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TYGLDNIA 
— Wydarzenia w Afganista- 

nie stanowią ciekawy przyczynek dla 

t. zw. Ścierania się wpływów  mo- 

*arstw. Położenie geograficzne Afga- 
nistanu, graniczącego na  północo- 

wschodzie z Sowietami, sukcesorami 

przedwojennej polityki rosyjskiej, a 

na południo-zachodzie z Indjami an: 

gielskiemi, wyjaśnia w znacznym stop- 

niu przyczyny długotrwałych zamie- 

szek. Nie pozbawione jest pewnej 

pikanterji zjawisko, że najżarliwszym 

obrońcą Amannulaha są Sowiety. 

Moskwa w rozmaity sposób pod- 

kreślała swoje daleko idące sympatje 

w stosunku do Amannulaha, czy to 
uznając niezwłocznie po wojnie z 

Anglją w roku 1919 Afganistan za 

państwo niepodległe, czy też zawie- 
rając szereg traktatów, czy wreszcie 
podnosząc swoje  przedstawicielstwo 

—„ dyplomatyczne w Kabulu do godno- 

Ści ambasady. Prasa sowiecka stale 

pisząc o reformach i rządach, Aman- 

nulaha, zdobywa się na najczulsze to- 

ny, a teraz gdy się toczą walki, nikt 

z większem naprężeniem nie śledzi 

ich przebiegu jak to ma miejsce w 

ВЫГИСТРН па 
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"Moskwie. Prasa sowiecka wręcz na- 
wet oskarża Wielką Brytanię o. wy- 
wołanie powstania, wskazując na oso- 

bę pułk. Lawrence'a wybitnego an- 

gielskiego działacza kolonialnego, któ- 

rego rzekomo dziełem było podnie- 

sienie zarzewia buntu wśród szczepów 
aigańskich przeciwko _ Amannulahowi. 

Podróż europejska tego ostatniego 
trwająca sporo czasu została wyzy* 

Skana na przygotowania organizacyjne 

powstańców, zaopatrzenie ich w broń 
A 

W tych oskarżeniach niewątpliwie 

fest doza prawdy. jasną jest rzeczą, 

że flirt afgańsko-sowiecki nie mógł 

wywoływać uśmiechu zadowolenia u 

dyplomatów angielskich, wiedzą oni 

bowiem dobrze, ku jakim zmierzał ce- 

łom. Polityka azjatycka Ż.S.S.R. jest 

przedłużeniem przedwojennej polityki 

rosyjskiej, a ta ostatnia zawsze dą- 

żyła w kierunku zaszachowania naj- 

groźniejszego konkurenta, Anglję, w 

najwrażliwszem miejscu, jakiem są 

Indje. Pozyskanie sympatji i wpły- 

wów w Afganistanie otwiera Sowie- 
tom drogę do lndyj, dlatego też po- 
lityka angielska przed wojną stale 

czuwała, aby wpływy rosyjskie na tem 

angielskiem przedpolu nie były zbyt 
silne. 

Radykalne reformy Amannulaha, 

który zarządzeniami policyjnemi prag- 

nął zeuropeizować kraj, stojący na 

bardzo niskim poziomie rozwoju kul- 
turalnego, głęboko przywiązany do 

religii i tradycji, musiały wywołać 

znaczne niezadowolenie ludności, Nie- 

zależnie od reform, zrywających z re- 

ligją, tradycją i obyczajami narodo- 

wemi również ważnym czynnikiem, 

który przyczynił się do wytworzenia 

gastrojów przychylnych dla rachu 

powstańczego, była polityka gospo- 
darcza rządu Amannulaha. Aiganistan 

jest krajem rolniczym, gdzie kultura 
rolna znajduje się na najniższym po- 

ani 
handlu, w naszem pojęciu tych słów, 
nie posiada. Niski poziom kultury 
rolnej sprawia, iż dochody rolników 
Są minimalne, podczas gdy ta właśnie 

" warstwa ludności stanowi zasadniczą 

masę podatkową. 

Wystarczy dla orjentacji - przyto- 

„czyć, że w ciągu ostatniego dziesięcio- 

Aecia wysokość podatku od jednego 
barana wzrosła o 400 proc. Prasa 

moskiewska omawiając położenie w 

Afganistanie, podkreśla, iż główny 

błąd reform Amannulaha polegał na 
tem, iż nie były one oparte o bazę 

(Dalszy ciąg na szpalcie 6-tej) 

© PER'PERTYQIE ECHA STOLICY 
Posiedzenie komisji administra- 

tyinej. 

WARSZAWA, 30 I. Pat. Sejmowa 
komisja administracyjna, obradująca 
pod przewodnictwem pos. Polakiewi- 
cza, wysłuchała referatu pos. Sobo- 
lewskiego (BB) w sprawie wniosków 
ukraińskich, dotyczących zniesienia 
dekretu o policji państwowej oraz o 
granicach państwa polskiego. Referent 
wniósł o odrzucenie tych wniosków. 
Pos. Celewicz (Ki. Ukraiński) oświad- 
czył, że pierwszy wniosek w całości, 
drugi zaś w części wycofuje, zazna- 
czając, że wniesie odpowiednią nowe- 
lizację. Przewodniczący pos. Polakie- 
wicz, odpowiadając na ošwiadczenie 
pos. Celewicza, podniósł z uznaniem 
stanowisko przemówcy, uważając je 
za objaw rzeczowej wspólpracy klubu 
Ukraińskiego z komisją. 

Z kolei komisja przystąpiła da dal 
szej dyskusji nad projektami ustaw sa- 
morządowych. Przemawiali posłowie 
Czyszewski (Ch. D.), Lechnicki (BB), 
Dzierżawski (Ki. Nar.), Pacholczyk 
(BB), przedstawiciel sejmików powia- 
towych Grochowski oraz przedstawi- 
ciel gmin miejskich Wesołowski, о$- 
wiadczając, że o ile zostanie wybrana 
podkomisja, to przedłożą oni odpowie- 
dnie eleboraty. Kierownik wydziału ad- 
ministracji samorządowej w Minister- 
stwie Spraw Wewnętrznych p. Podwiń 
ski odczytał znane oświadczenie mi- 
nistra Składkowskiego, złożone na ko- 
misji budżetowej, dotyczące kwestji u- 
staw samorządowych, zaznaczając, 
że rząd stoi na stanawisku wprowa- 
dzenia tak zw. małych ustaw samorzą- 
dowych. Pozątem mówca wyliczył sze- 
reg innych spraw, wymagających ure- 
gulowania. Referent dr. Putek sprzeci- 
wia się wprowadzeniu na terenie Mało- 
polski ordynacji wyborczej, obowiązu- 
jącej w woj. poznańskiem i pomor- 
skiem, jak również sprzeciwia się znie- 

śsieniu zebrań Zmin-ych-w b: Kogies0- 
wce i zaznaczyt, že rząd zachowuje da 
leko idącą ostrożność w sprawach sa- 
morządowych. Referenci posłowie Pra- 
gier i Ciołkosz (PPS) przyjmują do 
wiadomości oświadczenia rządu i spo- 
dziewają się, że będzie można znaleźć 
wspólną platformę dla szybkiego ure- 
gulowania nie cierpiących zwłoki 
Spraw samorządowych w Małopolsce. 

Po przerwie pos. Polakiewicz od- 
powiada na interpelację pos. Ciołkosza 
w której tenże podał jako fakt, iż w Tar 
nowie, na budynkach rady powiatowej 
wywieszona. jest tablica, informująca, 
że w domu tym znajduje się sekretarjat 
BB. Pos. Polakiewicz uważa, iż jeżeli 
w budynkach samorządowych są sekre 
tarjaty BB, to jest to rzecz niewłaści- 
wa i po stwierdzeniu tych niewłaściwo- 
ści wyciągnięte będą odpowiednie kon- 
sekwencje. Niemniej powinno to obo- 
wiązywać wszystkie partje i kiuby. Ko- 
misja to oświadczenie przyjęła do wia- 
domości, a następnie przystąpiła do gło 
sowania nad rezolucją, zgłoszoną przez 
dr. Putka, w myśd której wyłoniona zo- 
staje podkomisja samorządowa, złożo- 
dr. Putka w myśi F*orej wyłonion1 z0- 
stają wszystkie projekty z dziedziny 
samorządowej. Przytem zakreśla się tej 
podkomisji termin do 12 lutego dla u- 
kończenia prac przygotowawczych. W 
głosowaniu przyjęto wniosek posła 
Czyszewskiego (Ch. D.) o powiększe- 
nie składu podkomisji do 9 członków. 

Sdroczenie dyskusji nad gkspose 
min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 30-1. PAT. Na dzisiejszem 
posiedzeniu sejmowej komisji spraw za- 
granicznych, obradującej pod przewodni- 
ctwem pos. Niedziałkowskiezo, dokonano 
przydziału referątu projektu  ratyfikacii 
paktu Kelloga posłowi Loewenhertzowi (BB) 
Dalszy ciąg dyskusji nad expose ministra 
Zaleskiego odłożono z powodu niedyspo- 
zycji p. ministra. 

Komisja budżefawa 

Komisja skarbowa na dzisiejszym 
posiedzeniu przyjęła między innemi w 
drugiem i trzeciem czytaniu, po refera- 
cie pos. Langera, projekt ustawy a 
sprzedaży iieruchoii ŚCI państw. — у 
Łodzi oraz po referacie pos. Stadnic- 
kiego — wniosek Ministerstwa Skarbu 

w. sprawie zatwierdzenia rozporządzeń 
celnych, dotyczących nasion pszenicy, 
kwasu siarczanego i częściowej zmiany 
taryfy celnej. Wreszcie, po referacie 

os. Kiernika prz,ęto da wiadomości 
wprowadzenie w życie przyjmowania 
przez banki w zastaw państwowych 
książeczek wkładowych PKO., powsta- 
łych z waloryzacji wkładów, złożonych 
w PKO w walucie pełnowartościowej 
W związku z tą sprawą komisja uchwa 
liła wezwać rząd do obniżenia stopy 
procentowej od tych pożyczek. 
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Dlaczego ustąpił Plechowicz. 
RYGA, 30.1. PAT. O powodach 

dymisji szefa litewskiego sztabu 
generalnego płk. Plechawicziusa 
„Jaunakas Zinas* dowiaduje si 
z polnformowanego źródła litew- 
skiego, że w łenie rządzącej par- 
tji tautininków już od pewnego 
czasu ujawniły się wielkie różni- 
ce zdań. Różnice zdań istniały 
także między prezesem ministrów 
Woldemarasem a prezydentem 
państwa Smetoną. 

Pierwszy z nich przychylafsię 
bardziej na stronę faszyzmu, 
wówczas gdy Smetona utrzymu- 
je linię kompromisową 1 prag- 
nąłby osiągnąć porozumienie z 
chrześcijańskimi  demokratami. 
Również w kierowniczych 'ko- 
łach tautininków panowało nie- 
zadowolenie z polityki Wolde- 
marasa, który zawiódł pokłada- 
ne w nim nadzieje i w dzialal- 
ności którego ujawniają się ten- 
dencje autokratyczne. W ostat- 
nich czasach miał miejsce kon- 
flikt między Woldemarasem a 
ministrem spraw wewnętrznych 
Mustejkisem. Opozycja przeciw 
Woldemarasowi w gabinecie by- 
ła tak silna, że niektórzy mini- 
strowie ze szwagrem prezydenta 
Smetony, Tubelisem na czele żą- 
dali nawet dymisji Woldemara- 
sa. Ponieważ jednak władza Wol- 
demarasa opiera się na ofice- 
rach, przeto dla jego usunięcia 
należałoby pozyskać poparcie 
oficerstwa. 

Płk. Piechawiczius podjął się 
skłonienia oficerów do tego 
kroku i rozpoczął kampanię 
przeciw Woldemarasowi.  Jed- 
nakże Woldemaras okazał się 
silniejszym, niż Plechawiczius ł 
ten ostatni musiał się usunąć. Z 
innych <źróweł donoszą, „ża w 
ostatnich czasach między Wol. 
demarasem a Piechawicziusem 
toczyła się walka o władzę. 
Plechawiczius jest obywatelem 
ziemskim, a większa część oby- 
wateli ziemskich na Litwie u- 
legła do pewnego stopnia spoi- 
szczeniu i okazuje sympatję w 
stosunku do Polski. Prócz tej 
okoliczności wspominane są 
jeszcze inne powody zatargu, 
między innemi stosunek Litwy 
do Niemiec w związku z zawar- 
tym traktatem handlowym. 

Lnamieńny artykuł „Liet. Zinios“ 
Według wiadomości nadesłanych z 

Kowna organ opozycji lewicowej „,Lie- 
tuvos Zinios* zamieścił znamienny ar- 
tykuł w sprawie ostatniej noty cyrkula- 
cyjnej rząda kowier. do obcych mo: 
carstw o stanowisku Polski względzm 
propozycji Litwłhowa. Artykuł stwier- 
dza, że wysłanie tej noty jest niesłycha- 
nym faktem stwierdzenia, że obecna 
polityka Litwy jest narzędziem dyplo- 
macji moskiewskiej i całkowicie wpad- 
ła w orbitę polityki Moskwy. Niesły- 
chany jest również fakt, że Litwa za- 
biera głos w sprawie stosunków pol- 
sko - sowieckich, jakkolwiek należy do 
samej Rosji. Nikt też z obcych mo- 
carstw w obecnej chwiłi kiedy wszyscy 
mówią o pokoju, nie uwierzy, ażeby 
Polska nosiła się z zamiarami agresyw- 
nemi. Ostatni demarche Litwy robi wra 
żenie iż kompletna izołacja polityczna 
Litwy pcha ją coraz bardziej w objęcia 
Moskwy. 

Wielę rozparrolowano majątków na Litwie 
Według oficjalnych danych, opublikowa- 

nych w Kownie, od 1919 r. do 31 grudnia 

1928 r. t.j. w ciągu 10 lat podzielono na o- 

sady w Litwie 1799 wsi o obszarze 495.580 
ha i rozparcel'wano w pow. Szawelskira— 
306, obszar grutów 59.681 ha, następnie Po- 

niewieskim 276 majątków, gruntów 

42.644 ha; Taurogi ńskim — 225 majątków, 
gruntów 25.815 ha T:ockim 217 majątków 

gruntów 34.629 ha; Kowieńskim — 203 ma- 

jatki, gruntów 35.061 ha i t.p. 

Koniorntja hałtytkiego związku miagt. 
Z Kowna donoszą: Prezyijum 

związku miast i miasteczek Łotwy ro- 
zważa obecnie kwestję udziału Litwy 
w konierencji przedstawicieli związku 
miast bałtyckich, która odbędzie się 
wkrótce w Kownie lub Rydze. 

Powrót oficerów litewskich z. Niemiec, 
Z Kowna donoszą: Do Kowna po- 

wrócili oficerowie litewscy, którzy 
zwiedzili Berlin i byli przyjęci przez 
Hindenburga. 

Wilki pa przedmieściach Kowna, 
KOWNO, 29 I. PAT. „Lietuvos Żinios* 

donosi, że w ostatnich dniach na przed- 
mieściu kowieńskiem Zielona Góra ukaza- 
ło się kilka wilków. Mieszkańcy przedmie- 
ścia uskarżają się, że wieczorami nie mo- 
gą wychodzić na ulicę. 

drukarni 282. 

  

„a Ee A с “A 
PRZEJ A 

BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. $ 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. i 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. # 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 3 
GRODNO -—- Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 3 
RORODZIE] --- Dworzec kolejowy — K. Smarzydski. # 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ $ 
ФА — ul. Suwaiska 13, S. Matecki. ” 
MOŁODECZNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. е 
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ELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskie. ‹ 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KORRZABLFZOWPIZYE NT 
CENY QGŁOSZER: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

wspólne podpisanie protoku 
sowieckiej propozycji bifwinowa 

BERLIN. 30. 1 . (PAT) „Vossische Zeitung“, powołując się na iniorma- 
cje iż rząd łotewski i estoński zamierzają podpisać protokół zaproponowany 
przez Litwinowa, tyłko wspólnie ze wszystkiemi innemi państwami i wobec 
podobnego stanowiska, jakie zajmować ma rzekomo rząd rumuński, podkreś- 

ę laiż rząd polski uzyskał wskutek tego podstawy, umożliwiające mu bronienie 
dotychczasowegu stanowiska polskiego wobec propoz;cyi sowieckiej. 

Polska propozycja Esfonji 
Z Rewla donoszą: „Waba Maa' komunikuje, że poseł polski w Rewlu 

odwiędził ministra spraw zagranicznych Lattika i zwrócił się do niego z pro- 
pozycją, żeby Estonja podpisała protokół Litwinowa razem z Polską. 

W iufym Estonja rafyfikeje pakt Kelloga 
Z Rewla donoszą: W estońskich ko.ach politycznych panuje przekona- 

nie, że parlament estoński ratyfikuje pakt Kelloga w lutym. 

Sowieckie zapytanie do kofwy 
Bezpośrednia propozycja podpisania profokułu. 

RYGA, 30 I. Pat. Przedstawiciel rządu sowieckiego wystoso- 
wał w dniu dzisiejszym do ministra spraw zagranicznych Balo- 
disa oficjalne zapytanie, czy Łotwa gotowa jest przystąpić do 
protokułu Litwinowa. 

Niedoszły zamach w Kownie? 
RYGA. 30.1. PAT. Według nadeszłych tutaj wiadomości z poiniormo- 

wanego źródła kowieńskiego, w Kownie oddawna już nie jest tajemnicą, 

że między prezydentem państwa a prezesem ministrów Woldemarasem 

istnieją poważne różnice zdań. W związku z dymisją Plechawicziusa w 

Kownie obiegają podobno pogłoski, że w ostatnich przygotowany był 

przewrót w celu obalenia Woldemarasa. Gubernator Kłajpedy Merkis, któ. 

ry niedawno bawił w Kownie, starał "się rzekomo skłonić Smetonę do 

usunięcia Woldemarasa. Do planu tego przyłączyć się miał także Plecha- 

wiczius. Dowiedziawszy się o tem, Woldemaras zmusił Plechawicziusa do 

ustąpienia. Nałeży zaznazzyć, że chrześcijańscy demokraci rozwijają ostat" 

nio intensywną działalność. : 

Zesłanie Trockiego Z granic S.S.5.R. 
j*ERLIN. 30.1. (PAT). Naczelny organ ki i į ji ni - 

kieį Šie ‘аппе“* A SiĘ kai w waj Sai ASN aipinies> 
Trocki zostanie wydalony z granic unji sowieckiej. Trocki będzie miał prawo 
obrania dla siebie wraz z rodziną miejsca pobytu poza granicami Rosji So- 
wieckiej. 

„Rote Fahne“ oświadcza, że wykluczeni › х partji trockiści w ostatnich 
czasach otwarcie i świadomie prowadzili aktywną walkę przeciwko dyktatu- 
rze proletarjatu i wkroczyli na drogę nielegalnej kontrrewolucyjnej działalnoś- 
ci przeciwko władzom sowieckim. Zwalczali oni nietylko partję bolszewicką, 
lecz państwo robotnicze jako takie, pracując przytem nietylko ideowo poli- 
'tycznie, lecz również organizacyjnie i konspiracyjnie do spółki z otwartymi 
wrogami kiasy robotniczej. Całą działalność tej nielegalnej grupy trockistów, 
a szczególniej próba jej wprowadzenia rozkładu w armji czerwonej, kontrre- 
wolucyjna propaganda w zakładach przemysłowych, przeciwsowiecka agi- 
tacja wśród chłopstwa sprawia, że w swej działalności trockiści nie różnią się 
w niczem — zdaniem „Rote Fahne“ — od białogwardzistów i mieńszewików. 

„Rote Fahne'* podkreśla, że wygnanie Trockiego jest koniecznym aktem 
rewolucyjnej samoobrony i niezbędnym zarządzeniem w interesie państwa 
proletarjackiego. Trocki powraca do świata burżuazyjno - kapitalistycznego, 
który oddawaa systpatyzował z jego walką przeciw ho:szewikom. Opuszcza 
on raj rewolucji październikowej, której sztandar zdradzii — kończy „Rote 
Fahne“. 

  

  

Piaiy preiendent do Afganistanu 
PESZAWAR, 30 I. Pat. Pojawił się jeszcze jeden pretendent do wła- 

dzy naczelnej w Afganistanie. Jest nim przywódca plemienia Gilzai Naik- 
Ghassuddi. Wystąpił on przeciwko wojskom królewskim w okolicach Gar- 
a A organizuje swe siły wpobliżu prowincji Khost, dążąc do zagarnięcia 
władzy. 

Inferpelacja niemiecka w sprawie Afryki 
BERLIN, 30.1. PAT. Frakcja nacjonalistyczna Reichstagu zgłosiła 

interpelację w sprawie projektu angielskiego utworzenia jednolitego domi- 
njum, łączącego w sobie rozmaite posiadłości angielskie w Afryce wschod- 
niej i zachodniej. interpelanci stwierdzają, że tego rodzaju metody wska- 
zują wyraźnie, iż rząd angielski zamierza z pogwałceniem systemu manda- 
towego anektować dawne posiadłości niemieckie w Afryce wschodniej. 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ | 
Trzecie czyfania ustawy skarkowej i 

WARSZAWA. 30.1. (PAT). Na wstępie bec tego zostanie skreślony nowy ustęp, 
dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji bu 
dżetowej wiceminister Grodyński uzasadnił 
poprawki rządu, zgłoszone do trzeciego czy- 
tania ustawy skarbowej. Nad poprawkami 
temi wywiązała się dłuższa dyskusja. 

Referent generalny pos. Byrka popierał 
stanowczo rząd  wypowłedział się przeciw 
ko innym poprawkom wniesionym do trze- 
ciego Czytania i podh”cślił, że budżet musi 
być robiony pod kątem widzenia rzecza wego 
a nie politycznego. 

Dalej zabrał głos pos. Woźnicki (Wyzwo- 
lenie), prosząc, aby przed głosowaniem prze- 
wodniczący zarządził 5-minutową przerwę, 
obecnie zaś opuszcza posiedzenie, nie chcąc 
brać udziału w dyskusji, którą uważa za rze- 
kome sabotowanie uchwałenia budżetu. Na 
to zabrał głos wiceminister Grodyński i na- 
wiązując do oświadczenia pos. Wožnickiego 
zaznacza, że nie nastąpiło ono chyba z po- 
wodu wniosków, przedłożonych przez rząd i 
jego przemówienia, gdyż wnioski te dotyczą 
jedynie najważniejszych spraw państwowych 
i chodziło rządowi o uzgodnienie stanowiska 
z komisją budżetową. 

Po krótkiej przerwie przystąpiono do 
głosowąnia. Przyjęto tylko jedną poprawkę 
rządu do dawnego art. 8, obecnie art. 7, któ- 
ra prawo virement pomiędzy paragrafami 
przywraca ministrowi skarbu, gdy tym cza- 
sem w-g uchwały w drugiem czytaniu, prawo 
to było zastrzzżonc Radzie Ministrów, Po- 
prawka ta polega na tem, że przywrócono 
punkt płerwszy tego artykułu, w-g brzmie- 
nia pierwotnej propozycji rządowej, przy- 
czem dodano tylko słowa: „O powyższych 
przeniesieniach zawiadamia minister skarbu 
natychmiast Najwyższą Izbę Kontroli. „ Wo-= 

wstawiony w drugłem czytaniu do tego arty- 
kułu (p. 3.) 

Ostateczne cyiry preliminarza budżeto- 
wego, ustalone w pierwszych trzech arty- 
kułach ustawy skarbowej, przedstawiają się 
jak następuje: 

Wydatki zwyczajne — 2.548.847.372 zł., 
wydatki nadzwyczajne — 188.851.227 zł., ra- 
zem — 2.737.698.599 zł. Rozchody przedsię- 
biorstw państw. zwyczajne — 1.691.780.130 
zł, nadzwyczajne — 344.093.012 zł. Roz- 
chode monopolowe: zwyczajne—651.804.970 
zł., nadzwyczajne — 27.000.000 zł. — Dopła- 
ta skarbu państwa do przedsiębiorstw wynosi 
21.831.100 zł. Łącznie wszystkie wydatki bu- 
dżetowe wynoszą 2.759.529.699 złotych. Po- 
krycie: dochody administracji —1.885,849.003 
zł, wypłaty przedsiębiorstw — 177.773.421 
zł, wpłaty monopolów — 899.517.000 zł. 
Razem dochody wynoszą 2.963.139.424 zł, 
Nadwyżka wynosi: 203.609.725 zł. 

W fen sposób ukończono prace nad bud- 
żetem. 

Pos. Byrka na zakończenie oświadcza, że 
w ten sposób komisja załatwia po ciężkiej 
pracy preliminarz i przesyła go na plenum. 
Marszałek wyznaczył posiedzenie Sejmu już 
na dziś po południu. Spełniliśmy miły obo- 
wiązek. Dziękuję wszystkim panom za pra- 
cę, którą sprełniliśm: 
naszego budżetu. Pos. Czetwertyński dzię- 
kuje prezesowi komisji za przewodnictwo i 
prowadzenie dyskusji w sLosób taki iż wszyst 
dezyderaty oy » wypowiedziane. 

Następne pos'ed: enie komisji budżeto wej 
odbędzie się w terminie, który podany będzie 
do wiadomości zawiadomieniem pisemnem. 

we wspólnym interesie 

ma 

ekonomiczną. Reformy te doskona?e 

same w sobie cechowała powierz- 

chowność, która nic realnego nie da- 

wała afgańskiemu chłopu. Jednem 

słowem, główną przyczyną niepowo- 

dzeń—zdaniem publicystów sowiec- 

kich—bylo to, že Amannulah prowa- 

dzi! walkę z feodalizmem bez zasad- 

niczej reformy agrarnej. Taki jest 
pogląd prasy sowieckiej na przyczyny 

upadku Amannulaha i walk w Afga- 

nistanie. Niezadowolenie ludności z 

rządów Amannulaha stwarzało po- 

myślną sytuację dla polityki angiel- 

skiej w Afganistanie, która również 

niechętnie patrzyła na reformatorskie 

zakusy padyszacha. Wystarczyła lada 

Skra, aby płomień buntu ogarnął cały 
kraj. й 

Jak się przedstawia sytuacja pod 

względem wojskowym, który z licz- 

nych pretendentów do tronu ma 

szanse zwycięstwa, trudno powiedzieć. 

Wadliwa, ciągle przerywana komuni- 

kacja z Kabulem utrudnia niezmiernie 

zorjentowanie się w przebiegu wy 

darzeń, które, zdaje się być rzeczą 

pewną, zaciągną się na długo, zwa- 

żywszy, że już w trzecim miesiącu 

walk mamy bodajże 5 kandydatów 

do tronu. Położenie wewnętrzne Afga- 
nistaau komplikuje jeszcze fakt, że 
Świadomość państwowa wśród lud- 
ności prawie nie istnieje, istnieje na- 

tomiast dość silna Świadomość szcze- 

powa czy plemienna. Szczepy zaś i 

plemiona afgańskie żyją w ciągłej 

walce między sobą. 2Z pięciu preten- 

dentów do tronu (Amannulah, Habbi. 

bulah, władca Kabulu, Tirtatara Chan 

Achmed Chan, Inuatulah), według 

ostatnich informacyj, ma podobno 
najwięcej szans  Amannulah. Jedna- 

kowoż informacie te... pochodza ze 
źródeł tendencyjnych i jako takie nie 

zasługują na bezwzględną wiarę. 

Spiawa odszkodowań. W po- 
łowie lutego ma zebrać się komisja 

ekspertów, powołanych dla przepro- 

wadzenia rewizji, czy też, jak chcą nie 

którzy, uzupełnień planu reparacyjne- 

go Dawesa. W komisji tej wezmą u- 

dział delegaci b. państw aljanckich, 

delegaci niemieccy i przedstawiciele 

Stanów Zjednoczonych. Ci ostatni je- 
dnak będą mieli głos doradczy. 

Według informacyj prasowych, rząd 
francuski miał opracować zasady, ra 

których oprze się stanowisko przed- 

stawicieli francuskich w komisji. 

Program ten oczywiście nie nosi 

charakteru oficjalnego, ze względu na 

przyjętą zasadę niezależności rzeczo- 

znawców od instrukcyj danych rządów. 

Ma on jednak znaczenie zasadnicze 

wobec tego, że uchwały komisji rze- 

czoznawców nie Są wiążące i ostate- 

czna decyzja należy do rządów. 

Dobrze poinformowane koła poli- 

tyczne stanowisko francuskie ujmują 

w formę następujących 4 żądań: 

1) Utrzymanie dotychczasowej wy- 

sokości niemieckich rocznych spłat re- 

paracyjnych (2 i pół miljarda mk. zł.) 

na czas odpowiadający przewidziane- 

mu w traktatach okresowi «spłat dłu- 

gów francuskich w Ameryce i Anglji. 

2) Uznanie zasady komercjalizacji 

długu niemieckiego. 

3) Zniesienie klauzuli przelewowej, 

której Ameryka odmawia swoim dłuż- 

nikom. 
4) Zniesienie świadczeń w naturze 

ze strony Niemiec, w wypadkach, w 

których staną się one dla francuskiego 

życia gospodarczego niepotrzebne, i - 

zobowiązanie zapłaty w gotówce. 

Stanowisko Anglji w sprawie od- 

szkodowań opiera się na znanej no- 

cie Balioura. Anglja żąda tyle, ile wy- 

noszą jej zobowiązania wobec Stanów 

Zjednoczonych. Najtrudniejszem szko- 

pułem jest stanowisko Ameryki, któ- 

ra nie chce łączyć. kwestji reparacyj 

niemieckich z długami międzysojusz- 

niczemi. Zadanie komisji ekspertów, 

która zbierze się prawdopodobnie w 

Londynie, nie będzie łatwe. Poza uzgo- 

dnieniem różnych stanowisk państw 

zainteresowanych bezpośrednio w spra- 

wie odszkodowań niemieckich będzie 

ona musiała jeszcze rozstrzygnąć osta- 

tecznie kwestję wysokości długu nie- 

mieckiego oraz ustalić wysokość rat 

rocznych, a jednocześnie wskazać Spo 

soby ich płacenia, Sz. 
4 <
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Z działalności Miorskiego 
MIORY (pow. Brasławski). 

Towarzystwa Rolniczego. 

Największe skupićnie ziemian po-jednakicn ksiąg i prowadzi kontrolę 
wiatu brasławskiego znajduje się w 
Miorszczyźnie t. jį. w 7 miu pėlnoc- 
nych gmiaach, którzy chociaż posia- 
dają niewielkie stosunkowo warsztaty 
pracy, bo przeważnie około 100 ha 
ornego i kilkadziesiąt ha „łąk i past- 

"wisk“ oraz większą lub mniejszą 
ilość lasów, odznaczają się znaczną 
ruchliwością, tak na polu pracy spo: 
łecznej jak i fachowej. Jako przykład 
pracy społecznej zaznaczę, że w każ- 
dej radzie gminnej nietylko zasiadają 
ale i gorliwie pracują ziemianie; do 
sejmiku z każdej naszej gminy wybra- 
no ziemianina. Ziemianie prowadzą 
kasy Stefczyka, kółka rolnicze i mle- 
czarnie spółdzielcze. 

Rolnicza zaś praca ziemian kon- 
centrowała się początkowo w Mior- 
skim Oddziale Związku Ziemian i do- 
piero w marcu 1928 r. powstał w 
Miorach Oddział Wileńskiego T-wa 
Rolniczego, jednoczący nietylko wszyst- 
kich lepszych rolników Miorszczyz- 
ny ale sięgający za  Brasław i 
do  Dziśnieńskiego powiatu. Po 
ukonstytuowaniu się zarządu z 
p. Mirosławem  Ciszewskim jako 
prezesem i p. Wł. Fiedorowiczem, p. 
F. Światopełk-Mirskim i p. O. Oskier- 
ką jako członkami zarządu, wzięto się 
gorliwie do pracy. Powstały sekcje: 
hodowlana (M. Ciszewski) nasienno- 
doświadczalna (M. Szalkiewicz), Iniar- 
ska (W. Mirski) i rachunkowości rol- 
nej (T. Ciszewski), į 

Zebrania Towarzystwa, odbywają 
się co miesiąc w innym folwarku, na 
których poza lustracją danego mają- 
tku wygłaszane są fachowe referaty i 
dyskusje nad aktualnemi kwestjami 

‚ @. p. nad poczynaniami samorządów 
lub obecną klęską nieurodzaju. Prze- 
ciętna frekwencja 20 osób. 

_ Wydział rachunkowości ujedno- 
stajnił u kilkunastu członków rachun- 
kowość rolną przez wprowadzenie 

  

ZUBK!I (pow. Nieświeski) 
— Na marginesie niedawnego wy- 

roku na ojcobójcę. Niedawny proces O 
zabójstwo (przy zdrowych zmysłach) ro- 
dzonego ojca, macochy i skaleczenie jej 
córki był sensacją nietylko wskutek ro- 
dzaju popełnionych zbrodni ale žrėwniež i 
przez wyrok sądu dziwnie że „tak powiem 
„ojcowski*. Sąd jakgdyby uwzględnił ten 
fakt, że podsąany był sierotą (coprawda 
nie bez własnej winy) i zadanie wymierze- 
nia mu kary „Ojcowskiej* wziął na siebie. 
Inni przestępcy i zbrodniarze mogą się 
(STT T zyw= 
dzonych, bo nie do wszystkićn TBygz yz 
sowany taki „ojcowski* „wymiar sprawied- 
liwości. Ryś też był sierotą, może nawet 
bez własnej winy, a jednak został skazany 
na powieszenie... 

Już nie pamiętam w jaki sposób — #5Ц> 
mowane kary za dwie zbrodnie i za ciężkie 
przestępstwo dały w rezultacie, po zasto+ 
sowaniu amnestji, pięć lat i parę miesięcy 
więzienia. 

Przypuśćmy, że za ciężkie sxaleczenie 
córki macochy z zamiarem jej zabicia įna- 
leżały się (przy zastosowaniu amnestji) dwa 
lata więzienia. W takim razie jako kara za 
zabójstwo ojca i macochy pozostają trzy 
lata i parę miesięcy więzienia. Ale czyż za 
zabójstwo jednej tylko macochy, chociażby 
nawet złej, nie warto było skazać takiego 
gagatka na parokrotnie większą karę? A 
gdzież podziałą się kara za zabójstwo ;ro- 
dzonego ojca? 

Nie mogę się jej doszukać. Przecież 
nawet całe pięć lat więzienia nie odpowia- 
dałyby jeszcze całej potworności tej zbrod- 

ni. Moja kombinacja arytmetyczna, oparta 
jak się zdaje, na zwykłym rozsądku i po- 
czuciu sprawiedliwości, zawodzi tutaj z 
kretesem, widocznie zwykły rozsądek i 
zwykłe poczucie sprawiedliwości muszą 
kapitulować wobeć wyższej mądrości bogi- 
ni Temidy! Ale jeszcze jedna „objekcja“ 
dodatkowa: co powiedzą na ten wyrok 
złodzieje? Przecież nieraz sądzi się ich na 
dobrych kilka lat więzienia za kradzieże 
albo za rabunek, więc niejeden z nich 
pomyśli może: „Czemu ja/lepiej nie zab ł 
człowieka, toby przynajmniej miał teraz 
mniejsza pokuta!* Coś widocznie w naszym 
kodeksie karnym szwankuje jeżeli tego ro- 
dzaju złodziejskiej skruchy należy się oba- 
wiać”. 

M. B-cz. 

      

EŃ Uwaga Radioamaforzy?: 

Wrażenia teatralne, 
„Ojciec" dramat w trzech akt. Au- 
gusta Strindberga w Teatrze Pol- 
skim z udziałem Karola Adwen- 

: towicza. 

Istnieje w Szwecji bardzo wysoki 
i zaszczytny order królewski Wazów, 
w Norwegii zaś order królewski Św. 
Olafa, nadawane za wybitne zasługi 
na jakiemkolwiekbądź „polu działalno- 
ści, ot, sztuki naprzykład. Jeżeli p. 
Adwentowicz dotąd nie posiada krzy- 
žy komandorskich „Kongl. Wasa Or- 
den“ i „Den Kongelige Norske Sanct 
Olavs Orden“ — to chyba niema na 
świecie sprawiedliwości. Zawdzięcza 
mu bowiem sztuka skandynawska tak 
długie trwanie na scenach polskich, 
pomimo, że przeminął jej czas pano- 
wania w umysłach artystów, dyrekto- 
rów teatrów, pisarzy scenicznych. 

P. Adwentowicz, jeden z najznako- 
mitszych artystów młodszego pokole- 
nia od lat dwudziestu kilku, wyspecja- 
lizował się w odtwarzaniu repertuaru 
głośnych pisarzy skandynawskich, któ- 
rzy na przełomie XIX i XX wieku 

opanowali sceny polskie, zwłaszcza 
krakowską, za dyrekcji Tadeusza Pa- 
wlikowskiego. Mroczny, tajemniczy, 
męczący repertuar skandynawski zna- 
lazł w rodzaju talentu p. Adwentowi- 
cza doskonałego odtwórcę, który na   

przez objazdowego buchaltera. Wy- 
dział nasienno doświadczalny przepro- 
wadził kilkanaście doświadczeń nawo- 
zowo-odmianowych oraz zorganizo: 
wał sprowadzenie oryginalnych zbóż 
Ozimowych. Obecnie w czasie przed- 
wiosennym. projektuje Szereg Odczy- 
tów i pogadanek. Wydział hodowlany 
zorganizował Koło kontroli obór, 
obejmujące już kilkaset krów podda- 
nych kontroli, przyczem Sejmik obie- 
cał pokrywać część pensji kontrolera 
obór. : 

W miesiącu styczniu obježdžali na- 
sze obory pp. inspektorowie hodowli 
z Wił. Tow. Rolniczego p. Wierzbicki, 
Opacki i Mroszczyk, a. ich zachęta, 
fachowe rady, i przykład tak znako- 
mitego hodowcy, jakim jest p. Wierz- 
bicki, pchną naprzód naszą hodowlę. 

W ostatnich czasach powstały przy 
naszem Towarzystwie dwa koła po- 
rad sąsiedzkich, Międzyrzeckie i Mior- 
skie, projektowane jest Nowopohoskie 
by móc lustracje i porady sąsiedzkie 
postawić na wyższym poziomie. 

Ogółem liczymy obecnie około 50 
członków, a w bieżącym roku, mamy 
nadzieję, że liczba zrzeszonych prze- 
kroczy 100, chociaż zasadniczo nie 
tyle nam chodzi o cyfrę, lecz by 
zrzeszeni odnosili korzyści & Тома- 
rzystwa i podnosili swe warsztaty 
pracy. 

Zaznaczyć trzeba, że rozmiar prac 
naszych nie jest może wielki, ale prze- 
cież praca nasza rozwija się w czasie 
nieurodzaju — w czasie niebywałej 
klęski nieurodzaju, 

Mamy też naturalnie swoje dezy- 
deraty, które chcemy uzyskać od 
Rządu dla podniesienia rolnictwa u 
nas, no i bolączki powiatowe. Ale o 
nich obszerniej napiszemy w najbliż- 
szych czasach. 

Mirosław Ciszewski 
prezes M. T. R. 

Czekolada zdrowia 
fabryki 

A.PIA$EGIĘI 
w KRAKOWIE 

jest bardzo smaczna 

i pożywna dla dzieci. | 
Żądać wszędzie. 4 

BAB ZURA E CEJ ZEE 
0 T R Ę R Ų pszenne grube 

(Wołyńskie) 

MAKRUCH w taflach lub 
mielone. 

oraz tak niezbędnie potrzebne do- 

datki do paszy jak: 

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

bydlęcą poleca 

LYS Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a, tel. 6:87 

SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI 
ROLNICZYCH. -5° 
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ш. Dominikańska 1. 
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tym odcinku niema sobie równych. 
Przez ćwierć prawie wieku p. Ad- 

wentówicz służy w Polsce znakomitym 
talentem swoim scenie naszej i sztu- 
ce przeważnie obcej. Niema w jej dzie- 
dzinie podziału na narodowości i nie- 
ma patrjotyzmu lokalnego—sztuka i 
teatr poszczególnych narodów mają 
swe oblicze swoistę, ale pomimo to są 
międzynarodowe i nikt nie może mieć 
pretensyj do artysty, że rodzaj jego 
talentu zmusza go do kreowania okre- 
ślonych ról w.określonym repertuarze. 
Ale powstaje pytanie, czy artysta, gra- 
jący od lat dwudziestu te same role 
w tym samym repertuarze, nie rozsze- 
rzający zakresu swojej interpretacji 
aktorskiej i techniki dramatycznej na 
inne odcinki literatury scenicznej—nie 
cofa się w swym rozwoju i zdoby- 
czach przez sam fakt niepostępowa- 
nia naprzód, zdobywania nowych mo- 
żliwości? Śmiesznem byłoby stosować 
kryterja pedagogiczne i troskać się o 
rozwój talentu artysty przodującego 
talentem, ale postawione pytanie ciš- 
nie się pod pióro ze względu nie na 
p. Adwentowicza, ale na Teatr Polski 
wogóle, polską literaturę dramatycz* 
ną i scenę narodową. P. Adwentowicz 
rozporządza zbyt wielkiemi możliwo- 
ściami scenicznemi, zbyt zjawiskowym 
talentem, by zamykać go w ciasne ra- 
miy przebrzmiałych mód literackich i 
scenicznych. Widziałem p. Adwenigni 

wieczór pożegnalny 
Dużo niespodzianek i nowości 

Awantury komunistyczne w Salonikach 
SALONIKI, 30 I. Pat, Doszło tu do starcia pomiedzy komunistami a 

socjalistami, 25 osób odniosło rany. Aresztowano 250 osób. 

Pożyczka niemiecka dla Rumunii 
BERLIN, 30 I. PAT. Prezydent Banku Rzeszy dr. Schacht przybył 

dziś do Berlina. Rozmowy paryskie dr. Schachta miały dotyczyć sprawy 

programu prac komisji rzeczoznawców oraz sprawy międzynarodowego po- 

sche Zeitung“, 
žyczki dla Rumunii. 

łożenia finansowego i sytuacji na rynku dewizowym. Jak twierdzi „Vossi- 

w rozmowach miała być poruszona również kwestja po- 

Ciężka kafastrofa kolejowa 
BERLIN. 30.1. (PAT). Wpobliżu Regensburgu na stacji Sunching zdarzyła się 

dziś o godz. 1.50 w nocy katastrofa kolejowa. Pociąg pośpieszny, zmierzający do Re- 

gensburgu, pragnąc wyrobić 80 min. swego opóźnienia, przejechał bez zatrzymania się 

sygnał stacyjny i wskutek tego wpadł na pociąg towarowy. Trzech pasażerów pociągu 

pośpiesznego zostało zabitych, jeden ciężko ranny, siedmiu zaś iekko rannych. 

BERLIN, 30. I. PĄTALiczba ofiar, które straciły życie w katastrofie kole- 

jowej pod Regensburgiem wzrosła. „Vossische Zeliung* donosi, że ogółem 
zmarło 4 osoby i 7 jest poważnie rannych. 

Jugosławia przeciw alkoholizmowi 
WIEDEŃ. 30.1, Pat. Prasa donosi z Białogrodu, że w najbliższym 

czasie powzięte tam będą ustawowe zarządzenia przeciwko alkoholizmowi. 

Rząd jugosłowiański nie chce pójść tak daleko, jak Ameryka i Skandy- 

nawja, niemniej jednak będą wydane surowe postanowienia przeciwko 

szkodliwym skutkom alkoholizmu. Mają być nakładane wysokie kary na 

tych, którzy w miejscach publicznych przychwyceni będą na pijaństwie. 

I w Wenecji panuje mróz. 
WIEDEŃ, 30 I. PAT. Prasa podaje z Wenecji, że Wenecję i okolice nawiedziła 

nowa fala zimna. W Wenecji zanotowano —6,3 stopni. Temperatury takiej nie pamię- 

tają tutaj oddawna. 
Pociąg pośpieszny, idący z Tryjestu do Budapesztu przybył tam z 25-godzinnem 

Dihrzymi pożar w Beriinie 
Dwech strażaków zabitych, 6 rennych 

opóźnieniem. 

BERLIN, 
dniej części Berlina, wybuchł olbzrymi pożar. któr 
drzewa rozszerzył się z niesłychaną szybkością. 
ku zawalił się, zabijając dwóch strażaków a 6 

-1. PAT. Wczoraj w wielkim tartaku parowym Altstralau, we wscho- 
z powodu  uagromadzonych ilości 
czasie akcji ratunkowej dach tarta- 

oważnie raniąc. Wobec mrozu i śnie- 

życy, panującej w Berlinie, akcja ratunkowa była niesłychanie utrudniona, tembardziej 

że dawał się odczuwać brak wody. 

Razpowszechnienie opium w Niemczech 
GENEWA, : -I. PAT. Na posiedzeniu komisji opjumowej przedstawiciel Niemiec 

omawiał pewne dane statystyczne, które stwierdzają znaczny wzrost w ostatnich latach 

liczby          
konsumentów narkotyków w Niemczech       

Posiedzenie Jejmu 
WARSZAWA. 30.1. (PAT). Posiedzenie 

Sejmu z dnia 30 stycznia 1929 roku. Sprawo- 

zdanie komisji budżetowej o preliminarzu 
budżetowym odroczone do dalszego ciągi ро 

siedzenia. Sprawozdanie komisji spraw za- 

granicznych o wniosku paru klubów w spra 

wie rękojmi bezpieczeństwa i utrzymania po- 

koju spadło z porządku dzłennego, z powodu 

choroby ministra spraw zagranicznych Za- 
ieskiego. R: ё 

Po przerwie marszałek Daszyński zagaił 
rozprawy nad budżetem, kreśląc trudną Sy- 

tuację Sejmu, który w-g konstytucji zmie- 

nionej w roku 1926, ma tylko 3 i poł miesią- 
ca dla dokonania prac nad budźetęm, gdyż 
inócźej Senat 1uuże ani 1ozpocząC foją roz 
prawę budżetową bez liczenia się z wolą 
Sejmu. ‚ 

W tych warunkwh prawo budżetowe sej 
mu znajduje się pod ciągłą groźbą zbyt kró- 
tkich terminów. Narazie marszałek, jako po- 
wołany do czuwania nad tem, aby Sejm wy- 
pełnił swe prawo budżetowe zgłasza for- 
malny wniosek: „Sejm przystępuje do roz- 
prawy budżetowej *. 

Głos zabiera pos. Żuławski (PPS), który 
poddaje analizie stanowisko rządu i ogólną 
jego politykę. Rząd — zdaniem mówcy do- 
konał wielkiej pracy ustawodawczej i wydał 
500 dekretów, ale nie rozwiązano w nich ża- 
dnego z wielkich problemów. Tylko jedna 
konsekwentna myśl przebija przez. poczyna- 
nia rządu, t.j. chęć stworzenia silnej wła- 
dzy. Ataki na Sejm są konsekwentne przez 
dwa lata i usprawiedliwia się je koniecznoś- 
cią usunięcia z *q'nu z.ych jego obycza' iw 
ale — zdaniem mówcy — nie usunięto żad- 
rego z tvch abvczajów. |. 

„„ówca zarzuca rządowi, że te- 
raz dąży do podporządkowania sobie trze- 
ciej władzy w państwie —władzy sądowej. 

W tych warunkach PPS nie może mieć 
zaufania do rządu do poszczególnych mi- 
nistrów, ani do całego systemu rządzenia. 

Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić Sz. Gości, że w dniu dzisiejszym 

odbędzie się 

Dnetu Nadzi 

cząfek o godz. 11 wiecz. 

   Firma „OGNIWO, 

cza w kilku sztukach, nie należących 
do repertuaru skandynawskiego i ro- 
syjskiego i nie mających z nim nic 
wspólnego: rzogłem stwierdzić tylko, 
że talent p. Adwentowicza odkrywa 
zupełnie nieznane szerokiej publiczno- 
Ści cechy swoje, znakomicie go wzma- 
cniające i wzbogacające artystycznie. 

Tymczasem u nas w Wilnie p. 
Adwentowicz obraca się w zaczaro- 
wanem kole ogranego od lat wielu 
repertuaru. Mało, że ogranego, ale 
najwyraźniej zestarzałego. Przecież 
sztuki, w jakich się nam już ukazał 
1 м jakich się ma ukazać—wszystko 
to (z wyjątkiem Hamleta) utwory, 
których powodzenie opierało się na 
ówczesnej modzie literackiej i ówczes- 
nych problematach  psychologiczno- 
społecznych i etycznych, Nie można 
zaś zapominać, że wojna oddzieliła 
tak gruntownie przeszłość niedawną 
od powstającej przyszłości, tak do 
głębi zmieniła teraźniejszość, tak po- 
ważnie wpłynęła na „przewartošcio- 
wanie* różnych wartości — że zagad-. 
nienia sztuk Strindberga, Ibsena, 
Tołstoja i innych potentatów Ówczes- 
nego teatru straciły swoją podstawę 
miaterjalną, a w znacznej - części i psy- 
chologiczną, 

Wezmijmy &а przykładu tegoż 
Strindberga  „Ojca”*. _ Zagadnienie 
współżycia płci, dramat małżeński o 
prawa do dziecka, stosunku dwu in- 

Mówca kończy swe przemówienie słowami: 
„Naród, który nie da się zgnębić i skuć ob- 
cym najeźdźcom, nie da się zgnębić i skuć 
własnym najeźdźcom”, na co marszałek о- 
świadczył, iż ostatnie słowa mówcy nie od- 
noszą się chyba de rzędu. Istotnie, gdyby 
odnosić się miały do rządu, mianowarego 
przez prezydenta Rzeczypospolitej, marszałek 
musiałby mówcę przywołać do porządku. 

Pos. Polakiewicz zapytuje, do czego kon- 
kretrego odnoszą się te słowa? 

Pos. Zaremba (PPS) odpowiada na to, 
że odnoszą się one do Jedynki, na co pos. 
Polakiewicz replikuje: „To jest łajdactwo*. 
Marszałek za to powłedzenie przywołał pos. 
Polakiewicza do porządku: +9 о 

Po tym incydencie zabrał głos pos. 
Woźnicki (Wyzw.) Omawiając współpracę 
rządu nad budżetem, mówcą podkreśla, że 
stronnictwa lewicowe zastrzegły się, że jeśli 
do dnia głosowania w drugiem czytaniu na 
plenum ustawa 0 dodatkowych kredytach 
nie zostanie przedłożona, to wyciągną z 
tego najdalej idące konsekwencje. Ponie- 
waż do dziś przedłożenia tego niema, mów- 
ca podtrzymuje to oświadczenie i apeluje 
do rządu, by zaoszczędził lewicy wycią- 
gnięcia tych konsekwencyj. 

Pos. Rybarski (Kl. Nar.) oświadcza, iź 
stronnictwo jego zastrzega się przeciwko 
wzrostowi budżetu nietylko z powodów 
prawnych, lecz także ekonomicznych i fi- 
nansowych. Mówiąc następnie o etatyzmie, 
mówca twierdzi, że pod względem  posia- 
dania państwowego Polska idzie tuż po 
Rosji.Pos. Sanojca BB, nawiązując do wy- 
wodów przemówców i do ich orjentacji, 
oświadczył, że Blok Bezpartyjny popiera 
rząd, wśród którego stoi Piłsudski. Na za- 
rzut, że rząd obecny nie ma programu, 
mówca oświadcza, że tak mówić może tyl- 
ko zagorzałe partyjnictwo, które nie chce 
widzieć olbrzymiego dzieła, jakiego doko- 
nał rząd pomajowy» 

i Krtnra Rrtkowskich 

ZARZĄD 

-to Jańska 9 sprowadziła z Centrali 
aparaty swe do naszej pracowni, naprawiajcie i przebudowujcie na nowoczesne. 

dywidualności —to, zdawałoby się, za- 
gadnienia wieczne, na przestrzeni kil- 
ku stuleci aktualne. Tymczasem 
Strindberg tyle wkłada w nie zawikłań 
psychologiczno-patologicznych,  prze- 
mijających, powstałych pod naporem 
mody naukowej i literackiej, nałogów 
myślenia, urojonych. zboczeń i t. p., 
że z wielkich zagadnień stają się one 
epizodami tych zagadnień, obliczone- 
mi na kilkadziesiąt conajwyżej lat 
trwania. 

„Aby wyraźniej podkreślić wartość 
zagadnień teatru skandynawskiego— 
w perspektywie czasu— wystarczy ze- 
stawić problematy, podane nam przez 
tragedję grecką z temi, które repre- 
zentuje Strindberg. Ot, choćby atmos- 
fera. W sztuce greckiej czujemy, że 
chodzi o wielką rzecz, że rozgrywa 
Się walka tytaniczna, że od jej wyni- 
ku zależy los ludzi, ziemi, przyszłoś- 
ci. Atmosiera zaś skandynawskich 
płodów scenicznych dziś już razi swą 
sztucznością, Minęły te czasy, kiedy 
można było straszyć lub robić nastrój 
na scenie wersetami Biblji, lub wiesz- 
czeniami poetów, odczytanemi drżą- 
cym i patetycznym głosem przez sta- 
rą nianię lub babcię. A jak denerwu- 
jącą jest pastorska, sztuczna, sztyw- 
na atmosfera „Ojca”. Jak dziecinnie 
Śmieszne jest straszenie _ duchami, 
przeczuciami, całym arsenałem kli- 
niczno-neurastenicznych kawałów! 

PUŁKOWNIK LAWRENCE 
Tajemnicze sprężyna walk w Kiganistanie 

Walki i rozruchy w Afganistanie 
wybuchły nagle i z przyczyn mało zro- 
zumiałych. Wiele osób, zwłaszcza w 
Anglji, przypisuje wszczęcie tej ru- 
chawki pułkownikowi Lawrence, w So 
wietach również wierzono w jego zło- 
śliwy wpływ. 

Nie dalej jak przed paru dniami za- 
interpelowano ministra wojny w 'an- 

gielskiej Izbie Gmin w sprawie tegoż 
Lawrence'a wieści o jego działalności 

w Afganistanie krążą tak uporczywie, 

że paru posłów prosiło o wyjaśnienia. 

Minister odpowiedział, że wszystko 
to wierutne bajki, że nic podobnego, 

że on Zresztą nie wie gdzie jest obec- 

nie Lawrence i że... dobrze zastanowi- 
wszy się wszystko jest możliwe. 

Przy 'amanullahowej tedy okazji 

urzypomniano sobie jedną z najciekaw 

szych postaci armji angielskiej. 
Urodzony w 1888 r. po ukończeniu 

szkoły studjował archeologję w Oxtor- 

dzie. Wyjechał do Syrji i tam wałęsał 

się samotnie od Bagdadu do Jeruzalem. 
Przemierzył wszystkie drogi pie- 

chotą, м białem ubraniu, z tor- 

nistrem na plecach chodził od mia- 
sta do miasta; znał każ- 
dą wioskę, każdą zagrodę niemal. Z 
Arabami żył w najlepszej zgodzie, nie 

słychanie zdolny nauczył się prędko 

różnorodnych narzeczy i tysiącznych 

odmian, bo u Arabów dwie wioski o 

20 klm. oddalone ledwo się rozumieją 
a o 50 — już mówią na migi. 

Lawrence zyskał sobie mir powsze- 
chny, imponował swą wysoką, chudą 
postacią, swemi kieszeniami wiecznie 

wypchanemi kamykami i książkami, 

swą lunetą, przez którą było widać 

wielbłąda stojącego hen, na wzgórzu 

tak wyraźnie jakby był przed nosem. 
Lawrence był też rozmiłowanym w 

Arabach: przestał utrzymywać  jakie- 
kolwiek stosunki z białymi, nie mógł 
znosić kobiet, wyśmiewał się z pseudo 
cywilizacji europejskiej. Zbeduiniał zu- 
pełnie. 

Gdy wybuchła wojna światowa An- 
glicy postanowili uczynić dywersję Tur 
kom w postaci buntów plemion arab- 
skich. Zwrócono uwagę na Lawren- 
ce'a, zrozumiano, że jest ta jedyny 
człowiek, do takiego przedsięwzięcia. 

Lord Allenby, wszechwładny wów- 
czas w Egipcie, skomunikował się z 
Lawrencem, zaproponował mu godność 
pułkownika i carte blanche w swych 
poczynaniach. Jeśli kto mógł przemó- 
wić do rozumu Arabom, to tylko on. 
I rzeczywiście przemówił. 

Zaagitował Beduinów, zmusił do 
uznania jednego wodza — Feycała, 
przekonał o konieczności wojny z Tur- 
kami. Sam ubrany w długą, aż po ko- 
Stki, białą, feawabDną suknię ze złotemi 
galonami na rękawach i kołnierzu, po- 
przedzany stale ogromną czerwoną 
chorągwią, którą dźwigał jakiś Arab, 
Lawrence rozjeżdżał po całej Syrji na 
wielbłądzie. Był duszą, mózgiem i fa- 
ktycznym wodzem całego powstania. 
Beduini nie są karni, nie grzeszą zbyt- 
nią odwagą, zebrać większą ich ilość 
razem, stoczyć regularną bitwę było 
niepodobieństwem — Lawrence pro- 
wadził zatem wajnę partyzancką. 

Specjalnością jego było wysadza- 
nie pociągów wiozących żołnierzy Tur- 
ków poprzez pustynię Arabji. Beduini 
przezwali go nawet Emir-Dynamit. 

Specjalność ta jednak nie była po- 
zbawiona niebezpieczeństwa. Eszelony 
nie kursowały o określonej porze, trze- 
ba byłó przytknąć lont w ostatniej 
chwili i dopiero wówczas uciekać. Raz 
Lawrence spreparował minę na wyso- 
kim nasypie. Widział, że pociąg nad- 
jeżdża, pociągnął za sznurek i... nic nie 
wybuchło. Dostrzeżono go zgóry, Z 
wagonów, parę tysięcy ludzi wysko- 
czyło na plant kolejowy, rozpoczęła 
się dzika, szalona pogoń. 

Lawrence dopadł swego konia scho 
wanego za pagórkiem, ubiegł na nim 
paręset metrów — salwa karabinowa i 
wierzchowiec padł trupem. Jakim cu- 
dem Lawrence zdołał uciec,, dlaczego 
żadna kula choć brzęczały koło niego 

     

Strindberg w „Ojcu” zbyt grubemi 
nićmi zszywa zagadnienie psychologicz- 
ne. Wątpię, aby zła baba mogła zła- 
mać psychicznie i fizycznie mężczyznę, 
choćby nerwowego, będąc właśnie 
tak nieociosanie złą, głupią i odstrę- 
czającą! Strindberg uprzedzenia swoje 
do niewiast tak daleko posuwa, że 
każe w „Ojcu*  najsympatyczniejszej 
z niewiast, starej piastunce rotmistrza 
wkładać podstępnie na niego kaftan 

bezpieczeństwa. Jeśli zła, przewrotna 
i mściwa kobieta łamie rotmistrza, to 
ta piastunka, dobra, poczciwa i... 
głupia dobija go swoim, z dobrego 
serca pochodzącym pomysłem. 

Nie lepiej jest z rysunkiem psy- 
chologicznym mężczyzn. Rotmistrz 
najwyraźniej chory—z przyczyn bliżej 
dla nas nieznanych. Tylko wówczas, 
gdy uwierzymy, że jest chory, rozu- 
miemy jego dramat. Bo nikt przecież 
dzisiaj, nawet dziecko, nie będzie bra- 
ło poważnie jego dowodzeń o przyj- 
Ściu na Świat z wolą, lub bez woli 
rodziców. Kto dziś to zbada! I co to 
komu pomoże! Ot, poprostu naiwność 
przedwojenna i branie na kawał rze- 
komej „glębi“ nastrojowej i psycho- 
logiczno-patologicznej, 

Lekarz jest jakimś+ matołem i tyle. 
Co się odezwie, to palnie coś nie- 
mądrego i nieprawdopodobnego, jak 
na lekarza poważnego i na prze- 
ciętnie niegłupiego człowieka. | tak 

swej w Warszawie radjotechników. 

jak pszczoły nie drasnęła go nawet — 
nikt nie rozumiał, długie nogi i szczę- 
ście uratowały mu życie. 

Zresztą samo przebywanie w pł- 
styni była połączone z ciągłem niebez- 
pieczeństwem. Od wielkich węży roiło 
się wprost, obóz, ludzie i wielbłądy 
nęciły je, przyciągały setkami. Nie mo- 
żna było -się położyć i zasnąć o ile 
ktoś inny nie czuwał z pałką w pobli- 
żu, wsuwały się gadziny pod długie 
burnusy, dobierały się do nagiego cia- 
la... W ciągu jednej nocy wartownicy 
zabijali stale około 20 wężów. 

A pragnienie? Lawrence przyswoił 
sobie wreszcie system wielbłądów, na- 
potkawszy źródło pił i pił ile mógł, po- 
tem żył zapasem. 

Sami Beduini sprawiali mu najwię- 
cej kłopotu. Różne plemiona żywiły dla 
siebie odwieczną nienawiść, jakieś sta- 
re porachunki za skradzioną krowę 
czy okaleczonego wielbłąda. 4 

Zdarżało się przeto, że w samym 
obozie wynikała bitwa. Zapomniawszy 
o nieprzyjacielu i o świecie Bożym, 
rzucały się na siebie dwie watahy, rą- 
bały, tłukły eksterminowały do nogi. 
W takich razach Lawrence był bezsil- 
ny, musiał patrzeć w raz z innymi, nie- 

zainteresowanemi plemionami na okru- 

tną bitwę kończącą się wściekłemi ga- 

lopami uciekających i ścigających po 
pustyni. 

Trudno było utrzymać na długo Be- 

duinów pod bronią. Szczęśliwy napad 

na pociąg i obfita grabież albo zdoby- 

cie miasteczka z tymże skutkiem i — 

nikogo nie pozostawało w obozie. Każ- 

dy Arabb pędził do domu (nieraz setki 

kilometrów) i wracał dopiero, gdy zdo- 

bycz ulokował w bezpiecznem miejscu. 

A ten miał ślub w rodzinie, temu krowa 

się cieliła, owego ojciec był chory — 

* 

wszystko wystarczające powody dla + 

opuszczenia szeregów. ” 

Jednak Lawrence by! szczerze 0d- 

dany sprawie. Wierzył, że wojna, do 

której zmuszał Arabów, przyniesie im 

korzyść, wierzył, że Anglja zezwoli im 

na założenie samodzielnego państwa. 

Niemało trudu kosztowało go wpojenie 

н
н
 

b.   tejże wiary w Emira Hussejna, podda- 

nego Turcji, w Feygala; w cały naród 

arabski. 
Gdy zdobył Damaszek, gdy wkro- | 

czył z Feycalem na czele wojska na 

wielbłądach do tej przyszłej, w marze- 

niach, stolicy państwa arabskiego — 

rozpłakał się Lawrence ze wzruszenia. 

Tłumy na ulicach wiwatowały na jego 

cześć, widziano w nim powszechnie 
zbawcę, bohatera narodowego. 

Wszystko prysło w Wersalu. An- 
glia, mało się troszcząc o dane obiet- 

nice, zgodziła się na przyznanie Syrji 
Francji, sama wzamian za to anektując 47 
Irak. Feycal i Lawrence byli w Wersa- 
lu, dowodzili, zabiegali, walczyli o to, 
ca im było obiecane, o państwo arab- 
skie. Napróżno, cóż znaczył pułkownik 
i dziki Beduin wobec potęg dyploma- 
tycznych jak Clemenceau i Lloyd Ge- 1 
orge. 

Lawrence nie wrócił do Syrji, są- 
dził, że każdy może nim pomiatać, mo- 
że mu urągać, zarzucać zdradę — tyl- 
ko na jego słowo przecie walczyli, tyl- 
ki on obiecywał. 

Poprosił o audjencję u Jerzego V-go. _ 
Złożył u jego stóp wszystkie swe orde- 
ry, Odznaki i rangę pułkownikowską. 
Wyjechał do Indyj, wstąpił jako pfo- 
sty żołnierz do lotnictwa. 

Ponieważ od przeszło roku zniknął 
ze swego pułku, poniewać wielu ludzi 
przybyłych z Afganistanu twierdzi z 
uporem, że widzieli tam jego charakte- 
rystyczną chudą, długą postać, ponie- 
waż wreszcie wszelkie zamieszki stały 
się jego żywiołem, przeto jest więcej 
niż prawdopodobne, że ten nowoczesny 
Don Kiszot pustyni arabskiej istotnie 

Karol. 

własnego wyrobu, towar Świeży, 
—o 

jest u Strindberga w „Ojeu“ 
wszystkiemi prawie postaciami. 

Jakże po tem wszystkiem odświe- 
żać repertuar skandynawski? Jak tu 
zmusić publiczność, by odwiedzała 
teatr, który „Świeci pustkami"? 9 

I gdyby nie ta gra, kapitalna gra 
p. Adwentowicza, mieniąca się wszy* 
stkiemi zaletami jego nadzwyczajnego 
talentu — nieliczna garstka słuchaczy 
uciekłaby po pierwszym akcie z teatru. | 
Trudno dziś jednak wymagać, by dla 
samej gry aktorskiej publiczność od- , 
wiedzała teatr. A į 

Pp. Rychlowska, Molska, Wyrwicz, | 
Malinowski i inni sekundowali w mia- | 
rę swych sit i talentow p. Adwento- | 
wiczowi. 

BACZNOŚĆ! 
Dziś 31 stycznia r. b. otwiera się 

przy ulicy TATARSKIEJ Nr 6 
NOWY SKLEP MĘSA i WĘDLIN 

odpowiedni i ceny dostępne.       Nieście 
-0 

ze 

Nie zdołaliśmy jeszcze odetchntądy R 
po wraženiu trupa w sztucę Strin: 
berga, a juž kaže nam dyrektor Rych- 
Iowski-išč na „Žywego trupa“ Tol- 
stoja! Ciężko w tem Wilniel 

W. Piotrowicz, 

  

„P.S. W odcinku numeru wczo” 
rajszego przez nieuwagę korektorską 
został opuszczony tytuł sztuki autofa A 
hiszpańskiego Jacinto Benavente. SziU- | 
ka ta się nazywa „Krąg interesów" i 
graną będzie w Reducie w inscenizacji 
dyr. Teofila Trzcińskiego. 
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Gospodarcze znaczenie poriu gńyńskiego 

w Pińsku zakończył pobożne życie ks. 
Witold Czeczott. 

Nie mam zamiaru i zresztą nie po- 
trafiłbym napisać wspomnienia pošmier 
tnego o człowieku, z którym łączyły 

P. inž. Nosowicz, dyrektor Depar- dzenia całej strefy wolnocłowej. Chcąc : 
tamentu Morskiego Ministerstwa Prze- budować szybko, Rząd poszedł po linji 
mysłu i Handlu i najbliższy współpra- ud-ielania prywatnym  przedsiębior- 
cownik p. ministra Kwiatkowskiego w stwom 30-letnich koncesyj na składy 
dziele rozbudowy Gdyni w siedzibie zarezerwował jednak dla siebie duże 

wykazała, że kierowanie transportów mnie stosunki serdeczne. Ś.p. prałat 
na Gdynię korzystnie się kalkuluje. Czeczott był kapłanem bardzo wykształ 

Stowarzyszenia przedstawicieli handlo- tereny ze względu na potrzeby regulo- 
wych, wygłosił niedawno odczyt na te- wania cen przeładunku. 

Obecnie są w opracowaniu bezpośred- conym, o skali sięgającej granic wiedzy 

mat: „Znaczenie portu gdyńskiego, dla Jednem z najbardziej współczes- 

nie frachty kolejowo-morskie, co bę- 4: wszechstronnej i nigdy, w żadnej 
dzie wielkiem udogodnieniem dla na- gałęzi unictwa lotu nie zniżył, podno- 

rozwoju polskiego handlu zamorskie- nych urządzeń w Gdyni będzie chłod- 
go“. nia, zajmująca powierzchnię 14.000 

szego życia gospodarczego. sząc wszys*ko 1 ws»: stkich do syntezy 
najwyższych dążeń człowieka, rodzi- 

Rząd polski, według słów reieren- mtr. kw. będzie to jedna z najlepszych 
ta, zdając sobie dokładnie sprawę ze chłodni w Europie. W Gdyni sadowić 

!
 

Š + P. 

KAROL - ADAM RUTKOWSKI 
weteran powstania 1863 r., 

opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w Wilnie 28 b. stycznia w wieku 88 
lat. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Złoty Róg N 23 na Antokolu) 
do kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła odbędzie się we czwartek, 31 stycznia © 
8 godz., a po skończonem tegoż rana nabożeństwie nastąpi pogrzeb na 
cmentarzu ŚŚ, Piotra i Pawła. 

Zarząd Sfowarzyszenia 
Weferanów Kresowych 1863 r. 

truje się częściowa w Polsce, pozosta- 
wiając u nas obcą walutę. Praktyka 

Rząd dąży do związania Gdyni z 
innemi portami światowemi staremi 
linjami okrętowemi. Istnieje już jedna 
taka linja a mianowicie Gdynia—Bue- 
nos-Aires-Rio. Wkrótce zostanie uru- 

ny, narodu, społeczeństwa, wskazując 
szlaki prawdy i życia w kościele Chry- 
stusowym. Myśli swoje uzasadniał i 
wyjaśniał w swych artykułach literac- 
kich, książkach, listach i w podniosłych 

  

Wszystkim życziiwym, którzy przyjęli serdeczny i 
czynny udział w ratowaniu : 

gospodarczego Polsi: 

od wszelkich wpływów obcych. 

  

Gdynia znajduje, są dła tych 

ry kolejowe, 
|ą 

głębokość i takie urządzenia, 

skracały do minimum czas 

będzie odpowiadała. 

znaczenia portu gdyńskiego dla życia 
czyni wszystko 

aby uczynić zeń port wielki, niezależny 

Warunki naturalne, w jakich się 
celów 

sprzyjające. Od portu wymaga się, aby 

był swobodny, dawał możność dogod- 

nego magazynowania, taniego przeła- 

dunku, posiadał dobrze rozwinięte to- 

nowożytne urządzenia 

przeładunkowe, chłodnie, hangary i td. 

Port powinien posiadać odpowiednią 
któreby 
postoju 

statków. Gdynia, jako port, budowany 

od podstaw według zgóry obmyślane- 

go planu, tym wszelkim warunkom 

W porównaniu do innych portów 

na Bałtyku Gdynia jest korzystnie po- 

łożona, zajmuje miejsce centralne. Ze 

strony morza jest osłonięta półwyspem 

się zaczyna przemysł, znajdując popar- 
cie Rządu, który ma prawo zwalniać 
od podatków przedsiębiorstwa ргге- 
mysłowe i handlowe na terenie Gdyni. 
Budowa i rozwój portu wynoszą do 
chwili obecnej około 40 miljonów zło- 
tych. 

W 1924 roku wywóz wyniósł tylko 
981 tonn, w roku 1928 — 1.786.000 
tonn. W tymże roku przewinęło się 
przez port gdyński okało 1000 statków. 
Kierowanie transportów via Gdynia da- 
je państwu wielkie korzyści. Opłata za 
przewóz kolejami polskiemi pozostaje 
w tym wypadku w kraju, a przeładunek 
daje pracę robotnikom polskim. Każdy 
okręt, przybijający do Gdyni, zaopa- 

chomiona raz na tydzień linja polska 
Gdynia—Londyn—Hulli, Gdynia—Dun 
kierka. W toku są układy co da linji 
Gdynia New York. Dzieło zamierzone 
przez Rząd jest wielkiem. Może ono 
powieść się w całej pełni przy popar- 
ciu społeczeństwa i sfer gospodarczych 
Rząd pragnie współpracy społeczeń- 
stwa w rozbudowie Gdyni, stanowią- 
cej dla Polski wyjście na cały świat. 

Dzieląc się tutaj z naszymi czytel- 
nikami opinją p. inż. Nosowicza jesteś- 
my głęboko przekonani, że sprawa po- 
siadania własnego wielkiego portu znaj 
dzie poparcie całego społeczeństwa 
niezależnie od zapatrywań  politycz- 
nych. 

Zajście na Plasu Rafuszewym 
Policjant w obronie własnef ranił szaklą napastnika 

rozmowach. Znał dobrze naszych po- 
etów i neraz z pamięci przytaczał dłu- 
gie ustępy trafnie zastosowane do 
przedmiotu omawianego. 25 lat był 
proboszczem przy kościele św. Stani- 
sława w Petersburgu i wówczas, gdy 
o pracy społecznej w duszpasterstwie 
ledwie mówić zaczynano, ks. Czeczott 
wychodził z zakrystji, ale też nigdy 
nie tracił z oczu drogi kościoła, bo 
wiedział, że każde najmniejsze posłu- 
giwanie kapłana, głębiej ujęte rozumem 
i sercem, jest budowaniem społecznem. 
Serdecznie i rzewnie kochał swój kraj 
i swój naród. Rozumiał, że Kościół ka- 
tolicki nie jest trucizną kosmopolitycz- 
ną, bezpłciową i dlatego nauczał, że 
katolicyzm jest duszą każdego narodu 
i w każdym narodzie jest u siebie w 
domu. Kościół każdą narodowość uzna- 
je, pielęgnuje i nigdy nie pozwala wy- 
naradawiać. Ludzkość — to las; po- 
szczególne szczepy i plemiona — to 
różne drzewa w lesie. Nikt uczciwy a 

” a 

ś. p. Feliksa 
iw oddaniu Mu ostatniej 

serdeczne podziękowanie. 

Malinowskiego 
posługi tą drogą składam 

WDOWA. 
  

Zimowy pori wileński 
Gdzie zimuje nasza „flota“. 

„Wielu z naszych czytelników zadawało 
sobie zapewne łnieraz pytanie dokąd po- 
dziewają się, w porze zimowej, stateczki 
osobowe , kursujące pomiędzy Wilnem a 
Werkami. Z nastaniem zimy znikają one 
z oczu naszych aby ną wiosnę ukazać się 
znów. 

„_ Wiele osób nie wie zapewne o 
niu „portu“ 

> wie istnie- 
a scitlei mówiąc zimowiska 

dla ruchomego inwentarza Dyrekcji Dróg 
Wodnych i statków esobowych. ' А tymcza- 
sem port taki istnieje. Budowa jego trwała 
dwa niemal lata i jakkolwiek nie została 
jeszcze zupełnie ukończona daje gwarancję 

pływającemu bezpieczeństwa 
rzowi. 

inwenta- 

„Na rysunku widzimy właśnie port ze 
stojącym w nim inwentarzem Dyrekcji 
Dróg Wodnych oraz kilka statków. ® — 

Na pierwszym planie duża łódź mo- 
torowa „Grodno* nieco dalej chluba ma- 
rynarzy wileńskich największa jednostka 
miejscowa „Pan Tadeusz“, 

„ Mówiąc o porcie nie możemy pominąć 
milczeniem znaczenia jakie ma on w nie- 
dalekiej może przyszłości spełnić. 

Budowa jego wywołana została nie 
tylko koniecznością zabezpieczenia inwen- 
tarza nawigacyjnego ale również planem 
ają wodnego ruchu towarowego ną 

ji. 

Projektowane połączenie portu bocz- 
Helskim i nie jest narażona na niebez- 

pieczeństwo zamulania. Możność roz- 

porządzania wielkiemi terenami wolne- 

mi do zabudowy stanowi wielką prze- 

wagę Gdyni wobec innych starych por- 

tów. Baseny wodne portu obejmują 

_ *ogółem przestrzeń 113 hektarów. Przy 

budowie basenów stosowane są najno- 

wsze metody. Głębokość wody docho- 

dzi do 12 metrów — jest więc dostęp- 

A ną dla największych okrętów transo- 

ceanicznych. : 

Port buduje się w naležytem tempie 

| właściwie dopiero od lat dwóch. Pomi- 

mo to, gotowy już jest cały szereg urzą 

dzeń i składów. Część składów jest 

wolnocłowych i istnieje zamiar urzą- 

INFORMACJE. 
Polskie listy zastawne na rynku fran- 

D dniu wczorajszym © godz. 1.30 przechodzący ulicą Wielką tuż przy Ratuszu 
byli świadkami gorącej sceny. Oto tłum bezrobotnych niezadowolny z energicznej posta- 
wy policjantów przyjął groźną postawę co spowodowało pośrednio użycie przez jednego 
z posterunkowych broni białej. 

Zajście miało przebieg następujący. Posterunkowy pełniący służbę przy Ratuszu za- 
alarmowany został wrzawą. Okazało się, że POGRAC trzema pijanymi robotnikami Ara- 
monem -Szulkinem oraz Janem i Andrzejem T: sfimowymi powstała bójka. Posterunkowy 
usiłował aresztować awanturników celem odprowadzenia ich do Komisarjatu policji i w 
tym celu zewezwał do pomocy przechodzącego policjanta. 

Aresztowani stawiali czynny opór, a kiedy zauważyli, że tłum (momentalnie zbie- 
gło się kilkaset osób, gdyż w Ratuszu jest giełda pracy) przybiera wobec  policjan- 
tów groźną postawę usiłowali uciec. W trakcie szamotania się jeden z posterunkowych 
użył broni w obronie własnej, raniąc Szulkina Aramona szablą w głowę. 

Na pomoc policjantom pośpieszyli dwaj dzielni sierżanci KOP'u. Wspólnemi siłami 
obezwładniono awanturników. Ranny Szulkin umieszczony został w szpitalu św. Jakóba. 

Zajście te zgromadziło tłum gapiów dzięki czemu autobusy kursujące na tej linji 
zmuszone były zatrzymywać się. Długo jeszcze po zajściu widzieć można było grupki 
robotników omawiających te wydarzenie. Nie obeszło się i bez agitacyjnych podszep- 
tów komunistów, którzy radzi każdej okazji aby stwarzać wrogie nastroje. 

Awanfura kondukforów na przystanku, 
Dn. 30 b. m. przy uł, Wielkiej powstała bójka pomiędzy konduktorami autobu- 

sów Bronisławem Korbutem (Raduńska 14 m. 2) oraz Janem Szaduro . ( Гухепбац- 
zowska 2). Konduktorzy pokłócili się na przystanku wywołując fzbiesowisko. Chodziło 
o to, że jeden z autobusów kursował według rozkładu jazdy drugiego autobusu. 

Bójka przybrała charakter groźny w czasie jej konduktorowie zadali sobie 

mądry sosny nieprzerabia na brzozę ani 
z dębiny nie wyprowadza klonu. Gdy 
więc sprawa używania w Kościele ka- 
tolickim języka rosyjskiego została 
przez Stolicę Apostolską wyjaśniona, 
nie zawahał się — ks. Czeczott w Pe- 
teisburskim kościele tak zwanym Mal- 
tańskim rozpocząć szereg kazań  ro- 
syjskich, chociaż z tego powodu wyrzą 
dzano Mu sceny obrzydliwe i zniewagi 
dotkliwe. Zaczęły się zatargi z ówcze- 
snym rządem: ks. Czeczott zmuszony 
był opuścić Petersburg. Jakiś czas tu- 
łał się bez określonego miejsca i wre- 
szcie jako wikary przy kościele św. 
Aleksandra zamieszkał w Warszawie. 
Przed 10 laty zaniewidział i już stale 
przebywał w Seminarjum duchownem 
w Pińsku przy swoim siostrzeńcu J. E. 
ks. biskupie Zygmuncie Łozińskim, nie 
przestając pracować naukowo i literac- 
ko Był to człowiek — duch promien ° -    
  

cuskim. wzajemnie rany w głowę. : Z ny,czysty i wzniosły, który, według 
Dzień Polski" w Nr. z dn. 27 b. m. do- nym Ra aresztowano. Wezwany lekarz pogotowia udzielił poszkodowa-  sjów św. Pawła po śmierci mówić nie Zimowy port na Wilji 

ponosi 8 ; : ! Dochodzenie ustaliło iż Korbut był pijany. przestanie, X. Michał Rutkowski. Zimowisko to ud A S й 
4 Ze źródeł miarodajnych dowiadujemy ` imowisko to owane zostało przy nicą Kolejową ze stacją towarową pozwo- 

  

lewym brzegu Wilji, tuż za  Tuskulanami, 
ściślej mówiąc za plażą kąpielową, tam 
gdzie od szeregu lat widnieje na brzegu 
murowany domek. 

Port ma kształt wąskiej zatoki, długo- 
ści około 50 mtr. oddzielonej od nurtów 
Wilji szerokim wałem ziemnym wysokości 
około ośmiu metrów. - 

liłoby na rozwinięcie się ruchu na drodze 
wednej, co wpłynęłoby na znaczne obniże- nie kosztów transportu z miejscowości po- 
łożonych wzdłuż koryta Wilji., 

Projekty te są projektami dość odda- pry o EE budowie portu brane 
uwagę. Do robót i 

portu brani byli o as 

się, iż otwarta dn. 22 m. b. w Paryżu sub- 
skrypcja 6 proc. listów zastawnych tow. kre- 
dytowego ziemskiego w Warszawie na su- 
mę 50 milj. franków została z wielkiem po- 
wodzeniem całkowicie pokryta przez konsor- 
cjum banków francuskich. Wymieniona su- 
ma w stosunku do potrzeb kredytowych to- 

Nr. 14, przy ul. Trockiej Nr. 14 (w murach 
Po- - franciszkańskich). 

Opłata zgóry za cały kurs wynosi 20 zł. 
Przyjmuje zapisy na kurs i udziela informa- 
zji miejscowe biuro Dozoru Kotłów — Zwie- 
rzyniec, ul. Miła 14 tel. 897. 

Poczekalnie Rasy Chorych miejscem schadzok szumowin, 
Od szeregu osób dowiadujemy się, 

że przymusowi pacjenci Kasy Cho- 
rych zmuszeni są oczekując na przy- 
jęcie lekarskie przebywać w  koryta- 

sób często nieprzyzwoity i wyzywa- 
jący. 

Onegdaj funkcjonarjusze Urzędu 
ledczego przeprowadzili obławę w. warzystwa kredytowego ziemskiego stanowi Przypomina się Rozporządzenie Min. p: ; bezrobotni, ktėrym Paf- 

nieznaczną apr iot „A La sama rzach, lokalu Kasy Chorych. Przytrzymano Ei Handlu 5 dn. 4. 6. 1923 r. pe A Si adis ais Re o ojicz 0 A zmuszony 
eracja jest niewątpliwi nym  po- + i 2 # p : ieposiadaj i - 5К ody. c ! о: iłki. en S; & 

czątkiem, który przyczyni się ® znacznej 20 ž moby m E o po S dad 2 ainiejėssė AS: nia chowają się nurtowki, pradowki, po- korzystywana jest ich praca, e 
mierze do lokowania dalszych emisyj, listów by korytarze te nie były ulubionym kubowskiego, który nie umiał wytło- pisów, władze dopuszczać mogą do samo- głębiarki, pontony i barki z domkami dlą portu kalkulować się „będzie znacznie 

robotników zatrudnionych przy regulacji 
Wijji i jej większych dopływów. Tu też 
znajdują schronisko statki osobowe. 

taniej. 
Tyle powiedzieć można 

porcie wileńskim.] 

TS ITS EISS 

miejscem schadzek różnego rodzaju maczyć celu swego pobytu w Kasie 
wyrostków, zachowujących się w spo- 

zastawnych T.K.Z. na rynkach  zagranicz- 

Chorych. nych. wyg 
У, + 

Podania o zarejestrowanie firm ekspor- 
tujących jaja. 

dzielnej bezpośredniej obsługi czynnych ko- 
tłów tylko do dn. 1 stycznia 1926 r. 

— Kursa dla ogrodników. Poskie T-wo 
urbanistyczne w czasie od 15-go lutego do 
1 marca organizuje w Warszawie kursa dla 
ogrodników. W związku z tem Magistrat m. 
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ministra Na podstawie rozporządzenia 
przemysłu i handlu z dn. 13 listopada 1928 
r. w sprawie uregulowania 'eksportów wywo- 

CPN 
poz. 5 z 1929 r.) oraz instrukcyj dodatko- 
wych otrzymanych z ministerstwa przemysłu 

| i handlu, Izba przemysłowo-handlowa w War 
r. szawie komunikuje, że przedsiębiorstwa znaj- 

| dujące się na terenie b. zaboru rosyjskiego, 
które chcą począwszy od dnia 1 marca r .b. 
uzyskać uprawnienie do eksportu jaj zagra- 

zu'kurzych jaj zagranicę (Dz. U. 

      

nicę, powinny niezwłocznie przystąpić 
składania podań o zarejestrowanie. 

Podania te winny odpowiadać DEN 
yć 

sporządzone według wzoru, dołączonego do 
par. 1 pomienionego rozporządzenia i 

tego rozporządzenia. 
Podania te powinny nosić adres właści- 

wego urzędu wojewódzkiego i winny być do- 
ręczone względnie przesłane pocztą poleco- 
ną do Izby przemysłowo-handlowej w War- 
szawie, ulica Czackiego nr. 12. 

Przedsiębiorstwa znajdujące się na tere- 
nie m. st. Warszawy i woj. warszawskiego 
winny złożyć podania do dnia 4 lutego r. b. 
włącznie, — na terenie zaś pozostałych wo- 
jewództw do dnia 8 lutego b. r. włącznie. 

NOWE USTAWY I 

stycznia 1929 r. 

— Rozporządzenie Ministrów 

wywozie bekonów i szynek (poz. 39); 
— Rozpórządzenie ministra Skarbu z dn. 

13 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu 
z ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolni- 
ctwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych 

kontyngentów cukru na czas od i paździer- 

nika 1928 r. do 30 września 1929 r. (poz.40) ; 
— Rozporządzenie ministra Przemysłu i 

Handlu z dnia 8 stycznia 1929 r. w sprawie 
wskazania dodatkowego pisma dla obowią- 
zkowych ogłoszeń, pochodzących od spółek 
akcyjnych (poz. 42). 

2 
Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 5 z dnia 26 

stycznia 1929 r.: 

— Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o 
uporządkowaniu stanu prawnego naj obsza- 

rze powiatu brasławskiego oraz gminy du- 

/ ksztańskiej w powiecie święciańskim w za- 
kresie wykonania reformy rolnej (poz. 45); 

— Rozporządzenie ministrów spraw we- 
wnętrznych Pracy i Op. Społecz. Przemysłu 

i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 grudnia 
niektórych 

postanowień rozporządzenia Prez. Rz. z dnia 

22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom 

1928 r. w sprawie wykononia 

zawodowym i ich zwalczaniu (poz. 50); 

— Rozporządzenie m-rów: Skarbu, Prze- 

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dn. 22 sty- 

cznia 1929 r. o odroczeniu wejścia w życie 
ro'zp. z dn. 13 listopada 1928 r. w sprawie 
ustanowienia cła wywozowego na jaja (poz. 

; 

w porozumieniu z min. 

wozu kurzych jaj zagranicę (poz. 52). 

ROZPORZĄDZENIA 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 4 z dnia 24 

Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz rolnictwa z dn. 17 
grudnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy 

„  — Rozporządzenie ministra Przemysłu i 
Handlu z dnia 22 stycznia 1929 r. wydane 

Rolnictwa 0 od- 
czeniu wejścia w życie rozp. z dn. 13 listo- 

pada 1928 r. w sprawie uregulowania wy- 

KRO 
(CZWARTEK 
В о2е Wschód sł. g. 7 m. 16 

Piotra Nol. Zach. 'sł. o g. 3 m. 51 

jutro 
Ignacego B. 

«Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. 5. В. 

z dnia 30 — I. 1949 + 

Cišnienie i 7 
średnie w m | > 

Temperatura ) 1195 
šrednia 

Opad za do- 3 а 
bę m. m. 

Wiatr | Wschodni 
prze ważającj | 

Uwagi: Rano: pechmurno, p. p. род. 
Minimum za dobę —-15 0C, аор 
Maximum na dobę —60> C. 
Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia. 

EET 

NABOŽENSTWA 
— Nabożeństwo uroczyste z okazji imie- 

nin Pana Prezydenta Rzplitej. Z inicjaty- 
wy władz wojskowych w piątek 1 lutego rb. 
odt ędzie się z okazji imienin Pana Prezy- 
denta Rzplitej o godz. 9.30 uroczyste na- 
bożeństwo w Bazylice Archikatedralnej. 

Garnizon wileński wysyła do Warszawy 
delegację korpusu oficerskiego i podoficer- 
skiego. 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
go przypomina, że 1-go lutego w pierwszy 

piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy Serca 
Eucharystycznego (Mickiewicza 19 - 2) ado- 

racja Przenajświętszego Sakramentu od godz. 
4 i pół do 7 i pół zakończono błogosłowień- 
stwem. 

URZĘDOWA 

— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 
Kolejne posiedzenie komitetu wojewódzkie- 
go wyznaczone zostało na dzień 4 lutego rb. 

Porządek dzfenny nie został jeszcze usta- 
lony ostatecznie. 

MIEJSKA. 

— Sprawa wyborów do Komunalnej Ka- 
sy Oszczędnościowej m. Wilna. W poniedzia- 
łek, dnia 4 lutego, odbędzie się posiedzenie 
Rady Komunalnej Kasy _ oszczędnościowej 
m. Wilna, w celu wyborów przewodniczą- 
cego, jego zastępcy oraz 3-ch członków za- 
rządu. 

SZKOLNA. 
Egzaminy dla eksternów z kursu 6 kl. gi- 

mrazjum. Kuratorjum Okr. Szkolnego usta- 
liło termin wiosenny egzaminów dla ekster- 
nów z 6 klas gimnazjum państwowegoż Roz- 

NIKA 
poczną się one w dniu 25 lutego w gimraz. 
im. j. Lelewela pod przewodnictwem prof. 
K. Bohdanowicza. 

Podania o dopuszczenie do egzaminów 
składać należy na ręce przewodniczącego 
komisji do 18 lutego rb. włącznie. W podaniu 
zaznaczyć należy typ. według o kandy 
dat pragnie składać oraz podać wykaz prze- 
robionej lektury z języka polskiego i nowo- 
žytrego, który sobie kandydat obiera. 

Nowi kierownicy szkół powszechnych. 
Kurator Okr. Szkol. Wileńskiego mianował 
z konkursu p. ] . Rudnickiego kierownikiem 
7 klasowej szkoły powszechnej w Szarkow- 
szczyźnie pow. Dziśnieńskiego i p. J. Płatosa 
kier. 7 klasowej szkoły powszechnej w Ru- 
bieżewiczach obu z dniem 1 lutego rbb. 

— Poświęcenie kaplicy szkolnej. Dnia 
26 stycznia 1929 r. JE ks. Arcybiskup Ro- 
muald Jałbrzykowski dokonał poświęcenia 
kaplicy szkolnej w gimnazjum im. kr. Zy- 
gmunta - Augusta w Wilnie. Uroczystość 
zaszczycili swą obecnością p. Kurator S.W, 
St. Pogorzelski, p. naczelnik Wil. Szkół Śre- 
dnich J. Watorek, p. wizytator Z. Fedorowicz 
dyrektorowie szkół śsednich oraz liczne gro- 
no rodziców. s 

Kaplica szkolna fundowana w roku 1923 
została obecnie przeniesioną na wyższe pię- 
tro kosztem dotacji Opieki Rodzicielskiej i 
ofiar prywatnych. 

KOLEJOWA. 
— Bagaże ekspresowe w pociągach poś- 

piesznych. Jak się dowiadujemy wprowadzo- 
ny został już na kolejach państwowych nowy 
rodzaj p: bagażowych -  ekspreso- 
wych. Bagaż tego rodzaju przesyłany jest 
wyłącznie pociągiem pośpiesznym. Taryfa 
za bagaż ekspresowy wyższa jest o 20 proc. 
w stosunku d normainego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Związek Farmaceutów. W dniu 1 ш- 

tego o godz. 21 w lokalu Związku Zawodo- 
wegu Farmac. Pracowiuków Wilna, ul. Bak- 
szta 8 odbędzie się zebranie członków. Na 
porządku dziennym wybory nowego Zarządu 
i szereg innych poważnych spraw zaw?»do- 
wych. 

— Z T-wa Otolaryngologicznego. W nie- 
dzielę dnia 3. Il rb. o godz. 10.30 w lokalu 
Kliniki Otolaryngologicznej USB na Antoko- 
lu odbędzie się posiedzenie Sekcji Towarzy- 
stwa Otolaryngologicznego z następującym 
porządkiem dziennym: > 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, 2) Pokaz chorych z Kliniki Oto- 
laryngologicznej, 3) Prof. }. Szmurło — re- 
ferat „o przyczynach powstania skrzywień 
przegrody nosa. , 

KOMUNIKATY 
— Kurs dla palaczy kotłów parowych w 

Wilnie. Staraniem Stowarzyszenia Dozoru 
kotłów w Warszawie, organizuje się w Wilnie 
dwutygodniowy kurs przeszkolenia palaczy 
kotłów parowych, który rozpocznie się dn. 
5.2. rb. i będzie trwał do 18. 2. rb. 

Wykłady będą się odbywały w godzinach 
wieczornych w lokalu Szkoły powszechnej 

Wilna na kursa te deleguje miejskiego ogrod 
nika p. Balukasa. 

BALE I ZABAWY. 
— PP. Gospodarze Balu Wojewódzkiego, 

który się odbędzie w piątek dnia 1 lutego 
w Pałacu Pana Wojewody, proszeni są © 
przesłanie należności za rozpowszechnion/e 
bilety i o ewentualny zwrot pozostałych naj- 
później dnia 1 lutego do Urzędu Wojewódz- 
kiego, pokój 62, na ręce p. Stadenowej. 

Karty wstępu na Bal oraz zniżkowe dla p. 
p. akademików są do nabycia w Urzędzie 
Wojewódzkim, pokój Nr. 40 

Zabawa Bridge - Tańce mająca się od- 
być przy ul. Mickiewicza 22 - 2 z racji cię- 
żkiej choroby w domu, odbędzie się tegoż 
samego dnia i o tej samej godzinie przy ul. 
Mickiewicza 19 m. 2. 

+ — Bal Akademicki. W piątek 1 lutego od- 
będzie się w sali Plastyków (Klubu Handlo- 
wo - Przemysłowego) Mickiewicza 33 bal 
Akademickiego Kibu Włóczęgów Wileńskich. 
Początek tańców o godz. ll-ej. Zaproszenia 
można nabywać w Ognisku Akademickim. 
Wielka 24 codzłennie od 7 - 8 wieczorem. 

— Doroczny Bal Oficerów Rezerwy od- 
będzie się w dniu 1 lutego br. w salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego w Wil- 
nie ul.Mickiewicza 13. Bal zapowiada się 
świetnie: doskonałe orkłestry, grono najlep- 
szych wodzirejów, oraz dekoracja salonów, 
które pod wytrawnym kierownictwem ppor. 
rez. J. Domagały oraz dzięki ofiarności fir- 
my „K Rutkowski i ]. Domagała" przeisto- 
czą się w zaczarowane zakątki z tysiąca i 
jednej nocy, wszystko to sprawia, że balo- 
wnicy chętnie nabywają niedrogie bilety, a 
korpus pp. oficerów garnizonu zapowiada 
gremjalne przybycie. Początek balu o godz. 
10-ej. Pozostałe już w niewielkiej ilości biłety 
nabywać można u pań gospodyń oraz w 
sekretarjacie Związku Oficerów Roa — 
ul. Mickiewicza 13 w godzinach 5 - 8 pp. 

Czarna kawa koła inżynierów kolejo- 
wych. W dniu 2-go 1 lutego rb. w Górnej 
Sali Hotelu St. Georges'a odbędzie się zaba- 
wa towarzyska, zorganizowana przez grono 
inżynierów kolejowych. Zabawa będzie uro- 
zmaicona częšcią koncertową i dancingiem. 

Obowiązki gospodyń zabawy laskawie 0- 
bjąć raczyły pp. inżynierow.e: Andrzejkowi- 
czowa Stanisławowa, Budkiewiczowa Włodzi 
mierzowa, Cywińska Ignacowa, Gordziałkow 
ska Adoliowa, Grądzka Janowa, Łagunowa 
Stanisławowa, Mazurowska Stefanowa, Skwa 
rczewska Aleksandrowa, Szadziewiczowa Jó- 
zefowa, Walicka Stefanowa, i Zerańską Wła- 
dysiawowa. 

Obowiązki gospodarzy zabawy otbjęli pp: 
Stanisław. Andrzejkowicz, Włodzimierz Bud- 
kiewicz, Ignacy Cywiński, Adolf Gordział- 
kowski, Jan Grądzki, Wiktor Kowalski, Sta- 
nisław Łaguna, Stefan Mazurowski, Roman 
Odyniec, Aleksander Skwarczewski Józef Sza 
dziewicz, Stefan Walicki i Władysław Że- 
rański. 

— Zabawy w ognisku: W dniach 1-ga 
2-go lutego t.j. dzisiaj i jutro odbędą się w 
Ognisku Akademickiem (Wielka 24) zabawy 
taneczne. Początek o godz. 22-ej. Wejście 
— 250 i 1.50 zł. 

RÓŻNE 
Placu m. — Podziękowanie. Komenda 

Wilna składa tą drogą Stowarzyszeniu „Ro- 
dzina Wojskowa” w Wilnie serdeczne podzię 
kowanie za kwotę 500 (pięćset) złotych ofia- 
rowaną na cele urządzenia . Gwiazdki dla 
żołnierzy, którzy w dniu wigilji pełnili służ- 
bę na wartach garnizonowych. 
—Zjazd inwalidów emigrantów Rosjan w 

Wiinie, W d. 3. III odoędzie się w Wilnie 2-gi 
z rzędu zjazd związku inwalidów - emi- 
grantów Rosjan w Polsce. Zarząd związku 
zwrócił się do Ministerstwa Komunikacji o 
przyznanie uczetnikom zjazdu ulg na prze- 
jazd. 

— Djoint chce zamknąć żyd. kom. po- 
imocy. Bawił w Wilnie przedstawiciel ame- 
rykańskiego, żydowskiego towarzystwa Djo- 
int p. Biterman celem przeprowadzenia łusrra 
cji żydowskiego komitetu pomocy. 

P. Biterman skonstantował, że społeczeń- 
stwo żydowskie nie popiera instytucji spo- 
łeGznych. Jakoby z tej racji powstał projekt 
zamknięcia komitetu pomocy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski Występy Karola Adwen- 

towicza. Ostatnie przedstawienie „Ojca* — 
Strindberga „Ojciec"—Strindberga był wy: 
stawiony u nas tylko dla znawców prawdzi- 
wie artystycznej gry Karola Adwentowicza. 
Dziś „Ojciec” schodzi z repertuaru. 

— „Premjera „Žywego Trupa“. _ Jutro 
Karol Adwentowicz kreuje „żywego Trupa“ 

Sztuka w inscenizacji Teatru Polskie- 
go, mimo jedenastu obrazów, kończyć się 
będzie przed godz. 1i-ą wieczorem. 

— „Hamiet“ dia młodzieży. W soboię o 
godz. 4-ej pp. grany będzie „Hamiet* z Ka- 
rolem Adwentowiczem. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski“. Dziś i jutro komedja A. Słonim- 
skiego — „Murzyn Warszawski* z znakomi- 
tym Stefanem Jaraczem w postaci Hertmań- 
skiego. 

„Krąg interesów". Wobec nadzwyczajne- 
go powodzenia „Murzyna Warszawskiego”, 
pomnożono liczbę przedstawień tej interesu- 
jącej sztuki tak że premjera „Kręgu intere- 
sów,, odbędzie się wte wtorek, dnia 5 lu- 
tego br. 
„Uśmiech losu", W sobotę, dn. 2. 2 i w nie- 
dzielę dn. 3. 2. o godz. 16-ej odbędą się 
dwa przedstawienia popularne pod cenach 
zniżonych od 50 gr. — komedji K. Perzyń- 
skiego „Uśmiech losu" z świetnym Stefanem 
Jaraczem w postaci Siewskiego. i 

— Reduta na prowincji. Dziś w Lidzie 
komedja Jerzego Szaniawskiego p.t. „Ptak*. 

— Poranek muzyczny. Orkiestra gimna- 
zjum im. A. Mickiewicza w Nowogródku u- 
rządza w dn. 3 lutego poranek muzyczny w 
Reducie. Dochód z tego poranka przeznacza 
się na pokrycie kosztów przyjazdu uczni wy- 
mienionego gimnazjum w celu zwiedzenia 
wystawy pedagogicznej w Wilnie * 

— Przedstawienie w sali miejskiej. W so- 
botę 2 lutego rb. w sali miejskiej będzie ode- 
grane przez sekcję sceniczną przy kol. Pol- 
Mac, Szkol. im. Kościuszki dwie sztuki lu- 
dowe w strojach góralskich: 1) „Sieroce 
Wiano' szt. w dwuch aktach i 2) „Herbeł 
domowy' szt. w 1 akcie. Dochód przeznacza 
się na utrzymanie przedszkola przy kole im. 
T. Kościuszki. Początek o godz. 12 m. 30 
po. Cena biletów od 30 gr. 

Na srebrnym ekranie 
M oai “ W Heljosie. 
ecenzja?! Jeszcze nie. N; i i 
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Wrażenie? Sceny d wa y dramatyczne budzą we- 
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„RADJO. 
Czwartek, dnia 31 stycznia 1929 ri 
11.56—12.10. Tr. z Warszaw RU: hejnał z Wieży Marjackiej SE : z : oraz komunikat meteorologiczny. „1012.25: Tr. z W-wy: „Placówki euro- pejskie w Chinach* odczyt.” 12.35 — 1400: ają poranku symfonicznego z Filh. 

arsz. 16.00 "16.20: Odczytanie programu dziennego, chwilka litewska i repertuar te- atralno-kinowy. 16,20 — 16,35: Komunikat harcerski, 16.35— 17.00: Audycja dla dzieci „Czego ludzie nie wymyślą?. 17.00 — 17.25: Tr. z W-wy: „Wśród książek”. 17,25—17.50; Tr. z W-wy: Odczyt z dz. „Samorząd*. 17.55—18,50: Tr. z W-wy: Koncert solistów. 18.50 — 19.15: Pogadanka radjotechniczna, 19.15 — 19.30: Muzyka z płyt gramofono- wych. 19.30—19.55: „O gwiazdach spadają- cych* odczyt. 1955 20.00: Sygnał czasu z Warszawy. 20,00—20.15: Tygodniowy prze- gląd filmowy. 20.15; Tr. z W-wy: Koncert popularny. 20.15-22.00: Tr. słuchowiska z Raw p a IE Tr. z W-wy: Komu- * P. A. T., policyjn ii oraz muzyką ies, ЭНр 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 stycznia 1929 r, 

Dewizy i waluty: 

— 

Tranz. Sprz. Kupno 
Franki franc. 34,87 34,96 34,75 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.95 _ 124.26 123,64 
Holandja 357,48 358,88 _ 356,58 
Londyn 43,25 43,35,5 43,14 
Ному-УогК 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34.86,5 34.95 84.78 
Praga 26,38,5 26.45 26.32 
Szwajcaria 171,52 171.95 171.09 
Stokhoim 238,40 - 239,23 237,80 
Wiedeń 125,25 125.56 124.94 
Włochy 46,69 46,81 46.57 
Marka niem. 211.83, 
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Z Persji powrėciuszy, pro-A 
wadzę bardzo krótki czas lekcje wy- W 
robu dywanów oryginalnych perskich. 
na które zostaną przyjęte panie i pa- 
nowie. Lekcje 2 godzinne trwają cały 

  

Тей е Karnawałowe 
Black-Bottom, Blues, Tango i Foxtrot 
wyucza w najkrótszym czasie. 

P. BOROWSKI 
ul. Trocka Nr 2 róg Niemieckiej. 

  

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnią organizm i saaopocraśie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age“ 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-ib9og Warszawie, ul, Leszno 41. 

42 w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
KARESZE EZKNUS CZEKU DERRE BRERA ZŁA 

OSŁABIENIE 
BLEDNICE,. 

N 
LECZY 

KOS 
KLAWE 

gu. Wielka 56—3. 

   

Sprzedają apteki i składy apteczne. 

  

dzień. By dać możność każdemu 
wzięcia udziału w tak szlachetnych i 
pięknych pracach, których w Polsce 
przemysł stwarzamy, całość kursu 
14 dniowego tylko 10 zł. Wpisy oraz 
informacje: — Kursa Dywanów per- WJ 
skich Karola Litwinowicza, Wilno, $Ą 

y 
  

  

  

Czopki he- “ (z kogutkiem) 
moroidalne „Varico! usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 

Wielkopolak, kawaler 27 lat, : 
wykstalceniem, 8 lat praktyki, po- i 
szukuje posady za samodzielnego, 
lub pod dyspozycją ogólną od mar- i 
ca. kwietnia. Adres: A. Frankowski, 

garai Roskosz, p. Turzec, (Stołpecki). 

Kurs rozpoczynam w piątek 1-go 
lutego o godz. 6-ej wiecz. Opłata 
za KURS 10 zł. Zapisy przyjmuję: 
Mazur, 5'go lutego, o godz. 6 wiecz. 

GERA 

    

НЕНЕ 2ОВ A m 
a | Žž в i ZĄBAJCIE : 
s we wszystkich aptekach i и 
z składach aptecznych znanego 5 

środka od odcisków B 

8 Prow. A. PARKA. 5 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Обе!тзу! Гошаг krajowy. 

  

W b 0 $ ū W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skłąd Apteka Gą- 

E seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SS Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, 

  

BILARS 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego S. A. 

  

  

na dzień 3l-go grudnia 1928 r. 

  

  

  
            
  

/ МЕМЕа 
! Zlote i grosze. Złote i grosze. 

AKTYWA PASYWA 
Kasa i sumy do dyspozycji itały własne: 

a) gotowizna w kasie Е 128.044.26 A zakadowy 1.000.000. - 
b) pozostałość w Banku Polskim b) zapasowy 19.16.35] 1.019.116 35 
PKO i B-ku Gosp. Krajowego 226.395.2 354.439,50 Wkłady: 

Waluty zagran'czne — 260.598.32 a) terminowe 3.368.800, — 
Papiery wartościowe własne: b) 4 vista 2.552.590.77] 5.921.390.77 

a) pożyczki państwowe 1.459.50] Rachunki bieżące (salda kredyt. "77777171 
b) papiery hipoteczne 11.366.67 otwartege kredytu) = 218.527.27 
c) akcje 67.847.68] 80.673.85 | Zobowiązania inkasowe SE 55.440.72 

Banki krajowe - 83.710.11 Į Redyskonto weksli = 1.920.167.01 

Banki zagraniczne = 232.908.42 | Banki krajowe = 412.680.22 

Weksle zdyskontowane tea 3.816.097.65 | Banki zagraniczne = 62.844.48 
Weksle protestowane R 24,845.71 | Różne rachunki | 2 211.457,31 
Rachunki bieżące (salda debetowe) Procenty i prowizje roku przyszłe” 

otwartego kredytu 3,5 ! go 1949 Ž - 39.476.45 
a) zabezpieczone 18.501.758.40| Straty i zyski — 61.771.19 
b iezibe zpieczone 355.841.65] 3.857.600.08 

Pożyczki terminowe — 318.927.90 
Ruchomości — 88.551.08 

Nieruchomości — 710.000 — 
m Różne rachunki 2 130.905.75 B 

Koszty handl. roku przyszłego 1929 — 23 613.40 . : 5 
ь Suma bilansowa 9.982.871.77 Suma bilansowa 19.982.871.77 

Udzielone gwarancje — 15600 -— | Zobowiązania z tyt. udziel. gwar. _ 75.600. — 
Inkaso * = _3.405.899.89 | R6żni za inkaso m — — |.3.405.899.89 

Razem zn Razem 13.464,371.66 

OBWIESZCZENIE. 
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Wilnie ES 

Juljan Mošcicki, zamieszkaly w Wilnie przy ul. Wi. EB 
leńskiej Nr, 25 m. 10, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. у 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1 z rozmaitych matarjałów i najlepszej wafy 
lutego 1929 r. o godz. 10 rano, w Wilnie przy ul. wyrabia i sprzedaje 
Mickiewicza Nr. 37 m. 3 odbędzie się sprzedaż z li- znana ч © 
cytacji należącego do Pawła Andrejewa majątku ru- f Bia Thanufin 
chomego, składającego się z urządzenia domowego, AA E ki 
Oszacowanego na sumę zł. 306 :r. — na zaspoko- j imi UL As 
jenie pretensji Tow. Ubezp. „Vita* Oddział w Wilnie Wilno, liemięcka L об КЮ Y 
w sumie zł, 290 gr. — z procentami i kosztami. Sprzedaż również na RA TY. 

Komornik Sądowy Obstalanki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 
BEAT ANSI ZARA (-) J. Mościcki. 

   BĘ &= Зн 

, WILIAMS. 
9 TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

— Proszę stawić się natychmiast 
"do aresztu! — rozkazał Dugłas. — Czy 
jest tu kto z trzeciego pułku? 
Forteringay mętnem spojrzeniem obrzu 
cił otaczający go tłum. 

— Kapitan Montgomerry sir i po- 
rucznik Corfax, — odrzekł zimno. 

Pułkownik skinieniem przywołał 
starszego z nich. ; 

— Proszę odebrać mu szpadę, wy- 

dał rozkaz Duglas i natychmiast odpro- 

wadźcie go do aresztu. Pan będzie od- 
powiedzialny za wykonanie mego roz- 

kazu, aż do rana, zajmie się nim dy- 
żurny oficer, któremu zostaną wydane 
dalsze rozkazy. 

— Według rozkazu, sir! — odrzekł 
Montgomerry, prostując się służbiście. 

Hektor odpiął szablę i w milczeniu 
podał przyjaciełowi, który chwycił ją 
ruchem ostrym i wrogim. 

Tłum zaczął się rozchodzić. Gracze 
powrócili do stołu. Swobodnie dwaj 
oficerowie dotarli do drzwi. Przy wyj- 
ściu skłonił się im z powagą Gray, a 
oczy jego skrzyżowały się na chwilę 
ze spojrzeniem Hektora, który wyczytał 

w nich zagadkę i pytanie. 
Następnego dnia wieczorem Hektor 

Fortngay siedział przy oknie swej celi 
patrząc nowemi oczyma w mroczną 
dal. Jakże innym wydawał mu się dzi- 
siaj Świat. Na ulicy zapałono latarnie i 
w ich bładem świetle, przesuwały się, 
niby duchy, niepewne sylwetki śpieszą- 

cych do domu przechodniów. Z głoś- 

nym tupotem biegły konie wiozące roz- 

bawionych gości do pałacu lub teatru. 

Wiatr przynosił do celi dalekie dźwięki 
muzyki z barów i kawiarni. Te wszyst- 

Wydawcą Słanistaw Mackiewicz. Rec 

   

kie, tak bliskie dotąd i znane dobrze 

dźwięki wydawały się dziś Hektorowi 

obcemi i odległemi. Świat ten przestał 

być jega świadkiem, był mu już obcy 
— na wieki stracony! 

Młody oficer czuł się wygnańcem. 
Nie przebaczą mu nigdy czynu, którym 

obraził osobę tak wysokiego pochodze- 

nia, że obraza ta całym ciężarem mu- 

siała spaść na nieopatrznego šmiaika. 

A przytem czynem tym Forteringa_ ścią 

gnął hańbę na nieposzlakowany honor 
swego pułku. 

Miał się pożegnać z karjerą wojsko- 
wą. Po strasznej, upakarzającej rozmo- 

wie dziś rano, usłyszał ten wyrok z ust 

pułkownika. Obecnie wahano się, czy 

za ten czyn haniebny, oficer, który się 

go dopuścił miał być oddany pod sąd 

polowy, czy tylko wykreślony z grona 

oficerów pułku. Dano mu do zrozumie- 

nia, że tyłko poniżające przeprosiny 

uratować go mogą od sądu. jego Kró- 

lewska Wysokość okazał swą dobroč, 

zaświadczając, że oficer, który go na- 

pastował był najzupełniej pijany. 
Sytuacja była bez wyjścia. Chłodne 

i pogardliwe obejście wczorajszego 
przyjaciela Montgomerry'ego i bezczel- 
ne zachowanie się własnego lokaja, 

wywarło przygnębiające wrażenie na 
więźniu. 

Ciosem ostatecznym w tak ciężkiej 

chwili, stał się bilecik kuzynki Betty, z 

którego tonu przebijał niepohamowany 
gniew: 

-_ „Powiedziano mi, że zrobiłeś skan- 
dal z mego powodu. Jeśli masz choć 
cień honoru, to mam nadzieję że opu- 

ścisz Londyn i nie przedsięweźmiesz 

dalszych kroków. Nie życzę sobie wi- 
dzieć cię. Betty M.*. 

Oczywiście musiano opowiedzieć 

jej całe zajście w sposób tendencyjny. 

Czyżby napisała taką kartkę, gdyby 

wiedziała, jak się miały rzeczy napraw- 

  

dę? Próby piśmiennego wyjaśnienia 
sytuacji, nie udały się zrozpaczonemu 
kuzynowi, który zniechęcił się do pisa- 
nia, mając niejasne przeczucie, że na 
nic to się nie zda. 

Właśnie biła dziesiąta na wieży ko- 
ścielnej, gdy Montgomerry wsunął gło- 
wę przez drzwi i rzekł krótko: 

— Jakiś Gray chce się z panem wi- 
dzieć i prosi o chwilę rozmowy. 

— To nie zależy ode mnie, tylko od 
pana, —odrzekł równie zimnym tonem 
Hektor — on posiada zezwolenie! 

— Nie lubię wizyt . kondolencyj- 
nych! Proszę powiedzieć mu, że jestem 
bardzo zajęty! : 

Samotność jest udziałem dumnych 
serc. W tej chwili Hektor gotów był- 
by oddać życie za jedno przyjazne, ser- 
deczne słowo. Ale wstyd fałszywy ka- 
zał mu tłumić wszelki odruch szczero- 
ści. A zresztą starzy przyjaciele porzu- 
cili go, a nowych... nowych nie lubił. 
Samotność wydała mu się rajem. 

Montgomerry powrócił za chwilę z 
kartą w ręku. 

„Jeśli pozwalam sobie zabrać panu 
kilka chwil cennego czasu, — pisał 

Gray, czynię to tylko dlatego, że mam 

nadzieję, iż uda mi się wydobyć pana 
z tej trudnej matni”. 

Hektor wzruszył ramionami. 
— Dobrze, mogę go przyjąć! — 

rzekł. 
Master Gray był, jak zwykle spo- 

kojny i tajemniczy w swym czarnym 
sirducie i takimże płaszczu. 

— Panie Forteringay — rzekł siada 
jąc na podanem krześle. — Pan wyba- 
czy, że pozwalam sobie dokuczać w 
chwili tak nieodpowiedniej, ale mam 
dla pana ważną i nie cierpiącą zwłoki 
propozycję! 

Badawcze jego oczy zdawały 
przenikać myśli młodzieńca. 
— W nocy byłem świadkiem sceny, 

się 

zetor sdpowiedzłalny Witotd Woydyłło. 

Od dna 29 stycznia do dnia 4 lutego 1929 r. s a ® žė (NA STOKACH 
włącznie będzie wyświetlany film: g3 Pa ® a CYTADELI) 

Dramat serc cichych bohaterów w 10 aktach. Kiwawy poranek w Sudanie. Bohaterska śmierć 
komendanta. Na zamku uzurpatora. Ohydni wspólnicy. Po 15-tu latach. Wyrzuty sumienia. 
Ku drodze zapomnienia. Podstępny atak Arabów. Ostatni z bohaterskiej załogi. Ku szczęściu! 
W rolach głównych: Lilian Hall-Davis, Waltęr Buttler i Henryk Victor. Kasa czynna od godz. 3 
m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: „Z DYMEM POŻARÓW”. 

Bliejski: Rlaerzategral 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

  

Kino-Teatr 

Wileńska 38. seansu o godz. 4, 6, 8 i 10 ej. 

Dziś sztandarowe arcydzieło produkcji polskiej. 

„HELIOS" PAR TADEU$ 
Dla młodzieży dozwolone. 

erńnea narodowa 
' dzieła ADAMA MICKIEWICZA. 

WAGA! Dyrekcja kina prosi Sz. Publiczność о przybywanie punktualnie z początkiem każdego 

Pierwszy polski film klasyczny 

podług nieśmiertelnego 

2 orkiestry, wojskowa i smyczkowa. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA“ 
Mickiewicza 22 

| w potężnym współczesnym 

dramacie w 11 akt. p. t: 

| Dzis! Najpotężniejszy i genjalny tragik świata IWAN MOZŻUCHIN porywać i czarować będzie wszystkich 

„PREZYDENT 
Początek o godz. 4, 6, 8.15, 10.25, 

z udziałem znakomite SUZY 
VERNON i M. MAŁ (OWA. 

x 
  

Dzis! Triumf literatury 

Kino „Pictadilly“ 

polskiej! Wielki utwor GABRJELI 

  

ak : т ое ZAPOLSKIEJ w nowem 
ramat młodyc usz i wiosnianych ciał dziewczęcych, depra.. wanych 

3 PRZEDPIEKLE arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowawczych, w 12 wiełkich akt 
W rol. gł. ELIZA LA PORTE, DAGNY SERVAES i tytani ekranów WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. F 
który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej przeszłości. 

literackiem Opracowa R; 

Sadystyczne wycho- 

  

  

  

  

  

ME wawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej Rosji. || | 

- = 

e Wania” Dziś! Hołd Francji dla Polskil RIŁOŚĆ E ŁZY SZOBENA 

a jo 30 Najpiękniejsze epokowe arcydzieło, miłości i tęsknoty, nieśmiertelny dramat +ielkich uczuč wielkiego czię 
eika 30, wieka. UWAGAI! Podczas seansėw KONCERT UTWORÓW FRYDERYKA SZOPENA wykona solo zna” 

profesor A. Zankiewicz. Orkiestra zwiększona. Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

Kino - Teatr Od 31-go stycznia do 4-go lutego włącznie. Naj'epszy film prod *cji „Sowkino* w Moskwie. Chiuba   erotycznym w 
I 10 aktach p. t. „„ Światowid * 

ul. Mickiewicza 9. 

  

W roli gł. 
Przepiękne malownicze zdjęcia z natury Kaukazkiej. 

ekranów całego Świata, zespół artystek Moskiewskiego Artystycznego Teatru w najwspanialszym dramacie 

TRYUMF BIAŁOGŁOÓW A. SUDAKIEWICZ i A. BAKSZEJEW. 

Ceny nie podwyższone. 

MRDSEAEZENSYTWZZZZUNSGSZANONUDUSEZUBERUSZH EGZ RECZ 
= FORTEPIANY i PIANINA E ———- 
z światowej sławy sa AKOSTERKŲ BE 

в „ARNOLD FIBIGER“ в ESTER CAŁARE 
= . posiada wyłączne przedstawicielstwo 8 ERZRBĘUNEYCA 

8 K DĄBROWSKA — & еца шОН 
в Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 8 2137, Oabinet Kosme: 
8 Z firmą „Br. K. i A. Fibiger“, produkującą B szczki, piegi, wągry, 
u pianina, fabryka „Arnold Fibiger“, nie ma nic = łupież, brodawki, ku-. 

= wspólnego, — rzaiki, płacie = 

Žasmsusarorocsauznanansnuuszsuanaussaunuao ŠV; Mickiewicza 46 

4 KTO O МЕ - 2МА — 
: wyrobów naszej fabryki sakna | kotów 

wełny pochodzenia krajowego, niech żąda 
Burki na wzór sławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo- 

derki na konie, koce na łóżka i 
Zarząd Dóbr i Zakł. Przemysłowych 

ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Leszczków, p. Waręż (Małopolska), 

Ausewiwuczwus WWW WS 7 RY WY GO WY WY YW UD 

B działy na ubrania, 

i Wysyłki detaliczne 
E wprost z fabryki 

1165—0 

BWAWATE Dr. FOPILSKI 
p choroby skórne i we- 

    

JESZCZE | gy nA aš asai ROPKO I $PRZEDAŹ 
z czystej, owcze 

próbek i cenników. B SAWAWAW 

Mgzupno-sprzecaż W pno - sprzedaż 
pledy. B nieruchomości 

załatwiamy dogod- 
nie i solidnie 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. ze 

Dr. . WALFSOR pARTOFLE 
weneryczne,  moczo- 

  

  

  

Szlafroczki Siuźąca 
ciepłe, różnych faso- do wszystkiego, zna— 
nów od 14 złotych jąca dobrze kuchnię, 
poleca „JA NINA*,potrzebną od zaraz. 
Portowa 8. —0 Wymagane są poważ- 

ne rekomendację. Wi- 
toldowa 8 m. 1, Zwie- 
rzyniec. - } 

RÓŻNE 
OGR BI RZZERĄ B GE 

© 19 rubiach, dola: © 
rach lub zło-. 

tych lokujemy na 
procenty każdą 
sumę dobrze za- 

  

! ЪАК).'‚М) ogrod- 
niczo = przemy- 

słowy w dobrym 
punkcie, o obsza- 
rze przeszło 3.000 
sążni, 2 domy mie- 
szkalne sprzedamy 

dogodnie 

D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel. 

9-05. —o 

  

    

į 

$ 

   

PISZEMY 
NA MASZYNACH 
fachowa i szybko 
Wil. Biuro Komi- 

  

ЕЪБНН ИВЕЕСИЛО НЕ || Бехриесгопа, bez 
! KALE g żadnego ryzyką | 

8 | Wil. Biuro, Komi- | 
emaszonamumij | SOWwo - Handlowe, | 

Mickiewicza — 2i, | 
Pokój z balkonem, zj tel. 152 —2 | wygodami, ————*- 

umeblowany, może 
być z obiądami, od- 
daje się zaraz dla sa- į 
motnego. _ Portowa 
23 m. 24. Oglądać od i 
3—8-ej, w święto o i 

# 

sowo - Handlowe, 
ueryczne, Przyjmuje płciowe i skórne, ul. wyb: "w każdej Każdej porze. -© wo = 5 

й LEKARZE Boa godz. 10 do Iiod Wileńska 1, tel. 1067. Ilosci, „14 gr. Kl аннн ннна | SS 2. | 
BBE BTUTAE 5—7 p.p. W.Pohulan- — ŁŁIS WILOPAŁ* REESE tel. ERIE 1 

ka 2, róg Zawalnej ” 5 OSADY 8 
S IG .Z.P. SÓGYÓW STYCZNIOWA 3. -L] ip ki 

DOKTOR Doktór Medycyny b. GINSBERG m a LTEN STU rancus 1640 

D.ZELDOWIEZ | KUKIEWIEZ — свотову  мепетуеое| М, Wilonkin | -a| polecan jako rades tris asis 
chor. weneryczne, choroby weneryczne, syfijs j skórne. Wil-| „* na spokojny nie: P Saito Pa 

sylilis, narządów | skórne i płciowe, ulng, ul. Wileńska 3, te-| Śpółka z ogr. odp. Suso tolwark, jganie rosłytn. Mickiewicza 
moczowych, od 9 | Mickiewicza 9, wejście 

    

lefon '567. Przyjmuje | Wilno, ul. Tatarska " bezwzgi LZ 

  

    

  

„1, od 5—8 wiecz. Pa ET 5 od 8 do 1 iod4 do8. a m, w a IE e 
SA. stnieje r. й 

Kobieta-Lekarz i od 5—7 p.p. — 1815 Fabryka i skład s: z R 

i o mebli: ; ry i = 

Ar. Telavio Boktór-Medycyny BEEERIEERUEZB | jadalnie, sypialnie, | przes nt KK kų Paszakajem | 
RYCZNE, NARZĄ- | A. GYMEŁER 4 |punRJE DENTYSCI salon akłagawe ! |i któremu nic zarzu-| Większych sum go- i 
DOW MOCZOW. |choroby skėrne, we- noielskie, kreden- |cić nie mogę. Karol] tówkowych . pod į 

od 12--2 1 ой 4--6, įneryczne i MOCZO- WE Ti BY toby, Szaty | Wagner. 266 -0 | 1 umer hipoteki 

ul. Mickiewicza 24, | płciowe. Elektrotera- BE biurka, | krzesla| ——=— IRE 

tel. 271. At słońce e Lekarz-Dentysta -| dębowe i t. p. Do- R ta rutynowany, ł tel. 9.05. 5 

оат НЕЫ Ма 12 róg. „MARYA godne warunki i || AULA kawaler lai 2 05 
= Tatarskiej 9- 215— 8. Bżyńska-Smolska a BZ kodas Ek zamawia 

    

    Br Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, _g0- 
ai S P 
amkowa ę> AA 

czenie wan g syfilis i skórne. 
lux, lampa acha 
(sztuczne słońce gór- Wielka Zi. 
skie)i elektrycznością Od 9 — 1 i 3 — 8. 

(diatermja). 0815 - (Те!е!. 921). 

DOKTOR 

BLUMOGICZ 

która dowodzi iż uczucia pana są szyb- 
sze od myśli i scena ta przybrała bar- 

dzo niepokojące rozmiary. Pozwalam 

więc sobie zaproponować panu swą 

pomoc! 
— Za późno już! — uśmiechnął się 

gorzko Hektor, — co się stało nie od- 

stanie. Karjera moja już się skończyła, 

nie mogę się nikomu pokazywać w 

Londynie. 
— Nie mogę temu zaprzeczyć, pa- 

nie Forteringay, — pan słusznie ocenia 
swą sytuację, — ale dla młodego czło- 

wieka rezygiłacja nie jest dobrą. Coby 

powiedział pan, gdybym mu zapropo- 

nował sposób, który może naprawić 
wszystko? 

Hektor roześmiał się: | 

— Przeprosiny? Pułkownik mówił 

mi o tem! Mam lizać czyjeś buty w 

pokorze! Doprawdy, nie warto o tem 

mówić. Wystąpiłem w obronie honoru 
mej kuzynki i przepraszać nie mam za 

co! Pomoc pana w tym względzie nie 

przyda mi się wcale. : 

To mówiąc Hektor wstał, dając do 

zrozumienia, że rozmowa już jest skoń- 

czona. Lecz ciężka dłoń Gray'a spadła 

na jego ramię, zmuszając go do zajęcia 

poprzedniego miejsca. 
No, no, raptus z pana! Co się stało, 

to się stało! Ma pan rację, nie warto 
mówić o tem. Ja chciałem zapropono- 
wać panu podjęcie się zadania, niezbę- 
dnego dla naszego państwa, które w 
razie szczęśliwego przebiegu, zatarło- 
by całkowicie wspomnienie wczoraj- 
szego skandalu. | 

Hektor zbladł i spojrzał gorączko- 
wo na gościa. 

— Więc o co chodzi? Niech pan 
mówi prędko! 

— Gdybym mógł liczyć na pańską 
zgodę, zaprowadziłbym pana do jedne- 
go z mych przyjaciół, któryby wyjaśnił 
panu szczegóły tej misji. Jednak mu- 
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szę uprzedzić pana, że niebezpieczna 
to gra. Dodam nawet, że bardzo jest 
możliwe, że będzie pan musiał zapłacić 
życiem za odzyskanie szacunku ludz- 
kiego... 

Młody oficer bębnił palcami po sto- 
le. Oczy jego pałały. Słowa gościa były 
słomką, rzuconą tonącemu. Istotnie by- 
ła to jedyne wyjście. W sercu Hektora 
zapaliła się iskra nadziei. Oto nadarza 
się okazja przekonania Betty, że jest 
„człowiekiem... 

Często później przypominał sobie 
Hektor tę scenę, która była pierwszym 
krokiem na drodze niezwykłych wyda- 
rzeń. Ciasna i ponura cela oświecona 
słabym płomykiem świecy; niespokojne 
złowrogie cienie, błądzące po szarych 
ścianach, a przy stole dwie pochylone 
ku sobie głowy: zagadkowa, opanowa- 
na twarz Gray'a i rozgor. ączkówana— 
Hektora. Z za okna dolatywały niewy- 
raźne dźwięki kroków* i rozmów.... 

— Niech pan się dobrze zastanowi, 
— mówił Gray, — proszę pamiętać, że 
gdy pan się zgodzi, nie będzie można 
się cofnąć. 

Hektor wstał ciężko z krzesła. W 
milczeniu wziął kapelusz i płaszcz, wi- 
szący w kącie. 

— Jedziemy da pańskiego przyja- 
ciela sir, 

Po raz pierwszy od chwili poznania 
rysy Gra.y'a rozjaśnił uśmiech. West- 
chnienie ulgi wyrwało się z jego piersi. 
Głosem uprzejmym, w którym brzmiał 
szacunek, rzekł: 

— Panie Forteringay, wczoraj gdy 
poznałem pana w cukierni, miałem pe- 
wne wątpliwości. Teraz widzę, że pan 
jest człowiekiem, jakiego właśnie po- 
trzebujemy. Chodźmy, na dole czeka 
nas powóz! 

Twarz Hektora pociemniała nagle. 
— Do djabła, zapomniałem! — za- 

wołał z niechęcią. — Sir, jestem prze- 
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cież aresztowany, nie mogę stąd wyjść! у 
Gray spojrzał nań zagadkowo i 

rzekł: у 
— Niech się pan nie niepokoi, mam | 

kłucz, który otworzy przed nami wszy- 
stkie drzwi. Zaraz się pan przekona! 
Kapitanie Montgomerry! — zawołał 
przez drzwi. 

Kapitan zjawił się natychmiast. 
— Chcę zabrać ze sobą porucznika 

Forteringay'a. Czy pan niema nic prze- 
ciw temu? 

Oficer ukłonił się. 
— Dokumenty, które mi pan poka- 

zał upełnomocniają pana do rozporzą 
dzania się więźniem. Nie mogę sprze- 
ciwiać się panu. Zdziwiony Hektor wy- 
szedł ze swym protektorem i wsiadł do 
powozu. Skąd ten cichy człowiek mógł 
czerpać władzę znoszenia rozkazów 
Duglasa? Jadąc Hektor łamał sobie 
głowę nad tem pytaniem, towarzysz je- 
go jednak nie pomagał mu w jej roz- 
strzygnięciu, gdyż milczał całą drogę. 

Droga nie była długą, wkrótce po- 
wóz zatrzymał się przed bramą, wiodą- 
cą do wysokiego murowanego domu, 
stojącego przy Saint-James-Street. „4 

Gray wyjął z kieszeni klucz i otwo- 
rzył bramę. Minęli nieduży ogród i 
znaleźli się przed domem, w którego 
oknach widać było światło. Gray zapu- 
kał do drzwi, otworzył je lokaj w libe- 
rji. Widocznie towarzysz Hektora do- 
brze był mu znany, bo bez słowa wpro- 

wadził ich do dużego przedpokoju, a 
stamtąd pa szerokich dębowych scho- 
dach do drzwi, do których Gray zapu- > 
kał trzy razy. 

Po chwili ciszy, doleciał do 

spokojny głos: 
— Proszę wejść! 
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