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wybrałem

wojny:

co się dzieje dokoła
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wody
Malinowskiego,
spożyty
w
Paryżu będę debatować, sperać SiĘ, j taktycznych metodach, ktėreby tu nieliczaem, Ścisłem gronie, nosił cewahać, deliberowzć — jak ODECNIE mogły znaleść Ewentualne zastosowa- chy towarzyskie całkiem intymne i
plany i sposoby
A 47 nie. © ile wiemy,
wobec kwesiji marokańskiej.
nie krępujące. Na raucie,
bezpośredkat dolna ó 0d) ewentualnej defenzywy w razie naru- nio potem nastąpionym i nader mile
> R nimi
mj Ramek i kancierz Luther knują szenia w stronach tutejszych granic i wykwintnie przez panią wicewojecoś, knują... Kancierz Ramek poje: państwowych, a które pod śŚwiatłą wodzirę urządzonym, zetknął się P
oddawano znalazły /zu- Вопсош z eliią tutejszej inteligencji,
z Beriina do Pragi aby — 72 jegotną opinję
chał
aprobatę p. prezesa francuskiej
trzeć za sobą ślady. Ktoś wyraz:ł się
: bynajmniej nie wyłącznie polskiej.
prez
odżegny- PEUIĄ aprodalę p.
dzie
j
:
krajo:
obrony
kom:sji
Wogóle pobyt
parlamentarnej
od ze
m
p. Boncoura
a sę wielki
w
nakomitetu
zowią,
ją
jak
czy
wej,
Narodów
Liga
byle...
Niemcami
z
Wilnie — oczywiście, zbyt krótki aby
ty- rodowego studjów wojskowych.
Austrjakówi
zapewniła każiemu
mógł po za przelotnemi
impresjami
Obfite informowania się p. Bon- obfitsze przynieść plony — nacechosacwitów ocznej reg:
w о ści- wany był ujmującą prostotą
o coura w tych kwesijach stoją
3
.
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=AE
tudzież
akty EE
GÓRĄ
© że * dzienniki,
słym związku z wielkiem
e
EE szczerą
serdecznością
znamionującą
się „bezpieczeńs wen
których mikt o inklinacje monarchi- resowaniem
dziś każdy nasz
kontakt
z Francją

iermo z synem swoim,
podobniej nie wróci już

wszystko

z

nie-

ogłosił, tandarem
że wszczyna
«wojnę Świętą» wytrawnością
traktujący każdą do- gich rozmów z bawiącym właśnie w wiócicieJuiro na pokładzie okrętu «Cavour» mówić będę do was jeszcze krótko, poczem
Proroka. A tu Fran°
AS
do waszych prowincyj:z głębókiem prześwładczeniem,
iż dążę i dążyć będę naona niee dobrze: czy ma łoić niosłą kwestję i sprawę. Tu u nas Wilnie posłem Niedziałkowskim. Pod- pewno za wszejką cenę do wypienienia wszelkich waśni i sporów
w pizekonaniu, że

nim

Kiernika

skim w sprawie projektu opracowanego przez min. Kiernika.
Proj
przewiduje zniesienie rozporządzenekt
ia

trudem niewdzięcz*
nym. Zazwyczaj nie jestem optymistą. Widzę przed sobą okres trudny,
to zamiast
przygnębiać w:nno napawać nas dumą. Jest io faialne, a jednocześnie lecz
wspaniałe, że
każda rewolucja tryumfująca ma przeciwko sobie cały starv
Świat,
=
L
Zerwiemy ten ewentualny
łańcuch

poświęcony był przeważnie wiepo przyjezdzie, w trakcie
dłu-

go dla rolnictwa, W konferencji wzięl
i
Kiernik, wice-minister Роpławski i prezes P. K. O, P. Szmidt,
Konferencję poprzedziła narada min.

udział min.

jednak ponętną i

było

długoterminowy dla
rolnictwa.

WARSZAWA, 8IV. (żel wł. Słow

wyraźną . kategoryczną

w kiórym walka stała się ciężką,

rozpraszanie

i Rząd.

a)
Z inicjatywy mn. Kierntka odby
ła się
w Ministerstwie Skarbu
konferencja
w sprawie kredytu
długoterminowe.

i ostateczną antytezę świata demokracji, plutokracji i wolnomulars'wa,
antytezę, która
ujęta została w nieśmiertelnych zasadach 1789 roku, To czego dokonał naród
francuski
w r. 1789 dokonały dziś Włochy faszystowskie biorąc
šwialu nowe słowo. Tę inicjątywę Włochy žalos inicjatywę w swe ręce i głosząc
;
Nie naležy się dziwić, że ten świąt nieśmierielnych
stwa, równości bez równości i wolności pełnej kaprysów zasad braterstwa bez braterzrzesza się przeciwko nam,
Jesteśmy istotnie w tym punkcie,
gdyż

|

Mickiewicza 24

ie 2-ej : i 3-ej 30 gr
Kronika reklamowa lub nadesłane 40na er.stron
świątecznyc
Ogłoszenia cyftowe i'tabefoweW o n-ch
25 proc.
ROA. h

7 prowincji

Mussoliniego.

8.1V. PAT. Stefani. Wczoraj

" Reprezeniujemy w świecie

ważną.
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POWIATO w A—ul.

posiadać dyscypiinę surow: , która by
do dołu i od dołu do góry, dyscyplinę głęboko wyczvtą się ujawaiła wszędzie od góry
”
„Rząd jest najwyższym wyrazem obecnego ustroju
chodzi od rządu jest faszystowskim. Pogrzebaliśmy już dlatego też wszystko co pojesteśmy państwem, które sprawuje kontrolę nad wszystkiemidawny ustrój półliberalny,
siłam tkwiącemi w. łonie
rządu, Wygraliśmy naszą bitwę wewnątrz kraju. Możemy
stwierdzić, iż dawne partje zostały zepchnięte na bezdroża, w zupełnej zgodzie z prawdą
a dawny ustrój jest w stanie
rożkładu. Nasza b:twa nie jest jeszcze wygrana po za granicami
kraju.
jest ciężka, a staje się coraz cięższą ze wzgiędu na okoliczności zarówno Nasza walka
niezależne
od woli ludzkiej, jak 1 od niej zależne.
-
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Inne państwa już oeiegatów swoich cour
umie znakomicie słuchaći stwowej granicy od strony Wilna
wyznaczyły. Francję będzie reprezen- patrzyć tudzież— potrzebne mu _wia- delegat Francji w Lidze Narodów nie
tował p Paul Boncour obecny dćlóguć domości, wyrażając się nie wyszukaР

NOWO

Po zamachu © Rzymie.

czasopism litewskich wychodzących
w Wilnie z uwagami pod adresem
p.
Boncoura równie cierpkiemi jak zgo-

i usły-

przybędzie mu

В

zabójcę

ul. Majora Mackiewicza

—

wizycie.

aanasi ktėra „zhańbiła sięs tego nikt rozumie się Z "A

uniewinniając

LiDA

NOWOGRÓDEK

wy. Wstąpiono na moment do szko- wienia nowemu Dyrektorjatowi sekretirzy prowin<jonalnych. partji faszystowej, . Pres
pień w Genewie
ajwyraźniej:
mjer wygłosił dłuższe przemówienie, w kiórem powiedział co następuje:
terjału
pozytywnego,
faktycznego. ły. Oto
i wszystko.
Poświęcamy A
Należy utrzymać partję faszystów w pełni sił i żyworności. Żywolńość ia winna:
Gdyż jesteśmy w prawie sądzić, że mejszagolskiemu „incydentowi* szcze- "stanowić cel naszej codziennej pracy, Partja musi uczynić naród włoski faszystowskim
od góry do dołu i od dołu do góry. Konieczna
jego wewnętrzny nastrój polonofilski
nie formaina lecz 1stor
gółowe wyjaśnienie jedynie ze wzglę tra.. Winnišmy odsunąć od partji tych ludzy, którzyjest niedyscypl'na
potrafią żyć bez siania niezko>
т
ledu
dy, Musimy więc

rozsiewanym pogłoskom

zwłoce.

KOSZYRSKI

228, drukarni 262

gotować walną
z cz
lie zebrał В. Boncour w Wilnie śpiesząc się do Mejszagoły. P. Bon
narodową
w sprawie rozbiojen!
5
z
z
Е
w apra, cour jest na chłód wyjątkowo wrażli::Ьгас się ma niedęwewn w Gene: i okolicy szcz
wie.
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du okręgowego

obronę
_.

Kazimierz

wnoszą

adw.

Proces potrwa
będzie

i Brandi; oskar-

będzie prokurator

Szurlej i Perzyński,

fitować

prze-

Kozakiewicz,

w

W.

około

są-

Rudnicki;

Brokman,

7 dni

niezmiernie

i ob:
sensa-

cyjne szczegóły, dotyczące gos
podarki
groszem pubiicznym w P.K,O.
pod.
czas rządów p. H. Lindeg
o.
Wotec niestawienia się szereg
u

ważnych Świadków, a między
innemi

Ma; jana Lindego,
rzecznicy obrony

brata oskarżonego,
wystąpili
z wnio-

skiem odroczenia procęsu, sąd
jed

nak
wniosek ten odrzucił, zawieszaj
ąc je*
dynie rozprawę do dziś celem dania
możności stawienia się świadk
om,
— ——
— — — — «И
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ECHA KRAJOWE
Zjazd

Polsk. Macierzy
—

Szkolnej

Korespondencja

Z inicjatywy Zarządu Głównego
Pol. Macierzy Szkolnej 28 go marca
w Brześciu odbył się Zjazd delegatów

Kół Pol. Macierzy Szkolnej leżących
na terytorjum Poleskiego Kuratorjum
do ktėrego jak wiadomo naležy i powiat Nieświeski. Zjazd miał jako za

główne zadanie stworzenie Wojewódzkiego Zarządu Pol. Macierzy Szkolnej.
N
* Przybyli

delegaci

wszystkich

Kół

P. M. S. z Okręgu Poleskiego z wy*
jątkiem dwóch. Obrady toczyły się w
gmachu gimnazjum im. Traugutta.
Zagaił prezes Brzeskiego Koła P.
М. 5. р. ]. Radzikowski, proponując
na przewodniczącego p. kuratora Wolbeka, kióry też
został jednogłośnie
wybrany; na wice-prczesów
powołał
p. dyrektora banku
Jarmickiego i in-

spektora szkolnego, p. Szymańskiego.
Stosownie

do

porządku dziennego

pierwszy referat na temat „Stan
wiaty pozaszkolnej na Polesiu*

0$wy-

głosił wizytator p. Podgórski.

Prele:

gent po zobrazowaniu warunków — ©zaboświatowych polskich w trzech
pona
pracy
stanu
do
przeszedł
rach
lu oświatowem na terenie Kuratorjum

Poleskiego, gdzie znajduje się mimo
wytężonej działalności w latach ubieg-

łych jeszcze około 65 proc. analfabetów. Jeżeli nie zastosujemy wielkiego
wysiłku — mówił p. Podgórski — i
zostawimy sprawy naturalnemu biegowi rzeczy to i za 10, 20 lat. może

:

|

być ne lepiej.

rozwoju
Przypatrzmy się cyfrom
szybki
stały
widzimy
szkolnictwa,
wzrost.

szkół

dzieci

nauczycieli

—
570

—
737

—
39847

1922 |3

1002

1463

69056

1923 | 4

1062

1920 | 1
1921 | 2

1782 — [82996

1131

1924 |5

1925 | 6

74742

1683

1142
1884
90628
Porównując te cyfry z liczbą lud-

ności widzimy, że jeszcze obecnie 50
dziewcząt
przeważnie
proc. dzieci,
nie uczęszcza do szkoły.
Obecnie przeżywamy ciężki okres
finansowy, musimy się ograniczać, dla
uproszczenia ioboty stosuje
się to
wszędzie, a więc i u nas, a takie
wstrzymanie zakładania nowych szkół
podcina wprost rozwój; często obserwujemy zjawisko, że o ile łatwo było założyć szkołę polską w 1921—3,
to obecnie ludność zaagitowana przez
swych posłów czasem nie chce szko
sytuacja
ły polskiej. lm trudniejsza
tem większy musi nastąpić wysiłek.
chwili
Czego nie może w danej

si rcb'ć

państwo,

nastąpił

przerost

w Brześciu.

świadczeń na ten cel, by można było

«Słowa». —

Brześć, 6.go kwietnia.
ry sił umysłowych i fizycznych
jest
nie do spłacenia!
Można
płacić za
pracę w biurze, za nauczanie w tylu
a tylu. godzinach, nie można
jednak
opłacić pracy obywatelskiej, odczytów
oświatowych, całej sfery oddziaływania, budzenia
odpowiedzialności
w
stosunku do Państwa. Tej pracy nie
można lekceważyć. fnteligencja polska
obecnego pokclenia, która
doczekała
się własnego państwa, musi dać swój
mózg, swe serce narodowi, musi zrobić wszystko, by nasi następcy mieli
Polskę mocarstwową.
Musimy stać i wytrwać na posterunkach. Inteligencja polska stoi, stać
musi na straży państwa, przeciwdziałać, zapobiegać wszelkim destrukcyjnym hasłom.
Jeżeli
chodzi o ujęcie
pracy oŚwiatowej na terenie Kuratorjam Poleskiego, to trzeba stwierdzić, że iwią
część roboty
w kierunku likwidacji
ana fabetyzmu i wzbudzenia oświatowego i narodowo-obywatelskiego wykonało nauczycielstwo, jednakże i ca:
ły szereg instytucji społecznych dziel:
nie pracował w kierunku
podniesienia oświaty w społeczeństwie.
Na terenie Kuratorjum Poleskiego
stosunkow'o najżywotniejszą
organi
zacją jest Polska
Macierz Szkolna,
mająca 17 kół; tylko dwa
powiaty
nie posiadają Kół Macierzy,
-baranowicki, prużański i stołpecki mają natomiast
po dwa
Kola,
piński trzy
Koła. Po dłuższym zastoju w pracach
oświatowych
w przeważnej
ilości

Światy Zawodowej*
warzyszenie _ kulturalno - oświatowe
«Reduta» w Stołpcach, Towarzystwo
kulturalno-oświatowe
w Łohiszynie,

Towarzystwo

bibljoteki

polskiej

w

Baranowiczach. W powiecie b ranowickim akcją oświatową
wśród ko-

lonji osadników kieruje
Związek Osadaików. —
rolnicze,

Powiatowy
Organizacje

przedewszystkiem

nicze wykazują
cie kobryńskim,

kółka

żywotność

w

kosowskim,

scowościach

Nieśwież, Kleck,

watzyszenie

Kobiet

rol-

powiew

miej-

Raków,

jęły

wcaie

w Stolinie

wydataą

piacę

pod.

wśród

ko:

biet. W zawiązku są oiganizacje kół
młodzieży wiejskiej i koła młodzieży
chrześcjańskiej, zaledwie
w czterech

punktach

koło takie

zorganizowano,

Jeżeli

postawimy

sobie

pytanie,

w organizowaniu

о-

WYATT
KOKIETERJA

SĄDŹCIE PANIE SAME ....
„Creme Simon* uwalnia skórę od wszel-

kich niedoskonałości, pobudza życiowe funkcje naskórka
i nadaje w ten sposób miękkość, delikatność i aksamitność skórze, białość i czystość cerze

|

się nie osypuje, wykańczając
w
toaletę kobiety, że ta nie. wie

agdzie się

DO NABYCIA

ddd dad Jab

ka ki

„Djabeł i Karczmarka* komedja fan:
tastyczna w

trzech

aktach

Krzywoszewskiego.

Ten

żart sceniczny

nazywać: karczmerkai
bowiem,

szcza

w

Stefana

djabeł.

Ona

karczmareczka

urocza

wykonaniu

p. Wandy

linowskiej:Osterwiny) jest osią

się
(zwła-

Ma-

cen-

tralną całej sztuki, na jej wdzięcznej
roli stoi cała komedja, ona, karczmarka, rodząca się z kasztelanica, nadaje

jej cały ton.
Stefan

Krzywoszewski

-

:

od

długie-

zmierzających

do

Andrzej

rozwi-

iberyjsko-amerykańskie.

Needra

wypuszczony

z więzienia.

nięcia pracy oświatowej P. М. 5.
Z Rygi donoszą: Prezydent państwa, na zasadzie ustawy
z dn. 14
A więc przedewszystkiem przepro- września r. 1920, o prawie ułaskawienia, zmniejszył karę
b. premjerowi
wadzenie jak gdyby katastru
sił o- Łotwy, Andrzejowi Needra i zezwolił na wypuszczene go
z. więzienia,
Światowych; trzeba wiedzieć i znać z warunkiem jednak, że Needra opuści natychmiast granice Łotwy. Needra
dobrze ludzi i teren, na którym
się odsiadywał w więzieniu już około 2 |at. Natychmiast po uwolnieniu udał
pracuje. Dlatego należy sporządzić się do Niemiec,
spis ludzi, na pracy oświatowej któJedaocześnie z Needrą wypuszczony został z więzienia
w
Libawie
rych można polegać, a powióre spis b. minister sprawiedliwości w gabinecie Needry, Borkowski.
oddziaływać, ze

ceniem

szczególnem

sposohem

wej proponowanym

Amundsen

:

rozpoczyna

pracy oświato-

k

nym dobrobycie tego teatru.
pierwszym,

uczciwie

stematycznie zasilającym
przeciętną.

ale

niemniej

Sztuka

Djabeł

i

sy-

solidną

i Karczmarka
—

powstała w roku 1912 i w tymże roku była wystawiona
w * Warszawie.

Stefana

mieszkania

młodemu małżeństwu
;
Po pewnym czasie dozorca
tego
domu zameldował w IV komisarjacie
p. p. że od kilku dni nikt z mieszkańców mieszkania Subotkiewiczowej nie daje znaku życia,
naiomiast
kury zamknięte wewnąirz krzyczą jak
gdyby

były

Złamano
szkanie

niekarmione.

zamek,

puste,

znaleziono

jednak

nic

ło śladów mieszkańców.

mie-

nie zdradza-

Podczas dał-

szych poszukiwań
jeden z agentów
śledczych zauważył strugę krwi zaskrzepłej wydobywającej się z pod
zamkniętej na kłódkę skrzyni z mąką.
Otworzono skrzynię i znaleziono
w
mące trup Suboikiewiczowej.
Zwłoki miały na szyi krawat męski,
a pod nim szpagat zaciągnięty na 2
„mistrzowskie* petle.
śledztwo

wyjaśniło,

małżeństwo

hotelu

przeniosło

że nie-

się

do

„Wijja*.

Dopiero

1 maja

1924

mano w Wołkowysku
przyznał się, że
czówą, przyczem
broniącą

Zbłóńska

lot do bieguna

wyna-

nieznanemu,

roku zatrzy-

Zbłońskich.
On

zadusił Suboikiewi:
zeznał,
że gdy on

się do ostatniej

„zawiązywała"

chwili,

krawat.

Oskarżenie wnosić będzie podpro*
kurator Rauze.
4

Nowcšci

wydawnicze.

— L. Komarnicki:
+Teatr sckolny>.
Dwanaście ilustracyj i nuty. Str. 162. Wam
szawa. Gebeihner 1 Wolff. 1926. Dla wychowawców

młodzieży

taka książka

to piawdzi-

wy—dar. Opiócz konsyderacyj ogólnikowych

podaje

autor

mnóstwo

praktycznych

wS<a-

realizowane

w jego

zówek irad. lascenizacje, których autor daje
liczne przykłady
były
własnym teatizyku.
R

TEATR POLSKI

beczek nafty.

W

sobotę

(gmach „LUTNIA*)
10 kwietnia

Z Rosji Sowieckiej.

®

Krzywoszewskiego)

zacytował głosy piasy
warszawskiej
i dał liczne reprodukcjez przedstawie-

po pewnym
postępie
w
szukaniu
nowych form scenicznych, czy technicznych, uznać słuszność tego twierdzenia.
W każdym
razie przyznać

Sprzedaż

, Wojskowi b. armji carskiej mogą
ubiegać się o prawo emerytalne tylko
tym

wypadku, jeśli przekroczyli

grudnia

dem fakt, iż w komedji tej

do interpretacji

Zadanie,
czne.
swej

ról tytuło-

jak rzekłem, było wdzię-

Komedja
może

nawet

na motywie

prosta,

miłości,

nawet wszechmoc

w

banalna,

prostocie
bo

osnuta

która przemoże

powietrza,

bo właśnie osnuta na pierzasobem

aptecznych.
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a ryba

wody,

lub

taki

obdarzonej oryginalnym talentem, peł- wykonawcom, przez co sziuką zyska
i niepospolitego czaru. niepomiernie.
powinien
pamiętać
o chwilach
za- P. Malinowską
Wilno
zna od lat
Inscenizącja bardzo piękna i nalepomnienia niewiasty—chyba w żadnej (bądźmy
tym
razem
niedyskretni) ży komedji wróż ć powodzenie. Pro*
mierze nie wpłyną na zmianę kwalifi- cziernastu przeszło.
Pamięta jej nie- szę tylko na zakończenie О szybsze
kacji utworu Krzywoszewskiego, jako pospolite kreacje aktorskie, z pośród tempo, gdyż
miejscami
nudna bez
Sztuki o nowszych pierwiastkach u- których interpretacja Pani Walewskiej akcji żywszej komedja zyska na zain:
została rozsławiona wymownem pió: teresowaniu widzów.
tworu popularno -ludowego.
Nie rozumiem
uwagi
autora, iż rem
p. Czesława
Jankowskiego na
Wiktor Piotrowicz.
rzecz się dzieje w «początku XIX stu- łamach
Tygodnika
Iustrowanego,

aforyzm

jak

ten,

że mężczyzna nie nej wdzięku

Bynajmniej.

wiastkach tego
wiecznego
motoru
Niema w komedji aluzyj historyczżycia, jakim. jest miłość—komedja ta, nych, politycznych
lub społecznych.
owiana pewnym

Wystrzegać się naśladownictw.
й

"TITIT

djabła, ale jedno- lecia w czasach pruskich».
wdzięczna, bo fanta
Czyżby uwaga ta wymagała stystyczna, odrywająca nas od szarej co- lowości historycznej, obyczajowo spodżienności, a- jednocześnię
zawsze łecznej lub politycznej?
aktualna,

i składach

grywali: chlebstwie wobec niewiasty, potrze: długiej przerwie, p. Wandy Malinow- sztuki 1 grał, dostrajając się do grobującej tego pochlebstwa jak ptak skiej Osterwiny, artystki z Bżej łaski teski. Zalecićby to należało i innym

Solski, Kamiński,
Frenkiel,
LubiczSarnowska, Pichorėwna,
To też dżiwić się nie można,
że
u nas komedja ta zachęciła p. Wandę
Malinowską
Osterwinę i p. Juljusza
wych.

wszystkich aptekach

i marką ochronną—trójkąt ze statywem.

45

1918 roku.

we

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski”

lat życia i jeśli wstąpili w szeregi
czerwonej armji nie później jak 31

Dbający o sąd bezstronny Świa£ (pod cześnie bardzo

redakcją

częsć

St. LOUI3. SIV PAT. Pożar, który wybuchł wczoraj w składach naftowych «Uni:
mat orgąnizacji P. M. S.
REWJA
on oil Company» 1 objął początkowo cziery podzismne cysterny rozszerzył się dzisiaj
Po referacie p. Stemlera wywiązała i na cysterny pozostałe. W cysternach tych znajduje się sześć miljoaów beczek nafty.
„Szukamy króla”
się dyskusja nad obu referatami,
w Straty są olbrzymie.
rezultacie której postanowiono stwow wykonaniu artystów warszawskich:
rzyć Zarząd
Wojewódzki Р. М. 5.,
K.
Horbowskiej,
А.
Zabojkinej,
obejmujący województwo Poleskie i
M.
Wawrzkowicza,
W.
Orwidą
1
Bolszewicki raj w więzieniach
C. Skonięcznego.
powiaty Baranowicki,
Nieświeski
i
zbrodniarzy
Stołpecki. Dano również Zarządowi Sprzedaż
w dla kryminalnych
pałacu
carskiego
w
Kijowie.
Początek o g. 8-ej wiecz.
dyrektywy dla przyszłej pracy.
Gatczynie.
Charkowska
gazeta
„Komunist*
Wybory do Zarządu zostały przeWszystkie dzieła sztuki, znajduprowadzone częściowo wobec tego, jące się w carskim pałacu w Gaiczy- ogłosiła szereg rewelacyjnych wiado—
że nie wszyscy delegaci mieli odpo- nie, zostały przeznaczone
na sprze mości o niesłychanych stosunkach, FRANCUSKA
MĄCZKA
'w więzieniu
Zaporożwiednie pełnomocnictwa.
Narazie do daż z licytacji. Licytacja ta zorgani- panujących
Zarządu weszli: p. Zygmunt Podgór- zowana zostanie przez główny urząd skim. Zbrodniarze, skazani na ciężkie ML;
ESC: Z N A EDBF
sk —prezes, p. Franciszek Dutkiewicz naukowy
[sławnaukę] i odbędzie się więzienie do lat 10, przy zastosowa:
HEUDEBERT
—viceprezes, ks. Jan
Borysiuk—se- w Moskwie. Artystyczne mebie, rzeź- niu t.zw. Ścisłej izolacji, wychodzą
kretarz, p. Jan Radzikowski—skarbnik by i malowidła już zostały z Gatczy- kiedy tylko chcą z więzienia bez żadwyśmienity Środek odżywczy
dla
niemo
(wszyscy'z Brześcia); nadto
z
pow. ny wywiezione
więźniowie, wiąt, matek karmiącyca,
oOzdrowieńców,
na rynek
moskiew- nej straży. Wypuszczeni
Nieświeskiego p. Zygmunt Domański,
za łapówki, dokonywują starców i ludzi osłabionych wskutek dłuski, gdzie sowiety spodziewają się Oczywiście
z pow. Łuninieckiego p. Antoni Bo- uzyskać
nocami
zbrojnych
napadów,
poczem gotrwałych chorób przewodu pokarmowego.
większą
cenę, ze względu
rowski, z pow. Kobryńskiego p. Sta- na liczniejszą obecność cudzoziem- najspokojniej powracają do swoich
MLECZNA
EDBr
nisław Olszamowski, z pow. Stoliń: ców.
cel, gdzie dzielą się z zarządem
wię: MĄCZKA
skiego ks. Albert Bakinowski,
Pozozienia zagrabionym łupem.
W celach
stałe Koła mają delegować do Zarzą- Pensja za wysługę lat w czer- urządzane są stale libacje i orgje z może być bardzo szybko Przygotowana,
wonej armji.
du Wojewódzkiego swoich przedstadziewczętami, specjalnie za pieniądze jest lekko sirawna, przewyższa pożywnością inne tego rodzaju mączki i dzięki
wicieli. W skład Komisji
Rewizyjnej
Wcik Zw. S. S$. R. zatwierdził już bandytów utrzymywanemi. Kobiety— swemu wybornemu smakowi jest chętnie
weszli pp. S. Chodkowski, L. Laniew- dekret o państwowem ubezpieczeniu więźniowie żyją z więźniami oraz z spożywana przez dzieci
i
starszych.
dowódców kadrowej czerwonej armji, administracją więzienia. Podobne sto- Sprzedaż w aptekach i większych składach
skii B. Woronowicz.
3
aptecznych
1 winno-kolonjalnych.
Zjazd zamknął
przemówieniem za wysługę lat i na wypadek kalectwa. sunki panują i w innych więzieniach
W.Z.P,
Nr
13. Wilno, dn, 15-11 1926,
przewodniczący, p. kurator Wolbek.
Zgodnie z brzmieniem tego dekretu sowieckich.
Zaznaczyć trzeba, iż w obradach wszyscy
dowódcy
czerwonej armji,
m
Macierzy brali udział wszyscy in- którzy przesłużyli na swoich stanoZamiast TRANU
spektorowie szkolni, mający poprzed- wiskach w randze dowódcy nie mniej
poleca się znany
Magistra
niego dnia swój zjazd
i profesorzy niż 20 lat, uzyskają prawo
do emei od lat wielu zaSzkół średnich, również
obradujący rylury w wysokości 50 proc. ostatnie
lecany
przez
A. Bukowskiego
WPP.
Lekarzy
jednocześnie.
Wskazuje
to na jak go swego uposażenia.
Po 30 latach
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmonajlepsze chęci pracowników
oświa- służby emerytura ta wynosi: 100 proc.
wany, siosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej,
towych współpracy
z całem społe- uposażenia.

teatr poiski Osterwę

twórczość sceniczną, jest Stefan Krzy»
woszewski.

te-

3

Słowacki i Wyspiański, lub
tragicy
greccy, ale który (teatr) żyje przedewszystkiem solidną twórczością dramatyczną, dającą pojęcie o codzien-

w

Pożar 6 miljonów

przemawiał

Paris.

A

najęła

przybyły tu do

w

u Wd

ryjskiej Juija Suboikiewiczowa

Dalsze

północnego.

przez prelegenta,

Z,

Fg. St..Martin,

i jego siostry Janiny, w tym wypadku,
vel Stanisławy Szykowicz.
24 października
1920 roku mieszkanka domu M 4 przy ul. Kalwa-

dusił

zwró-

uwagi na zaścianki.

„Drugim

W dniu 26 bm. wydział karny sądu okręgowego w Wilnie rozpozna
nową sprawę Sa iisława Zbłońskiego

znane

drugi tych ośrodków, na które trzeba

czeństwem.

go już szeregu lat należy do tych
średnio utalentowanych pisarzy Sce- nia. Jeden z krytyków dopatrywał się
nicznych, którymi stoi teatr nasz w w utworze tym szukania „nowych
żmudnej pracy form technicznych.* Trudno dzisiaj,
codziennej, szarej,

teatru polskiego. Twórczość Krzywoszewskiego to — średnia, ; przeciętna,
kwalifikująca się do
miary średniej,
na codzień wystarczającej, twórczość,
którą musi być zasilany teatr aby żyć,
a żyjąc dawać strawę
duchową
dla
przeciętnego
inteligenta, jakim
jest
co piąty obywatel Rzeczypospolitej.
Zawsze
byłem i jestem
zdania,
iż należy
popierać
obozy
Średniej
codziennej twórczości dramatycznej,
dlatego, iż na niej stoi teatr każdy;
nie tylko poiski mający swoje piękne
chwile, kiedy gości na deskach
scenicznych
Szekspir, Moljer,
Fredro,

wniosków

Simon
Simon

Takim

powinien

tak przyjemny

WSZĘDZIE

al

W REDUCIE.

sposób

już, gdzie się kończy
rozpocyna kokieterja.

Krem, puder i mydło
Crėme, poudre 8 savon

Simon, 59

Król Aleksander powierzył wczoraj
wieczorem ministrowi robót publicznych misję
utworzenia nowego gabinetu
koalicyjnego, który składać się ma z radykałów i chorwatów.
Dziś przed
południem minister Uzunowicz rozpoczął narady z Pasiczem i Radiczem
w Sprawie ustalenia listy nowego rządu.
‚
r

Jecorol

Bajkowa śnieżność tego doskonałego toaletowego - Kremu, jego zapach z czystych esencji kwiatowych, jest
własnością dzięki której Puder Simon „Poudre Simon“

Parfumerie

Jeszcze jedna sprawa Zbłońskich.

BIAŁOGRÓD. 8. IV. Pat.

Zbliżenie

w Prużanie, Sto- dyrektor P. M. S. p. Siemler na

wzięta
ca np. kulturalno-oświatowa
pod kątem ofiarności spolecznej, ofia-

hygjena..

gabinet,

pokryć koszta oświetlania i podręczników, w rzadkich wypadkach
i wynagrodzenie za prowadzenie kursów.
W
kilku powiatach
przeznaczono
znaczniejsze sumy
na oświatę pozaszkolną lecz w ciągu roku zużyto te
sumy
pa pokrycie niedoborów innych
Uroczystość rozpoczęcia budowy wystawy w Sewilli.
pozydfj budżetowych
zwłaszcza
na
administrację i personalja.
króla ze świtą,
SEWILLA. 8 [V. Pat. Dziś w południe w obecności
W dalszym ciągu referatu
prele- przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego
hiszpańskiego i amerygent przedstawił szczegółowo
rezulkańskiego,
ambasadora
Stanów
Zjednoczonych,
posła portugalskiego,
taty pracy na polu oświaty pozaszkol- ambasadorów H szpanji w Londynie 1 Waszyngtonie oraz
wielu innych
nej. Ze wszystkich gałęzi tej działal- wybitnych osobistości odbyła
się uroczystość
przekazania
przez
burności najlepiej przedstawia się bibljo- mistrza Sewilli przedstawicelom Portugalji i Argentyny,
terenów na któtekarstwo, gorzej było z akcją
od- rych wybudowane zostaną pawilony wystawy iberyjsko-amerykańskiej.
czytową, którą prowadzono bez planu
Przemawiali burmistrz miasta Sewilli, poseł Portugalski, Milo Baveto,
oraz przy bardzo małej ilości przy- król Alfons XIII, komisarz wystawy Cruz Coude i ambasador argentyński
gotowanych prelegentów.
Instytucja w. Madrycie Estrada,
domów iudowych
jest dopiero w
W zakończeniu uroczystości król
Aifons i hiszpańscy ministrowie
zaczątkach. Instytucja ta ma
wielkie marynarki i robót publicznych oraz ambasador -Argentyny i poseł portu:
widoki rozwoju
wobec
ogromnego galski podpisali protokuł o przekazaniu terenów.
Uroczyść przekształciła
zainteresowania wsi
własnem
ogni- się w
manifestacje
wzajemnych
uczuć
hiszpańsko-poriugalsko-argen*
skiem, jakiem są domy ludowe.
,
tyńskich.
W konkluzji wygłoszonego
referatu, p. Podgórski
postawił
szereg

warzystwo Oświatowe
„Jedność* w wiednim kierunku.
J:nowie, Stowarzyszenie „OdJrodze:
Po
p. Podgórskim
nie* w Kobryniu, Towarzystwo „O-

wykazały
samorządy, to materjał sprawozdawczy nie
dostarczył wiele
informacj;
naogół

KREM SIMON

tworzy

Reid Madryt—Manilia.

si wykonać samo społeczeństwo. Pra- Światy pozaszkolnej

HYGJENA CZY

Min. Uzunowicz

to tworzenie sekcji krajoznawczych;
LONDYN. 8. IV. Pat, Z Rzymu donoszą, że bawiący tam słynny
zapoznają one dokładnie nowych lupodróżnik
norweski kapitan Amundsen uda się dziś na sterowcu
Norge
istniejących Kół ostatni rok 1925 wy- dzi z terenemi przyczynią się do
kazuje wzmożoną działalność. Praca poznania historji Nadto przygotuje w wielką podróż ponad biegunem północnym. Pierwszym eiapem podróży
Kół Macierzy, skupionych
w jedną się w ten sposób materjał dla nie- Amundsena będzia Polnam w Wielkiej Brytanji, gdzie ekspedycja Amundsena wyląduje dla zaopatrzenia się w paliwo i tlen. Następnie sterowiec
centralną organizację
z Zarządem zbędnych monografji, czego
dotąd skieruje się do Oslo a stamtąd do Spitzbergenu.
Głównym
w Warszawie wykazuje zupełaie prawie nie mamy.
|
W podróży z Rzymu do Polhamu towarzyszyć będzie
Amundsenoprzedewszystkiem pewną planowość.
Trzecim
koniecznym
warunkiem wi Scott, znany ze swych podróży przez Atlantyk, dokonanych
na steBrak jej natomiast działalności innych pracy oświatowej są kursa instruktorrowcu angielskim R. 34.
organizacyj, które pracują w rozsypce, skie P. M S., świetnie
prowadzone
ograniczając się wyłącznie do jednej przez dyrektora P. M. S, p. Stemlemiejscowości, najwyżej
do jednego 1a; dają one masę informacji praktyczKAIR 8IV PAT. Dwa samoloty hiszpańskie odbywające reid Madryt
— Manilla
powiatu. Na uwagą zasługują: To- nych ' kierują działalność w -odpoBanghazji. Trzeci samolot przybył do Banghazji z Typolisu.

jaką inicjatywę

РОУ

Z SĄDOW.

Przesilenie w Jugostawji.

inicjatywa była słaba, sejmikii gminy

funkcji państwowych poczem przyszprzeżywamy
obecnie
to załamanie,
okres redukcji, likwidacji. Tymczasem
są pewne dziedziny pracy, które mu-

СОЧ
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C> MC

ograniczały się do finansowego
popierania kursów prowadzonych przez
nauczycielstwo, już to zachęcająć do

zrobić państwo, musi zrobić społe- Stołpce, Rubieżewicze. Narodowa Orczeństwo, musi zrobić inteligencja ganizacja Kobiet w Sarnach i Stopoiska.
5
W pierwszych 3—4 latach — panowało przekonanie, ze wszystko mu-

r

naiwności

ludowej i prostoty natury przeciętnej
niewiasty, zdrowej
w
pożądaniach,

Cała stylowość utworu

polega na je-

go rodzaju groteski, czy igraszki fanta*
stycznej i im więcej tego charakteru wywychowanej
w zbożnej naiwnościi dobędzie się z komedji tem więcej waprostocie, może stać się utworem po- lorów jej się podniesie, a ogólną słanależy, iż komedja daję wcale różno: pularnym, omal że nie nabytkiem sta- bość
jej literacką wzmocni się pierbarwne widowisko zaprawione
pier= łym teatru ludowego.
wiastkami
widowiska
scenicznego.
wiastkiem fantastycznym i stylowym,
W literaturze polskiej, nie posia- Z równem
powodzeniem
rzecz ta
przyczem ten stylowy sprowadza się dającej pod dostatkiem utworów prze- dziać się może
w czasąch Księstwa
do charakteru wdzięcznej
groteski, znaczonych dla strawy duchowej sze- Warszawskiego,
jak Królestwa Kono czem
jaknajsłuszniej pisał podów- rokich mas—jest
to kwalifikacja bar- gresowego, lub po powstaniu
1831
czas Władysław Rabski, jeden z naj- dzo zaszczytna,
jak niemniej wdzię- roku,
lepszych znawców teatru.
czna.
W Reducie, jak zaznaczyłem, wyŻe Djabeł i Karczmarka sianoNikt bowiem
nie zechce
chyba stawienie «Djabła i Kaczmarki» wywią wdzięczne pole popisu dla twór: twierdzić, że wypowiadane w tej ko- wołało specjalny interes przez występ
czości aktorskiej, najlepszym
dowo- medji aforyzmy, jak naprzykład o po- w tej komedji poraz pierwszy, po

gdzie nestor krytyki teatralnej przepowiadał p. Malinowskiej
piękną przy:

szłość

artystyczną.

Sprawdziła

z

się Wieczór Beethovenowski

Wikto-

ra Łabuńskiego.
;
przepowiednia,
Ukazanie się artystki
na scenie
Po raz pierwszy — o ile się nie
wbrew surowym mylę— przedstawił się naszej publiczzostało powitane,
obyczajom Reduty, długotrwałemi o: ności fortepianista Wiktor Łabuński,
klaskami. Rzucono z balkonu bukiet poprzedzony
bardzo
pochlebnemi
róż. Zaufanie na sukces zgóry za0- wzmiankami
prasy krajowej i zagrafiarowane.
| słusznie.
Pani Wanda nicznej. już sam
programu
układ
Malinowska
tyle włożyła
wdziękui zniewalał do szacunku wzgiędem arczaru w rolę Karczmarki, rodzącej się tysty, stawiającego
sobie jako cei—
z kasztelanica, a przeto niepospoli- wykonanie arcydzieł muzycznych, a
tej, tak świetnie nadała swej roli cha- nie popis powierzchownego wirtuorakter lekkiej
groteski, że zasłużyła zostwa.
zadowolenie
Tem większe
na wszeikie komplementy,
coraz się
sprawiało przeświadczenie,
Ku grotesce przechylał się również pewniej—w ciągu wieczora—utrwaiapartner Karczmarki
p. Juljusz Oster- jące, że Łabuński należy do najbar*
wa. Silniejsze podkreślenie tego cha- dziej imieresujących
fortepianistów
rakteru roli wzmoże
i tak już duży młodego
pokoienia. Zgodnie z dusukces
interpretacji
aktorskiej
p. chem współczesnej imuzyki, objawiaOsterwy. P. Budkiewicz w roli Kuter- jącym się głównie w niepospolitem
nogi zrozumiał intencje rodzajowe uwydatnieniu właściwości opisowych,
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GOSPODARCZY

KURJER
ZIEM

Dokóła rozbudowy:

pedjować turbiny dopiero w początku
1927 r. W tym jednak czasie, wobec
znacznego obciążenia elektrowni,
nie

elektrowni miejskiej.

— [w]

han 'arzy

ników
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Obieg biletów bankowych powiększył się o 20,6 miljonów zł. do sumy

(w złotych 664,20

kolejowa 13000
|»
grosze od każdych 10 mtr:! za kilometr i jeden grosz od następnych. 54 pr.
pożycz
konw. 3400
pr. pożyczk. konw,

rami

Zobowiązania

Papiery wartościowe.

po 2 Pożyczka dolarowa 7882

kilometrów

300

pierwsze

się za

rezerw walutowych Banku.
Zapas wciui
i dewiz zmniejszył
się o 5,3 miujony zł. brutto, osiągając sumę 49,3 miljonów złotych.
Zwiększył się o 6,5 miljonów zł.
—do sumy 301,4 miljonów zł. portfel
weksiowy oraz zwiększyły się o 3,8
miljonów zł. — do sumy 29,4 miijony zł. pożyczki zabezpieczone papie-
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CENNIKI przesyłamy każdemy darmo
TOWARZYSTWO AKCYJNE
е

WARSZAWA,
WILNO,

ulica

Miodowa,

6

z uorzem
i
у
24 pociągi
na“
dobė
Jasny, słoneczny: um 4

ul. Mickiewicza, 32

blowany

maj

444444444

75 zł.

zbadaną na zawartość
przez Wileńską Stację
Oceny Nasion sprzedajemy w za:
plombowanych workach.
|

od

50

POKO

ZL,

lipiec

wejherowo,

czerwič“

100

Gdańsl

18, Z. Madaliūska,

Milosierdziu

Koniczynę

Młynów

naszych

polecamy
Polaka
siaruszka
z
Żoną, wysiedlonych
przez
władze Litwy Kow.eńskiej, pozbawionych
całego swego mienia, obecnie bez jakiejkolwiek pracy i bez żadnych środków do życia.
Błaga ją o raiunek od śmiereł głodowej.
| Datki
chociażby
najmniejsze
przyjmuje
Adm. «Słowa».

%

||

wod:|

nych
do wydzierżawienia
i kupna poszukuje:|
my

zaraz

4

W.Z.P. 58.

dachach. dą, gotował się ryż pod
gdzie

Karwowski.

tanio!

Tadeusz Kowalski i A, Trylski

kanianki

ótworzyła dama z dyplomem
«lnstitute de
Beautć» w Pa yżu.
Masaż twarzy.
Usu-

|.

„ZACHĘTA" |

Portowa

ki <-miek,

| |

|

Handl. Kom.

nia śmietan-

czytelników

745466(506406666444

Mickiewicza 37,

Dom

szą maszyną
dooddziela-

Cztery

OWSA
JĘCZMIENiA
SERADELI
KONICZYNY
ŁUBiNU

,

dzies.i

daży

Okazyjnie

pozew cw
ua

najlepszą
najprost.

|

miesz-

kaniami
i ogrodami
posiada do sprze*

WIRÓWEK

JESS

TELEFON 1—47

ZIEMNIAKÓW

7

Ł, i K. Szejniu!

wolnemi

MELOTTE

ZIEMIAŃN

do przyj:

mowania obstalunków na artystyczno-malarskie prace, Zarobek od 15 — 20 zł.
dziennie,

KRÓLOWA

Nasiona

p

Wilnem,

'
wnioski,

bez tiapraw,

“

60 dojarów

10 Czerwca
unieważniamę |

—
na 1926 rok.
Domy, wille w|
4) Wybory Członków Zarządn i KoWilnie 1 podį
misji Rewizyjnej
zamiast ustępujących z

POLECA:

(obok hot. Bristol)
W. Zdr, P. Nr 31.

sumę

płatny
1926 r.

1

24666064466666666646666646666606464

ZAKŁAD

ZWIĄZKU

i tp.

II
III
I
ITT TTT TTT

nia

urzędowych

oświetle”

nie

Zarządu

Rolna

Kobieta-lekarz

Nr

1l'a

pomocą

poszczególnych

Oszmiańskiem,

Niemiecka
Nr 22.

Instytut piękności.

Mende-Kara,

łubinu,

i marchwi
pastewnych
tudzież różnych
nasion
warzywnych
-z
najlep
szych
źródeł
poleca

1926 r. o

działek etatowych

Nadleśnictwach

i inne

Przyjęc. 9—1 i 5—8 |
12—5. Chor.kobiece.
Oraz spec. weneryczne, moczopł.iowe i skórne
ul, Mickiewicza

współczesni

Wilnie poda-

ustny i za

okiem
dy— Trudna sprawa. Patrz,—Aniczmapę,
żurnych kozaków, konie zajadały sia- kow z torby pódróżnej wyjął
spotkać spodziewał się Aniczkowa. no, a kozacy rozrzuceni, w najprze- całą poznaczoną i pokreśloną linjami
:
Istotnie. W stajniach stały posio: różniejszych pozach, spali w
cieniu i rozłożył ją na stole.
Powieść.
Iwan Pawłowicz usiadł. Dunganin
dłane konie, a wpośród
nich
spali domów.
X.
twardym snem dziennym kozacy. KaAniczkow siedział w chacie na dmuchał na herbatę w filiżance, ze
na
by
rabiny
leżały
przy
nich.
słomianej
macie, obok niskiego stołu, strachem zabobonnym spoglądał
szedł,
„ławą*
cz
Iwan Pawłowi
Mały, przysadzisty kozak, z kara- na którym leżały placki dungańskie z mapę, lecz patrzał uważnie i słuchał
to
się połączyć z Aniczkowym, Byt
sposėb typowo wschodni przechodzes binem na ramieniu, stanął wyciągnięty, nawpół surowego ciasta, stały okrą- to, o czem mówili oficerowie po rogłe filiżaneczki bez spodków i dwa syjsku.
nia przestrzeni wielkich: iść „ławą* jak struna, przed Tokarowym.
zg
— Widzisz, dunganie i osadnicy
— Chorąży Aniczkow jest?— za- rondelki z herbatą i wodą.
znaczyło jechać stępa i kłusa bez za4
Naprzeciw Aniczkowa siedział, sku= w powiecie Zajcewskim twierdzą, że
trzymania, tak długo, dopóki sił ko- pytał Tokarow.
— W chacie— odparł kozak.
lony ze zgiętemi nogami, chudy, żół: Zarf jest już w Przewalsku, lub jego
niom starczyło. Potem znajdywano w
— Dawno przyjechalście.
ty dunganin w brudnej szarej długiej okolicy. Jeśli pójdziemy, według rozstepie tabun koni, wybierazo najlep— Już ze dwie godziny, jak tu koszuli. Oczki jego zezowate błyskały kazu na Karkarę i poprzez pocztową
zmęczone
sze, zamieniano na swoje
jesteśmy.
co chwila w stronę oficera, a z ust przełęcz do Przewalska—wszysiko bęod:
a
które zostawiano w tabunie,
— No, bracia,—zwrócił
się do wydobywały się wyrazy,
o dźwięku dzie na nic. Piechota—sam wiesz ja:
dział podążał dalej na koniach świekozaków Iwan Pawłowicz. Złaźcie krótkim i gordłowym. Rozmawiali ze ka tam piechota, od nikogo pomocy
żych.
'
:
czekać nie możemy Zdobędzie klasz2 Przez moc przeszli juž osiemdzie- prędko, zgotujcie herbatę, Śniadanie, sobą po kirgisku.
— A oto jesteś, chwała
Bogu, tor Issyk—Kulski i Sazonówkę: A my
siąt wiorst, byli w dele w
pustyni i odpocznijcie trochę, a po południu
—witał radośnie Aniczkow wchodzą- nic nie wskóramy,
około ósmej godziny ujrzeli zatopio- pojedziemy dalej.
Aniczkow podniósł
twarz swą
- Nie miręło pół godziny, a na po- cego Tokarowa.
ne w promieniach słońca, wśród
-ę No cóż, jakie masz wiadomo* szczupłą, bez zarostu, opaloną, i oczypiasków, -gliniane Ściany niskichi dłu- dwórzu paliły się jużogniska, na pręma ciemnemi, przenikliwemi spojrzał
gich budynków o płaskich,
stomia- tach nad niemi wisiały.rondelki z wo- ści
Była

w

iż w dniu 29 kwietnia

E
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KARNAWAŁ

nych, ziemią

Państwowych

Spółdzielnia

L

wózki dziecinne

M. Gesli

MEBLI

Pate.

P.

Lasów

Zapisujcie się do L. O. P. P

LIKWIDĄCJi

rzeka Rotniczanka.
szuna 15 m. 6.

Zaproszenia można otrzymywać w Administracji
Teatru na Pohułance od godz. 11 rano do 3 pop.

zimne

żółtaczka.

w Wilnie.

po sprzedania

> 49066666444464

RAUT:

dramat

2942000000000000000000000006340490

km.

urządza

Szki,

ból, który się
aż pod łopat:

w aptekach
i składach
aptecznych Skład
:
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro),

Dyrekcja

nam]

tat pastwiskowy.

REPREZENTACYJNEGO

sieroty)

Koniczyn (bez kanianki)
tymotk:, seradeili, pełu-

przetar- Zwyczajne Walne Zgromadzenie
sprzedaży, warunki
Wykaz jednostek
gowe, szematy umów i ofert są do przejrzenia w go- juszów z porządkiem dziennym:

UMIARKOWANE

M

w

NASIONA

i parcie na kiszkę stolcową.

dreszcze,

żółcią,

i innych.

PRZYJMUJE
WSZELKIE
DRUKARSKIE
ROBOTY
WE
WSZYSTKICH JĘZYKACH
EUROPEJSKICH

ziemi

w. sobotę dnia 10-go kwietnia b, r.

wymioty

kiem, Jeziorskiem, Brasławskiem, Koniewskiem, Uszań*

r.

DRUKARNIA OBFICIE
ZAOPATRZONA
W MASZYNY DO
SKŁADANIAI D RU.
KARSKIE NAJNOWSZEGO TYPU
ORAZ MASZYNĘ
ROTACYJNĄ

OKAZYJNIE

REDUTY

brzucha, rozsadzanie żeber

Niekiedy

powierzchniowego,

robionym

Z POWODU

udział

na pomce bez oboinym
Parter 60 gr Amfiteatr i balkon 30 gr
r.
|
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistiza p. W. Szcze pańskiegi

H. Niemojewskiego.
w zupełności ustają,

ki. Wzdęcia

dług obliczenia

3300904%0900000000000000006900000058"

(62)

przyjmują

Cały program wielkiego
musik — holių

(vzieje

bokach i
dołku podsercowym
(gdzie
Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obsti ukcji,

na sprzedaż

drzew

D. Zeidowicz | Z. Zeldowiczowa

leczenie świątłem,

Bó

ofert pisemnych

„WYDAWNICTWO WILEŃSKIE'*

CENY

PUTTI

„Ucieezka“

(podczas
ataków):
w dołku i wątrobie silny
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga

lanka 24) odbędzie

Kwaszelnia

Egz. od

de

Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.

Dyrekcja

PARIS.

DRUKARNIA

Doktór

do 31 października

stacja kolejowa

skąd

Zdrojowy

mułowe,

wraz z dodatkiem

godzinie 12-ej, w lokalu Dyrekcji Lasów (W.

Oraz

Kieleekiej

od 1 maja

4

.

23.

LEA

Osłoszenie.

une

ET TECHNICIENS

NADZWYCZAJ

Zakład

dėlai

de
le

LH —

Warszaw-

EB

się żebra)

je do wiadomości,

rozmaite

Państwowy

brei

40, r. Denfert-Rochereau,

takież

TATTY
PWT

r.

A

Rėgne
donnera

ze-

ski»). Nadmienić trzeba, iż wynik p.
Bednarskiego kwalifikuje go do czołowej
grupy
naszych
strzelców z
broni małokalibrowej.

II.

d'occuper

10 wiel. aktach.

temps franco

„Le
vous

aujourd'hul móme

czer-

sportowe, bądź

(«Kurjer

BILETOW:

:

schodzą

Sprzedaż

brillante
situation
dans.
le vaste
domaine de I"Electrotechnigue. Ecrivez

ZAMIEJSCOWA.

i Strzelecki

(ul. Ostre bcamska 5)

(początkowe)

| Objawy

w

w 6 aktach.
ad program: Miłość wśród wia!ru groteska Joc Rocka w 1 akcie.
Podczas seansów wykonają szereg pieśni art. Opery p. Janina Korsak Targowsk
a
i p, Helena Zubowiczow a
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30, w powszed. dnie od godz. 3 m. 50.
Początek s'ansu: w niedzielę od
godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej

i usuwa CHOLEKINAZA
schodzą bez bólu.
Ataki
l w

Objawy

TECHNICIENS

recevrez en móme

działy w pismach codziennych.
Zwyciężył, podobnie jak w roku
ubiegłym, p. Jan Bednarski (Rzeczp.),
wybujając piękną tarczę—95
pkt. na
100 możliwych. Dalsze
dwa miejsca
zajęli pp. Goetel («Przegląd
sporto-

Pogoń ll— Ognisko.

Iskra—-Makkabi

są

R.i D.P.

6

la
brochure
L'Electricitć”, qui

Konkurs strzelecki dzienni-

rozmaite

Z.AK. S—iskra;

Iskra—Pogon II;
Ognisko— Makkabi

Vous

karzy sportowych.
Doroczny ten
konkurs odbył się d. 2 bm. na strzelnicy P.T.Ł w Warszawie
i zgromadził 28 uczestników reprezentujących

_Z.A.K.S— Ognisko.
ZA.K.S—Wiija II.

12

Ministerstwo

MIEJSKA

zmiękcza
Kamienie

Revue Polytechnique
mensuelie

INGENIEURS

zwoliło wileńskiemu towarzystwu hodowli koni na urządzenie
w
czerwcu wyścigów z toializatorem.

Pogoń Il—iskra;
Makkabi I|—Opnisko.

5 czerwca Pogcn I|- Makkabi
6
—
Wilja Il—iskra;

(t) Wyścigi konne

grande

mężczyzny

żółciowe

aujourd'hui mėme un abonnement de
trois mois ABSOLUMENT GRATUIT
& ипе

sezonul

i|

Dziś będzie wyPIEKA
film

„SŁOWA .

DEMANDEZ

LE
KRONIKA.

wcu.

Admi-

a

i najmędrszego

„variėtė?*

CENA

ее

Gospodarze uwidócznieni
pierwszem miejscu

Wilja Il—Makkabi Ii;
Ognisko—Pogoń Il.
Makkabi li—Pogoń Il.
Iskra—Wiija II;
Ognisko—Z.A.K.S.

SALA

a

a k

17
18

II;

grodzienska,

10 kwietnia |skra—Ż
A KS.

JANNINGS

KULTURALNO-OŚWIATOWY

metafizyki.»

nistracji

5 czerwca 76 pp.- Hasmonea.
6
Kresowia |l--Goso.
12
Goso—Hasmonea.
13
16 pp.—Kresowia II.

do kl. B. i miejscowy K. l. P. (klub
intelgencji
piacującej) nie
zostały

и

w

17 kwietnia Kresowia I|- Hasmonea
18
—
76 pp.—Goso.
24
—
Hasmonea—76 pp,
25
—
Goso—Kresowia Il.
8 maja
Hasmonea—Goso.
9
—
Kresowia Il- 76 pp.
29
—
Hasmonea—Kresowia Il.
30
—
Goso—76 pp.

według grup. Do tego czasu wyznaczone zostały terminy
rozgrywek
grup wileńskiej—6 drużyn, grodzień:
skiej—4 diużyny i białostoskiej—3

dobnie

Il—Wilja

Iskrag- Ognisko.

zatem

przyszłej

$©
są >

Miejski Kinematogra!

i

kobiety

i najpoiężniejszy szlagier

DOWIEDZIEĆ SIĘ

Il,

ks As a Ai Ah A

wę

co

Pogoń

<Filożotja

najpiękniejszej

Dziś

Najwspanialszy

4. tegoż
«Uzasadnienie
Metafizyki
Moralności».
oraz pols'iego przekładu Schopenhauera «O poczwórnem źródie twierdzenia o podsiawie
dostatecznej»,

Makkabi II- Z-A.K.S.

mi- 27

o

kiej

Romans

poszu-

przez

dziś i jutro

„Królow

przez Polskie

ycie»
3. Im, Kant «Prolegomena» do wszel-

Ognisko—Wilja

26

zwłaszcza

2. J..Gołuchowski

AA

stwo

i niemieckim

Tylko

sė

`
„Helios“

rosyjskim, fran.

kuję książek wydanych

22

Kino-Teatr

ło 1 zł., St. Brzeziński 2 zł., A. Bejner 1 zł,
K. Ginjekt 1,45 zł, 1. Hawsowicz 2 zł, B.
Kulesiński
1 zł, $. Kierzun 1 21, J. Dow-

SDSET
Tabela

ul. Mickiewicza

potrzebne mi do studjów.
dzieła
filozoficzne
cuskim

sė

Kameralne

„Polonja“ 22

=

Ofiary.

dowski 3 zł,

„Ne 80 (10009

wo

— Odpowiedziałny za ogłoszenia Zenon

Ławiński.

na

kolegę.

—

A więc co robić, inńego
ścia niema.
A

przej-

‚

— Widzisz

! z tamtej, a

przełęcz z tej

po

Przełęcze prawie

środku

się

strony!

lodowieć

schodzą.

„Dun|

— Niema, a na te przejście liczyć ganin ten twierdzi, że kirgizi bydło
musimy dwieście wiorst, co najmniej. tędy latem pędzą do Przewalska. Po”
— ldąc „ławą*—dwie doby naj- słałem po przewodnika, jakaby drogž
mniej nam zajmie.
ciężka nie była,— przejdziemy ją przeć
—Ludzie jak się zmęcząl A prze. dwanaście godzin, a najważniejsze t0»

cie, jak tylko ich dopędzimy —

zaraz

będzie bitwa. Zarif konie w Przewalsku zmieni, a my gdzie?.. Zarit oczy

ma

wszędzie—doniosą

mu

o

nam kto o jego ruchach da
mość?
Tokarow spuścił głowę.

że wpadniemy

na Zarifa

z tej strony; |

z której się nas nie spodziewa,

:

— No c6ž—probėjmy.
'
nas, a
— Nie sprobujemy, ale zrobimy
wiado- tak. Jeśli Zarif jest w Przewalsku, nie
napadnie na nas odrazu, będzie
sig

Musieli bał. A jutro otoczymy.

więc znów iść w pustynię, znów zmylą ślad i wstydem, hańbą się okryją!

dnika mam

pewnego.

go.

Przewo*

-—— Doskonaie. A teraz spać, Całą
— Źle jest—zauważył z gniewem. noc byłem na siodle.
— Niema: co mówić—źle. Ale po„— Ja te2, odrzek! Aniczkow ziesłuchaj, co ja wymyśliłem.
Oto mocza- wając.
Ž
ry Mende Kara, gdzie my jesteśmy, a
tu Przewalsk — gdzie Zarif.
czterdzieści wiorst!
— Ale góry.
Drukarnia

Tylko

„ Wydawnictwo

D. GN.
Wileńskie*, Kwaszelna 23.

›

