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DOKTOR 

JAN BASANOWICZ 
PATRJARCHA ODRODZENIA NARODU LITEWSKIEGO 

opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł w Poliklinice Litewskiej dnia 16-g0 
lutego 1927 r. o godzinie 18 min. 50 w wieku lat 75. 

Wyprowadzenie zwłok z Polikliniki Litewskiej (Wileńska Nr. 28) w nie- 
dzielę, 20 lutego, o godz. 17-ej do Bazyliki Katedralnej. 

Nabożeństwo żałobne w poniedziałek, 21-go lutego, o godzinie 9 min. 30. 
W Bazylice Mszę św. będzie celebrował ). E. Arcybiskup Jałbrzykowski. 

Poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają społeczeństwo w 
żalu pogrążeni : a : 

Litewskie Towarzystwo Naukowe 
i Tymczasowy Komitet Litewski. 

najgłębszym 
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Tanger w polilyce europejskiej. 
Paryż, w lutym. nie pogodziły się ze- zjawiskami, 

usuwającemi ich w cień i przy ka- 

żdej sposobności dają to poznać. 

Primo de Rivera doszedł do 
władzy skutkiem konieczności czę- 

ściowego opuszczenia Maroka, któ- 

re dla Hiszpanji od lat wielu sta- 

nowiło grób najlepszych jej synów 

oraz środek niezawodny wyniszcza- 

nia skarbu, bez najmniejszych dla 

kraju korzyści, a raczej z dużym 

uszczerbkiem prestiżu narodowego. 

Obecnie, gdy niebezpieczeństwo, pod 

trudny jest do przewidzenia, jed- 

nakże zgóry powiedzieć można, 

że Hiszpanie nie uzyskają wielkich 

korzyści. Briand w przemówieniu 

do delegatów określił w jednem 

zdaniu, delikatnem, ale jasnem sto- 

sunek Francji: „Życzę szczęśliwego 
wyniku waszych prac w granicach 

traktatów międzynarodowych*. W 

tem tkwi istota rzeczy, gdyż przez 
traktaty międzynarodowe rozumie 

się umowę z 18 grudnia 1923 r., 

ustanawiającą statut Tangeru. 

' Pomimo kołosalnych zmian po- 

litycznych i terytorialnych, pokój 
Światowy stale jest zagrożony w 

„jj tych samych punktach, co przed 
4 wojną, tojest na Bałkanach i w Ma- 

roku. Zmieniają się tylko role, ja- 

kie grają pewne państwa, lecz kwe- 
stja sama pozostaje nadal otwartą 

iwciąż żywotną. Na Bałkanach rolę 
Austrji i Rosji grają Włochy i Ju- 
gosławja, w Maroku Niemcy zastą- 

pieni zostali z powodzeniem rów- 

Szwajcarji żadnych korzyści: 

ZĘ” | nież przez Włochy. - wpływem Francji, zostało zasadni- „Primo de Rivera w ostatnich 
8 . Kłopoty marokańskie zwężyły czo usunięte, Hiszpanja podnosi dniach pądkreślał wyraźnie, iż ży- 

ка | Się coprawda tylko do sprawy Tan- głos, jako kwestję prestiżu stawia czenia Hiszpanii idą w kierunku 
aj- | geru, lecz są one niemniej niepo-_ nietylko zachowanie swej strety, albo aneksji, albo mandatu nad 

ch | kojące, jak przedtem. ale także aneksji jedynej części Okręgiem Tangeru. Są to marzenia komisji ma służyć jako 
y- | Czytelnicy pamiętają z pewno- Maroka dotychczas bezpańskiej, nie do spełnienia. Francja zadużo obywatelstwie danej osoby. 
w. | Ścią słynną wizytę Wilhelma Il w albo raczej wielopańskiej — Tan-  Wylała krwi i wydała pieniędzy, po- 
óre | Tangerze w 1905 r. i zażegnanie SETU: niekąd z winy. sprzymierzeńca, by 

dziś zgodziła się na oddanie boga- 

tej i dużej połaci ziem niewyraźne- 

mu sojusznikowi. Zresztą i Anglja 

nie jest przychylna życzeniom Ma- 

drytu, chcąc zachować tradycyjne 
drogi do Indyj. 

- Cała sprawa załatwić się może 
szybko i bez większego rozgłosu 

jedynie o tyle, o ile Włochy nie- 

wejdą do gry i nie wyrządzą jakie- 

Nie zamilkło jeszcze echo wy- 

stąpienia dyktatora w roku ubiegł. 

z hasłem: „albo stałe miejsce w 

Lidze, albo Tanger". Posunięcie to 

dokonane było za wyraźnem ро- 

parciem Włoch, które na krótko 

przedtem zawarły traktat przyjaźni 

z Hiszpanją. Atut został zagrany i 

przegrany, przeważnie wskutek о- 

poru Francji, słusznie niezadowo- 

Widma wojny na konferencji w Al- 

gesiras, następnie teatralny występ 

$twie odsunięcie wojny światowej 

leszcze na 3 lata, kosztem niesły- 
©Q080000000800 

Pamiętajcie o zwiedzeniu 

Wystawy - Jarmarku 

  

Wającej się na korzyść Rzeszy wiel- 
kiej połaci Konga. 
Wojna światowa zniszczyła wpływ 

I Niro . i jej i i figlarnego posunięcia na arenie „0% | Niemiec. Zdawało się, że porozu- !onej, że jej sojusznik z przed goś : LAS ; „ni : 
I mienie francusko - angielsko - hisz- chwili, zdradza ją co najmniej nie- dyplomatycznej. Do ostatniej chwili Taniej Miążki dla Młodzieży 

16% | pańskie z 1923 r. ostatecznie ure- delikatnie. stanowisko Rzymu pozostaje nie: > „otwartej 
ИЕ luje zawikłany splot rzeczy. Ale Madryt zrozumiał lekcję i nie- Znane. Stąd wynika niepokój i nie- od godz. 11 rano do 6 popoł. 

pewność dla Europy Zachodniej. 
S. Kalinowski. 

Wejście bezpłatne. dawno zwrócił się już wprost do ! 

ul. Św. Michalska 5. rządu paryskiego. Dziś rozpoczy- 

nają się pertraktacje francusko- 

hiszpańskie w Paryżu, lch wynik 

niestety, były to tylko nadzieje i     
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Minister Zaleski o naszej polityce zagranicznej. 
Wywiad korespondenta „Prager Presse*. 

Minister Spraw Zagranicznych, 
p. August Zaleski, udzielił w tych 
dniach wywiadu  warszawskiemu 
korespondentowi dziennika „Pra- 
ger Presse" na temat aktualnych 
zagadnień polskiej polityki zagra- 
nicznej. 

Pakt polsko-sowiecki. 

„Co sądzi pan minister O za- 
gadnieniu paktu polsko-sowieckie- 
go? W Jakim stanie sprawa ta się 
znajduj? ”— brzmiało pierwsze py- 
tanie. 

„Kilkakrotnie już korzystałem z 
różnych sposobności, — odpowie- 
dział minister—by zaznaczyć swo- 
je przekonanie, iż regionalne pak- 
ty śwarancyjne powinny się przy- 
czynić w sposób kapitalny do za- 
bezoieczenia i utrwalenia pokoju 
w Europie. Napewno panu wiado- 
mo, że w tym kierunku idzie też 
akcja polskiego rządu w przygoto- 
waniach konferencji rozbrojenio- 

teza polska została 
przyjęta. 

" Pakt polsko-sowiecki, uważam, 
byłby częścią takiego systemu pak- 
tów regjonalnych. Dlatego, wobec 
tego zagadnienia polityka polska 
niezmiennie trzyma się poglądu, 
któremu przed miesiącem dałem 
wyraz wobec komisji spraw zagra- 
nicznych w sejmie. 

Pakty Z. $. 5. К. г państwami 
baityckiemi. 

W jakim stosunku znajdowałby 
się ewentualny pakt polsko sowiec- 
ki wobec przyg towanego paktu 
państw bałtyckich z Rosją? — py- 
tał dalej korespondent -,Prager 
Presse“. й 

„P kt polsko - sowiecki — od- 
powiedział min. Zaleski — jest po 

  

Niemieckie zabiegi. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczorajsza wizyta pos. niemieckiego w Warszawie Rauschera u 
Marszałka Piłsudskiego trwała blisko trzy godziny. Pos. Rauscher, we- 
dług opinji pewnych kół miał zaproponować Polsce imieniem rządu 
niemieckiego zawarcie traktatu handlowego na wzór traktatu zawartego 
swego czasu przez Niemcy ze Szwajcarją. Traktat ten jednakże nie dał 

Po wizycie pos. Rauschera Marszałek Piłsudski o godz. 11 w no- 
cy przyjął min. Zaleskiego i konferował z nim blisko 2 godziny. Tutej- 
sze koła polityczne komentują wizytę pos. Rauschera w ten sposób, iż 
rząd niemiecki pod naciskiem opinji zarówno wewnątrz Niemiec, jak też 
z uwagi na zagranicę pragnie zatuszować wrażenie, jakie wywołało bru- 
talne zerwanie przez Niemcy rokowań handlowych z Polską. Konkret- 
nych jednakże propozycyj ze strony Niemiec, nadających się do przyję- 
cia przez nasz rząd, dotychczas niema. 

Polsko-niemiecka komisja pojednawcza. 

BERLIN, 1911 (Pat). Wczoraj, w piątek, odbyło się pierwsze po- 
siedzenie polsko-niemieckiej komisji pojednawczej, która ma regulować 
wszystkie kwestje sporne, związane. ze sprawą opcji i obywatelstwa. Za- 
daniem komisji nie jest wydawanie żadnych wyroków, lecz tylko przed- 
kładanie obu rządom opinji co do każdej poszczególnej sprawy. Opinja 

podstawa do decyzji rządowej, Orzekającej o 

Złoty stoi mocno. 

BERLIN, 19.11 (Pat). Przerwanie rokowań handlowych polsko-nie- 
niieckich nie odbiło się wcale na kursie złotego w Berlinie. 
notowany był w dalszym ciągu 46,88—47.12. 

Kurs ten 

Parlamentarzyści polscy jadą do 
Francji. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu 23 b. m. udaje się do 
Francji delegacja  parlamentarzy- 
stów polskich. Delegacji przewod- 
niczyć będą p. sen. Kiniorski i 
p. pos. Niedziałkowski. W ponie- 
działek odbędzie się posiedzenie 
delegacji parlamentarzystów polskich 
celem ostatecznego ustalenia skła- 
du delegacji i omówienia bliższych 
szczegółów wycieczki. 

żądanym przedewszystkiem dlatego” 
że byłby realnem wzmocnieniem 
gwarancji pokoju na wschodzie 
Europy. Polska sama dla siebie 
gwarancje takie od strony wschod- 
niej już posiada w postaci trakta- 
tu ryskiego. Mimo trudności, na 
jakie wykonanie traktatu ryskiego 
w niektórych szczegółach jeszcze 
napotyka, mam pełne zaufanie, że 
rząd Z. S. S. R. tak jak przy za- 
wieraniu traktatu, tak tež i nadal 
uważa go za taką trwałą gwaran- 
cję pokoju między Rosją sowiecką 
a Polską. Nowy ewentualny pakt 
polsko - sowiecki byłby rozszerze- 
niem tych podstaw i z całej swo- 
jej natury łączyłby się materjalnie 
z pakiem państw bałtyckich z Rosją. 

Umowa handlowa polsko- < 
sowiecka. k AS 

W jakiem stadjum „znajdują się 
prace przygotowawcze do pertrak- 
tacyj o umowie handlowej polsko- 
sowieckiej? 4 

„Rząd polski przygotował już 
komplet materjałów do rokowań o: | 
umowę . handlową z Sowietami. 
Prawdopodobnie takie same prace 
przygotowawcze już są przeprowa 
dzone w Moskwie. Dla obu państw 
byłoby równie pożądanem, by ro- ё 
kowania rozpoczęły się i doprowa= | 
dziły do pomyślnego wyniku, : 

Stosunki polsko-niemieckie. 

Prasa polska komentuje zgód- - 
nie, że nowy rząd w Niemczech o- 
znacza pogorszenie się dotychcza- 
sowej sytuacji nazewnątrz. Row- | 
nież z ostatniego przemówienia p. 
ministra wynika, że polityka nie-- 
miecka uważana jest w Polsce za. 
niebezpieczniejszą, niż przedtem. 
Co sądzi p. minister obecnie po ai 
zaszlej zmianie?—brzmiato pytanie. | 

„Wytyczne polityki polskiej w 
stosunku do Niemiec—odpowiada 

  

min. Zaleski—zostały wyraźnie 0- ' 
kreślone w szeregu moich przemė- ъ 
wiefi, а Ипа ойбипа муспойа! 2ха- — 
łożenia, że splot interesów, łączą- 
cych Polskę z Niemcami, wymaga 
zarówno dladobra obu państw, jak | 
idla sytuacji międzynarodowej, aby 
między tymi krajami istniała trwa- 
ła i pokojowa współpraca. uje 

Ułożenie się sił politycznych 
wewnątrz Rzeszy, którego wyrazem 
stał się nowy gabinet, jest kwestją 
wewnętrzną tego państwa i dopie- 
ro, gdy nowa konstelacja politycz- | 
na wewnątrz kraju zacznie się od-'' | 
zwierciadlać w jego poczynaniach - 
nazewnątrz, będzie można sprecy-. 
zować swój stosunek do jego linji. 
politycznej. Pod tym kątem widze- 
nia z żywem zaiteresowaniem bę- 
dziemy śledzili dalszy rozwój sto- 
sunków  polsko-niemieckich, na“ | 
które wpłynie 'w dużej mierze | 
również ustosunkowanie się+sno- ||| 
wego rządu do poszczególnych 
negocjacyj polsko - niemieckich, a” 
zwłaszcza rokowań 0 -traktat han- | 
dlowy, mający położyć , podwalinę | 
pod rozwój gospodarczych stosun=* 
ków obu sąsiednich państw. - 

W dalszym ciągu minister Za-- 
leski omawiał sprawę stosunków 
polsko-czeskich: +.» „x355 s2ł 

  

   

    

          

     

Narady polsko - niemieckie W Spa | I Poj 
Wie komisji pojednawczej 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). * 
+ у 43 43137 

Między rządem niemieckim, as. 
polskim odbywa się wymiana zdań: ' 
w sprawie składu osobowego ko- 
misji pojednawczej,, przewidzianej: — 
w locarneńskim układzie arbitrażoś | 
wym polsko- niemieckim. . 1: w 

Do komisji tej, jako * komisarz + 
Polski, wchodzi hr. Wielowiejski, | 
b. poseł. w Bukareszcie. Nazwiska: | 
reprezentantów krajów, neutralnych | 
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będą ustalone niebawem. - 

  



Radošnie trzepoczące  trėjkolo- 
rowe flagi narodowe w dniu uro- 
czystego obchodu dziewiątej roczni- 
cy ogłoszenia niepodległości Litwy, 
nieoczekiwanie zamieniły zwiastu- 
ny śmierci w ponure żałobne chorą- 
świe... 

Umilkły triumfalne fanfary, a 
powszechną radość społeczeństwa 
litewskiego zamienił  nieutulony 
smutek i żal... 

Umarł w prastarej stolicy Ge- 
dymina Ten, którego każdy Li- 
twin z czcią i dumą nazywa pa- 

 trjarchą odrodzonego Narodu Li- 
tewskiego... 

W ciągu ostatniego półrocza 
naród litewski traci najwybitniejsze 
jednostki ze starszej generacji litew- 
skich patrjotów - idealistów. 

Jeden po drugim odchodzą: 
Piotr Wilejszys, Arcybiskup Matu- 
lewicz i wreszcie świeża i najbo- 
leśniejsza' strata—dr. Jan Basano- 
wicz. Czem był zmarły dla narodu 

litewskiego niech świadczy fakt, iż 
Jemu jednemu postawiono jeszcze 

za życia pomnik, na najbardziej 

honorowem miejscu skweru Ko- 

wieńskiego Muzeum Wojennego— 
naprzeciwko pomnika poległym w 

walce o niepodległość. 
Cały pomnik jest wyrazem jed- 

nej zasadniczej idei. 
„Vivat, sed non reguiescet“, 
Ś. p: Jan Basanowicz to naj- 

piękniejsza najszlachetniejsza po- 
stać wśród społ. litewskiego. 

Z Reduty. 
„Brat marnotrawny*, komedja w 

3 aktach Oskara Wilde'a. 

Rzadko, niezmiernie rzadko na 
afiszach teatrów polskich ukazuje 
się nazwisko Oskara Wiłde'a. 

Teatry nasze, zwracając się po 
repertuar do literatury obcej z re- 
guły wybierają stamtąd albo utwo- 

_ ry francuskiej produkcji komedjo- 
_ wej, albo amerykańsko - węgierskie 

wytwory, będące próżnym  wysił- 
kiem zdystansowania kina w dzie- 

_dzinie widowiskowej. Oba te ro- 
dzaje teatru komedjowego przezna- 
czone są, jeśli można się tak wy- 
razić, dla widza. Głównym czyn- 
nikiem jest tu mniej lub więcej 
brawurowa akcja, ruch oraz ciało 
aktora (lub aktorki). Wrażenia ze 
sceny koncentrują się przeważnie 
we i przez wzrok wzbudża- 
ją dalsze i niekiedy głębsze emocje. 

'_ Zupełnie inne są komedje Wil- 
de'a zwanego „lordem Paradoksem ”. 
Więcej, znacznie więcej jest w nich 
do słuchania, niż do patrzenia, bo 
autor cały nacisk kładzie na słowa 
i jego postacie. Słowo jest panem 

: autora „Salome“. Takiego 
„Brata marnotrawnego" naprzy- 

(właściwy tytuł: „Bunbury”) 

    

  
Żaden cień, żadne podejrzenie 

nigdy nie padły na świetlaną iczci- 

godną postać Wielkiego Wajdeloty 
litewskiego. 

Życie Jego to epopeja bojowa- » 
nia o niepodległość narodu litew- 
skiego. 

Od kolebki ukochał On wielką 
ideę wolności i wytrwał w jej służ- 
bie aż do grobu... 

Czy to pracując, jako lekarz w 
odległej Bułgarji, czy marząc o 
odrodzeniu narodu litewskiego w 
Pradze Czeskiej — zawsze po- 
został On ten sam, bojownik o 
Prawdę i Wolność... 

Gorącą swą miłość Ojczyzny 
zdołał On przelać na młode po- 
kolenie Litwinów. 

Jego „Auszra“ stała się praw- 
dziwą jutrzenką odrodzenia narodu 
litewskiego. 

Dziś odszedł, szczęśliwy, że zi- 
ściły się marzenia Jego o Ojczyźnie 
Niepodległej. ' 

Gorący miłośnik Wilna spocz- 
nie w ziemi rodzinnej, obok tak 
bliskiego Mu duchem Syrokomli. 

I podobnież imię Jego wiecznie 
żyć będzie w piosenkach ukocha- 
nego ludu, w poszumie lasów i ła- 
nów ziemi litewskiej. 

A pamięć Jego nie zaginie!... 
Spij spokojnie, Wieszczu, i niech 

Ci sosny rodzinne swą pieśń do 
snu гаписа ! 

Sit Tibi terra levis !... 

można słuchać z zamkniętemi o- 
czami. Jest rzeczą pewną, iż cała 
akcja, (jeśli tę jedną sytuację, bę- 
dącą założeniem komedji Wilde'a— 
nazwiemy akcją) jest jeno pre- 
tekstem do rozwinięcia tego olśnie- 
wającego djalogu, tej świetnej żon- 
glerki słów, zniewalającej do we- 
sołości w ciągu trzech aktów. 

Co jest właściwie osnową tej 
sztuki? Czy ta sytuacja, w której 
znaleźli się dwaj młodzi ludzie, 
wymyśliwszy sobie dla upozorowa- 
nia pewnego trybu życia: jeden — 
nieistniejącego brata, drugi — nie- 
istniejącego przyjaciela, czy też te 
paradoksalne aforyzmy na temat 
przyjaźni, miłości, muzyki, oby- 
czajów, życia etc, etc., które wy- 
mieniają między sobą osoby ko- 
medji? Napewno to drugie. A co 
w nich uderza, to ten brak jakiej- 
kolwiek tendencji moralizatorskiej 
czy odwrotnie. Wygłasza się zda- 
nia, sądy, spostrzeżenia i uwagi © 
różnych zjawiskach życia, wobec 
których (sądów) dęba stają nasze 
utarte, szablonowe formułki, jakie 
stosujemy w tych samych okazjach 
w życiu powszedniem, a przecież 
nie zawierają one w gruncie rze- 
czy nic takiego, coby obrazić mo- 
gło etykę. Wiadoma rzecz, para- 
doksyl.. A cóż to jest paradoks? 

K UR“ JB. R ООО 

Przyjazd do Wilna delegacji organiza- 
cyj spolecznych z Kowna. 

Dziś o godz. 18-ej specjalnym pociągiem przyjeżdża z Kowna do 

Wilna delegacja organizacyj społecznych celem wzięcia udziału w uro- 

czystościach żałobnych, w składzie następującym: Michał Birżyszko — 

rektor uniwersytetu kowieńskiego, Dr. Jokantas — b. minister oświaty, 

inż. Stefan Kajrys—poseł na sejm, b. wice-marszałek, Jan Wilejszys— 

burmistrz m. Kowna, prof. Zygmunt Żemajtis—dziekan wydziału mate- 
matycznego, prof. Tamoszajtis, ks. prof. Tumas, Turowski—poseł na 

sejm, prof. Januajtis, p. Czyburas — przedstawiciel młodzieży uniwersy- 

teckiej, artyści opery Grigajtisowa i p. Sodejko Oraz krewna zmarłego 

p. Szarejkowa-Basanowiczówna. 

Jest oczekiwany przyjazd szeregu innych delegacyj, celem wzięcia 

udziału w żałobnych uroczystościach. 

Depesze kondoiencyjne, 
Już od paru dni napływają na ręce Litewskiego Tymczasowego Ko- 

mitetu Narodowego w Wilnie ze wszystkich stron Świata depesze kon- 
dolencyjne. Między innemi otrzymano szereg depesz od Litwinów z A- 
meryki, Rzymu, Rygi, Dyneburga, Krakowa i wiele innych. 

Również przesłał depeszę - kondolencyjną 
p. Raczkiewicz. 

Wojewoda Wileński 

Każda godzina przynosi nowe depesze kondolencyjne. 

Marszałek Trąmpczyński jako „facho- 
wiec* w sprawach wojskowych. 

Budżet Wojsk. w Senackiej komisji skarbowo-budżetowej. 
WARSZAWA, 19.11 (Pat.) Se- 

nacka komisja skarbowo-budżeto- 
wa obradowala dziš nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Marszałek Senatu Trąmpczyń- 
ski krytykował system szkolenia 
wojskowego poza — szkolnictwem 
wojskowem i podniósł, że zasada 
ta zagranicą została już zaniecha- 
ną. Dalej twierdził, że rząd spec- 
jalnie forytuje organizację „Strzel- 
ca“, do której to organizacji spo- 
łeczeństwo poznańskie, ze względu 
na jej poziom moralny odnosi się 
nieprzychylnie. 

Sen. Januszewski, odpowiada- 
jąc poprzedniemu mówcy podkre- 
Ślił, że o ile organizacja „Strzelca* 
cieszy się poparciem czynników 
rządowych, to bynajmniej nie ze 
względu na takie lub inne zabar- 
wienie polityczne, a tylko ze wzglę- 
du na zasługi położone przez nią 
na polu przysposobienia wojsko- 
wego. Niesłuszne jest również uo- 
gólnianie zarzutów. W każdej or- 
ganizacji trafiają się jednostki nie- 
odpowiednie, jednak z tego faktu 
nie można wyciągać wniosków, że 
poziom moralny danej organizacji 
jest niski. 

Gen. Górecki zastrzegł się prze- 
ciw zarzutom Trąmpczyńskiego co 
do składu osobistego „Strzelca“ 
i podkreślił, że „Strzelec* znajduje 
poparcie tylko ze względu na rolę, 
jaką odgrywa na polu przysposo- 
bienia wojskowego. Subwencje na 
tego rodzaju organizacje pozostają 
w prostym stosunku do ilości ćwi- 

czących faktycznie w danej orga- 
nizacji. Z tego też względu Strze- 
lec, jako organizacja o większej 
ilości ćwiczących otrzymuje sub- 
wencję większą od szeregu innych 
organizacyj. 

Marszałek Trąmpczyńskiw O0d- 
powiedzi oświadczył, że występuje 
przeciw samej zasadzie uzbrajania 
organizacyj bez względu na ich za- 
barwienie polityczne.Stosowanie te- 
go systemu może doprowadzić do 
złych następstw. 

Gen. Górecki w ponownem 
przemówieniu stwierdził, że ostat- 
nio państwa przy rozstrzyganiu za- 
gadnienia obrony narodowej po- 
szły w kierunku gotowości bojo- 
wej całego narodu. Na tem dysku- 
sję ogólną zakończono. W dysku- 
sji szczegółowej przemawiali pra- 
wie wszyscy członkowie komisji. 
Poruszono sprawę 10% dodatku do 
pensyj wojskowych oraz stosunek 
Ministerstwa Spraw Wojskowych 
do przedsiębiorstw prywatnych. 
Zwrócono również uwagę na spra- 
wę rezerwy zaopatrzenia przyczem 
zgodzono się na konieczność uch- 
walenia ustawy, zabezpieczającej 
wojsku na pewien przeciąg czasu 
co rok pewnych sum, przeznaczo- 
nych na rezerwy zaopatrzenia. — 
Tego rodzaju system już w innych 
państwach został wprowadzony. 
W głosowaniu budżet przyjęto bez 
zmian. Następne posiedzenie komi- 
sji odbędzie się we wtorek o godz. 
4-ej po południu. Na porządku 
dziennym budżet Sejmu i Senatu. 

—>——>————>————>————————————————————————— 

Polscy narciarze górą. 
ZAKOPANE, 19. II. (tel. wł.) W narciarskim trójmatchu wojskowym Pol- 

ska odniosła świetne zwycięstwo, osiągając 17900 punktów. 
Drugie miejsce zajęła Rumunja (16600 punktów), 

(16575 punktów). 
trzecie Czechosłowacja 

Wyniki mistrzostwa jutro. Warunki atmosferyczne ciężkie. Frekwencja pu- 
bliczności ogromna. 

ZAKOPANE, 19. II. (Pat.) 18 kilometrowy indywidualny bieg wojskowy o mi- 
strzostwo armji polskiej zakończył się następującym wynikiem: 

klasa I. pierwszy Czech Władysław 3 pułk strzelców podhalańskich, 1.40:51, 
drugi e Gąsienica 3 p. strz. podh. 1.41:20, trzeci kapr. 

1 
agner 1.45:40: 

dzynarodowy strzelecki bieg patroli wojskowych Polski, Rumunji i Cze- 
chosłowacji: 1) drużyna polska, uzyskała 18,751 punktów, 2) drużyna czeskosłowac- 
ka uzyskała 18.185 punktów, 3) drużyna rumuńska uzyskała 18.125 punktów. 

Mistrzostwo zespołowe armji zdobył patrol por. Kwasznicy 3 pułk. strz. podh. 
uzyskując 17.657 punktów. Drugie miejsce zajął patrol kpt. Styrłaka 4 pułk. strz. 
podh. 10.313 punktów. 

.__ Bieg 18 klm. o mistrzostwo Polski w zawodach międzynarodowych dał wy- 
nik w ogólnej klasyfikacji następujący: 1) Novak Wladymir Czechosłowacja 1.32:21, 

Powiedział ktoś — równie parado- 
ksalnie, że to jest to, co było — 
jest — lub będzie prawdą. Para- 
doks jest zjawiskiem czystej sztuki 
pisarskiej, która, jak tego żądał 
Żeromski, „nie powinna mieć i 
niema innego celu oprócz swego 
własnego”, — nic więc dziwnego, 
że Wilde, namiętny obrońca hasła 
„Sztuka dla sztuki*, w tej formie 
właśnie wypowiada _ większość 
swych poglądów estetycznych i filo- 

zoficznych. 4 
Myliłby się jednak ten, ktoby 

sądził, że zamyka się w nich isto- 
ta twórczości autora „Brata mar- 
notrawnego“. Jest to dopiero jej 
połowa. Drugą połowę znajdziemy 
w tych przedziwnych tworach cza- 
rującej fantazji poetyckiej, jakiemi 
są jego poezje i bajki, w których 
ukazuje się drugie oblicze Wilde'a: 
romantyka, marzyciela, poszukiwa- 
cza snów i absolutnego piękna. 
Podobnie jak paradoksalne kome- 
dje są jakgdyby postacią walki po- 
ety z prozą życia, walki prowa- 
dzonej z niezwykłem, wyrafinowa- 
пет mistrzostwem, jak owe 
dzieła, poczęte jedynie „z wy- 
obraźni  pianki', są ucieczką 
od tej prozy w chwilach zmęcze- 
nia czy znudzenia walką. Wilde 
wobec życia to sylf ze szpadą w 

2) Nemecky Ottokar Czechosłowacja 1.32:25, 3) Bujak Józef Polska, Sokół 1.33:4. 

  

      
ręce: albo naciera i razi dotkliwie, 
albo zrywa się z ziemi i szybuje 
w obłoki. Dlatego jego komedje: 
„Kobieta bez znaczenia*,: „Wach- 
larz lady Windermere*, „Mąż ideal- 
ny” wreszcie— „Brat marnotrawny* 
raz po raz przywodzą na pamięć 
błyskawicowe ciosy szpady, rozi- 
granej we wspaniałym pojedynku. 

Wilde, zacięty wróg konwenan- 
su, wyrósł w społeczeństwie an- 
gielskiem, które konwenans życio- 
wy doprowadziło aż do obłudy, aż 
do hipokryzji. Burżuazja i arysto- 
kracja angielska stała się przeto 
dlań tym kozłem ofiarnym, na któ- 
rym komedjopisarz doświadczał 
ostrza i giętkości swej broni. 

Jest więc „Brat marnotrawny* 
satyrą na „hipokryzję arystokracji 
angielskiej, upostaciowanej w oso- 
bie cioci Augusty, na sybarytyzm 
złotej młodzieży, którą reprezen- 
tuje tutaj Angeleson, ale jest rów- 
nocześnie czemś więcej—czerwoną 
płachtą rzuconą przed oczy gnuś- 
nego byka... Przyszedł też później 
czas, gdy to podrażnione zwierzę 
wzięło na rogi i roztratowało pod 
racicami znakomitego torreadora. . 

Wystawienie „Brata marnotraw- 
nego* przez Redutę jest wybitnym 
czynem artystycznym, godnym jak- 
najdobitniejszego podkreślenia i 

Dookoła zgonu dr. J. Basanowicza. 
Wrażenia 

W całej Litwie ogłoszono żałobę na 5 dni. 

We czwartek 17 b. m. odbyło 
się posiedzenie Gabinetu Ministrów, 
na którem uchwalono ogłosić w 
Litwie 5 dniową żałobę. Chorąg- 
wie z przepaskami żałobnemi po- 
wiewały we czwartek 17 b. m.i 
będą jeszcze wywieszone w dzień 
pogrzebu 21 b. m. W dzień pog- 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej Kowna. 

We czwartek 17 bm. odbyło się 
posiedzenie Rady Miejskiej, na któ- 
rem burmistrz miasta p. J. Wilej- 
szys zakomunikował o Śmierci d-ra 
Jana Basanowicza. Na wniosek 
prezesa Rady p. Wolfa -Rada ucz- 
ciła zmarłego przez powstanie. Na- 

21 lutego w dniu pogrzebu 
_ w szkołach 

Ministerstwo Oświaty podaje do 
wiadomości szkół, iż 21 b. r. w 
Wilnie odbędzie się pogrzeb zmar- 
łego 16 b. m. zasłużonego męża 
Państwa Litewskiego dr. Jana Ba- 
sanowicza, 

Wszystkie szkoły są proszone 
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w Kownie. 

rzebu o godz. 11 będzie powstrzy- 
many ruch w całej Litwie na jedną 
minutę. Utworzył się komitet z 
przedstawicieli społeczeństwa, do 
którego wchodzą Minister Oświaty 
p. Bistras i dyrektor Ministerstwa 
Spraw Zagraniczn:ch p. Joninas. 

stępnie zramienia Rady do delega- * 
cji, którą rząd zamierza wysłać za 
pośrednictwem konsulatu francu- 
skiego do Wilna na pogrzeb, został 
wybrany burmistrz miasta p. Jan 
Wilejszys. Na tem posiedzenie na 
znak żałoby przerwano. 

dr. Basanowicza wykładów 
nie będzie. 

o udział 21 b. m. w nabożeństwach 
żałobnych, tam gdzie się one będą 
odbywały, oraz O uczczenie pamię- 
ci zmarłego odczytami. 

Wykładów tego dnia w szko- 
łach nie będzie. 

Porządek obchodu żałobnego w dniu pogrzebu Ś. p. dr. 
J. Basanowicza. 

Komitet organizacyjny żałobne- 
go obchodu Śmierci dr. Basanowi- 
cza podaje następujący porządek 
obchodu w dniu 21-go lutego: 

O godz. 10. Nabożeństwa w 
Bazylice, po których odbędzie się 
żałobny pochód organizacji do Mu- 
zeum Wojennego. 

O godz. 11 min. 15. Nadzwy- 
czajne posiedzenie Sejmu. 

O godz. 12. Powstrzymanie ru- 
chu na jedną minutę. Dzwony ze 

wszystkich kościołów. 
O godz. 12. Krótkie nabożeń- 

stwo koło Muzeum Wojennego, 
przemówienie Prezydenta Republiki, 
złożenie wieńców. 
Wieczorem wszystkie organizacje 
są proszone o zorganizowanie ой-, 
czytów—obchodów. 3 

Przez cały dzień powinny być 
wywieszone chorągwie, przepasane 
krepą. 

Żałoba wśród Młodzieży Akademickiej. 

wstrzymanie się od wszelkiego ro- | Przedstawicielstwo Studenckie 
ogłosiło z powodu śmierci dr. J. 
Basanowicza tydzień żałoby od dn. 

-17 lutego, zalecając studentom po- 

dzaju rozrywek, noszenie znaczka 
żałobnego, oraz osłonięcie krepą 
czapeczek uniformowych. 

Powrót Pana Prezydenta Raeczypo- 
gpoliej 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
wraca do Warszawy w godzinach 
wieczorowych. Po drodze p. Pre- 
zydent zatrzyma się kilkanaście 
minut w Toruniu, gdzie się Mu 
przedstawią tamtejsze władze. 

Jutro o godz. 9 wiecz. p. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej wydaje о- 
biad na Zamku Królewskim w War- 
szawie, na którym wezmą udział 
szefowie dyplomatycznych  misyj, 
znajdujących się w stolicy. Następ- 
nie odbędzie się raut, na który zo- 
stali zaproszeni poza posłami rów- 
nież i członkowie wszystkich tutej- 
szych poselstw. 

Z ZAGRANICY. 
Strajk w Szanghaju. 

LONDYN, 19-Il. (Pat). Według 
doniesienia z Szanghaju wczoraj 
rano wszyscy urzędnicy pocztowi 
i pracownicy tramwajów i linji a” 
utobusowej, koncesji francuskiej 
porzucili pracę. Liczba strajkują- 
cych dochodzi 40.000. 

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego. 

uwypuklenia zwłaszcza na tle sza- 
rzyzny artystycznej i intelektualnej, 
od pewnego czasu cechującej na- 
sze życie kulturalne. Komedja, jako 
taka, nie jest oczywiście ani wzo- 
rem ani ideałem teatru, do które- 
go powinno się dążyć. Ale jest 
ona, jako emanacja wielkiego i 
twórczego umysłu, dziełem sztuki 
świeżem i młodem, pomimo czter- 
dziestu. nieomal lat, które sobie 
liczy. Jest dziełem młodem, jak 
zawsze jest młoda prawdziwa sztu- 
ka z refleksji czy z wyobraźni po- 

częta. в 
Od pierwszych chwil po pod- 

niesieniu kurtyny do samego Кой- 
ca sztuki zainteresowanie slucha- 
cza nie słabnie ani na moment. 
Dowcip, raz po raz wywołujący 
na sali burze śmiechu, ani na mo- 
ment nie ciąży ku ziemi, ku po- 
ziomowi kolan czy łydek; jest lek- 
ki, jak cała komedja i stale unosi 
się na poziomie głowy; nie jest 
płaski, ale okrągły jak wielobar- 
wne kule żonglera; nie pusty, bo 
w każdym nieomal ukryte zostało 
ziarnko filozoficznej myśli. Siedząc 
w teatrze odnosi się wrażenie jak 
z uczestnictwa w jakimś sympozjo- 
nie ateńskim. Tak, był to wieczór 
prawdziwie redutowy! 

Zespół „Brata marnotrawnego" 

Z całej Polski. 
Wyrok na pprokuratora Hur- 
czyna został zatwierdzony. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Sąd Najwyższy w składzie: prze- 
wodniczący Rappaport, 
dziowie Giżycki i Falkiewicz roz- 
patrywał sprawę pprokuratora ka- 
meralnego Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie Witolda Hurczyna, oskaržo- 
nego o przywłaszczenie sobie rožė. 
nych depozytowych sum pienięž- 
nych wileńskiej prokuratury. Jak 
wiado nadwyraz smutna ta sprawa 
dla sądownictwa polskiego została 
wykryta w roku ubiegłym. 

W pierwszej instancji pprok. 
Hurczyn został skazany na 5 lat 
więzienia, zastępującego dom po- 
prawy, Oraz na pozbawienie praw. 
Obecnie Sąd najwyższy, który roz- 
ważał tę sprawę jako druga instan- 
cja wyrok ten zatwierdził. 

Loterja klasowa. 
Ciągnienie loterji 5 klasy. 4 

Dziesiąty dzień ciągnienia. | 

Na wczorajszem ciągoieniu loterji 
państwowej los 25 tys. zł. wygr ł numer 
33365, 10 tys. zł. numer 77620, 5 tys. zł. 
numer 21490 i 70050. 

grał z finezją, subtelnie cieniując 
pauzami djalogi, na drugi plan 
odsuwając jaknajsłuszniej i przy= 

Stworzył ponadto rzecz rzadką na 
scenie: atmosferę, wydobył fluid 
komedji, coś nieuchwytnie subtel- 
nego, co jak złocista siatka snuło 
się między ludźmi i okrywało sło- 
wa djalogu. Estetyzm Wilde'a w ni- 
czem nie został sprofanowany. 
Przeciwnie: znalazł godnych i tro- 
skliwych wyrazicieli w artystach, 
grających poszczególne role, a więc 
w cyzelowanej postaci cioci Augu- 
sty, kreowanej przez p. Solską w 
typach „bunburystów” świetnie ze 
sobą zgranych pp. Osterwy i Loch- 
mana, wreszcie w dwuch pełnych 
uroku i filigranowego wdzięku po- 
staciach Cecylji i Gwyndoliny, za- 
granych swobodnie przez pp. Niedž- 
wiecką i Zarębińską. Podobne u- 
znanie należy się również p. Zie” 
lińskiej jako guwernantce, 
Glińskiemu, 
cowali swe role. 

Przedstawienie spotkało się z : 
gorącem przyjęciem u premjero- 
wej publiczności i niewątpliwie w 
dalszym ciągu będzie ściągało tłue 
my widzów. TŁ 1   

Oraz SĘę- . 
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Życie gospodarcze. 
Dlaczego Wilno nie posiada miejskiej 

piekarni mechanicznej? 
(Odczyt inż. Rouby). 

W piątek dnia 18 b. m. w Klu- 
bie Techników odbył się, niezwyk- 
le interesujący Odczyt na temat 
budowy piekarń mechanicznych. 
Prelegent p. inż. Rouba, znakomi- 
ty skądinąd znawca wszelkich eko- 
nomicznych sposobów wypiekania 
chleba, treść dla swego odczytu 
przygotował niezwykle pracowicie, 
by tą drogą dowieść czarno na 
białem szerszemu ogółowi, jakie 
korzyści mogłyby wyniknąć dla 
miasta i społeczeństwa, gdyby nie- 
mrawe nasze władze municypalne 
zdecydowały się na założenie wiel- 
kiej miejskiej piekarni mechanicz- 
nej. 

W ciągu trzechgodzinnej blisko 
prelekcji ilustrowanej przezroczami 
szanowny prelegent wyłuszczył hi- 
storję sposobów wypiekania chle- 
ba od lat najdawniejszych aż po 
dnie dzisiejsze. 

Prototyp dzisiejszego włościań- 
skiego pieca sięga okresu istnie- 
nia Pompei. Zalety takiego pieca 
polegają na tem, że wytwarza on 
równomierną temperaturę. Piec i 
ręka ludzka są najważniejszymi 
przyrządami dla wypieku spożywa- 
nego przez ludzkość chleba. Tak 
jest przy małej produkcji; przy 
większej natomiast kalkuluje się 
zastosowanie bardziej skompliko- 
wanych i nowoczesnych urządzeń. 

Dla udowodnienia powyższej 
tezy inż. Rouba wyłuszczył przed 
słuchaczami Ściśle naukową teorję, 
której ze względu na szerokie jej 
ramy nawet w  Streszczeniu tutaj, 
niestety, przytoczyć nie możemy. 

Sens natomiast tej części wy- 
wodów taki: prastary sposób wy- 
piekania chleba jest przy masowej 
produkcji bardzo kosztowny, nie- 
higieniczny, n epewny i wiele po- 
chłania ludziom drogocennego 
CZASU. 

Pierwsze mechaniczne piekar- 
nie powstały we Francji. Badaniom 
tej dziedziny techniki inż. Rouba 
wiele lat poświęcił. Jako inżynier 
wojskowy w latach wojny śŚwiato- 
wej pierwszy w Rosji wybudował 
piekarnię mechaniczną w Witebsku. 
Obok niego wiele, nie mniej obfi- 
tych w pozytywne rezultaty wysił- 

ków, położył na tem polu znany 
dobrze Wilnu inż. Godlewski. Pa- 
rę takich piekarń powstało w Wil- 
nie; korzystało z nich jednak je- 
dynie wojsko. 

Zalety takich piekarń oparte są 
na wszelkich zdobyczach zarówno 
z dziedziny techniki jak i chemii. 
Sita metalowe, mieszałka i miesid- 
ła zastępują rękę ludzką. 

W Polsce najwięcej przyjął się 
t. zw. piec Wadmunda, który wed- 
ług prelegenta jest pierwszym nie- 
jako rozwinięciem prymitywnego 
pieca. To też prelegent zaleca pie- 
ce francuskie Lidona, pracujące na 
zasadach automatycznych. . 

Piece takie niezwykłą rolę od- 
grywają w życiu wielkich ośrod- 
ków ludzkich. 

Zdobywają się na nie wszyst- 
kie znaczniejsze ośrodki w kraju. 
Wtyle jest jedynie Wilno. W koń- 
cu swego odczytu, prelegent przy- 
tacza szereg przekonywających cyfr 
o konieczności wybudowania pie- 
karni mechanicznej w Wilnie. 

Jaśli weźmiemy, że ze 180,000 
mieszkańców Wilna 160,000 kon- 
sumuje chleb, to konsumcja ta po- 
kryje się codzienną produkcją 160 
tys. funtów. Powyższą ilość chleba 
wyprodukuje się w jednej piekarni, 
złożonej z 2 pieców  telesko karo- 
wych i 2 mechanicznych miesza- 
deł. Jeśli uznana zostanie koniecz- 
ność wybudowania nowego @а 
piekarni gmachu to koszta ogólne 
wyniosą 300,000 zł. 

Z dalszych drobiazgowych ob- 
liczeń prelsgenta wynika, że koszt 
ten zwróciłby się Magistratowi w 
ciągu 1 roku. 

Tak, o ile Magistrat zadowolił- 
by się 10 proc. zyskiem. Piekar- 
nia taka wpłynęłaby również na 
zniżkę paskarskich cen chleba. 
Wśród słuchaczów na tym odczy- 
cie widzieliśmy ojców naszego 
miasta z pp. Bańkowskim i Łoku- 
cijewskim na czele. 

Czy ich pożyteczna prelekcja 
inż. Rouby przekonała—wątpimy. 
Obydwaj Ci szlachetni panowie 
mieli cały czas miny jak dzieci 
słuchające bajek—dla dorosłych. 

B. 5—cki. 

S BAI OKO GIO ЗЕВа 

Wystawa Bitljotek Wileńskich. 
Otwarcie zapowiedzianej już w 

prasie Wystawy Bibljotek Wileń- 
skich odbędzie się dziś, w niedzie- 
lę dnia 20 lutego 1927 r. o godz. 
1-ej w poł. w gmachu uniwersyte- 
ckim, a mianowicie w sali przy ul. 

+ Uniwersyteckiej Nr. 3 (wejście z u- 
licy, obok Dziekanatu Wydziału 
Sztuk Pięknych U. 5. В.). 

W Wystawie uczestniczą wszyst- 
kie publiczne bibljoteki wileńskie z 

Bibljoteką Publiczną i Uniwersytec- 
ką na czele. Obok niej występuje 
mało jeszcze szerokiej publiczności 
znana Bibljoteka im. Wróblewskich 
Z większych bibljotek naukowych 

bierze udział przedewszystkiem To- 
warzystwo Przyjaciół Nauk, nastę- 
pnie Synod Ewang.-Reform., oraz 
Bibljoteka Pedagogiczna  Kurato- 
rjum. Uniwersytet przedstawia swo- 
je zakładowe bibljoteki, a miano- 
wicie Wydziału Sztuk Pięknych i 
Kliniki Chirurgicznej. W grupie bi- 
bljotek oświatowych widnieje Pol- 
ska Macierz Szkolna im. Zana. Bi- 
bljoteka Reduty wreszcie jest przed- 
stawicielem księgozbiorów specjal- 
nych. | 

r Ugrupowane wedle bibljotek o- 
kazy wystawowe Obejmują w swej 
części historyczno-muzealnej por- 
trety osób zasłużonych dla bibljo- 
teki, widoki dawnych gmachów bi- 
bljotecznych, stare katalogi i co 
najcenniejsze księgi ze zbiorów. 
Część statystyczna wykazuje cieka- 
we wykresy wzrostu bibljotek i ko- 
rzystania z ich zbiorów. Część tech- 
niczna, na którą najsilniejszy poło- 

żono nacisk, zawiera widoki współ- 

czesnych urządzeń bibljotecznych,po- 
daje przykłady gotowych katalogów 
i zobrazowuje używane w bibljote- 
kach formularzy. — Zgromadzono 
wreszcie komplety wydawnictw po- 

szczególnych bibljotek, jako też li- 
teraturę, traktującą o księgozbio- 
rach wileńskich. 

Organizujący Wystawę Zarząd 
Wileńskiego Koła Związku Bibljo- 
tekarzy Polskich wybrał b eżący 
miesiąc luty na jej urządzenie ze 

względu na to, że Ministerstwo Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego przeznaczyło ten okres 

na propagandę książki i czytelnic- 

twa. Zarząd żywi też nadzieję, że 

szersze koła publiczności, a w 

szczególności młodzieży, zaintere- 
sują się zgrupowanemi na Wysta- 

wie okazami. które zaznajamiają 

nietylko z bogactwem ksiąg i go- 

towemi wynikami działalności bi 
bljotek, ale także z wewnętrznemi 
sprężynami cichej zresztą bibljote- 
cznej pracy i jej współczesnemi dą- 
żeniami. 

Otworzyć wystawę przyrzekł o- 
sobiście Pan Wojewoda Raczkie- 
wicz. Zarząd Koła zaprosił na o- 
twarcie przedstawicieli nauki, szko- 
ły, władz duchownych i świeckich, 
jakoteż osoby zajmujące się książ- 
ką. O ile kogoś z zainteresowa- 
nych przez przeoczenie pominął — 
zaprasza go niniejszem. Wystawa 
otwarta będzie codziennie (nie wy- 
kluczając świąt) w godzinach 11 
przed południem do 6 wiecz Wstęp 
(spowodowany koniecznością po- 
krycia kosztów) wynosi na otwar- 
cie 1 zł., później 50 gr., a dla stu- 
dentów i młodzieży 20 gr. Zorga- 
nizowane wycieczki szkolne pod 
opieką nauczyciela mają wstęp bez 
płatny. Wystawa potrwa do pierw- 
szych dni marca. ry r) 

Kino „Polonja* 

Jutro premjera 

„Targowisko życia” 
wzruszające dzieje kobiety, któ- 

rej nie wolno było wyjść za- 
mąż. 3635 

    

  

   
     

   

Giełda Wileńska w dniu 
19, II. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,91/2 8,91 — 
Ruble złote 413 — — 
ЦБЪ?‘ zastaw. Wil. B. 

emsk. zł. 100 41,80 40,00 — 

Giełda Warszawska w dniu 
19-11. b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Il. Dewizy 

Londyn 43,51 43 62 43,41 
Nowy-York 8,95 8,97 8,93 
Paryż 35,15 35,24 35,06 

Praga 26,501/2 26.65 26,52 
Genewa 172,55 17298 172,12 
Rzym 38,90 39,00 38,80 

AKCJE 
Bank Handlowy 5,55—5,40 - 5,45 
Bank Polski 103,00—101,80—102,00 
Związ. spółek zarobk. 11,10—11,40—11,30 

Lilpop 20,50—20,25—20,75 
Modrzejów 6,35—6,10—6,35 
Ostrowiec 14,50 

  

KU RJ ER 

W sprawie Studjum 
Rolnego. 

Dzięki inicjatywie Związku Kó- 
łek Rolniczych w Wilnie sprawą 
naszego Studjum Rolniczego zain- 
teresowały się również centralne 
organizacje rolnicze. Świeżo Rada 
Centralnego Związku Kółek Rolni- 
czych powzięła w tej sprawie na- 
stępujące uchwały: 

„C. Z. K. R. wzywa ogół rol- 
ników: 

1) do poparcia sprawy Studjum 
Rolniczego w Wilnie, 

2) do uchwalenia odpowiednich 
wniosków przez organizacje woje- 
wódzkie i pokrewne organizacje 
rolnicze (kresowe Z. K. R., T-wa 
Rolnicze), 

3) do ogłoszenia w prasie u- 
chwał i podania ich do wiadomości 
Studjum Wileńskiemu". 

Pozatem C. Z. K. R. rozpoczę- 
ło akcję w tym kierunku na tere- 
nie sejmu i u rządu. 

Spodziewamy się, że akcja 
Związku Kółek Rolniczych nie po- 
zostanie bez skutku. Skądinąd 
wiemy, że pomyślne załatwienie 
sprawy Studjum ma wytrwalego 
rzecznika w osobie p. ministra Re- 
form Rolnych dr. Witolda Stanie- 
wicza. Wobec tego liczyć możemy 
na pomyślne jej załatwienie. 

W wywiadzie, udzielonym re- 
daktorowi naszego pisma, p. mi- 
nister Dobrucki obiecał przychyl- 
nie załatwić tę sprawę. Spodziewać 
się więc należy, że obietnica p. mi- 
nistra oświaty będzie zrealizowana 
i że nie likwidacja Studjum Rolni- 
czego, ale jego rozszerzenie znaj- 
dzie się w programie Min. Oświaty. 

Lwiązek Nauczycieli Szkół Średnich W 
sprawie rozporządzenia 0 praktykach 

religijnych. 
Zarząd Główny Związku Zawo- 

dowego Nauczycielstwa Polskich 
Szkół Średnich, żapoznawszy się z 
rozporządzeniem Min. W. R.i O. 
P. o nauce religji katolickiej w 
szkołach (Dziennik Ustaw z 1927 
r. Nr. 1), oświadcza: 

Rozporządzenie, wprowadzające 
przymus praktyk religijnych dla 
młodzieży w szkołach państwowych 
i prywatnych, posiadających prawa 
publiczności i nakładające równo- 
cześnie na nauczycielstwo obowią- 
zek kontroli nad wykonywaniem 
tego przymusu, jest z ducha i tre- 
ści przeciwne postanowieniom Kon- 
stytucji. Skrępowanie wychowaw- 
ców-nauczycieli w ien funkcjach 
przez zapewnienie szerokiej inge- 
rencji prefektom w sprawy wycho- 
wania młodzieży, zdąża wprost do 
klerykalizacji szkolnictwa. Zarząd 
Główny nie może pogodzić się z 
myślą, by swobody obywatelskie, 
a przedewszystkiem wolność sumie- 
nia, mogły być w demokratycznej 
Rzpltej ministerjalnem  rozporzą- 
dzeniem gwałcone, nie może pogo- 
dzić się również z tem, by nić naj- 
piękniejszej tradycji polskiej, sięga- 
jąca czasów Komisji Edukacji Na- 
rodowej, została brutalnie zerwana 

Rozporządzenie wspomniane ra- 
zi tembardziej, że zostało wydane 
bezpośrednio po Wielkim Zjeździe 
Oświatowym, który, będąc wyra- 
zem postępowej części społeczeń- 
stwa polskiego, w sposób niedwu- 
znaczny w Omawianej kwestji się 
wypowiedział. Opinja tego Zjazdu 
została w niesłychany wprost spo- 
sób przez p. ministra W. R. i O. 
P. podeptana. Zarząd Główny pod- 
nosząc publiczny protest, nie może 
nie podkreślić, że tendencje, zawar- 
te w rozporządzeniu Min. W. R.i 
O.P., godzą w interesy oświaty 
i demokracji, a temsamem i Pań- 

SPORT. 
Team A. — Team B. 

W niedzielę, dnia 20. II. b. r. o g. 
12.30 odbędzie się w parku sportowym 
im. gen. Zeligowskiego mecz hokejowy 
dwóch teamów, w skład których wejdą 
"m". hokeiści Wilna. 

wody powyższe pa 0 godz. 
11.30 mecz hokejowy Pogoń Il Koło sp. 
g. Z. Augusta, 3 

W czasie przerwy meczu teamów 
odbędzie się wręczenie nagrody przecho- 
dniej i żetonów zwycięskiej drużynie. 

  

  

Rozmaitości. 
Samolotem w pogoni za bandy- 

tami. 
Pisma amerykańskie podają opis cie- 

kawego, p z romansu wyjętego zda- 
rzenia z linji kolejowej „Southan-Paci- 
fic*. O 4-ej zrana pociąg został napad- 
nięty przez bandytów, którzy, obrabo- 
wawszy pasażerów na 400 tys, dolarów, 
uciekli na odczepionym parowozie. Nagle, 
nieszczęśliwi pasażerowie pozostawieni 
w wagonach w pustem polu, ujżeli lecą- 
cy samolot. Lotnik wylądował, a dowie- 
dziawszy się o rabunku puścił się przez 
p w pogoń za bandytami. W 
ilkanaście minut odnalazł parowóz, ob- 

niżył swój lot i celnemi strzałami zranił 
dwóch rabusiów, poleciał dalej i zawia- 
domił najbliższą stację o napadzie. Ban- 
dyci zostali pojmani, a mienie pasażerów 
uratowane. 

W51-L-BSNOSSK_I 

Wieści z kraju. 
MOŁODECZNO. 

Co się dzieje w Kasie Spółdziel- 
czej. 

Od 2-ch lat istnieje w Moło- 
decznie Kasa Spółdzielcza. Człon- 
kami Zarządu są pp. Józef Drozd, 
Kuczyński oraz Zawadzki, preze- 
sem Rady Nadzorczej Morduse- 
wicz Walenty. 

Jak bardzo panowie ci przy- 
wiązani są do Kasy Spółdzielczej, a 
raczej do zajmowanych stanowisk, 
niech świadczy fakt, że żaden z 
pierwszych trzech członków nie 
chciał i nie ciągnął losów w myśl 
statutu. Przecież na jednego z nich 
bezwarunkowo wypadłby los ustą- 
pienia. A więc zostali. 

Rada Nadzorcza urządziła się 
lepiej. W myśl statutu winno było 
2-ch członków ustąpić przez loso- 
wanle. Ale... losy ustąpienia wy- 
ciągnęli nieobecni podizas głoso- 
wania dwaj członkowie t. zw. „nie 
swoi". 

Prezes Rady Nadzorczej muro- 
wanie siedzi na swoim stolcu, cho- 
ciaż zaciągniętych z Kasy pożyczek 
nie spłacał, zostawiając zaprotesto- 
wane swoje weksle do użytku Ka- 
sy. A podobno zaciągnięta przez 
niego pożyczka sięga takiej kwoty, 
jakiej Kasa nikomu dotąd nie wy- 
pożyczała. To też nic dziwnego, że 
na Walnem Zebraniu tak kierowano 
głosowaniem, ażeby wszyscy „swoi” 
pozostali na dawnem miejscu, a 
niewygodnych usunąć. 

Usunięto w ten sposób jednego 
„niewygodnego* członka, aż za 
pomocą trzykrotnego głosowania, 
gdyż bowiem dwa pierwsze głoso- 
wania były przeciwko tej skorum- 

‘ ромапе] ze sobą spółki. 
Takie stosunki dalej istnieć nie 

mogą i mamy nadzieję, że Zwią- 
zek Rewizyjny w Wilnie wydeleguje 
do Mołodeczna naprawdę energicz- 
nego i bezstronnego rewidenta ce- 
lem przeprowadzenia gruntownej 
sanacji stosunków w Mołodeczań- 
skiej Kasie Spółdzielczej. 

W. M. C-ski. 

WILEJKA pow. 

Przedstawienie amatorskie 
„Strzelca“. 

W niedzielę, dnia 13-g0 lutego 
r. b. w sali Domu Ludowego, 
przez zespół amatorski „Strzelca“ 
została odegraną 3 aktówka „Le: 
gjoniści*. Udział w spektaklu bra- 
ły panie: Moraszkówna, Standewi- 
czówna i Awsiukiewiczówna oraz 
strzelcy:  Pyzałskiś- Iwaszkiewicz, 
Kużmicz, Zagoździan, Jasiński, Ma- 
kotynowicz, Najejko, Siwiec, Aw- 
siukiewicz, Pernalak, Kosarzewski, 
Reżyserował p. B. Pyzalski. Sztu” 
kę odegrano starannie. Sala była 
przepełniona. Dochód przeznaczo” 
no na potrzeby Komendy Obwo- 
du „Strzelca“. 

Dwa wypadki nieszczęšliwe. 

P. Janina  Žolądkiewicz6wna 
ucz. V klasy gimn. im. H. Sien- 
kiewicza w Wilejce pow,, ślizgając 
się upadła tak nieszczęśliwie, iż po 
przewiezieniu jej do mieszkania, 
lekarz skonstatował pęknięcie kości 
goleniowej lewej nogi. W tym sa- 
mym dniu na ulicy  Zawalnej 
wpadł pod saneczki ślizgającej się 
młodzieży, uczeń kl. I gimn. ro- 
syjskiego Narko syn psałomszczy- 
ka z Ilji, łamiąc nogę. Nieszczęśli- 
wego przewieziono do szpitala. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 

  

  

  

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W związku z umieszczoną w nume- 
rze 39 (788) „Kurjera Wileńskiego" z 
dnia 18 b. m. notatką kronikarską o 
zrzeczeniu się przez Dziekana i Prodzie- 
Капа Wydziału Lekarskiego piastowanych 
przez nich godności, stwierdzam, że po- 
wody tego zrzeczenia podane w notatce 
Panów są niezgodne z prawdą i proszę 
Pana Redaktora o umieszczenie niniej 
szego Sprostowania w najbliższym nu. 
merze gas Wileńskiego. 

wysokiem poważaniem 
St. Pigoń, 

„ Rektor. 
Zamieszczając niniejsze sprostowanie 

J. M. Rektora, czujemy się w obowiązku 
zaznaczyć, że t. zw. trupia sprawa wy- 
wołała w naszem mieście zrozumiałe po- 
dniecenie opinji publicznej, czem niewąt- 
pliwie tłumaczyć należy fakt, że ostatnie 
zmiany na wydziale medycznym związa- 
ne sąz tą właśnie sprawą. Spodziewamy 
się, że władze akademickie znajdą moż” 
ność wskazania motywów, które skłoni- 
ły dziekana i prodziekana wydziału me- 
dycznego do ustąpienia. Red, 

Ofiary. 

Ofiary dla J. R. Na wykup świadec- 
twa dla handlującej cukierkami od Z. 
W.5m. | 

Bezimiennie 5 zł. 

  

  

Dziś: Leona B. 

      

Niedziela| Jutro: Maksymiana B. 

20 Wschód słońca—g. 6 m. 42 
lutego | Zachód „| g.16 m.57 

URZĘDOWA 

— ZWileńskiej lzby Kontroli 
Państwa. P. Zenon Mikulski, do- 
tychczasowy. Naczelnik Wydziału 
Il-go Wileńskiej Izby Kontroli Pań- 
stwa, został mianowany wice-pre- 
zesem tejże Izby. 

MIEJSKA. 
— W sprawie pożyczki na 

rozbudowę. Komitet Rozbudowy 
m. Wilna podjął akcję uzyskania 
specjalnego kredytu na remont do- 
mów zniszczonych (nie wyłączając 
drzewnych). 

Na skutek odnośnej wskazówki 
Ministerstwa Skarbu, oraz powołu- 
jąc się na to, że Bank Gospodar- 
stwa Krajowego w Warszawie nie- 
jednokrotnie udzielał poszczegól- 
nym gminom potrzebnych poży- 
czek — Rada Miejska jeszcze we 
wrześniu powzięła uchwałę O Za- 
ciągnięcie pożyczki na wymieniony 
cel w sumie 50.000 zł. w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Uchwała 
ta została zatwierdzona przez Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i 
od tego czasu sprawa ta zupełnie 
nie posunęła się naprzód. 

Niewiadomem jest, czy i kiedy 
pożyczka ta zostanie wypłacona, 
powoduje to słuszne rozgoryczenie 
wśród ubogiej ludności przedmiesci, 
dla których pieniądze te są właści- 
wie mówiąc przeznaczone. 

O.ecnie Magistrat m. Wilna 
zwrócił się w tej sprawie do Banku 
Gospodarstwa Krajowego w War- 
szawie. Inicjatywa leży obecnie cał- 
kowicie w rękach Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. (s) 

— Nareszcie. W ostatnich dniach 
Magistrat zarządził wzmożenie о- 
świetlenia przy ulicy Niemieckiej 
przez dodanie 5 lampek i na ulicy 
Wielkiej przez dodanie 4 lampek. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Zasiłki dla bezrobotnych 
pracowników umysłowych. Ob- 
wodowy Zarząd Funduszu Bezro- 
bocia w Wilnie otrzymał przyznane 
przez Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej na miesiąc luty 20.000 
zł., przeznaczonych na zasiłki dia 
bezrobotnych pracowników umyz 
słowych. Dotychczas wpłynęło już 
zgórą 700 podań. Kwota ta jednak 
jest zbyt szczupłą, by mogła za- 
spókoić wszystkich petentów, to też 
przypuszczać należy, iż wielu z u- 
biegających się niestety nie da się 
zaspokoić. (S) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wstrzymanie rekrutacji do 
Francji. Na skutek zarządzenia Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej poraz drugi została wstrzyma- 
na, aż do odwołania, wszelka re- 
krutacja robotników polskich do 
Francji. (S) 

— Zlikwidowanie strajku w 
fabryce „Zamsza*. Na skutek 
bezpośredniego porozumienia się 
między robotnikami i zarządem 
fabryki został nareszcie zlikwido- 
wany 'od dłuższego czasu trwający 
strajk w fabryce „Zamsza* w No- 
wej Wilejce. 

Dyrekcja fabryki zgodziła się 
wypłacić robotnikom zaległości i 
oprócz tego podniosła ich uposa- 
żenia o 10 proc. 

Praca zostanie podjętą w ponie- 
działek 21 lutego. (5) 

Z_POCZTY. 

— Doraźna wypłata z ksią- 
żeczek oszczędnościowych P.K.O. 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów pole- 
ciła dla udogodnienia publiczności 
dokonywanie wypłat doraźnych z 
książeczek oszczędnościowych Pocz- 
towej Kasy Oszczędności we wszyst- 
kich Urzędach i Agencjach filjal- 
nych, położonych na terenie miasta 
Wilna. 

— Lotne kontrole pocztowe. 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Tele- 
grafów zorganizowała ostatnio lot- 
ne kontrole pocztowe, które będą 
miały za zadanie przeprowadzać 
Iso w ambulansach poczto- 
wych. 

Zorganizowanie tych ambulan- 
sów tłumaczy się ujawnieniem o- 
statnio całego szeregu nadużyć w 
tych urzędach. (z) 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— Oddział Wileński Polskie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego 
urządza we wtorek dnia 22 b. m. 
o godz. 8 wieczorem w Auli Gim- 
nazjum im. J. Słowackiego (Domi- 
nikańska 3) zebranie miesięczne 
członków, na którem prof. dr. Mie- 
czysław Limanowski wygłosi od- 
czyt p. t. Witkiewicz i Tatry, ilu- 
strowany przeźroczami. Goście mi- 
le widziani. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Wileński Oddział Powszech- 

nego Związku Emerytów Państwo- 

wych Rzeczypospolitej Polskiej mie- 

ści się przy ulicy Mickiewicza 9 

m. 3. Informacji w sprawach eme- 

rytalnych udziela Zarząd w ponie- 

działki i czwartki w godzinach od 

16 do 18. 

— Nowe gminy staroobrzę- 
doweów. Wojewoda Wileński zale- 
galizował w dniu 19 luiego D. r. 
gminy staroobrzędowców w (Gaju 
i Mitrofanówce powiatu Wileńsko- 
Trockiego, w Jerzówce powiatu 
Brasławskiego i w Hermanowiczach 
pow. Dziśnieńskiego. 

Jednocześnie zatwierdził wybór 
na stanowiska duchownych p. p. 
Wietrenko w gminie Gajskiej, Le- 
piochina w Miirofanowskiej 1 Kon- 
dratjewa w Jerzówce. (z) 

liealna pasia do zębów 
Krem Perłowy 
ihnatowicz, Lwów. 

  

ROŻNE. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. „Lekko- 

myślna Siostra“. Dziś 0 godz. 4-€j popoł, 
znakomita komedja Wł. Perzyńskiego 
„Lekkomyślna Siostra" z udziałem J. 30i- 
skiej i J. Osterwy. 

sw; Ceny miejsc od 20 gr. 3 

Guia — „Brat Marnotrawny*. Dziś o 
godz. 8-ej wiecz. po raz czwarty komedja 
w 3-ch aktach Oskara Wildea k, t. „brat 
Marnotrawny“ z udziałem: ). Solskiej, ). 
Łielińskiej, M. Zarębińskiej, C. Niedźwiec- 
kiej, J. Osterwy, St. Lohmana, E. Gliń- 
skiego, R. Łacińskiego i M. Pilla. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 
— Jutro i pojutrze „Brat Marno- 

trawny*. : 
„ bilety i abonamenty sprzedaje со- 

dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza II, 
oda 10'do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
1 о4 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynną jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 1l-ej rano. * 

— £ Teatru Polskiego. „Płomien- 
na Noc* Lengyela grana będzie dziś o | 
godz. $-ej m. 15 wiecz., przed zejściem 
na pewieli czas z repertuaru. 

— „Codziennie o S-ej** jako popo- 
łudniówka. Dziś o godz. 5 m. 3U popoł. 
grana będzie farsa Henneguina i Vebera 
„Codziennie o 5-ej". 

— Laureat konkursu im. F. Chopina 
w Wilnie. Dziś o godz. 12 m. 30 popoł. 
w gmachu Teatru Polskiego Leopold 
Szpinalski, laureat  niiędzynarodowe go 
konkursu im. F. Chopina wystąpi z re- 
citalem fortepjanowym. " 

W programie; iśach-Busoni—Fantazja 
chromatyczna i iuga, Debussy — L'isie 
joyeuse, Minstrels, Ravel—Sonatina, Fal- 
la—Andalusa, Różycki — Taniec polski, 
Chopin — Nocturny: Fis-dur, Cis-moll, 
Ballada As-dur. Mazurki: f-moll, cis-moll, 
b-moll, 6 etiud, Polonez As-dur. 

Ceny miejsc od 50 gr. Koncert wy- 
wołał żywe zainteresowanie. 

— „Pociąg Widmo*. Jutro © godz. 
8 m. 15 w. grany będzie po raz ostatni 
w sezonie sensacyjny „POciąg widmo”. 

— Teatr Rewji „Kakadu*. Dziś 
o godz. 7 i 9 wiecz. program Nr. 8. „Ta- 
niec Miłości i Życia”, arcy<abawna rewja w 
2 częściach 15 obrazach. Szczegóły w pro- 
gramach i afiszach. 

Ceny miejsc od 75 gr. 

WYPADKI | KKADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek, Korszak 
Bronisław zam. Zielona 21, jadąc saniami 
na tejże ulicy najechał na przechodzącą 
przez ulicę Jałyńską Marję zam. Zielona 
19, łamiąc jej iewe żebro. Wezwane po- 
goiowie ratunkowe odwiozło ją do szpit. 
św. Jakóba. 

— Nowy sposób złodziejski. Prze- 
prowadz. dochodz. w sprawie osobnika 
odnalezionego na rogu ul. Trockiej i Za- 
walnej ustaliło, iż jestto Litwinowicz 
Józef zam. we wsi Tabilice, pow. lidzkie- 
go, który idąc z dworca kolejowego zo- 
stał zaczepiony przez nieznanego Żyda i 
który zaproponował mu pójść z nim do 
jego domu zajezdnego. W trakcie tym — 
Roa go papierosem, od którego 
itwinowicz stracił przytomność. ` 

Po odzyskaniu przytomności stwier- 
dził, iż został okradziony z palta, kama* 
szy czarnych, 80 zł. gotówką i różn. dok. 
na a zł. 

— Schwytanie złodziei. Post. 1 ko- 
misarjatu Onasz Jan, zatrzymał na go- 
rącym uczynku kradzieży z wystawy skle- 
pu jubilerskiego, mieszczącego się przy 
ul. Ostrobramskiej 13, zawodowych zło- 
dziei Kociołowskiego Leona zam. Za- 
walna 16 i Jurewicza Stanisława zam. 
Bosaczkowa 4. Podczas prowadzenia wy- 
mienionych do komisarjatu po drodze 

` 

+ 

porzucili 7 obrączek i 14 pierścionków | 
pochodzących z tejże kradzieży. Na jaką 

stalono, 4 
— Kradziež. Glezerowi Lejbie zam 

sumę dokonano kradziežy narazie nieu- J 

Witkomierska 61, skradziono owies war- | 
tości 300 zł. : 

— Pożar. W domu Kalińskieg » A 
aka, przy ul. Wileńskiej 22, zapaliły 
sadze w kominie. Wezwane pogo! z 
straży ogniowej pożar natychmiast £!łu 
miło.jStrat żadnych nie było. . 

   

Na prowincji. 7 

— Wyrodna matka, Osipowiczowna | 
Helena, lat 20, zam. we wsi Kaliny, gm. 
mało-solecznickiej. urodziła dziecko płci 
męskiej, które udusiła i schowała w pi- 
wnicy w jamie od kartofli. | 

— Pożar. We wsj Jeziorszczyzna, 
gm. rudomińskiej, pow. wił.-trocki, pow- 
stał pożar wskutek którego spłonął dach 

giwn na szkodę Koziełło Antoniego, 
traty 490 zł. 1 
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WIELKA DOROCZNA | 

WYPRZEDAŻ RESZTEK | 
i wysortowanych towarów. 

Ceny wyjątkowo niskie. 

UIS EENRTARIS 

OE IGPNGHUGENGPNGONGOWGH0R 
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Ceny stałe 
  „m 

  
  

  

° ° LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńska 28. 

w przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
kobiece 11 — 1; oczu 11 — 2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 
| Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 2043 

Dziś o godz. 7 1 9 wieczór , с D O M 

„TANIEC MIŁOŚCI i ŻYCIA”  szęze is oicy 40.000 zł dochodu rocz- 

Arcyzabawna rewja w 2 częściach 15 odsłonach, nego, z placem 1.300 s. į 

Szczegóły w programach i afiszach. Ceny miejsc od 75 groszy. 

Najpotężniejszy film prymabaleryna jego cesarsk. Mości. Monumentalne arcydz. 

Tai 
Do litościwych serc 

udaje się z prośbą była 
biuralistka, zredukowana, = 
mająca na utrzymaniu 
ciężko chorych rodziców 
starców, a znajdująca się 
obecnie bez ża dn ych 
środków do życia, 

Chcąc, choć coskolwiek 
ak na życie zajmuje 
się uliczną sprzedażą cu- 
kierków. E ВЕ 

Nie mając jednak za co 
wykupić Świadectwa na 
handel uliczny, narażona 
jest na częste areszty i 
pozbawianie i tak nędz- 
nego zarobku. 

„SPÓŁKA ŁOWIECKA” 
MICKIEWICZA 11. 

MNŁAD ARON i AMUNICJI 
wielki wybór broni śrutowej i kulowej. 
SPRZEDAŻ na RATY (do 6 rat). 

CENY NAJTAŃSZE: 
naboje śrutowe bezdymne cal. 12 od 28 zł. za 100 szt. 

„ 16 „ 26 zł. za 100 szt. 

  

TEATR REWJI 

„Kakadu“ 
'. Dąbrowskiego 5. 

3592 

go i na b. dogodnych 
warunkach. 

kw., z ogrodem OwOco- 

- BIALE NOCE fa carskiej Rośli ich. ło; arunkach, bieżącego sezonul w 12 akt. z życia carskiej Rosji lat ostatnich. Reżyserował Wileńskie Biuro 

wym, sprzedamy niedro- 

Kino kameralne / " : 8 roW2 Dymitr BUCHOWIECKI. W roli głównej Olga NIKITINA, Laura La Plante. W obrazie udział przyjmuje Błaga więc ludzi lito- 
ściwego serca o pomoc 

   

  

  

  

: » - ” rzeczywisty zespół Carskiego Baletu oraz 3000 statystów. | 3 Komisowo - Handlowe naboje pistoletowe oryg. belg. F.N. cal. 6% O zt. 60 gr. za 100 szt. A Pienięžną, aby nie umrzeć P olonja ZA szczegóły = kulis K apkieto Baletu! — Baraki WIRY BRACI eks 1- ul WS Ad З A lep я _УЕ Ś Ё a 16 11 zł. 60 “ za 100 z: ze staremi : ajne rewolucyjne stowarzyszenia!--Ochrana Politycznal— Walki morskiel—R« wizje i aresztowania! — Wspa- UI. Wii й ой x : P AŻ cami.. Mickiewicza 22. niały balet*„Błałe noce" diitywany w kolorach naturałoychi — Najbogatsza z wystaw! — Frapująca o telef. 152. 3641-1 Q Wielki wybór pro piazojos). Me ae rasralkarie ag Oa „Przyjmuję „Re- ‹ 
iewidzi i i я .. Ost. seans 10. ) © ` › ь L „Kurjera ileń- 

Niewidziany evenement artystyczny! Bilety honor. nieważne. Początek o g.3 pp.. o ean fezisrnia - ledłodsiia PGOM0GHWGDGDNGDWZ00GH00: skiego”, * Jagiellońska 3. ‹ 
Kino - Teatr i i i r czarująca Lil Dagower amcze, Królewska Nr. 9. akład fryzjerski Wileń- V 
Helios" Wiosenny szlagier! Niezrównany Harry Liedtke, aa: owe: dania, obiadj |kola: _ Majątek [8 Nes Maniegas |, 

э le os w najnowszem, prze- K 51 ° Fi łkó 4% Przepiękna symfonja mi- cje. Obiad z Ś-ch dań RÓ ab as T HI wypełn. pierwszorzędne | 
Wileńska 38. cudnem arcydziele gy AAMTOIEWICZ EFIOAKÓW ości. Seansy 0 g. 4, 6, 811014, 1 zt. 20 gr. Gabinety. A, >alemi veja 2 1 zł. Strzyżenie pań z 1 ! › 

  

  

podfryzow. | zł, oraz sa- Ą kach dwupokosowych, z lon WYDAWNICZE 

     

    

   

   

        

      
   

  

męski. 

  

eK US хха Obsługu:ą lasem, z dobremi zabu- i dni fachowcy 
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NA RATY, W dowaniami, dużym ogro Ž zi fachowcv ; dem owocowym, przy RZN Ge Lokujemy | Tow. Akc. H. sbóny sys rado. sj iė  | DRUKARNIA „PAX“ |. 9 6WS S 6 а i у wkę n. 
2 

amatorski. sprzedamy za 7 i pół ty. э ofirocesiówaie żak 4 siącs dolarów — reszta 
dług Państwowego Ban- 

ku Rolnego. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 

w POZNANIU. 

Poleca na rok bieżący swojego wyrobu: 
cne zabezpieczenia. 

Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05, 

Kompletne instalacje z nowoczesnych 
odbiorników. 

CENY NISKIE. 

m
 Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

  

   

    

   
   

  

     

  

. SIEWNIKI RZĘDOWE „POLONIA* z aparatami wysiewnymi typu Sieder- Kaucjonowane i introligatorskie szybko | dokładnie. | £adowanie i reperacja slebena, dające największe oszczędności ziarna wysiewnego i obfitsze zbiory. Bezpłatne porady poleca Mickiewicza 21, tel. 152. | CZASOPISMA, akumulatorów 
© DŁUTOWY SPULCHNIACZ PODGLEBIA (głębosze) nieocenione przy najstarsza firma radjowa 3615-1 KSIĘGI, RACHUNKOWE, PO AKI samochodów. Й plantacjach buraków. w Wilnie. KSIĄŻKI I BROSZURY, Wilno, Trocka, 4 „Radio“. 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE i ILUSTRACYJNB 

CENY NISKIE. 

> GRABIE KONNE „IDEAŁ* automatyczne typu amerykańskiego, pracują 
"w tysiącach sztuk na całym obszarze Rzeczypospolitej. 

, GARNITURY PAROWE MŁOCARNIANE, jedyny wyrób krajowy, skutecz- 
Dr. Gz. Koneczny 

Choroby zębów, chirur- 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

MICKIEWICZA 23. TEL. 405. Pożyczki   S
P
S
S
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НОк i ia WYKONANIE DOKŁADNE ! SUMIENNE. | gja jamy ustnej. Sztuczne nie walczące z dotychczasowym importem zagranicznym, coraz więcej zdobywające s——=a=-—=— ex = TP atWiamy szybko i do- | zęby. Porcelanowe koro- uznanie odbiorców przez wysokie zalety konstfukcyjne i stałe techniczne udo- || S2D—S—1—7——> „ godnie. 000000 0000 090009 ny. „Miekiėwicza 118. sowienie. . Już _ NADESZŁY | Juž Wileńskie Biuro kom. zniska | raty. 3480 STERTNIKI (elewatory) do słomy do powyższych garniturów, o łańcuchach —-—-—- Komisowo - Handlowe Czy zapisałeś się na członka 
Kaucjonowane 

Li BLP? Mickiewlcza 21. Tel. 152. 
3647-2 

— 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, saiono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne—Mocne-- 

Niedrogo. 2144 В 

Sprzedaż na raty, 

typu angielskiego. 
- URZĄDZENIA CUKROWNI, 

' MALNI i t. p. 

Przedstawicielstwo: Inžynier JAN GUMOWSKI, Wilno ul. „Mostowa 3. 
"Telefon 271. Katalogi i oferty na żądanie. 3625 

660 OGOWGDŁ 

A a KA CEC O Mjąlcń lny 
kis CZY ODGADNIECIE 2 192 ha w pobliżu Wilna 

i st. kolejowej. sprzeda- 
nie loterja nie podzial my za 3.000 dolarów. 

Tak drogie i pożądane w dzisiejszym czasie 
Z-A-N-O-P-N 

Lacy (5 Polskiej Loterji Państwowej 
1/4 losu kosztuje 10 zł, '/2—20 zt. 

cały 40 zł. 

Największa: wygrana w 5-2) klasie 600.000 zł. 
Rużę wyśrane. Wielkie szanse. 

K. GORZUCHOWSKI, 
Wilno, Zamkowa 9 Tel. 11—50. 

GORZELNI, REKTYFIKACJI, KROCH 

  

OOJGDWGONWGOWGONGZ0 

    

  3649 

Solidnie Ośrodek 
większego majątku 80 ha 

lokujemy każdą 

  

     

      

   

    
    

     
   

  

z kompletną, nowocze-   

Wileńskie Biuro 

  

      

    

p 
ADS 3 у 2 śnie urządzoną cegielnią, ń qi jn- kamgarny na ubrania, i kostiumy damskie, Komisowo - Handlowe susnę pieniężną. + ładnemi załudówana: | SKŁAD BROM i ARTYKUŁÓW WSZELKIEGO soRru | Biuro Elektro i Radjo- ]B-L-I-N-L-U nia i płaszcze męskie i damskie, kołdry wa- „Kaucjonowane. Wileńskie Biuro = wz R WARSZAW. SP. MYŚLIWSKA techniczne l. Wajmalia, L-NSOsW-I towe, zegarki zlote, damskie i męskie, apa- ul. Mickiewicza 21, tel. 152 Komisowo - Handlowe tysięcy dolarów. Ł E = Wilno, Trocka 17, tel. 781. : raty fotograficzne i inne wartościowe przed- 3645 Kaucjonowane P NOZ ODDZIAŁ w WILNIE, ul. Wileńska 10, Najtańsze żródło zakupu mioty, możecie u nas otrzymać zupełnie Mickiewicza 21, tel 152 „„„Wileūskie Biuro ma zaszczyt zawiadomić Szan. swych odbiorców, iż wznowiła sprzedaż || meterjałów elektro-tech- į bezpłatnie. " п ты" zakład Opiy- ’ 3646-2 Komisowo - Handlowe || na raty (do 5 rat) oraz, że ceny ponownie zostały zniżone, iako to: nicznych i  radjowych. Niema żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone, Prosimy nadesłać 1, l Czno-okulisty- Kaucjonowane KRÓŃ bezkurkowa od 235 zł., я х едектогали od 320 zł. 

    

      

  

    

    

    

m prawidłowe rozwiązanie obok umieszczonego zadania, litery należy uło- czny, największy w Wi- Zžubioną ksiąžeczkę ul. Mickiewicza 21, tel. 152' NABOJE śrutowe bezdymne kal. 12--30 zł. za 100, Ceny konkurencyjne wszerz KTÓRE OZNACZA TRZY MIASTA POLSKIE. wraz z zada- leńszczyźnie, właśc B-ci: „wojsk. na im. Jana 3644-1 a : : 2 I6LL28 zł za 100, mai o PP 
niem prosimy w liście podać dokładny adres oraz załączyć znaczek pocztowy Qlkieniccy, Wilno, ulica Rubińkowicza, zam. W Li- я # pistoletowe oryginalne belg.jskie FN—6 35, 10 zł. za 160, ч - . па co otrzyma W. P. szczegółowy prospekt i niespodziankę. Wielka 66. Wielki wybór pawie, gm. her: anowic- 0 | i-Aubiq" Najstar- Ej _ 2 Ni 168) 12 ali za 100, Jyubiono index U, S, B. “ Posiadamy dužo list6ėw dziękczynnych. 3626-1 fotograficznych przybo- kiej, pow. dziśnieńskie- »» My sza firma ŚRUT HARTOWANY 2.50 za kg. it. d. wydany przez Łódzki Eksport Włókienniczy, Łódź 7, Skrzynka poczt. 361. rów. Wydaje okulary po 

recepiach Kasy Ckorych. 
Ё 1365 b 

go, wydaną przez P.K.U. w kraju zatož. w 1840 r. 
Święciany unieważnia się. ul Dominikańska 17, prawnego cn. 28. IX. 251. | ` 3634 ° telef 10-58. b-1236 na imię Jakėba Klotza. 
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- MIK 
(_.. W ciągu dałszej podróży dano 

_ Mikowi swobodę ruchów na stat- 
_ ku. Uprzejmy dla wszystkich, mi- 

łość swą zachował tylko dla ste- 
warda, chociaż duma nie przeszka- 
dzała mu bawić się z fox-terjerami. 

|. „Najchętniejszy do zabawy pies, 
ikiego kiedykolwiek widziałem, a 

' jednocześnie niegłupi*, rzekł Dag 
 Daughtry do plantatora z Short- 
landów, któremu właśnie sprzedał 

jeden ze swych grzebieni z żółwiej 
| skorupy. „Widzi pan, niektóre psy 
| nic nie mają na myśli: prócz za- 

wy niezdatne są do niczego wię- 
Lecz Killeny Boy nie taki. W 
lej chwili wraca do powagi. Za- 
panu pokażę, że ma rozum, 
(i któremu umie liczyć do pię- 

na telegraf bez drutu. Niech 
y". 
rd wydał swój zwykły, le- 

iutki dźwięk ustami — tak. leciut- 
, że sam nie mógł go dosłyszeć 

| prawie nie był pewny, czy wydał 
go istotnie; tak leciutki, że planta- 
a: n e domyślał się 
awet tego dźwięku. Mik w tej 

chwili leżał na grzbiecie o kilka- 
naście stóp dalej, z łapkami do 
góry, zaś oba fox-terjery draźniły 
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go dobrze udanem okrucieństwem. 
Nagłym rzutem swych czterech ła- 
pek obrócił się na bok, nastawił 
uszki, pytającym wzrokiem patrzał 
i nasłuchiwał. Usta Daga ozwały 
się znowu; plantator znowu nie 
słyszał i nie domyślał się nawet. 
Mik zerwał się i przybiegł do swe- 
go pana. 

„To pies, co się zowiel“ prze- 
chwalał się steward. : 

„Lecz skąd wiedzial, že pan 
chce, by przyszedł?* pytał planta- 
tor. „Pan go wcale nie wołał”. 

Telepatja, pokrewieństwo dusz, 
nastrojonych, jak to nazywacie, 
„harmonijnie“, odparł steward. „Wi- 
dzi pan, Killeny i ja jesteśmy z jed- 
nego pierwiastka, lecz ukształto- 
wani w odmienną formę. Mógłby 
być moim bratem, albo ja jego, 
gdyby nie jakaś omyłka gdzieś w 
fabryce stwarzania. Teraz pokażę 
panu, że umie on trochę arytme- 
tyki“. ` 

Dag Daughtry wyciągnął z kie- 
szeni kule papierowe i ku wielkie- 
mu zdziwieniu i zadowoleniu pa- 
sażerów, którzy tłumnie się przy 
nich zebrali pokazał umiejętność 
Mika liczenia do pięciu. 

„Ręczę panu*, zakończył Daugh- 
try przedstawienie, „gdybym zamó- 
wił w restauracji na lądzie cztery 
Szklanki piwa i gdybym nie zau- 
ważył w roztargnieniu, że kelner 
podał mi tylko trzy,  Killeny Boy 
podniósłby hałas niemały". 

Odkąd obecność Mika na Ma- 
kambo nie była już tajemnicą, 

gn. z afr. ea 

Kwaque nie był zmuszony uciekać 
nad kotłownię, by używać gry na 
organkach, i przy sposobności wy- 
konywał ukradkiem w  saloniku 
własne swe eksperymenty z Mi- 
kiem. Gdy organki zaczęły wyda- 
wać swe barbarzyńskie dźwięki, 
Mik stawał się bezbronny. Musiał 
otwierać pyszczek i wył mimowoli. 
Lecz podobnie jak u jerrego, nie 
było to zwyczajne wycie. Było to 
więcej zbliżone do miękkiego Śpie- 
wu; nie upłynęło wiele czasu, a 
Kwaque mógł dowoli kierować 
głosem jego na wyższe i niższe 
tony, w takt zgodnie z melodją, w 
pewnej określonej skali. 

Mik nie lubił tych lekcyj, pa- 
trzał bowiem na Kwaque'a z pew- 
ną pogardą, i nienawidził jakiej- 
kolwiek zależności od murzyna. 
Wszystko to jednak uległo zmianie, 
gdy razu pewnego Dag Daughtry 
zastał ich niespodzianie przy lekcji 
śpiewu. Wydobył harmonię, którą 
miał zwyczaj skracać sobie czas 
pomiędzy butelkami podczas każ- 
dej bytności na lądzie. Odkrył, że 
najłatwiej doprowadzić Mika do 
śpiewu w tonach minorowych, gdy 
zaś zaczął śpiewać, Śpiewał bez 
przerwy tak długo, jak słyszał mu- 
zykę. W braku instrumentu Mik 
śpiewał przy akompanjamencie gło- 
su stewarda, który zaczynał od 
długich, żałosnych lamentów „kau- 
kau*, a następnie przechodził w 
jakąkolwiek starą piosenkę, lub 
balladę. Mik niecierpiał śpiewać z 
Kwaque'm, lecz chętnie to czynił 

ze stewardem, nawet, gdy steward 
zabrał go na pokład, by wystąpił 
przed pasażerami, którzy przyjęli 
to wybuchem śmiechu. 

Ku końcowi podróży miały 
miejsce dwie poważne rozmowy: 
jedna z kapitanem Duncan, druga 
zaś z Mikiem. 

„To tak Killeny“, zaczął Dag 
Daughtry pewnego wieczoru, gdy 
głowa Mika spoczywała na jego 
kolanach, zaś wzrok pełen uwiel- 
bienia wpatrzony był w oblicze 
stewarda. Nie rozumiał on nic z 
tego co mówiono, lecz miłował 
zażyłość, wyrażaną przez dźwięki. 
„Ukradłem cię, by mieć pieniądze 
na piwo, i gdym cię ujrzał na wy- 
brzeżu owego wieczoru, wiedzia- 
łem, że dasz mi dziesięć kwidów, 
gdzieby to nie było. Dziesięć kwi- 
dów, to dużo pieniędzy. Pięćdzie- 
siąt dolarów, jak liczą Yankesi, i 
sto Maxów, podług rachunku Chiń- 
czyków. 

„Otóż pięćdziesiąt dolarów da- 
łoby dosyć piwa dla zabicia całej 
bandy — dosyć, bym w niem uto- 
nął, gdybym upadł głową naprzód. 
Jednak chcę ci zadać jedno pyta- 
nie. Czy możesz sobie wyobrazić, 
abym wziął za ciebie dziesięć kwi- 
dów?... no, dalej. Mów. Czy mo- 
žesz?“ 

Mik kręcąc gwaltownie ogonem 
objawił głośnem szczeknięciem, że 
zgadza się całkowicie ze wszyst- 
kiem, co mu proponują. 

Albo, powiedzmy, dwadzieścia 
kwidów. To ładna sumka, Czy 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax*, ul, Św. Ignacego 5. 

  

zgodziłbym się? Co? Zgodziłbym 
się? Teby już mogło mnie zainte- 
resować, lecz sto kwidów byłoby 
więcej interesujące. No, no, sto 
kwidów w postaci piwa wystarczy- 
łoby prawie, by ta stara skorupa 
mogła pływać. Lecz któżby dał sto 
kwidów? Chciałbym zobaczyć ta- 
kiego raz w życiu, i dosyć, tylko 
raz. Szepnę pocichutku. Odesłał- 
bym go do licha. Napewno Kille- 
ny Boy, tak właśnie, — bardzo 
grzecznie, ma się rozumieć, leciut- 
ko skierowałbym jego kroki tam, 
gdzie nigdy nie cierpiałby chłodu”. 

Miłość Mika dla stewarda była 
tak głęboka, że dochocziła prawie 
do szaleństwa. Jakie zaś uczucia 
miał steward dla Mika, tego do- 
wiodła najlepiej jego rozmowa z 
kapitanem Duncan. 

„Z pewnością, panie kapitanie, 
musiał wejść ze mną na statek*, 
kończył Daughtry swą nieprawdzi- 
wą opowieść. „Nic o tem nie wie- 
działem. Ostatni raz widziałem go 
na wybrzeżu. Potem ujrzałem go 
tutaj, gdy prawie usnął na moim 
tłomoczku. Jakżeby mógł dostać 
się tutaj” Jak mógł wybrać właś- 
nie mój pokój? Pozostawiam to 
panu. Ja to nazywam czemś nad- 
zwyczajnem, zupełnie nadzwyczaj- 
nem“. 

„Z kwatermistrzem przy wej- 
Ściu na mostek!* odparł kapitan 
Duncan. „Jak gdybym nie znał 
twoich sztuczek, steward. Niema 
w tem nic nadzwyczajnego. Zwykły 
wypadek kradzieży. Wszedł za to- 

bą na pokład? Ten pies nigdy nie 
wchodził przez mostek. Wszedł 
przez okienko i nie wszedł sam. 
Ręczę, że ten twój murzyn przyło- 
żył rękę do tej całej historji. Do- 
syć już jednak tej rozmowy. Daj 
mi tego psa, a już nie będę mówił 
o kocie*. 

„Wobec tego, że pan wierzy w 
to co pan przypuszcza, byłby pan 
wspólnikiem ztodziejstwa“ odparł 
Daughtry marszcząc z uporem 
brwi, co wskazywało niemylnie 
wielki wysiłek woli. „Ja jestem tyl- 
ko stewardem okrętowym, panie 
kapitanie i nie byłoby nic wielkiego, 
gdyby mię zaaresztowano za kra- 
dzież psa; ale pan, kapitan piękne- 
go statku, jakby to wyglądało? 
Nie, panie kapitanie; rozsądniej 
zrobię, jeśli zatrzymam tego psa, 
który wszedł za mną na pokład”. 

„Dam ci dziesięć funtów”, pro- 
ponował kapitan. 
) „Nie, nic z tego, wszak pan 
jest kapitanem", powtarzał steward 
kiwając pochmurnie głową. „Zre- 
sztą wiem gdzie jest prześliczny 
kot Angorski w Sydney. Właściciel 
wyjechał na wieś, już go nie po- 
trzebuje, i byłby to dobry uczynek 
względem kota, panie kapitanie, 
dać mu tak wygodne, miłe miesz- 
kanie, jak Makambo*. 

(d. c. n.). 

Rad "= wlz A. Faranowski. 

  
 


