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NIEŚWIEŻ — u. Ratuszowo, Księgarnia jażwinskiegu 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
A. SWIECIANY — Ksiegaraia T-wa „Ruch“ 
OSZMIANA -- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

+. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 
| POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołaej 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynsk 9, N. Tarasiejski 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiege — A. Łaszuk z 
BIENIAKONIE — Bałet kotejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia F-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Połesie) -- Księgarnia K. Malitowskicgo. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 

— u. Zamkowa, W. Wiadzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch ё 
HORODZIEĮ — Dworzec koiejawy -- K. Smarzyński. $        
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MOC i SŁABOŚĆ 
PROJEKTU B. B. 

Projekt BB zwiększa ogromnie pra- 

a Prezydenta. W sporze czy rządzić 

  

; Państwem ma hałaśliwa i gadatliwa in- 

| 

» 

stytucja wielogłowa, czy też wola i de- 

cyzja jednostki, projekt BB daje odpo- 

wiedź prawie że decydującą. Według 

tej konstytucji rządziłby Państwem 

Prezydent. : 

Na tem polega moc projektu. 

Prezydent nietylko  decydowatby 

samowtadnie w sprawach wojska. Sąd 

i kontrola finansowa zaležatyby od nie- 

go, gdyż mianuje on sędziów i urzędni- 

ków kontroli bez kontrasygnaty. Całą 

politykę wobec Sejmu ( a więc i roz- 

wiązania Izb, nominacje senatorów), 

również Prezydent ma w swoich rękach 

od niego zależałoby rozwiązać Sejm 

w każdej chwili. 

Już te prawa dają osobiście Prezy- 

dentowi ogromne wpływy na władzę 

wykonawczą, sądową i prawodawczą. 

Ale to nie wszystko. 
Obalenie gabinetu przez parłament 

staje się w polskich warunkach rzeczą 
mało prawdopodobną. W Polsce oba- 

lano ministrów, lecz żaden nie upadł. 

głosami absolutnej większości ustawo- 

wej liczby posłów. Zawsze tych głosów 

było mniej. Zresztą jeśli jest do pomyś- 

lenia, aby Sejm obalił jakiegoś mini- 

stra, to według nowej konstytucji bez- 

warunkowo wymyka się Sejmowi po- 

zytywna, twórcza rola formowania ga- 

binetu. Konwent senjorów sejmowych 

w żadnym wypadku już nie zasiądzie 

głowić się jaką to miernotę znaleźć na 

stanowisko premjera, aby nikogo zbyt- 

Be. nie urazić i wszystkim dogodzić, 

= 

prócz interesów Państwa oczywiście. 

Wyznaczač premjera, wyznaczać mi» 

nistrów będzie Prezydent Rzeczypospo 

litej samodzielnie, z inicjatywy własnej. 

Ministrowie ci będą jego urzędnikami, 
o ile Sejm będzie ich utrącał z wielką 

trudnością, o tyle Prezydent będzie ich 

dymisjonował bez żadnych przeszkód, 

będą oni od niego bardziej zależni, niż 
byli zależni od Prezydenta Rzeczypos- 

politej urzędnicy kanceiarji cywilnej p. 

Stanisława Wojciechowskiego. 

Veto zawieszające Prezydenta jest 

nader. silnie obmurowane. Projekt usta- 

wy zwrócony przez Prezydenta nie mo- 

że być inaczej uchwalony jak na na- 

stępnej sesji i to alba absolutną więk- 

szością ustawowej liczby w Senacie (z 

nominatami) i w Sejmie, albo 2/3 gło- 

< sów ustawowej liczby posłów. Taka 

większość nigdy się w Sejmie nie znaj- 
dzie. Prezydent, gdyby się taka więk- 

szość znalazła, może jeszcze uchwały 

tej nie uznać i Sejm rozwiązać, ale i 

bez tego dodatku veto zawieszające 
Prezydenta zbliża się do veta absolut- 

nego. 
Nowela z 2 sierpnia przewidująca 

prawo dekretowania Prezydenta nadal 

pozostaje w sile i nałeży przypuszczać 
że o ile Sejm będzie tak nieudolny w 
pracy ustawodawczej, jak Sejmy do- 
tychczasowe, to Prezydent nadal z te- 

go prawa obficie będzie korzystał. 

Według więc tej konstytucji Prezy- 
dent będzie miał władzę dużą. Ten po- 

wrót do władzy jednostki, którego wy- 

razem jest konstytucja BB. jest odbi- 
ciem ogólnych nastrojów w całej Euro- 

pie. Wszędzie widać tęsknotę do sil- 
nych, wielkich indywidualności i nawet 

tam, gdzie prawdziwych bohaterów 

niema, tam znajdują się ludzie którzy 
$ozują na bohaterów. Nietylko prąd 
ten ujawnia się w takich faktach, jak 
dyktatura, ale nawet w dzisiejszej, kla- 
sycznie - parlamentarnej Anglji prąd 

ten odbija się w takich rzeczach jak 
© ogromne wzmocnienie stanowiska i 

zwiększenie kompetencji premjera. 
Wzmacniając więc jednostkę, ujawnia- 
1ас niewiarę w rządy thumnych kole- 
głów, projekt BB jest w zupełnej zgo- 

dzie z ogólnym potężnym zwrotem w 
opinii całego świata. 

Raz jeszcze: na tem polega moc 
„projektu. 

Ale słabość jego polega na tem, że 

jest projektem republikańskim, że szu- 

kanie tej wybitnej, wielkiej indywidual- 

(Dalszy ciąg na szpelcie 6-tef) 

ECHA STOLICY 

Opinie opozycji o projekcie kon- 
stytucyjnym B. B. 

Opinje przedstawicieli klubów po- 
selskich o zgłoszonym przez B. B. 
projekcie zmiany Konstytucji, są jak 
należało przewidywać — różne. 

Lewica wypowiada się stanowczo 
przeciw niemu. 

Pos, Barlicki z PPS. w rozmowie 
dziennikarskiej oświadczył: | 

„Projekt pomyślny jest w duchu 
antydemokratycznym, jest wysoce nie- 
bezpieczny, |zwłaszcza jeżeli idzie o 
uprawnienia dla Prezydenta Rzplitej 
do wydawania dekretów. Nie mówiąc 
zresztą O innych szczegółach, które 
Są nie do przyjęcia”. 

Pos. Woźnicki z 
powiada kategorycznie: 

„Projektu takiego, jakim jest obec- 
nie, nie można traktować poważnie. 
Przy takim ustroju życie w Polsce 
stałoby się nie do wytrzymania”. 

Inaczej ocenia projekt centrum — 
Pos. Kiernik z „Piasta* uważa, że 
projekt prócz ujemnych ma strony 
dodatnie, by to: utrudnia w uchwala- 
niu votum nieufności dla rządu, ogra- 
niczenia nietykalności poselskiej, pod- 
wyższenie granicy wieku dla czynne- 
go i biernego prawa wyborczego. 

Zarzuca projektowi — no.ninację 
części Senatu, utrudnienie prawa in- 
terpelacji i poselskiej inicjatywy usta- 
wodawczej, wogóle zaś — widoczne 
dążenie do wszechwładzy rządu. 

Za ujemną stronę projektu „Piast” 
uważa też —uirzymanie zasady pro- 
porcjoualności wyborów. 

Podobnie posiowi Komarnickiemu 
z Klubu Narodowego nie podoba się 
m. in.—brak szerokiej zmiany prawa 
wyborczego. 

Pos. Witos, zainterpelowany przez 
jednego z dziennikarzy, dal odpo- 
wiedź w swoim znanym stylu dyplo- 
matycznym*: 

„Jeżeli projekt jest mądry, to 
czas zapoznać się z nim jutro, jeżeli 
jest głupi, można się z nim wcale 
nie zapoznawać”. 

Likwidacja zafargu w górniefwie 
na dobrej drodze. 

KATOWICE, 8.11. PAT. Na życze- 
nie Związku Zespołu Pracy odbyła 
się wczoraj u komisarza demobiliza- 
cyjnego inż. Gallota konferencja, na 
której omówiona została możliwość 
odwołania zapowiedzianego strajku. 
Po szczegółowem omówieniu wszyst- 
kich wysuniętych przez Zespół i'racy 
żądań i przedstawieniu sprawy p. wo- 
jewodzie Grażyńskiemu, p. wojewoda 
w dn. dzisiejszym odbywa kolejne 
konferencje ze wszystkiemi organiza- 
cjami zawodowemi, którym zakomu- 
nikuje stanowisko rządu i uzgodni z 
niemi datę rozpoczęcia układów z pra- 
codawcami w kwestjach spornych, do- 
tyczących umowy  taryfowej i kwestji 
podwyżki zarobków. Na jutro zosta- 
ną zawezwani do p. wojewody praco- 
dawcy, którym p. wojewoda Grażyń- 
ski przedstawi w imieniu rządu sta- 
nowisko i wolę rządu w całej spra- 
wie, Sytuacja uległa naogół odpręże- 
niu tak, że oczekiwać można, że przy 
dobrej woli z jednej i drugiej strony 
spór zostanie zlikwidowany. 

„Wyzwolenia“ 

  

ZA I PRZECIW. 
Teafr bigi Narodów. 

Na scenie. 

      

  

  
Karykatura niemiecka, która się skarży, 

że stare zalotnice Anglja i Francja na scenie 
świata uwodzą biednego Michałka niemiec- 
kiego, a za to za kulisami mają swoich ko- 
chanków. Anglja — Chamberlain króla Wik- 
tora Emanuela włoskiego a Francja — Bri- 
and p. Zaleskiego. Tak się Niemcy skarżą. 
Dużoby o tem można powiedzieć. 

Upista pocztowa uiszczona 
Redakcja rękopirów niezamówionych nie zwraca. Admini 

mie vwwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

ryczałtem. 

Protokuł 
Sprawa podpisania protokułu za- 

proponowanego przez Sowiety Polsce 
1 państwom sąsiadującym z Bolsze- 
wją w sprawie wcześniejszego wpro- 
wadzenia w życie paktu Kelloga do- 
biega końca. Dziś według wszelkiego 
prawdopodobieństwa protokuł zosta- 
nie podpisany przez Polskę, Rumunję 
i Estonię. Litwa, która była tak u- 
służnzm pośrednikiem sowieckim u- 
chyla się podobnie jak i Łotwa od 
wspólnego podpisania protokułu z 
Polską, wykonywując w ten sposób 
dyrektywę moskiewską. 

Moskwa bowiem stale twierdziła 
i twierdzi, że jednoczesne podpisanie 
propozycji Litwinowa z jednej strony 
przez Sowiety a z drugiej przez Pol- 
skę, Rumunję i państwa bałtyckie ma 
oznaczać rzekomo utworzenie wspól- 
nego frontu tych państw pod egidą Pol- 
ski przeciwko Bolszewji. Obawa tego 
„irontu* spędza sen z oczu p. Litwi- 
nowa i jego kolegów w komisarjacie 
Spraw zagranicznych, to też użyto p. 
Woldemarasa dla wykonania dywersji 
jednocześnie czyniąc starania o to sa- 
mo w Rydze. W. ten sposób protok uł 
sowiecki będzie podpisany w dwóch 
tusach. 

Znaczenia wieikiego, protokuł p. 
Litwinowa wobec szybkiej ratyfikacji 
paktu Kelloga mieć nie może, byłoby 
znaczenie to jednak większe, gdyby 
podpisanie protokułu nastąpiło jedno* 
cześnie przez wszystkich / sąsiadów 
Z. S. S. R. Wtenczas bowiem świad- 
czyłoby, że stabilizacja atmosiery po- 
koju na wschodzie Europy postępuje 
naprzód, ponieważ nikt chyba na ser- 
jo nie bierze sowieckich bredni o 
„agresywnych“ zamiarach Polski w 
stosunku do Bolszewji, organizowa- 
niu jakiegoś antysowieckiego frontu 
itp. bajeczek, które po rosyjsku na- 
zywają się: „skazki pro bieławo by- 
czka“. 

RS 

Kriawe zaburzenia pód Witebskiem 
Z Mińska donoszą, że w okolicach Witeb 

ska, we wsi Dobre - Góry, GPU wykryło 
tajną organizację kontrrewolucy jną, na cze- 
ie której stał miejscowy pop Kwiatkowski, — 
Urzędowe źródła podają, iż śledztwo rozpo-. 
pni ee m w w Gar rejonie Wi- 

a żyć pocz! pogłoski o. rychłym 
upadku bolszewików i przyjścia Polaków. 
Pogłoski te rzekomo rozpowszechniane były 
przez organizację Kwiatkowskiego. Pom0- 
cnikami popa byli dwaj gracia Krumiłowicze, 
Organizacja prowadziła z wielkim powodze- 
niem agitację kontrrewolucyjną,  zrywała 

siedzenia komunistyczne, dokonywała ak- 
ów komunistycznych. — Aresztowano wie- 

ie osób. 
Jednocześnie podają o krwawej rozprawie 

z komunistami we wsi Moskalenka. Miej- 
scowi i okoliczni chłopi, uzbrojeni w rewol- 
wery, karabiny a częściowo w widły i to< 
pory otoczyli dom przewodniczącego 50- 
wietu Andrzeja Izotowa w chwili gdy odby- 
wał się tam zjazd wszystkich aktywnych ko- 
munistów całego rejonu. Dom został całko- 
wicie zdemolowany, a następnie a 
ZE o: z — 3 =" ro 
ciežkie rany. Na sce wypadku zjec 
władze GPU, sekretarz komunistycznej par- 
tii z Mińska i prokurator. Aresztowano 16 
chłopów. 

Lastępcy gen. Plechawicziusa 
Ze źródeł urzędowych dowiaduje- 

my sie, iż obowiązki Naczelnika Szta- 
bu Generalnego zamiast gen. Plecha- 
wicziusa, który ustąpił ze swego sta- 
nowiska, wykonywuje naczelnik Za- 
rządu Sztabu Generalnego płk. Ku- 
bilunas. Obowiązki zaś dowódcy 
jazdy litewskiej zamiast gen, Plecha- 
wicziusa wykonywuje dowódca I pułku 
huzarów pułk. Jackiewiczus. 

Puta Najrysa osadzono w więzienin 
Kowna donoszą. Z rozporządze- 

nia władz sądowych został zaareszto- 
wany i osadzony w więzieniu dia ska- 
zanych na roboty ciężkie członek cen. 
trainego komitetu partji socjaldemokra- 
tycznej i redaktor tygodnika ,Socjalde- 
mokratas*, b. poseł sejmu inż. Kajrys, 
Zaaresztowanie zostało dokonane w 
związku z wyrokiem Trybunału Naj- 
wyższego, który zatwierdził postano- 
wienie sędziego pokoju w Rosieniach w 
sprawie, wytoczoneį inž. Kajrysowi 
przez rosiefiskiego księdza. Ksiądz ten 
pociągnął inż. Kajryisa do odpowie- 
dzialności sądowej za notatkę w „So« 
cjaldemokratas“, w której dopatrzył się 
zbezczeszczenia swej godności. Inż. 
Kajrys odmówił księdzu odwołania no- 
tatki. 

Mowy poseł sowiecki w Litwie, 
Nowomianowany poseł sowiecki 

w Litwie Antonow-Owsiejenko 7 b. 
m. wyjechał do Kowna, gdzie nie- 
zwłocznie przystąpi do wykonywania 
swych obowiązków. 

45” poniżej zer 
W zatoce Fińskiej pod autobusem za- 

łamał się łódi autobus z 12 pasażerami 
zatonął. 3 

w całej Finlandji panują silne mrozy. 
Wiele ludzi poniosło śmierć wskutek za- 
marźnięcia. Wpobliżu Towastebusa tempe- 
ratura spadła do 45” poniżej zera. Rtęć w 
termometrąch zamarza. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikai; 
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. ORO nia cyfrowe i tabielaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 
miejsca. Terminy druku mogą 

Litoinooa do pakiu Kelloga 
Estonja podpisze wspólnie z Polską i Rumunią 

propozycję biiwinowa. 
TALLIN. 8.2. (PAT). Gabinet postanowił upoważnić posła estoń- 

skiego w Moskwie Seljama do podpisania protokółu Litwinowa w dniu 9 lu- 
tego równocześnie z Polską i Rumunją. Izba przyjęła w pierwszem czytaniu 
projekt ustawy ratyfikacji paktu Kelloga. 

TALLIN. 8. 2. (PAT). Minister spraw zagranicznych Lattik złożył w dn. 
dzisiejszym wizytę posłowi sowieckiemu Pietrowskiemu, któremu oświadczył, 
iż Estonja gotowa jest podpisać protokół Litwinowa, wołałby jednak uczynić 
to w poniedziałek. Gdyby to było niemożliwe, wówczas podpisanie protokółu 
przez Estonję nastąpi w dn. jutrzejszym. Minister prosił o udzielenie mn od- 
powiedzi dzić wieczorem lub jutro rano. : 

Podpisanie prawdopodobnie odbędzie się dziś 
MOSKWA. 8. 2. (PAT). Ogłaszając komunikat o przybycin ministra Davilli, Tass 

zaznacza, że Litwinów zwrócił się pisemnie do ministra Patka, proponując pisanie pro- 
tokułu w dn. 7 bm. W komunikacie wyrażono przypuszczenie że protokół będzie podpi- 
sany 8-go, t.j. w piątek. Kor t PAT, na podstawie wiarogodnych informacyj, 

jerdza, że [ol amo protokółu w dn. 7 lutego było niemożliwe ze względu na opóź- 
niony przyjazd Davilli oraz jego niedyspozycję. Natomiast data 8 lutego wysunę- 
ta została czynniki sowieckie dowolnie bez porozumienia z zainteresowanemą 
stronami. Stery S sądzą, że podpisanie protokółu nastąpi w sobotę 9 lutego. 

Dziś ministrowie Davilla i Patek złożyli wizytę w Narkomindiele. Wizyta trwała 
zło godzinę. N mie obaj ministrowie zwiedzili Kreml, zem podejmowani by- 

5 šniadaniem paika francuskiego. Na śniadaniu ea byli również posło- 
wie państw bałtyckich. O Rozne 5 pp. Litwinów rewizytował w gmachu poselstwa 
porsczo ministra Davillę. Dziś złożył wizytę ministrowi Patkowi łotewski Qzołs, 
tóry bezpośrednio z polskiego udał się do: Narkomin: Decyzja Estonii 

jsania protokółu wspólnie z Polską i Rumunją wywołała w sowieckich kołach 
politycznych duże wrażenie. 

Sianowisko Kowna pczosfale hez zmiany 
Voidemaras nie chce podpisać protokułu wspólnie z Poiską 

KOWNO. 8. 2. (PAT). W związku z wczorajszem memorjałem posła łotewskiego 
do rządu litewskiego Elta donosi, że Litwa ze swej strony wypowiedziała się w stosun- 
ku do Łotwy, iż memorandum łotewskie nie zawiera doki o su propozycji so- 
wieckiej i że według otrzymanych przez rząd litewski informacyj, do tekstu oryginalnego 
protokółu wprowadzone zostały zmiany wskutek czego Litwa, nie znając tego tekstu, 
nie może ostatecznie wypowiedzieć się w tej kwestji. Rząd litewski ma nadzieję, iź 0- 
trzyma jeszcze w dniu dzisiejszym od swego posła w Moskwie dokładny tekst. Według 
wiadomości Elty, propozycja rządu łotewskiego wobec ZSSR co do zaproszenia Litwy i 
Finlandji do podpisania protokółu, w kowieńskich kołach politycznych uważana jest za 
spóźniotną, ponieważ inicjatorka maski p pajų nie jest Lotwa a Polska, 
Łotwa w tej sprawie jest tylko rednikiem. Dalej Eita komunikuje, że rząd litewski w 
dalszym ciągu uważa przyłączenie się do protokółu już po jego podpisaniu przez Polskę 
i ZSSR za drogę, ne Dede oeporc dające interesom Litwy i wszystkich państw bal- 
tyckich. Dlatego rząd litewski trwa przy swem dawnem stanowisku. 

RYGA. 8.2. (PAT) W związku z ostatnią notą łotewską w sprawie stanowiska 
Litwy wobec protokółu Litwinowa, „Siewodnia* otrzymało informacje, z których wyni- 
ka, iż Litwa w-żadnym wypadku nie podpisze protokółu jednocześnie z Polską. Kwe- 
stja późniejszego przyłączenia się Litwy do protokółu nie jest według „Siewodnia” je- 
szcze dokładnie wyjaśniona, aczkolwiek nie jest wykluczone, że Litwa do tego protoku- 
łu się przyłączy. Finlandja w dalszym ciągu zdecydowanie ignoruje protokół tem więcej, 
że dotychczas nie otrzymała ze strony Rosji oficjalnej propozycji przystąpienia. 

Šowiety zaproponowały Finlanji przyłączenie się do protokułn. 
MOSKWA, 8.II. PAT. -W związku z oświadczeniem ministra spraw 

zagranicznych Finlandji Prokope, złożonem na posiedzeniu Sejmu, jakoby 
Finlandja nie otrzymała od Związku Sowieckich Republik Rad oficjalnej 
propozycji wziecia udziału w protokule Litwinowa, koła miarodajne oświad- 
czyły agencji Tass, co następuje: ю SE me 

Dnia 9 stycznia pełnomocny przedstawiciel Związku Sowieckich Re- 
publik Rad w Helsingforsie Aleksandrowski oświadczył min. Prokope, iż 
otrzymał specjalną misję sprecyzowania, w jakiem stadjum znajduje się 
Sprawa przystąpienia Finlandji do paktu Kelloga i kiedy można oczekiwać 
iormalnego jej przystąpienia. Pozatem Aleksandrowski zauważył, że rząd 
sowiecki powitałby przyłączenie się Finlandji do proponowanego przez nie- 
go protokułu z wielkiem zadowoleniem i że naturalnie Związek Sowieckich 
Republik Rad zainteresowany jest sprawą szybkiego przystąpienia Finlandji 
do paktu Kelloga. 

Esfonja rafyfikowała paki Kelloga 
TALLIN, 8. Il. PAT. Izba ratyfikowała pakt Kelioga. 

Pakt Kelloga w sejmie lofewskim 
RYGA. 8. 2. (PAT). W dniu dzisiejszym na porządek dzienny obrad Sej 

mu w trybie nadzwyczajnym została wniesiona sprawa ratyfikacji paktu Kel- 
loga. W myśl obowiązującego dla Sejmu regulaminu, sprawa ta mogła być 
omawiana na dzisiejszem posiedzeniu, gdyby wniesienie jej na porządek 
dzienny nie spotkało się 'ani z jednym głosem protestu. Ponieważ protest taki 
został wniesiony przez komunistę Lajcena, punkt o ratyfikacji paktu automa- 
tycznie spadł z porządku dziennego i w trybie narmalnym zostanie włączony 
do porządku dziennego posiedzenia wtorkowego. 

UTENA 

Szczegóły porszumienia Watykanu z Kwirynałem 
RZYM, 8 IL Pat. Układ watykański ma dotyczyć niezwłocz- 

nego wprowadzenia w życie w całych Włoszech prawa kano- 
nicznego, zniesienia przywilejów I wypłacenia odszkodowań w 
sumłe 2 miljardów. Dopuszczalna jest tylko jedna zmiana tery- 
torjalna—równoległe przejście za Bazyliką św. Piotra. Ma być 
ustanowiona reprezentacja dyplomatyczna przy Kwirynale, jeżelł 
ze swej strony ustanowi on placówkę dyplomatyczną przy Wa- 
tykanie. Koła francuskie przypuszczają, że nowy układ gwaran- 
tuje całkowicie suwerenność Stolicy Apostolskiej, przyczynia się 
do wzrostu niezależności kościoła z punktu widzenia międzyna- 
rodowego i zwiększa liczbę mandatów niewłoskich w kurji wa- 
tykańskiej. 

Pogrzeb królowej Krystyny hiszpańskiej 
MADRYT. 8.1. Pat. W kaplicy zamkowej odprawione zostało uro- 

czyste nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej królowej Marji Krystyny, 
matki króla hiszpańskiego Alfonsa. Na nabożeństwie obecna była rodzina 
królewska i rząd. Po ceremonii kościelnej trumnę ze zwłokami umieszczo- £ 
no na królewskim karawanie, który przewiózł ją na dworzec północny. W 
chwili wynoszenia trumny z kaplicy oddziały wojskowe sprezentowały broń. 
Na dworcu oczekiwali na kondukt, żałobny członkowie rządu i korpus dy- 
płomatyczny, wiele wybitnych osobistości oraz olbrzymie tłumy publiczno- 
Ści i oddziały wojskowe, które ustawiły się wzdłuż toru. Pociąg żaiobny 
wyruszył w drogę o godzinie 11-eį, by przewieźć zwłoki królowej do 
Esturjalu. 

Międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem 
ZAKOPANE, 8 II. PAT. Do biegu na 18 kim. (do kombinacj ) startowało 51 

zawodników. Do mety przyszło 43. Dzień pochmurny. Warunki Sniegowe średnie. 
Cały czas padał drobny śnieg. Wyniki biegu: pierwszy Jarwinen (Finlandja) w czasie 
1 godz. 25 min. 21 sekund. Drugie miejsce zajął Stenen (Norwegja)—1 godz. 26 min. 
5 sek., trzecie Winiarengen (Norwegja)—1 godz. 26 min. 29 sek., czwarie Bronisław 
Czech (Polska) -1 godz. 26 min. 57 sek., piąte Belgum (Norwegia)—1 godz. 27 min. 
35 sek., szóste Nuosic (Finlandja) - 1 godz, 27 min. 35 sek. Wynika dzisiejszego biegu. 
są dla Polski bardz pomyślne. Bronisław. Czech zajął doskonałe czwarte miejsce z 
czasem gorszym Od zwyciescy o 1 i pół min., pozostawiając za sobą szereg pierwszo” 
rzędnych zawodników norweskich, finlandzkich, szwedzkich i innych. Bieg zaszczycił 
swą obecnością p. Prezydent Rzeczypospolitej. 

yć przez Administrację zmłeniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ności poleca mimo wszystko wyboroni 

powszechnym a w ostatniej instancji 

plebiscytowi. 

Bo zważmy, że jeśli żyjemy pod 

znakiem silnych, wielkich indywidua|- 

ności, to żadna z tych wielkich indy- 

widualności, zaczynając od Piłsudskie- 

go przez Mussoliniego do Lenina z wy- 

borów nie wyszła. 

Ponadto zwróciłbym uwagę, że dziś 

jeszcze żyjemy pod znakiem wojny. 

Wojna daje ludzi, którzy mieli okazję 

w ciężkich czasach dać próbę swego 

patrjotyzmu. Są to ludzie o próbie o- 
gnia. Nawet mniejsi ludzie wojny jak 

Gambetta, czy Hindenburg, Enwerbej, 

czy Ghazi Kemal, jak Poincare czy Cle- 
manceau i t.d. — mieli sposobność zda 

nia egzaminu w czasach, kiedy pań- 

stwo szukało patrjotów. I wojna spra- 

wiła to, że nazwiska ich znane są tłu- 

mom. Ale jeśli niema wojny, niema 

wielkich wstrząsów, to jakież nazwiska 

dochodzą do wiadomości tłumów. Ko- 
go tłum zna? 

A przecież i ten ustępujący Naczel- 
nik Państwa i to Zgromadzenie Naro- 

dowe, które według projektu BB ma 

przedstawiać kandydatów dla wyborów 

plebiscytowych, muszą szukać takich 
nazwisk, które tłumy znają, które tłu- 
mom się podobają, zwłaszcza jeżeli po- 
między Sejmerr a Naczelnikiem Państ- 

wa będzie konkurencja, czyj kandydat 

jest lepszy. Teraz jest to niemożliwe, 
ale kiedyś może się zdarzyć, że plebi- 

scyt będzie rozstrzygał pomiędzy ta- 

kimi typami, jak Witos z jednej stro- 

ny, a Kwapiński z drugiej. Chłopi za 
Witosa, fornale za Kwapińskiego. Ko- 
goż lepiej znają, jak Kwapińskiego. 

Może jest to argument zadaleko 

idący. Oczywiście czyn Marszałka Pił- 

sudskiego natyle podciągnął polską 

rzeczywistość, że powrót do jakiegoś 
prezydenta, któryby wysunął demago- 

gicznego kandydata jest niemożliwy, 

Ale niebezpieczeństwo / wysunięcia 

przez Sejm demagoga i dziś istnieje. 

Słabość projektu BB polega na tem, 
że jest to projekt republikański. Król 

oczywiście nie będzie zawsze wielką 

indywidualnością do której tęsknimy. 

Ale zawsze za monarchji wielkie indy- 

widuałności dochodzą do rządów naj- 

łatwiej bo bez wyborów. Jedno przed 

czem muszę się zastrzec, to przed ten, 

aby argumentów moich przeciw kon- 

stytucji nie powtarzały gazety, które 

chcą nadal obierać Prezydenta przez 

Zgromadzenie Narodowe.  Krytykuję 
plebiscyt jako monarchista, ałe pamię- 

tam, że drogą plebiscytu doszedł do 

władzy Napołeon III i poczęšci Napo- 

Ieon I-szy i wreszcie system propono- 

wany przez BB uważam za nieskończe- 

nie lepszy od dzisiejszego systemu wy- 

boru przez Izby Sejmowe, który must 

dać, i rzeczywiście daje jaknajgorsze 

rezultaty. Cat. 

OST AP INIKSVNNERAS 

Kronika t elegraficzna 

— Rada Komisarzy łudowych ratyfiko- 
wała ustawę, dotyczącą zarządzeń w celu 
SE zna sprzedaży napojów wyskoko- 
wych. 

— Rozruchy w Bombaju trwały całą noc. 
W godzinach rannych zabitych zostało 6 Hin 
dusów. 

— Król nie zgodził się na zabalsamowa- 
nie zwłok królowej Krystyny, które dzisiaj 
ubrane zostały w szaty pośmiertne. Na uro- 
czystości pogrzebowe przybyły do stolicy 
liczne rzesze z prowincji. Przed trumną prze- 
szły wielotysięczne tłumy. й 

Ford Zamierza rozpocząć na całym 
świecie energiczną propagandę za zniesfe- 
niem kary śmierci. Oświadczył on przedsta- 
wicielom prasy, iż sprzeciwia się karze Śmier 
ci w każdej formie. 

— W. związku ze skandalem, jaki miał 
miejsce na terenie Zgromadzenia Narodowe- 

o pomiędzy ministrem oświaty Johansonem 
i deputowanym Tupitsem, sprawa tego incy- 
dentu przekazana została komisji celem dok- 
ładnego jej wyjaśnienia. 

— Trocki według informacyj _ „United 
Press" zamierza obrać jako miejsce stałego 
swego pobytu Wiedeń, ponieważ osiedlenie 
się jego w Niemczech napotyka na znaczne 
trudności. „United Press" donosi równocześ- 
nie, że w stosunku do Zinowjewa i Kamienie- 
wa zastosowano areszt domowy, poniewaź 
istnieje podejrzenie, że utrzymywali stosun- 
ki ze zwolennikami Trockiego. 

— Leader republikanów irlandzkich de 
Vakera został skazany na miesiąc więzienia 
za znajdowanie się pomimo zakazu na te- 
rytorjum Irlandji północnej. 

gmachem konsułatu włoskiego 
w Tunisie wybuchła bomba, czyniąc głębo- 
ką wyrwę w murze. W wielu sąsiednich bu- 
dynkach wypadły szyby. 
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Garnizonu Wileńskiego tradycyj- 

nym zwyczajem urządza w dniu 

   

    

DOŁOCZNY Bal Garnizonowy. 
    

  

, DOCHÓD NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE GARNIZONU. : 

Wstęp za zaproszeniami, które można otrzymać codziennie od godz. 17—19, oraz przy wejściu na bl. Ё 

  

ECHA KRAJOWE! 
  

Odroczenie wyraku w sprawie Nieświeża 
Z Nowogródku donoszą: W dniu dzisiejszym miał zapaść wyrok w pro- 

cesie o ordynacje Nieświeskie. jednakże wobec choroby sędziego referenta _ 

Dembińskiego, wyrok został odłożony na 15 bm. na godz. 10 rano. 

PORPLISZCZE, POW. DZIŚNIEŃSKI 

— Na marginesie. W pewnym Tygodni- 
ku Ilustrowanym, w kronice pojawiła się 
krėtka notatka o założeniu przez studentów 
uniwersytetu medjolańskiego (czytelnik po- 
myśli sobie — Towarzystwa Dobroczynno- 
ści — nie, Bože uchowaj, nic podobnego; 
Międzynarodowego Towarzystwa humoru i 
śmiechu. 

Ktoś powie — cóż mię to obchodzi, czy 
{а tam będę jeździł na te włoskie, czy an- 
Bo dowcipy! Też dóprawdy wymysły. 
Widać że nie mają innych zmartwień, jak 
śmiech i dowcip, w tym czy innym sensie 
po toczą się, a może już posypały się jak- 

y Zz rękawa refleksje... Boże mój, czyż nie 
mia sceptyków, i pesymistów? Są i jeszcze 
ile! 

Są, i jeszcze ilu! 
Ale po wojnie mamy ich jeszcze więcej. 

Jesteś człeku, czy w mieście, czy w teatrze, 
czy w towarzystwie, czy na zebraniu, czy 
nawet na ulicy. — Pytam się — czy spotkam 
wesołą twarz — gdzie tam — odpowiesz: 

Spotykamy. ludzi omal nie chodzące 
tgryzoty, symbełe smutków, cierpień. Odno- 
si się wrażenie, że to nie ludzie „lecz duchy 
w chadecie, trudno w tym wypadku użyć 

równania „cmentarnė“ — dlaczego, — 
ośmy się z tem zjawiskiem już zżyli — 

stało się to.chlebem codziennym. Dusze 
przeżywają jakiś okres jesienny, a może go- 
rzej, może wschodnia chandra w północnym 
spleen'em. Wierzyć się nie chce, by istotnie 
tak ME: 

toś zauważy, są przecież zabawy, bale, 
fife o clock'i — tryskają życiem, werwą — 
humorem. 

Tak! Czyż można n4źwać to zabawą, 
tryskającą życiem, werwą, humorem?! 

Wypijesz — przyjacielu — podniecisz 
się, chwilowo zapomnisz o smutkach, do- 
tach, ale duch twój czy został wolny? 

Przyjacielu, wglądnij w siebie — 2 о- 
rzekniesz — nie! 

Dość rezultat taki, zmory wracają z 
większą energją, — gnębią cię. Ludzie, okres 
ten nazywają „kacenjamer* — O słodka ra- 
twności!.. 

Więc to są zabawy — bale — pikniki? 
Sąd, zostawiam czytającemu. 
Przystąpmy ad rem. 
Studentom z Medjołanu widocznie znu- 

dziły się nerwy, haszysze i te wszelkie pod- 
miecenia; powiedzieli sobie, dosyć. Baw- 
my się bez podnieceń, nie nerwowo, duch 
masz niech będzie spokojny, wesoły. 

l oto powstaje towarzystwo Śmiechu, 
humoru, mające za cel tych duchów chade- 
sowych, sceptycznych, — bawić, wyzwalać 
z jarzma najrozmaitszych zmór. — wzamian 
dawać, spokój, równowagę — a koroną te- 
$o wszystkiego śmiech! 

Col... Piękne, prawda?! 
A u nas? 
Przeczytawszy ktoś powie: możeby i 

było dobre, ale gdzież tam. (machnie ręką), 
„mając tyle kłopotów i-trosk. 

Dobrze wiedzieć, zakonkluduję i przej- 
dzie do porządku dziennego. 

Czyżby u nas nie udało się coś w tym 
celu uczynić. Czyż niema młodzieży uniwer- 
syteckiej. Spróbujmy zacząć a odźwięk znaj- 
dzie się w szerokich warstwach społeczeń- 
stwa. 

Dąb. 

BRASŁAW. 

-  — Komunikat Brasławskiego Związku 
Ziemian. Zarząd kresowego Związku  Zie- 
mian powiatu Brasławskiego powiadamia W. 
Panów członków Ziemian, że z dniem dzi- 
siejszym otwarty został lokal kresowego 
Związku Ziemian powiatu  Brasławskiego, 

a | Wielki 

Wanda Malinowska-Oster- 
wina. 

Gdybym powiedział,że była uoso 
bieniem czaru i wdzięku, dałbym 1a- 

pidarną, ale wierną w ogólnem ujęciu 
charakterystykę Zmarłej. 

Mówiąc to o artystce scenicznej 

ma się zazwyczaj na myśli ów czar 

i wdzięk, które roztaczała na scenie. 

Osterwina jednak była żywem zaprze- 
czeniem promieniowania tylko i wy- 

łącznie na scenie: tych właściwości 

niewieścich, czy ludzkich - wogóle. 

Czar i wdzięk charakteryzował ją i w 
życiu codziennem, jako osobę prywat- 

ną. | ta okoliczność nadała wyjątko- 
wy charakter, rzadko spotykany, jej 
czarowi i wdziękowi scenicznemu. 

Bo' przeważnie bywa poprostu 
odwrotnie. Wyobrażenie o art.stce 

przechodzi ze sceny do życia, tworząc 

sumę widzianych, odbieranych wrażeń 
scenicznych— jako charakterystykę da 

nej osoby. Scena zapanowuje nad- 
życiem, iluzja zwycięza rzeczywistość, 
artysta pokonywuje człowieka. 

Rzadkie są wypadki niepoddawa- 
mia się przemożnym wpływom i Su- 

gestjom teatru. Nieliczni tylko artyści 
wielkiego talentu, ale i wielkiej rów- 

mocześnie indywidualności ludzkiej, 

nie zatracają swego oblicza duchowe- 

go jako ludzie prywatni i wychodzą 
zwycięsko z pod nielitościwej władzy 

teatru, narzucającego im wciąż nowe 

role, kształtujące i paczące ich indy- 
widuzlność prywatną. ° 

Do tych nielicznych i wyjątkowych 

należała Wanda z Malinowskich Oster- 
wina. 

Zapewne: pomogło jej w tem to 
wszystko, co nazywamy tradycją—po- 

. szej 

który mieści się w Brasławiu przy ulicy Pia- 
szczystej Nr. 3 

Stworzenie swego lokalu zostało spowo- 
dowane koniecznością ze względu na to, iż 
ziemiaństwo powiatu Brasławskiego do tej 
pory nie miało swego lokalu, i poprostu zmu- 
szone było każdorazowo coraz to w innem 
miejscu odbywać swoje posiedzenia, co pod- 
rywało powagę naszej instytucji, z którą w 
każdym bądź razie musiano się liczyć, jako 
z Instytucją reprezentującą bądź co bądź 
największy stan posiadania w powiecie Bra- 
sławskim. 

Z uwagi na powyższe zarząd kresowe- 
go Związku Ziemian pomimo trudności fi- 
nansowych postanowił nareszcie stworzyć 
swoją własną placówkę, odpowiadającą na- 

odności i naszego stanu posiadania. 
k becny został stworzony nasz własny 

tokal, w którym mieści się sekretarjat nasze- 
go Związku, oraz pokoje gościnne dla wszy- 
stkich naszych członków, a także przy tym 
lokalu jest stajnia dla koni, oraz pomieszcze- 
nie dla furmanów. 

Pokoje gościnne dla Pań i Panów zao- 
patrzone są w najniezbędniejsze potrzeby i 
wymagania, stajnia dla koni, oraz  pomie- 
szczenie dla furmanów, — dają gwarańcję 
dla wszystkich naszych P. P. członków na- 
ieżytego wypoczynku podczas przyjazdu do 
Brasławia czy to w sprawach  kresowego 
Związku Złemian, czy też w innych  spra- 
wach ogólno-powiatowych. t 

Ze względu na pewne koszty związane 
z utrzymaniem tego lokalu pobierane będą 
następujące opłaty: za jedno łóżko z poście- 
lą i ręcznikiem po lzł. 50 gr. od osoby ną 
dobę, od jednego konia umieszczonego w 
stajni po 50 gr. a następnie może być poda- 
wana herbata po 25 groszy za szklankę. 

W związku z powyższem upraszamy W. 
Panów członków o popieranie, z takim tru- 
dem stworzonej placówki, przez osobiste in- 
stalowanie się w naszym lokalu, jak rów- 
nież o. konieczne propagowanie naszego 
wspólnego lokalu pomiędzy. naszemi człon- 
kami Związku Ziemian. 

Do czasu stworzenia naszego lokału — 
Ziemiaństwo powiatu Brasławskiego przyjete 
żdżając do Brasławia — zupełnie było ro2- 
proszone, obecnie zaś obowiązkiem naszych 
członków jest zjednoczyć się na gruncie 
swoim t. j. w sekretarjacie Związku, w któ- 
rym to lokalu każdy z W.Panów członków 
znajdzie nietylko wypoczynek dla siebie lecź 
również przed załatwieniem swoich spraw 
może uzyskać odpowiednie wskazówki jak 
odnośne sprawy załatwić i do kogo się udać 
najskuteczniej o załatwienie spraw, dlatego 
też prosimy W. Panów o konieczne popiera- 
nie naszego lokalu, a mamy nadzieję że na- 
reszcie nasze kresowe Ziemiaństwo tą dro- 
gą zjednoczy się i stanie zwartym szeregiem, 
z którym nareszcie będą się wszyscy liczyć 
jako z potężną organizacją reprezentującą 
największy stan posiadania w powiecie Bra- 
sławskim. 

Z poważaniem Prezes. 

POSTAWY. 

— Zebranie rzemieślników. W dniu 3 
lutego b. r. odbyło się zebranie rzemieślni- 
ków chrześcijan i żydów w obecności in- 
struktora korporacyj przemysłowych. Po za- 
znajomieniu obecnych z.ustawą przemysło- 
wą były omawiane sprawy organizacji ce- 
chów mieszanych. Uchwałono zorganizować 
oddzielne mieszane cechy dla żydów i chrze- 
šcijan. Zebrani rzemieślnicy chrześcijanie 
wybrali komisję z p. Janem Zielińskim na 
czele, która złoży statuty cechu do legafi- 
zacji. 

  

Doroczny Bal Polskiego Czerwonego Krzyża 

yskusja alzacka w parlamencie francuskim 
PARYŻ, 8.II. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu lzby prowadzono dal- 

szą dyskusję nad interpelacjami w sprawach alzackich. Deputowany Bro ly 
twierdzi, iż stosowana Od trzech lat przez rząd polityka silnej 
błędy administracji przyczyniły się do pogorszenia sytuacji 

ręki oraz 
w Alzacji. 

Mówca zaznacza, iż żaden Separatyzm w Alzacji nie istnieje i zauważa, iż 

dzienniki autonomistyczne już nie wychodzą, zaś ogólny strajk nauczycieli 
ogłoszony został nie na skutek podżegania Rossiego, lecz na skutek ©- 

dezwy partji socjalistycznej. Następnie zabrał głos deputowany dolnego 
Renu Weidemann, wychwalając wysiłki, dokonane przez Francję dla Alza- 
cji od chwili zawieszenia broni, poczem stwierdził, że Alzacja jest i pozo- 
stanie francuską. Zkolei deputowany auto omistyczny Stiirmel oświadcza, 
że autonomizm jest jedynie ruchem regjonalistycznym, a nie separatystycz- 
nym i protestuje przeciwko wyrokowi wydanemu w Colmarze. Deputowany z 
Colmaru Haupt domaga się amaestji dla skazanych przez 
marski i oskarża rząd o stosowanie regime'u dyktatury względem 

współzawedników. Na tem dyskusja została 
południu, 

PARYŻ. 8. 2. (PAT). W zakończeniu debaty nad 
wysunął kwestję zaufania dia rządu, 
głosami przeciwko 256. 

trybunał col- 
jego 

zamknięta, Dalszy ciąg po 

rawami alzackiemi Poincare 
przyczem Izba odrzuciła wniosek socjalistyczny 339 

GENERALNA DEBATĄ BUDŻETOWA 
Posiedzenie izby Poselskiej 

WARSZAWA. 8. 2. (PAT). Izba przystą- 
piła do obrad nad budżetem Ministerstwa 
Skarbu. Sprawozdawca pos. Hołyński (BB) 
zaznaczył, że komisja podniosła prelimino- 
wane dochody zwyczajne o 127 miljonów, 
nadzwyczajne — o 28 miłjonów złotych. 
wydatki zwyczajne o 3.737 tys., nadzwyczaj- 
ne — o 14 miljonów. Sprawozdawca sprze- 
ciwił się poprawkom, zmierzającym do zni- 
żenia i tak zbyt szczupłych uposażeń urzęd- 
ników skarbowych. 

MINISTER CZECHOWICZ O ETATYZMIE. 
Po przemówieniach posłów Wożźnickiego, 

Czetwertyńskiego, Zaręmby i Farbsteina za- 
biera głos ministezgtskarbu Czechowicz, od- 
powiadając na zarzuty, iż rządowi brak pla- 
nu gospodarczego i niewyzyskania pełnomo- 
cnitw w celu wydania dekretów większej wa- 

i, przy nadmiarze dekretów małej wagi. 
ząd nietylko miał plan w zakresie polityki 

gospodarczej — mówił minister, — aie w 
znacznej części to zrealizował. Trzeba spe- 
cialnego daltonizmu polityczriego, aby tego 
nie zauważyć, aby nie zauważyć zrównoważe 
nia budżetu, utworzenia zapasów kasowyc!I, 
stabiuzacji waluty, zdobycia zaufania zagra- 
nicą i t.p. Pos. Rybarski imputował rządowi 
zamiary etatyzmu. Już przy otwarciu sesji 
oświadczyłem, że etatyzmi nietylko nie jest 
celem polityki rządowej, lecz przeciwnie, że 
rząd widzi przyszłość gospodarczą w inicja- 
tywie prywatnej. Oświadczenie to zrobiłem 
w porozumieniu z szefem rządu i wagi jego 
nie mogą zmniejszyć ani odmienne wyp 
wiedzenia resortowego ministra, ani tem bar- 
dziej elaboraty urzędników. Niektórzy uczed- 
nicy przeceniają rolę państwa i skuteczność 
administracji państwowej w - przedsiębiorst- 
wach. Obawy społeczeństwa dotyczące eta- 
tyzmu, powinny ustąpić wobec wyraźnego 
stanowiska rządu. Nie należy natomiast ża- 
mykać oczu na to, że etatyzm datuje się u 
nas od pierwszych dni bytu niepodleg.cgo, 
a źródło jego leży w psychice naszych sfer 
gospodarczych, skłonnych do przerzucania 
odpowiedzialnošci za zjawiska gospodarcze, 
a nawet za los poszczególnych  przedsię- 
biorstw i mówiąc o przedsiębiorstwach pań- 
stwowych i półpaństwowych, trzeba młeć na 
względzie te sukcesje, jakie rząd odzieJzi- 
czył. Za zdrowy etatyzm uważam pionier- 
stwo państwa w tych wypadkach, gdy brak 
funduszów z inicjatywy prywatnej, a w grę 
wchodzi zagadnienie gospodarcze, nie cierpią 
ce zwłoki. 

Najgorszą natomiast formą 'etatyzmu jest 
utrzymywanie z pieniędzy skarbowych przed 
siębiorstw, źle prowadzonych przez osoby 
prywatne. Nie znaczy to jednak, żebyśmy 
mieli utrzymywać w naszem posiadaniu wszy 
stkie przedsiębiorstwa, których skarb stał 
się właścicielem lub współwłaścicielem. Am- 
bicja urzędnika na dalszą metę nie potrafi 
nigdy dorównać przedsiębiorczości POWA. 
nej. Będziemy więc stopniowo wycofywać 

się z przedsiębiorstw, które mogą być prze- 
kazane kapitałowi prywatnemu, lecz musimy 
jednocześnie odzyskiwać zaangażowane fun- 
dusze państwowe. Pragnąłbym — mówił dą- 
lej minister, aby to moje oświadczenie poło- 
żyło kres dyskusji na temat etatyzmu, któ- 
ra przybrała zbyt szerokie rozmiary, zwłasz* 
cza zaś porównaniom z gospodarką nąszego 
wschodniego sąsiada, porównaniom szkod- 
liwym dla naszego kredytu nego, 

Mówiąc o reformie podatkowej, minister 
wspomina, że plan stabilizacyjny nfe zawiera 
wiążących tez, tylko przewidywał koniecz- 
ność reformy podatkowej, a dalej, zaznacza, 
że poza zastąpieniem podatku majątkowego 
podatkiem stałym, poza podatkiem grunto- 
wym i dodatkiem doń na samorządy, rząd 
zamierza stopniowo łagodzić podatek qbro- 
PW zreformować dochodowy. a ч 

inister obala dalej opinje, poruszane 
przez prasę, a podając w wątpliwość bez- 
stronność rządu przy dysponowaniu fundu- 
szami na Cele kredytowe, podaje w dłuż- 
szym wywodzie dane cyfrowe, zaznaczając 
że o nieżyczliwym stosunku do drobnego rol- 
nictwa mowy być nie może. 

BUDŻET MINISTERSTWA SPRAW WOJ- 
SKOWYCH. 

„ W końcu przemawiał jeszcze pos. Rybar- 
ski. Po Asia ai przystąpiono. do 
budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Sprawozdawca pos. Kościałkowski stwier- 
dze, że budżet, który wyszedł z komisji za- 
wiera w wydatkach 805.184.336 zł. tj. 36,6 
proc. wszystkich wydatków  administracyj- 
nych. Na dział przedsiębiorstw przeznaczo- 
no 19 i pół miljona, czyli razem przeszło 824 
miljony. Referent sprzeciwia się poprawkom, 
skreślającym i zaznacza, że wszelkie zfnniej- 
szenie kontyngentu żołnierzy w obecnych wa 
runkach jest niemożliwe, a skreśleni» wydat- 
ków na specjalne wyszkolenie oficerów i pod 
oficerów jest nawet sprzeczne z wnioskiem 
o skrócenie czasu służby wojskowej. W za- 
kończeniu referent zaznacza że budżet w Pol 
sce nie rośnie z taką szybkością, jak w in- 
nych państwach. ь 

Po prezrwie Izba przystąpila do dysku- 
sji nad budžetem Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych. Sprawozdawca pos. Kościałkow- 
ski sprzeciwia się wszelkim skreśleniom fun- 
duszów dyspozycyjnych i propagandowych, 
przyczem zaznacza, że w budżecie jest prze- 
widziana nowa placówka dyplomatyczna w 
Chinach, co może mieć znaczenie dla ekspor- 
tu polskiego. 

W końcu posiedzenia Izba zajmowała się 
budżetem emerytur i rent, referowanym przez 
pos. Krzyżanowskiego (BB). Po omówieniu 
tego budżetu prezes Najwyższej Izby Kon- 
troli Wróblewski udzłelał wyjaśnień w spra- 
wie biura budowlanego przy Ministerstwie 
Poczt i Telegrafów. 

Na tem dyskusję wyczerpano. Następne 
posiedzenie jutro o godzinie 10 m. 30. 

ul. Mickiewicza 13. 

Poezątek o godz, 22-ej 
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Kto ma prawo głosu w Sowiefach, 
Wciąż są jakieś wybory w Sowietach, 

to do sielsowietu, to do gubispołkoma to 
znów do N. S. S.P. R Toteż wielką wagę 
przywiąsuje się do prawa głosu. Nie dla- 
teso by ktoś miał ochotę głosować — 1 
tik zawsze zgóry określona osoba zostaje 
wybrana — ale, że pozbawiony teo prawa 
jest uważany za podejrzanego typa, za nie- 
solidnego obywatela. Nieudzielanie komuś 
praw wyborczych jest stale połączone z 
szykanami, karami i róznemi nieprzyjem- 
neściami 

Biurokracj« panoszy się, jak wiadomo, 
w Sowietąch zastraszająco a że urzędnicy 
nie grzeszą bystrością umysłu i dowcipem 
więc zabawnych pomyłek i zgoła nonsen- 
sów jest bez liku. 

Listy osób n'euznanych za godnych 
głosowania wywiesza się w publicznych 
m ejscach by nazwiska przeklęte stały się 
wszystkim znane. W mieście Majkop wid- 
niało pod literą M: 

Nazwisko: Majgorkow. 
Powód pozbawienia prawa głosowania: 

handlarz. 
„W głowę zachodzili mieszkańcy co to 

Majgorkow, nikt go nie znał, nikt o takim 
kupcu nie słyszał. Okazało się (nieprędko, 
nieprędko po dwóch  miesięcach do- 
piero), że jest zarejestrowane w mieście 
towarzystwo p. n. „Majkopskij gorodskoj 
komitet wzaimopomoszczy. Działalność ko- 
mitetu była niewielka, prowadzono tylko 
sklepik z niepotrzebnemi artykułami. 

Ku niemałej konfuzji dygnitarzy wy- 

tadmierne podatki spadkowe w Magiji 
pmyczyną npadka wielkich tortan 
W Anglji istnieją ogromne podatki 

od spadków. Są one tak wielkie, że 
żadna fortuna nie może się im ostać, 
zwłaszcza przy częstym przechodzeniu 
ź rąk do rąk. Przed paru dniami 
zmarł lord Durham. Liczył 74 lata i 
przed niespełna pół rokiem odziedziczył 
majątek po swym starszym bracie. 
Od spadku wynosz cego około miljo- 
na funtów szterlingów płaci się 25 
proc. na skarb państwa, natomiast od 
2 miljonów trzeba oddać aż 40 proc. 

Lord Durham zapłacił tedy rządo- 
wi 740.000 funtów szterlingów — po 
bracie bowiem pozostała ordynacja 
oszacowana na 2 miljony bez mała. 
Ponieważ lord Durham takiej sumy 
w gotówce nie miał przeto musiał 

sprzedać wspaniały pałac Lamphire 
oraz przyległe doń obszary. Nie było 
to proste i łatwe. Kupcy, rejenci, 
adwokaci nie odstępowali nieszczęsne- 
go, świeżo upieczonego lorda. Nigdy 
w życiu nie miał tvlu interesów i kło 

p tów na głowie. To też ze zdenerwo- 
wania i przemęczenia zachorował i u- 
marł. 

Dziedzictwo przypada w udziale 
wicehrabiemu  Lampton. Pozostało 
już zatem tylko około 1 miljona 300 
tysięcy funtów, urząd podatkowy wy- 
stawił żądanie na 560 tysięcy funtów. 

Ą zatem w przeciągu półroku wspa* 

miała ordynacja zostaje zniszczona 
zupełnie, majątek zredukowany o 

więcej, niż połowę — potomek wielkie- 

go magnata 
możnym człowiekiem. 

A warto zaznaczyć, że wicomte 

Lampton również nie jest pierwszej 

młodości. Co otrzymają jego spadko- 

biercy? oz. 

11 luty r. b., Poniedziałek, Salony Kasyna Oiicerskiego. Moc niespodzianek, piękne dekoracje sal, efekty świetlne. 

chodzenie, dom, środowisko; czyn 
niki, które tak wysoko stawiał Hipo- 
lit Taine w swoich badaniach ludzi i 
dzieł. Ale rozstrzygającym momentem 
była jej własna, wybitna indywidua! 
ność, odbiegająca od codzienności, 
od powszedniości, od szablonu. 

I dlatego— by jeszcze raz powtó- 
rzyć--nie poddała się Osterwina w 
całości ponętom teatru i nie stała się 
jego niewolnikiem. Z całą šwiado- 
mością i siłą człowiek ujarzmił w 
niej artystę dramatycznego. Jak rzad- 
kie są wypadki, kiedy bezstronny 
widz, objektywny obserwator może 
stwierdzić, że był artysta sceniczny, 
był aktor pozbawiony w zupełności 
pozy, sztuczności, przeżywania ról 
swoich w życiu, płytkiego przewciela- 
nia się wtedy, kiedy powinien być so- 
bą i tylko sobą. Powiem wyraź- 
niej; wielkimi są aktorzy, nawet 
największej miary, pozbawieni kabo- 
tynizmu choćby w najsympatyczniej- 
szej jego odmianie. | w tem była 
również wyjątkiem szlachetnym Oster- 
wina. 

Jej bezpośredniość, prostota, wy- 
czarowywanie najgłębszych nastrojów, 
odczuć, wrażeń siłą bogatej indywi- 
dualności odnosiły zawsze zwycięstwo 
nad tem wszystkiem, co nazywamy 

rzemiosłem, czy techniką sceniczną. A 
trzeba pamiętać, że należała do naj- 
znakomitszych artystek polskich, po- 
siadających sztukę aktorską mistrzow- 
sko opanowaną, wycyzelowaną, bo- 
gatą. 

Dowodem zwycięstwa bezpośred- 
niości artystki nad surowemi wymo- 
gami przepisów i zwyczajów Reduty w Reducie, zwłaszcza, w pierwszych 

niepozorny, ale latach jej pobytu w Wilnie, przestrze- 
charakterystyczny przykład: po dłuż- gany był surowo zwyczaj nieoklaski- 
niech będzie drobny, 

szej nieobecności w Wilnie ukazuje 

się przed paru laty Osterwina w 
„Diable i Karczmarce* Krzywoszew- 
skiego; przy otwartej scenie publicz- 
ność urządza jej owację, pomimo, że 

  
Wanda Osterwina w roli księżni- 
czki Feniksany w „Księciu Niezło 
mnym* Calderona — Słowackiego. 

wania wykonawców i przedstawień. 

Skoro wspomniałem Redutę, trze- 
ba słów parę poświęcić roli Osterwi- 
ny w tym zespole. | tu była jej rola 
wyjątkowa. Powiedział niedawno Li- 
manowski, że Reduta miała swoich 
Świętych i że tymi świętymi byli Oster- 
wina i Poręba. To uczuciowe określe- 
nie jej roli w Reducie można prze- 
transponowač na określenie konkre- 
tne: Osterwina prostowała często dro- 
gi i ścieżki Reduty, Prostowała swo- 
im niezawodnym instynktem kobiecym, 
taktem artystycznym, myślą wybitnej 
indywidualności. Znajdowała zawsze 
najtrafniejsze wyjście z sytuacji, na- 
prowadzała na najsłuszniejsze roz- 
wiązania artystyczne, zakreślała pośre- 
dnio siłą  intuicjj nowe perspe- 
ktywy i drogi. 

Jak nieocenioną poprostu było 
to właściwością, wie ten tylko, kto zna 
trudności i niebezpieczeństwa, jeżące 
się na drodze teatru, szukającego no- 
wych wartości i dążącego do nowych 
zdobyczy. Pierwsze lata Reduty były 
właśnie pracą nad zdobyciem nowych 
wartości ideowych, estetycznych, tech- 
nicznych w nowoczesnym teatrze. | w 
tem zadaniu zapewne dyr. Juljusz 
Osterwa i prof. Mieczysław Limanow* 
ski zdobyli nieoszacowaną wprost re- 
alizatorkę w osobie Osterwiny. Gdzie 
zawodził zmysł artystyczny i pomysły 
ideowe Osterwy, gdzie zawodziła intu- 
icja i niezmordowana pomysłowość 
Limanowskiego—tam znajdował zaw- 
sze zastosowanie instynkt indywidual- 
ny Osterwiny. Była dobrym duchem 
Reduty, którego wartość nie da się 
zmierzyć kategorjami praktycznych li 
tylko zdobyczy. Śmiało można powie- 
dzieć, że jeśli twórcami i kierownika- 
mi Reduty byli Osterwa i Limanowski, 
inspiratorem jej natchnień, animatorem 

poczynań była Osterwina. Zgranemu, 
dobranemu Zespołowi właśnie była po- 
trzebna ta siła natchnienia, ta wyobra- 
źnia twórcza, którą wnosiła Oster- 
wina. 

Pracę swoją sceniczną rozpoczy- 
nała w Wilnie i Krakowie. W Wilnie 
ówczesna atmosfera, moment politycz- 
ny nadawał teatrowi wyjątkowy cha- 
rakter i wyjątkowe powołanie, W 
teatrze pani Młodziejewskiej ognisko- 
wała się myśl narodowa, z teatru te- 
go przemawiała literatura, teatr ten 
był wyrazicielem społecznych i poli- 
tycznych sił polskich, polskiego stanu 
posiadania, Osterwina szturmem zdo- 
bywa przednie pozycje w tym teatrze. 
Występ jej w „Pani Walewskiej" u- 
stalił jej sławę sceniczną. W Krako- 
wie zaś szlifowała swą sztukę „aktor- 
ską pod kierunkiem Ludwika Solskie- 
go. Można powiedzieć śmiało, że kto 
z aktorów przeszedł tę szkołę, wyno- 
sił na całe życie gruntowny kapitał 
solidności aktorskiej. 

Okres wielkiej wojny przechodzi 
na emigracji w Kijowie i Moskwie, 
gdzie dźwiga na sobie ciężar najod- 
powiedzialniejszych ról. Po powrocie 
do kraju pracuje w teatrach warszaw- 
skich i w Reducie, zawsze wybijając 
się na czoło siłą swego talentu, mo- 
са indywidualności, czarem i wdzię- 
kiem kobiecym. 

„Trudno mi byłoby w tej chwili wy- 
liczyć szczegółowo role, jakie kreowa- 
ła w przeciągu swej karjery aktor- 
skiej. Była ich mnogość i rozmaitość 
niezwykła. Tworząc  Feniksanę w 
„Księciu Niezłomnym* Calderona — 
Słowackiego, księżni.zkę w „Sułkow- 
skim” Żeromskiego, umiała jedno- 
cześnie wybitnie zasilać role współ- 
czesnego repertuaru polskiego od Sło- 

stanie się li tylko za- 

mazano nięszczęsnego Majgorkowa ze zło- 
wieszczej listy. < 

Wieś Płudowo w Briańskiej gubernii 
otrzymała nastąpującą wskazówkę: wierzą- 
cych wykluczyć od wyborów. 

„Dobrze to mówić „wierzących*, my- 
śleli prezes i sekretarz sielsowielu, a któż 
to wie kto jest wierzący a kto nie, cer- 
kiew Zamknięta nik do niej nie chodzi — 
no a wykluczyć kogoś trzeba. 

_„_ Ostatecznie postanowili pójść zapytać 
się popa, który mieszkał sobie we wsi jako 
prywatny, zwykły cywil. Bardzo się ucie- 
szył pop, Że przydał się na coś i že ni 
zapomniano o jego kapłańskim charakte- 

rze. Poradził następujący trick: otworzyć 
w niedzielę cerkiew, bić w dzwony i ob- 
serwować kto wejdzie do świątyni — ten 
znaczy i wierzący. Prezes i sekretarz przy- 
klasnęli na ten pomysł, zaopatrzyli się w 
papier i ołówki, kazali parobkowi wieźć na 
dzwonnicę i tarmos'ć sznury, stąnęli przy 
samych drzwiach i czekali. 

Ledwo rozległy się dawno niesłyszane 
dźwięki zbiegli sę ludzie. „Patrzcie cerkiew 
otwarta” wołały baby „zdaje się że i ba- 
tiuszka jest w środku* mówili mężczyźni. 
l wszyscy hurmem poleźli do środku, tyle 
lat nie byli w cerkwi, zapomnieli prawie 
jak wygląda. 

Prezes i sekretarz nie zapisywali. Mu- 
sieliby zapisać całą wieś, któżby głosował, 
jakiżby to był skandal: wieś Płudowo jest 

wierząca; wszyscy, oprócz prezesa, sekre- 
tarza i popa — nie, na taką wieś zjecha- 
łaby rewizja z Briańska. Przeklinając popa 
i jego głupi projekt postanowili obaj dy- 

gnitarze uprawomocnić całą wieś do wy- 
borów, całą prócz popa! Nie pomogły pro- 

testy i skargi biednego popa, nie zważano, 

że od 7 lat prowadzenie jego było bez 22 
rzutu: uczęszczał na zebrania, gardłował zś 
komuną, upijał się cztery razy na tydzień 
— zapomniano o tych wszystkich zasłu- 

gach i wywieszono go ną czarnej liście. 
W innej wiosce, w Żukowie mieszka 

niejaki Katz. Pijaczyna dobrotliwa, próżniak 
i złodziejaszek. Otóż regularnie przed każ- 
"demi wyborami pozbawia się Katza prawa 

głosu jako bogatego kupca leśnego. Rów- 
nie regularnie Katz wnosi zaświadczenie. 
że bogaty kupiec był w Żukowie przed 
10 laty, że uciekł a on nie ma z tamtym 
nic wspólaego. Wtedy przywraca się Kat- 

zowi prawa. ž 

Oczywiście wszyscy wiedzą kim jest 

Katz ale, że w spisie mieszkańców figuruje 
i kupiec, więc pijaczyna musi wciąż udo- 

wadniać, że nie jest tamtym Katzem. Jest 

to podobno największa jego troska — co 
parę miesięcy pisać podanie, * k 

ra. 

а— — — — 
Aby dać możuość s4erukim  war- 
stwom publiczności obejrzeć nie- 

śmiertelne dzieło 

PAN TADEUSZ 
ADAMA. MICKIEWICZA 

Dyrekcja KINA „HELIOS* demon- 
struje ten flm codziennie od godz, 
2ej do 4-eji od 4-ej do Gej po 
cenach zniżonych: Balkon 50 gr. 
parter I zł. (na wszvstkie miejsca). 

Od godz. 6-ej „JACHT ROZKO- 
SZY* i REWJA na scenie. 
(SALA DOBRZE OGRZEWANA) 

CZEKOLAD 

a"
 

  

  

ML5SZNAZJASNA. 

wackiego poprzez Żeromskiego, Wy. 
spiańskiego, Tetmajera, Perzyńskiego 
do Szaniawskiego i autorów najmłod- 
szych. Repertuar zagraniczny, z Wil- 
dem na czele miał w niej zawsze 
interpreżatorkę niezawodną, 

Tajemnica sztuki jej scenicznej po- 
legała na wyjątkowej wnikliwości psy- 
chologicznej, pełni plastycznego ry- 
sunku postaci, żywości wizji artystycz- 
nej. Jeśli do tych walorów dodamy 
ów stale ujmujący czar i wdzięk, 
natchnione prostotą i naturalnością— 
zdołamy ogarnąć myślą bogatą indy- 
widualność artystycznej Osterwiny, 

Słusznie się twierdzi, że wielka li- 
teratura dramatyczna powstaje tylko 
z siły talentu i siły natchnienia, nie- 
krępowanych żadnemi względami u- 
bocznemi. Ale są dzieła literatury, 
nieprzemijającej wartości, powstałe z 
myślą o znakomitym aktorze, maj 
cym odtwarzać rolę naczelną,  Wie 
niesie, że z myślą o Osterwinie pow- 
stało jedno z najpiękniejszych dzieł 
scenicznych Żeromskiego. Ma to być 
„Sułkowski*, w którym Osterwina 
istotnie odtwarzała niezapomnianą krea 4 
cję w roli księżniczki. 

Niech to będzie miarą jej talentu 
i jej indywidualności, A mówiąc to 
pamiętać trzeba zawsze, że długo. 
trwałe niezdrowie, zwłaszcza w latach 
ostatnich, nie pozwoliło Osterwinie 
systematycznie rozwijać bogatych za- 
sobów swej organizacji artystycznej, 
śmierć zaś nieoczekiwana, a tak przed- 
wczesna, nie dała jej ujawnić w całej 
pełni tajemniczego uroku indywiduaf 
ności człowieka niepowszedniego. 

W. P. 
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"ls nictwa i szkodników ryb, 

UKE I 
jednslifą akcję. 

| + Pian pracy Związku kėlek i orga- 

' mizacyj rolniczych ziemi Wileńskiej 
patrz „Tygodnik Rolniczy“ Nr. 3—4) 
przewiduje między innemi „utworzenie 

przy Związku etatu instruktora ryba- 
ctwa. W programie pracy tego pod- 

działu będzie organizacja spółek ry- 

backich mających za zadanie przepro- 
wadzenie na zasadach spółdzielczości 

tacjonalnego połowu ryb w licznych 

rzekach i jeziorach naszego kraju a 

następnie sporządzanie projektów za- 

kładania stawów rybnych w gospodar- 

stwach skomasowanych, które coraz 

częściej do Związku o to się starają". 

Ponadto według obiegających po- 

głosek, w związku z przejściem wód 

państwowych pod zarząd dyrekcji la- 

sów państwowych ma być podobno 

stworzony przy tych urzędach etat in- 

spektora rybackiego. 
Przypuszczamy, że w pierwszym 

wypadku nie brano pod uwagę istnie- 

nia „Towarzystwa Rybackiego w Wil- 

nie“, w drugim zaś — etatu inspektora 

rybackiego przy urzędach wojewódz- 

kich. 
Nie od rzeczy więc przypomnieć, 

jakie zadania ma Towarzystwo Ry- 

backie. Celem jego jest szerzenie i pod- 

niesienie kultury rybackiej oraz two- 

rzenie pomyślnych warunków dla ho- 

dowli, przetwórstwa i zbytu ryb przez: 
1) dokładne zaznajamianie się i prowa- 

dzenie statystyki wszelkich gospodarstw ry- 
heych, 

2) wspieranie naukowych badań rybac- 
kich, 

3) rozpowszechnianie wiedzy rybackiej 
w drodze organizowania kursów, wykładów 
i przez wydawanie czasopism, broszur i t. p. 

4) szerzenie praktycznych wiadomości o 
racjanalnej hodowli ryb na wodach natural- 
nych i sztucznych, 

-. 5) doskonalenie organizacji metod po- 
łowu ryb i narzędzi rybackich, 

6) nadzór i zapobieganie niszczeniu wód 
4. zw. dzikich, 

7) utrzymywanie własnych gospodarstw 
rybnych, sztucznych wylęgarni i zakładów 
doświadczalnych, 

8) udzielanie swoim członkom  facho- 
wych porad i ułatwień przy zakładaniu go- 
spodarstw rybnych i prowadzeniu racjona|- 
nej gospodarki, 

9) ułatwianie zbycia i nabycia tąrlaków, 
narybków i kroszków, karmu dla. ryb, na- 
rzędzi rybackich i t. p. L 

10) wyznaczanie nagród za tępienie kłu- 

11) urządzanie wystaw, konkursów i 
popisów rybackich, 

12) zakładanie i popieranie 
rodzimego przemysiu rybackiego, 

13) zakładanie autonomicznych sekcyj 
rybackich, oddziałów prowincjonalnych, mia- 
nowanie delegatów i t. p. 3 

14) utrzymywanie bibljoteki, 
biura i urzędników, adi 

15) współpracę z innemi organizacjami 
rybackiemi i im -pokrewnemi w Polsce i za- 
granicą. 

Zakres działalności, jak widzimy, 

bardzo duży, któremu podołać może li 

tylko organizacja posiadająca dosta- 

teczną ilość sił fachowych. Skład T-wa 
czyni temu zadość. Stąd też wypływa 

obowiązek społeczeństwa jaknajwydat- 
sfejszego poparcia poczynań tego zrze- 
szenia. Tworzenie poddziałów rybac- 

kich przy innych dobrowolnych orga- 

nizacjach rolniczych wprowadzić tylko 

może zamęt do jednolitej dotychczas 

akcji, wywołując potrzebę koordynacji 

poszczególnych posunięć, która zwykle 

kańczy się interwencją czynników rzą 

dowych, dysponujących subwencjami. 
Pozatem należy liczyć się z możliwo- 
ściami subwencyjnemi, bowiem pow- 

stanie takiego poddziału wobec braku 
własnych środków z reguły oznacza 
konieczność uruchomienia na to no- 
wych kredytów rządowych. 

W tej sprawie od jednego z człon- 
ków T-wa otrzymałem list, w którym 
ten pisze między innemi, że projekt 
Związku o utworzeniu poddziału ry- 
backiego Przypomina mu humorystycz- 
ny obrazek: pędzi jeździec trzymając 
się grzywy; — dokąd pędzisz, pyta 
znajomy. Odpowiedź — spytaj konia”. 
___ Widoczny jest subjektywizm, w tej 
jednak ocenie projektowanego utwo- 
rzenia poddziału rybackiego tkwi 
stwierdzenie rzeczywistego faktu: po- 
nosi nas zapał do pracy, ponosi szcze- 

re dążenie do podniesienia wytwórczo- 

placówek 

muzeum, 

K. ści w poszczególnych dziedzinach, po- 
osi obawa przed zaniedbaniem jakie- 

gokołwiek odcinka na polu gospodar- 
czem. 

W danym jednak wypadku obawa 
ta jest niesłuszna. Związek kółek i or- 

-+ ganizacyj rolniczych mógłby  znako- 
micie przyczynić się do naprawy sto- 

sunków w dziedzinie rybactwa nie 
przez tworzenie specjalnego poddzia- 

łu rybackiego, lecz żywą i ścisłą współ-- 

pracą z Towarzystwem Rybackiem, wy 
korzystując swój autorytet moralny 
wśród szerokich warstw rolniczych dla 
większego zainteresowania się ogółu 

rolników zadaniami i poczynaniami 
T-wa. Miałoby to doniosłe znaczenie 
już z tej chociażby racji, że brak usta- 
wy rybackiej sprzyja rabunkowej go- 

spodarce a wszelkie nawoływania co 

do konieczności gospodarki racjonal- 

nej posłuchu wśród szerokich warstw 

rolniczych nie znajdują. 

Dobrze się stało, że Związek K. i 

O. R. poruszył sprawę organizacji spó- 

łek rybackich na zasadach spółdziel- 

czych oraz sporządzania . projektów 

stawów sztucznych. Statut T-wa Ry- 

backiego o tych zadaniach przemilcza 

i w każdym razie wyraźnie je niekonkre 

tyzuje. Nałeżałoby tu wprowadzić pe- 

wne uzupełnienia. 

H—=ski. 

INFORMACJE. 
Kto naraża kupców na straty? 
Mamy do zanotowania świeży fakt nie- 

lszenie się t. zw. sfer „miarodajnych* z in- 
tereszmi ogółu kupieckiego, co w rezultacie 
przyczynia kupcom dotkliwe straty. 

Kilku kupców wileńskich,  wędliniarzy 
wysyła systematycznie do Francji transporty 
szynek i wędlin litewskich. Transporty te 
jako raležące do kategorji łatwo psujących 
się nadawane są bagażem eksportowym 
(dwa razy droższym) i idą tranzytem przez 
tcryicrjum Niemiec. 

Jeden ze wspomnianych kupców  wy- 

DSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
słał w» dniu 14 ub. m. transport 628 kilo ś 
oczekiwał już na potwierdzenie odbioru gdy 
tymczesem 26 ub. m. otrzymał z kolei za- 
wiadomienie o tem, że „wobec zatrzymania 
towaru na stacji granicznej Neu Beutschen 
(Nowy Zbąszyn), co spowodowane zostało 
zakazem wwozu do Niemiec ładunków idą: 
cych z Polski towar wysłany został (na ra- 
'chunek wysyłającego) z powrotem do Wil- 
na“, Po dwóch dniach towar wrócił i... ku- 
piec zapłacił za koszty przesyłki równo 500 
złotych. Transportów takich zwrócono kilka, 

Sprawa ta nasuwa nam dwa przypu- 
szczenia: albo mamy tu do czynienia z no- 
wym przejawem szykan ze strony niemieckiej 
albo też jest tu niedopatrzenie ze strony 
władz kolejowych, które musiałyby wiedzieć 
o ewentualnych wygaśnięciach konwencji 
tranzytowej polsko-niemieckiej, a co zatem 
idzie musiałyby wydać odnośne instrukcje 
poszczególnym stacjom — aby te nie przyj- 
mowały ładunków tranzytowych. 

Pozatem stwierdzić tu musimy  zawo- 
dność wys yłania towarów ekspresem, skoro 
na przewóz od st. Wilno do Zbąszyna i z 
powrotem potrzeba aż 14 dni. To nie jest 
pośpieszne, a raczej żółwie tempo. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Zeznania o obrocie za rok 1928. W 
związku ze zbliżającym się ostatecznym ter- 
minem składania zeznań o obrocie za rok 
ubiegly, Wilenska Izba Skarbowa przypomi- 
na, że płatnicy, którzy do dnia 15 lutego nie 
złożą zeznania o obrocie, osiągniętym za 
rok 1928 nie będą mieli prawa kwestjonowa 
nia wymiarów, uskutecznionych przez wła- 
dze skarbowe. Niezależnie od tego za niezło- 
żenie zeznań o obrocie opieszali ulegną ka- 
rom pieniężnym. 

7 S IO 

Konferencia Ww sprawie pomocy rolnicfwu, 
W dniu wczorajszym o godz. 10 ej ra- 

no odbyła się w Wileńskim Urzędzie Wo- 
jewódzkim przedwstępna konferencja przed- 
stawicieli Organizacyj rolniczych, ktorą 
zwołał p. Wojewoda Wileński Raczkiewicz 
dla omówienia sprawy współdziałania czyn- 
nika społecznego w prowadzonej !przez 
władze państwowe akcji pomocy [ludności 
dotkniętej klęską nieurodzaju. 

Przewodniczył konferencji p. Wojewo- 
da Raczkiewicz: a uczestniczyli w niej pp. 
wicewojewoda Stefan Kirtiklis, przedstawi- 
ciel Związku Ziemian prezes Hipolit Gie- 
czewicz i M kulicz-Radecki, dalej reprezen- 
tant Związku Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych z. Wileńskiej Stan. Osiecimski, przed= 
stawiciel Związku Rewizyjnego Polskich 
Spółazielni Rolniczych Antoni Kokociński, 
przedstawiciel Rady Wojewódzkiej „Osadni- 

ków Wojskowych Jozef Fela-oraz naczel- 
nicy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego 
pp. Jocz, Rakowski, Szaniawski i inni. 
Ozywiona dyskusja toczyła nad sposoba- 
mi jak najrychlejszego i najwydatniejszego 
pośpieszenia ludności z pomocą. 

Organizacje społeczno gospodarcze 
wystąpiły z inicjatywą dokonania zbiórki 
ofiar aa rzecz ludności dotkniętej nieuro- 
dzajem. Wobec tego postanowiono celem 
zgrupowania czynników społecznych | 

i skooidynowania akcji spo- 
łecznej z akcją rządową powołać komitet 
ponzocy ludności dotkniętej nieurodzajem. 
W ślad za dzisiejszą wstępną konferencją 
ocbędzie się w najbliższych dniach zebra- 
nie urganizacyjne, które wybierze wspom- 
niaay komitet. 

Przygotowania do uroczystości 350-lecia Onówersyfetu $. R. 
W dniu wczorajszym przyjęci byli przez p. Wojewodę Raczkiewicza 

JM Rektor USB ks. prof. Cz. Falkowski oraz marszałek senatu prof. Szymań- 
ski, którzy konferowali z p. Wojewodą w sprawach związanych z organiza- 
cją obchodu 350 lecia istnienia Uniwersytetu. 

Jak się dowiadujemy uroczystość ta zorganizowana ma być w następ- 
ńym t.j. 1929 - 30 roku akademickim i prawdopodobnie połączona zostanie 
z 10-leciem wskrzeszenia prac Uniwersytetu. Ostateczny termin nie został 
jeszcze ustalony. Projektowane jest m. in. połączenie tych uroczystości z 
dniem otwarcia roku akademickiego. 

Konferencja wczorajsza ma więc tylko 
czych. 

KRON 
SOBOTA 

8 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 58 

Apelonji Zach. sł. o g. 16 m. (8 
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Scholastyki   

  

meteorologiczne Zakiadu 
Meteorologji U. S. B, 
z dnia 8 — II. 1929 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m į Ы 

Temperatura | 
średnia 

Opad za do- 
bę m. m. 

„ 240C 
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Wiatr е : przeważający \ Północno wschodni. 

Pogodnie. 
Minimum za dobę — 35:C. 
Maximum na dobę — 90. 
Tendencja barometryczna: spadek, nastę- 
pnie wzrost ciśnienia. 

ERZE 

KOŚCIELNA. 
— ]. E. Biskup Michalkiewicz dziś rano 

wyjechał do Białegostoku na dni kilka w 
sprawach kościelnych. 

* URZĘDOWA 
— Wojewoda Lidzki z wizytą u wojewo- 

dy Raczkiewicza. W dniu wczorajszym zło- 
żył wizytę p. wojewodzie Raczkiewiczowi 
bawiący w Wilnie w sprawach prywatnych 
wojewoda łódzki p. Wł. Jaszczołt. W kilka 
odzin potem p. wojewoda rewizytował p. 
aszczołta. 

służbowe w Urzędzie 

Uwagi: 

— Przeniesienie 
Wojewódzkim. Przydzielony przed kilku dnia 
mi do Urzędu Wojewódzkiego mjr. Jerzy 
Tramecourt delegowany został przez p. W0- 
jewodę do Starostwa Dziśnieńskiego w Głę- 
bokiem w celu odbycia praktyki administra- 
cyjnej. 
ы і Narada sekretarzy pow. Komitetow 

P. W.iW.F. W dniu wczorajszym zebrali 
się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego na 
naradę sekretarze Powiatowych Komitetów 
W. F.iP. W. Zebranie zagaił p. Wojewoda 
wileński Władysław Raczkiewicz, podkreśla- 
jąc w swem przemówieniu wielką doniosłość 
wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego ludności łudności na terenie woj. 

wileńskiego. P. Wojewoda witał tę pier- 
wszą naradę sekretarzy Komitetów Powiato- 

wych jako fakt, który ma się przyczynić do 
skonsolidowania działalności w tej dziedzi- 
nie i do skierowania akcji na nowe mocne 
tory. W zebraniu, któremu przewodniczył p. 
mjr. Fiełdorf, ARG wojewódzkiego komi- 
TE WWW, RZ „ naczelnik 
wydziału wojskowego Urzędu Wojewódzkie- 
go p. Stefan Wiśniewski oraz sekretarze 
wszystkich Komitetów Powiatowych W. F. i 
P . W. Załatwiono cały szereg aktualnych 

zagadnień i spraw z dziedziny W, F.i P. W. 
a przedewszystkiem preliminarze budżetowe 
poszczególnych Komitetów Powiatowych. 

MIEJSKA. 

w le budowy rzeźni miejskiej. 
Kosztorys budowy nowej rzeźni _ miejskiej 
wynosi około 4 miljonów złotych. Zaciągnię- 

charakter prac przygotowaw- 

IKA 
cie na ten cel pożyczki nie opłaci się, ponie- 
waż spodziewane dochody z nowej rzeźni 
niewystarczą na opłatę procentów. Wobec 
tego Magistrat projektuje zebrać fundusz na 
budowę rzeźni drogą ustalenia specjalnych 
dopłat po 2 zł. od sztuki bydła rogatego i po 
30 gr. od cieląt, owiec i kóz. 

— Prywatny ruch budowiany w Wilnie. 
Zgodnie z danemi Magistratu, w III kwarta- 
le ub. roku wykończono budowę 20 budyn- 
ków mieszkalnych. 

SZKOLNA. 
PrZzemianowanie szkoły, _ Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne- 
4 w dniu 1 grudnia 1928 r. przemianowało 
aństwową Szkołę Murarską na Państwową 

Szkołę Rzemiósł Budowlanych w Wilnie. 
Obecnie Szkoła obejmuje dwa wydziały — 
murarski i ciesielski; w przyszłości do wy- 
działu ciesielskiego doda się stolarstwo bu- 
dowlane i jeszcze jeden wydział — stawianie 
pieców z kafli (zduństwo). 

Kurs nauki na każdym wydziale trwa 
2 i pół lat. Rok szkolny zaczyna się wiosną; 
przyjęcie uczni do szkoły odbywa się w 
końcu miesiąca z Szkół R 

— Dyrekcja owej Sz е- 
mieślniczo-Przemysłowej w Sia uprasza 
rodziców i opiekunów uczni o przybycie do 
Szkoły (Kopanica Nr. 5) dnia 10 lutego o 
godz. 13-ej celem poinformowania się o po- 
stępach w nauce i sprawowaniu. Dyrekcja 
prosi o najliczniejsze stawienie się. : 

— instruktorów oświaty  poZa- 
szkolnej. W dniu 7 m. b. rozpoczęły się w 
Kuratorjum obrady zjazdu instruktorów 
oświaty pozaszkolnej ze wszystkich powia- 
tów Okręgu Szkolnego Wileńskiego. Obrady 
odbywają się w obecności kuratora Okręgu 
p. Pogorzelskiego i przy udziale naczelnika 
wydziału p. odkowskiego i instruktora 

oświaty pozaszkolnej w Kuratorjum p. Dra- 
cza. Zjazd trwać będzie do dnia 9 b. m. 
włącznie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Oddział Wileński P. T-wa Euge- 

nicznego, oprócz organizacji cyklu odczy- 
tów „o wyborze zawodu” które zostaną wy* 
głoszane w Sali Śniadeckich U. S. B., już 
zaczynając od soboty 9-il, uruchomił Po- 
radnię Eugeniczną („Żeligowskiego 4), skła- 
dającą się z następujących działów (pro- 
wadzonych przez lekarzy stosownych spe- 
cjalności): !) badanie stanu zdrowia, które 
ma doniosłe znaczenie zapobiegawcze, gdyż 
w razie stwierdzenia podejrzenia fia począ- 
tkujace cierpienie, często w porę da mo- 
tność takowe likwidować lub zatrzymać 
jego rozwój; 2) przedślubny dział propa- 
guje zasady należytego doboru małżeńskie 
go przez wskazywanie osobom pozostają- 
cym w stanie wolnym tych czynników 
szkodliwych, które mogą uiemnie wpłynąć 
na zdrowie potomstwa (choroby wenerycz- 
ne, płciowe, gruźlica i inne choroby we- 
wnętrzne, zatrucia przewlekłe jak np. alko- 
holem, choroby szkodliwe, wadliwa dzie- 
dziczność i inne. 3) porady małżeńskie - 
możliwe usunięcie wyników w razie skon- 
statowania wyżej wskazanych czynników 
szkodliwych, higiena pożycia małżeńskiego, 
ustalenie przeszkód płodności i t. p. 4) po- 
rady matkom w ciąży, które zarazem obcią- 
żune są temi cierpieniami, niebezpiecznemi 
dla nich szmych i dła potomka; 5) dział 
psychoanalizy indywidualnej— badanie stro- 
ny psychicznej, zdolności, skłonności i t. 
p. u poszczególnych jednostek; 6) dział 
wyboru zawodu, który pozostaje zasadą, 
iż tylko „odpewiedni ludzie na odpowied- 

eny Ir. 

  

Are 
zmarł, opatrzony Św. Sakramentami, w Wilnie dnia 8-g0 lutego, 

przeżywszy lat 6l 

ła Św 
Eksportacja z mieszkania przy ul. Mickiewicza 22 m. 2, do kościo- 
Jakóba odbędzie się dnia 9 lutego o godz. 5-tej p. p. 

Nabożeństwo żałobne z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz 
Antokolski odbędzie się w kościele Św. 
godzinie 18 rano. 

Jakóba dnia 11-go lutego 0 

RODZINA. 

nich stanowiskach" mogą dać maximum 
korzyści dla społeczeństwa. 

— W sali „Ogniska kolejowego" w Wil- 
nie przy ul. Kolejowej Nr. 19 w dniu 10 
lutego r. b. o godzinie 18-ej profesor gimna- 
zjum A. Mickiewicza, Zygmunt Hryniewicz, 
wygłosi odczyt na temat „Znaczenie prohi- 
bicjj w życiu społeczno-rodzinnem*. Słowo 
wstępne wygłosi d-r Tomaszewicz. Ekspona- 
ty ziłustruje d-r Borysewicz. 

— Z zebrań dyskusyjnych „Odrodzenia". 
Dalszy ciąg dyskusji na temat „Ekonomiczne 
możliwości socjalizmu” został odłożony na 
drugą z rzędu niedzielę 17 bm. 

W najbliższą niedzielę 10-ego bm. o $ 
11 min. 30 w sali I Gmachu Głównego US] 
wygłosj referat. prof. dr. Marjan Massonius 
na temat „Materjalizm i pozytywizm w sto- 
sunku do katolicyzmu". 

Jak zwykle wstęp dla światu uniwersytec- 
kiego wolny, a goście są bardzo mile wi- 
dziani. 

—Litewski Bank elczy, 1 b. m. 
w klubie litewskim odbyło się zebranie, na 
którem rozważano kwestję założenia litew- 
skiego banku spółdzielczego. Po dokładnem 
rozważeniu sprawy, zebranie uchwaliło za- 
ložyč „Litewski Bank Spółdzielczy' oraz wy- 
brało radę nadzorczą, w skład której weszli 
p. p. Welecki, Szpokas, Krutulis, dr. Olsej- 
ko, Matjoszajtis i Budrewicz. Statut banku 
jest już opracowany. 

RÓŻNE 
— O ukrócenie sz.ierów. Dnia 6.2. 1929 

o godzinie 1-ej minut 25 w południe, auto- 
bus Nr. 14352 wjechał całym pędem na. cia- 
sny w tem miejscu chodnik, na ul. Zamkowej 
pod domem nr. 24. W tej chwili rozległ się 
przeraźliwy krzyk; dziewczynka lat 13 - 14 
leżała na chodniku i z trudnością usiłowała 
się podnieść, widocznie było silnie poturbo- 

wana. Е 
Innym razem autobus taki może przeje- 

chać na śmierć dziecko, albo kogoś doros- 
łego. Trudno przecież zeskoczyć na bok ko- 
muś, idącemu po chodniku i nie spodziewa- 
jącemu się tego rodzaju niebezpieczeństwa, 
ze strony pi jarrego czy też nieprzytomnego 
szofera, я 3 

Mając dzieci, z przerażniem myślę jakże 
niebezpieczeństwo grozi im z tej strony, jeś- 
li wježdžanie na chodniki autobusów, dla 
szybszego wyminięcia chwilowego zatoru na 
wąskiej ulicy, ujdzie bezkarnie i stanie się 
przyzwyczajeniem już i tak z niczem się nie 
liczących szoferów. Kilkakrotnie poruszana 
w. prasie kwestja szybkiej i nieuważnej jazdy 
szoferów i rozmów, prowadzonych stale 
przez nich w czasie jazdy, nie odniosła do- 
tąd żadnego rezultatu. Domagać się należy 
usunięcia natychmiast szofera, który dnia 6 
o godz. 1-ej, 25, prowadził autobus nr. 14352. 
W tym celu przypominamy ten fakt Staro- 
stwu Grodzkiemu, w nadziei, że kara nie mi- 
nie wyniwajcy. 

— Tow. Zwoł. Nowocz. Wychowania. 
Dnia 10 b. m. o godz. 3-ciej po poł. roz- 
poczyna się kurs „planu  Daltońskiego w 
szkołe powszechnej * w sali Kuratorjum O. 
S. W. Wolana 10. Kurs będzie trwał do 12-11 
włącznie, zapisy będą przyjmowane na miej- 
scu za opłatą 5 zł. od godz. 2-giej po poł. 

BALE I ZABAWY. 
— Zabawy w Ognisku Akademickiem. 

Dzisiaj w Ognisku Akademickiem odbędzie 
się ostatnia w bieżącym karnawale „Sobót- 
ka'. Początek o godz. 22. We wtorek dnia 
12 lutego r. b. na zakończenie karnawału 
zabawa taneczna. Początek punktualnie o g. 
6-ej wieczorem, koniec o godz. 12-ej. 

1EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Łutnia*). Wystę- 

py Karola Adwentowicza. Dzisiejsza premje- 
ra. Teatr Polski, licząc się z całą publiczno- 
ścią wileńską, uczęszczającą do Teatru, dziś 
dzięki gościnie Karola Adwentowicza po raz 
pierwszy wystawia sztukę An-skiego „Dzień 
i noc”, która ma specyficzne tło legendy 
chasydzkiej. W Wilnie sztuka ta w przekła- 
dzie polskim nigdy graną nie była, natomiast 
jest znaną Krakowowi, Lwowi i Warszawie 
w tej samej interpretacji Karola Adwento- 
wicza. 

„Hamilet* jako popołudniówka. Jutro, w 
niedzielę o godz. 4-ej grany będzie cieszący 
się niesłabnącem powodzeniem „Hamlet* z 

Karolem Adwentowiczem. || 
Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Reduta na Pohułance. „Krąg intere- 

sów". Dziś po raz piąty interesująca sztuka 
Jacinto Benavente p. t. „Krąg interesów" w 
premjerowej obsadzie. : : 

rztkład, układ sceniczny i režyserja 
Teofila Trzcińskiego. Nowe, stylowe ubiory, 
oparte na wzorach słynnej commedia del'ar- 
te — wykonały prac ownie Reduty. у 

Dekoracje, imitujące prymityw insceni- 
zacyjny starego teatru pomysłu T. Trzciń- 
skiego — wykonał art. mal. H. Zwoliński. 

ilety wcześniej w „Orbisie" i od godz. 
17-ej w kasie teatru, . 

— „Trójką hultajska". Jutro, t. į. w 
niedzielę, dnia 10 b. m. po południu słynny 
wodewil Nestroy'a p. t.. „Trójka hultajska" 
z genjalnym Jarączem w postaci Szydełki, 

Pozatem obsada premjerowa. Początek 
o godz. 15 m. 30 (pół do czwartej). Bilety 
w cenie od 50 gr. wcześniej w „Orbisie” 
i w niedzielę od godz. 14-ej w kasie teatru, 

Wieczorem a godz. 20-ej — „Krąg in- 
teresów". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Ofiary niezwykłego mrozu. Dn. 8 b. 
m.około domu Nr. 7 przy ul. Słowackiego 
znaleziono 50-łetniego Pejsacha Ginzburga 
(Bazyljańska 6), który zemdlał wskutek mro- 
zu. Poszkodowanego dostawiono do szpita- 
la żydowskiego. 

Dn. 8 bm. w domu noclegowym przy ul. 
Połockiej zmarł żebrak 70 letni Klemtens Kil- 
ner. Dochodzenie ustaliło iż Kilner zmart 
wskutek -mrozu. S 

W nocy odmroził rękę szofer straży og- 
niowej Karol Antonowicz (Beliny 9). 

Kłusownik strzeła do gajowego, Ko- 
rzystając z mrożu, który trzebi drobną zwie- 
rzynę i ptactwo leśne oraz zmusza. je do 
zbliżania się. do ośrodków zamieszkałych 
wzrosła działalność kłusowników. Gajowi 
prowadzący „kontr wywiad* nieraz naraże- 
ni są z ich strony na niebezpieczeństwo. 
Przed kilku dniami gajowy Leśnictwa Hól- 
szańskiego Fr. żołądziewski kontrolując swój 
rejon przy wsi Dorże spotkał znanego kłuso- 
wnika Michalewicza Cyprjana ze wsi Piecku- 
ny gm. trabskiej, który wystrzelił do niego. 
Gajowy zmuszony był w obronie własnej u- 
żyć broni, lecz bez skutku. Kłusownik zbiegł. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Adam hr. Rzewuski: „Ze strzelbą 

na ramienia". Str. 247. Warszawa. Dom 
Książki toiskiej. 1929. 

W _ myśliwskich utworach Adama $;hr. 
Rzewuskiego . pisze w przecmmowie do 
nich juljan Ejsmoad — jest szlachetny i 
szlachecki ton z przeszłości. Jest rycer- 
skość. jest szlachetne i rycerskie odczu- 
wanie łowieckiej rozkoszy. Sam zaś autor 
rekomenduje się nam w któremś z opo- 
wiadań myśliwskich: „Żyjąc już sześćdzie- 
siąt lat na tym Bożym świecie, z których 
około czterdziestu poluję na Polesiu..." 
Oprócz opowisdań i wspomnień łowieckich 
mamy w ksiąźce całą serję sylwetek m)- 
śliwych dawnego autoramentu. 

Emmy Jeleńssiej: „Dwór w Hali- 
niszkacn*, powieść ciesząca się zasłużenie 
niewyczerpaną poczytnością, ukazała się w 
nowem dwutomowem wydaniu nakładem 
warszawskiej spółki akcyjnej Dom Książki 

Polskiej. 7 
- Sygryda-Undset: „Krystyna córka 

Lawransa*. Powieść. Przekład Wandy Kru- 
gen. Str. 303. Warszawa. Skład gł. w Tow. 
Wydaw. Rój. 1929. 

Pierwsze zaraz słowa powieści wpro- 
wadzają nas w jej epokę i środowisko. 
„Przy podziale spuścizny po Iwarze Gjeslin- 
gu Młodszym na Sundbu w roku 1 tym 
przypadły jego włości w Sie córce Rangtry- 
dzie i jej małżonkowi Lawransowi Bjórgol- 
fa. Ż. lioni dotąd na dworze Lawransa SKog, 
we Follo, niedaleko Oslo, teraz jednak 
pociągnęli w górę na dwór Jórund w doli- 
nę Gud brana*. 

Jan z Kościelca Pogorski: „Sto 
kasyd maurytańskich z 1U-go wicku* 
(Przekład wierszem). Wydanie osobne o 
150 stronicach. Warszawa. 1929. 

— „Muzyka”. Pierwszy tegoroczny ni- 
mer pięknego wydawnictwa, redagowanego 
przez Mateusza Glińskiego, zawiera na wstę- 
pie interesujące studjum prof. dr. Zdz. Jachi- 
meckiego o dwóch operach polskich (Micha- 
ła ks. Ogińskiego i J. Elsnera), poświęconych 
Napoleonowi; autor równolegle z analizą mu- 
zyczną tych dzieł rysuje tło polityczne, na 
jakiem powstały. Prof. dr. A. Chybiński za- 
mieszcza początek interesującej rozprawy 
pod tyt. „Wschód i Zachód w muzyce”, za- 
wierającej wiele nieznanych materjafów po- 
równawczych. Znany szopenolog prof. Gan- 
che pisze o polskości wielkiego mistrza, dając 
po raz pierwszy oświetlenie tej kwestji z 
punktu widzenia prawnego; w konkluzji wy- 
wodzi autor, że Szopen przez cały czas swe- 
go życia był poddanym polskim. Garść in- 
teresujących materjałów o dwóch muzykach 
polskich, Wieniawskim i Zarębskim, daje 
sławny mistrz węgierski Jenó Hubay. Poza- 
tem znajdujemy w numerze interesujące ar- 
tykuły fachowe St. Kazury, ]. Jankowskiego, 
T. Joteyki; w trybunie artystów znajdujemy 
interesujące przyczynki wybitnych kompozy- 
torów współczesnych: Baxa, Weilla, Ste- 
pana. 

Oprócz dawnych dodatków  „Muzyki“ 
(dod. ilustrowany, nutowy, biuletyn francu- 
ski etc.) znajdujemy nowy obszerny. dział 
p. t« „Muzyka mechaniczna" poświęcony ra- 
dju, instrumentom mechanicznym (recenzje z 
płyt COW) 

dodatku nutowym zamieszczona 20- 
stała piękna „Pieśń kurpiowska* Mateusza 
Glińskiego. 

W DUBIE MROZÓW... 
darżniemy na potęgę! Ot co! To też 

mróz jest obecnie „iłubionym" tematem £0- 
zmów wszystkich bez różnicy obywateli wi- 
leńskich. Luty narazie, spisuje się gracko, 
podtrzymując jak się patrzy honor swego na- 
zwiskal W rezultacie ospali wilnianie prze- 
chodzą, chcąc nie chcąc z powolnego czła- 
pania na tempo stołeczne i to tak dalece że 
nawet co solidniejsi panowie i kapitalnych 
wymiarów matrońy ucinają po ulicach zwa- 
wego truchcika że až mito! 

A co za nastrój ogólny — kompłetna obo- 
jetność. na wszystko z wyjątkiem własnego 
nosa no i uszu, ześrodkowujących całą u- 
wagę przechodni — czy nie odmarzł(-ły) 
RAR — reszta to przysłowiowa „tryń- 
trawa“ 

Żony „nie poznają“ męžy, a narzeczeni 
narzeczonych, gorzej bo rozmaite Żołzikie- 
wicze ośmielają się „nie zauważać” swych 
pryncypałów, protektorów,  chlebodawców, 
słowem zgroza! i tylko wojskowi salutują 
jakby nigdy nic bo „zaś ale porządeczek mu- 
si byćf' to trudno! Najbardziej zakochane 
parki żegnają się ze sobą przy bramie jak 
z bicza trzasł, ulice szybko pustoszeją i pa- 

  

Ten, który się i... mrozu nie boi. 

zostają na nich tylko nieliczni posterunkowi, 
stróże nocni, oraz tam - sam grupka szofe- 
lubością przy świeżo zainicjonowanych się z 
lubością przy świeżo zainicjiwanych ognis- 
kach. Konie i ludzie buchają z ust parą, osia 
dającą natychmiast na ubrania i włosy w 
postaci szronu. 

Ale, a propos policjantów. Stoi taki „dzie- 
cina“ na skrzyżowaniu ulic i reguluje ruch. 
Już latem jego barczysta postać wygląda 
wspaniale, usprawiedliwiając poniekąd brak 
pomników w nasżem mieście. Ale prawdziwy 
majestat, zaiste syberyjski, roztacza taki stróż 
porządku w naszym północnym grodzie do- 
piero zimą. Na głowie gruntowna cząpa, 
ze sprzączką pod brodą, na uszach nauszniki, 
cała postać kryje potężny barani kożuch z 
takimże kołnierzem, na rękach — rękawice 
na miarę Fidjąsza, a na nogach wreszcie, 
myślicie że buty? — niel jakłeś „mokassi- 
ny“ indyjskie, jakieś sznurowane buciary wie 
żone na buty zwykłe. 

Wspaniałe też są gawędy na temat mro- 
zu rozmaitych prostaczków. Zbiera się ta- 
kie bractwo i biada i rozpowiada... jeden na- 
przykład usłyszał gdzieś że w Estonji podo- * 
bno mrozy —45 st., że idą do nas, że już 
doszły do Kowna, że u nas trocha mniej ale 
zawsze jakieś —35 st. „minimalnie“ murowa- 
nel Ogólny lament. Wszyscy w izbie pod 
wrażeniem tych słów poczynają marznąć z 
podwójną mocą, że się tak wyrazimy „na 
SST mających przyjść mrozów. 

toś z oliecnych rzuca efektowne przy- 
puszczenie: „Musi przy takim mrozie jak plu- 
nąć to już na ziemia tylko kawałek lodu spa- 
dnie?!" Inny znawca mówi jak to bywa na 
Syberji: „Tam tylko kołnierz odchilił, wiatr 
jak raz dmuchni, cała twarz biała od mrozu; 
dużo ludzie bez nosu albo bez uszy chodzą dla 
tego klimatl!* Później zaczynają się kłótnie 
z powodu różnych termometrów: jeden „po- 
kazuje“ kilkadziesiąt stopni a drugi tylko kil- 
kanaście, jakże się tu pogodzić? — całe 
szczęście że tyłko Rea mur i Celsjusz są w 
robocie, bo gdyby jeszcze dodać ROA 

y! 

  

to już całkiem nie daliby sobie ludziska rai 
Przechodzień, 

RERE PTDZAE RODEO RAR ZEM ERO Y ZZOZ ITS TEST NS ABNIDBSEESIAS - 

Brak quorum z 
Wyznaczone na czwartek, dnia 7 lu 

darczej nie odbyło się z wodu braku quorum. Na 

Bowedu mrozów 
tego, posiedzenie miejskiej Komisji Gospo- 

posiedzeniu przybyli tylko prze- 
wodniczący i 2-ch członków. Przy rozmowach telefonicznych wyjaśniło się, że każdy z pozostałych członków komisji bał się opuścić mieszkanie z powodu mrozów. 8 

Katastrofalny brak węgla w mieście. 
z 

ście 
wodu silnych mrezów i nienorma!nego funkcjonowania kolei żełazń: w mie- 

liwie odczuwa się brak węgla. Wobec tego podniosły się ceny na maži p 

W duże mrozy szkoły nie będą czynne 
Flagi na komisarjafach po 

„W myśł obowiązujących rozporządzeń 
Ministerstwa W.R. i O.P. młodzież szkol- 
na może nie przychodzić na lekcje przy 
temperaturze zewnętrznej 20 stopni Celsju- 
sza. 

Obecnie, z uwagi na bardzo znaczne 
obniżenie się temperatury Kurator Okręgu 
Szkolnego zarzącził całkowitą przerwę za- 
jęć szkolnych w tych dniach kiedy spadek 
temperatury zewnętrznej osiągnie 259C. 

W.Wilnie spadek takiej temperatury sy- 
gnalizowany będzie przez wywieszecie od 
godz, 6-9 rano flag państwowych na gmą- 
chach komisarjatów Policji Państwowej. 
Będzie to oznaczało, że młodzież ma po- 

licji wskaźnikiem dla mafek. 
zostać w domu, gdyż zajęcia szkolne wtedy 
nie będą się odbywać. 

Zarządzenie to jest niewątpliwie b. ce- 
łowe, nasuwa się tylko miśl, że b. rozle» 
głe Wilno ma zaledwie sześć komisarjatów. 
które przeważnie mieszczą się w gmachach 
zasłoniętych sąsiedniemi, a więc niewidocz- 
nych zdaleka. Niejedna matka będzie mu- 
siała przejść (kiedy jest najzimniej) kilka 
ulic, aby sprawdzić, czy należy posłać dzie- 
cko do szkoły. { 

Należałoby wymyślić inny jakiś sposób 
sygnalizowania. Będzie to miało duże zną- 
czenie zwłaszcza dlą mieszkańców przed- 
miešč. 

TT TOS ETAPAI DER 

Jak uchronić się pozeń Grypa 
Niema chyba w Wilnie rodziny żeby nie 

było w niej chorego na grypę — tę najmod- 
niejszą obecnie chorobę nagminnie — рапи- 
jacą. 

„, Jakie są symptomy grypy i w jaki spo- 
sób można się od niej ustrzec zapytaliśmy 
się jednego ze znanych lekarzy wileńskich. 

Każde przeziębienie połączone z kasz- 
lem i podniesieniem temperatury nazywane 
jest grypą. Choroba ta zaczyna się bólem 
głowy, łamaniem w kościach, i ogólnem osła- 
bieniem. O ile nie zachodzą komplikacje 
trwa ona 3—5 dni. 

Jest to choroba zaraźliwa , rozsiewana 
przez kropelki śliny i śluzu przy kichaniu i 
kaszlaniu. 

Aby ustrzec jej należy' unikać zbyt wy- 
sokiej temperatury w mieszkaniach, dbać o 
odpowiednią wilgoć powietrza, gdyż zbyt- 
nia suchość wpływa drażniąco na drogi od- 
dechowe, przewietrzać często lokale pracy i 
miejsca rozrywek (kina, teatry), unikać więc 
tłoku i skupień, zachowywać czystość ust, 
myć często ręce, codziennie, nawet w zimrre 
dnie, przynajmniej godzinę przebywać na 
powietrzu w ruchu; jednocześnie stale harto- 
wać ciało za pomocą zimnych nacierów. 

— 

za 

PIERWSZA WILEŃSKA WYTWÓRNIA 
WIN OWOCOWYCH. 

Przeglądając statystykę wytwórczości 
polskiej zwróciliśmy uwagę na romny 
wzrost produkcji win owocowych. Kiedy w 
1920 r. wytwórnie polskie wypuściły w świat 
200.000 litrów, w 1926 — już 1.700,000 a w 
ubiegłym — 5.000.000. 

ało to nam asumpt do zwrócenia się 
do nowych właścicieli (od 10-1 1929 r.) пар 
większej w Wilnie wytwórni win p. t. „Pier- 
wsza Wileńska Wytwórnia Win Owoco- 
wych” p. p. Stanisławy i Adama Łubkow- 
skich, którzy oprowadzili nas łaskawie po 
fabryce udzielając fachowych wyjaśnień. 
Zwiedzamy kolejno poszczególne działy fa- 
RES w porządku, w jakim następuje fabry- 
acja. 

Pani Łubkowska — dyplomowany inży- 
nier chemik, kierownik techniczny fabryki 
wyjaśnia zasady fabrykacji dając do spróbo- 
wania próbki (czterpane wprost z ogromnych 
beczek,*których pełne są piwnice) przeróż- 
nych win. Różne są: wytrawne doskonale 
przypominające węgierskie, słodkie desere- 
we i dużo innych. 

Wszystkie są doskonałe lub dobre. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Bbelrzyj fowar krajowy. 

  

 



й SĄDÓW. 
SĄDNY DZIEŃ NA UL. ARCHANIELSKIEJ. 

© ile poszczególni obywatele państwa, 
wez różnicy narodowości i płci ustosunkowu- 
ją się przyjaźnie do opieki roztaczanej nad 
i%mi przez policję o tyle tłum, zwłaszcza tłum 
godchmielony lub podnłecony jakimkolwiek 
wydarzeniem nie lubi policji. 

Na tym tie wynikają nieraz poważne za- 
iurgi kończące się mniej lub więcej nieprzye 
femmie dla uczestników. 

Weźmy jako przykład. Tłum łapie zło- 
ja, wrzeszczy, awanturuje się gotów jest 

pobić złapanego i w kilka minut potem pod- 
burzony przez wspólników, przytrzymanego 
usiłuje odbić go policjantom. ystarczy - 
trochę energiczniejszy ruch ze strony poli- 
cji iub brzęk kajdanków, których tłum boi 
stę i nienawidzi. Gotowa awantura, a w ślad 
za nią sprawa o nieposzanowanie władzy. 

Wczoraj właśnie Sąd Okręgowy któremu 
przewodniczył p. sędzia Bobrowski rozpo- 
zmawał podobną sprawę. Na ławie oskarżo- 
se zasiedli: dorożkarz, dziarski, zdrowy 

topiec M. Zilbersztejn, elegant właściciel 
herbaciarni H. Szutjan, jego żona, Hana teś- 
ciowa, W. Bersocja, jej dwie córki Liba i 
Ełka oraz umysłowo RO tragaż Ch. 
Gimelfarb. W herbaciarni -Szuijanów była 
uczta weselna, nic dziwnego, że przed do- 
mem stalo kiłka dorożek, których wożnice 
zs popatrzeć. Nadszedł policjant — Gryn- 

icz. Wywołał dorożkarzy i zażądał oka- 
zania mu prawa jazdy. Zamiast żądanego 
dokumentu Zilbersztejn zaaplikował poste- 
runkowemu uderzenie czemś twardem. Nade 
biegła pomoc w postaci post. Narożniaka. 
Rzucono się i na niego. Pijany tłum na cze- 
łe z zuchwałym Szufjanem pobił dotkliwie 
«bu posterunkowych oraz dwuch następnych 

ących z pomocą. 
zialo się to wówczas, kiedy policjanci 

nie mieli jeszcze prawa używać broni to też 
šum szalał pewny swej siły. 

Zajście miałoby jeszcze smutniejszy ko- 
miec gdyby nie pomoc w postaci kilku poste- 
runkowych. Sprawców aresztowano. Wczoraj 
Ziibersztejn i Szufjan otrzymali po roku do- 
miu poprawy (na mocy amnestji 6 m.) po- 
zostali po 3 miesiące, którą to karę w sto- 
sunku do ostatnich sąd darował, 

Na srebrnym ekranie. GIEŁDA WARSZAWSKA| 
„Arena Grozy w Polonii. 
Trzeba doprawdy być wielkim zwolen- 

nikiem filmu albo nie mieć absolutnie nic 
lepszego de roboty, aby wybrać się ebe_nie 
do kina; chociażby nawet zapowiadali su- 
per-szlazier w 16 częściach. Teraz, to zna- 
Czy przy 35 stopniowym mrozie, co z uwa- 
gi na nieopalane sale kinowe powinno być 
brane pod rachubę. 

Dyrekcja kina „Polonia“ brala widać 
pod uwagę tę wybitnie niepomyślną dla 
kina konjunkturę i sprowadziła film, który .. 
trzeba było załatać wstawką nadprogramo- 
wą w postaci komedyjki 2 aktowej. 

= „Arena Grozy“, tak zwie się film ten 
nie daje zmarżniętemu widzowi tych wra- 
zeń iakie zapowiadają afisze. 

Fabuła filmu osnutą na tle przeżyć 
dwóch braci, artystów cyrkowych pomy- 
ślana jest nudnie i wykonana niepomyślnie. 
Przez cały czas wyświetlania obrazu niema 
doprawdy zni jednego „ścinającego krew w 
żyłach* momentu, ani krajobrazu, ani twa- 
rzy pięknej. 

szystkim jest nudno i... zimno: 

GWEZZEAOTERST TEREN WROKZS WODZE ETO 

RADJO. 
Sobota, dnia 9 lutego 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, or:z komunikat meteorologiczny, 
1500 — 16.00: Muzyka z płyt gramofon. 
16.00 16,20: Occzytanie programu u.i.n- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilka 
litewska. 16.0 — 16.35: Kom. Zw. Kółek 
i Organ. Roln. z, Wileńskiej..1635 — 17.00: 
Koncert Pocztowego Kółka Śpiewaczego. 
17.00 — 17.25: „Kłopoty Oszmiańczuka*. 
17.25 — 17.55: Koncert Pocztowego Kółka 
piewaczego. 18. 19.10: Tr. z W-wy: 

„Radjokronika“. 19.10 — 19,35: Czytanka 
aktualna. 19.35—20.00: Odczytanie programu 
na następny tydzień, komunikaty i sygnał 
czasu z W-wy. 20,00—20,25: „W więzieniu* 
20,'0 — 23,30: Tr. z W-wy: „Księżna cyr- 
kówka* operetka. Po transmisji komunika- 
ty P.A.T. policyjny, sportowy i inne, oraz 
muzyka taneczna. 

СЧЧ РУЕ УРА i Us i Г i i | 

SŁOW U 

8 lutego 1929 r. 
Bewizy i waluty: 

Tranz Spr. Kupno 
Franki franc. 34,87 3496 34,75 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 124.10 124.43 123 81 

Holandja 357,40 358,30 — 356,50 
Londyn 43,33 43,44 43,22,5 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34.87 34.96' 34.78 

Praga 26.78 26.44,5 26.32 
Szwajcarja 171 67 172.10 171.24 
Stokholm 238,76 239,36 238.16 

Wiedeń 12528 125.59 12497 
Włochy 46,67 46,79 46.55 
Marka niem. 211.79 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
8 lutego „1929 r. 

Czeki I wypłaty 

Zurych 1,7175 — 1,7152. 

  

Listy Zastawne 

4ipół proc. Wil. Banku Ziemsk, — 
100 zł.— 51.80 

FEB (EB 1671 CZD 93 LO CRM SOB PB CZE CHG KJ W SEI 

B WŁOS ū W zypzdanie, łupież, 
E łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
d „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
8 Kogutkiem). Sprzedają apteki, sklady 

apteczne. Główny skłąd Apteka Gą- 
8 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
B 0-L695 Wydz. Zdr. Pubł. Nr 154, 

ENZEZBZECSEMBZESZM 

Perimuffera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 

s stawach w Brukseli i Medjolanie 
złotemi medalami 

Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
Lwów, Słoneczna 20. 

  

   
          
    
   

   

  

  

  

  

  

    

Biejski Kinematograi 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Qd dnia 5 do 11 lutego 1929 r. włącznie będzie wyświetlany jaden z najbardziej realistycznych, 
najbardziej emocjonujących fimów świata: 

mua“ (LA GRANDE EPREUVE). Wzruszająca pieśń miłości wśród 
„b dymem pożarów huku dział i szczęku broni. Aktów 12. Film ten, zwany przez 
prasę całego świata „Wielka Parada trancji* wzrusza, olśniewa, oszałamia i zachwyca, W ro” 
lach głównych: Michele Verly i Jean Murat. Kasa czynna od g. 3. m. 30. Początek seansów od g. 

4-ej Następny program „SYN PRERJI*. 

  

  

Kino „HELIOS* Wileńska 38. 
" NOWY PROGRAMI! 

NA SCENIE: Gościnne występy prima-baleriny ARNYy 

ZABOJKINEJ, solistki Haliny ZABOJKINEJ oraz 
12 tancerek, które wykon.: 1] sai Modern“, 

„Rób cóś!*, „Dla ciebie...“, „Bubliczki“, 
Marta jest grzechu warta“, 2) „Plemię 
kom. humorysta ulub. publ. Jerzego Borofskiego. 

Monologi. Sketch. Aktualja. Finał. 

Seansy o godz. 6, 8 i 10. Sala dobrze ogrzewana. 

A 

„Czy pani s 
dzikich", zna- 

Damy. Kokoty. 

"m 
Na ekranie. Przebėj sezonu! 

Demoniczna, pikantna, niezrównana Brygida HELI 

w wielkim filmie silnych wrażeń p»t. „Jasziwara* 

„JACHT — ROZKOSZY* 

Barówki. Miljonerzy. Przestępcy. Prze- 

pych wystawowy. Mistrzowska gra. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA“ | 
Mickiewicza 22 | 

Dziś nadrwyciajaa AN A 6 
į premjera! EN ©ż ! ` 1 

Przepiękny balet, nadzwyczajny Ścinający krew w żyłach numer. Artystka wykonuje mimo własnej woli 
śmiertelny skok na arenie cyrku z olbrzymiej wysokości. 

KLUB JEDENASTU DJABEŁK 

Dramat w 10 akt. z zakulisowego życią 
artystów. W roli głównej Mary Johnson. 

Nad program: Wesoła komedja w 2 akt. p. t. 
W. Początek seansów: 4, 6, 8, 10 25. 

  

Dzis! Najnowsza rewelacja filmowal Potężny dramat młodych dusz i ciał. Seksualne życie naszej 1 
Dramat erotyczny w 12 akt. Cienie i Światła 
zakazanej miłości. Najbardziej dyskretne prze* Kimo „Piecadily" „D czem się 

WIELKA 42. tek o g. 3 ej. Uwagal 
  

« 

nie mówi rodzicom.. 
życia naszej młodzieży. Dziewczęta wypędzone na ulicę pzzez winę rodziców. Film, który wzbudza najwięk 
sze ząciekawienie. W rol. gł.: Mary Johnson, Nina Vanna, Eliszbeta SR: Erik Kaizer Titz i inni. 

i ceny od'50 gr. W sobotę i niedzielę od g. 1 do 4 
  

młodzieży 

ж 
Począ- 

  

Dzika i brutalna miłość ros'jskiego kcięcia w czasie Wielkiej Światowej Wojny. Najwybitaiejsza kreacja 

Kaz „NAŃ Iwana Mozżuchina 
i Mary Philbin ZDOBYWCA SERC "1 ya 

  

  
  

  

“Ieika 30. w czasie ostatniej wielkiej wojny na szlaku Moskwa — Lwów odtwarzający tła miast i wsi polskich, naj- 
większa 'epopea ludzkich namiętności Mars - bóg wojny w swych barbarzyńskich harcach. 

czu kroR | Szamzasń AWWAWAYW 
TRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIESŃ |, „poxror a 

Ś ‚ D.ZELDOSICZ [g AKOSTEANI 88 КОРИО 1 SPRZEDAŻ 
Or. neryczni Kalosze  Sniegowce | |zik "inz; | Wazzazó vavavav 

m ‚ 

1, od 5—8 wiecz. | ||ppgzorka $MIGŁOWSKA ooo, ае 
Kobieta-Lekarz |oraz Gabinet Kosme- 4 nych i ujeżdżonych, |. KWADRAT” 

  

Dr. Zeliowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

  

tyczny usuwa zmar-gniadych  wałachów, 
szczki, piegi, wągry,4 i 5 lat, półkrwi, 
łupież, brodawki, ku-. sprzedam niedrogo. 

  

    
      

    
  
  

  

® © 
Wszędzie do nabycia. RYCZNE, NARZĄ” | rzaj i i jki, wypadanie wło- Maj. Kończyn, poczta 

Ę Vysla | ULU NOWA kiiqżka! NAUNSSNNNASZZRNNZNZNNNZNENKZU CE EZ sów. "Mickiewicza 46. Ignalino, L. PORE 
>| 4-6, |m. — wicz. -0 

ui. Mickiewicza 24, EET ОНОа 
» 4 LONEEINunInINIE tel. 277. po Pianina 

: - В! 3 — — —W. Zdr № 152 firmy „K. 1 A. PIBI- l OrUSKO Polski Słównik Podręczny 52 Persji powróciwszy, pro- Br. POPILSKI E POSADY IĮ GER“, * uznane za 
obejmuje 15.000 słów białoruskich. Ę wadzę jeszcze tylko bardzo krótki r. man nama Nailepsze w kraju, 

OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO PODBERESKIEGO. 5 GATA a= e a”. ta ь З'О;Ё:']Уъікбт = OTRZEBNA Sch włrwstich W. ь nalnych perskich, na re zostaną ы nau- ja - 

Redakcja członka Białoruskiego T- wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewicz, B przyjęte panie i panowie. By dać od godz. 10 do li oc £ czycielka na wy- Pohulanka 9 - 23. —o 
CENA zł, 7 a m możność każdemu wzięcia udziału 5—1 p.p. W.Pohulan- jązd przygotować * r . zł. 7 za egzemplarz. M w tak sziachetnych i pięknych pra- ka 2, róg Zawalnej dzieci do 1 klasy Bizzmiencz"qeie" 

Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otrzymujący ze składu głównego № сась, których w Polsce przemysł 26 „W.ZP. gimnazjum. Pożądana chodowa  nie- 
conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają Z rabatu“ В stwarzamy, Całość kursu 14 dniowe- Ur. G. WOLFSOŃ cs i konwer- | galeko centrum, o | 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wiieńskie — Wilno, Sk bom TB MET weteryczne, moczo ujciez ają god, ou] H1 ,,, mieszkanich, 
e A г ż $ ciowe i skórne, ul р z placem przeszło ul. Kwaszelna Nr 23. Е \\!Р;ЁУ m o kg a ileńska 7, tel. 1067. £: 19 —2€l- —° 200 sąż. kw., sprze” 

— Kursa Dywanów Karola Litwino- = zzezzóę d. do- m | в amy zaraz do Ea ubaósca sżeówów zd stka kto dis Abd a, Ls Ek ied m wicza, Wilno, ul. Wielka 56—3. —I g Doktó M sdusuny [Jo dużego  inten- 7 zodnie ; 
októr-Medycyny M sywnie prowadzu-| D. H.-K. „Zachęta” 
A. BYMBELER nego folwarku  po-| Mickiewicza 1, tel. 

cIESIT Handlowy STOEZNIA GDAŃSKA sai S3 Bym Pany —— jyRYGA wcze IOCZO- lub srednie w. (Rawa dO BEE 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- E Grand-Prix 1928 R "ode zee cenie zawodowe, Ž . gnięto następujące wpisy: ' > aiatermja. lux. Służsza praktyka rol óż e ŚŚ sk 

w dniu 19, 12, 1928 r. Wielki miedal złoly ло Mickiewicza 12,_ róg nicza, pierwszorzędne 2659 — VI. * = Tatarskiej 9-2; 5-8. Telerencje. Tylko kan- ss 2221 
a LŽ „Reltenberg Rachel“ w ROR a pow. Świę- Jakość gwarantowana SZ śni "yi "G 0tó! eiańiskim, sklep bakałejno - spożywczy, galanteryjny i wyrobów * W Н Taka“ riowych. SA Lukis od. 1913 oku. Waścicie Rejte Żądać wszędzie ŁUKIEWIEŻ” litówne © ióiy ie w Z a: el, zam. że. zzz, е M ni ALSS е : choro „Į blaeh i złotych 

9316. I. A. „Ringer Lejzer" w Podbrodziu, pow. Święciań. kr R» ZRATIN Esi do i SSR; Carząd Dóbr! obiegowych, łoku- 
skim, sklep żelaza i suchej farby. Firma istnieje od 1904 roku. Mickiewicza 9, wejście Wielki Solęczniki, 5 oi 8 
Właściciel Ringer Lejzer, zam. tamże, 2661 — VI. w Wilno, Niemiecka 28, fel. 13-21. 7 z ak" Śniadeckich "1. pocnia e, miejsc O CA 
Km m m M mmm Lm s EMTT SIDA TROSAI: AORERRECAKIA MIEZZDZÓCŁE KTS SEK rzyjmuje © TO "į 

9317. I. A. „Rotkowicz Mowaza“ w Lyntupach, . Świ od 5—7 p.p. —18 s D. H.-K. „Zachęta* $ 
uiańskim, sklep bławatny. Firma istnieje od 1889' roku. Właś- DOKTOR_ "> Rządtę ekonoma, k | ciciel Rotkowicz Mowsza zam. tamże. 

9319. 1. A. „SPOLJAI — lcko Szprejregen i S-ka", Skup 
A dziba udsław, gm. tejże, pow. Wilejskiego, 

Spółka istnieje od 25 kwietnia 1928 roku. Wspólnicy zam. w 
Dothinowie pow. Wilejskim: Icko Szprejregen, Morduch Jel- 
perowicz, Chaim Lejb Kapłan i Bejnus Szulman. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 18 lipca 1928 r. na czas nie- 
ograniczony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wszel- 
kie zobowiązania, umowy, weksle, czeki i pełnomocnictwa pod- 
pisują wszystkie wspólnicy lub osoby przez nich rejentalnie u- 
poważnione; korespondencję zaś podpisują dwaj wspólnicy, na- 
tomiast każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo odbierać 
dla firmy z poczty i telegrafu wszelkiego rodzaju koresponden- 
eję zwyczajną, poleconą pieniężną i wartościową, przekazy płe- 
niężne i zlecenia, przesyłki i towary, jak również z kolei wszel- 
kie ładunki, przesyłki i towary, Oraz pieniądze za zaliczenia 

jaj. Siedziba przy st. 

| wykonywać wszelkie formalności. 

2662 — VI. 

no, ,Zawalną 28. 
2664 — VI. 

  

Bezsprężarkowe 

$ILNEEGAI BIE$ŁA 
budowy leżącej i stojącej, odznaczone ną Targach Półno- 
cnych w Wilnie wieikim medalem złotym, jak również wy- 
próbuwane w dobroci SILNIKI GAZOWE, URZĄDZENIA 
NA GAZ SSANY oraz SILNIKI ZMIENNE do napędu ropą; 

gazem ssanym, świetlnym i ziemnym. 

Żądajcie bezpłatnego opracowania projektów w Stoczni 
Gdańskiej w Gdańsku wzgl. jej oddziale: 

Warszawa, jasna 11 m. 5, tel. 99 18. - 
Na okręg Wilno informuje firmą Sz. Rudomiński, Wil- 

  

E 

  

Czopki he- << (z kogutkiem) 
OZGA „Varitol I ia ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

EEESZWUZIRAKEG Koci EOB CPROZROOESE6 Fe. 
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— To dobrze! — rzekł stary czło- 
wiek o nerwowej twarzy. — Fouguier 
nie będzie próżnował. Ale ilu mamy na 
jutro? 

— Szśćdziesięciu! — odrzekł 
siad. 

— jeżeli będą dalej tak pracować, 
to całego życia nie wystarczy na doko- 
manie wszystkiego, bydlęta! — krzy- 
knął wściekle żądny krwi ponury męż- 
czyzna. Potrzeba nam  chytrzejszego 
sa dla wytowienia z nor wszystkich 
arystokratów! 

Ze złością wypił wino i nalał sobie 
nową szklankę. 

Rozmowa toczyła się w ulicznym 
żargonie, Hektor nie rozumiał wszyst- 
kiego, w głowie mu się kręciło, czuł że 
zaczyna tracić przytomność. Powietrze 
było ciężkie, zapragnął gwałtownie 
uciec od tych żądnych krwi potworów, 
odetchnąć świeżem, nocnem  powie- 
trzem. 

Drzwi otworzyły się i wpadł mło- 
dzieniec w obdartym i brudnym  pła- 
SZCzU. 

— Witajcie towarzysze! — zawo- 
łał od progu. 

Był to człowiek  trzydziestoletni. 
z profilu podobny do szczura. W żół- 
tych, blisko osadzonych oczach miał 
wyraz przestraszonego zwierzęcia. Noz 
drza drgały mu, a cała twarz kurczyła 
się co chwłla w nerwowym skurczu. 
Zdawało się, że człowiek ten nić sypiał 
nigdy i stale podlegał halucynacjom. 

—Wręczyłem dziś obywatelowi Ro- 
bespierowi spis mych wrogów ze szcze 
gółowem oskarżeniem — oznajmił, roz- 
siadając się na jednej z beczek i wyj- 
mując z kieszeni wymięty papier. Mam 

są- 

Wydawca Stanieław Machłewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyiło. 

właśnie kopję przemówienia w mojej 
obronie, przeczytam je wam zaraz... 

— Nie trzeba! — odrzekł człowiek 
o zniszczonej twarzy. — jesteś tu 
wśród przyjaciół, znamy cię dobrze i 
wiemy, jak pracujesz, obywatelu Ca- 
rier. W Nantes znają cię wszyscy! 

Carrier! Nantes! Hektor  przypo- 
mniał sobie, słyszane przed rokiem 
opowiadanie o strasznym terorze w 
Nantes, gdzie rozstrzelano uwięzionych 
księży. Wówczas wydawało się to nie- 
podobieństwem, krwawą baśnią, zro- 
dzoną w chorej wyobraźni, oszczer- 
stwem, rzuconem na Rewolucję! 

— Zaśpiewajmy coś! — zaprapo- 
nował pijany towarzysz. — Carrier, 
wypij szklaneczkę, a wszystkie zmar- 
twienia znikną odrazu. Zaśpiewaj to- 
warzyszu, tak dobrze śpiewasz! 

Głośne oklaski i brzęk szklanek by- 
ły odpowiedzią na propozycję. Przyja- 
zne dłonie wyciągnęły się ku Carriero- 
wi. Ten wstał odrzucił płaszcz i. gru- 
bym głosem zaczął śpiewać Carmagno- 
lę. Pozostali podśpiewywali coraz gło- 
śniej, wybijając takt: 

Mangeons 4 la gamelle, 
Vive le son, vive le son, 
Mangeon 4 la gamelle, 
Vive le son... du chandron! 

W małym pokoju zapanował nie- 
znośny hałas. Żółte oczy Carriera pali- 
ły się dzikim ogniem, usta miał w pia- 
nie. Zachrypniętym głosem wykrzyki- 
wał słowa i szklanką. dyrygował śpie- 
wającym towarzyszom. 

W tem drzwi otworzyły się znowu. 
Na progu ukazał się żandarm w szafi- 
rowym mundurze i trójkątnym kapelu- 
Szu. 

— Obywatele! Obywatele! — usi- 
łował _ przekrzyczeć śpiewających. 
Pieśń zamilkła i tylko pijany sąsiad 
Hektora ciągnął dalej, głosem podob- 
nym do wycia: 

  

Ah, ca ira, ca ira, ca ira, 
Les aristocrates 4 la lanterne! 

— Czy niema tutaj pomiędzy wami 
obywatela Jean-Francois Charpentie- 
ra? — zapytał żandarm. 

Serce Hektora zamarło, uczuł jak 
ręce złodawaciały mu, twarz zbladła i 
pokryła się kroplami potu. Zginąłem! 
W pokoju zapanowała martwa cisza. 
Wszystkie oczy wpiły się w niego. 

— Oto on! — krzyknął Grand-Duc, 
uderzając Hektora po ramieniu. 

— Obywatelu, — rzekł žandarm,-— 
oskarżyciel publiczny wzywa cię na- 
tychmiast do Conciergerie! 

Rozdział IX. Przyjaciel obywatela 
Charpentiera. 

Kiedy Hektor wstał na wezwanie 
żandarma był przekonany, że tym ra- 
zem nadeszła chwila stanowcza i bez- 
nadziejna. Błyskawicznie przemknęly 
w jego pamięci ostatnie dni pobytu w 
Londynie. Piękija Betty, gabinet Pitta, 
sucha, spokojna twarz Gray'a; a potem 
dumna postać, wiezionego na śmierć 
Extroma. Zniknęła w nim chęć walki, 
obrony. Wstał, by pójść za żandarmem. 

Zwyczaje rewolucyjne nie były mu 
znane i o oskarżycielu publicznym wie- 
dzieł tylko z okropnej sławy, która ota- 
czała jego imię. Wiedział również to, 
co wiedziała cała Europa, że Concier- 
gerie była ostatnim etapem przed gilo- 
tyną. у 

Tymczasem przy stołe, przerwana 
na chwilę rozmowa nawiązała się zno- 
wu. Zdawało się że ukazanie się żan- 
darma było rzeczą zwyczajną tutaj — 
to uspokoiło nieco Hektora. Spróbował 
opanować swe myśli. 

Grand-Duc ujął jego dłoń. 
— Mówiłem ci, że nasz . wspólny 

przyjaciel czeka ciebie! — rzekł. — 
Źle zrobiłeś że nie poszedłeś do niego 

odrazu, jak ci radziłem. Przyjdź jutro 
do sekcji i opowiedz mi, jak on ciebie 
spotkał. 

Hektor miał ochotę zapytać jakim 
człowiekiem jest ten, do którego idzie, 
ale obawiał się wzbudzić podejrzenia. 
Obiecał więc odwiedzić nazajutrz gar- 
busa, by zdać mu relację z przyjęcia. 
Poczem ukłonił się towarzystwu, w 
sposób możliwie najbardziej demokra- 
tyczny i skierował się ku wyjściu. 

— Hej! — krzyknął garbus. — za- 
pomniałeś swego płaszcza! 

Hektor odwrócił się przestraszony. 
Grand-Duc zdjął płaszcz ze ściany i 
podawał Hektorowi, oglądając ga cie- 
kawie. Mrucząc słowa podziękowania, 
Hektor wyciągnął poń rękę, ale garbus 
skoczył w tył i zawołał drwiąco: 

— Damski płaszcz? Ho, ho! Nie 
tracisz tutaj czasu, obywatelu! od kil- 
ku godzin zaledwie jesteś w Paryżu, a 
już miałeś przygodę miłosną! 

Hektor z trudnością opanował nie- 
pokój, — widocznie przez omyłkę 
wziąłem cudzy płaszcz w kawiarni „Ty 
siąca kolumn”, — rzekł niepewnie.. — 
Oddajcie mi go, obywatelu komisarzu, 
odniosę go jutro na miejsce. 

— Oczywiście, trzeba to oddać! — 
drwił garbus. — Może jaka śliczna 
obywatelka będzie całą noc łzy przez 
ciebie wylewać! 

— Już miał oddać płaszcz, gdy na- 
gle pewien szczegół rzucił mu się w 
oczy. Podniósł płaszcz do światła mó- 
wiąc: 

— Zdaje się, że tutaj jest jej imię? 
Na wewnętrznej stronie kołnierzy- 

ka znajdował się napis „Kupidon, uli- 
ca Prawa" Z pod spuszczonych powiek 
komisarz rzucił badawcze spojrzenie 
na Hektora. Młody Anglik miał wraże- 
nie, że dach załamał się nad jego gło- 
wą. Najwidoczniej adres ten przypo- 
minał coś garbusowi. Z nagłem posta- 

nowieniem, komisarz zwinął płaszcz i 
chowając go pod pachę, rzekł: 

— Będę w pobliżu „Tysiąca ko- 
lumn', odniosę więc ten płaszcz. Mie- 
szkam niedaleko i zabiorę twój płaszcz 
a ty zajdziesz do mnie i zabierzesz swą 
własność! A teraz idź młodzieńcze, 
żandarm czeka! 

Hektor nie odważył się protesto- 
wać. Był wściekły, że nie wymyślił cze- 
goś bardziej prawdopodobnego. Teraz 
nie będzie mógł spełnić obietnicy i od- 
nieść płaszcz Lison... 

Spacer poprzez ciche ulice Paryża 
w Towarzystwie milczącego żandarma, 
oświeżył Hektora i dał mu możność 
zebrania nieco myśli. Nie były to co 
prawda przyjemne myśli. Co chwila 
spadały nań nowe komplikacje, które 
wymagały nadludzkich nerwów i spo- 
koju, a przedewszystkiem zdolności 
szybkiej orjentacji..... 

Weszli na brzeg rzeki. Hektor po- 
znał ciemne ściany Pałacu Sprawiedli- 
wości; żandarm skręcił w prawo i wpra 
wadził go poprzez wąskie drzwiczki w 
kamiennej . ścianie, na _ dziedziniec. 
Drzwi otworzył stróż, który przez 
chwilę przyglądał się im badawczo, za- 
nim wpuścił. 

— Obywatel Fauquier jeszcze jest? 
— zapytał żandarm. 

— W biurze rejestracyjnem, jak za- 
wsze! —- odburknął stróż. Już dwa ra- 
zy przysyłał z zapytaniem, czy wróci- 
łeś! 

Hektor nie mógł powstrzymać o- 
krzyku zdziwienia. Fouquier! Oczywi- 
ście! Jakże mógł zapomnieć kto był 
krwawym ośkKarżycielem! Więc to pi- 
jane krwią zwierzę, było wspólnym 
przyjacielem, a którym mówił Grand 
Duc? Ileż to razy mówiono tam, w An- 
glji, o krwiożerczości, okrucieństwie i 
cynizmie tego człowieka! I oto za chwi- 

  

- Jrukarnia „Wydawnictwo wileńskie" ul. Kwaszelna 23, 

.lę młody Anglik ma się spotkać z tem 
zwierzęciem, jeśli ten spostrzeże się na 
oszustwie „obywatela Charpentiera“ 
— wówczas nic nie uratuje go od za- 
głady! Od tego, czy Fouquier znał 
Charpentiera zależało życie Hektora! 

Z ciężkiem przeczuciem Hektor 
szedł za żandarmem wzdłuż ciemnego 
korytarza. Opanował strach i spokoj- 
nie czekał zakończenia przerażającej 
sytuacji. 

Biuro rejestracyjne mieściło się w 
dużym pokoju, pełnym szaf staroświec- 
kich mebli i prostych stołów. Przy je- 
dnym z nich przed pliką papierów i 
dokumentów, siedział oskarżyciel pu- 
bliczny. Przed nim stał olbrzymi męż- 
czyzna z obwiązaną twarzą i pękiem 
kluczy w ręku. 

— A więc— rzekł Fouquier, poda- 
jąc mu papiery, masz tutaj spis sześć- 
dziesięciu skazańców. Zapomniałem 
napisać nazwisko tego księdza... jak on 
się nazywa? 

— Marchand! 
stróż. 

— Tak, tak! — odprawimy go @ 
„wieczornej łaźni”! 

Stróż uśmiechnął się, lecz przybie- 
rając zaraz wyraz poważny, zapytał: 

— Czy obywatel Sanson mówił 
obywatelowi oskarżyciełowi publiczne- 
mu o wózkach. : 

— Tak, tak, — odrzekł zapytany. 
—. Wszystko będzie zrobione! 

Ale stróża nie zadowolniła ogólni- 
kowa obietnica. Zaczął się skarżyć, że 
wózki przychodzą za późno, sznurów 
nikt nie czyści, więc całe są we krwi 
i nie można zawiązać węzłów... Fou- 
quier słuchał tych szczegółów z rozko- 
szą, notując je i chwilami spoglądając 
na stojącego opodał Hektora. Wreszcie, 
stróż skończył swe żale i odszedł. + 

Fouquier podniósł głowę i dał znak 
Hektorowi, by się zbliżył. 

— podpowiedział 

ne


