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Roln Państów © rolnictole 
Praca zbiorowa p. t. „Na froncie 

gospodarczym* wydana nakładem 

„Drogi'* w dziesiątą rocznicę odzyska- 

nia niepodległości — wywołała zrozu- 

miałe poruszenie wśród. sfer gospo- 

* darczych. Powstawała bowiem słuszna 

obawa, że hasła głoszone przez pp. 

Starzyńskiego, Krahelskiego, Loreta, 

Jastrzębskiego i innych, przeważnie 

wyższych urzędników poszczególnych 

ministerstw, którzy nie omieszkali wy- 

stąpić jednocześnie z publicznemi od- 

czytami—są odzwierciedleniem nowe- 

go kierunku polityki rządowej, kie- 

runku etatystycznego. Na tę obawę 

złożyła się również ta okoliczność, że 
w ostatnim czasie miały miejsce za- 

rządzenia względnie posunięcia bądź 

sprzeczne z opinją sfer gospodar- 

czych, bądź ją lekceważące. 

Dalszy bieg wypadków wyjaśnił 

że zakusy etatystyczne rzeczywiście 

„istnieją, że są podsycane przez pewne 

jednostki mające dostęp do steru pań- 

stwowego, że wreszcie znajdują duże 

uznanie i poparcie wśród wychowa- 

nych w atmosferze biurokratycznej 

kierowników poszczególnych resortów. 

Ci ostatni nie omieszkali wystąpić z 

wielkim tupetem przeciwko sierom 

gospodarczym, rzucając im w twarz 

zarzut niepatrjotyzmu i niedołęstwa. 

Odprawa, którą dać nie zaniedbał p. 

prezes A. Wierzbicki, przyczyniła się 

rychło do wyświetlenia sprawy. Ks. 

Janusz Radziwiłł spowodował zebra- 

nie czynników zainteresowanych. Pi- 

sałem o tem przed dwoma tygodnia- 

mi. Przedstawiciele ster gospodarczych 

*zajęli stanowisko całkiem wyrażne, 

nie negujące konieczności ingerencji 

państwowej, a. jednocześnie ustalające 
granice tej ingerencji. Poplecznicy 

etatyzmu zmuszeni byli do zreduko- 

wania swych zakusów do prawa inter- 

wencji. Ostatecznie miało się wraże- 

nie, że ze stanowiskiem sier gospo- 

darczych niewątpliwie liczy się polity- 

ka gospodarcza rządu, o ile chodzi 0 

jej całokształt. Obawy jednak nie zo- 

Stały całkowicie rozproszone, bowiem 

w naszych warunkach tak możliwem 

jest przemycanie zarządzóń  sprzecz- 

ych z ogólnym kierunkiem polityki... 

„Właśnie dla tego, mając na względzie 

tę fatalną dla ustroju społecznego oko- 

liczność, stanowiącą jedną z najwięk- 

szych bolączek naszego systemu biu- 

rokratycznego, wyniki starcia etatystów 

z produkcyjnemi czynnikami gospo- 

darczemi  ująłem w zakończeniu 

wspomnianego artykułu w te słowa: 

istnieją możliwości porozumienia w 

sprawie etatyzmu, nawet to porozu- 

mienie znajduje się na właściwej dro- 

dze, lecz istnieją również uzasadnione 

obawy załamania się zasadniczej po- 

lityki rządowej w zależności od więk- 

szej lub mniejszej siły ofensywy tych- 

że czynników rządowych nie liczących 

się z ogólnym kierunkiem polityki 

państwowej, 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 

wspomniane zakusy etatystyczne naj- 

mniej zahaczają o rolnictwo. Czy przy- 
pisać to należy autorytetowi ministra 
rolnictwa i wyraźnemu stanowisku 
przezeń zajętemu, czy właściwemu do- 

borowi kierowniczego zespołu, czy 

wreszcie innym okolicznościom — 
mniejsza o to. Faktem pozostaje, że 

w sporze o etatyzm rolnictwo nie zo- 
stało wymienione, nie została wymie- 

niona najważniejsza dziedzina wytwór” 
czości. Nawet na łamach wydawnictwa 

„Na froncie gospodarczym"  ograni- 

czono się do całkiem rzeczowego 

sprawozdania o działalności Banku 
Rolnego i Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego,—iakkolwiek przyszłość Pań- 

stwa raczej na wzmożeniu produkcji 

rolniczej niż przemysłowej osnuta być 

musi. 
By znaleźć objaśnienie tego faktu, 

należy sięgnąć w niedaleką przeszłość. 
Przedtem jednak musimy uczynić pe- 
wną dygresję. Definicje etatyzmu, na 
które zwykło się powoływać, należą 

do proi. Krzyżanowskiego i Głąbiń- 
skiego. Osobiście skłonny byłbym za- 
liczyć do imprez etatystycznych każdy 
krok przedsięwzięty przez czynniki 
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ECHA STOLICY 

Sprawa nadużyć w dyrekcji ko- 
lejowej w Radomiu. 

, .WARSZĄWA, 29 I. PAT. Sejmowa ko- 
misja komunikacyjna obradowała dziś pod 
przewodnictwem pos. Sobolewskiego (B.B.) 
nad wnioskiem pos. Kapelińskiego i tow. 
w sprawie rzekomych nadużyć w dyrekcji 
kolejowej radomskiej. Po dyskusji posta- 
nowiono zażądąć wyjaśnieńż od rządu. 
Wniosek posłów frakcji komunistycznej w 
kwestji przyznania dodatku dla robotników 
węzła warszawskiego odesłano do komisii 
budżetowej. 

Komisja administracyjna. 
„WARSZAWA, 29 [. PAT. Sejmowa ko- 

misją administracyjna, obradująca w dniu 
dzisiejszym pod przewodnictwem pos. Po- 
lakiewicza, rozpatrywała poprawki Senatu 
do projektu ustawy, przekazującej upraw- 
nienia władz administracyjnych do karania 
przestępstw policyjnych władzom samorzą- 
dowym w Małopolsce i miejscowym wła- 
dzom policyjnym byłej dzielnicy pruskiej. 
Dalej przyjęto poprawki Senatu, iż grzywny 
orzeczone w wypadkach skierowania spra- 
wy na drogę sądową będą przypadały na 
rzecz skarbu państwa, a nie ną rzecz sa- 
morządów. Referentem na plenum będzie 
pos. Putek. Następnie komisja przeszłą do 
dyskusji nad wnioskami lewicy o ustawach 
samorządowych, a w szczególności o ra- 
dach powiatowych, o statutąch gminy m. 
Krakowa i Lwowa, ordynacji wyborczej do 
dmin miejskich i wiejskich oraz rad powia- 
towych w Małopolsce. Następne posiedze- 
nie jutro o godzinie 9 min. 30 rano. 

Przed rozłamem w Sfronnicfwie 

Ghlopskiem. 
Już od dłuższego czasu w klubie 

Stronnictwa Chłopskiego istniały po- 
szczególne grupy, które nie chciały 
się podporządkować zupełnie bezna- 
dziejnej połityce prezesa posła Dąb- 
skiego- 

Obecnie, jak się dowiadujemy, 7—9 
posłów tego stronnictwa, przeważnie 
z Małopolski zachodniej, założyło 
osobny  sekretarjat pod przewod- 
nictwem posła Pluty w Krakowie, 
Kierownictwo sekretarjatu objął czło- 
nek stronnictwa p. Budzisz, który pro- 
wadzi jednocześnie organ stronnictwa 
„Chłopską sprawę”. Sekretarjat ten 
zawiadomił kancelarję Sejmu, że wpła- 
ty członkowskie odbierać będzie bez- 
pośrednio skarbnik tej grupy p. Opol- 
ski, a nie jak dotychczas Skarbnik 
stronnictwa. W skład tej grupy wchc- 
dzą posłowie m. in. Pluta, Socha, So- 
bek, Opolski, Pawłowski, Ledwoch. 
Równocześnie poseł Dąbski, prezes 
stronnictwa, polecił posłowi Taboro- 
wi utworzenie oddzielnego sekretarja- 
tu w Krakowie. Akcja ta jest zdaje 
się zapoczątkowaniem rozłamu w 
stronnictwie. 

ZA I PRZECIW. 

współzawodnictwo championów. 

  

  

W czasie dyskusji nad rątyfikacją paktu 
Kelloga w Senacie Stanów ; Zjednoczonych 
jeden z ;senatorów zgłosił wniosek, aby 
Stany Zjednoczone przystąpiły do niezwło- 
cznej budowy 15-tu nowych pancerników. 
Pakt Kelloga i wyrzeczenie się wojny — 
mówił senator — paktem, a pancerniki 
pancernikami. Ich obecność | najskuteczniej 
zapewni poszanowanie paktu. To foświad- 
czenie senatora amerykańskiego wywołało 
w Bolszewji Sgromne zadowolenie. Oto 
— pisały „Izwiestja”, „Prawda* i setka in- 
nych urzędowych pism komunistycznych — 
nowy dowód obłudy burżuazyjnej. Związek 
sowiecki powinien o tem pamiętać (i rów- 
nież nie pozostawać w tyle pod względem 
ZA й 

Irojenia amerykańskie, zdaniem pu- 
blicystów sowieckich, są wyrazem rywali- 
zacji Stanów Zjednoczonych z Wielką Bry- 
tanją o _begemonję światową. Sowiety do 
tej rywalizacji przywiązują wielkie nadzieje, 
spodziewając ię, że w mętnej wodzie 
ewentualnego zatargu czy zaostrzenia sto- 
sunków pomiędzy Stanami a Anglją uda 
się im złapać swoją rybkę. 

Iustracja „lzwiestij", którą reproduku- 
jemy, wyobraża właśnie zbrojeniowykwyścig 
łyżwiarski wuja Sahma z rywalem angielskim 
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wa wiszczona ryczałtem. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jedność Н 
1+BA —- ul. Suwalska 13, S. Matecki. { 
MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. i 

NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WILEJKA POW. — 

   

  

   
sz milimetrowy jednoszpaliowy na 

| żej. Zagraniczne 50% drożej. 

Odpowiedź Łotoy i Estonji na propozycję Sowiechq 
Jednoczesna, solidarna i niemal 

jednobrzmiąca odpowiedź Łotwy i 
Estonji doręczona Litwie w odpowie- 
dzi na propozycję pośrednią, przyłą- 
czenia się tych państw do projekto- 
wanego przez Litwinowa paktu, pot- 
wierdza w zupełności poglądy nasze 
wypowiedziane przed kilku dniami w 
artyktie. 

Państwa te zajęły stanowisko wy- 
czekujące obawiając się, słusznie o- 
czywiŚcie na podstawie dotychczaso- 
wych doświadczeń, jakowegoš pod- 
stępu. 

Podkreślić należy tu fakty nastę- 
pujące: państwa bałtyckie dały od- 
powiedź po ostatecznej odpowiedzi 
Polski; odpowiedź państw bałtyckich 
w niczem nie koliduje z notą Polski, 
natomiast solidarna jest z nią w ogól- 
nem stanowisku wobec propozycji 
Sowieckiej; odpowiedź Łotwy i Esto- 
nji wykazuje solidarność tych państw 
w ich stanowisku zarówno względem 
Litwy jak Rosji Sowieckiej. 

Przed podpisaniem polsko-łotewskiego 
traktatu handlowego. 

„Siegodnia* zamieszcza wywiad z 
posłem polskim w Łotwie p. Łukasie- 
wiczem, który przed kilku dniami po- 
wrócił do Rygi z Warszawy. 

Na zapytanie o stanie rokowań pol- 
sko-łotewskich w sprawie traktatu han- 
dlowego p. Łukasiewicz oświadczył, że 
od czasu jego wyjazdu rokowania fak- 
tycznie były przerwane. 'Przed święta- 
mi jednak obydwie umawiające się stro- 
ny osiągnęły całkowicie porozumienie. 
Łotewskie ministerstwo spraw zagrani- 
cznych pragnęło tylko wyjaśnić stano- 
wisko rządu i sejmu łotewskiego do 
niektórych kwestyj. Jak stoi sprawa 
obecnie, p. Łukasiewicz nie zdążył je- 
szcze dowiedzieć się wobec choro- 
by ministra Bałodisa. W każdym razie 
strona polska chce jaknajprędzej zakoń- 
czyć formalności, P. Łukasiewicz przy- 
puszcza, że również takiemi chęciami 
ożywiona jest strona łotewska, 

PIERWSZY POLĄK—W LiBAW- 
SKIEJ RADZIE MIEJSKIEJ. 
Z Libawy donoszą: 28 b. m. za“ 

kończyły się tu wybory do Rady 
miejskiej, które trwały ;26 i 27 b. m. 
W wyniku wyborów do rady został 
wybrany poraz pierwszy 1 Polak. Do- 
tychczas Polacy libawscy nie mieli 
swego przedstawiciela w Radzie miej- 
skiej. 

Klęska głodowa w północnej Litwie 
W północnych powiatach Litwy 

Kowieńskiej panuje jeszcze większa 
klęska głodowa niż Wileńszczyzny. 
Najbardziej dotknął nieurodzaj rejon 
Birżański—Szawelski-Janiski, który za 
zwyczaj obfituje w urodzaje i jest moc- 
ną oporą gospodarki całego kraju. 
Ostre niebezpieczeństwa głodu spowo- 
dowało szereg zarządzeń rządu ko- 
wieńskiego. Obecnie wydana została 
odezwa, która między innemi głosi: 

W roku tym wielu włościan z tego 
rejonu nietylko nie mają chleba na 
sprzedaż, lecz już teraz daje się u nich 
odczuwać brak artykułów spożyw- 
czych i karmu. Wskutek tego tysiące 
robotników, ludność uboga i nawet ro- 
dziny gospodarczo słabych włościan 
znalazły się w nędzy. Napółgłodnym 
dzieciom tych rodzin grozi niebezpie- 
czeństwo Śmierci. 

Z inicjatywy małżonki prezydenta 
w Kownie został zorganizowany „Cen- 
tralny Komitet przyjścia z pomocą Pół- 
nocnej Litwie”, który bierze nasiebie 
zorganizowanie pomocy społecznej dla 
poszkodowanych przez nieurodzaj. Ko- 
mitet zakłada ochrony i jadłodajnie dla 
cierpiących nędzę dzieci, będzie udzie- 
lał pomocy w postaci ziarna, ubrania, 
pieniędzy i w inny sposób. 

Lyon redaktora „Etha“ kowieńskiego 
Z Kowna donoszą, że zmarł tam reda- 

ktor i wydawca rosyjskiego „Echa* Miko- 
łaj Radin w wieku lat 63. Redaktora Radi- 
na znało Wilno za czasów rosyjskich jako 
wydawcę „Naszej Kopiejki* i „Siewiero- 
Zapadnawo Gotosa“. — Ostatnio  Radin 
pracował w berlińskim „Rulu* skąd przy- 
jechał do Kowna i objął tu redakcję 
„Echa*. 

RYGA, 20-I. PAT. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH DO- 
RĘCZYŁO LITEWSKIEMU POSŁOWI W RYDZE ODPOWIEDŹ NA ME- 
MORANDUM LITWY, DOTYCZĄCE PROJEKTU PROTOKUŁU LITWI- 
NOWA. ODPOWIEDŹ ŁOTEWSKA WITA Z ZADOWOLENIEM FAKT, ŻE 
RZĄD LITEWSKI DAŁ WYRAZ SWEMU PRAGNIENIU DĄŻENIA DO ŚCI- 
SŁEJ WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI BAŁTYCKIEMI ORAZ DAJE WYRAZ 
NADZIEI, żE TA WSPÓŁPRACA PRZYBIERZE KONKRETNE FORMY I 
ZNAJDZIE SWÓJ WYRAZ W ROZMAITYCH KIERUNKACH. UDZIAŁ ŁO- 
TWY W PODPISANIU PROTOKUŁU POLSKO-ROSY JSKIEGO MOŻE BYĆ 
JEDYNIE W WYSOKIM STOPNIU POŻĄDANY I POŻYTECZNY, O ILE 
PROTOKUŁ ZNAJDUJE SIĘ W ZGODZIE Z PAKTEM KELLOGA, DO 
KTÓREGO PRZYSTĄPIĆ RZĄD ŁOTEWSKI POSTNOWIŁ JESZCZE W 
SIERPNIU 1928 ROKU. UDZIAŁ ŁOTWY W PROTOKULE BĘDZIE ZA- 
LEŻNY OD OSTATECZNE] FORMY, KTÓRĄ PRZYBIERZE TEN PROTO- 
KUŁ W WYNIKU TOCZĄCYCH SIĘ OBECNIE ROKOWAŃ. PRZYSTĄ-. 
PIENIE DO PROTOKUŁU RÓWNIEŻ INNYCH ZAINTERESOWANYCH 
PAŃSTW ŁOTWA POWITAŁABY Z RADOŚCIĄ. 

TALLIN, 29-I. PAT. ESTOŃSKI MINISTER SPRAW ZAGRANICZ- 
NYCH WRĘCZYŁ DZIŚ POSŁOW! LITEWSKIEMU ODPOWIEDŹ NA ME- 
MORADNUM LITEWSKIE W SPRAWIE PROTOKUŁU LITWINOWA. OD- 
POWIEDŹ WITA ŻYCZENIE RZĄDU LITEWSKIEGO NAWIĄZANIA ŚCI- 
ŚLEJSZEGO KONTAKTU Z ESTONJĄ. RZĄD ESTOŃSKI — STWIERDZA 
ODPOWIEDŹ — DĘŻYŁ ZAWSZE DO WSPÓŁPRACY NAD UTRWALE- 
NIEM POKOJU I DLATEGO WITAĆ MOŻE KAŻDY KROK, ZMIERZAJĄCY 
DO TEGO CELU. ESTONJA GOTOWA JEST WSPÓLNIE Z RESZTĄ 
PAŃSTW ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO PROPOZYCJI 
LITWINOWA W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI PAKTU 
KELLOGA. 

Dymisja twórcy przewrofu kowieńskiego 
Płk. Plechowiez usunięty ze sfanowiska szefa szfahu generalnego. 

KOWNO, 29 I. Pat. Elta donosi: Szei sztabu generalnego litewskiego 

płk. Plechawiczius, który w ostatnich czasach był ciężko chory i dlatego 

nie mógł znowu objąć urzędowania, wręczył prezydentowi państwa prośbę 

o dymisję. Prezydent dymisję tę przyjął. Jakie funkcje pełnić będzie Ple- 

chawiczius w przyszłości, to—w/g doniesienia Elty— będzie zależało od sta- 

nu jego zdrowia. : 

Polifyka zagraniezna—prayczyną dymisji 
RYGA, 29 I. Pat. Z miarodajnych źródeł kowieńskich dóno- 

szą, że dymisji Plechawicziusa, ze względu na kierowniczą rolę, 
jaką odegrał w czasie przewrotu z grudnia 1926 r., przypisać 
należy doniosłe znaczenie. Oficjalny pretekst dymisji Plechawi- 
cziusa — choroba — niema, zdaniem tych kół, nic wspólnego z 
istotnym stanem rzeczy. Plechawiczius był podobno zmuszony 
opuścić stanowisko szefa sztabu generalnego z powodu różnicy 
zdań w niektórych. kwestjach zewnętrzno-politycznych z preze- 
sem ministrów Woldemarasem. który jest jednocześnie ministrem 
spraw wojskowych. 

Go piszą źródła niemieckie. 
BERLIN. 29.1. Pat. Wbrew doniesieniom biura Wolffa, jakoby powo- 

dem ustąpienia szefa litewskiego sztabu generalnego płk. Plechawicziusa 
miał być niepomyślny stan zdrowia, korespondent kowieński „Vossische 
Żtg.* powołując się na informacje  jaknajbardziej wiarogodnych kół li- 
tewskich, donosi, że istotną przyczyną dymisji płk. Plechawicziusa był po- 
ważny konflikt, jaki przed niedawnym czasem powstał w łonie litewskiego 
sztabu generalnego. Obecnie dopiero — oświadcza korespondent — wy- 
chodzi na jaw, że przed niespełna trzema tygodniami trzej oficerowie lit. 
szt. gen. aresztowani zostali pod zarzutem knowań _— przeciwrządowych. 
Płk. Plechawicżius widocznie zgłosił solidarność z aresztowanymi kolegami 
i wobec tego musiał ustąpić ze swego stanowiska. 

Gzwarty z rzędu władca Afganistanu 
Achmed-Ali-Ghan. 

WIEDEN, 29-I. PAT. Jak donosi prasa, były gubernator Kabulu Ach- 
med-Ali obwołany został emirem Afganistanu. Achmed-Ali rozpoczą! marsz 
na Kabul. 

  

  

Ogólna syfuacja w Aiganistanie. 
WIEDEŃ, 29-I. Dzienniki donoszą z Londynu, że według sprawozdania „Daiły 

Telegraph“ z Peshawaru, Habibullah znajduje się nietylko w opresji wojskowej, ałe i w 
finansowej. Usiłuje on uzyskać drogą gwałtu pieniądze od kupców. W stolicy Afgani- 
stanu panuje silne naprężenie. Większa część ludności oczekuje z niecierpliwością wy- 
pędzenia emira, który nie wyzbył się jeszcze swoich dawnych zwyczajów bandyckich. 
Achmed-Ali-Chan miał już przekroczyć Jagdalak. Z Kabulu samoloty  anglo-indyjskie 
transportują codziennie po 30 osób, przedewszystkiem kobiety europejskie. Między in- 
nemi wywieziono z Kabulu małżonkę posła francuskiego i kilka kobiet niemłeckich.. 

Hindenburg złożył życzenia b. cesarzowi 
PARYŻ. 29.1. Pat. „Petit Parisien* donosi z Londynu, że na liście 

osób, które złożyły życzenia byłemu kajserowi, z okazji jego _ urodzin, 
figuruje zgórą 11 tysięcy nazwisk, między innemi nazwisko Hindenburga, 
królów Szwecji i Danji oraz królowej holenderskiej. 

Niemcy nie chcą wyrzec się Afryki 
BERLIN. 29.1. Pat. Prasa prawicowa berlińska uderza na alarm z 

powodu wiadomości londyńskich o sprawozdaniu komisji Hiltona Younga, 
wysłanej w swoim czasie przez rząd angielski do Afryki wschodniej, któ- 
ra w tem sprawozdaniu swojem wysuwa propozycję przyłączenia dawnej 
kolonii niemieckiej t. zw. Afryki Wschodniej do pozostałych kolonij an- 
gielskich w Afryce. Prasa oświadcza, że rząd niemiecki dotychczas ograni- 
cza się w swej akcji do tego, by system  mandatowy został utrzymany, 
jednakże wobec zagrożenia tego systemu, rząd Rzeszy będzie musiał 
podjąć kroki, któreby zmierzały do utrzymania obecnego status quo. 
Rząd Rzeszy zgłosi w Lidze Narodów swe prawa jako Strona, biorąca 
udział w traktacie mandatowym w tym duchu, że domagać się będzie, 
a: istniejący stan w „kolonjach nie mógł być zmieniony bez zgody 
iemiec. . 

rządowe wbrew ogólnej opinji produ- 

kcyjnych ster gospodarczych. Dlatego 

też reformę rolną, wybujale ustawo- 
dawstwo Socjalne, przeważną ilość 

posunięć b. premjera Grabskiego kwa- 

lifikuję jako politykę  etatystyczną. 

Szczytem tego etatyzmu była polityka 
obrony interesów konsumenta miej- 

skiego kosztem rolnictwa. Znane sku- 

tki: zabicie w zarodku inicjatywy, nie- 

zdolność płatnicza najszerszych warstw 

podważenie bilansu handlowego, ogól- 

na pauperyzacja, Państwo na krawę- 

dzi przepaści pod względem gospo- 

darczym. Zbyt straszne w swych sku- 

tkach były te próby nieprzemyślane- 

go etatyzmu. Zażegnał je przewrót 

majowy. Te właśnie eksperymenty u- 

strzegły nas przed pokusą dalsze- 

go ich stosowania, przynajmniej 

przez resort powołany bezpośrednio 

do. czuwania nad rolnictwem. W tem 

jest objaśnienie faktu, nad którym 

poprzednio zastanawialiśmy się. 

I otóż spotykamy się tu z okolicz- 

nością, dającą dużo do myślenia, Eta- 

tyści o rolnictwie jakby zapomnieli. Ba- 

rdzo szczęśliwie. Ale rolnictwo stano” 

wi właśnie tę dziedzinę wytwórczości, 

która w razie braku ingerencji ze strony 
Państwa, a niesprzyjających zwarunków 
wymiany międzynarodowej łatwo ulec 

truje się władza wykonawcza, dotyczą- 

ca obrotu, ceł, wywozu, wwozu, udo- 

stępnienia kredytu na te lub inne ce- 

le it. p, W tem pojęciu ingerencja 
może depresji, podważającej byt Pań- 

stwa. Splot stosunków decydujących 
o wytwórczości rolniczej i jej kierun- 

kach rozwojowych jest tak zawiły, 

skomplikowany, odmienny w poszcze- 

gólnych dziedzinach, różnolity w swych 
przejawach—że tylko Państwo znaleźć 

może wyjście z labiryntu sprzecznych 

na rolnictwo oddziaływujących czyn- 

ników. W jego bowiem ręku koncen- 

Państwa i rola jego w rolnictwie w 

przeciwstawieniu do etatyzmu przeista- 

cza się we współdziałanie z rolnictwem: 

rząd powinien dążyć do zabezpiecze- 

nia rolnictwu egzekutywy postulatów 

produkcji rolnej. Tak jak było i jest 

na terenie bliskiego sąsiada naszego, 

Niemiec. 
To dążenie do zespolenia wymo- 

gów rolnictwa z rolą, które Państwo 

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiegi: 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

str. 2-ej 3.ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
tr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

winno odgrywać we właściwem zro- 

zumieniu własnego interesu, najbar- 

dziej daje się zauważyć na terenie 

wybitnie rolniczym, a więc na terenie 

Kresów Wschodnich. Z wielkiem zado- 

woleniem przeczytałem onegdaj arty- 

kuł wstępny w jednem z czasopism 

kresowych, poświęcony roli Państwa 

w rolnictwie. Artykuł ten był wymow 

nem Świadectwem tej tęsknoty za na- 

leżytym stosunkiem Państwa do rol- 

nictwa, która tak wybitne piętno na- 

kłada na psychikę miejscowego rolni- 

ka i psychikę tę urabia.w ten lub in- 

ny sposób, zależnie od stosunku Rzą- 

du... Spotkałem się tu z wyraźnem 

postawieniem kwestji, mianowicie, że 

są trzy wyjścia z ustosunkowania się 

czynników rządowych do rolnictwa: 

1) pozostawić wszystko naturalnemu 

rozwojowi, którego powoli samo ży- 

cie dokona, 2) uważać rolnictwo za 

rzecz tylko użyteczności publicznej i 

odpowiednio do tego założenia po- 

stępować i 3) wybrać drogę pośred- 

nią, gdzie obok wszelkiego poparcia 

i pomocy, miałaby miejsce ingerencja 

w szerszem znaczeniu. 
Pierwsza ewentualność niewątpli- 

wie odpada z uwagi chociażby na 

rziędzynarodowy rynek, druga pro- 

wadzi do socjalizacji — i tylko trze- 

cia wyrasta do rozmiarów  zagadnie- 

nia, wymagającego: niezwłocznego za- 

łatwienia. Tylko że ta „ingerencja w 

szerszem znaczeniu* winna być usu- 

nięta po pewnem porozumieniu. 

Jak dotychczas, porozumienie to 

istnieje. Ponadto Ministerstwo Rol- 

nictwa, całkowicie uświadamiając do- 

niosłą rolę rzeczowych  materjalow 

zainicjowało szereg studjów, mają- 

cych na celu zapoznanie się w mo- 

nograficznem ujęciu z poszczegėlnemi 

dziedzinami wytwórczości rolniczej. 

Czyli, innemi słowy: oparcie się o 

opinię rolnictwa i na znajomości ca- 

łokształtu stosunków w rolnictwie. W 
ten sposób ma powstać i powstaje 

ingerencja państwowa, wykluczająca 

etatyzm, a jednocześnie zapewniająca 

wymogom rolnictwa egzekutywę, któ- 

rej rolnictwo, jako takie,Q nawet po- 

siadając izby rolnicze, jeżeli chodzi o 
przeciwdziałanie wpływom - zewnętrz- 
nym, jest pozbawione. 

Tu trzeba zaznaczyć, że siłą rze- 

czy Rząd, stosując tę lub inną poli- 

tykę, zmuszony jest oprzeć się o 

agendy względnie instytucje odnośne- 
mi ustawami do życia powołanemi» 

niezależnie od ich ujemnych stron 

spowodowanych naprzykład ordyna" 

cją wyborczą. Nasz samorząd teryto- 

rjalny niewątpliwie szwankuje. Lecz 

tam, gdzie niema samorządu gospo- 

darczego, niema również innego 

wyjścia, jak oparcie się o samorząd 

terytorjalny. Dlatego też Rząd, uzna- 

jąc konieczność szybkiego wzmożenia 

wytwórczości rolniczej, a kładąc w 

podstawę tego programu przeprowa- 

dzenie na obszarach poszczególnych 

województw planu organizacyjnego w 

dziedzinie produkcji rolniczej—właśnie 

na samorząd terytorjalny włożył obo- 

wiązek opieki nad podniesieniem sta- 

nu rolnictwa, ustalając jednocześnie 

wytyczne programowego  postępowa- 
nia. Powołanie wojewódzkich i po- 
wiatowych komisyj rolnych z dosta- 

tecznym udziałem zainteresowanych 

sier rolniczych stanowi rękojmię za- 

chowania momentu tego porozumie- 

nia, o które rolnictwu tak się słusz- 
nie rozchodzi. 

Czy raz obrana linja zostanie do- 

trzymana, czy i jak często będą mia- 

ły miejsce odchylenia i czy one 

nie wypaczą jedynie słusznego kie- 

runku—trudno przewidzieć. Jak do- 

tychczas, polityka Ministerstwa Rol- 
nictwa, idzie po linji zainteresowane- 

go rolnictwa, nie wzbudzając , więk- 

szych obaw co do jej załamań. Jed- 

jednego ministerstwa 

tak często krzyżuje się z zamierzenia- 

mi innych. Im mniej tych zgrzytów 

będzie, tem większą będzie miało 

rolnictwo pewność, że jest ono wol- 

ne od zakusėw etatystycznych. Rekoj- 

mię przeciwko możliwości tych zgrzy- 

tów stanowić będzie polityka rządu 

oparta na porozumieniu z rolnic- 
iwem. H—skl, 

nak polityka
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ECHA KRAJOWE 
  

m. MALINOWSZCZYZNA 
(p. Mołodeczański.) 

— Jasełka. Szczęśliwym trafem w jednej 
- z mych wędrówek po kraju znalazłem się w 

sobotę dnia 19 stycznia w Malinowszczy- 
źnie i zaproszony przez pp. Świętorzeckich 
pojechałem z nimi na przedstawienie sce- 
niczrte. Wystawiano „Jasetka“ w odpowied- 
niem do sił artystycznych i sceny układzie. 
Przyznaję, że jechałem z przekonaniem, iż 
nic osobliwego nie zobaczę. Bo przecie wieś 
głucha, nie może tu być odpowiednich rekwi- 
zytów, a artyści, słuchacze Kursu wieczor- 
nego dla dorosłych, dziewczęta i parobcza- 
ki wiejskie. Miła niespodzianka spotkała mnie 
na wstępie, gdy za podniesieniem kurtyny 
ujrzałem pasterzy. Nie przypominali oni wpra 
wdzie tamtych biblijnych, byli swoi, miejsco- 
wi, opromienieni jednak wielką poezją idącą 
z ziemi naszej. Kuchy, siowa, dykcja najzu- 
pełniej poprawne. Doskonały był chochołek 
wiercący się po scenłe i djabełek usilnie sta- 
rający się pokłócić ludzi ze sobą. Dobrą 
parę stanowili organista z żoną. Bardzo do- 
brze wypadła scena u Heroda, który siedząc 
w złotej koronie i czerwonej szacie na wspa- 
niałym tronie groźnie toczył oczyma słucha- 
jąc wieści przyniesiortej przez Trzech Króli 
i wydając surowy nakaz na niewiniątka. Sa- 
la królewska była pięknie przystrojona, a 
aiewolnice w strojach wschodnich chłodzące 
króla wachlarzami palmowemi, robiły wra- 
żenie wyszkolonych statystek. 

W ostatniej odsłonie zobaczyliśmy arty- 
stycznie zrobiony żłobek ze świętą Rodziną 
i klęczący przed nim lud wiejski z dziarskie 
mi krakusami i krakowiankami. Niepodobna 
też nie wspomnieć o tańcach, świetnym 
wprost krakowiaku z przyśpiewkami i polce 
miejscowej, bardzo dobrze spiewanych Ко- 
lendach i deklamacji dziatwy. szkolnej. Całe 
wykonanie stało najzupełniej na wysokości 

- zadania, wszyscy biorący udział w przedsta- 
wiemiu ruszali się swobodnie, role swoje u- 
mieli, i mówili wyraźnie i bardzo poprawnie, 
wyczuwało się, że najzupełniej rozumieją 
treść całego przedstawienia. Zasługa to wiel- 
ka dwóch pań: nauczycielki miejscowej p. 
Marji Bielawskiej i p. Julji Wołczaskiej, które 
nie szczędząc sił i pracy umiały doskonale 
przygotować całe przedstawienie, własnorę- 
cznie uszyć stroje i urządzić odpowiednią 
wystawę. Ludność miejscowa z zachwytem 
przyjmowała Jasełka, które powtarzano trzy 
razy podczas Świąt, przychodziła na nie nie- 
tylko służba folwarczna, ale i ludność z o- 
kolicznych wiosek, frekwencja dochodziła do 
200 osób. 

Siedząc na tem pięknem przedstawieniu 
i parząc z przyjemnością na młodzież tak 
kulturalnie bawiącą się myślałem, jak po- 
tężną bronią wsi naszej jest oświata, jak wiel 
ką zasługę mają ci, którzy ją tu najbardziej 
wysuniętych kresach naszych szerzą. 

Wędro 

  

  

6 LIDA. 

— Dziesieciolecie 77 pułku piechoty 
(strzelców Kowieńskich.) Komitet Obchodu 
Dziesięciolecia 77 płuku płechoty (Strzelców 
Kowieńskich) zawiadamia że uroczystości 
związane z dziesiecioleciem pułku odbędą 
Się © Lidzie w dn 4% iutego br z nastę 
Bniącym programem 

       

      

nia 9: 2. godzina 10-ta Nabożeństwo za 
poległych. godz. 14-1a zimowe NY spor- 
towe; godz. 17-ta Akademja żołnierska, po- 
łączona z odegraniem przez Teatr Żołnierski 
komedji Grzymały - Siedleckiego p.t. „Sub- 
fokatorka'. godz. 20-ta Uroczysty capstrzyk. 

Dnia 10. 2. godz. 7-ma pobudka; godz. 
10-ta uroczysta Msza św. w kościele garni- 
zonowym; godz. 11-ta defilada; godz. 12-ta 
obiad żołnierski; godz. 15-ta wyświetkenie 
filmu dla żołnierzy; godz. 22-ga Bał w kasy- 
nie oficerskim. 

BARANOWICZE. _ 
— Wybory do Rady Miejskiej. Wobec 

wygaśnięcia kadencji obecnej Rady Miejs- 
kiej z dniem 1 kwietnia, przez pana woje- 
wodę zostały wyznaczone nowe wybory. 

Komisarzem wyborczym został mianowa- 
ny dyrektor syndykatu p. Antoni Antono- 
wicz. 

: Głosowanie, o ile nie będzie uzgodniona 
jedna lista, odbędzie się 20 lutego. 

— Pod pociągiem. W dniu 24 stycznia 
o godzinie 11.43*na przejeździe kołowym (ki 
łometr 419) między stacjami Leśna - Ba- 
ranowicze pod przejeżdżający pociąg 0so- 
bowy. Nr. 821 trafiła furmanka, prowadzona 
przez Juljana Mikulskiego, lat 23, mieszkań- 
ca gminy Jastrzębskiej. Woźnica został sil- 
nie potłuczony, wóz ŚL a koń ocalał. 

oszkodowanego Mikulskiego zabrano na 
pociąg i ze stacji odesłano do szpitala miej- 
skiego. Koniem zaopiekowała się policja. 

MOSARZ pow. Postawski. 

— Braki w katechizacji dzieci. Do gło- 
sów rozlegających się na szpaltach „Sto- 
wa” w sprawie nauki religji w szkołach 
powszechnych posyłam i ja garść moich spo- 
strzeżeń, uważając, że nigdy nauczyciel lub 
nauczycielka nie wystarczą i nie zastąpią 
księdza - prefekta. Po za samym systemem 
nauczania — przy nauce księdza następuje 
zbliżenie kleru z nauczycielstwem, co już 
wygładza wszystkie kanty, które mogą po- 
wstać często z plotek, nieporozumień i par- 
tyinego traktowania. Aby jednak sprawę za- 
łatwić dobrze, ku pożytkowi kraju i państwa 
— trzeba rachować się z fizycznemi możli- 
wościami — do których w pierwszem rzędzie 
zaliczyć należy posiadanie czasu przez księ- 

dza, obarczonego często nadmiarem prac 
przerastających jego siły fizyczne. Najlep- 
szym przykładem dla udowodnienia mego 
twierdzenia może służyć nasza Mosarska pa- 
rafja, posiadająca szkoły w: Mosarzu, Osin- 
gródku, Kozłowsku, Wiercińskich,  Politej- 
kach, Józefowie, Sautkach i Łużkach. W ża- 
den sposób jeden proboszcz nie może podo- 
łać systematycznemu nauczaniu religii — 
mając do tego pogrzeby, wyjazdy do cho- 
rych i A innych zatrudnień. Tu trzeba 
kołatać w Wilnie o zrozumienie naszych po- 
trzeb i wzamian trzeba, aby Wilno wniknęło 
w potrzeby oświaty powsztechnej, która nie 
może być dobrze postawioną bez podstaw 
religji, którą nie dość miechanicznie nau- 
czać mogą nawet najbardziej „wykwalifi- 
kowanej” sile nauczycielskiej. . М. 

NIEŚWIEŻ. 

— Bale i budżety. jeżeliby mi kto kazał 
powiedzieć, pod jakimi auspicjami znajduje 
się powiat Nieświeski, tobym powiedział: ba- 
le i budżety! 

Na pierwszy rzut oka wydaje się może, 
że to dwie rzeczy niemające z sobą nic wspól 
nego. Jednak tak nie jest. 

Mówiąc o budżetach, myślę o samorzą- 
dach i społecznych organizacjach a te drugie 
ENIE związane są aż nazbyt ściśle z ba- 
ami. 

O budżetach samorządów gmin  wiej- 
skich przed paru dniami pisałem, nie będę się 
więc powtarzać. — Obecnie męczą się i po- 
cą „ojcowie wraz z „głowami miast. — Uło- 
żenie budżetu miejskiego jest bez porówna- 
nia trudniejsze od wiejskiego, gdyż wydatki 
są znacznie większe. Narazie preliminarze są 
dopiero na warsztacie, więc i nad nimi je- 
szcze dłużej zatrzymywać się nie będę. 

Najważniejszą, ale i najtrudniejszą rze- 
сга będzie ułożenie budżetu sejmikowego.. 
— Zbyt duże obciążenie zanadto wyczerpuje 
wego, wkrótce zaczną prace poszczególne 
komisje, dalej wejdzie pod obrady Wydziału 
i pójdzie na Sejmik. — Dziś jedną rzecz już 
zgóry można powiedzieć, że na tego bieda- 
ka, na Sejmik, walą się rzeczy przewyższa- 
jące jego możliwości, poprostu wydołać im 
nie może, toteż postękuje przez rok okrągły. 
Błedzi się nad nim biuro Wydziału Powiato- 
organizm! 

Jeżeli wyraziłem się na początku, że po- 
wiat znajduje się pod aspiracjami budżeto- 
wemi, to dlatego, że nad budżetami samo- 
rządowymi nietylko zastanawiają się dziata- 
cze samorządowi, ale i wielkie nadzieje po- 
kładają na nich działacze społeczni, licząc 
na wydatną pomoc finansową dla swych or- 
ganizacyj. — Niestety zachodzi obawa, że 
nastąpi rozczarowanie! 

Układanie budżetów organizacyj społe- 
cznych jest znacznie prostsze: po stronie roz- 
chodów wypisuje się dobre chęci upostacio- 
wane szeregiem rozmaitych liczb, stojących 
naprzeciw jeszcze rozmaitszych pozycyj. — 
W ciągu kilku minut bez najmniejszego tru- 
du da się ułożyć strona rozchodowa, gdyż 
potrzeb każda organizacja społeczna ma nie- 

zliczoną ilość. — Zzacznie jest gorzej, gdy 
przechodzi się na drugą stroną. na stronę 
dochodową. Tu na dobry ład możnaby po- 
stawić jedną tylko pozycję: równającą się 
sumie bilansowej! 

Wszystkie dochody preliminarzowe w 
gruncie są dość iluzoryczne ostatecznie jed- 
nak w jakiś dziwny sposób bilans się zamy- 
ka! oże dzieje się to zawdzięczając sto- 
sowaniu maksymy: „mierz siły na zamiary”. 
= To już tajemnica poszczególnych zarzą- 
lów. 2 

Jednym z bardziej uznawanych i sto- 
sowanych sposobów podstawiania cyfr real- 
nych pod X dochodowe, jest.  urządza- 
nie balów! — W ten sposób stosunkowo naj- 
łagodniejszy przechodzą pieniądze z kieszeni 
prywatnej do społecznej kasy. — To też nic 
dziwnego, że jędna po drugiej organizacja 
stara się chwycić jaknajlepszy dzień, by 
urządzić zabawę taneczną na swoje Cae, 
karnawał krótki więc tembardziej trzeba się 
śpieszyć! Wszystkie soboty, a nawet i gor- 
sze dnie w ciągu całego karnawału były i 
będą wyzyskane na zabawy taneczne. 

Przyjął się w Nieświeżu zwyczaj, że na 
zaproszeniu na bał w delikatny sposób 
wypisuje się prośbę do zaproszonego, by 
bezpłatnie dostarczył do bufetu pewne pro- 
dukty w naturze. W ten sposób płacą zapro- 
szeni nietylko wstęp ale jeszcze dodatkową 
składkę na bufet. — Początkowo stosowa- 
nie tego systemu dawało doskonałe rezultaty, 
dziś już trochę gorsze. W każdym jednak 
razie świadczy o ogromnej ofiarności spo'e- 
czeństwa Nieświeża, przyczem szczególną 
ofiarnością odznaczają się urzędnicy. 

Trzeba przyznać, że organizatorzy za- 
baw, (lekką praca ta nie jest!) oraz nawet 
biorący w nich udział bardzo wybitnie przy- 
czyniają się do zrównoważenia budżetów 
organizacyj społecznych. 

„Niestety auspicja balowe kończą — 51е 
prędko, a pozostaną tylko budżetowe!.. Pod 
niemi i trudniej i nieprzyjemniej żyć! 

Ale cóż robić.... 

H Tańce Karnawałowe 
Ą Black-Bottom, Blues, Tango i Foxtrot 

w najkrótszym czasie. 

P. BOROWSKI 
wyucza a 

ul. Trocka Nr 2 róg Niemieckiej. 
Kurs rozpoczynam w piątek 1-50 w 
lutego o godz. 6-ej wiecz. Opłata 
za KURS 10 zł. Zapisy przyjmuję: 
Mazur, 5-go lutego, o godz. 6 wiecz. 
  

Dookoła rokowań polsko-niemieckich 
BERLIN, 29-I. PAT. „Vossische Zeitung'* donosi, że treść odpowiedzi 

niemieckiej na pismo ministra Twardowskiego, wysłanej w poniedziałek z 
Berlina da Warszawy ustalona została po naradzie z posłem niemieckim w 
Warszawie Rauscherem, który wczoraj przybył do Berlina. — „Vossische 
Zeitung” twierdzi że aczkolwiek stanowisko polskie wobec postulatów nie- 
mieckich nie zadowolniło miarodajnych kół berlińskich, to jednak odpowiedź 
niemiecka zapewne umożliwi dalsze prowadzenie rokowań z Polską. 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ 
WARSZAWA, 29-1. PAT. Na dzisiejszem 

posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej 
obecny jest p. minister skarbu Czechowicz, 
wiceminister Grodyński, prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa Wróblewski. 

Sprawozdawca generalny poseł Byrka 
omówił dodatkowo poszczególne artykuły 
ustawy skarbowej. Referent godzi się na po- 
większenie o jeden miljon kredytów na za- 
siłki dla inwalidów. Art. 5 proponuje taką 
stylizację, aby kredyty na odbudowę kraju 
były otwłerane w wysokości nie mniejszej, 
niż rzeczywiste wpływy z daniny  lasowej. 
Co się tyczy dodatkowych kredytów, refe- 
rent stwierdza zasadniczo, że niema wydat- 
ków bez zgody Sejmu i bez ustawy. W usta- 
wodawstwie naszem fest luka — w wypad- 
ku, gdy rząd wydał kwoty nieprzewidziane 
w ustawie, lub przekroczył przewidziane. 
Referent apeluje przeto do rządu, aby wy- 
pracował prawo budżetowe, któreby kwe- 
stję bez dowolności w komentowaniu ure- 
gulowało. Dalej, w interesie kontroli przez 
Sejm, N.LK. i M-stwo Skarbu, mówca wy- 
powiada się za ścieśnieniem prawa virement 
w poszczególnych resortach. — Celowem by- 
łoby również przywrócenie w art. 8 ustępu, 
dotyczącego przenoszenia na działy fundu- 
szów dyspozycyjnych. Dalej, choć uważa, że 
sprawa 10 proc. dodatku do podatków bez- 
pośrednich powinna być uregulowana nie w 
ustawie skarbowej, łecz w osobowej, jednak 
dla uniknięcia komplikacyj przy uchwalaniu 
budżetu, prosi aby art. 11, który o tem mó- 
wi, nie zmieniać. 

Pos. Uzapiński (P.P.S.) omawia sprawę 
funduszu dyspozycyjnego i porusza kwestję 
układu preliminarza. Zapowiada do ustawy 
skarbowej wniosek o podwyższenie dodatku 
dla urzędników o dalsze 10 proc. Pos. Cza- 
piński wypowiada się dalej przeciwko szero- 
kiemu stosowaniu virement, o jakiem jest 
mowa w art. 8 i zapowiada wnioski o skre- 
šlenie ego virement, a dalej oświadcza, że 
klub P. P. S. zaproponuje też nowy dodatek 
iż w razie konieczności virement pomiędzy 
paragrafami, rząd zawiadomi o tem prezesa 
N.LK. i marszałka Sejmu i wniesie o zatwier- 
dzenie ustawodawcze. 

Sprawozdawca generalny „  Byrka, 
odpowiadając na zarzuty pos. Czapińskiego, 
zaznacza, że komisja budżetowa jest orga- 
nem fachowym, który ma na celu opracowa- 
nie ustawy w najdoskonaiszej żormie i dla- 
tego nie może się krępować  formalistyką 
trzech czytań, Mówiąc o przekroczeniach 
budżetowych, referent zaznącza, że pierw- 
szym warunkiem uniknięcia przekroczeń jest 
taki stosunek ministra skarbu do ministrów 
innych resortów, aby żaden z nich nie miógi 
wdrożyć nawet akcji wstępnej, xtóraoy w 
konsekwencji pociągać mogła za sobą prze- 
kroczenia. Wreszcie relerent nie godzi się na 
propozycję rozciągnięcia 10 proc. dodatku 
na podatek majątkowy. 

Po przemówieniu posła Byrki zarządzo- 
no półgodzinną przerwę, ze względu na po- 
siedzenie przewodniczących klubów u mar- 
szałka Sejmu. 

Pos. Chądzyński (N.P.R.) uważa, 
należałoby baczniejszą uwagę zwrócić 
uposażenie urzędników państwowych. 

Pos. Czapiński (P.P.S.) zgłasza popraw- 
kę: „W razie klęski żywiołowej oraz konie- 
czności nagłych wydatków,  nieprzewidzia- 

  

że 
na 

  

nych w uchwalonej ustawie skarbowej, 
otwieranie kredytów, nieobjętych budżetem, 
może nastąpić uchwałą Rady Ministrów. na 
wniosek ministra skarbu, przyczem równo- 
cześnie minister skarbu zawiadamia o uchwa 
le prezesa N.I.K. oraz przesyła marszałkowi 
Sejmu uchwałę celem zatwierdzenia w dro- 
dze ustawodawczej”. 

Pos. Rataj (Piast) sprzeciwia się wnic- 
skowi pos. Czapińskiego. 

WARSZAWA, 29-I. PAT. Na posiedze- 
niu popołudniowem sejmowej komisji budże- 
towej zabrał głos minister skarbu Czecho- 
wicz, oświadczając, iż poczynione przez ko- 
misję podwyższenia w dochodach są w pe- 
wnych pozycjach zupełnie nierealne. Niere- 
alne pozycje razem wzięte wynoszą 36 milį. 
Podwyższenia dodatku d!a funkcjonariuszy 
o 10 proc musiałoby kosztować znacznie wię- 
cej niż przewiduje wnioskodawca. Podwyż- 
szenie podatków wyniosło około 200 milj. 
Budżet będzie w ten sposób deficytowy i de- 
ficyt wyniesie sto kilkadziesiąt miljonów. Ta- 
ki budżet niezrównoważony, już choćby op- 
tycznie wywrze najfatalniejsze wrażenie w 
kraju i zagranicą, a pozatem będzie odstą- 
pieniem od planu stabilizacyjnego, ogłoszo- 
nego przez rząd. 

Następnie komisja przystąpiła do głoso- 
wania. 

Przyjęto zmniejszenie podatku dochodo- 
wego od kapitałów i rent na 2 miljony, od- 
rzucono zwiększenie podatku majątkowego o 
25 miljonówi poprawkę o przywrócenie fun- 
duszu dyspozycyjnego ministra spraw we- 
wnętrznych w kwocie 6 miljonów. W budże- 
cie kolejowym zwiększono kredyty na na- 
wierzchnię o 10 miljonów i na naprawę ta- 
boru o 4.870 tys. W budżecie M-stwa Oświa- 
ty w dziale szkolnictwa powszechnego 
zmniejszono uposażenie o 4.771 tys. Zmniej- 
szono kredyt na budowę szkół powszech- 
nych o 10 miljonów zł. Wniosek o zmniejsze- 
nie pomocy kredytowej na scalanie gruntów 
o 6 miljonów złotych odrzucono. Artykuł o 
kredytach na odbudowę kraju skreślono. 

Artykuł dotyczący kredytów - pozabud- 
żetowych przyjęto w następującem brzmie- 
niu: „Otwieranie kredytów nieobjętych bud- 
żetem może nastąpić tylko na wniosek mini- 
stra skarbu, uchwalony uprzednio w drodze 
ustawodawczej pod warunkiem, że równo- 
cześnie zostaną uzyskane nowe wystarczają- 
ce źródła pokrycia. Przed uchwaleniem ta- 
kiego wniosku wolno robić wydatki na cele 
nieprzewidziane w budżecie, afbo też na cele 
przewidziane, ale w granicach wyższych, niż 
fe budżet określa, tylko w czasie gdy sesja 

    

    

sejmu jest zamknieta. wzglę: gdy Sejm 
jest rozwiązany, także na cza ki żywio- 
łowej lub inny wypadek nagły, wymagający 
natychmiastowego asygnowania Sumy ZE 
skarbu państwa, Wydatek taki musi się opie- 
rać na uchwale Rady Ministrów, która jest 
obowiązana w terminie tygodniowym ogło- 
sić tę uchwałę w Monitorze Polskim, prze- 
słać do wiadomości N.l.K.P., a jednocześnie 
przedłożyć Sejmowi wniosek w sprawie kre- 
dytów dodatkowych. Za ścisłe przestrzega- 
nie tych przepisów ministrowie są odpowie- 
dzialni osobiście”. 

Projekt ustawy skarbowej zatwierdzono 
w drugiem czytaniu. Na tem posiedzenie zam 
knięto. Jutro o godzinie 11 rano rozpocznie 
się trzecie czytanie. 
  

BYRD A WIELORYBY 
Niebezmyślnie Wielorybia zatoka 

tak się nazywa - jest tam istotnie du- 
żo wielorybów, przeważnie Średniej 
wielkości, Ponieważ znaczna przestrzeń 
morza jest już wolna od lodu, kapi- 
tan Byrd z paru marynarzami ji dwo- 
ma dziennikarzami wybrał się moto- 
rówką na spacer. 

Bardzo przyjemnie'upływał im czas; 
cyple i pomniejsze zatoki nie mają 
oficjalnych nazw, więc chrzczono je 
wszystkie z zapałem. Powstała zato- 
ka Chamberlaina, cypel Hoovera, gó- 
ra Amundsena i t. d. Wszyscy wielcy 
ludzie zostali czemś obdarzeni. 

W powrotnej drodze zauważono, 
że parę wielorybów kręci się blisko 
motorówki, zdradzając wyraźne nieza- 
dowolenie. Bały się wprawdzie grube 
mammifery wychylić tuż koło łodzi, ale 
raz wraz potężny ogon bił o wodę — 
na szczęście w przyzwoitej odległości. 

Nagle motor stanął, nie "udawało 
się go naprawić, wzięto się do wioseł, 
Ciężka motorówka posuwała się po- 
woli naprzód, wieloryby coraz bezczel- 
niej, coraz bliżej podpływały. 

Dwa strzały rewolwerowe zaapli- 
kowane im przez Byrda nie wywołały 
najmniejszego wrażenia, jakby kto 
grudką lodu rzucił im w kark. Jeden 
z wielorybów machnął ogonem tuż, 
tuż—wzbity słup wody zalał łódź, be- 

stja. kręciła się nadal i najwidoczniej 
szykowała się do nowego napadu. 

Na szczęście wielki lodowiec był 
niedaleko, kilkadziesiąt silnych ude- 
rzeń wiosłami i motorówka przybiła 
do pływającej wyspy. Wyskoczono na 
lód — w samą porę. Złośliwy wielo- 
ryb wynurzył się o parę metrów za- 
ledwie, wściekłe uderzenie ogonem i 
łódź podskoczywszy wysoko w górę 
opadła strzaskana na wodę. 

Ale Byrd i towarzysze byli cali i 
zdrowi. Wkrótce ze statku przybyto 
im z pomocą. Awanturującego się 
wieloryba postanowiono ukarać. Nie 
brak wśród załogi amatorów i specja- 
listów do polowania na wieloryby, w 
najbliższych dniach ma być zorgani- 
zowana karna ekspedycja. 

* * * 

WIEDEKN, 29-I. PAT. Dzienniki donoszą 
z Medjolanu, że amerykański lotnik Byrd 
przedsięwziął w towarzystwie piłota norwe- 
skiego Balchena i radjotelegrafisty Jue pier- 
wszy 5-godzinny lot w nieznane okolice bie- 
guna południowego. W ciągu tego lotu do- 
konano ważnych odkryć. Byrd przeleciał nad 
krajem Scotta i nad skalistym krajem królo- 
wej Aleksandry. Do stacji iskrowej na pa- 
rowcu pomocniczym „Citta of New-York* 
Byrd przesyła co godzinę sprawozdania iskro 
we o swoim locie. Byrd doniósł o odkryciu 
nieznanej wyspy, jako też 14 nowych gór ska 
listych. Samolot dotarł do wysokich wzgórz 
w pobliżu bieguna, sam zaś biegun połud- 
niowy nie został osiągnięty. 

W kraju skandali finan- 
sowych, 

Śledztwo z Hanauową stoi na 
martwym punkcie, badania Świadków 
nie wnoszą nic nowego. Mozołne 
otwieranie 32 safesów i kas ogniotrwa- 
łych, należących do Gazette du Franc 
jest czysto formalne— wszystkie są 
nieodmiennie puste. 

Baron Paquement siedzi w więzie- 
niu i rozpacza. Nie chce powiedzieć, 
gdzie ulokował powierzone mu pie- 
niądze, nie ustalono również, czy coś 

ocalało. 
Ale jest nowa sensacja i to nie- 

bylejaka, tym razem został oszukany 
sam rząd. Jeden -z licznych _ Świad- 
ków w sprawie Gazette du Franc, na- 
wiasem mówiąc zupełnie tam nie- 
skompromitowany, okazał się głów- 
ną sprężyną innych złodziejskich 
przedsiębiorstw. Oto jak się sprawa 
przedstawia: 

Między Francją a Niemcami jest 
umowa, że skoro handlowcy  fran- 
cuscy zakupują jakiś towar u prze- 
mysłowców niemieckich, to nie płacą 
im, ale francuskiemu bankowi pań- 
stwa. Przemysłowcy niemieccy przed- 
stawiają swą. należność swemu  ban- 
kowi państwa, który im wypłaca od- 
powiednią sumę. Francuski bank 
państwa nic nie wypłaca natomiast 
niemieckiemu, a pieniądze te idą na 
conto reparacyj. 

Jest to zatem zobopólny dobry 
interes. Ale przy takiem załatwianiu 
interesów jest wiele pisaniny, ceregieli 
i różnych formalności. 

Otóż Societe fermiere de sucrerie 
czyniło wielkie zakupy od dwu lat w 
niemieckich fabrykach cukru. Otrzy* 
many towar niezwłocznie  odprzeda- 
wało dalej, „z wypłaceniem jednak 
państwu zwlekało niemożliwie. Już od 
1927 r. towarzystwo winne było za 
9000 ton cukru czyli około 20 miljo- 
nów. 

Rząd a raczej Ministerstwo finan- 
sów nie chciało wobec tego zezwalać 
Socićtć de sucrerie na dalsze zakupy 
w Niemczech. Ale Compagnie franco- 
marocaine to zdawało się coś zupeł- 
nie innego, rząd zezwolił zatem na 
zakup 30.000 ton cukru w Niemczech 
i przyjął od Compagnie weksle na 
sumę przeszło 60 miljonów franków. 

Gdy nadszedł termin* płatności 
Compagnie ogłosiło plajtę. Poczęto 
szukać dyrektorów i dopiero wtedy 
okazało. się, że prezesem Socićtć fer- 
mein de sucrerie i Compagnie franco- 
marocaine jest tenże sam człowiek— 
Leon Polier. Dwaj wicedyrektorzy Ro- 
biano (Belg) i Newski (narodowość 
nieokreślona) zbiegli do Brukseli i 
Londynu. 

Pana Polier osadzono w wiezie- 
niu. Jest to sensacją ze względu na 
jego Świetne stanowisko w sterach to- 
warzyskich i naukowych. Profesor 
prawa na uniwersytecie, napisał sze- 
reg dzieł o finansach powojennych i 
był uważany jeśli nie za wyrocznię 
to w każdym razie za pierwszorzęd- 
nego znawcę w tej materji. Oficer Le- 
gii honorowej, uchodzący za bardzo 
bogatego, kulturalny i wszędzie mile 
widziany pan Polier okazał się zwy- 
czajnym oszustem. | 

Ponieważ cukier jest. oddawna 
sprzedany, oba towarzystwa były czy- 
sto fikcyjne, przeto rząd jako jedynę 
pociechę będzie mógł skazać na parę 
lat więzienia znakomitego profesora i 
finansistę. G. O. 

MISS POLONIA 

  

    
Jak donosiliśmy jury w konkursie na“ 

najpiękniejsze czę polskie wybrało p. 
Władysławę Kostakównę, której podobiznę 
reprodukujemy. „Miss Polonja“ uda się w 
niedługim czasie na konkurs do Paryża, 
gdzie będzie wybrana „Miss Europy". 

Klejnoty prymadonny 
Zmarła w tych dniach artystka i śpie- 

waczka operetkowa $. p. Wiktofja Kawecka 
której pogrzeb odbył się w dniu wczorajszym 
znana była ludności naszej stolicy i całej 
Europie, nietylko z cudownego głosu, ale 
także ze wspaniałej biżuterji, która jak gło- 
siła fama, natychmiast po zejściu jej ze sce- 
ny, ze względu na jej wartość i możliwość 
kradzieży zamykano w sefie za kulisami. 

W czasie wojny Ś. p. Kawecka była w 
Rosji, gdzie mimo przewrotu i rewolucji nie 
schodziła niemal ze sceny, występując w Pe- 
tersburgu, Moskwie, Kijowie, Odesie i t. d. 
Z chwilą jednak, kiedy mogła powrócić do 
kraju, za posiadany majątek kupiła klejnoty 
i podążyła w kierunku granicy polskiej. Bol-_ 
szewicy znający bogactwo Kaweckiej ode= 
brali jej wszystkie klejnoty na granicy. Ka- 
wecka zdołała jednak przekonać ich, że klej- 
noty musi otrzymać z powrotem. 

— Przecież ja jestem robotnicą taką, jak 
wy! — argumentowała. — Klejnoty te nie 
są moją własnością, lecz własnością widzów. 
Czy chcecie, ażeby prołetarjusze patrzyli na 
fałszywe szkiełka, które musiałabym nosić, 
gdybyście mi prawdziwych klejnotów nie 
zwrócili? 

Argumenty te przekonały zbirów bol- 
szewickich, gdyż większą część klejnotów 
oddali Kaweckiej, zatrzymując zapewne po- 
ważny okup. 

Najpiękniejszym klejnotem ś. p. Kawec- 
kiej była wspaniała kolja djamentowa w 
oprawie z platyny, składająca się z 9-ciu 
niebywałej wielkości brylantów. Największy 
z nich ważył 44 karaty| 8 innych posiadało 
wagę od do 20 karatów każdy! Kolja ta 
była niewątpliwie najpiękniejsza w Europie, 
a największy brylant jedynym tego rodzaju 
w Polsce. Wartość jej oceniano na trzy mi- 
Ijony złotych. я 

Do najbardziej znanych klejnotów Ka- 
weckiej należały najpiękniejsze w Europie 
kolczyki brylantowe wagi 48 karatów. Tego 
rodzaju garniturów posiadała Kawecka kilka: 

Słynny również był jej motyl brylan- 
towy, ofiarowany jej w bukiecie kwiatów na 
jednym z przedstawień „Wesołej wdówki* w 
Warszawie, w 1904 roku, którego zrobienie 
kosztowało 42.000 rubli. Pozatem Kawecka 
posiadała sześć parometrowej długości sznu- 
rów olbrzymich pereł, kilkometrowej długo- 
ści djamentowy łańcuch do lorgnon, złożony 
z brylantów parokaratowej wagi każdy. 

rosz i butonów z szafirów, szmara- 
gdów, rubinów i innych drogich kamieni po- 
Siadała Kawecka bez liku również dużą ilość 
bo 53 pierścionków, z kolosalnej wielkości 
perłami, rubinami, szmaragdami, szafirami i 
t. d. Wogółe Kawecka posiadała tylko duże 
kamienie, które uważała za najlepszą lokatę 
kapitału. Majątek jej zawarty w klejnotach. 
wynosił 5—6 miljonów złotych. = 

Śmierć zaskoczyła Kawecką niespodzie- 
wanie tak że nie zostawiła testamentu. Nie- 
wątpliwie artystka zapisałaby część swoje- 
go majątku na cele filantropijne, jak na Zw. 
Artystów Scen Popskich. Wobec braku te- 
stamentu dziedziczy rodzina. 

  

giellońskiej z wejściem frontowem 

LOKAL 
w gmachu B-ei Jabłkowskieh, 

Mickiewicza 18. 

DO WYNAJĘCIA 
w płaszczyźnie całego 2-go piętra od ulic Mickiewicza, Wileńskiej 'i Ja- 

Jagiellońskiej Nr. 2. lub "połowa tegoż lokalu również z wejściem od 
ulic Mickiewicza i Jagiellońskiej. 

Bliższych informacyj udziela Kiuro B-ci Jabłkowskich. 

od ulicy Mickiewicza oraz od ulicy 

= 

  

JACINTO BENAVENTE 
FRAGMENT AKTU I. 

Bawiący, jako gość Reduty, w Wil- 
nie znany teatrolog i b. dyrektor te- 

atrów krakowskich i lwowskich p. 

Teofil Trzciński przygotowuje we 
własnym przekładzie 1 inscenizacji 
sztukę głośnego pisarza hiszpańskie- 

go Jacinto Benavente, laureata nagro- 
dy Nobla. Interesująca sztuka, mająca 

nadzwyczajne powodzenie w Krako- 

wie za czasów dyrekcji p. Trzcińskie- 

go, nabiera szczególnego interesu je- 

szcze i przez to, że dyr. Trzciński ro- 
zwija w jej inscenizacji swoją pomy- 
„słowość i znawstwo artystyczne, nie 

od dzisiaj znane w świecie literackim 

„i teatralnym. W. P. 

SCENA I. 

(Plac w mieście. Na prawo na przodzie go- 
spoda. Brama z kołatką, nad nią napis i em- 

blemat). 

Leandro i Kryspin 

(wchodzą rozglądając się dokoła 

® 

Leandro: Wielkie miasto, zda się 

to być, Kryspinie. We wszystkiem Wi- 
dać bogactwe ' wspaniałość. 

Kryspin: To są dwa miasta. Dałby 
Bóg, byśmy trafili na lepsze z nich. 

Leandro: Dwa miasta, mówisz? 
Ach, tak, rozumiem: stare miasto i no- 
we, rozdzielone rzeką. 

Kryspin: Tu nie chodzi o rzekę, ani 
o starość czy nowość. Mówię. dwa mia 
sta, bo w każdym mieście na świecie są 
dwa miasta. jedno dla tych, co przy- 
chodzą z pieniędzmi w kieszeni, drugie 
dla takich jak my. 

Leandro: Dla mnie dość, że dosz- 
liśmy tutaj, nie natknąwszy się na sie- 
paczy. Chciałbym tu pobyć, jakiś czas 
bo mam już dosyć tej wiecznej włó- 
częgi po świecie. 

Kryspin: A ja nie! Ja, wolny syn 
państwa szelmów, którzy nigdzie nie 
mają stałej siedziby, chyba niedobro- 
wolną na galerach. A to przykra sie- 
dziba! Skorośmy iednak trafili do mia- 
sta, które jak twierdza stanęło nam na 
drodze, ułożmy, jak przystało na 
mądrych wodzów, plan wojenny, by je 
zdobyć. 

Leandro: Na taką wyprawę jesteś- 

my słabo uzbrojeni. Całem naszem mie- 
niem są nasze osoby. Nie pozwoliłeś, 
b;,ym sprzedał te szaty, co w najgor- 
szym razie przyniosło by nam trochę 
grosiwa. 

Kryspin: Wolałbym się rozstać ze 
swą własną skórą, niż z piękną szatą. 
Niema na świecie nic ważniejszego od 
pozorów. A te w pierwszym rzędzie za 
leżą od sukni. Jak cię widzą, tak cię 
piszą. 

Leandro: Co więc mamy robić. Kry- 
spinie? Głodny jestem, zmęczony i przy 
gnębiony. Nie chcę z tobą sporu. 

Kryspin: Mamy tylko jedną drogę: 
działać zręcznie a bezczelnie. Bo bez 
bezczelności i zręczność nic nie war- 
ta. Otóż pomyślałem sobie tak: ty mu- 
sisz mówić mało, ale z góry. To ci da 
pozory wielkiego pana. Pozwalam ci 
nawet, byś mnie od czasu do czasu 
przełożył kijem przez plecy. Gdy cię 
zapytają odpowiadaj tajemniczo. A gdy 
się sam odezwiesz, mów z namaszcze- 
niem, jak wyrocznia. Jesteś młody i 
wyglądasz dobrze. Dotąd trwoniłeś te 
dary. Teraz czas zrobić z nich dobry 
użytek. Zresztą, polegaj na mnie! 

Wierzaj: niema nic korzystniejszego 
jak mieć koło siebie kogoś co o tobie 

dobrze mówi. Bo skromność uchodzi za 
prostactwo, ale samochwalstwo za głu- 
potę, a jedno i drugie szkodzi w oczach 
świata. 3 

My ludzie, jesteśmy jak towary. Na 
sza wartość zależy mniej lub więcej od 
zręczności przekupnia, który nas za- 
chwala. Podejmuję się sprzedać cię za 
diament, choćbyś był ze szkła. 

A teraz do dzieła. Zawolajmy 0- 
berżystę, bo głównym warunkiem po- 
wodzenia jest. rozbić obóz tuż pod 
miejscem obleganem. 

Leandro: Oberżystę, 
czemże zapłacimy? 

mówisz? A 

Kryspin: A, jeżeli takie drobnostki 
sprawiają ci troskę, to chodźmy lepiej 
odrazu do szpitala, albo do przytułku, 
albo na żebry, — o ile chcemy iść dro- 
gą cnoty. Jeśli jednak przenosisz odwa- 
gę, moglibyśmy wrócić na gościniec i 
napaść pierwszego, który się pojawi na 
drodze. Przy naszych środkach nie ma- 
my innych sposobów. 

Leandro: Mam listy polecające do 
znaczniejszych obywateli tego miasta, 
który mogliby nam pomóc. 

Kryspin: Te listy podrzyj natych- 
miast. Przedstawiać się komuś w po- 

trzebie? Z początku przyjm .4 cię jesz- 
cze z wyzyskaną uprzejmością i po- 
wiedzą, byś domem ich i osobą rozpo- 
rządzał. Ale zapukajno drugi raz do tej 
samej bramy, to powie ci służący, że 
„jaśnie pana niema w domu i... że wo- 
"gėle w tym domu nie mieszka“. A przy 
następnej wizycie nawet drzwi nie о- 
tworzą. 

Na tym świecie dają aby brać. Nie- 
ma karresu bez interesu. Ta giełda, kan 
tor wymiany. I zanim możesz czegoś żą 
dać, musisz najpierw coś zaofiarować. 

Leandro: Cóż ja mogę kiedy nic 
nie mam. 

Kryspin: Nie ceń się zbyt nisko. — 
Alboż sam człowiek nic nie znaczy? 

Człowiek może być: żołnierzem i 
wtedy swoją odwagę rozstrzyga bitwę 
Może być kochankiem alba małżonkiem 
i wtedy słodkim lekarstwem miłości le 
czy dostojną damę lub dziewicę z do- 
brego domu, zanim biedaczka zwięd- 
nie w mielancholji. Może być także 
sługą wielkiego pana, który go kocha 
i czyni swym powiernikiem. I może być 
jeszcze niejdnem, czego ci nie potrze- 
buję wypominać. By dostać się wgórę, 
każda drabina dobra. 

Leandro: Skoro ja jednak żadnej 
drabiny nie mam...? 

Kryspin: To ofiaruję ci moje plecy, 
by cię na nich podnieść. Zobaczysz, 
jak wysoko zajedziesz. 

Leandro: A jak obaj 
ziemię? 

Kryspin: — — — Wtedy, niech 
nam ziemia lekką będzie (puka kołatką 
do drzwi). Hej! Hola! Gospodarzu, ho- 
la! mówię! Gospodarzu, do djabła! 
Nikt nie odpowiada! Co to za dom? 

runiemy na 

Leandro: Dlaczego krzyczysz odra- 
zu, kiedyś dopiero zaczął pukać? 
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Kryspin: Bo to bezwstydne z jego”* 
strony (puka mocniej). Łajdacka ban- 
da. Przeklęta banda! Do wszystkich dja 
błów! 

Oberżysta (wewnątrz domu). Kto 
tam jest? Co za krzyki? I co to za 
sposób? Nie czekacie jeszcze tak długo. 

Kryspin: Za długo! Prawda, widzę, 
co mówię, że to nie gospoda dla wy: 
kwintnych ludzi! » 
(wchodzi oberżysta z dwoma chłopa- 
kami). 

Przekład Teofila Trzcińskiego.



BŁ U 

„MIKJEA GOSPODKACZY LIE WSCAODNICI 
likład drzewny polsko-niemiecki 

(Dyrektor W. Czerwiński o układzie) 

Dyrektor Rady Naczelnej Związków 
Drzewnych w Polsce p. W. Czerwiński 
udzielił „Tygodnikowi Handlowemu* 
wywiadu w sprawie układu drzewnego 
polsko - niemieckiego. Wywiad ten po- 

_„niżej przytaczamy w całości: 

„W dniu 19 bm. zostało zawarte 
prowizorjum drzewne między p. mini- 
strem spr. zagr. Zaleskim a posłem nie- 
mieckim Rauscherem na zasadach u- 
kładu poprzedniego. 

„Nowy układ regulujący prowizory 
cznie obrót drzewny polsko - niemiecki 
obowiązuje od dnia 31 grudnia 1929 r. 

> „W układzie tym istnieje klauzula, 
przewidująca możliwość autonomicz- 
nego przedłużenia go na rok 1930, w 
tym wypadku, jeśli na 3 miesiące przed 
upływem terminu wygaśnięcia, żadna 
ze stron nie wypowie zawartego u- 
kładu. 

„Według nowego prowizorjum drze 
wnega Polska uzyskuje kontyngent ma- 

terjałów tartych w wysokości 1.250000 
mtr. sześc., zaś ze swej strony nie robi 

ograniczeń eksportowych dla eksportu 
drzewa nieobrobionego, okrągłego. 

„Stawki ceł wywozowych na kłody 

i dłużyce, jak również i stawki niemie- 

ckich ceł przywozowych na materjały 

tarte zostały utrzymane na poprzednim 

poziomie, t.zn. polskie materjały tarte 

opłacać będą stawkę niemiecką ceł au- 

tonomicznych 1 mk. od 100 klg., nato- 

miast drzewo nieobrobione podlegać 

-_ ma cłom wywozowym w wysokości 40 

= od drzewa iglastego i 20 gr. od drze 

wa liściastego za 100 kg. Co do olszy 

rząd zastrzegł sobie całkowitą swobo- 
dę działania. 

„Ujemną cechą tego układu jest ter 

min jego podpisania. Jak wiadomo po- 

przedni układ z 30 listopada 1927 r. 

wygasł 4 grudnia ub. r. z tego powodu 

między terminem wygaśnięcia poprze- 

dniego układu i zawarcia nowego — 

utworzyła się luka, dotkliwie odczuta 

ze względu na okres eksploatacyjny. 

Trwająca 6 tygodni, całkowita niepe- 

wność co do eksportu na rynek niemie- 

cki zahamowała eksploatację, co nie- 

wątpliwie przyczyniło się do ogranicze- 

nia podaży surowca, a tem  samem 

wpłynie na nasze możliwości ekspor- 

towe w zakresie materjałów drzewnych 

„Należy podkreslić że całkowitą od 

powiedzialność za zwłokę w podpisa- 

niu układu drzewnego ponosi rząd nie- 

miecki. 
„Sfery drzewne obu krajów, zainte- 

resowane w uregulowaniu obrotu drze 

wnego polsko - niemieckiego, były zgo 

dne w życzeniu, aby nowy układ drze- 

wny doszedł do skutku jaknajrychlej, 

możliwie jeszcze przed wygaśnięciem 

układu prowizorycznego z roku 1927. 

„Wyrazem tego pragnienia był pro 

tokuł podpisany dnia 12 listopada ub. 

r. w siedzibie rady naczelnej związków 

drzewnych przez miarodajnych przed- 

stawicieli związków drzewnych obu 

krajów. o 

„Rząd polski, ożywiony chęcią po- 

zytywnego załatwienia sprawy obrotu 

. drzewnego z Niemcami, dał ze swej 

strony dowody jaknajlepszej woli. w 

10 dni po podpisaniu protokułu przez 

przedstawicieli _ sfer drzewnych obu 

krajów, poseł polski w Berlinie, złożył 

notę, proponującą rządowi niemieckie- 

mu załatwienie sprawy układu drzew- 

nego nia najkrótszej drodze t.j. na dro- 

dze dyplomatycznej. Jakkolwiek pro- 

pozycja polska doznała dobrego przy- 

jęcia ze strony miarodajnych przedsta- 

wicieli rządu niemieckiego, to jednak 

czynniki kierujące pracami delegacji do 

rokowań z Polską ociągały się czas dłu 

ższy z udzieleniem konkretnej odpowie 

dzi, któraby stworzyła możność poro- 

zumienia się w sprawie obrotu drzew- 

nego. 

„W pierwszych dniach stycznia rb. 

rada naczelna zw. drzewnego zwróciła 

się z oświadczeniem do związku wscho 

dnio - niemieckiego przemysłowców 

drzewnych, w którem zaznaczyła, że ka 

żdy dzień zwłoki w zawarciu prowizo- 

rjum drzewnego tak dalece obniża jego 

wartość dla Polski, że gdyby z powodu 

dalszej zwłoki w rokowaniach nie do- 

szło do podpisania nowego układu naj- 

dalej do 15. I. br., to polskie sfery drze 

wne będą uważały całą sprawę za 
bezprzedmiotową i nieaktualną. Jedno- 

cześnie sfery kierownicze rady naczel- 

nej w scisłem porozumieniu z czynni- 

kami rządowemi zastanawiały się nad 

wyborem środków, któreby w razie nie 

dojścia do skutku nowego układu — 
utorowały wyrobom polskiego przemy- 
słu drzewnego szersze wyjście na ryn- 

„ ki zastępcze, przedewszystkiem — an- 

J gielski. 3 
„Podpisanie układu kładzie kres nie 

pewności, która w najwyższym stop- 
niu krępowała rozwój pracy w prze- 
myśle drzewnym. 

„O widokach eksportu na rynek nie 
miecki trudno w tej chwili mówić. Sy- 
tuacja na niemieckim rynku drzewnym 
nie wydaje się dotąd całkuwicie jasna. 
Należy przypuszczać, że nagromadzo- 
Re w ubiegłym roku w Niemczech wię- 
ksze zapasy materjałów drzewnych, któ 
rych dotąd nie udało się zrealizować, 
nakażą przemysłowcom drzewnym pew 

"ną rezerwę w zakupach. Rozmiary ek- 
sportowe oczywiście zależeć będą w 

decydującym stopniu od całego układu 
"stosunków gospodarczych Rzeszy Nie 
mieckiej; jeśli rok bieżący przyniesie 
poważne ożywienie ruchu budowlane- 
go, wzmoże się popyt na  materjały 

drzewne, co oczywiście pobudzi eks- 
port drzewa z Polski. 

„W każdym bądź razie należy pod- 
kreślić, że podpisanie układu drzewne- 
go stwarza warunki w których obrót 
drzewny polsko-niemiecki będzie mógł 
się swobodnie rozwijać i tu leży nie- 
wątpliwie cała wartość podpisania u- 
kładu*. 

zapadnięcie góry na Pióromoncie 
Pół godziny pod ziemią. 

Dnia 29 b. m. na Pióromoncie, podczas robót zapadła się część gó- 
ry rozkopywanej. Wskutek katastrofy został zasypany ziemią robotnik A. 
Marchienko (Werkowska 28). Odkopywanie robotnika trwało pół godziny, 
wreszcie z ziemi wydobyto. 

Poszkodowanego w stanie ciężkim dostawiono do szpitala Św. Jakóba. 

Wysłannicy G. P u Min k . je w IS U 

Na naszem pograniczu. 
Z pogranicza sowieckiego donoszą: na odcinku koło wsi Wielkie Chutory 

patrole K. O. P. ujęły dwuch podejrzanych osobników, którzy przedarli się na 
polską stronę. Rewizja osobista wykazała wysoce kompromitujące dokumenty 
Kscane przez aresztowanych. Obadwaj okazali się wysłannikami G. P. U. w 

ińsku t. zw. „technikami* dla organizowania jaczejek komunistycznych na 
terenie Wileńszczyzny. Aresztowanych wraz z dokumentami przekazano wła- 
dzom śledczym. 
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ŚRODA. 

$0 ozis Wschód sł. g. 7 m. 17 
Martyny P. Zach. "sl. o g. 3 m. 49 

jutro 
Piotra Nol.       
Spostrzeženia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 29 — I. 1929 r. 

Ciśnienie j 779 
średnie w m 

Temperatura 5 
średnia 

Opad za do- 
bę m. m. 

Wiatr 
przeważający 1 

| 1,9 

! Południowo-wschodni 

Pechmurno. 
Minimum za dobę  —- 700, 

Maximum na dobę —5* С. 
Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia. 

Uwagi: 

IWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz prz, 
jął na audjencji prezesa Izby Okr. Kontroli 
aństwowej p. J. O: mjr. Fiel- 

dorfa w sprawach Ośrodka P.W. i W. T. 
i wreszcie prezesa Dyrekcji Kolejowej, któ- 
ry przybył w towarzystwie wiceprezesa p. 
Łaguny celem zaproszenia p. Wojewody na 
czarną kawę kolejarzy, która odbędzie się 
2 lutego w górnych salonach hotelu George'a 

— kKonierencje w Sądzie Apelacyjnym. 
W dniu wczorajszym p. Wojewoda Raczkie- 
wicz odwiedził w biurach Sądu Apelacyjne- 
go p. prezesa Sądu Apelacyjnego L. Bo- 
chwica, z którym konferował w sprawach 
urzędowych. 

— Medale dla urzędników skarbowych. 
Minister Skarbu upoważnił preztsa  wileń- 
skiej lzby Skarbowej do przyznawania pra- 
wa do medalu 10-lecia odzyskania Niepod- 
ległości urzędnikom skarbowym okręgu wi- 
leńskiego. 

MIEJSKA. 
— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 

dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na płonicę 15, błonicę 1, ospę wietrzną 2, 
różę 2, krztusiec 9, gruźlicę 9, drętwicę kar- 
ku 1, grypę 10, razem 49 osób. 

— (0) Przeniesienie lokalu biura mel- 
dunkowego. Lokal biura meldunkowego na 
II komisarjat P. P. m. Wilna z ul. Zamkowej 
16 został przeniesiony na ul. Orzeszkowej 
Nr. 11 (wejście z bramy na lewo). 

SZKOLNA. 
— Poważne zmiany w systemie szkol- 

nictwa. Ministerstwo W.R. i O.P. mając na 
celu usunięcie niecelowych i przypadkowych 
utrudnień istniejących dotąd przy przechodze 
niu ze szkoły powsz. do gimnazjum oraz 
zmniejszenie przeciążenia pracą młodzieży 
szkół średnich poleciło wprowadzenie jedne- 
go i tego samego planu godzin (bez różnic 
i odchyleń) w trzech najwyższych oddzia- 
łach szkół powszechnych i trzech najniższych 
klasach szkół średnich oraz redukcję obowią- 
zujących jednostek lekcyjnych do 30 tygod- 
niowo. 

Zmiany te mają być przeprowadzone 
wkrótce t. j. w środku reku szkolnego. 

— Egzamin dojrzałości dla eksternów. 
Dowiadujemy się, że Kuratorjum Okr. Szkol- 
nego w Wilnie ustaliło termin egzaminów 
dla eksternów w terminie wiosennym 1929 r. 
na okres luty—marzec. Początek egzaminów 
w poniedziałek 18 lutego. 

Podania odpowiednio udokumentowane 
powinny być złożone do dnia 1 lutego r. b. 

Zdawać egzamin mogą tylko te osoby, 
które zamieszkują na terenie tego Okręgu 
lub uczęszczały ostatnio do wyższych klas 
gimnazjów Okr. Wileńskiego. 

SAMORZĄDOWA. 
° — (0) Budżet / Wileńsko-Trockiego 

związku komunalnego na rok 1929—30. Bud- 
żet Wileńsko-Trocki pow. związku komunal- 
nego na rok 1929—30 przedstawia się na- 
stępująco: 

Wydatki zwyczajne wynoszą ogółem 
104565 zł., w tem: 1) na administrację ogól- 
ną 9997 zł., 2) na utrzymanie domu sejmi- 
kowego 5812 zł. 3) na spłatę długów 25000, 
4) na drogi i place publiczne 264,075, 5) na 
oświatę 7700, 6) na zasiłki dla  instytucyj 
kulturalno-oświatowych 1400, 7) na zdrowie 
publiczne 87102, 8) na opiekę społeczną 
44900, 9) na popieranie rolnictwa 122927, 
10) na popieranie przemysłu i handlu 6530, 
11) na bezpieczeństwo publiczne 21237, 12) 
wydatki różne 11850. 

Wydatki nadzwyczajne wynoszą 338000 
zł., w tem a) na budowę szosy Ponary—Lan 
dwarów 275000 i b) udział w kosztach bu- 
dowy szpitalu psychjatrycznego w Kojranach 
24000 zł. 

NIKA 
Dochody zwyczajne wynoszą ogółem 

704565 zł. i składają się z następujących 
działów: 1) majątek komunalny 18946 zł., 
2) przedsiębiorstwa komunalne 8533 zł., 3) 
subwencje i dotacje 17732 zł. 4) zwroty 
28683, 5) opłaty administracyjne 900, 6) opła 
ty za korzystanie z urzędów i zakładów do- 
bra publicznego 59875, 7) udział w podat- 
kach poństwowych 27000, 8) dodatki do po- 
datków państwowych 256883, 9) podatki sa- 
moistne 285961 zł. 

Dochody nadzwyczajne wynoszą 338000 
zł, w tem: 1), dotacja Min. robót publicz- 
nych na budowę szosy  Ponary—Landwa- 
rów 225000, 2) pozostałość kredytu budże- 
towego z 1928—29 r. w wysokości 50.000 
zł. i 3) pozostałości (nadwyżka) budżetu z 
r. 1928—29 — 58000 zł. 

AKADEMICKA. 
— Czwartek Akademicki. Jutro, 31 b. m. 

o godz. 20 m. 15 ANY rozmowę na 
aktualne tematy: 1) Obecny stan „Rzeczypo- 
spolitej akademickiej w Wilnie. 2) Hegemo- 
nja „ludzi dobrej woli". 3) Pierwsze jaskółki 
reform czyli X Sesja Rady Naczelnej Odro- 
dzenia, która odbyła się w Wilnie w miesią- 
cu ubiegłym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich. 1 lutego 1929 r. o godz..8 więczo- 
rem odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibljo- 
tece Publicznej 59 zebranie członków z od- 
czytem p. Włodzimłerza Piotrowicza p. t.: 
„Teoretyczne zasady wypożyczania". Wpro- 
wadzeni goście mile widziani. 

— Zebranie Zw. Pracy Społecznej Ko- 
biet m. Wilna. W poniedziałek, dnia 28 b. m. 
odbyło się w Wilnie walne zebranie człon- 
kiń pracy Społecznej Kobiet m. Wilna przy 
licznym udziale. Obrady zagaiła i przewod- 
niczyła na zebraniu p. Helena Proficowa ko- 
munikując, że w dniu 17 lutego r. b. odbę- 
dzie się doroczny Walny Zjazd  delegatek 
prowincjonalnych kół Związku. Wówczas 
zarząd przedłoży wyczerpujące sprawozda- 
nie. W związku z rozwojem organizacji nie- 
zbędną jest rewizja statutu. Możliwem było- 
by również ewentualne połączenie się Związ- 
ku Pracy Społecznej Kobiet, obejmującego 
województwo wileńskie i część nowogródz- 
kiego, ze Związkiem Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Warszawie. Połączenie takie jednak 
w obecnych warunkach nie byłoby wskaza- 
ne ze względu na zbytnią centralizację zwią- 
zku warszawskiego i brąk zrozumienia z jego 
strony potrzeb prowincji. 

Ż kolei przystąpiono do dyskusji nad 
poprawkami do statutu Związku Pracy Spo- 
łecznej Kobiet w Wilnie. Poprawki te w osta- 
tecznej redakcji przedłożone będą walnemu 
zjazdowi do zatwierdzenia. 

Następnie p. Jadwiga Małowieska po- 
informowała Zebranie o pracach Wileńskie- 
go Wojewódzkiego Komitetu Pracy Kobiet 
na Wystawie Powszechnej Krajowej w Po- 
znaniu, Komitet zbiera materjały, które mają 
zlustrować społeczną, zawodową, umysłową 
pracę kobiet na terenie województwa wileń- 
skłego. W końcu dokonano wyborów dele- 
gatek Wileńskiego Koła na wspomniany na 
wstępie walny Zjazd. Wybrano p. p. Wero- 
nikę Łannicką, Janinę Fieldorfową i doktoro- 
wą Safarewiczową. 

BALE I ZABAWY. 
— Doroczny bał wojewódzki, który się 

odbędzie dnia 1 lutego w górnych Salonach 
Pałacu p. Wojewody, wywołał jak co roku 
żywe zainteresowanie wśród sfer społecz- 
nych i towarzyskich naszego miasta i woje- 
wództwa. Tradycja Balu ustaliła już, że łączy 
on pożyteczny cel społeczny — wsparcie ma- 
terjalne Zakładów Opieki nad dziećmi — z 
żywą i estetyczną zabawą taneczną i towa- 
rzyską. 

zaprojektował inż. arch. W. Małkowski. De- 
koracje z żywych kwiatów i zieleni uzupeł- 
niają całość artystycznej oprawy balu. 

Tańce będą odbywały się w dwóch je- 
dnocześnie salach: — w Białej zaproszeni w 
liczbie 9 p. p. wodzireje prowadzić będą tań- 
ce tradycyjne, według ustalonego w karneci- 
kach pomysłu prof. F. Ruszczyca porządku, 
oraz w ostatniej sali pałacu, gdzie współcze- 
sność znajdzie swój wyraz w dekoracjach i 
w tańcach. Salony środkowe pałacu przezna- 
czone zostały na rozmowy, wypoczynek, bu- 
fet i t. d. 

Początek bału wyznaczony został na g. 
10 wieczór; punktuałnie zaś o godz. 11 wie- 
czór rozpocznie się polonez. Do tańców przy- 
grywać będą trzy orkiestry: dęta i smycz- 
kowa 6 p. p. Leg. oraz jazzband. 

Panie przy wejściu na bal otrzymają 
karneciki z wiązankami żywych kwiatów. Dla 
wygody Pań czynni będą dwaj fryzjerzy w 
ciągu całego balu. 

ozostałe bilety nabywać można w Urzę- 
dzie Wojewódzkim pokój Nr. 40 codziennie 
od 11 do 2 w południe (tel. 512). 

— Doroczna Reduta Artystów Teatru 
Polskiego. Dowiadujemy się, że protektorat 
nad tą bezwątpienia najweselszą zabawą kar- 
nawału, objął Pan Wojewoda Raczkiewicz. 
Komitet przystąpił już do rozsyłania zapro- 
szeń. Jak wiadomo Reduta Artystyczna od- 
będzie się dn. 7 lutego, t. zn. w Tłusty Czwar 
tek w salonach Kasyna Garnizonowego. 

Pomysłową dekorację stylową salonów : 

W u 

— Maskarada Harcerska odbędzie się w 
niedzielę dnia 3-go lutego b. r. w sali gimn. 
im. A. Mickiewicza. Druhny, Druhów, Przy- 
jaciół i Sympatyków Harcerstwa prosi `о 
przybycie na „Maskarauę* Czarna Trzyna- 
stka Wil. Drużyna Harcerska, Dobry humor 
konieczny. Obowiązują stroje i kostjumy. Po- 
czątek „„Maskarady* o godz. 17 (5 p. p.). W 
czasłe „„Maskarady'* zostanie przeprowadzo- 
ny konkurs w celu wybrania najładniejszej 
harcerki i najbrzydszego harcerza drużyn wi- 
leńskich. Szyjcie kostjumy i przybywajcie 
licznie. Wstęp 1 zł. dla wszystkich gości bez 
względu na płeć i wiek. 

RÓŻNE 

— Zakończenie trzeciego kursu straży 
więziennej wiezienia „Stefańskiego* w Wil- 
nie. W dniu 29 b. m. odbyły się egzaminy 
III kursu dla niższych funkcjonarjuszy straży 
więziennej więzienia  „Stefańskiego* pod 
przewodnictwem p. prokuratora przy Sądzie 
Okręgowym w Wilnie p. Roberta Rauze, do 
egzaminów przystąpiło ośmiu 
przyczem zgodnie z protokułem egzamina- 
cyjnym ukończyło powyższy kurs z wyni- 
kiem b. dobrym 1, z wynikiem dobrym 4, z 
wynikiem dostatecznym 3. 

Pan prokurator po odczytaniu wyniku 
egzaminów w przemówieniu swem do słu- 
chaczy podkreślił ważność zdobytej wiedzy 
na odbytym kursie zalecając nadal dążyć do 
dalszego samokształcenia się. 

P. prokuratorowi jak i wszystkim zebra- 
nym prelegentom za poniesioną bezintere- 
sowną pracę do podniesienia poziomu inte- 
lektualnego funkcjonarjuszy straży  więzien- 
nej dziękował naczelnik więzienia p. B. Ur- 
banowicz. 

— Prezes Banku Polskiego bawił w Wil- 
nie. Bawił w Wilnie dzień wczorajszy w pry- 
watnym charakterze prezes Banku Polskiego 
p. Stanisław Karpiński. Z nieoficjalnego po- 
bytu w naszem mieście prezes Karpiński sko- 
rzystał aby odwiedzić tutejszy Oddział Ban- 
ku Polskiego, którego dotąd nie znał. P. pre- 
zes interesował się wielce działalnością Wi- 
teńskiego Oddziału Banku, poznał jego pra- 
cowników, i wszedł w kontakt z członkami 
Komitetu Dyskontowego przy tutejszym Od- 
dziale Banku Polskiego. 

W godzinach popołudniowych prezes 
Banku Foiskiego Karniński w towarzystwie 
dyrektora Wileńskiego Oddziatu Banki: Pol- 
skiego p. Stanisława Białasa złożył wizytę 
p. Wojewodzie wileńskiemu. 

W tym samym dniu p. wojewoda Racz- 
kiewicz oddał wizytę prezesowi Karpińskie- 
mu. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Karola Adwentowicza. Dziś powtórze- 
nie wczorajszej premjery „Ojca“ — Strind- 
berga, w którym Karol Adwentowicz tworzy 
niezapomnianą kreację. 

Premjera „żywego Trupa“ — Tol- 
stoja. W piątek po raz pierwszy grana bę- 
dzie-rozgłośna sztuka Lwa Tołstoja „żywy 
Trup" z Karolem  Adwentowiczem w roli 
Fiedi Protasowa. „Żywy Trup", mimo 11 
obrazów, kończyć się będzie przed godziną 
jedenastą. 

— „Hamlet“ dla młodzieży. W sobotę o 
g. 4eej p. p. i w niedzielę również o g. 4-е] 
p. p. grany będzie „Hamlet* z Karolem Ad- 
wentowiczem. Ceny na te widowiska zniżo- 
na do połowy. =EB 

— Reduta na Pohulance. Dziś i jutro 
Świetna komedja A. Słonimskiego — „Mu- 
rzyn warszawski“ ze znakomitym Stefanem 
Jaraczem w postaci Hertmańskiego. Są to 
ostatnie przedstawienia tej komedji. 

W piątek, dnia 1 lutego premjera głoś- 
nej sztuki J. Benavente p. t. „Krąg intere- 
sów'. Do sztuki tej przygotowały pracow- 
nie Reduty nowe, bogate ubiory, ściśle po- 
dług historycznych wzorów  „commedii 
del'arte“ — oraz nowe dekoracje, imitujące 
prymityw inscenizacyjny starego teatru, za- 
projektowarie przez S Trzcińskiego, a wy- 
konane przez art. mal. H. Zwolińskiego. Ilu- 
strację muzyczną dobrał inscenizator z mało 
znanych, młodzieńczych oper Mozarta — 
„Zaide“ i „La finta giardiniera“, 

Przedstawienie to obudzito powszechne 
zaciekawienie. Bilety juž są do nabycia w 
„Orbisie“. 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmoni- 
czne w Reducie na Pohulance. W poniedzia- 
łek dnia 4-go lutego o godz. 8 wieczorem 
odbędzie się niezwykłe interesujący i jedyny 
w swoim rodzaju koncert kameralny Stowa- 
rzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki w 
Warszawie. W programie utwory XVI i XVII 
stulecia w szczególności usłyszymy wokal- 
rne utwory Mikołaja Gomółki, Szamotulskie- 
go, Pękiela, Palestriny, Orlanda di Lassa, G. 
Gabriellego oraz instrumentalne Szarzyńskie- 
go, Erlebach i Stamitza. W niezwykłym tym 
koncercie biorą udział, Chór Stowarzyszenia 
pod dyr. B. Rutkowskiego, Zespół „Trio So- 
nata” oraz doskonała śpiewaczka M. Modra- 
kowska. 

Koncert ten będzie probierzem muzy- 
kalnošci Wilnian. Biłety po najniższych ce- 
nach są do nabycia w biurze Orbis Mickie- 
wicza 11. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

> — Krwotok po operacji w Kasie Cho- 
rych. Dn. 29 b. m. przez 2 godziny po opera- 
cji dokonanej w przychodni Kasy Chorych 
(Dominikańska 15) dostał krwotoku 46-letni 
Antoni Byczkowski (Wielka 22). Chorego 
dostawiono do żydowskiego szpitala. 

Ustalono iż operację dokonano na lewym 
policzku podczas wycięcia guza. 

CADORE TROSCE NARA GE U EAC O 

MATKI, żądajcie mączki 

myszą ii poi ny dziec f rej miijo! i 

„Fastatyna Talieres za edCzi a zdrowie 
siły. 0—969: 
RA TE TAOSNIL TTT SOS ONA 

Z SĄDÓW. 
Kara za dwużeństwo. 

Jan Paradnik, mieszkaniec kolonji Dwor- 
czany pow. Brasławskiego stanął wczoraj 
przed Sądem Apelacyjnym pod ciężkim za- 
rzutem popełnienia bigamii. 

W dniu 8 lutego 1926 roku wziął on ślub 
w kościele Idołtowskim gm. Drujskiej z Ade- 
lą Rymdzionkówną mimo, że już 26-I 1925 
r. zawarł w cerkwi prawosławnej we wsi 
Leonpol małżeństwo z Eugenją Arżanowską. 

Sądzony przez Sąd Okręgowy tłomaczył 
on się tem, że uprzednio poczynił kroki w 
kierunku uzyskania rozwodu. Rozwód był 
już rzekomo gotów, należało tylko wpłacić 
300 zł. F'ego oskarżony nie zrobił. 

Badany w charakterze świadka ks. M. 
Boryn zeznał, że Paradnik przyjął katolicyzm 
Kiedy świadek dowiedział się o poprzedniem 
małżeństwie Paradnika i zapytywał  sąsia- 
dów jego, czemu nigdy nie wspominali o 
niem, otrzymał odpowiedź: myśleliśmy, że 
jak prawosławny przechodzi na katolicyzm, 
to pierwszy jego ślub staje się nieważny. 

Pierwsza żona oskarżonego Eugenja po- 
rzuciła go po dwóch mitsięcach pożycia z 
racji niesnagek panujących w rodzinie. 

Sąd Okręgowy uznał wobec tych okoli- 
czności za słuszne i sprawiedliwe skazać go 
na karę więzienia na przeciąg 4 miesięcy za- 
wieszając karę na okres dwuletni. Od wyroku 
tego apelował Urząd Prokuratorski. Wczoraj 
Sąd Apelacyjny, któremu przewodniczył wi- 
ceprezes Dmochowski wyrok pierwszej in- 
stancji zatwierdził. Obronę wnosił mec Wo- 
rotyński. 

    

Św. 

nabożeństwa o godz. 10-ej 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
  

S. Te. 

Jan Dadykin 
po ciężkich cierpieniach zmarł dnia 29 stycznia 1929 r. przeżywszy lat 76. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Zakretowa 14), do cerkwi 
Mikołaja nastąpi 30 stycznią o godz. $-ej p.p. 

wadzenie zwłok na cmentarz prawosławny 31 

  

   

     
      

Żałobna msza i odpro- 
stycznia. Początek 

RODZINA. 
   

DOM — WIDKO, JAK STAŁ, TAK STOL. 
Pisaliśmy już kiedyś o tym „domu 

słuchaczy, — widmo przy ul. Trockiej opodal murów 
po Franciszkańskich, stoi tam, nadal świe- 
cąc pustemi wądołami okien. Wygląda na- 
prawdę jak — widmo. To w środku miasta, 
przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic 
1 to ulicy tak starannie upiększonej skwer- 

Czy będzie tak stał oczekując katastrofy? 
„Po:atem wszystkiem przykro razi oko 

taki kolos opuszczony. Świądczy o opusz- 
czeniu miasta. Najłatwiejsze i najbardziej 
plastyczne świadectwo ubóstwa. Nie & 
dawno przecież dziennikarze kowieńscy 
specjalnie ustępy w swych fsprawozdaniąch 

  

Kamienica—rudera przy ul. Trockiej. 

kiem od strony Zawałnej, ulicy o której 
mówiono, że stanie się niezadługo euro- 
pejską. Stoi sobie taki kloc jak na postrach! 
Czy grozi niebezpieczeństwo zawalenia? 
Zdaje się tak. Trudno coś w tej sprawie 
wydobyć z biur magistrackich. A przecież 
Ra parterze mieszczą się sklepy, górą zaś 
tylko śniegi, wiatry i deszcze hulają pod- 
rywając z dniem każdym mury budowli. 

z pobytu w Wilnie poświęcili „domom bez 
okien i drzwi*. Dobrze zaś w:emy co chcie- 
li przez to powiedziec... ю 

Nie chcemy tu bynajmniej atakować na- 
szego magistratu, ale tak rękę na serce 
położywszy przyznać nam muszą, ci, od 
których to zależy, iż czas już najwyższy z 
tym domem — widmo na Trockiej zrobić 
porządek... 3 

HOWOSC! WYDAWNICZE 
— Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 

dwudziestopięcioletniej działalności nauko- 
wej prof. Marcelego Handelsmana, wydana 
staraniem i nakładem uczniów — Warsza- 
wa 1929. Str. 513. 

Jest to bardzo piękne i pożyteczne wy- 
danie, zawierające szereg prac z najprzeró- 
żniejszych okresów i dziedzin historji. 

Między innemi: Arnold: Z dziejów spo- 
łecznych Polski średniowiecznej; Balicka: 
Ks. Piotr Sciegienny; Leśniewski: Około 
zgonu Staszica; Manteuffel: Metoda ozna- 
czania granic w geografji historycznej; 
Mrozowska: Projekt wprowadzenia Tow. 
Kred. Ziem w Wilnie w r. 1830; Woliński: 
Komisja Andrunowska 1674 r. i wiele in- 
nych w liczbie ogólnej 28-miu. 

— B. Shaw: „Miłość wśród artystów". 
Powieść. Przekład autoryzowany F. Sobie- 
niowskiego. Str. 375. Bibljoteka Laureatów 
Nobla tom 60-ty. Poznań. Nakład Wydaw- 
nictwa Polskiego 1928 r. 

Jest to jedna z pięciu powieści które Shaw 
napisał między 20 a 25 rokiem życia. W ory- 
ginale nosi tytuł „„Love among the artists" 
i porusza problemat stosunku artysty do spo- 
łeczeństwa, przyczem Shaw w równej mierze 
nie oszczędza społeczeństwa, jak artystów. 
Może nawet jest dla tych ostatnich 
bardziej bezlitośnym, Ser 
cem gryzie. Nie może wystrzec się karyka- 
turowania figur śmiesznych. Powieść robi 
przedewszystkiem wrażenie całego szeregu 
scen komedjowych przez urodzonego pisa- 
rza dramatycznego kreślonych nie zaś 
przez belletrystę. Wśród mnóstwa typów 
i typków znajdziemy też rodaczkę, słynną 
pianistkę, którą spodobało się ironizującemu 
kpiarzowi nazwać: pani Szczymplica. 

— „Šwiat“, jak zwykle ruchliwy, pomy- 
słowy i interesujący pod czujną i zapobieg- 
liwą redakcją Stefana Krywoszewskiego, dru- 
kuje najnowszą powieść Włodzimierza Pe- 
rzyńskiego „Mechanizm życia”. 

— „Tęczy*, tygodnika poznańskiego pod 
redakcją Emila Zegadłowicza, ukazał się te- 
goroczny zeszyt 3-ci z barwną karnawałową 
sceną na okładce. Znajdziemy w nim, mię- 
dzy innemi, sprawozdanie prof. W. Lutosła- 
wskiego z powieści Zofji Kossak - Szczuc- 
kiej „Złota wolność" („Szczucka — pisze 
prof. Lutosławski—objęła berło po Sienkie- 
wiczu a może go nawet przewyższyła praw- 
dziwem arcydziełem „Złota wolność*). Cie- 
kawą sylwetkę matki Marji Urszuli Ledó- 
chowskiej tudzież obraz jej wspaniały dzia- 
łalności kreśli Qecylja Walewska (5 ilustra- 
cyj). B. Gałczyński opisuje zeszłoroczną wy- 
stawę róż w Londynie; dr. M. Skrudlik pre- 
zentuje nam kilka najstarszych _ widoków 

5 miast polskich. W dziale ilustracyjnym a la 
„Światowid* sporo ciekawych aktualności, a 
w dziale poświęconym  belletrystyce  po- 
wieść St. Szpotanskiego „Odloty“. 

— „Tygodnik lustrowany* drukował w 
roku ubiegłym, w 49 ciągach monumentalną 
powieść najnowszą Sieroszewskiego „Pan 
Twardost Twardowski czarnoksiężnik pol- 
ski* i zamknął ja znakomitą, wielikch roz- 
miarów kompozycją ilustracyjną Kamila Mac 
kiewicza wystawiająca scenę ukazania przez 
czarnoksiężnika królowi Zygmuntowi Augu- 
stowi ducha Barbary Radziwiłłówny. 

RIEŁDA WRESZAWSKA 
29 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Franki franc. 3487 34,96 34,75 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.95 124.26 12364 
Holandja 357,51 357,42 _ 358,32 
Londyn 43.25 43,35 43,14 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryž 34,86 34.95 34.78 
Praga „26,385 _ 26.45 26.32 
Szwajcarja 171,50 171.93 171.07 
Stokholm 238,40 239,— 237,80 

Wiedeń 125,36 125.67 125 05 
Włochy 46,69 46,81 46.57 

Marka niem. 211.83,5 

GIEŁDA WILENŃSKA. 
29 stycznia 1929 r. 

Akcje 

Wileński Bank Ziemski Zł. 150-— 
185-— 

  

RADJO. 
Šroda, dnia 30 stycznia 1929 r. 

11.56—12.10. Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.10—13.00: Tr. z W-wy: Audycja dla dzie- 
ci „Szopka polska*. 15.10 — 15.35: Tr. Z 
W-wy: „Znaczenie i zadanie akcji misyj- 
nej* odczyt. 16.00—16.20: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, chwilka litewska i reper- 
tuar teatralno-kinowy. 16.20 - 16,35: Komu= 
nikat Zw. Mł. Polskiej. 16.35— 17.00: Mu- 
zyka z płyt gramofonowych. 17.00 — 17.55: 
Audycja literacka: „Wierna rzeka“. 17.55— 
18.50: Tr. z W-wy: Koncert popularny. 
18.50 — 19.10: Odczytanie programu na 
czwartek i komunikaty. 19.10 — 19.35: Tr. 
z W-wy: „Góry nasze w czasie zimowym* 
odczyt. 19.35 — 19.55: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych, 19.55 - 20.00: Tr. "sygnału 
czasu z Warszawy. 20,00—20.25: Kwadrans 
akademicki. 20.30-22.00: Tr. z Konserwa= 
torjum Warsz. Koncert Kameralny. 22.00— 
23.30: Tr. z W-wy: Komunikaty: P. A. T.; 
policyjny, sportowy i inne, oraz muzyka 
taneczna. 
JEETYOEK INEZ PTIB ZZOZ ИТНРВеНЕТЬСИСИТСР PTY RTN | 

Kącik dla pań 
W KALEJDOSKOPIE BARW. 

Ten, kto w karnawale wytrwale chodzi 
na zabawy, reduty i bale, może całkowicie 
stracić orjentację co do mody. jeśli jest laik, 
to powie, że wszystko jest modne i niema 
żadnej wytycznej. Nie będzie też daleki od 
prawdy, jednakże z pewnemi zastrzeżeniami. 

Wprawdzie równie dobrze można włożyć 
obcisły staniczek z lamy z krynoliną z tiu- 
lowych falbanek, jaż i ciężki pancerz z dże- 
tów i suknię opadającą w fałdach do samej 
ziemi i zakończona olbrzymim ogonem. To sa 
mo tyczy się modnych kolorów, które właś- 
ciwie nie istnieją w tym roku. Wszystko jest 
modne: i pastelowe, bledziuchne różowe, nie- 
bieskie i kremowe tafty i georgetty, i pur- 
pura przybrana srebrem ,broń Boże nie zło- 
tem!) i szmaragdowa zieleń — przedewszy- 
stkiem zaś kombinacje czarne i białe. Czarna 
suknia zawsze jest modna i elegancka, bia- 
ła zaś w tym roku cieszy się dawno nieby= 
wałem powodzeniem. Przez kiłka lat niesłusz- 
nie usunięty w cień kolor biały, uznany tyl- 
ka, jako letni — w tym roku wysunął się 
na czoło w salonach balowych i święci try- 
umfy. Oczywiście musi być czemś ożywiony 
— a więc przedewszystkiem strassami, dżeta 
mi i błyskotkami — jednak nie kolorowemi: 
biel musi być zachowana. Modne są w dał- 
szym ciągu przypinane ogromne kwiaty — 
nosi się je przeważnie przy boku, choć na 
ramieniu wyglądają bardzo twarzowo. W ta- 
kich wypadkach wolno się z modą nie liczyć. 
Mniej modny również, choć bardzo ładny 
jest pęk piór strusich przyp ięty z boku, albe 
jedno długie, fryzowane kolorowe pióro. 

Tak więc zdawałoby się że można wło- 
żyć suknię, którą się ma w domu, wynoszo- 
ną na paru karnawałach, i, odświeżywszy ją 
trochę, nosić dalej z powodzeniem. Tak je- 
dnak nie jest. 

Zmieniła się rzecz jasna, jedyna, ale tak 
zasadnicza, że przeróbki w tym roku, są, nie- 
stety, bardzo trudne. Zmieniła się linja. Su- 
kienki proste, gładkie, zostały pogrzebane, 
triumfują fałdy, klosze i wszelkiego rodzaju 
asymetrje. Suknie długie zastąpiły krótkie, a 
trzeba się z tem zgodzić, że łatwiej z dłu- 
giej zrobić krótką, niż odwrotnie. .Jak to mó- 
wi szambelan w ,Panu Jowialskim“? „Lat- 
wiej z grubego kijka...* i ma rację. Można 
od biedy nadsztukować coś tiulem, zrobić 
jakiś ogon, jakiś fruwak z boku, ale właś- 
ciwie to szkoda nakładu fatygi i kosztu. Za- 
stanówmy się więc, piękne panie, w czem 
każda z nas wygląda najlepiej: w krynolinie, 
„princesse“, czy długiej fałdzistej szacie — 
musimy się zdecydować. A wybór jest bar- 
dzo rozległy! H. N. 

  

BPo powrocie z PersjiA 
A tylko bardzo krótki czas 

lekcyj wyrobu oryginalnych perskich 
Widywanów. Lekcje dla pań i panów, 
Rze trwają cały dzień, by dać gą 

możność wzięcia każdemu udziału w; 
tak pięknej i pożytecznej pracy, WJ 

A opłata tylko 10 zł. 
Wpisy, informacje: Kursa Dywa- 

HM nów Karola Litwinowicza, Wilno, W 
Au Wielka 56—3. — 

 



Dalsze rozgrywki hokejowe. 

"W ubiegłą niedzielę odbyły się dalsze 
rozgrywki hokejowe turnieju Ośrodka Wy- 
chowania. 

Pogoń zwyciężyła Ognisko w stosun- 
ku 6.0. ŻAKS uznał, że lepiej wcale nie 
zjawiać się na boisku do walki z AZS'em 
gdyż siły są bardzo nierówne. Przyznano 
im porażkę 5:0. 

Pierwsza runda rozgrywek została 
ukończona. AZS prowadzi bezapelacyjnie 
przed Pogonią. 

W sobotę rozpoczyna się druga tura. 

Wątpliwie czy przyniesie ona jakieś 
zmiany. 

Poświęcenie poradni sportowo- 
lekarskiej. 

Sport wileński dzięki zrozumieniu jego 
potrzeb zdobywa sobie u nas w Wilnie co- 
raz pomyślniejsze warunki rozwoju i pro- 
wadzony jest coraz racjonalniej. W obec- 
nym roku zyskał on cały szereg nowych 
urządzeń jak: schron dla łodzi „Pogoni*, 
świetny plac ślizgawkowy z boiskami hoke- 
jowemi, skocznię narciarską na boisku 6 
p. p. Leg., a w ubiegłą niedzielę placówkę, 
bez której niemożliwym byłby nadzór ie- 
karski naż licznemi rzeszami sportowców 
różnych gałęzi. е 

Placówką tą jest poradnia lekarsko- 
sportowa, mieszcząca się prźy ul. Hetmań- 
skiej. 

Aktu poświęcenia dokonał w obecnoś- 
ci pp. Wojewody Raczkiewicza, Prezydenta 
Folejewskiego oraz licznie zgromadzonych 
przedstawicieli ster rządowych i społeczeń- 
stwa, kapelan garnizonowy ks. Sledziewski 
wygłaszając następnie krótkie f przemówie- 
nie. Z kolei przemawiali p. Wojewoda jako 
prezes Woj. Komitetu P. W.iW.F. i p. 
Prezydent jako prezes Miejskiego Ko- 
mitetu. 

Po przemówieniach kierownik poradni 

dr. Gołyński przeprowadził poglądowy ро- 
kaz badań lekarskich. 

O godz. 11 m 45 odbyła się w Sali 
Miejskiej przy tłumnem udziale publiczno- 

Ści akademja, na której okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: p. Prezydent Fole- 
jewski, Kierownik Ośrodka Wych. Fizycz- 
nego kpt. T. Kowalec oraz poseł dr. Вго- 

kowski. 
Po akademji odbyło się wyświetlanie 

filmu sportowego ilustrującego międzyna- 
rodową olimpjadę zimową w St. Moritz. 

Straciłby ten, ktoby nie zdążył podzi- 
wiąć przepięknych krajobrazów z okolicy 
St. Moritz, fenomenalnych wprost skoków 
narciarskich oraz popisów łyżwiarskich mi- 
strzyni Świata 16 letniej Soni Heine oraz 
całego szeregu jej pokonanych konku- 
rentow. 

Najzatwardzialszy wróg sportu po obej- 
rzeniu tego filmu zmieni zdanie, a kto wie 
może nawet kupi sobie narty lub łyżwy. 
Ażeby mieć pojęcie jakiem szerokiem powo- 
dzeniem cieszy się sport, należy obraz ten 
(wyświetlany obecnie w kinie Miejskiem) 
zobączyć. 

Wielkie zawody narciarskie. 

W dniu 3 lutego odbędą się na terenie 
pow. Święciańskiego wielkie zawody nar- 
ciarskie z udziałem zawodników KOP, po- 
licji i przysposobienia wojskowego, 

Mistrzostwa Zakopanego. 

W sobotę odbył się bieg 18 kim. o 
mistrzostwo Zakopanego: Wyniki: 1) Czech 
Br. 1 godz. 37 m. 2) Motyka Zdz. 1 godz. 
39 m. 3) Motyka ). 4) Czech Wł. 

Nazajutrz odbył się konkurs skoków 
na Krokwi; 1) Cukier (45 m. 45 i 47 m.) 
nota 17.055. 2) Sieczka (35, 48, 50) nota 
16638. 3) Rowmus. 4) Czech Br. 

Poza konkursem Sieczka skoczył 55 m. 
Mistrzostwo Zakopanego zdobył zatem 
Czech Br. osiągając 17.000. 2) Sieczka 
15.631 3) Motyka J. 4) Czech Wł. 

+ Jak na ostatnie zawody przed mistrzo- 
stwami Europy, w których trzeba być prze- 
cie w najlepszej formie, wyniki nienadzwy- 
czajne. 

W paru wierszach. 

Polska reprezentacja hokejowa osią- 
gnęła nareszcie sukces bijąc Szwajcarję 2:0. 
Obie bramki zdobył Tupalski, którego do- 
tychczasowy brak w drużynie bardzo się 
dawał we znaki. 

Mistrzostwa klasy B hokejowe w War- 
szawie zgromadziły 5 drużyn (AZ. 3 II, 
Legja II, Polonja, Skra i Union z Łodzi). 
Najwięcej szans na mistrzostwo mają A. Z. 
3 II i Polonja. 

W Budapeszcie družyny hokejowe, star- 
tujące do mistrzostwa Europy zostały po- 
dzielone ną 3 grupy: 1) Niemcy, Austrja, 
Czechy (najsilniejsza grupa), 2) Polska, 
Szwajcarja, Finlandja, 3) Belgja, Węgry, 

SŁOWO 

Włochy (najsłabsza trójka). Nasza drużyha 
nie jest pozbawiona szans wejścia do finału. 

  

W finale turnieju tenisowego na kor- 
tach krytych w Brukseli Borotra pobił Co- 
cheta w stosunku 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. 

Pani Kleinadlowa, żona ś. p. mistrza 
Polski, zdobyła mistrzostwo Paryża na kor- 
tach krytych. 

Zarządzenia domami 
|| 0.- PRZYJMUJĘ. х 

Dają hipoteczną gwarancję solidnošci 
racy i uczciwości.  Wiądomość: р 

Jagiellońska 10 m. 5, godziny 16 18 

  

= Czopki he- “ (z kogutkiem) 
5; moroidalne „Varitol usuwają ból, 

Ki krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
A zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 
LS ESET STS D SESI ANKARA CY 

| WĘGIEL | koks | 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULbL, w Wilnie 

i 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowa 

kiego 27, tel. 2-179. į 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Okejrzyj towar krajowy. 
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ożycki załatwia- 
my dogodnie i 

szypko 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - kiandlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, -2 

di
em
 

    

    

  

BILANS 

  

  
  

            

  

Biejski Kinematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dna 29 stycznia do dnia 4 lutego 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 3 

Dramat serc cichych bohaterów w 10 aktach. Krwawy poranek w Sudanie. Bohaterska śmierć 

komendanta. Na zamku uzurpatora. Ohydni wspólnicy. Po 
Ku drodze zapomnienia. Podstępny atak Arabów. Ostatni z bohaterskiej załogi. Ku szczęściuł 

W rolach głównych: Lilian Hall-Davis, 
m. 30. Początek 

&& (МА STOKACH 
CYTADELI) 

15-tu latach. Wyrzuty sumienia. 

Walięr Buttler i Henryk Victor. Kasa czynna od godz. 3 

  

  

seansów od godz. 4-ej. Następny program: „Z DYMEM POŻARÓW*. + 

Riao= ing“ : 
Tatr „WOLI0S | Dziś! Sztandarowe arcydzieło produkcji polskiej! 

sk Pierwszy polski film klasyczny! P AR TABEUS$Z 
  

i 
io Wileńska 38. 
į 

! Epopea narodowa podług nieśmiertelnego dzieła ADAMA MICKIEWICZA 
w wykon. najwybitn. artystów scen polskich. W obrazie udział biorą: Legjony polskie, armja rosyjska, szlachta, 

jo godz. 4, 6, 8 i 10-ej. 

; szlachcianki, lud. Sceny batalist. wykonano przy łask. współudz. 1-go pułku Szwoleżerów Oraz IV Zaniemen- 

skiego pułku Ułanów. Zdjęcie z natury wykon. w WILNIE, w wojew. Nowogródzkiem i nad Świtezią. 
Rzecz dzieje się w roku 1811 i 1812 na Litwie. 

| UWAGA! Dyrekcja kina prosi Sz. Publiczność © przybywanie punktualnie z początkiem każdego seansu 

Dła młodzieży dozwolone. 
2 orkiestry, wojskowa i smyczkowa. 

: | Wszystkie honorowe bilety niewažne. 

  Kino „POLONJA“ 
Na ekranie: 

Najpotężniejszy i genjalny tragik świata IWAN MOZŻUCHIN porywać i cza- 

rować będzie wszystkich w potężnym współczesnym dramacie w 11 akt. p. t: 

„PREZYDENT 

Dziś! 

VERNON i 
z udziałem znakomitej 

M. 

NA SCENIE: Gościnne występy zna- 
nych artystów Teatrów Warszawskiej Rewii 

„ił ASK i“ Aktualny piosenkarz 

Orsza Bojarski. 
Duet śpiewno-taneczny W Ą B O. 

SUZY 
MALIKOWA. 

Początek o godz. 4, 6, 8.15, 10.25. — Bilety honorowe nieważne. 

  
+ Dziśl Triumf literatury polskiejl Wielki utwor GABRIELI ZAPOLSKIEJ w nowem |iterackiem opracowaniu 

Kimo „Pictadilly“ | „ PRZEDPIEKL
E” dramat młodych dusz i wiosnianych ciał dziewczęcych, deprawowanych w 

arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowawczych, w 12 wielkich aktach. 
W rol. gł. ELIZA LA PORTE, DAGNY SERVAES i tytani ekranów WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. Film, 

  
    

  

który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej przeszłości. Sadystyczne wycho- 

MIESTŲ, wawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej Rosji. н я 

Z 

Koe- gda" |, pe : MIŁOŚĆ $ZGPENĄ „NE „Walia 3 Dziś! Hołd Francji dla Polski! i ŻE. B EZY Ž. BE 

wielka 30 Najpiękniejsze epokowe arcydzieło, miłości i tęsknoty, nieśmiertelny dramat wielkich uczuć wielkiego czło 

Sp. Rke. pod firmą „Wileński Ery- 
wafny Bank Handlowy" Sp. Akc. 

niniejszem zawiadamia pp: Akcjonarju- 
szów, zgodnie z S$ 27 i 28 Statutu Banku, 
iż dnia 28 lutego 1928 r. o godz. 6 po po- 
łudniu w lokalu Banku w Wilnie, przy ulicy 
Mickiewicza Nr. 8 odbędzie się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z na- 
stępującym porządkiem dzienaym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie spra- 

wozdania, bilansu oraz rachunków zysków 
i strat za rok 1928 i udzielenie Radzie i 
Dyrekcji absolutorjum. 

3) Zatwierdzenie preliminarza wydat- 
ków na rok 1929. 

4) Ustalenie wynagrodzenia dla Władz 
Banku z wyboru. 

5) Upoważnienie Rady Banku do na- 
bywania, sprzedawania i obciążania nieru- 
chomości należących do Banku. 

6) Wybory członków Rady 

  

OTRĘBY 
MARUCH 

wieka. UWAGA! Podczas seansów KONCERT UTWORÓW FRYDERYKA SZOPENA wykona solo znaa 
profesor A. Zankiewicz. Orkiestra zwiększona. Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

pszenne grube 
(Wołyńskie) 

w taflach lub 
mielone. 

oraz tak niezbędnie potrzebne do- 

datki do paszy jak: 

mączkę mięsną, mączkę ko- 
stną, kredę szlamowaną i sól 

bydięcą poleca 

  

      L     mi Nagrodzki 
Wilno, Żawalna Nr. 11-a, tel. 6-87 

SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI 
ROLNICZYCH. 

; Komisji EEBIESSEBESZEZEZ 

8 POSADYĘ 
olecam jako rządcę 
na spokojny nie- 

duży folwark, czło- 
wieka _ bezwzględnie 
pewnęgo, uczciwego; 
pracowitego, uchocź- 
cę z Mohilewszczy- 
zny, który u mnie 
przesłużył kilka 
jako rządca folwarku 
i któremu nic zarzu- 

ha, 

sprzedamy 

tarzem, 

9-05. 
  

  

BSS II STS CI ESEE F""MAJĄTEK 

ślicznie położony, 
blizko kolei, ob- 
szaru przeszło 90 

z zabudowa- 
niem kompletnem, | 

zaraz 
dogodnie z inwen- 

lub bez 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 

—o 
  

cić nie mogę. Karol 
Wagner. = ESI LAA 

MzgĘ rublach, dola: © 
: б тас\ lub zło- ; 

Nauczycielka | tych lokujemy na | 
5126 znajomością zajęć | procenty każdą ; 

> freblowskich, dajej sumę dobrze za- į 
lekcje początkującym | bezpieczoną, bez 
dzieciom z ewentual- 

  

żadnego ryzyka | 

| 
lai SSE TE EEE 

RÓŻNE 

    

  

Rewizyjnej. ееа ото —аа оуе ееа пет przyszykowa-: Wil. Biuro Komi- 

wileńskiego Prywainego Banku Handlowego S. A aklas EŃ NA onaeyzt © "Bone Aendo Aidas) ps anei 
g y ! g g ‚ @. „Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć onserwat. w Berlinieśf posiada świadectwa.| Mickiewicza 21, 

na dzień 31-go grudnia 1928 r. udział w Walnem Zgromadzeniu zechcą daje lekeje muzyki (fortepian) Opłata niska. Oferty! tel. 152 zi 

ё złożyć w prekci — sów s ul. Subocz Nr 7 m. 4, od 3 5 g. w. poki ai i adm. A LS e 8 

zu nie swoje akcje, lu owody depozytowe łowa* dla „Nauczy= а24а sumę go- 

Złote i grosze. es _ Złote i grosze. o złożonych na przechowanie akcjach w — Maść „MROŻÓL: GasĘB cielki*. 4 tówki w dola- 

AKTYWA PASYWA zpyucach preytowychmipóżii nia JĘOÓMYNŻEN. skiego” "Fapa: S3-JĘ „o romazenawg | odchodza 
Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne: Statutu). Upoważnienie na prawo głosu w - S i goi ct po- 2 g =* = wych lokujemy na 

a) gotowizna w kasie 128.044.26 a) zakładowy 1.000.000, — formie listu winno być złożone w Dyrekcji apteki i Ad . Sprzedają J[ g LOKALE g| dobre oprocento- ; 

b) pozostałość w Banku Polskim b) zapasowy 19.116.35] 1.019,116 35j] Panku nie później "jak na trzy dni przed A LACK I KŁACY, Z AUSZOR a wanie najsolidniej 

PxO i B-ku Gosp. Krajowego |__226.395.24)] 354.439.50 | Wkłady: | RR] A Walnego Zgromadzenia ($ 25 Sta- DOKTOR B am eu su | m; Aa k . 

Waluty zagraniczne = 260.598.32 a) testikiwe 3.368.800, — S ii ii iai i iii BEATAWE Pokój AŻ: Mickiewicza, 1 
Papiery wartościowe własne: b) A vista 2.552.590.77) 5.921.390.77 | GA " B LEKARZE 8BLUMOOICZ | nością sa- jego - 0 

ie em Brda „ec Gata од JS „| Je Do wynalęcia lokal [4 lk NOSA 
e ipo н AS — „527.27 bo horobv we : I LL 

c) akcje 61.847.68 p aa a> A AE z wygodami, świeżo odremontowany, EBWAWAB syfilis i skórce Wysody ak z UB 3 

Banki krajowe = „110. dze. i = 1.920.167.01 składający się z 5 pokoi i kuchni przy aż е z wSZy ь G 

Banki zagraniczne k as SO ae wie = Aa ul. Gdańskiej 2-6. Oglądać i o wa- DOKTOR Wielka 21. Pio 18. z. PRES GEFA EOT, 

Weksle zdyskontowane 2 24.845.71 | Różne rachunki Z (457. runkach dowiadywać się na miejscu BD. ZELEOWICZ Od 9 — 1i3 — 8. : > 

s ra Procenty i prowizje roku przyszłe- S dziennie, z wyjątkiem świąt, od9—153 | cy, (Teleh 925) -AWEAVAS ZVL ones, 
Rachunki bieżące (salda debetowe) go 1929 3041626 cacžiemnie, УНО Mal A weneryczne, : с1еёіі:еіУтЁ;:-‚ 

otwartego kredytu t т оак : „410, sylilis, narządów I] 8 „wyda z 

a) zabezpieczone O 4 3.857.600.08 Zay | BNS BATI P M mm m SA BA MB SA MR EB SA Am moczowych, od 9 KUPNO l SPRZEDAŻ R pana 

b) niezabezpieczone LL Przetwor; zne i surowce —1, od 5—8 wiecz, idzie, na imię © 

Požyczki terminowe 1 318.927.90 g >. OJENIG о B ca, SASAW AI r Kudosza, rocznik 

Ruchomości = 88,551.08 celów przemysłowych. KWASY Kobieta-Lekarz ABER NZS 1901, _ unieważnia si 
„owej Sa 2 10000 Š fl (siarkowy, solny, azotowy do 48 Bė) B T 2172 KOLI ó poc 

m Różne rachunki ж 130.905.75 m fi techniczne, chemicznie czyste i do B I. (W (10W4 Akinszerka šmialoska . Mu S i 

Koszty handl. rok zyszłego 1929 = 23 613,40 m $ KOBIECE, WENE- parowy do młocarfi wieczorem na ui. 

oszty handl. roku pr e + ŠU iuaa S ——- 4 akumulatorów polecą Sp. Akc* В RYCZNE, "NARZĄ- oraz Gabinet Kosme- fabr.  Marscball, w Biskupiej, koło 

Udzielone wać REA = "15.600 -— | Zobowiązania z tyt. udziel. gwar. aż * 15.600;— i Fabryk Chemicznych i Huty Szklanej B | DOW MOCZOW. Goa usuwa Zmar- U AU z i RPO 
i wiąza „600, а ы = szczki, piegi, wągry, wodu założenia prądu KSią: a o STA 

Inkaso с _3.405.899.89 | Różni za inkaso = „3.405.899.89 d Kijewski, iScholfze i S-ka B RZECZĄ. łupież, brodawki, kuz. elektrycznego, RE Creator Miłaszew- 

— 13.464.371.66 azem 13.464.371.66 Warszawa M. ul. Smolna 36, » | rzajki, wypadanie wło-zyjnie na sprzedaž, Skiej. Znalazcę proszę 

Razem R 464 fi : B tel. 277. 3 yi p 
tel. 304-86 i 1-86. gQ£—o sów. Mickiewicza 46. Dominjum Pniewite— 0 łaskawy Zwrot do 

\ |- WH WE WEJ EW WSJ WE We Zdr. Nr. 152 m. 6. — Kornatowo, Pomorze. aim. „Słowa”. 

   
      
W. WILIAMS. 

» TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

— Droga Betty, marzę o tem szczę 
ściu, którego doznawałem bawiąc się z 
tobą w dzieciństwie. Chciałbym pę- 
dzić z tobą ciche życie w Cranvalle, 
gdzie żyli moje rodzice. Majątek ten 
jest narazie w rękach mego stryja, lecz 

gdy się ożenię przedzie w moje. Dobrze 

tam nam będzie, będziemy przyjmowali 

przyjaciół, a od czasu do czasu przy- 

jeżdżać będziemy do Londynu. Czy zga 

dzasz się Betty? Czy mogę rozmówić 
się z twoją ciotką? 

Betty siedziała wyprostowana z rę- 

kami  skrzyżowanemi na kolanach, 
twarz jej była spokojna i chłodna. 

— Jestem niezmiernie wdzięczna za 
tę propozycję, mój drogi Hektorze, — 

rzekła sucho, ale proszę cię, odrzuć tę 

myśl. Nie mogę wyjść za ciebie. 
Młody oficer wyprostawał się dum- 

nie. 
+  — Czy stanowię, twoim zdaniem, 

złą partję? Przecież majątek mój jest 

znaczny i przy dobrej gospodarce może 

dać duży dochód. Prócz tego, po śmier- 

ci stryja jestem jedynym dziedzicem 
jego tytułu! 

— Nigdy! Rozumiesz, nigdy! — 

krzyknęła gwałtownie dziewczyna. — 

Nie zgodzę się nigdy mieszkać na wsi! 

Pilnować krów, marynować grzyby i 

karmić kury! Nienawidzę wsi! Rozu- 

miesz! Nie - na-widzę! Gdy ojciec mój 

został zabity w Ameryce, pozostałam 

samotna i uboga, całe dzieciństwo i 

młodość spędziłam na łasce ciotki w 

głuchym, zapadłym kącie, znosząc mę- 

ki nudów! Zaczęłam żyć dopiero teraz, 

po przyjeździe do Londynu. Wiem, że 

jestem ładna i rozumna, chcę zostać w 

Londynie! 

— Ale życie w mieście jest takie 

puste! — zauważył ponuro Forterin- 

gay, — Wszystkie te zabawy obrzydną 

ci wkrótce. Nie znajdziesz tu szczęścia 

Betty! 
Dziewczyna zerwała się i zawołała 

gwałtownie: 
— Tak, ty już teraz tego masz do- 

syć, przesycony jesteś tem życiem. Ale 

cóż ja wiem o niem? Kogo ja zobaczę 

w twoim Cram valle, prócz starego da- 

ktora i kilku niedouczonych sąsiadów ? 
Tutaj, w Londynie, kobieta może żyć, 
jak jej się podoba, grać losem ludzi o- 

kazywać im swą władzę. Pani Scherin- 

gam twierdzi, że dzięki piękności i ro- 

zumowi, mogę zająć pierwsze miejsce 

przy dworze. Major Doyle mówił, że 

książę jest zakochany we mnie. I ja 

mam jechać na wieś? Ależ oszalałeś 

chyba! 
— Mimo całego szacunku, jaki wi- 

nienem księciu Walji, muszę powie- 

dzieć, że jest on nieodpowiednim towa- 
rzystwem dla młodej panny! 

Lady Betty przerwała z oburzeniem 
— Czy sądzisz, że jesteś więcej od 

niego wart? Mimo że noc spędzasz w 

towarzystwie wymalowanych pań i pi- 

janych kolegów, na grze w karty i roz- 

puście! A gdy to wszystko zaczyna cię 

nudzić, gdy życie, jakie pędzisz, mę- 

czyć cię zaczyna, a pieniędzy brak.. 

o tak nie zaprzeczaj, wszyscy o tem 

mówią, że siedzisz w długach... wó- 

wczas proponujesz mi wspaniałomyśl- 

ne zakopanie się z tobą na wsi! Ja 

miałabym zostać żoną poczciwego zie- 

mianina? 
— Chyba lepiej być żoną poczciwe 

go ziemianina, aniżeli kochanką księ- 

cia! — mimowoli okrzyk ten wyrwał 

się z ust obrażonego Hektora. 
— 0! — krzyknęła rozgniewana. 

— Jak smiesz mówić tak do mnie! 

— Sama jesteś temu winna, — od 

rzekł, coraz bardziej unosząc się, — 

mówisz tak, jakbyś postanowiła igrać 

miłością i poświęcić ją dla zabawy! 

Czyż nie tęsknisz do prawdziwej miło- 
ści? 

— Gdybym spotkała człowieka! 
— Ach! Więc mogę nie tracić na- 

dziei? 
— Jesteś zbyt zarozumiały, kuzy- 

nie! — odrzekła zimno. 
— Gdy chciałem iść na wojnę, od- 

radziłaś mi sama... 
Z gniewem przerwała mu: 
— A ty, oczywiście, ustąpiłeś na- 

tychmiast dla kaprysu kobiety! Dosyć 

było kiwnięcia palcem, byś zapomniał 
o obowiązku, o kolegach, ginących na 

wojnie, o wuju własnym, którego ci lu- 

dzie zgiłotynowali! Nie rozumiem skąd 

bierzesz odwagę, patrzeć mi w oczy! 

Gdy tak blisko dzieją się straszne zbro 

dnie, gdy tysiące rodaków twej matki 

ginie z rozpaczą w sercu na strasznej 

gilotynie ty spacerujesz po Londynu, €- 

legancki i rozbawiony! Gdybym spot- 

kała mężczyznę, któregobym mogła sza 

nować i kochać, poszłabym za nim na 

kraj świata... Ale ty!... — uśmiechnęła 

się pogardliwie, — więcej szanuję tych 

obdartych tyranów, którzy wiedzą, cze- 

go chcą i o có walczą! : 

Forteringay wstał i ukłonił się zim- 
no, blady był śmiertelnie. Machinalnie, 

wziął czapkę z rąk lokaja i wyszedł z 

domu. Kilka godzin później był już zu- 
pełnie pijany. 

* * * 

Nie przypominał sobie, co się z nim 

działo po obiedzie. Jak przez mgłę wi- 

dział kartkę Maestera, w której przy- 

jaciel zawiadamiał go o porozumieniu 

z sekundantami wice - hrabiego de So- 
lene. Przed oczyma migotały tysiące 
blasków, w uszach dzwięczały śmiech, 

głosy, pieśnie. Potem zawieziono go 

do jakiegoś ogrodu, gdzie świeże ma- 

jowe powietrze orzeźwiło go nieco. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Odzyskał nieco zdolność orjentowa 
nia się, spotkał właśnie kolegę, który 

na jego widok roześmiał się serdecznie: 
— Dobrze sobie podpiłeś Hekto- 

rze! — zawołał, wprowadzając go do 

rzęśiście oświetlonej sali. 

Forteringay przypomniał sobie póź- 

niej, jak niemile uderzył jego uszy od- 

głos rozmów i śmiechów. 

W drzwiach ujął go pod rękę Mon- 
t gomerry, mówiąc: 

— Jesteś zupełnie pijany, Hektorze 
lepiej pojechałbyś do domu! Chcesz 

odwiozę? 

Ale Hektor z gniewem wyrwał swe 
ramię i odpowiedział: 

— Co... co pleciesz? Idź do djab- 

ła, jestem zupełnie trzeźwy! A jeżeli 

ktoś będzie twierdził, że jestem pija- 

ny, to przysięgam, przetnę mu gardło! 

— Ciszej, ciszej, panowie! Może- 

cie ściągnąć na nas wszystkich nie- 

przyjemności! — zawołał ktoś. : 

— Daj mu spokój, Monty, przecież 

on wcale nie jest pijany. Chodź, He- 

ktorze, pokażemy im, jak się pije! — 

doradzali koledzy. 2 

Hektor pozwolit się zaprowadzić w 

głąb sali. 
Woda sodowa i spacer orzeźwił tro 

chę zam glony umysł  Forteringay'a. 

Organizm jego był żelazny, dzięki cze- 

mu mógł on pozwolić sobie na takie 

dawki alkoholu, któreby podcięły nogi 

każdemu z jego kolegów. Stąpając nie- 

pewnie, podszedł do stołu gry: i wycią- 

gnąwszy z kieszeni garść złota, syp- 

nął je na stół. Otaczający stół gracze 

wpatrywali się z naprężeniem w szybko 
biegnącą kulkę ruletki. Na stojących 
pod ścianami kanapach, odpoczywali 
zmęczeni goście. 

Towarzysze Hektora wsiąkli odrazu 
w tłum otaczający ruletkę. Ale myśli 
Hektora były tak zajęte osobą kuzynki 
Betty, że nie miał ochoty grać. Nie 
zwracając uwagi na wynik gry, sięgnął 

po szklankę wina, które roznosili loka- 
je i podniósł ją do ust. 

W tem po przez zamgloną jego świa 

domość przemknęło imię Betty wymó- 
wione przez jednego z gości. Mówiono 
o niej przy jednej z czerwonych kana- 
pek, którą otaczał zwarty pierścień e- 
leganckich młodzieńców. Na razie treść 
słów, dotyczących Betty, wymknęła mu 
się. Lecz głośny śmiech towarzyszą- 
cy słowom, wydał mu się nieprzyjem- 
nym i obrażającym. 

— Robi wrażenie niedostępnej tor- 
tecy, — śmiał się jeden z młodzieńców, 
— ale wątpię, czy obronić się zdoła 
przed obmyślanym i planowym oblę- 
ženiem. Jak myšlisz, Doyle? 

Z za pleców stojących ukazała się 
zamglonym oczom Hektora postać jedy 
nego, siedzącego w tej grupie mężczy- 
zny, który właśnie skończył mówić. 

Wsciekłość która zbierała się w duszy 
Hektora przez dzień cały, wybuchła na 
gle, zasłaniając przed nim świadomość 

tego, co czyni. Z nabiegłemi krwią o- 

czyma, skoczył ku roześmianym mło- 

dzieńcom i, odepchnąwszy stojącego 

przed kanapą lowelasa, stanął groźny 

przed siedzącym. W tej chwili alkohol 

odebrał mu możność rozumowania, wi- 

dzenia i słyszenia. Jak przez gęstą mgłę 

widział poruszające się sylwetki, sły- 

szał głuchy szum rozmów. Tępym wzro 

kiem spojrzał na wroga i rzekł: 

— Pan pozwolił sobie na nieodpo- 
wiednie wyrażenie się o mojej kuzyn- 

ce, sir... może to nauczy pana dobrych 

manjer! — To mówiąc niezgrabnym ru 

chem chlusnął mu w twarz wino, któ- 
re miał wypić przed chwilą. 

Nagły wybuch bomby nie wywołał- 

by takiej konsternacji, jaką spowodo- 

wał czyn Hektora. Okrzyk przerażenia, 

wydany przez obecnych, otrzeźwił go 

momentalnie. Ze zdumieniem ujrzał 

Gray'a, którego poznał w cukierni. Na 

kanapie, przed nim, tęgi młody mężczy- 

zna wycierał chustką zalaną winem 
twarz. Na jasnym jego fraku znaczyły 
się wyraźnie plamy. W tej chwili He- 
ktor zrozumiał, że popełnił coś strasz- 
nego, przerażającego. | nagle, wśród 
ciszy, która zapanowała na sali, rozległ 
się przestrzaszony szept: 

— O, Boże! On obraził księcia! 

ROZDZIAŁ IV. 

Aresztowany. 

W tej martwej ciszy Forteringay u- 
czuł wrogi nastrój. Spojrzał na kole- 
gów, lecz w oczach ich wyczytał zi- 
mny gniew, wyczytał w nich wyrok 
na siebie. Jasnem było, że tego rodza- 
uj występku przeciw zwyczajom trady, 
cji jego sfer, nie przebaczą mu nigdy 
Przebaczonoby mu raczej zbrodnie i 
występki wszelkiego rodzaju, prócz te- 
go, który godził w uświęcone obyczaje. 

Książę wstał, u jego boku zjawił 
się natychmiast wysoki starzec, pułko- 
wnik Duglas, dowódca gwardji pieszej 

— Proszę Waszą Królewską Wy- 
sokość o oddanie w moje ręce wińo- 

wajcy! — rzekł poważnie. 

Książę, który w żadnych okolicz- 
nościach nie tracił panowania nad so- 

bą, nie raczył nawet spojrzeć na czło- 

wieka, który go obraził. 
— Wiem, że powierzam mój honor 

w pewne ręce, — rzekł z uśmiechem. 

— Czy nie widziałeś, loyle, mojej ka- 
rety? 

Tłum odskoczył w tył, dając drogę 

księciu, który opuścił salę. Pułkownik 
Duglas spójrzał lodowatemi oczyma 
na Forteringay'a i krótko zapytał: 

— Pańskie nazwisko, sir? 

— Porucznik Forteringay z trzecie” ? 
go pułku gwardji pieszej. "4 
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