amortyzatorów: w: wozach 
komunikacja: z Wołokumpją staje się możli 
wą. Z powyższego widać, że „Arbon“, mi- 
mo, nie wpłacenia 150 tys. tenuty dzierżaw 
miej ii wymaźmego 

STAN BEZROBOCTA. — Ostatnie da- 
me notują mia terenie m. Wilma 6997 bezro- 
botnych. W stosunku do tygodnia poprzed 
niego bezrobocie wzrosło o 44 osoby. 

SKARBOWĄ 
— ULGI PRZY SPŁACIE ZALEGŁO- 

ŚCI PODATKOWYCH. — Zostało ogłoszo 
ne w Nr. 1 Dziennika Ustaw pod poz. 5, 6 

1 ( wozporządzenia Mini 
tujące o ulgach w spłacie zaległości podat 
ków. Dwa pierwsze rozporządzenia (poz. 5 

i 6) zawierają przedłużenie terminu 50-pro 
centowych bonifikat: przy wpłatach na ra- 
chunek zaległości podatków: gruntowego, 
dochodowego, spadkowego i od! darowizn 
oraz daniny lasowej. Bomiifikaty 50 proc. 
obowiązywać będą do dnia 31 marca r. b. 

Ostatnie ze wspomnianych rozporzą- 
dzeń (poz. 7) zawierw przepisy w sprawie 
zaliczania mna poczet zaległości mpodatko- 
wych wynagrodzenia za grunty przymuso- 
we wykupione oraz przejęte ma miłasność 
państwa, tudzież o przyjmowanie na spla- 
tę zaległości 
centowej Państwowej Renty Ziemskiej i 

„dłużnych Skarbu Państwu. Roz 
porządzenie powyższe wydane zostało ma 
skutek trwających od szeregu miesięcy sta 
mań R.N.O.Z. i posiąda doniosłe zmaczenie 
dla osób, które z tytułu przejęcia od mich 
przeż Skarb Państwa gruntów ną cele osad 
mictwa wojskowego i reformy rolmej, 
siadają należności: jeszcze przez skarb, mie- 
wypłacone lub rozporządzają obligacjami 
5-procentowej renty ziemskiej i skryptami 
dłużnemi. 

ia. Ministra Skarbu, trak- 9 

podatkowych obligacyj 5-pro- 

о- 

— PODATEK DuudODOWY PRZY 
NADZW. WYRĘBIE LASU. — 'W, moty- 

wach wynoku Najw. Tryb. Adm. z dnia 
15.6 1932 r. L. rej. 5506/29 zawarta jest 
nadzwyczaj aktualma i ważna dla rolmików 
sprawa interpretacji ant. 15 w związku 

z art. 6 i 7 p. 2 ustawiy o państw. podatku 
dochodowym. Miamiowicie Najw. Tryb. 
Adm. stwierdza, że sprzedaż lasu wimna 
być uważańa za sprzedaż majątku (art. 7 
p. 2 ustawy) w tych wypadkach, gdy nie- 
tylko drzewostan, ale również i grunt, t. j. 
źródło dające przychody, zostanie pozbyte 
Nie odgrywa przytem roli, czy pozbycie źró 
dła dochodu następuje jednym aktem łącz- 
mie z drzewostanem, względnie, czy mabyw- 
cą gruntu jest ta sama osoba, która naby- 
ła drzewostan — natomiast: istotnem jest, 
z uwagi na to, iż chodziło lo określenie do- 
chodu u dotychczasowego posiadacza lasu, 

jako podatnika, czy stam! faktyczny spra- 
wy dopuszcza ustalenie, iż płatnik, mimo 
dokonanego pozbycia, źródła dochodu na- 
dal posiada, a zatem, że mie zachodzą istot- 
me wymogi zastosowania art. 7 p. 2 usta- 
wy, gdyż niema spieniężenia majątku. 

— KTO JEST (WOLNY OD PODATKU 
LOKALOWEGO. — Mimisterstwo Skarbu, 
w okólniku, skierowanym: do izby, skar- 
bowej w sprawie podatku od lokali wyja- 
śniło, że w myśl obowiązującego podatku 
mieszkania 1, 2 i 3-izbowe, zajmowane 
przez bezroboczych, o ile mie mają sublo- 
katorów. Wlicza się w to również kuchnie, 
które wprawdzie, jako pomieszczenia pobo- 
czne, mie są zaliczane do: liczby, pokojów 
mieszkalnych, ale które w każdym razie są 
izbami zdatnemi do zamieszkania, 

— WPŁJATY Z TYTUŁU PODATKU 
DOCHODOWEGO. — Izba Skarbowa po- 
daje do wiadomości służbodaweów, ob.wią 
zanych do potrącenia podatku dochsdowe- 
go od wypłacanego swym pracownik::m u- 
posażenia slużbowego, względnie wynagr- 
dzenia za najemną pmacę, że potrącone 
kwoty tego podatku winny! być wpłaco'ie 
do właściwej Kasy Skarbowej każdórazo- 
iwo w terminie do dni 7 po dokonaniu po- 
trącenia podatku (część 2 amt, 112 ustawy 
o podatku dochod. Dz. U. R.IP. z r, 1913 
Nr. 58 poz. 411), : 

Wyjašnia się również, że do należności 
z tytułu podatku dochodowego wod uposa- 
żeń i wymagrodzeń za majemną pracę nie 
ma zastosowania ulgowy 14-dniowy ter- 
min, pomieważ pracodawca nie jest. płatni- 

  

i- kiem podatku, a tylko jego poboricą. 

KOLEJOWA 
— DOKARMIANIE DZIECI KOLEJA - 

RZY. „Na teremie wileńskiej dyrekcji, ko- 
lejowej powstał komitet akcji dożywiania 

dzieci, pracowników kolejowych mało za- 
rabiających, t. j., których zarobek: mies, 

ów zredukowanych, a także sierot: ; 
pracownikach kolejowych. К: 

; М Wilmie dożywiać będzie się 330 dzie- 
<i, w Brześciu — 150, 'W' Białymstoku 200, 
м Łapach — 120, w Wołkowysku — 100 
i Staro-Sielcach — 75 dzieci. 

Dożywianie dzieci wyraża się w wyda- waniu codzennie po pół litra zupy i 150 gr. chleba na jedno dziecko. 
Na czele lokalnych komitetów: toją: 

Wilnie dyr. inż, Falkowska, w Ei 
ku inż. Z. Popławska, w. Łapach inż. Blu- mowa, w Staro-Sielcach inż, M. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechne Wykłady Uniwersytecki: W. niedzielę dnia „5. lutego ch, o lea] wieczorem odbędzie się w Sali Śniadeckich USB. odczyt p. profesora dr. Jana Szmurły p.t. „o Šu Roa 

: gólnoakademicki. Spis Gospo- dyń Balu Ogėlnoakademickiego 105 33 dniu 8 lutego w „Słowie" į „Dzienniku Wi- leńskim". 

AKADEMICKĄ 
— Zebranie sekcji współczesnych zagadnien 

religijnych „Sodalicji Marjańskiej use odbędzie się dziś tj. 5 II. rb. 0 godz. 3,30 —- punktualnie — w lokalu Ogniska własnego. — ul. Uniwersytecka 9 — 9, Referat z cyklu .,Nie wiasta wobec życia rodzinnego” wygłosi soda liska Walerja Jankiewiczówna. Goście akademi 
czki są mile widziane. ‚ 

Akad. Koło Połsko - Łotewskie Zarząd 
Łotewskiego po- 

nie informacyjne T ale bol 6 o icyjne z referatem kol. Mazowieckie 
go odbędzie się dnia 12 II. br. a nie 5 II jak to mylnie R JE w dniu 31 I. A — Sodalicja „ Akademikėow, SKMA Od- rodzenie, Sodal. Mar. Akademiczek, Kolo Misyj ne, korporacja „Conradia*, Stow. „Juventus 
Christiana" podają do wiadomości, że dyskusja 
na temat numerus clausus została przeniesiona 
na niedzielę 5 bm. Dzisiaj o godz. 16 odbę- 
dzie się zebranie poświęcone temu tematowi w lokalu sodalicji akademiczek (Uniwersytecka 

m. 9) Referat wygłosi mgr. St. Stomma, ko- 
referuje K. Elert. 

— =. Zarząd Akad. Koła Misjo 
logicznego odwołuje zebranie dzisiejsze, które się miało odbyć o godz. 16 we własnym lo- kalu. Natomiast msza Św. z komunją Św. ra intencje misyj odbędzie się o godz. 9 w koś - ciele św. Jana. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Najbliższa Środa Literacka w dniu 8 

lutego wypełniona będzie odczytem prof. Mie- 
czysława Limanowskiego p.t. „Róże i pawie 
pióra" na marginesie twórczości Wyspiańskie- 
go. Po odczycie spodziewana jest dyskusja. 

Władze Iz! y j. Władze Wileń- 
sko - Nowogródzkiej Izby Dekarskie) na okres 
1933 — 35 na posiedzeniu Rady Izby w dniu 
29 I. rb. ukonstytuowały się w sposób-następu 
jący: zarząd Izby : naczelnik docent dr. Е. 
Czarnecki, zastępcy naczelnika — dr E. Gie- 
cow i dr R. Sopoćko (Lida), sekretarz —dr. 
J. Łukaszewicz, skarbnik — dr. W. Bądzyński, 
członkowie, — dr L. Abramowicz (Baranowi- 
cze), M. Brodzki, S. Garniewicz i A. Malinow 

Do sądu Izby zostali wybrani: dr dr J. Bo- huszewicz, E. Dobaczewski, W. Dowbór - Mar 
kiewicz, J. Karuzin (Wołożyn), F. Kasperowicz 
A. Kapłan K. Kisiel, D. Kieziewicz-Baranowicze 
L. Klott, M. Kondrat (Szczuczyn), M. Lewin, 
Stan. Markiewicz, W. Odyniec, prof. K. Pel- 

w "o 

Uroczystość obchodu 
Xi Rocznicy Rządów 

jEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA SW. 

PIUSA XI 

Z imiejatywy Anehidiecezjalnego Insty 
tutu Akeji Katolickiej jw, Wilmie w następ- 
mą niedzielę, dmia 12 lutego br. w XI rocz 
meę koronacji Jego Świątobliwości Ojca 
Św. [Piusa XI odbędzie się obchód z pro- 
gramem następującym: : 

1. O godz. 1il w kościele akademickim 
Św. Jama celebrowane będzie pontyfikalme 
nabożeństwo przez J. E. Ks. (Arcybiskupa 
Romualda Jałbnzyłkowskiego Metropolitę 
Wileńskiego oraz okolicznościowe kazanie, 

2. O godz. 13 m. 15 (punktualnie) uro- 

czysta akademja papieska w sali Śniade- 
ckich U.SB. 

Za przykladem Stolicy, gdzie w, unoczy- 
stościach osobišcie bienze udziat Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej i wszystkie wła- 
dze oraz przedstawiciele całego społeczeń 

stwia. W dniu 12 lutego zarówno w kościele 
jak i na akademji będzie obecne całe Wil 
no ma czele ze swoimi: dygnitarzami. 

Wszystkie organizacje społeczne, aka- 
demiekie, wojskowe, kultumalmo-oświato- 
we, spontowe, zawodowe, fachowe, cechy, 
związki zawodowe itd, proszome są tą dno- 
gą o delegowanie swoich przedstawicieli i 

pocźtów: sztandamowych zarówno do kości 
ła jak i ma uroczystą akademję. Miejsca dla 
przedstawicieli władz i społeczeństwa będą 
warezerwiowame. 

fWistęp ma akademję bezpłatny, 
dla wszystkich. 
EEETWZPRTEROZNY TOON ERCORZZCSZ UTONIĘCIA 

JUBILEUSZ M. KOCHANOWSKIEGO 

wolny 

  

We wtorek 7-go lutego zasłużo- 
ny kapelmistrz p. M. Kochanow- 
ski obchodzi jubileusz swej 30-le- 
tniej pracy na polu artystycznem. 
Działalność Jubilata promieniowa- 
ła szeroko, obejmując wszystkie 
większe teatry Połski. Teatr mu- 
zyczny Lutnia w celu uczczenia 
Jubilata przygotowuje efektowną 
operetkę Lehara „ wicz” w 
której weźmie udział cały zespół 
z p. Janiną Kulczycką na czele. 

PALIT TE TENS ESA ADOBE 

czar, K. Przysiecki, (Niešwiež), E. Sedlis, W. 
Szalewicz, T. Wąsowski, R. Zarcyn, (Lida), D. 
Zeldowicz. 

Na delegatów do Naczelnej Izby Lekarskiej 
wybrano: prof dr. A. Safarewicza dra M. Cir- 
szowicza i dra E. Maciulewicza, 
„W skład komisji rewizyjnej weszli: dr dr P. 

Czyż (Baranowicze), E. Globus, H. Rudziński, 
Z. Zawadzki i B. Żabko-Potopowicz., 7 

— SODALICJA SW. PIOTRA KiA- 
WERA DLA MISYJ AFRYKANSKICH, — 
Dnia 5-g0 bm. Braetwo św. Genezjusza 
Sceny Katolickiej odegra sztukę ludową pt. 
„Bez ten św. Opłatek w 3-ch aktach. 

Początek o godz. 7 wiecz. w sali przy 
kościele Św. Jama. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wilnie. We wtorek 7 lutego r.b. w lokalu T-wa 
przy ul. Lelewela 8 — odbędzie się 96 zebranie 

miesięczne, na którem prof. dr. Stanisław Za- 
jączkowski wygłosi odczyt n.t.: „Król Włady- 
sław Łokietek" (W 600-ną rocznicę zgonu). 

Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp wolny. Go- 

ście mile widziani. 

— Zebranie Rodzicielskie w szkole technicz 
nej. Dyrekcja szkoły podaje do wiadomości, iż 
zebranie rodziców uczniów Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie (niedziela wywiadow- 
cza) odbędzie się dnia 5 lutego 1933 r. o godz. 
12-ej w gmachu szkoły przy ul. Holenderni nr. 
12. Obecność wszystkich rodziców względnie 
opiekunów jest obowiązująca. 

Cierpienia wątroby leczy Naturalna  Sół 
ka. Gen. Ret Dr. K Wenda, Warsza 

wa, Krakowskie Przedmiešcie 45. 

RÓŻNE 

— AUDYCJA HEBRAJSKA W RA- 
DJO. — Na skutek starań hebrajskiego 
studjo dramat. 'radjostacja wileńska prze- 
zmaczyła pół godziny w dziu 11 b. m, na 
audycję, poświęcona 60-leciu urodzin pisa- 
rza Ch. Bialika, 

— TARYFA: DROBNICOWA. — Ce- 
lem wzmożenia przewozów: drobnicy wła- 
dze kolejowe projektują znaczne obniżenie 
obecnej ogólnej klasy dnrobnicowej taryfy 
wyjątkowej węwnętrznej (A). Obniżka tamy 
fy objęłaby odległość do 200 km, i wymio- 
słaby w. początkowych stawkach 37 proc., a 
przy 100 km. 17 proe. 

Obniżemie tej taryfy. pociągnęłoby za 
sobą również zniżkę opłat na pnzesylki 'wa- 
gonowe (w; przewozach wewnętrznych, 'Po- 
nieważ taryfa: drobniicowa. mimo ilościowe- 
go ustopniowaniia jest dość droga dla. ita- 
mich towarów, przeto: projektuje się wpro- 
wadzenie dwuch dalszych klas, pośrednich 
w formie taryf wyjątkowych. 

— BRIAK INSTRUKCYJ CZY SAMO- 
WOLA KONDUKITORA ? — Przed tygo- 
dniem, na: prośbę szeregu marciarzy zwra- 
caliśmy się na: tem miejscu do Dyrekcji 
Arbonu z prośbą o: wyjaśnienie, czy obo- 
wiązuje madal zeszłorocme zarządzeme 
а propos wpuszczamia. do autobusów narcie 
rzy z nartami. Jak widać Dyrekcja wyda 
ła odnośnie zarządzenie gdyż komduktorzy 
mie czynili przeszkód i iw maszymach ma 

  

   
p 

Początek o godz. 22. — Stroje balowe. 

  

  

Nowoczesny system || 
Й 7 ° 

badania środków żywności 
jest przyczyną coraz to bardziej wzrastającego po- 

pytu na Norweski tran wątrobiany, przekonano się 

bowiem, że Norweski tran zawiera nietylko nie- 

stwierdzoną nigdzie dotąd najwyższą ilość witamin 

(500 jednostek witamin A. i 200 do 250 jednostek 

witamin D. na 1 gram), ale też ilość jodu wystar- 

czającą, by zapobiec tworzeniu się choroby wola, 

TRAN NORWESKI | 

  

  

  
  

  

Wyrok w procesie T-wa Szkoły Białoruskiej 
Wczoraj o godz. 1-ej po południu zapał W motywach wyroku sąd zaznaczył, że a 

wyrok w toczącym się od paru dni procesie ile w stosunku do trzech pierwszych oskarżo- 
przeciwko b. członkom zarządu T-wa Szkoły nych przewód sądowy nie potwierdził ich wisy 
Białoruskiej. — o tyle pozostałym oskarżonym wina ich co 

Mocą tego wyroku trzej oskarżeni: adw. do prowadzenia działalności komunistycznej zo 

Steckiewicz, Petkiewicz i Szyrma zostali unie stała udowodniona wcałej rozciągłości.. 
winnieni. Oskarżeni zaś Sakowicz i Cerach Odczytanie wyroku odbyło się przy wyjąt- 
skazani zostali na 3 lata więzienia każdy, za$ kowo przepełnionej publicznością sali. 
oskarżony Skórko (21 lat) na 2 lata. PASZE: 

Napad na gajowego 
WILNO. — W łasach olkienickich ae = stępnie RY mu rewołwer, zamierzali 

tów będący na lustracji gajowy Jan: Gił spot go zastrzelić. ZA WZA : 
kał "A Józeta Wersockiego w Gii uniknął śmierci jedynie dzięki temu, że 
towarzystwie jeszcze jednego osobnika. „ począł błagać napastników, aby mu darowali 

W chwili zatrzymania kłusownicy rzucili życie, gdyż ma rodzinę. 
się na Gila, obalili go na ziemię, zbili, a na- 

dż ) 3 le można 1 idzieć czywa w rękach W. Szczepańskiego i prof. 
ak оЫЕ m Adama Ludwiga. Ceny biletów najniższe. 

Niestety. inksto widać ko №бо- і‹ош:т“:)щ‘ёда\:]іёпіц rewji gos a 
Т li po' % mi, gdyż NOE wyłosowane zostały pomiędzy widzów następu 
raj, ma końcowym przystanku linji Nr 1 jące upominki:. p. Szabliński — płyty gramoio- 
(ul. Gedymina) komduktor Nr 12 wręcz nowe z firmy „Filharmonja* (Wielka 8), p. U- 
nie wpuścił: kilku mamciarzy (w ich liczbie miastowska — kaseta perfumeryjna z firmy 
3 panie) mimo, że autobus był pusty. Prużan (Mickiewicza 15), p. Golender — toreb 

Konduktor następnego autobusu nie ro- ka damska z firmy Podzelwer, (Mickiewicza 7) 
bił żadzrych trudności por. Jurczyński — bilety teatralne, p. Bereznow 

MOE ski— bilety teatralne. 
Nasuwa się pytanie: czy konduktor Н 

Nir 12 mie był poimformowany, czy tylko CO GRAJĄ W KINACH? 
była to zwykła, bandzo w, tym wiypadku dla 
zainiteresowanych miepnzyjemna, samowo- REWJA — Banda Bubula. 

? CASINO — Congorilla. la ? 

Z IPOGOTOWIA L S — РАМ — Przedziwna sprawa Klary Deane. 
W m. styczniu Pogotowie Ratunkowe było 4 = 
czymne w 625 wypadkach. W tej liczbie wy. R RZ Pawiaka ŁOŚ 
jazdów: ma: miasto było 330. w pozostałych HOLLYWOOD — Pod kuratelę. * 
wypadkach pomocy  udzielomo mia miej- ŚWIATOWID — Rok 1914. 
seu. 

<WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
‚ ; WYPADKI I KRADZIEZE Przy zepsutym żołądku, zaburz. h tra- 
1 joli AG Alona ch CIĘŻKIE POBICIE. — Na ul. Nowo- wienia, niesmaku w ustach, bólu w skroniach, : и 

gorączce, zaparciu stolca, wymiotach, lub roz- gródzkiej podczas wczorajszej bójki powstałej 
z nieznanych powodów został ciężko wolnieniu, już jedna szklanka naturalnej wody ю gorzkiej „Franciszka-Józefa" zalecanej przez ny Abram Tamuz (Dyneburska 24). Umie- 
szczono go w Żydowskim. lekarzy działa pewnie szybko i dodatnio. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA — NY. — Zginęła po wi z 
domu 20-letnia Mickiewi TEATR I MUZYKA — са 22). Policja wszczęa poszukiwania. 

— Teatr Wielki na Pohułance. „Car Iwan 
Groźny”. — popołudniówka. — Dziś o godz. — TAJNE GORZELNICTWO. — Na 
4 po.poł. wobec przepełnionej widowni ostai- terenie pow. brasławskiego, dziśnieńskiego, 
nich przedstawień tej sztuki, powtórzona bę- postawskiego, Święciańskiego i oszmań- 
dzie jako ostatnia popołudniówka. „Car Iwan skiego ujawniono w; ub. miesiącu kiikana- Grožny“, 0 A. Tołstoja, a akcji, ście tajnych gorzelni. Podczas rewizji zna- 
mocnemi jej akcentami i przepychem ta- gam; ró у onej sam 
wy należy do cenniejszych widowisk Ob leziono około 300 wów wypędzonej В 
sezonu, Na czele zespolu w roli tytułowej dyr. gonki, = mnóstwo zabieni, . przyrządów 

gorzelnianych itp. 
56 chłopów, trudniących się nielegalnie 

Franciszek Rychłowski. Ceny zniżone. 
— „Mademoiselle* Dziś wieczorem o godz. 

gorzelniictwem, pociągnięto do odpowie- 8 ostatnie widowisko świetnej sztuki najnow- 
szego repertuaru, komedja „Deval'a „Mademoi 
selle“ trešcią swą wywołująca żywe i gorą- 2 ce dysputy. Świetne wykonanie sztuki i epra — NIELEGALNA BROŃ. — W ciągu 
wa dekoracyjna dają pełne zadowolenie wi- ub. miesiąca ma terenie poszczególnych dzom. W roli tytułowej doskonała aktorka powiatów województwa wileńskiego or- 

gama policyjne skonfiskowały kilkanaście 
strzelb, karabinów, rewolwerów. i bagne- 
tów: oraz kilkaset sztłuk maboi: Posiadaj: 

scen stołecznych Jadwiga Żmijewska. Sa Jadwiga Žmij 

nielegalnie broń zostali pociągnięci do od- 

  

Il. nieodwołalnie ostatnie widowisko historycz- 
nego reportażu A. Tołstoja „Car Iwan Grožny“ 
w. premjerowej obsadzie. Będzie to ostatnie 
widowisko tej zewszechmiar interesującej sztu 
ki. Wobec wyjazdu dyr. Rychłowskiego na go 

z występy do kilku teatrów polskich ceny 
20 gr. о 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie. — dnia 7 II. rb. wyjeżdża z 
doskonałą sztuką Verneuilla „Egzotyczna ku- 
zynka“. Premjera odbędzie się dnia 7 II. w 
Nowoświęcianach. Dnia 8 Il. „Egzotyczna ku- 
zynka w Święcianach, 7. II w Brasławiu, 10. il. 
mw Duksztach. 

Lutnia. Dzisiejsze 

W poniedziałek dn. 6 

powiedzialmości. 

  

Usuwa zmarszczki, zapo- 
biega tworzenin się no- 
wych, perć plamy i 

a L L i ai 

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

sprzed*ż 

  

— Teatr m 
przedstawienia po cenach zniżonych. Dziś od- 
będą się dwa widowiska. Po południu o g . 4 
po cenach zniżonych ujrzymy po raz ostatni 
przepiękną operetkę Falla „Róże z Florydy"-— 
Wieczorem o godz. 8,15 również po cenach zni 
żonych ukaże się wspaniała rewja „Yo-yo* w 

  

wykonaniu całego zespołu artystycznego. Bę- GÓRNO 
dzie to ostatnie przedstawienie rewji w sez»- L A = 
nie.. Podczas widowiska rozlosowane będą ŚLĄSKIEGO 
wśród publiczności cenne upominki nadesłane 
przez firmy wileńskie. Ceny zniżone. 

trzi lowe — propagand 
w Lutni. — Jutro w poniedzialek przedstawie- 
nie Z įr Ta NC Wystawiona z0- 
stanie pełna humoru i werwy arcywesoła 
retka Kollo „Lady Chic", Ceny PROPAKAARÓWE — KRADZIEŻE. — Ze strychu domu 

Jubileusz M. Kochanowskiego w Lutni. przy zaułku Lidzkim Nr. 19 skmadziiono naj 
We wtorek najbliższy wystawiony zostanie szkodę Rynkiewicza. Władysława, Lista Aj- po raz pierwszy wartościowy utwór muzyczny zyka i Jamuszkiewiczówny Janiny różną Lehara „Carewicz*. Będzie to jednocześnie u- bieliznę wartości 90 zł. Za sprawcą kradzie 
roczystość jubileuszowa ku uczczeniu 30-letniej ‚ L IAL według dochodzeń, jest Ja- 
pracy teatralnej zasłużonego kapelmistrza Mie- zy: Ad: zaś sind ь, 3 
czyslawa Kochanowskiego. „Carewicz“ ukaže Nuszkiewicz Jozef, łego miejsca za- się w nowem efektownem obramowaniu sceni- mieszkania — wszczęto poszukiwania. 
cznem. Z miezamkniętego mieszkania domu 

E Nr. 21 przy ul. Antokolskiej na szkodę Ryn 
kiewiczówny Aleksandry skradziono palto 
damskie wartości: 65 zł. Ustalono, że palto 
skradł Kowalikis Antoni (Amotkolska. 25-27) 
którego narazie nie przytrzymano. Palta 

KONCERNU GIESCHE 5Р. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowsnych wozach. 4     
oranek operowy w Lutni. — Staraniem 

Wil. Tow. Operowego odbędzie się w niedzielę 
12 lutego o godz. 12.30 p.p. poranek popular- 
ny, składający się z aryj i scen operowych 
kompozytorów doby klasycznej, oraz współcze 
snej w wykonaniu najwybitniejszych sił zespo 
łu operowego. Kierownictwo artystyczne spo-



RUDOMINO. 
— Teatr Strzelecki. — W Popowszczyźnie 

gm. rudomińskiej zespół teatralny Związku strze 
leckiego odegrał „Jasełka*. Biorąc pod uwagę, 
że Popewszczyzna jest bądź co bądź zapadłą 
wioską, trzeba z całem uznaniem podkreślić, że 
teatr strzelecki zaimponował nawet mnie miesz- 
czuchowi, który przypadkiem tam się znalazł, nie 
mówiąc oczywiście o „tubylcach'*, którzy szczel 
nie, do ostatniego miejsca wypełnili przestroniią 
świetlicę. Nie można mi będzie wziąć za złe 
tej niedyskrecji, jeśli powiem, że całą zasługę 
tego ładnego przedstawienia należy przypisać 
niezmordowanej w społecznej pracy nauczyciel- 
ce p. Marji Zienkównie, będącej reierentką wy- 
chowania obywatelskiego Zw. strzeleckiego. 

„Wilnianin*. 

MOŁODECZNO. 
— UCZCZENIE WETERANA 1863 R. O u- 

roczystym obchodzie 70-tej rocznicy Powstania 
Styczniowego donoszą z Mołodeczna. Szczegól- 
nie uroczyście wypadła rocznica w gminie gró- 
deckiej, na terenie której, we wsi Poniatowsz- 
czyzna, mieszka weteran 1863 roku p. Kodź 
Władysław. Starosta powiatowy, w asyście ko- 
mendanta powiatowego Związku Strzeleckiego i 
wójta gminy, wręczył p. Kodziowi pismo p. 
Wojewody Wileńskiego z wyrazami uznania i 
życzeniami Oraz nadesłany z Wiina dar hono- 
rowy. Weteran podziękował ze wzruszeniem p. 
staroście, poczem wzniósł okrzyk na cześć Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Poiskiej. 

— NIEPROSZENI GOŚCIE. Z Moło- 
deczna donoszą, iż przed paru dniami na 

terenie gm. rakowickiej bawiło kilku ho- 
dumowców, którzy badali grunt w celu za- 
łożenia agend sekty. Sekciarze po zbadaniu 
terenu zrezygnowali z gminy: rakowiekiej 
i postanowili: założyć sektę w pow. iwoło- 
żyńskim, gdzie wyznawców i sympatyków 
Hodura jest, około 200 osób. 

— POBITY PRZEZ SYNA. — We wsi 
Grzesiny w domu Michała Kuczbarowa wynik 
ła bójka podczas której syn Kuczbarowa Ana 
tol zadał kilka ciężkich ran w głowę i plecy 
Qjcu i po dokonaniu tego czynu zbiegł. 

WILEJKA 
— ZGON NA DRODZE. — We msi 

Ozenwialki gminy chocieńczyckiej zgon za- 
skoczył 80-letniego gospodarza tej wsi ma- 
awiskiem Ludwika Szachraja w drodze na 
wozie. Koń dowiózł zwłoki do samego do- 
miu zmarłego. 

KOWALCZUKI 
LOSE okazji przypadającej 70-letniej rocz- 

nicy Powstania Styczniowego oddział Zwią:ku 
Strzeleckiego w Kowalczukach zorganizował u- 
roczysty obchód. 

Na akademji w świetlicy strzeleckiej zgio- 
madziło się przeszło 120 osób. Nauczycielka 
miejscowej szkoły p. Malinowska wygłosiła od- 
czyt nt.: „Geneza i przebieg powstania 1863 r", 

p. Hanka Bołhowiczówna wypowiedziała wiersz 
„List z Sybiru“, a chór strzelecki pod kierow- 
nictwem nauczyciela p. Kordowicza odśpiewał 
szereg pieśni patrjotycznych. 

Na zakończenie akademji prezes Zw. strze- 
leckiego ob. Mikulski wygłosił jeszcze jeden o- 
kolicznościowy referat, poczem zebrani odśpie- 
wali hymn narodowy. 

ŚWIĘCIANY 
— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. Podczas 

zabajwy mw Soldziniszkach gminy łyntup- 
skiej Sylwester Borejko tak  mieostrożmie 
obchodził się z pistoletem domowej roboty, 
Że postrzelił w plecy włościanina Kanapi- 
nia, którego w. ciężkim stanie odwieziono 
do szpitala wi Święci 

Wa POSTAWY 
——- W dniu imienin Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej Polskiej. W dniu 1 lutego r.b. Banik 
Federacji PZOO w Postawach odbyła się uro- 
czysta msza w miejscowym kościele paraija!- 
nym na czešč Solenizanta Najwyžszego Dostoj 

nika Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta Igna 
"cego Mościckiego.  Rzęsiście oświetlony ko- 

Ściół zgromadził przedstawicieli Władz i Urzę 
dów zespolonych jako też różnych  organiza- 
<yj i społeczeństwa. Po odprawionej Mszy 
św. składano życzenia pomyślności i zdrowia 
«а Pand Prezydenta, na ręce zastępcy star)- 
sty powiatowego p. Kazimierza Protasewicza. 

„Обеспу“. 

Z POGRANICZA 
— ZASTRZELONY PRZEMYTNIK. — Ło- 

tewski strażnik koło Turmontów zastrzelił Wa 
cława Darniewskiego z pow. dzišnienskiego, 
który z workiem naadowanym rodzynkami, po 
chodzącemi z przemytu usiłował dostać się za- 

SPORT 
HOKEJOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

Krymica, 2 bm. 
I DZIEŃ MISTRZOSTW 

W drugim dniu Mistrzostw, rainio, 0 go- 
dzinie 11.30, rozegrano jeden mecz I gru- 
py iw wymiku którego Pogoń po zwycię- 

stwie z Sokołem 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) zakiwa- 
lifikowała się do finału, niemal z całą pew 
mością, mając 3 pkt. i br. 1:0; 2) Sokół 
— 2 pkt. br, 5:2; 3) A/Z.S. W-wa — 1 pkt. 
ibr. 0:0; 4) Onisko — O pkt, br. 1:5. Gra 
obu drużyn nie stala wysoko. Pogoń gra- 
jąca solowemi przebojami wybitnie rozcza- 
rowała, wykazując słabszą miż jw walce z 
A.Z.S.-em formę. Sokół, natomiast rów- 
nież grający przypadkowemi przebojami, 
dociągnął się do poziomu swego przeciwnii- 
ka — tworząc równą parę, co jest jeszcze 
jednym dowodem upadku hokeją w Polsce. 
7 (Pogoni wyróżnili się Maurer i Sabiński, 
@ Sokoła — Wołkowski i Torłowski w bram 
ee. Obie drużyny stosowały grę ciałem, jed 
makże bez wyraźniejszych faulów. Odjpo- 
wiadałby raczej wymiik: remisowy, tembar- 
dziej, że bramka była: samobójcza. 

Przebieg. (W pierwszej tercji gra jest 
wyrównana.Na 3* groźną sytuację po prze 
iboju Sabińskiego wyjaśnia Torłowski. Kil- 
Ika przebojów [Wiołkowskiego likwiduje 

Manuer. Wogóle słynny napastnik Sokoła jest 
dobrze pilnowany. W drugiej tercji Pogoń 
zwiększa (tempo, Sabinski przeježdža obro- 
nę, lecz krążek zwija mu się ma kiju, co 
ratuje Sokół. Pogoń gmiecie, lecz strzały 
Zimmiera, Weissberga i Sabińskiegio, albo 
chybiają, albo broni bramkarz. W 6 pa- 

> 

da jedyna — samobójcza bramka dnia, 
Weissberg strzela wysoko—zdaleka, For- 

kas (obrona) usiłuje zatrzymać ręką, lecz 

jedynie myli kierunek i Torłowski jest 

bezradny. 1:0 dla Pogoni. Gra się wyrów- 
muje, lecz więcej z mniej ma Pogoń. Atak So- 
koła. się nie rozumie. W! trzeciej 'tercji gra 
jest b. jałowa. Pogon „nawala“ czas. Jedy- 
ny ciekawy moment w; 11, kiedy bramkarz 
odbija strzał Zimmera na kij Sabińskiego, 
jecz iten) chybia, mie wykorzystując z 3 mtr. 
dogodnej sytuacji. Sędzia odgwizduje 
mecz, Prowadził p. Sachs. Składy drużym: 
Sokół: Torłowski, Forkas, Jasiński, Woł- 

kowski, Żelski, Reyman, Kalman, Kochań- 
ski, br-cia, Kłaput. 

Wieczorem dnia dzisiejszego A.Z.S. Po- 
znań gra z Legją i K.P.W. „Ognisko z 
IAJZ.S. Warszawa. W razie przegranej, 

Ognisko odpadnie definitywnie. W. Preiss, 
ж * * 

Jiak wymiika: z depeszy PAT, zamieszczo 
mej w numerze wiezorajszym, Ognisko prze- 
grało z AZS'em warszawskim, a więc, tem 

samem „pnzekreśliło!* sobie możność iwal- 
czenia w finałowych spotkaniach. 

stoijćcka 
JAK SDOŁPCE  OBCHODZILY 

IMIENINY PANA PREZYDENTA. — Z 
inicjatywy BBIWIR Imienimy Pana Prezy- 
denta obchodzono w roku bieżącym w na- 

szem miasteczku bardzo uroczyście, W 

związku 'z tą uroczystością wydała: Rada: Ро 
wiatowa. BIBIWIR specjalną. odezwę do oby- 
twiateli miasta. W wigilję Imienin odbyła 

się staramiem Kółka: fizyczno-chemicznego 
młodzieży gimnazjum państwowego uro- 
czysta wieczomica. Zgmomadziła: oma. w sa- 
ii „Ogniska Kolejowego naczelników, miej 
scowych urzędów cymilnych i: wojska, sfe- 
my rodzicielskie i bardzo licznie zebraną 
młodzież szkolną. Bardzo pięknie wykona- 
my program. był przez publiczność żywo 0- 
klaskiwany. Wysłano również telegram gra 
tulacyjny do Dostojnego Solemizanita. 1 lu- 
tego: odbyło się w kościele parafjalnym u- 
roczyste nabożeństwo, odprawione przez 
ks. proboszeza Dudę-Dziewierza. Przedsta- 
wiciele władz i urzędów. z p. starostą Kul-- 
iwieciem, p. pułkownikiem  Bezegiem na 
czele, młodzież szkolna i tłumy wiernych 
wypełniły. kościół. W cerkwi odprawił na- 
'bożeństwo O. Tomaszewski, w symagodzie 
rabin Soroczkin, Miasto było ubrane sztam a 

  

darami iwowemi, mastrój panował 
świąteczny. (Wiieczonem piękny bal iw. „Re- 
ducie“ zalkończył tem podniosły dzień. 

grodźięn rka 
— IPOMOC SZIKOLNICTWU. — Dziś 

w. dniu 5 lutego odbyła się kwesta: uliczna 
na cel pomocy; szkolnictwu polskiemu za 
gramicami. 

— POSIEDZBNIE WIYDZ. POWIAT. 
— W dniu 8 lutego b. r., o godz. 10-ej od- 
będzie się posiedzenie Wydziału Powiato- 
wego Sejmiku Grodzieńskiego. 

— KOMUNIKAT KINOWY. Już 
iwikrótce w. kinie Apollo — Dominikańska 
26 — najsławniejszy Śpiewak świata — 
masz rodak Jan Kiepura w. filmie „Pieśń посу“. 

ani 

  

ŚŻWIĄKOU WII 

Kino „ĄPOLLG" 
daminik. 26. 

Potężny tilm produkcji 1932-33 r. 

Rasputin 
dramat grozy, ciemnoty i rozpusty 

w rol. gł. 

CONRAD VEIDT 
Е Wstęp od 49 gr. 
| 

  
  

  

  

Kino „POLONJA” Pocztowa 4 
Wstęp 49 gr. 

RITA VST EE SAT EO 

Najnowszy tilm produkcji Sowkino w 
Moskwie, który uczynił przewrót w 

wszechświatowej kinematograłji 

ВЕТООЙИ 
(Putiowka w żyzń) 

100 proc. dźwiękowiec w jęsyku ro- 
syjskim, w reż. Mikołaja Ekka. 

  

      
į KINO „PALACE 

Gryeszk. 18. 

Potężny dramat erotyczny osnuty na 
tle powieści Warwicka Deepinga 

„Kapitan Sorfelł i jego syn* 

| OJCZE 
w rol. gł. Imogena Robert sen, Louis 

Wolhaim, I H. Warner. 

'step 49 gr. 

  

  

  

FIRMA RADJCWA „„E.ARRAKĘ““ 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. X. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
3-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumałatorem, baterją anodową 
i sprzętem anienowym 

Przy zamawiania nałnży wpłacić па PLO, N. 
82,157 zł. 20. Pozostalońć za zaliczaniem. 

  

   
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

nouogžėdzka 
— MWYJAZD (P. WOJEWODY SWI- 

DERSKIEGO DO KRYNICY! — W dniu 

dzisiejszym p. wojewoda Świderski wyje- 
chał do Knynicy na dwutygodniowy urlop 
'wypoczynikowiy. 

— OTWARCIE SLIZGAWKI PRZY UL. 

BECZKOWICZA. — (W' dniu dzisiejszym 
(5.2) odbędzie się otwarcie ślizgawki na 
stawie p. Owezynnikiowa, pnzy ul. Z. Becz- 
kowicza. W porze wieczorowej — elektrycz 
me oświetlenie. (W! miektóne dni przygrywać 
będzi omkiestra policyjna. Wstęp za mini- 
malną opłatą. 

— KURSY NARCIARSKIE, — Sek- 
cja narcianska PZN przy Podokręgu Z. $. 
Nowogródek uruchamia w dniu 6 b. m. 
pieriwsze kursy narciarskie dla. początkują 
cych marcianzy: pod ikierunikiem fachowego 
imstrulktora. Zbiórki kunsistów — przed 
gmachem Urzędu Wbojewódzkiego. Kurs 

ranny — rozpoczyna. się od godziny 1l-ej, 
wiieczorowy: od godziny: 16. Program kursu 
przewiduje 15 lekcyj. Opłata za! lekcję od 
25 do 30 groszy. 

Zgłoszenia: przyjmują: p. Wiiermiewicz, 
gmach urzędu wojew., pokój Nr 34, tel. 79 
— w godbinach urzędowych i 

p. M. Czechowicz, gmach stamostwa po- 
wiatowiegio, pokrój 24, telef. 24 — również 
w godzinach biurowych. 3 

— „BAL PERKALIKOWY'* NA RZECZ 
SZKOŁY SS. NAZARETANEK, — Komi- 
tet opieki rodzicielskiej szkoły powszech- 
nej ss. Nazaretanek w Nowogródku onga- 
nizuje wi dniu 11 bm. w salonach Ogniska 

„Bal penkalikowy”, starając się o zongami- 

zołwanie rozmywiki: tamiej, wesołej i do- 
brej. 

Dochód z balu — przeznaczony na 
qzecz szkoły: ss. Nazaretianek. 
  

  

Gorsety I pasy lecznicze 
oraz 

DLA DZIECI 
naplecznik SZKOLNYCH 

L. Winnikowa 
Baranowicze ul. Szosowa 92 

(vis-a-vis ul. Nowogrėdzkiej) 
  

  

  

FILIA 
naszeej Administracii 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro)       

  

TĘCZA — Nr. 6. Ozdobą zeszytu 
wodnie są reprodukcje wileńskich gobelinów, 
z których jeden zdobył dla siebie całą stroni- 

nieza- 

cę!.. Doskonałe zdjęcia ]. Bułhaka i wspaniaia 
technika reprodukcji pozwalają odczuć całe 
piękno arcydzieł sztuki tkackiej i mistrzostwo 
pęndzla wielkich artystów. Pozatem Wilno zna 
lazło swoją stronczkę dzięki p. F. Dangłowi, 
który skreślił żywy feljeton p.t. Ма wilczym 
tropie. P. Dangel jest wielkim zwolennikiem 
polowania, p. j.L. woli raczej  kłusownictwo. 
„Złodziej w ршарсе“, a szczególnie komentarz 
literacki do tej fotografji nie robią zbyt do- 
brego wrażenia. Przebogaty reportaż z całe 
go Świata, jak zwykle, jest ciekawy i zajmu- 
jący. 

„GAZETA LITERACKA* — Luty 1933 
— Nr. 5 zwiększony. Poezje: Z. Gawraka, A. 
M. Nowakowskiego, L. Świeżawskiego, B. Ży- 
ranika. Proza: J. A. Gałuszka: Książka wspa- 
miała, St. Grabiński: Willam Horzyca, W. Gó- 
recki: Człowiekiem jestem, K. Homolacs: Za- 
gadnienie polsko—żydowskie, K.L.K.: Dysku- 
syjne zachcianki, T. Kudliński: Próchno, L. 
Patrycy: Wizja Tajemnicy, A. Stawarski: Aga- 
ry, Wł. Wolert: Bartrand Russel. Reprodukcje 
obrazów Jacka Malczewskiego i rzeźb St. Zbi 
gniewicza. Książki — Muzyka — Teatr — Spra 
wozdania — *Kronika. 

Ofiary 
Konsystorz Wileński Ewangelicko-Refor 

mowany przesyła przy niniejszem 50 złotych, 
jako ofiarę na bezrobotnych zamiast kwiatów 
na grób ś.p. ks. Superintendenta Felicjana Kur- 
natowskiego zmarłego w dniu I lutego 1933 r. 

tru Polskiego w Warszawie. 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 5 LUTEGO 1933 R. 

10.00: Nabożeństwo. 11,58: Czas. 12,10: 
Komun. meteor. 12,15: Poranek symf. , „Zagad 
nienia oświaty dla ludzi pracy w dobie obec- 
nej' — odczyt, d.c. koncertu. 14.00: Pogad. 
konkursowa. 14.20: Audycja góralska. 14,5z: 
„Czystość na wsi* — pogadanka. 15.05: Au- 
dycja dla wszystkich: „Literatura ojczysta” = 
pogad. 15,15: Kolendy w wykonaniu chóru 
„Ogniska” kolejowego 15.20: „Unia Polski z 
Litwą" — pogad. 15.30: Kolendy w wykon. 
chóru „Ogniska“ kolejowego. 15.40: „Karna- 
wał* — pogad. 15.50: Płyty. 16.00: Audycja 
dia młodzieży. 16,25: Muzyka polska (płyty) 
16.45: Kącik językowy. 17.00: Koncert. 17.55: 

Program na poniedziałek. 18.00: Muzyka lekka. 
Wiad. bieżące, d.c. muzyki lekkiej. 19.00: Li- 
tewska audycja literacka. 19.15: Rozmait. 19,25 
Słuchowisko. 20.00: Koncert, wiadomości spor- 
towe, d.c. koncertu. 22,00 Muzyka taneczna. 
22,00: Komun. meteor. 23,00: Muzyka taneczn. 

WĘGIEL Kane. „Progress“ | 

KOKS wszystkich koksowiań 

BRYKIETY podsórze 50 „. podwórze 

w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 
nych wozach loco piwnicy dostarcza 

PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ. 

Ą,BEWELs wino 
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 
Składy: bo<znica własna, Kijowska 8, tel. 999 

  

  

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* 

Król bulwarów paryskich 

GEORGES MILTON 
w swym najnowszym filmie 

BALET z LJ 

Na scenie: Radwan i Rymkiewiczówna oraz popularny LOPEK 
Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w niedzielę i święto o godz. 2-ej popoł. 

fontanna dowcipu! Żródło 
wesołości 

Najweselszy film sezona. 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

BANDA BUBULA 

  

Dz.ś ostatni dzień! Początek a godz. 2-ej. Na scenie: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 Gošcinne występygznanych artystów teatrów „Morskie Oko” 

i „Oui pro Ono“ MAŃEA RUNOWIECKA wedetta rewji stołecznej, 
Dźwiękowe 

Kino Aleksander SU CH CIC Kl susdienie pla pik; Stanisław BELSKI 
HELIGS niezrównany wykonawca piosenek charakterystycznych. — spiew -Humor aktuaja etc, Na ekranie: Sobowtór 

Mariany Dietrich nowa gwiszda Tatullach Film teu osiąg - 
Bankheadi Garry Cooper w przebojn Świat. $ z A T A N Z A z D R 0 S c I nał największy 

sukces na ekranach Ameryki i Europy. — Ceny przystępne. — Seansy o godz. 2,4, 6, 8 i 10.20 
  

  

Dziś 2 godz. przygód i niebezpieczeńsiw! Pierwszy dźwię, nakręcony całkowicie w stepach d/ungli afrykańskiej p. t. 

„ © KN ©& © RY L L A* 
Poemat o kreju czarnych liliputów i malpoludėvw-olbrzymėw, niezrėw: ana rewja lampartów, lwów, hipopotamów, kroko- 

dyli, nosorożców, żyrał i słoni, -— Jest to film dla wszystkich. Znakomity kontrast ćywilizacji i prymitywu 
Nad progr: Najn. tyg. dźwięk. Foxa, Pocz. og.4 6,8110,20,w d świąt. og 2. Dla młodzieży dozwolone. Ceny od 20 gr. 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41   
  

Wkrótce! Najweselsza k: medja sezonu W 

RAJ PODLOTĘKOW 
W ol. st ANNA ONDRA i KAROL LaMACZ reżyser filmów z VLASTA BURIAWA. 

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INe 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dziś ostatni dzień fascynnjącego lilma, który wyjątkową grą artystyczną oszołcmił Wilnian 

Przedziwna Sprawa Klary Deane (Oramat kobiety brutalnie 
potraktowanej przez los) 

Następny program: Podziw miljonów! Rewelacja Świata! Uwielbiana, ubóstwiana, genjalna 

oraz ulubieniec 

w olśniewającym dramacie czaru, zmysłów i namiętności 

publiczności, słynny CLARK GABLE 

„ZUZANNA LENNOX 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

    
  

Dziś! Perła humoru i wesołości z ndz. znanego wszystkim z łilmów „C. K. Faldmarszałek' i „On i jega siostra" 

  

  

  

  

Dźwiękowe kine a 

HOLLYWOOD B iiaė 
Mickiewicza522 

t tel. 15-28, г 
Nad program: Atrakcje džvięsowe. — Pocz. o g. 4, 6,8 i 1020, w dnie šwiąt. o g. 2-ei. 

uziśl Najnowsze polskie arcydzieło p. t. 

ADRI/ ITNEJ ADRIA" @ 
” wspaniały salonowy dramat w rolach gł, E, BODO, W. WALTER, LAWIŃSKI, Z SAWAK i DOLORES ORSiKI. 

Wielka 36 Nad program: Czar Prerji i Dżungli p. tt BUFFALO BILL najpiękniejsza sensacja wszystkich czasów w rol. gł. 
William, Desmond, Rex Bel, :os Bonome I Tom Tyler. 

Dziś! Wielka atrakcja sezonu, którę każdy musi obejrzeć! Nieśmiertelna epopea wielkiej milości i bohaterstwa p. t. 
Dzwiękewy [11 „Rok 1914*, to rok zawieruchy wojennej, io rok legionów połskich. to 
Kino-Teair film, ktory wszystkich porwie i wruszv. — W rol, gł.: królowa ekranm 

JADWIGA SMOUSARSKA, WITOLD CONTI i chlsba teatru Staniskaw- 
„ŚWIATOWID” 55 skiego BAZYLI SIKiEWiCZ. — Przepiękne pieśni legjonowe, kozackie   Mickiewicza 9. i inne w wykonaniu chórów: Dans, opery i kozsków kubańskich, Dla młodzieży dozwolone. 

s. GABINET s 0 fi Į G $ Z a n į a Racjonalnej kosmetyki leczniczej 
Wline, Mickiewicza 31 m. 4. 

Kasa Chorych w Wilnie podaje da URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, %- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyww- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Rormona“ 
według prof. Spuhia. Wypadanie włosow, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyku w 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kcszes- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Wet 

    
  

wiadomości p. p. Pracodawców, że 

z dniem 1 lutego rb. przystąpiła do rozsyłania list płatniczych za służbę domo- 

wą i dozorców. Listy płatnicze będą drukowane na blankietach nadawczych 

Pocztowej Kasy Oszczędności, któremi należy posługiwać się przy uskutecznia- 

niu wpłat we wszystkich Urzędach Pocztowych oraz Komunalnej Kasie Oszczę 

dności, ul. Mickiewicza 11, i w Kasie Chorych, ul. Zawalna 6. 
Е 

  Wpłaty należności oraz zawiadomieenia o wstąpieniu i wystąpieniu z pra- 

Dr. Walfson MA" A SE kaszę i mąkę polecają 
weneryczne,  moczo - B-cia Gołębiowscy. —* 

płciowe, skórne. Ul. ul. Trocka 3. 
Wileńska 7, tel. 10-67. -- -—- — ` 
odd9—1i 4—8 OKAZYJNIE 
- —-—->>PRZEDAJĘ 

sgę Ciężary do gimnastyki 
Dr Ginsberą ślieticznEj, 3 kredens 
choroby skórne wene- rzeżbiony, zegar duży 
ryczne i moczopłciowe. (antyk), obrazy stare, 
Wileńska 3, ой 8 — 1 akwarele,  rzeżby 

i 4 — 8. Tel. 567. Wielka 3 — 11. 

cy pracowników będą przyjmowane przez Kasę Chorych w Wilnie (Zawalna 6) 

od dnia 15 lutego r. b. w godzinach od 8-ej do 13-ej. 

  (—) E. KĄTKOWSKI 

Komisarz Zarządzający. 

(—) J. GRADOWSKI 

Dyrektor. 

  

AAA o ооа P“ 
KUPNO Lokais 

"1 sPRZEGA2 "FĘTTTYTYWYTYYYYTEY 
" awwieewyyywywwywy SŁONECZNY 

DRZEW O duży PR 

Wilno dnia 4 lutego 1933 r. 

  

  

Związek Spółdzielni Mieczar-| Gaz mum DOKTOR 

    

  

  

  

skich I Jajczarskich Lekarze Żetócwicz pcha MS OE e 
ODDZIAŁ w WILNIE 1-—5 10868 (or. skórne, wenery - konkurenc. poleca — * PRA 

zawiadamia Szanowną Klijentelę, że od dnia z m czne, narządów moczo- „pŁ O MIE NŚ „2 MIESZKANIĄ A 
1lutego 1933 r. sprzedaż hurtowa i detal. DOKTUR wych. Piwna 5 Sprzedaż rów ciepłe 3 pokoje z kuch- 

е od 9 do I, 5 do 8--niež na raty. nią — wszelkie wygo- 
MASŁA SER W i JAJ Zygmunt wieczorem. RE o — - йу 00 wynajęcia Po- 

wicza 24. Ga я Зк 29, E a a saaa i AUGeILI DOKTOR dekanu Psia т 
Ep OCD WA ZSO EO choroby  weneryczne,zęj NOWICZOWA " —— — -- DO WYNAJĘCIA 

Ea EP i i kėk POPIERAJCIE 1 mieszkanie 3 pokojo- 
Końskiej Nr. J2 — W. Pohuianka Nr. 19 p ae w. mo ka WAS we Że „wszelkiemi wiy. 

— Sosnowej 11. ih од 12 ООО ЕЬ L 0 p P saaa Jau ; 
Ku zorem ul. Zamkowa Мискечисга 24 — @шНЙ нЯ шб 1 pokojowe ze wszel 

kiemi wygodami, Ceny* 
bardzo dostępne. Zwie- 
rzyniec Fabryczna 3-40 
— 12. 

FABRYKA "ao MEBLI 
W. WILENKII I $- 

Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 29, 
5 dom własny. Istnieje od 1843. 

žels 1277. URK 

WiLNO 

ŚZ. RABINOWICZ W. Stefańska 3 
Powrozy, szpagat, liny, ten, wojłok budowlany, filc, 

szczotki, pędzle oraz wszelkie wyroby powroźnicze 

  

MIESZKANIE 
| 3- i 5-pokojowe—do 
wynajęcia. Mickiewi — 

  

    

      
           

     
     
   
    

  

     
  

J Jadalnie, sypialnie, salon, 
5 : 

в'яь;пеіу,‚ łóżka niklowane ' Hurt Ceny zniżone Detal spytać u dezor 

angielskie, kredensy, stoły, 
У. ъ 

szaty, biurka, krzesła dębowe MIESZKANIE 
i t.p. Ceny znacznie zniżone, PRZEBÓJ SEZONU NA ROK 1933. SA: pak, kuchnia, 

CAŁA EUROPA NA GŁOŚNIK! suche, ciepte, <słonecz- 

“ i ni i ne. Jagiellońska 9—13. 
j łącznie w celu spopularyzowania naszej firmy Wo ' 

: цмцрокс:у_уг:; R a ważki licznych rzesz radjoamatorów. WREBRTTAFE WODO 
BÓ LE GEO ZAMIAST ZŁ, 400 TYLKO ZŁ. 175. : Różne 

` й Trzylampowy odbornik „Non Plus ultra 3“, najnowszej udo- ; 

й skonalonej konstrukcji, odbierający wszystkie europejskie sta- 17777 00970 AE 

PS cje na głośnik nadzwyczaj czysto i głośno. Zakres fal od D 
WARZYWNY 
1500 s. z mieszkaniem 

i szopą do wydzierża- 
wienia. — Antokol ul. 
Sióstr Miłosierdzia 8 - 

| 1 Dowiedzieč się od 
| 5 godz. wiecz. 

  

         

    
    

200 do 2000 metr. Zmontowany w eleganckiej nowoczesnej 

skrzynce, mahoniowej lub dębowej, Z Oda 

ści składowych. Obsługa nadzwyczaj łatwa. Do aparatu dod я 

jemy pełny komplet niezbędnych akcesorjów, EN 

2 lampy oszczędnościowe, 1 lampę głośnikową, sen „4-bie- 

gunowy, odtwarzający wiernie I czysto wszelkie głosy i mu- 

zykę, w pięknej skrzynce skomplet. odpowiednio do skrzyńki 

aparatu, 1 akumulator 25 amp. godz., 1 baterję anodową na 

100 V i komplet materjału antenowego. Gwarancja pisemną, 

dwuletnia. Instrukcja bezpłatna. 3 a , ` 

Zaznaczamy, że podana cena jest najniższa, wyjątkowa 

na czas ograniczony. Radzimy zatem skorzystać z tej nieby” 

wałej dotychczas okazji. Przy tak bowiem niskiej cenie taki 

odbiornik winien znaleźć się w każdym domu, szkole, zwią:- 

  

ALE KONIECZNI 
Z TYM ZNAKIE 
SERSCDS 

PIERŚCIENIU 
FABRYKA CMG: FARMACEYTYCZNA €AP,KOWALŚKI > WARSZAW: b   

  

  

Towarzystwo - 
Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Pasio 
zmuszone wołać, bła- 
gać, prosić o pomoc 
dla rodziny W. z zim- 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

' składach aptecznych znane | 

  

środka ed odcisków ku i instytucji publicznej. па ! głodu  ginącej: 
Dla miejscowości posiadających sieć. elektr. polecany stara babcia, matka 

Prow. A. PA KA. taki sam odbiornik z wyżej opisanym głośnikiem na prąd sparaliżowana i troje 
zmienny 220 V (akumulator i baterja zbyteczne). Cena koni- dziatek bez. ubrania 

  obuwia ł możności n- 

częszczania do szkoły— 

Najmniejsze ofiary t 

JE wdzięcznością przyjęte 
będą przez Redakcję 

„Słowa* pod literą W 

pletu Zł. 225. й 

Za sprawne działanie tych aparatów otrzymujemy mno- 

stwo podziękowań. Na żądanie wysyłamy Spis osób, wyraża- 

jących nam swe podziękowania. й : : 

Zamówienia wysyłamy odwrotnie wyłącznie za pobra- 

zwstała przeniesiona « ulicy Wileńskiej 3! niem pocztowem po otrzymasiu 25 zł. tytułem zadatku. | 

B osios „Radjofot* Lwów, ul. Kołłątaja 8. 

na ul. ZAMKOWĄ 26 | Telefon Nr. 106-11. Žas 

czynna od 11 — 6 w. 

CZYTELKIA 

Im. Adama Mickiewicza 
  

  

      
    

Redaktor w/z Witold Fatarzyński. 

 


