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stycznia 1925 r. i Cena 15 groszy. _ 

  

! Cena ogłoszeń na 1 str. za wiersz milimetrowy groszy 2, na 4ej stronie 

! za wiersz milimetrowy 10 groszy. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 4-0 lamowy, 

na 4-ej str. 6-cio łamowy. Terminy druku mogą być przez administrację 

zmieniane dowolnie. Prenumerata miesięczna 3 złote. 

  

ILE NSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteeznych 
  

"TELEG 
WARSZAWA. Jz:k wiadomo w 

Warszawie ma się odbyć w najbliż- 
szych dniach zjazd polskich przedsta- 
wicieli dyplomatycznych w pańswach 
bałkańskich i Turcji. Zjazd ten, jak 
się dowiadujemy z  półoficjalnych 
źródeł będzie miał na celu ustalenie 
skonkretyzowanego programu Ppolity- 
ki i taktyki Polski na terenie Bałka- 
nu i Azji Mniejszej, dotychczas bo- 
wiem w każdem z tych państw sto- 

Komuniści w Zagłębiu Dąbrowskiem. 
KATOWICE. Dziennik „Iskra* w 

Sosnowcu podaje sensacyjną wiado- 
mość o aresztowaniu ubiegłej nocy 
w Zagłębiu Dąbrowskiem 40 komu- 
nistów, przeważnie żydów, którzy zor- 

mizowani byli w tajną jaczejkę ko* 
lunistyczną na terenie Zagłębia 

owskiego. Młodych robotników 
zemieślników ściągano do tej or- 

gańńzacji zasłtkami gienieżnymi. Do 
akcji tej wyznaczono specjalnie dwie 
żydówki z Będzina. 

    

  

Plany Kominternu w państwach 
bałtyckich. 

HFLSINGFORS. Donoszą tu o 
uzupełnieniach w planach „Komin- 
ternu” względem państw bałtyckich. 

Schemat prac nakreślony został 
na specjalnej naradzie, w skład któ- 

rej wchodzili przedstawiciele G. P. (. 
i działacze Kominternu — Kussinien, 
Feliks Kon, Anfeld, Ejduk i Rozen: 
berg. W charakterze doradców za- 
proszeni zostali członkowie biur po- 
litycznych komunistycznych  partyj 
państw bałtyckich — Sirola, Baka- 
jew, Rotsztein, Zawadowski i inni. 

Głównym aranžerem zamachów 
w państwach bzłtyckich jest członek 

Zamach na patrjarchę Tichona. 
HELSINGFORS. Według pogłosek, 

kursujących w Piotrogrodzie, wyko- 
nano 23 b. m. podczas nzbożeństwa 
zamach na Tichona. 

Opryszek rzucił się na stojącego 
u ołtarza patrjarchę, lecz w tej chwili 

Udogodnienia 

HELSINGFORS. Donoszą z Piot 
rogrodu, że rząd sowiecki zamierza 
w najbliższym czasie znieść wszelkie 
opłaty za importowany do Rosji 
chleb i wytwory przemysłu z Niemiec. 

Obawy Rumunji. 
BUKARESZT. Rząd rumuński, za- 

niepokojony zwrotem floty gen. 
Wrangla sowietom, postanowił wzmoc: 
nić fortyfikacje na brzegu morza 
Czarnego. 

Rzeź chrześcijan w Chinach. 
LONDYN. Misjonarze, którzy przed 

kilku dniami przybyli do Szanghaju, 
opowiadają, że w prowincji Fukiem, 
ałacze zmuszzją relników chrześcijan 
do udoskonelaria wyr-bu opjum. 

RAMY. 
Polska ustali jednolity program. 

sowano politykę odrębną bez uwzględ- 
niania całokształtu stosunków poli- 
tycznych ma Bałkanie. 

Obecność w Warszawie wszystkich 
przedstawicieli dyplomatycznych w 
tych krajach przyczyni się niewątpli- 
wie do sprecyzowania wytkniecia 
szerokiego programu. Podczas Zjazdu 
będą rownież w szerokiej mierze 
uwzględnione sprawy gospodarcze. 

Aresztowania te, które w dalszym 
ciągu jeszcze trwają, wywołały w 
Zagłębiu ogromne wrażenie. Podob- 
no nici tej organizacji sięgają także 
na Śląsk. W Dąbrowie Górniczej przy | 
rewizji wykryto duży zapas bibuły 
komunistycznej. Młodzi ludzie aresz- 
towani oświadczają, że nie zdawali 
sobie sprawy, w jakich celach ścią: 
= ich do kryjówek komunistycz: | 
nych. " 

rewolucyjnej rady wojennej i po- 
mocnik Dzierżyńskiego—Unszlicht. 

Zadecydowano, że działania rewo- 
lucyjne należy prowadzić za pomocą 
„Mopra”, którego główny sztab znaj: 
duje się w Moskwie. 

Na prace „Mopra” wyasygnowa' 
no znaczne sumy, jak np. dla Fin- 
landji — 750 tys. mk., dla Łotwy — 
400 tys. franków; dla Polski — 175 
tys. dolarów; dla Estonji — około 
2 miljonów est. marek. 

Postanowiono również przenieść 
kursy wywiadu politycznego do Smo* | 
Jeńska. 

zastąpił mu drogę metropolita Piotr. 
Tłum chciał zlynchować przestępcę, 

którego uratowała. obrona patrjarchy. 
Patrjarcha Tichon rozgoryczony 

zamachem, poważnie zachorował. 

dla Niemców. 

W ten sposób, zdaniem prasy so- 
wieckiej, włościaństwo zmuszone bę: 
dzie rzucić na rynek ukrytą mąkę, a 
robotnicy będą. mogli wówczas in- 
tensywniej pracować. 

Rumuński następca tronu, Karol; 
oświadczył, że rząd będzie dążył do 
powiększenia floty rumuńskiej do 
tego stopnia, by można było skutecz- 
nie odeprzeć napady floty sowieckiej. 

Gdy 1500. chrześcijan odmówiło 
wykonznia rozporządzenia władz, są- 
dy wydały 200 wyroków Śmierci, 
które natychmiast wykonaro. 

  

    

Teatr Wielki 

Dziś w ponledzinłek ostatni występ 
zaakomitego kapęlm!strza opery wai- 

szawskiej T. Mazurkiewicza 

AIDA 4 
opera Verdiego z J. Kružanką. į 

Początek o godz. 8 wiecz. 

Jutro we wtorek 

Karnawał królewski 
operetka revue Nelsona 

z w. Kawecxą. 
Początek o 8 w. 
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MOSKWA. Władze scwieckie wy- 

słały do Turkiestanu 2 oddziały sa- 

nitarne, celem walki z szerzącą się 

epidemją dżumy 
Według ostatnich statystyk, za- 

| 'O%0. Szalejący huragan w pół- 
|nóchej"i zachodmej- Narzeg!. ri-ł 
wszelkie cechy cyklonu o kolosal- 

nej sile. 
Las liczący 10 000 jodeł, 

ny został z korzeniami. 
wyrwa 
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Teatr Polski 

Dziś w poniedziałek 
Premjera 

Pan naczelnik, to ja 
fersa Mansye'a. 

  

Pierwszo- Peso Krawiec Damski 

M. KORSAK 
Kalwaryjska 7—16. 

Od 1 stycznia przyjmuje zamó: 
wienia ze zniżką do 50 proc. 

Dżuma w Turkiestanie. 

notowano 800 wypadków śmierci na 
džumę. 

Śród ofiar dżumy znajduje się 
mnóstwo urzędników sowieckich, 
czerwonoarmiejców i lekarzy. 

Huragan w Norwegii. 
Mró two domów zostało znisz- 

Około 600 iudzi pozostało beż 
dachu cad głową. 

Straty wynoszą kilkadziesiąt mil- 
jonów koron. 

  

  

Wczoraj o godz. 4:ej po puł., po 
dokonaniu operacji ślepej kiszki 

Prezydent Stanów Zjednoczonych 
oświadczył, że Ameryka, celem za- 

pobieżenia wojnie, przystąpi do mię- 
4 

jadące tramwajem. 

Trzęsienie ziemi w prowincji Ar: 
tagan (Anatolja) zniszczyło 5 wśi. 

Zginęło 148 ludzi, a 3000 zostało 

Ostatnie wiadomości. 
(Telefonem z Warszawy od własnego korespondenta). 

Zgon wice-marszałka Sejmu Zygmunta 
Seydy. 

zmarł wicemarszałek Sejmu, Zygmunt 
Styda, Żył lat 48. 

Czy nie zadużo optymizmu? 

dzynarodowego trybunału rozjem- 
czego, co jego zdaniem, położy kres 
wojnom. 

Bomba w Lizbonie. 
W Lizbonie przed ratuszem rzucono bombę. Wybuch zranił 2 osoby, 

Trzęsienie ziemi. 
bez dachu. Prócz tego padło 800 
sztuk bydła. 

  

  

- Skarb wypłaca za obligacje 
pożyczki. 

W listopadzie ubiegłego roku 
Sejm uchwalił ustawę o wykupieniu 
obligacyj wewnętrznej pożyczki pań- 
stwowej, wypuszczonych w okresie 
walki państwa o niepodległość. 

Ustawa przewiduje pokrycie na- 
Jsżności według parytetu 1 lit =   20 mk. 

z 

Z KOWNA. 
W;płaty rozpoczeły się, gdyż u- 

Stawa weszła już w życie. 
Statut dia samorządów. 

W związku z.nową ustawą O SB* 
morządzie miejskin., ministerstwo 
spraw wewnetrznych opracowało sta- 
tut, regulujący działeiność rad miej- 
skich i magistratów. 

Statut ten obowiązuje od dnia 15 
stycznia r. b.
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Wiadomości polityczne. 
: P. Prezydent Rzeczy: 

P. Prezydent pospolitej złożył dnia 
Rzplitej. 24 д0 b. m. wizytę 

Marszałkowi Sejmu p. 
Ratajowi oraz Marszałkowi Senatu p. 
Trąmpczyńskiemu. 

W sobotę o godz. 5 
Z komitetu p>, odbyło się posie: 
PoyczP dzenie komitetu  poli- 
Ministrów. tycznego Rady Mini- 

strów. Tematem obrad 
były sprawy Gdańska. Posiedzenie 
miało charakter informacyjny i in- 
strukcyjny co do zamierzeń rządu. 

Rada ministrów na 
Uchwały posiedzeniu dnia 24-go 
Rady Stycznia załatwiła: 1) 

Ministrów. sprawę pomieszczenia 
szkół zawodowych w 

Wilnie, 2) sprawę przekazania mini- 
sterjum spraw wojskowych gruntów 
pod cmentarz dia inwalidów wojen: 
nych w nadleśnictwie Ostrów, 3) roz- 
porządzenie o utworzeniu z obszaru 
dworskiego Łosiniec Nowy w pow. 
wągrowieckim, wojew. Poznańskiego, 
samoistotnej gminy wiejskiej pod 
nazwą Łosiniec; 4) projekt ustawy o 
państwowym  lnstytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego w Pula- 
wach; 5) rozporządzenie o zmianie 
artykułu 2 go rozporządzenia Rady 
ministrów z dn. 27 maja 1919 roku, 
zmienionego rozporządzeniem Rady 
ministrów z dn. 3/2 1922, w sprawie 

powołania komisji do badania wzro- 
stu kosztów utrzymania rodziny pra 
cowników, zatrudnionych w przemy 
śle i handlu; 6) projekt ustawy o 
prawie autorskiam; 7) uznano dnie 
2'go lutego i 25-go marca za dnie 
pracy; 8) sprawę budowv „Grobu 
Żołnierza Nieznanego”; 9) przyjęcie 
do zatwierdzającej wiadomości sora- 
wozdania prezesa Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego p. Karśnickiego, który 
w charakterze rzeczoznawcy wespół 
z delegatem rządu polskiego na kon- 
ferencji ministrów skarbu w Paryżu 
p. Mrozowskim, bronił interesów 
Polski; 10) zaliczenie funkcjonarju: 
szów niższych w dyrekcji lasów pań= 
stwowych i nadleśnictw do poszcze- 
gólnych grup uposażeniowych. 

W kołach sejmowych 
rozeszły się pogłoski, że 

sprzeciwia. Projekt odroczenia o 
brad plenarnych Sejmu 

na czas dłuższy w celu przyspiesze- 
nia dyskusji budżetowej w komisii— 
znajduje coraz więcej przeciwników 
na prawicy i że na wtorkowym kon 
wencie senjorów zostanie odrzucony. 

Dziś posiedzenie se- 
Z senackiej nackiej komisji spraw 
aaa zagranicznych z udzia- 
nych. łem ministra spraw za- 

granicznych, p. Skrzyń- 
skiego, min. przemysłu 
Kiedronia, zastępcy p. ministra skar 
bu i innych. 

  

  

Pierwszy Ogólny Zjazd 
Delegatów L. O. P. P. 

718 stycznia b. r. odbył się w 
Warszawie, zwołany przez Główną 
Radę Nadzorcza pierwszy: ogólny 
Zjazd delegatów wszystkich Komite- 
tów Wojewódzkich Ligi Oorony Po: 
wietrznej Państwr. 

Z ramienia Komitetu Wojewėdz- 
kiego Wileńskiego na zjazd udali się: 
p. Kazimierz Zawisza-Prezes Zarządu, 
p. Stanisław Laguna — Vice Prezes, 
oraz delegaci Komitetu p. Bronisław 
Wincz— Skarbnik Zarządu i p. Stani: 
sław Romer— sekretarz Zarządu. 

Całokształt Zjazdu rozpada się na 
dwie zasadnicze części: sprawozdaw- 
czą i obrady tyczące się programu 
dalszej działalności. 

Ze sprawozdania, przedstawione - 
go przez p. Józefa Szwejcera—Pre- 
zesa Zarządu Głównego dowiedzie- 
liśmy się, że Komitety Wojewódzkie 
zostały założone prawie we wszyst: 
kich Województwach i większość z 
nich wykazuje intensywną działal- 
ność. Ogólna liczba członków w ca- 
łej Rzeczypospolitej sięga 400.000. 
Przeprowadzone zbiórki podczas „Ty- 
godnia Lotniczego” dały wynik tak 
pomyślny, że pozwala on przystąpić. 
do konkretnego wykonania zamie- 
rzonego planu. Przytem możemy tu 
podkreślić, że Województwo Wileń 
skie pod względem zebranych sum 
zajęło jedno z pierwszych miejsc. 

Po za szeregiem uchwał normu- 
jących dalszy tok prac Ligi dokona* 
no wyborów Zarządu 
Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Do Zarządu Głównego wybra- 
ni zostali: 

na członków:—L1. M jr Pietraszek 
— lotnik, 2. Antoni Ponikowski 
były premjer, 3. Stanisław Osiecki— 
Vice Marszałek Sejmu, 4. Profesor 
Witoszyński, 5. Bronisław  Barylski, 
6, Gen. Zaruski—Fdjutant Generalny 
Prezydenta Rzeczypospolitej, 7. Se- 
nator Januszewski, 8. ppłk. J. Grzą- 
dziński — lotnik były sekretarz Gen. 
Zarządu Głównego, 9, Dr. Vacquerat, 
10. pos. gen. Mączyński, 11. p. W. 
Ostrowski, 12. pos, Marweg. na za- 
stępców: 1. pos. S$. Dąbrowski, 2. 
Dr SŚwieżyński, 3. Adm. Porębski, 4, 
gen. Michelis, 5. St. Kuksz, 6. płk. 
Małyszko. 

Do Komisji Rewizyjnej: 
na członków: 1. E. Korwin Szy: 

manowski, 2. Ant. Gintowt, 3. K. Fu- 
dakowski, 4. A. Rząd, 5. Gspner. 

ns zastępców: 1. Zakrzewski, 2. 
Godlewski. 

— 

Giėwnego 1 .   

Zatwierdzono, przedstawiony przez 
Zarząd Główny plan działalności na 
rok 1925 i budżet. 

Plan działalności uzgodniony zo- 
stał z Departamentem lotniczym Min. 
Spr. Wojskowych i z Departamentem 
żeglugi Powietrznej Min. Kol. Żel. 

Przewiduje się % roku bieżącym 
zapoczątkowanie budowy w Warsza- 
wie Instytutu aerodynamicznego, ja- 
ko pierwszej podstawy techniki lot 
niczej, bez którego to Instytutu nie 
do pomyślenia jest powstanie „rodzi- 
mego przemysłu. lotniczego #- ргае- 
prowadzenie poważniejszych badań 
naukowych w dziedzinie lotnictwa. 

Stworzenie kadr lotniczych przez 
uruchomienie szkół pilotów w Po- 
znaniu i Warszawie po 50 uczni 
każda, oraz dwuch szkó! mechaników 
przy fabrykach lotniczych, również 
po 50 uczni. Zskup eskadr propa- 
gandowej i ćwiczebnej i utrzymanie 
takowych. 

Założenie lotnisk w Katowicach i 
Łodzi, stypendja dla kształcących się 
za granicą Inżynierów lotniczych itd. 

ykonanie tego programu oparte 
jest na budżecie wynoszącym zł. 
2.400,000, która to suma powstaje 
ze składek członkowskich w 1925 r. 
(400,000 człon. a 6 zł. rocz.). 

Celem zaś umożliwienia natych- 
miastowego przystąpienia do wyko- 
nania zamierzonego programu po- 
stanowiono przekazać do uyspozycji 
Zarządu Gł. fundusze „Tygodnia Lot: 
niczego” zebrane na terenie całej 
Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 r., 
jako kapit:ł obrotowy. 

Ponadto zjazd wyniósł następują- 
ce dezyderaty: 

1. Konieczność stworzenia Pod- 
sekretarjatu Lotniczego. 

2. Stworzenie katedry lotniczej na 
Politechnice Lwowskiej. 

3. Podporządkowanie wszystkich 
stowarzyszeń letniczych L. O. P. P. 

Drugiego dnia Zjazdu odbyla się 
na lotnisku cywilnym przy ul. Topo- 
lowej uroczystość poświęcenia pła- 
towca typu „Potez” zakupionego dla 
Ligi Obrony Powietrznej Państwa 
przez pracowników miejskich miasta 
stołecznego Warszawy. Aktu poświę- 
cenia dokonał J. Em. Kardynał 
Kakowski. Płatowiec ochrzczono mia: 
nem „Syrena | sza”—stanowi on za 
czątek eskadry propagandowej. 

Po zakończonej uroczystości do- 
konano przed licznie zebraną publicz- 
ńością i delegatami popisowych wzlo- 
tów. Ogólne zainteresowanie wzbu- 
dził sportowy samolot typu „Avia“ o 
sile 25 km. stanowiący własność Ko* 
mitetu Stołecznego Ligi, który ро- 

i handlu, p. 
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mimo bardzo silnego wiatru z łatwo- 
ścią wzniósł się w powietrze wyko- 
nując szereg ewolucji akrobatycz- 
nych. - 

Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego projektuje zakupienie 
takiego aparatu dla Wilna i rozpo- 
czął obecnie pertraktacje w tym 
względzie z wybitnymi fachowcami 
lotaikami. 

  

Ochrona praw 
autorskich. 

Rada ministrów na posiedzeniu 
w daiu 24 stycznia r. b. uchwalila 
projekt ustawy o prawie autorskiem. 

Przedmiotem prawa autorskiego 
według tego projektu są wszelkie 
utwory z dziedziny literatury, nauki 
i sztuki, a mianowicie: 

1) książki, broszury, czasopisma 
i wszelkie inne pisma z zakresu li- 
teratury, 

2) utwory dramatyczne, choreo- 
graficzne, pantomimiczne, dalej wy 
twory kinematograji lub podobnego 
do niej postępowania, jeżeii ze wzglę- 
du na układ sceniczny albo na po- 
łączenie przedstawionych wydarzeń 
są oryginalnemi utworami. 

3) rysunki, plany, mapy, plasty“ 
czne przedstawienia, szkice i inne 
ryciny o charakterze naukowym lub 
technicznym, jeżeli stosownie do 
swego przeznaczenia nie mogą być 
uważane za dzieła sztuk pięknych. 

4) wykłady i przemówienia, ma- 
jące na celu podniesienie umysłów, 
pouczenie lub rozrywkę, 

5) dzieła sztuki muzycznej, 
6) dzieła sztuk pięknych, jak: ma 

lowtdła, rysunki, sztychy, drzeworyty 
i wszelkie inne wytwory sztuki gra- 
ficznej, dzieła rzeźbiarskie, sztuki ry- 
towniczej iub medaljerskiej i inne 
dzieła sztuki plastycznej; dzieła sztu- 
ki budowniczej, wytwory przemysłu 
artystycznego; plany i projekty do 
dzieł sztuk pięknych wszelkiego ro- 
dzaju. 

Twórca, któremu wyrządzono krzy- 
wdę w zakresie jego osobistego sto- 
sunku do dzieła, może żądać zanie- 
chania czynów krzywdzących i usu- 
nięcia ich skutków, w szczególności 
publicznego odwołania lub innej de- 
klaracji publicznej. Jeżeli czyn był po- 
pełniony rozmyślnie, sąd na wniosek 
pokrzywdzonego może mu, oprócz 
odszkodowania, przyznać za ponie- 
sione przykrości i inne osobiste usz- 
czerbki odpowiednią kwotę, którą oz 
naczy stosownie do zachodzących 
okoliczności według swobodnego uz- 
nania, 4 

Po śmierci twórcy powołani są do 
wniesienia skargi jego małżonek, ro- 
dzice zstępni oraz rodzeństwo zmar- 
łego. 

Orzecznictwo w sporach cywilnych, 
których przedmiotem są roszczenia 
oparte na tej ustawie, wykonywują 
wyłącznie sady okręgowe bez wzglę- 
du na wartość przedmiotu sporu. 

Z TEATRU 
„Radcy pana radcy”, komedja w 

3 ch aktach Michała Bałuckiego. 

Komedje Bałuckiego, czy też mo- 
że je raczej krotochwilami zwaćby 
należało, mają dla nas dzisiaj pewną 
naiwność i stosunków i sposobu ro- 
boty scenicznej, która każdemu mi- 
łośnikowi teatru podobać się musi. 
Ale weźmy n. p. temat farsy wczo- 
rajszej, dajmy jej inną fakturę sce- 
niczną i mielibyśmy doskonałą współ- 
czesną komedję. Trzeba pamiętać, 
że zasadniczo charaktery ludzkie zo- 
stały te same, tylko forma w"”raże- 
nia ięh charakterów stała się inną 
Jakież rozczulająco śmieszne są owe 
długie monologi w których dana o- 
soba zapowiada, co ona to uczyni, 
jak dziwne i komiczne jest ciągłe 
„mówienie na stronie”, aby objaśnić 
publiczność, o co właściwie na sce: 
nie chodzi. 

Bałucki przedstawia pewną epokę 
teatru naszego lat temu czterdzieści 
i do jego historji bezspornie należy. 
Lubię go i szanuję bardzo za nad:   

| typu, „ubogiej 
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zwyczajną poczciwość, która bije z 
każdej jego komedji. Patrząc się na 
jago sztuki zapomina się o skompli- 
kowanej obrzydliwości fars dzisiej» 
szych. \ 

Grano sztukę bardzo ladnie i zu 
pełnie słusznie podkreślono jej cha- 
rakter farsowy, co jest zasługą re- 
żyserji. P. Wołłejko był najautentycz- 
niejszym radcą, wyciętym ze stare- 
go kalendarza. Nie widziałem tak 
pięknego  tygrysiego skoku, ja- 
kim przeraził radca swoją zdradza: 
jącą żonę i jej amanta, dawno. 
Musiał p. Wołłejko gdzieś długo 
podpatrywać tygrysa bengalskiego. 
Jest to jedna z najlepszych ról tego 
artysty. A trzeba pamiętać, że to 
rola popisowa n. p. Frenkla ongiś. 
Majestatyczną i niezrozumianą, dobrze 
ujętą, żoną była p. Molska. Dużo 
wdzięku, jak zawsze, włożyła w swo: 
ją rolę p. Kuszlówna. P. Jasińska 
była najstraszliwszą starą panną z 

krewnej* it. z. gu 
wernantki. P. Bystrzyński grał z do- 
brze utrzymaną przesadą, chcć moż- 
na mu zrobić ten. zarzut, że był w 
stroju i ruchach zanadto nowożytńy. 
Rzecz przecież dzieje się w małopol- 
skiem malerh miasteczku około 1880 
roku. Amantem był p. Rzęcki, który 
byłby dobry, gdysy nie pewien pa- 
tetyczny, a tutaj zupełnie niepotrzeb- 
ny akcent w wygłosie. P. Hajduga 
bardzo trafnie podkreślał uroczysty 
sposób patrzenia na życie swego lo- 
kaja. 

Dekoracje średnie. 

- St. S. Kozaryn. 
  

Drace kulturalae sejmiku Rudziskiega. 
Otrzymujemy garść wiadomości 

o intensywnej działalności sejmiku 
gm. Rudziskiej, pow. Wileūsko-Troc- 
kiego. 

W tych dniach odbyło się poświę- 
cenie 4 domów, z których 3-y prze- 
znaczone zostały na locum dla szkół 
oraz mieszkania nauczycieli, w 4+:ym 
zaś rozlokoweno biura gminy a wiel- 
ką salę oddano na rozrywki kultu- 
ralne mieszkańcom gminy. 
* "W uroczystości wzięli udział przed- 
stawiciele Delegatury Rządu, Kura- 
torjum, Dyrekcji Odbudowy, Zarządu 
Lasów oraz okolicznej ludności na 
czele z sołtysami. 

Po poświęceniu odbyło się po- 
siedzenie sejmiku, na którem  mię- 
dzy innymi zapadły dezyderaty na- 
stępujące: 1) Doprowadzić by Z. O. 
L. P. wpłacało regularnie podatki, 
2) Wyjednać od Kuratsrjun: pożycz- 
kę bezorocentową na projektowane 

budowle szkół w Połukni, Rudzisz- 
kach, Dąbrowie i  Angleniszkach, 
3) Zabiegać by władze odnośne 
sprowadzały do wsi Klepacze I 
Wyksztalance nauczyciela znającego 
język litewski, gdyż większość dzieci 
nie zna języka polskiego. 4) Spro- 
wadzić na koszt gminy żydowskiej 
nauczyciela, któryby dzieci Żydów, 
uczęszczające do szkół powszech- 
nych uczył języka hebrajskiego w 
godzinach poza szkolnych. 5) Dążyć 
by gmina była obsadzona przez na- 
uczycieli, którzy braliby udział i w 
pracach społecznych, a kierownik 
był obeznany z ogrodnictwem, ho: 
dowlą pszczół i traw leczniczych, na 
co gmina oddaje potrzebne: plac, 
siły robocze i pieniądze. 6) Budżety 
przez inspektorat szkolny winne być 
sporządzane z udziałem Rad gmin 
nych. 7) Wymiar podatków winien 
być dokonywany z większą skrupu- 
latnością, gdyż obacny chaos dopro- 
wadza ludność do ruiny. 8) Składki 
asekuracyjne ściągane być winny z 
większą dokładnością. (Obecnie za- 
chodzą częste pomyłki) i 9) Gmina 
uważa, że stan b3zpieczeństwa jest 
zadawalający i wobec tego posteru- 
nek, składający się obecnie aż z 
policjantów jest za liczny, tembardziej, - 
że znajduje się tu komendą policji 
granicznej. 

ZEBRY WR ZATOR SESI 

Żądajcie wszędzie 

„urjora Wileńskiego . 
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KRONIKA. 
1 wiecz. odbędzie-się posiedzenie ką-   Dziś — Jana Złotoustego. 

Wtorek | Jutro — Fiawjana M. 

27 Wschód słońca— g. 7 m. 26 

Styczeń | Zachód „ —g.4m.12 

MIEJSCOWA. 

— Nie będzie święta. Żgodnie 
z rozporządzeniem prezydenta Rze- 
<zypospolitej o dniach świątecznych, 

,/2 lutego jako w dniu Oczyszczenia 
N. M. P. nie będzie uroczystego 
święta. Szkoły, wszelxie urzędy i in- 
stytucje rządowe, komunalne i woj- 
<skowe będą czynne jak w dniu po- 
"wszednim. 

— Czy będą wysłuchani. W 
szeregu organizacyj społecznych istnie* 
je jedna, która niewątpliwie wzbu- 
dza w najszerszych warstwach nasze- 
go narodu sympstję, z której rozwo* 
jem wiążemy najszczytniejsze nadzie- 
je i ogólne horoskopy na przyszłość. 
"Organizacją tą jest Związek Harcer- 
stwa Polskiego, krótko Z. H.P. 
zwany. 

Dzisiaj zwraca się ta organizacja 
do starszego społeczeństwa z prośbą 
© poparcie jej starań dla urzeczy- 
wistnienia wielkiego dzieła, dla bu- 
dowy własnego gmachu w stolicy 
państwa, gdyż władze centralne har- 
<cerstwa mieszczą się „z łaski”, albo 
„kątem” u swoich licznych zresztą 
przyjaciół. 

Tak dzieje się w stolicy,” tak zre- 
sztą dzieje się i na prowincji, o czem 
-dobrze wiemy, goszcząc często czy 
drużyny, czy zarządy oddziałów, czy 
komendy chorągwi harcerskich. 

Stan taki nie jest dobry i należy 
z uznaniem podkreślić tę okoliczność, 
że harcerstwo pragnie wejść na dro- 
"gę normalnego. życia organizacyjne- 
go, stwarzając dla siebie najbardziej 
odpowiednie warunki pracy, a jednym 

sz nich jest przedewszystkiem lokal. 
-| również z uznaniem podnieść 

'należy, że harcerstwo znalszłu drogę 
4iewiadomo czy szybką ale z pewno 

"ścią łatwiej niż inne prowadzącą do 
celu, gdyż uzyskawszy od władz ро- 
zwolenie nrządzenia loterji fantowej, 
*której losy po 5 zł. dają każdemu 
"nie tylko nadzieję wygrania jednego 
z 702 cennych fantów, ale tež do- 
"raźny ekwiwalent w postaci pudełka 
z mydłami, czy wodą kolońską, któ 
re dołącza się do losu bez żadnej 
"dopłaty. : 

O ile trudno byłoby z większą 
sumą przyjść hercerstwu z pomocą, 
mimo całego uznania dla wielkości 
celu i mimo sympatji dla instytucji, 
O tyle kupienie losu za 5 zł., jest 
rzeczą łatwą i chyba dla każdego 
możliwą. ь 

Więc — chyba będzie wysłucha- 
ne to wołanie harcerstwa o użycze- 
nie mu pomocy, chyba nie zabraknie 
nikogo, kto 'czy bezpośrednio u 
miejscowych władz harcerskich, czy 
za pośrednictwem harcerki lub har- 
<erza znanego, zakupi ten los. 

Cel wielki i godny poparcia... 
Więc poprzyjmy go wszyscy... 

— Akcje Banku Polskiego. 
fikcje Banku Polskiego, subskrybo- 
wane w oddziałach PKKP. wprost lub 
za pośrednictwem banków prywat- 
nych, zostały do oddziałów prowin- 
cjonalnych Banku Polskiego rozesła- 
ne w ciągu listopada i grudnia r. ub. 

W tych dniach otrzymał oddział 
główny Banku Polskiego w Warsza- 
wie resztę tych akcji. 

: ana którzy jeszcze akcji 
nie otrzymali, mogą je każdej chwili 
odebrać. Em ‚ 

— Wymiana biletów zdawko- 
wych. Wycofanie z obiegu w dniu 
1 stycznia r. b., bilety zdawkowe 
„(papierowe) wartości od 1-go do 50- 
groszy włącznie, wymieniane będą 
jeszcze tylko do końca b. m. w od- 
działach Banku Polskiego, w centr. 
kasie państwowej i w kasach skar- 
bowych. 

Z dniem 1 lutego r. b. wymiana 
wycofanych z obiegu biletów zdaw- 
kowych ustanie, a bilety niewymie- 
nione stracą wszelką wartość. 

— O nową zwyžkę cen chle- 
ba, Dziś w poniedziałek o godz. 7-ej 

| 

'w świetle swojej 

  

misji młynarsko-piekarnianej, celem 
ustsienia nowych cen na pieczywo. 

Żądania te motywowane są bra- 
kiem żyta, co wpłynęło na zwyżkę 
ceny przemiału. 

Dodać należy, że w tym  miesią- 
cu juź trzy razy zmieniano ceny 
chleba t. j. raz obniżono ceny, dwa 
razy zaś podniesiono. Dziś po raz 
chwarty ceny tego podstawowego 
artykułu, najniezbędniejszej potrzeby 
ulegną zmianie i to na wyższe. 

Mnożnik uposażeniowy urzędni- 
kom państwowym pozostaje jednak 
ciągle ten sam głodowy. 

— Mleko na szklanki. Komisja 
mleczarsko-maślano:jajczarska komi- 
tetu obywatelskiego ustaliła ceny na 
mleko podawane w mleczarniach i 
cukierniach. - 

Według tych wytycznych szklanka 
mleka w mlsczarniach ze stolikami i 
usługą kosztować będzie 20 gr. 

Cukiernie pobierać mogą o 20 
proc. więcej, nie drożej jednak niż 
25 gr. za szklankę. 

— Riwo zdrożało. Właściciele 
browarów zwrócili się do komitetu 
obywatelskiego do walki z drożyzną 
o podniesienie cen piwa, motywując 
swą prośbę wzrostem cen surowca 
t. j. chmielu, płacy robotniczej oraz 
zwiększeniem opłat akcyzowych. 

Sprawę tę rozważała na sobotniem 
posiedzeniu komitetu komisja rzeczo* 
znawców przy udziale przedstawicieli 
browarów pp. Chojnickiego, Tauba, 
Klaczki, reprezentantów konsumen- 
tów w osobach pp. Kowalskiego, 
Kiełmucia a pod przewodnictwem 
prezesa p. Bobrowskiego. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej 
kalkulacji ustanowiono ceny piwa 
następujące. 

* Butelka 0,5 |. piwa miejscowego 
w sprzedaży detalicznej kosztować 
będzie 45 gr. 

W restauracjach pierwszorzędnych 
— 65. gr. 

W restauracjach drugorzędnych, 
piwiarniach, cukierniach I jadłodaj- 
niach—55 gr. 

Piwo browaru warszawskiego „На- 
berbusch i Schiele” będzie droższe 
o 5 gr. na butelce. 

— Co to ma znaczyć? (rząd 
pocztowy w Wilnie, ignorując taksę 
ustanowioną przez władze wyższe do 
tej pory pobiera, o czem wywieszo- 
ne jest zawiadomienie, za list do 
Gdańska zwykły 18 gr., a za poleco- 
ny—38 gr. 

Urząd pocztowy najwidoczniej nic 
nie wie, że w Gdańsku funkcjonuje 
poczta polska, a opłaty obowiązują 
te same, co i w innych dzielnicach 
kraju. 

A może urząd wileński popiera 
punkt widzenia p. Sahmna? 

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Wiadomości Literackie". 
(lkazał się Ne 4 „Wiadomości Lite- 
rackich”. Zawiera, artykuł Boya'Że- 
leńskiego „Pani Maiskė Balžikova 

korespondencji” 
(wywiad z A. Ossendowskim, fragmen- 
ty z mających się ukązać niebawem 
książek), Grubińskiego | Choromań- 
skiego, sprawozdania z książek, ko- 
respondencję z Krakowa o „Zmart- 
wychwstaniu” Claudela w teatrze im. 
Słowackiego, przegląd teatralny i ki- 
nowy, reprodukcje najwybitniejszych 
obrszów ostatniego salonu oraz zwy” 
kłe działy. Ne 4 „Wiadomości” przy- 
nosi rozstrzygnięcie III kokursu. 

— Już wyszła Gwiazdka”. 
Pierwszy numer tygodnika dla dzieci 
i młodzieży p. t. „Gwiazdka” (wy- 
dawnictwo Polskiej Macierzy Wscho- 
dniej Z. Wsch.) już wyszedł z druku 
i znajduje się w handlu księgarskim. 
Pismo w Wilnie wydane i to przez 
Polską Macierz Szkolną spotkać po- 
winno należyte uznanie, poparcie 
wśród społeczeństwa naszego. Cena 
bardzo przystępna, bo zaledwo dwa 
złote kwartalnie, ułatwi nawet naj- 
mniej zamążnym rodzicom nabycia 
tego pisemka dla swej dziatwy. 
Szkoły przedewszystkiem polskie tak   

ISEM S KI 

w Wilnie, jak i w Wileńszczyźnie po- 

winny prenumerować „Gwiazdkę” i 

zachęcać dziatwę do pisywania listów 
do swego pisma. Będzie to z ko* 

rzyścią dla dzieci, gdyż i uważniej 

będą czytały i wprawiały się w po- 

rządae pisywanie listów. Witając tak 

potrzebny dła naszej młodzieży I 
dzieci Tygodnik, życzymy „Gwiazdce" 
jaknajlepszego rozwoju. 

Teatr i muzyka. 

Teatr Polski. Dziś premjera nadwy- 
raz wesołej krotochwili Monceya „Pan 
naczelnik... to ja” z K. Wyrwiczem w To- 
Ji tytułowej. Sztuka ta obfliująca w nader 
zabawne sytuacje | powikłania, grana była 
w Warszawie przeszło 100 razy. Wystawa 
nowa. 

Teatr Wielki. Dziś ostatni gościnny 
występ znakomitego kopelmistrza opery 
warszawsziej T. Mazurkiewicza w operze 
Verdiego „Aida", która dzięki doskonałe- 
mu wykonaniu i wspaniałej wystawie zyska- 
ła ogólne uznanie. 

Jutro „Karnawał Królewski" —barw- 
na operetka — revue Nelsona z Wiktorją 
Kawecką w roli głównej Na przedstawie- 
nilu odbędą się zdjęcia fotograf'czne pubii- 
czności. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Walka między braćmi. Wczo- 
raj między braćmi Romualdema Pio- 
trem Kowalskimi, zamieszkałymi przy 
ul. Starej Nr 9 wynikła bójka, w cza- 
sie której Romuaid odniósł ciężkie 
obrażenia ciałe. ‘ 

Poszwankowanego 
do szp'tala šw. Jakėba. 

Piotr zbiegł. 
— Porzucone niemowłę, zmar- 

zło. Na ul. Rybaki znaleziono zmar- 
znięte ciałko niemowlęcia porzuco* 
nego przez wyrodną matkę. Trupka 
odesłano do kostnicy szpitala św. 
Jskóba. 

Odszukaniem matki—zbrodniarki 
zajęła się policja. 

— Rozprawy nożowe. Wczoraj 
w południe w czasie kłótni. która 
przerodziła się w bójkę odniósł rany 
kłóte Mikołaj Siemionow zam. przy 
ul. Szkaplernej Nr 11 zadane nożem 
przez Fleksandra Markiewicza (ul. 
Nowoświecka 40). 
„ _Rsnnego przewieziono do szpitala 
Żydowskiego. 

Nożowca Markiewicza aresztowano. 

  

przewieziono 

— Dn. 24 b. m. o godz. 10 wiecz. 
Franciszek Puzerewski (ul. Potok 
Ne 16) i Piotr Pinkowski (ul. Potok 
Nr. 14) poranili w bójce Kazimierza 
Naruszewicza, zamieszkałego przy ul. 
Połockiej Nr. 100 

W stanie ciężkim poszwankowa- 
nego przewieziono do szpitsla św. 

Jakóba. 
Sprawców dotąd nie ujęto. 

— Chłopcy giną! Władysław Per: 
do, lat 13, zamieszkały przy ul. Ma: 
kowej N2 12, wyszedł z domu dn. 
22 b. m. i dotąd nie powrócił. 

— Konstanty Bartoszewicz, za: 

mieszkały przy ul. Betlejemskie) 
| Ne 16 zawiadomił władze, iż krewny 
jego Aleksander Kenc, liczący lat 10 
zaginął dn. 22 b. m. 

— Okredziony w restauracji. 
Wczoraj o godz. 12 w nocy okra 
dziono będącego w restauracji Wrób- 
lewskiego przy zbiegu ul. Mickiewi- 
cza i pl. Orzeszkowej p. Michałe 
Wialbute, zamieszkałego w Ignalinie. 

P. W. skradziono portfel, zawie: 
rający 640 ał. gotówką. 

Z_ PROWINCJI. 
— Nowa agencja pocztowa. 

W dniu 22 stycznia r. b. zaprowadzo- 
no służbę telegraficzną i telefonicz 
ną w urzędzie pocztowym Lublaż 
powiatu Pińskiego. 

— ŻZwinięcie agencji poczto 
wej. Z dniem 1 stycznia b. r. ze 
stała zwinięta agencja pocztowa Mi. 
łoszowo, w pow. Dziśnieńskim. 

— Szmugiel z Litwy. Posterun- 
kowi 8 komoanji policji granicznej 
pp. Tomasz Biarozyt i Antoni Ava 
sanowicz w czasie pełnienia <*łużby 
patrolowej przyłapali przemyto ków, 
którzy na wezwanie porzucil: niesio 
ny towar, sami zaś zbiegli. Z: uzie 
kinierami dano 6 strzałów. 

Towar składał się z 66 tuzinów 
pudel+k pudru, 73 widelców, 70 no- 
ży i 1750 igieł. 

— smierć w bójce. Pomiędzy 
Mikołalem, a Józefem M lukam, 
mieszksńcami wsi. $zykowo, gm. Le 
biedziewskiej wynikła bójka, w cze 
sie której Józef odniósł tak ciężkie. 
rany. iż po kilkudniowej chorobie 
zmarł. 

S»rawcę aresztowano. 

  

  
  

  

Z kraju i 

— Dodatek mundurowy dla 
urzędników kontroli skarbowej. 
Urzędnikom kontroli skarbowej, mia- 
nowanym na stałe, przyznana zosta- 
ła przez radę ministrów |edńorazowa 
kwota na umundurowanie w wyso- 
kości 1,000 mnożnych, oraz po 2 la- 
tacn—coroczny dodatek na uzupeł- 
nienie umundurowania w wysokości 
500 mnożnych miesięcznie. 

— Przesyłki listowe. Minister 
przemysłu i handlu wydał rozporzą- 
dzenie, według którego przesyłki li- 
stowe, obciążone pobraniem, winny 
być nadawane, jako polecone, Roz- 
porządzenie obowiązuje na całym 
obszarze Rzplitej. 

— Pokłady soli na Śląsku. 
Dzienniki śląskie doszą z Pałaszowic, 
że przy wierceniu nowego szybu 
węglowego stwierdzono, że w okoli: 
cach tych w głębi ziemi znajdują się 
nietylko pokłady węgla, lecz także 
soli. Wiercenie szybu wykazać ma 
czy pokłady te są grube i obfite. 
Żyły solne zresztą i dawniej w tutej- 
szej okolicy spotykano. Przęd kilku- 
dziesięfiu laty tryskało tam jak wspo: | 
minają dzienniki źródło solne, kró- 
rego wodę ludność okoliczna uży 
wała w celach leczniczych. 

— Zjazd „braći kurkowej” w 
Krakowie. W bieżącym roku odbą: 
dzie się w czerwcu w Krakowie wiel- 
ki zjazd towarzyszów i bractw kur- 
kowych strzeleckich z całej Polski, 
Nader licznie zjadą - się do Krakowa 
bractwa kurkowe z Wielkopolski w 
barwnych strojach i uzbrojeniu strze* 
leckiem. Zjazd obradować będzie trzy 
dni nad sprawami organizacji bractw 
kurkowych, przyczem na strzelnicy 

zagranicy. 
strzelanie. W ostatnim dniu zjazdu 
przez ulice miasta i Stary Rynek 
krakowski przejdzie pochód umun 
dorowanych uczestników zjazdu 2 
insygniami wśród dźwięków pobudki 
myśliwskiej. 

‚ — Pierwszy lot nocny. Dwa 
piloci wójskowi Kalina i Szałas doko- 
nali pierwszego lotu nocnego nac 
Warszawą przy świetle 4 reflektorów. 
Lot trwał 15 min. i zakończył się 
pomyślnie. 

— Wybuch w prochowni w 
Zagożdonie. Jak donosi radomskie 
„Słowo” w Zagożdonie pod Rado- 
miem nastąpił onegdaj w tamtejszej 
wytwórni prochu niezwykle silny wy- 
buch materjałów wybuchowych, który 
pociągnął za sobą kilka ofiar w za: 
bitych i rannych. 

Z ZAGRANICY. 

— Konsulat Polski w Algierze. 
Honorowa agencja konsularna Rze- 
czypospolitej w Algierze przekształ: 
cona ma być na konsulat honorowy, 
Okrąg honorowego konsulatu w Al- 
gierze obejmie departamenty Kon 
stantyny, Algieru i Oranu oraz Tu: 
nis i Marokko z wyłączeniem strefy 
hiszgańskiej. Koasulat zależny będzie 
od ambasady polskiej w, Paryżu za 
pośredaictwem konsulatu polskiego 
w Marsylji. - 

— Za przykładem Paderewskie- 
go. Berlińska „Vossischa Ztj.* dono* 
si, że amerykańskim ambasadorem 
w Berlinie zostać ma dyrygent no- 

  

wojorskiej orkiestry symfoniczne; 
Damrosch. 

— Radjofon przy doktoracie 
Pawiea student uniwersytstu stras- 
burskiego zdawał rygorozum mszdycz:   wojskowej odbędzie się kohkursowe ne. O:azało się, że posługiwał się on



4. 

orzy egzaminie teletonem bez drutu, 
iączac się z mieszkaniem, gdzie znaj- 
lowała się jego przyjaciółka, która 
odpowiadała mu na pytania. Słuchaw- 
«ę miał ukrytą w dłoni, antenę wbu- 
dował był uprzednio w stół, przy któ- 
rym egzamina się odbywają. Całą in- 
stalację wykryto i doktorat przepedl. 
— Zaćmienie słońca. Z Nowego 

Jorku donoszą, że dzisiejsze zaćmie- 
aie słońca widziane było doskonale 
we wschodnich częściach St. Zjedno- 
czonych W chwili gdy zaćmienie do- 
sięgło punktu kulminacyjnego, moż- 
за było wyrzźnie dostrzec niektóre 
planety na horyzoncie. Natomiast w 
wielu miejscowościach Kanady, szcze- 
gólnie w okoliczch Ottawy, geste 
chmury ukryły przed okierm obserwa- 
torów zjawisko zaćmienia. " 

— Tajna drukarnia z maszyną 
riekielną. W Sofji wykryto w pew- 
rej piwnicy tajną drukarnię komu- 
nistyczną. Zecerzy, którzy się znajdo- 
wali w drukarni, stawili policji zbroj- 
ny opór, "Jeden z nich został zabity, 
a 3:ch aresztowano. W lokalu drukar- 
ni odkryto pozatem około 10-u kilo- 
gramów piroksyliny, maszynę piekiel- 
nąikilka rewolwerów. Władze przed- 
sięwzjęły liczne aresztowania. 

  

Tų życie może zamrzeć przed śmiercią? 
Bi: log holenderski dr. G. Rshm 

przeprowadził w swem laboratorjum 
przy uniwersytecie w Leyden cały 
szereg naukowych eksperymentów 
mających rozwiązać problem, czy 
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kszy sukces stolic. Wielki malowniczy film! 
dramat salonowy w 6 akt. W rolach głównych słynna Nita Naldi bohaterka obrazu „X przykazań” | Conrad Nagel. 

KINO - 
TEATR „H ELIOS“ 

ul. Wileńska 38. 

KINO- 
TERTR POLONIA | Wybitna nowość ekranu! Mężczyzna, kobieta, małżeństwo. 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

o „Piccadilli“ | 
UL. WIELKA 42. 

Darmo! 

w Domu 

męskie, Kalosze, berlacze, 
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+ dają tę właściwość,   
| Najwię 

Spieszcie! 

КО оОВ 

możiiwem jest zamarcie žycia przed 
śmiercią. Eksperymentv uczonego 
doproxadzily do stwierdzenia, iż 
pewne organiczne twory żyjące, mo- 
ga całemi miesiącami, ba nawet ca- 
łemi latami pozostawać w stanie 
śmiertelnej martwoty, nie przecho 
dzą jednak w stan rzeczywistej mart- 
woty, nie przechodzą jednak w stan 
rzeczywistej śmierci. Przy sprzyjają- 
cych okolicznościach twory te orga- 
niczne mogą być znowu do życia 
przywołane. 

Dr. G. Rahm, zdając sprawozda- 
nie ze swych doświedczeń, zzmiesz- 
cza w jednem z pism fachowych 
szereg interesujących szczegółów, 
które zająć muszą również i laika w 
dziedzinie biologji. Dr. Rahm. po 
wiada: 

„Fizjologowie obserwując żywe 
istoty, rozróżniają czynne Życie oraz 
jego przeciwieństwa zamarcie prze- 
jawów życiowych — śmierć. Obok 
tego wspominają także o trzeciej 
formie życia, przedstawiającej się 
jako rodzaj śmiertelnego zesztywnie- 
nia, nie będącego jednak samą śmier- 
cią. Pewne zwierzęta, które mcgą 
promieniować ze siebie istctne prze- 
jawy życia tylko w wodzie albo wo- 
góle w wilgotnej ntmosf-rze, posia- 

że w czasie su- 
szy mogą popaść w. maitwotę i w 
tym stanie przetrwać miesiące, a w 
pewnych okoliczneściach nawet lata. 
Skoro dostaną się do wody, zaczy- 
nają znowu żyć normalnem życiem. 
O ile te zwierzęta w stanie przej- 
ściowej martwoty wykszują jakiekol 

Handlowym „Wacław Nowicki 

Każdy może otrzymać jako PREMIĘ (podarunek karnawałowy): 

Palto damskie lub męskie, Suknię jedwab. lub weł»., Obuwie eleganckie damskie lub 
torebkę, pończochy, skarpetki, 

koszule, frąk lub zefir; Kołnierz, mankiety, krawat, gietry, mydło, perfumy 
sweter, żakiet, 

i wiele innych rzeczy 

fEERCEZENENENYS KE ENAGDEZ 
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Bank Wzajemnych Ubezpieczeń 8 

zal. 1873. Poznań zał. 1873. Š 

ODDZIAŁ w WILNIE, Jagielońska 8 

Ubezpieczenia życiowe, Š 
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z konfekcji, galanterji i obuwia 
w cenie 10 proc. od sumy zakupu za gotówkę. 

Prosimy pospieszyć oglądać nasze wystawy premii 
podarunków bezpłatnych i zbadać nasze miskie fabryczne ceny. —- . ю r 
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KoŁ=E NOSZA 

wiek choćby najdrobniejsze obiawy 
życia, to stan ich od rzeczywistego 
życia różni się tylkn stopniem inten- 
sywności. | tak naprzykład u wszyst* 
kich zwierząt zapadających w sen 
zimowy, zdołano skonstatować obja- 
wy odjechanie, chociaż oczywiście 
bardzo nieznaczne. 

Wyłania się kwestja istnienia žy- 
wych istot, które w stanie letargicz- 
nym wogóle nia wykazują żadnych 
objawów życia. Dwaj zasłużeni ucze- 
ni Koch i Verworn, którzy robili 
eksperymenty z nasionami roślinne- 
mi, odpowiedzieli na to pytanie w 
sensie potwierdzającym. Dokładne 
zbadanie eksperymentów Kocha i 
Verworna doprowadziło biologów do 
przekonania, że wnioski wysnuwane 
przez tych uczonych są niezupełnie 
słuszne 1 przedwczesne. 

Instrumenty, którymi rozporzą: 
dzali, nie nadawały się do tego ro- 
dzaju precyzyjnych doświadczeń, 

Dr. Rahm podjął na nowo do 
świadczenia w tymm kierunku przy- 
czem posługiwał się w swych ekspe- 
rymentach mikroskopijnemi wodnemi 
żyjątkami, które odznaczają się spe- 
cjalną odpornością przeciwko nie- 
bezpieczeństwom suszy mogąc przez 
całe lata obywać się bez pożywienia. 
Zwierzątka, znzjdujące się w stabie 
martwoty, zamknięto w hermetycz 
nych rurkach szklanych. Za pošred- 
nictwem nadzwyczaj  precezyjnego 
urządzenia, uczony mógł skonstato 
wać wszelkie chcčby najdrobniejsze 
obiawy życia. Eksperyment dopro 
wadził do zdumiewałącego rezultatu, 

  

Dom na wybrzeżu 

złożyć oferty w Redakcji 

Nr. 21 (173) 

Przeważna ilość tych żyjątek zdcłałm 
przetrwać eksperyment, nie przecho- 
dząc w stan rzecywistej śmierci. 
Oczywiście,pewnem jest, że tego ro- 
dzaju stan letargiczny nie može- 
trwać zbyt długo. W każdym razie 
prace d-ra Rahma wykazały, że po- 
między życiem a śmiercią jest jednak 
staójum przejściowe. 

  

  

Rozmaiłości. 
Chleb, zachowujący świeżość 

przez 2 lata. 

Piekarz szwajcarski nazwiskiem Jan 
Matti, mieszkający w Pulliy pod Lozanną 
ogłosił, że, wynalazł sposėb przechowywa-- 
nia chleba w świeżym stanie w ciągu 2 lat.. 
Matii trzyma swój wynalazek w tajemnicy, 
dowi-dziano się jednsk tyle. że chieb po 
upieczeniu idzłe do pieca i zostaje rozgrza- 
ny do 4L0 Celsjusza. Rzeczoznawcy, którzy 
badal' taki „zehartowany chleb, « świadczyłb 
że był zunełnie św eży w ciągu 10 miesięcy. 
Ма ! zacfiarował swój wynalazek bezinte- 
resownie rządowi szwajcarskiemu. 

  

  
  

Redaktor Józef Batorowicz 
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Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc | żo- 

łądka. Przyjmuje od 9—11, 6%/2—7!/2 wiecz. 

U: Ad Mickiewicza 21, m. 1.   

  

DAMA Z KASYNA GRY 

Dramat w 7 akt. podług powieść + 

czyli (Dziewrzę 
z Taboru). 

Mający do sprzedania. 

_nieruchomość 
o 6ciu do 15 pokojach 
do wynajęcia w obrębie Nowego Miasta lub w 

lub odpowiedni lokal 

asta za niewygórowaną cenę, zechcą 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod literami K. Z. i K. W. 
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Biuro podan 
i przepisywań na maszynach 

St. Grabowskiego 
Wilno, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, 

telefon 82 

przyjmuje wszelkie prace 
w powyższym zakresie. 

  

KRDEVKIT ARIA EKSA IEA 
Słynny nauczyciel kroju 

R. GISIN, ul. Sw -Janska 2. 
Udzieła lekcyj kroju 

damskich, cywiinych | wojskowych ubrań. 
Naucza krawców | nie krawców po cenie przystępnej. 

Oddzjelna lekcja 5 zł, w mieszkaniu 10 zł. 
Wojskowi korzystają ze szczególnego ustępstwa 

Tamże spizedzja się wszeikie formy. 
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Biuro Reklamowe » 
St. Grabowskiego 

w Wi nie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej 

w
w
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przyjmuje ogłoszenia do „łłurjera gp. 
Wiieńskiego'* i do wszystkich bez pp 
wyjątku pism, wychodzących w Wilnie. pp 
: Warunki najbardziej dogodne. 

    
Jadłodajnia 
Hygjeniczna 
ul. Wileńska 27 

Wydaje obiady zdrowe i ta- 
nie. , Otwarta od 12 do 4*/2 

Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy za- 
robić łatwo bez różnicy i 
nie odwołując się od swych 
zwykłych zajęć. Kapitału i 

* specjalrošci nie potrzeba. 
Szczegóły wysyłamy natych- 
miast po otrzymaniu 1 zło- 
tego ra częściowe pokrycie 
kosztów w liście gotówką 
lub znaczkami. Adresować 
do firmy „Ha-ce-wu'* War- 
szawa, Leszno Nr. 27, Skrzyn- 
ka pocztowa 73. — Telefon 
Nr. 171—28. 10—1 

PRACOWNIA 
ZĘBÓW sztucznych 
L MINKIERA, 

ul. Wileńska 21. 

  

  

  

Druk. Lux“, Želigowskiego 1. 

Olgi Scholl z cyklu starożytna' 

| nowoczesna Messalina. Wielkie bohaterki w dziejach świata. Ich przeżycia miłosne. Znakom. gwiazda ameryk. Dorota Phiilips w roli g 

Pocieszająca wiadomość! Asta Nilsen podała się operacji u D-ra Sztejnacha | znowuż ndmłodniała | ukazuje się na ekranie. Pierwszy 
występ odmłodzorej Asty Nilsen z ndziałem jej partnera, artysty teatru Arty- 
stycznego w Mcskwie, Grzegorza Chmary, odbędzie się dziś w obrazie p. t. 

CIA NAA NIANIA TNT INITIAL ATZ 

PODARUNEK KARNAWAŁOWY! 
Bez pieniędzy! 
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