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Skazanie ks, Skalskiego przez sąd czerwonych sutrupów. 
№ 10 lat męczarni w turmach czrezwyczajki sowieckiej. 

Ks. prałat Tecfl Skalski urodz. na 
Ukrainie w iednej z wsi na Pedolu 
w reku 1877 z rodziców Polaków. 
Po ukeńc *niu gimnazjum w N.emi- 
rowie w 17 roku życia wstąpił do 
semiaaijum rz.-kat. w Żytomierzu, 
które uscńczył z odznaczeniem, bę: 
dąc jednak tak młodym, że wyświę: 
esnia na księdza mógł dostąpić tyl- 
ke na mocy specjalnego pozwolenia 
biskupa. Uznając jego zdolności u- 
mysłowe i miezwykłe powołanie do 
pracy kagł.ńskiej władze kościelne 
wysłały ge do akademji duchownej 
w Petersburgu, którą również z od- 
zaaczeniem ukończył, Wówczas ks, 
Skalski pozostawał w najbliższych 
stosunkach z rektorem akademii póź: 
niejszym arcybiskupem ks. Cepla- 
kiem, który był jego spowiednikiem i 
kierownikiem duchowym. 

Po ukeńczenu akademii ks. Skai- 
ski został mianoweny prof, w semi- 
narjum w Żytomierzu wkrótce potem 
ego inspektorem. 

Zostawszy kanonikiem i prałatem 
kapituły w Żytomierzu rozpoczął 
wszechstronną działalność pasterską i 
pracę społeczną w zakresie dobro- 
czynności i eświaty, nie ustając w niej 
ani chwilę pomimo nadarzających się 
trudneści. 

Mianowany na stanowisko prob. 
w Kijowie ks. Skalski otrzymuje moż- 
ność działania na bardzo ;obszernym 
i wdzięcznym terenie. Nie tylko I cz- 
na w tym okręgu ludność katolicka 
otaczała ks. Skalskiego czcią i miło- 
ścią, ale również wśród inowierców 
zdobywa sobie powszechne u naniefji 
pedziw swą ofisrnością i  miłosier- 
dziem chrześcijańskim dla wszelkiej 
nędzy zwłaszcza w tak ciężkich chwi- 
lach jak okres wielkiej wojny i rewo- 
lucji rosyjskiej, 

W okresie rządów sowieckich kr. 
Skalski obejmuje administrację tej 
części djecezji  lucko-żylomierskiej, 
która na mocy traktatu pokojowego 
w Rydze pozustała po stronie związ- 
ku sowieckiego. Na tem stanowisko 
zostaje mianowany infułatem i proto- 
notarjuszem apastolskim. Wówczas 
rozpeczyna się nowy okres pracy 
pasterskiej ks. Skalskiego zakoficzony 
więzieniem, a pozatem procesem © 
zdradę stsnu, wskutek czego ks. Skal- 
ski od przeszło roku żył pod grcźbą 
kary śmierci. W tych warunkach pe- 
stać prawdziwego sługi Chrystuso- 
wego wyrasta do miary bekatera i 
męczennika. 

Eatuzjazm i niepowstrzymane ni- 
czem objawy czci i miłości miejsco= 
wej ludności dla ks. Skalskiego 
spowodowały ciągłe rewizje, kilka- 
kroine zamykanie w  czrezwyczajce, 
monstru:lne podatki wreszcie po dłu- 
go rwzłym ciężkim więzieniu preces 
© zdradę stanu, który Uukororował 
bohaterską  działalneść ks. Skal- 
tkega \ 
ET TA TAS STS DEDASEIKITTT NTT, 

Gabinet Juraszewskie- 
go a mniejszość polska. 

Nowy gabinei łatewski popierany 
jest niemal przez wszystkie muiejszo- 
ści narodowe na Łotwie, W tej licze 
bie, w skład koalicji rządowej weszło 
również dwuch posłów frakcji pgl- 
skiej, p.p. Wierzb cki i Wilpiszewski. 

O ile taktyka tych posłów, na te- 
renie sejmu nie zawsze Odpowiadał» 
zadanigm, jakie winni mieć przed o- 
czyma posłowie polscy w sejmie ło- 
tewskim, co sią zwłaszcza Uwydatnilo 
w okresie rządów Skujeaeka i Żeclen: 
sa w Rydze—o tyle obecnie) wejście 
w skład koalicji popierającej, otwiera 
zdaje się wyjątkowo pomyślne perspe- 
ktywy przed frakcją polską. N ewąt: 
pliwie interesy ludności polskiej w 
Infiantach, jako mniejsześci narode- 
wej na tem dużo wygrają. 

„Tygodnik Polski* w Rydze, w 
artykule omawiającym nowy gabinet 
Juraszewskiego, pisze między innemį 
co następuje: 

„Rząd furaszewski opiera się 
na wszystkich grupach prawicowo- 

centrowych oraz na mniejszościach 

narodowych, które nawet jak frakeja 
niemiecka za pośrednictwem ministra 

sprawiedliwości Magnusa aktywny Ш- 
dział w rządzie przyjmują. Do_ koali- 
cji rządowej weszli również nasi dwaj 

posłowie pp. Wierzbickim i Wilpi- 
szewski. Według obietnicy p. Jura 
szewskiego w rządzie tym teką wice: 

a mas wswnętrznych rej о- 
lać polski posej na sejm p. 

Wierzbicki. Będzie to pierwszy wypa- 
dek że przedstawiciel ludności pol- 
skiej na Łotwie będzie wyniesiony 
na tok wysokie stanowisko w rządzie 
łotewskim," 

MOSKWA 28,1 PAT. Tass podaje, że w zakończeniu pro” 
cesu ks, Skalskiego prokurator popiera oskarżenie o działalność 
kontrrewolucyjną oraz o szpiegostwo na rzecz jednego z zagra- 
nicznych mocaistw. Wobec tego, że przestępstwa dopuścił się 

eskarżony jeszcze przed amnestją, ogłoszoną z okazji 10 rocznicy 
rewolucji październikowej, prokurator postawił wniosek żeby Zam 
miast kary Śmierci zastosowano 10-letnie więzienie oraz pozba 

wienie praw obywatelskich na okres 5scio letni, Najwyższy 
trybunał po dwugodzinnej naradzie uznał wszystkie podniesione 
zarzuty za udowodnione z wyjątkiem szpiegostwa i skazał ks, 
Skalskiego na 10 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich 

na okres 5 lat. 

Akt oskarżenia zbudowany na nikłych do- 
wodach 

MOSKWA, 281 PAT. W uzupełnieniu wiadomości o procesie ka, prałata 
Stalskiego oskarżonego o działajność wywiadowczą na rzecz Polski, o udział 
w spiskach antysowieciich na Uzrainie i o zgitację przeciw władzom sowieckim 
pośród miejscowej ludności polsiiej — korespodent Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej donosi, že w toku procesu okazało się, iż materjał dowodowy na któ. 

rego podstawie sformułowane zostało oskarżenie ke. Skalskiego © powyższe 
przestępstwa, jest nader nikły. W szczególności materjał ten nie nzasadnił za- 
rzutu głównego przestępstwa, jakiem miała być rzekoma działalność ks. Skal: 
skiego na rzecz obcego państwa. ; 

Sens materjału dowodowego, na którym oparto oskarżenie, stanowiły 
ogólnikowe oświadczenia poszczególnych jednostek zdobyte w drodze poza: 
sądowej, a które ze względu na swój charaster polltyczny ne mogą być uwa- 
żane za objektywny Środek dowodowy. Nie większą wartość miały zeznania nie- 
których świadków brzmiące wprost fantastycznie, jak np. opowiadanie niejakiej 
Wliszczyńskiej o istniejącej rzesomo w Żytomierzu polskiej organizacji kontr- 
rewclucyjnej pod nazwą <Orzeł Biały» do której rzekomo należał ks. Skalski. 
Organizacja ta posiadać miała sztab, szyfry, wydziały wywiadu i propagandy 
oraz trybunał, który wydawał wyroki śmierci. Poxatem stawiano ks. Skaiskiemu 
zarzuty, że walczył z propagandą ateistyczną wśród młodzieży” polskiej na 
Ukrainie i pracował nad wszczepleniem tej młodzieży przywiązania do tradycyj 
narodowych. 

Traktotat niemiecho=liteoski, 
Voldemaras w Beriinie zabiega 0 pożyczkę. 

BERLIN 281 PAT „Berliner Tageblatt * donosi, że w roko- 
waniach niem ecko litewskich doszło już do porozumienia co do 
szczegółów traktatu rozjemczego. Podpisanie iego traktatu przez 
premjera Woldęmarasa, i ministra Stressemana spodziewane jest 
jeszcze dzisiaj Ё 

BERL!N 281 PAT. | k donosi «Vosssche Ztg» dalsze roko- 

  

'wanią handlowe niemiecko-litewsk e mają toczyć się w najbl ż. 
szych tygodniach w Berlinie i Kowne. Od przebegu i od wyni- 
ku tych roko: ań mają zeleżeć losy pożyczki, jaką Litwa pragnie 
zaciągnąć w Niemc.ech. «Lokal Anzeiger> twerd.i, że kwestja 
Rosso ki dla Litwy w ostatn.eį chwili odsuniętą została na plan 
alszy. 

Požyczka niemiecka dla Litwy. 
OWN PAT: Wi i i iefiski S LT aki R pt 
Rocznica Śmierci Lenina w Kownie. 

„ KOWNO, 28 I PAT. W Kownie odbyły się z powodu rocznicy śmierci Lenina 
manifestacje komunistyczne w czasie których rozrzucano prokiamacje. Dokonane zostały 
liczne aresztowania. 

Zamówienia sowieckie. 
KOWNO 28 | PAT. Prasa iniejsza donosi, że sowieckie przedstawicielstwo han- 

dlowe proponuje Litwie cały szereg zamówień. W pierwszym rzędzie przedstawicielstwo 
Sowietów ma zamówić wielką partję towarów żelaznych, celulozy i skór. Z drugiej zaś 
strony chce sprzedać Litwie sowiecką manufakturę i sól 

"Zamach na inspektora miicji w Mińsku. 
„Z Mińska donoszą: Dn. 25 stycznia dokonano tu zamachu 

na inspektora" genera ego milicji sowieckiej i naczelnika wydziału 
wywiądowczoskryminalnego, Margolina. Zamachu dokonał _nie- 
jaki I rylew, w restauracji mieszczącej się przy ul. Komsomol 
skiej, W chwili, gdy Margolin wszedł do restauracji, : Brylew 
uderzył go nożem w głowę. Inspektor milicji zdołał jeszcze 
chwycić rewolwer i strzelić do napastnika, ale nie trafił. Mar 
golina w stanie ciężkim odwieziono do Szpitala. 

Jednocześnie donoszą, źe w rejonie Czeczerskim dokonano 
zamachu na sekretarza „«Sielsowietu» lwaszkowa. Zamachowca 
niejaki Dubrowski strzelał do Iwaszkowa, ale nie trafił, Du 
browskiego aresztowano, 

Oszustwa z czekami P K.O. 
KRAKÓW .29'i PAT. W ostatnich dniach władze PKO w 

Krakowie i Poznaniu wpadły na ślaq wielkich nadużyć przy 
podejmowaniu pieniędzy z tej instytucji. Nadużycia polegały 
na realizowaniu fałszywych czeków z książeczek wkładkowych 
PxO, puszczanych w obieg przez zorganizowaną szajkę oszu: 
stów. Straty jakie ponosi skarb państwa wskutek tych oszukań, 
czych manipulacyj wynoszą podobno ponad sto tysięcy złotych. 
Policja jest_na tropie szajki. P4O w Krakowie poszkodowane 
jest na kiłkadziesiąt tys, zł. w Poznaniu kwota podjęta przez 
oszustów jest znacznie większa 

Samo znaczenie objęcia przez. Po- nie sią obawi, i laka stanowiska wiceministra właśnie nego WORA aaa A PY RYC, jest olbrzymie. miało miejsce. Tymczasem madcho- akt ten wpłynie w pierwszym dzą wybory do nowego sejmu na rzędzie na ukrócenie prześladowania Łotwie, a wtedy to właśnie szowini- Polaków w t. zw.  Łatgalji (Inilatity gtyczny terror administracji łotewskiej od 3 kacyków admini- zazwyczaj największe usiłował czynić ь Szcze | pole 
Skutkiem tego mniej uświado RR e e = mieni lub bardziej bojaźliwi Pelacy у 

   

W sprzedaży śŚciallesnej cena poje4yūsaago —1m 26 птоёху. 
Opiaia secztowa aiszescma rySzoniesa. 

Redakcja rękopisów uiezamówionynb mie powraca. 

DUNIŁOGWICZE — ul. Wileńska B 
ŚLĘBOKIE — gi, Zamkowa 80 
ERODNO© — Plse Kkatorego 8 
RAMIEŃ KOSZYRSKI — Związuk Zlamiaz 
ВА — si, Majora Мае сса 28 

  

BMIEŚWIEŻ — ml. Ratuszowa 
ROWOGRÓDEK — ui. Młekiewicza 20. 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileśska 23 
POSTAWY — Rynek 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpajtowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W u-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabełowe o ?5proc. drożej. Za dostar czenie uumeru dowodowego 207 ! 

Psychoza radykalizacji, 
Polityk francuski Leckroy ogowia- 

da w swoich pamiętnikach następu- 
jący charakterystyczny wypadek z żye 
cią rewolucjonisty Feliksa Pyat. Dzia: 
ło się te w 1871 roku, w chwili kiedy 
już można był» przypuszczać, że 
Komuna Paryska ulegnie wojskom 
rządowym. Pyat zgłosił się sam do 
Lockroy i usilnie namawiał go, aby 
wystąpił z pewnym projektem ukła» 
dów pomiędzy walczącemi stronami, 
Lockray, aczkolwiek nie miał żadnych 
złudzeń, co do powodzenia takiej 
akcji, uległ namowom i ogłosił na- 
zajutrz artykuł ściśle podług wska- 
zówek rewolucjonisty. Z największem 
zdziwieniem przeczytał tegoż dnia 
jeszeze artykuł Pyat, zwalczający na- 
miętnie swój własny projekt. Lockroy 
twierdzi, że w swem postępowaniu 
Pyat był jednak zupełnie szczerym; 
ebawiał się tylko, że jeśli nie zache- 
wa marki: nieprzejednanego, straci pe- 
pularność w swej grupie, ce mu 
utrudni późniejszą akcję na korzyść 
projektu, który uważał za dobry. 

Qióż analegiczna, oczywiście mniej 
lub więcej silnie przejawiałąca się 
psychika egarneła ed r. 1918, a mo- 
że nawet od 1905 egromną większość 
przedstawicieli ówczesnych warstw 
polskich. Nie mówię tu o ludziach, 
którzy z głębokiego przekonania zwal: 
czają współczesny ustrój, chylę czoła 
przed każdą szczerą i przymyślaną 
ideą, chociażby najdalej odbiegała od 
moich poglądów. Nie mówię tu też o 
zapaleńcach, nie rozumiejących  sto- 
sunków i idących na lep pięknych 
ałówek, ani wreszcie o demagogach 
bez przekonań, szukających w schle= 
bianiu tłumowi drogi do osobistej 
karjery. Chodzi mi o tę masę ludzi 
pozornie zrównoważonych, porząd- 

nych, o bardzo umiarkowanych, czę: 
sto konserwatywnych poglądach, któ: 
rzy jednak popierają poczynania ra- 
dykalne, łączą się ze szczerymi rady- 
kałami lub zwykł,mi demagogami tyl- 
ko w tem przeświadczeniu, 26 do mas 
sy można trefić jedynie przez rady- 
kale hasła, że rtformy w duchu ra- 
dykalnym aczkolwiek szkodliwe są 
nieuniknione, a kto się im przeciw= 
stawia musi być zmieciony z pa- 
wierzchni życia politycznego, że wszy- 
stko, co można zrobić, to ograniczyć 
zło uzyskując wpływ przez nieszcze- 
rę stawianie kwastji. Tą właśnie, ma- 
jacą cechy patologiczne mięszaninę nie- 
wiary we własne peglądy, braku odwas 
gi cywilnej, obawy, aby nie vchodzić 
za wstecznika, absolutnej nieutaości w 
jakiekolwiek zdrowe instynkty mas 
nazywam psychozą radykalizacji. 

Psychoza radykalizacji spotyka się 
iw innych społeczeństwach, nigdzie 
jednak, jak się zdaje, nie zatoczyła tak 
szerokich kręgów jak u nas. Pamię- 
tamy wszyscy z czatów, kiedy kwe- 
stja reformy rolnej była najbardziej 
aktuałną, tych działaczy społecznych, 
częstokroć ziemian, którzy : widzieli 
niebezpieczeństwe wysuwanych pro- 
jęktów przymusewego wywłaszczenia, 
tn:x mum posiadania, ete., popierali 
je jednak usilnie rzekomo, aby prze: 
szkodzić jeszcze gorszym projektom 
reformy relnej, Znamy polityków, któ- 
rzy w prywatnych rozmowach pizyz- 
nają wszystkie wady nowego ustawo- 
dawstwa socjalnego, co im nie prze: 
szkodziło domagać się z trybuny, se|- 
mowej dalszego jego wyjaskrawiania— 
aby się mie dać praelicytować skraj» 
niejszym, Osob š:ie nawst spotyka: 
łem autentycznych  „žubrow“,  któ- 
rzy zupełnie stanowczo podirzymy- 
wali „Wyzwolenie, bo miało ono 
rzekomo przeszkodzić trynmfowi koe 
munistów. Przykładów takich ssożna 

„by przytoczyć mnóstwo: pogląd, że 
należy przywdziać możliwie radykal- 
ną szatę, aby bronić się od jeszcze 
bardziej radykalnych elementów jest 
dla wielu osób kwintesencją mądro- 
ści politycznej. 

Jeśli to ma być jednak, wyracho- 
wanie, to jest ono bardzo fałszywe— 
nie wykluczonem jest, że czasami pe- 
zwoli coś uzyskać ma krótką metę— 
na ogół jednak wywołuje wrącz od- 
odwrotne gkutki. Masa myśli proste- 
mi, wyraźnemi kategorjatni; imponuje 
jej siła, systemałyczność, konsekwen- 
cja; ustępstwa i załęknione schiebia- 
nie wywołuje tylka lekceważenie. Soli- 
daryzując się z radykalnemi hasłami, 
podtrzymując demagogów i ich wy- 
stąpienia, nie stwarza się klapy bez- 
pieczeństwa pracuje się ma korzyść 
tych, którzy te radykalne hasła w 
radykalny sposób będą w: żvcie wcie- 
lali, a grupy radykalne pomycha się 
coraz bardziej na lawo. QGwałtowna 
radykalizacja Rosji od marca do psź- 
dziernika 1917 r, nietylko nie po- 
wstrzymała bolszewików, ale przeciwnie 
utorowała im drogę. 

Marszałek Piłsudski w wystąsie- 
niach swych zwłaszcza po maju 1926 7 111Wydz. źór. Nr. 131 dn, 28 1X 27 r. 

tak wyreźnie, jak może nikt w Pol- 
sce współczesnej, odgrodził się ed 
owej radykalizacji, Przez wszysikie 
swoje czyny—mowy w okresie Ostat- 
nich wybsrów prezydenta, powołanie 
na wysokie stanowiska wyrzźaych 
konserwatystów, bytncść w Niešwie- 
žu, a przedewszystkiem przez walkę 
z sejmową demagogją i politykę go- 
spodarczą swego rządu, dowiódł on, 
że nie ma zamiaru poświęcać czego 
bądź z interesów Pofistwa prze :ądom, 
narzuconym iłumom przez hał. śiiwą 
agitację. Pomimó jednak oczywia- 
tośsi faktu, iż to nieugięte trwa- 
nie przy własnej linji jest  jed- 
nym z czynników jego Siły, 
psychoza radykalizacji, choroba zbyt, 
widocznie, zakorzeniona U nas szerzy. 
się w dalszym ciągu w naszem spo* 
łeczeństwie, a nawet wśród tych, któ- 
rzy mają za-zadańe wprowadzić w 
życie intencje  Naczelaika Rządu; 
Jawny tego dowód mamy w układa- 
niu list wyborczych. Ci, którym zle» 
cone jest prowadzenie rokowań w 
w sprawie składu list Nr. 1 robią 
wszelkie wysiłki, aby z nich wyclimi- 
nować. szczerze  współgracujący z 
Rządem element zachowawczy. Jak 
się to dzieje, że ludzie wysokiej i nie- 
posziakowanej uczciwości gotow są 
zawsze dać pierwszeństwo przed zie- 
mianinem, którego znają i szanują, 
którego zasługi i wartość sami naj- 
chętniej podnoszą, jakimś figurom 
bez znaczenia, a czasem ‚ @ „wątpli- 
wych kwalfikacjach moralaychł Wy- 
tłumaczyć to można tylko tem cho 
robliwem przeświadczeniem, że szcze- 
re i odważne powodowanie sią jedy” 
nie wartością człowieka dla pracy 
państwowej przy wysuwaniu go do 
ciał ustawodawczych. pociągnąć musi 
kląskę wyborczą. Rozumowanie w 
najwyższym stopniu błędne: niszdę- 
tydowane i niejasne postawienia 
sprawy odstraszyć może tych, którzy 
na stanowisku wyr.źaych interesów 
Państwa stoją i stać chcą, ci zaś, 
którzy mają być wrażliwi na hasła 
demagogiczne znajdą scbie zawsze 
skrajniejszych przedstawicieli swych 
poglądów, niż najbardziej radykalizu- 
jąco skonstruowana lista Nr. 1. 
Psychoza radykalizacji, jak i każda 
chorobliwa podstawa rozumowania, 
pociągnąć może tylko jeden skutek— 
niepowodzenie w. przedsięwziętej, 
przy tekim stanie umysłu, akcji. 

Władysław Zawadzki. 
НЕИ ЛЕНЕ KOGRTEGTZOÓCE KOWOCZZO 

Sowiety a Ojciec Św. Pius XI ; 

Niedawno pisma całege świata 
ogłosiły wiadomość, że Sowiety ska- 
zały Ojca św. Piusa X! na Śmierć, 
oskarżając go 6 f nansowe popieranie 
kontrrewelucji, Wiadomość ta mówiła, 
że wyrok potępiający Papieta, przy- 
słany do Watykanu pocztą, w liścia 
połeconym, zawierał podpisy Synodu 
«Żywej Cerkwi», oraz przywódców 
belszewickich Stalina, Rykowa i in. 
Ojciec św. miał go pokazać wszy- 
stkim kardynałom i polecił złożyć w 
archiwum Watykanu, jako dokument 
historyczny. 

Wszystkie te szczegóły są czystym 
wymysłem. Żaden wyrok z Maskwy 
nie nadszedł do Watykanu. Co się 
tyczy skazania Ojca św. na śmierć 
przez Sowiety, to one istatnie miało 
miejsce przed kilku laty i wtedy było 
opublikowane. Cała ta podana wyżej 
wiadomość o nadejściu wyroku do 
Watykanu ma prawdopodobnie swe 
źródło w nowórocznej mawie kardy- 
mała Lafontaine'a; w mewie tej pa- 
trjarcha Wenecji uczynił aluzįę do 
znanego już przed tem potępienia 
Papieża przez bolszewików. Pewne 
pisma włoskie zająły się nią zbyt ima- 
ginacyjnie i stąd mowa © lście pole- 
conym i innych szczegółach. (K.A.P.) 
Goście niemieccy w Warszawie. 

WARSZAWA 28 I PAT. W dnin dzie 
siejszym, jako w ostatnim dniu zjazdu przęd- 
stawicieli ster gospodarczych Niemiec i Pol. 
ski po zakończeniu obrad komisyjnych od- 
było się w resurete kupieckiej śniadanie, w któ- 
rym oprócz obu delegacyj wzięli udział mię- 
dzy innemi p. wiceminister przemysłu i han: 
dlu Doležai, dyrektor. departamentu MSZ 
p. Jackowski, naczelnik wydziału p: Lipski, 
poseł Rzeszy Niemieckiej „Rauscher, prze» 

wodniczący delegacji niemiecziej do roko- 
wań kaudjowych z Polską Hermes, prze- 

wodniczący delegacji polskiej do rokowań 
handlowych z Rzeszą Niemiecką p. minister 
Targowski oraz szereg osób ze afer urzędo- 
wych, przemysłowych i handiowych. Wie. 
czorem w sajonach poselstwą niemieckiego 
pos. Kauscher wydał wielki raut. 

Przy ciefpieniach hemoroidalnych, 
obstrukcji, owrzodzeniach, krwawieniu Ww 
kiszkach, parciu na mocz, bólu w krzyżu, 
ucisku w piersiach, zawrotach głowy, stoso: 
wanie naturalnej wody gorzkiej Franciszka 
Józefa sprawia zawsze przyjemną ulge, a 
niekiedy i zupełne wyleczenie. Specjaliści 
chorób wewnętrznych zalecają takim chorym 
p codziennie rano i wieczór po pół szklan- 

wody Franciszka Józefa. 

ŚWIR — ul 5-go Maja B 
WIŁEJKA POWIATOWE -—n! Mickiewicza 24 

gr. Za tekstem 10 grody 

  

Posiedzenie Komitetu Zacho- 
wawczego 

WARSZAWA, (tel. wł. Słowa) 
Jutro odbędzie się w Pałacu ks. Ja- 
musza Radziwiłła kolejne posiedzenie 
Komitetu Zachowawczego. 

Dziennik Ustaw 
WARSZAWA, (żel. mł, Słowa) 

Dztennik Ustaw który ukazał Się w 
dniu dzisiejszym przynosi rozporzą: 
dzenie Pana Prezydenta o stanie we- 
jennym oraz rozporządzenie Rady 
Ministrów o przemyśle zasadniczym 

i rozporządzenie Ministra Skarbu w 
sprawie |-szej serji renty ziemskiej. 

Rokowania z Niemcami. 

WARSZAWA, PAT. Rozpoczęte w 
dniu 27 b. m. obrady przedstawicieli 
sfer gospodarczych Polski i Niemiec 
toczyły sig w dalszym ciągu w dniu 
28 b, m. Przed południem obrado- 
wały cztery komisje fachowe, miano- 
wicie relnicza, drzewna, węglowo- 
hutniczo-metalowa, oraz chemiczna. 
Po południu odbyło się drugie i 
ostatnie plenarne posiedzenie zjazdu, 
na którem zostało złożone sprawo- 
zdanie z przebiegu prac komisyjnych, 

Obosólnie stwierdzono, iż wyniki 
zjazdu uważać należy za nader do- 
datnie i korzystne dla dalszego u- 
kształtowania się wzajemnych sto: 
sunków gospodarczych i rozwoju 
zospod. obuskrajów. Postanowiono 
dla kontynuowania rozpoczętych 
prac utrzymywać nadal kontakt po- 
między  uzupełaionemi  prezydjami 
obu delegacyj. | 

Zgon š. p. Michała Kaczorow- 
skiego. 

WARSZAWA, 28! (żel. wł Słowa) 
W Lisosławia Województwa Pozneńe 
skiego zmarł wskutek |nieszczęśliwe” 
go wypadku Michał Kaczorowski, de- 
legat Rzeczypozgolitej Polskiej do 
rokowań granicznych polsko-niemiec- 
ki-h. Ś. p. Kaczorowski poza swemi 
pracami w charakterze zastęsey prze- 
wodniczącege delegacji polskiej w 
międzysojuszniczej komisji dla usta: 
lenia granicy polsko-niemieckiej poło- 
żył wielkie zasługi jako pełnomocnik 
rządu pelskiego zawierając szereg 
umów normujących stosunki granicz- 
ne pomiędzy Polską a Niemcams;; 
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i miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem 
Rzeczypospolitej. 
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Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
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IX-ty DOROCZNY BAL AKADEMICk 
pod iaskawym protektoratem Pana Wojewody Wadystawa Raezkiewieza i J. M, Rektora U, S. B. Dr. Stanisiawa Pigonia 

Dnia 2-go lufego r. 
Zaproszenia nabywać można u Pp. Gospodyń oraz w [lokalu Bratniej Pomocy (ul. 

    

b. 

Przygrywać 
    

będą 4 orkiestry. 

Na szachownicv wyborczej. 
Sytuacja przedwyborcza we Lwowie. Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski. 

Nieprzylaciele Kościoła utrzvmułą, rozbili się ma cały szereg ugrupowań 
że ks. arcybiskup Jałbrzykowski pe- wyborczych, ks. Arcybiskup J łbrzy- 

piera na naszym terenie listy wpozy- kowski zachowuje w sprawach wy 

cyjne a niechętnie patrzy ma listę borczych najściślejszą neutralność i 
bszpart. komitetu współpracy z rzą- ponadpartyjność 
dem. Mieliśmy niejednokrotnie sposo- 

Należy to kategorycznie sprosto- bność przekonać się, że takie właśnie 
wać, postanowienie naszego Arcypasterza 

Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski jako t. į, niedopuszczenie aby Kościół był 

współautor listu pasterzy stał na sta: wyzyskany jako mielsce agitacji wy- 
mowisku jednej katolickiej listy pel- borczej stanowi niezłomną wolę ks. 
skiej. Z chwilą jednak gdv jedność arcybiskupa Jałbrzykowskiego. 
ta nie nastąpiła, gdy katolicy polscy ОЭ ięki mu za to i chwała. 

M. Cianeis na litewskiej liście w Święcianach, 
W wyniku od dłułszego czasu b. członka Dumy rosvįskieį Macieja 

prowadzonych pertraktacji Litwini z Ciunelisa. Na czele Litwinów świę- 
powiatu Święciańskiego postanowili cisfiskich idacveh samodzielnie do 
w Oxręgu Swym wziąć mdział w wyborów w 90 sroc. wbrew uchwale 
przyszlych wyborach do Sejmu i Ss- Tymczasowego Komitetu Litewskiego 
matu. jaka kandydata na posła wy- w Wilnie stoją działacze miejscowych 
stawiają starego działacza liiewskiego Kół oświatowych. 

Dzisiejsze wiece Bezpartyjnego Bloku 
W dniu dzisiejszym t. į. 29 b. m. Snipiszkaeh (Chocimska 20 godz. 18)” 

odbędzie sią cały szereg wieców oraz na Zwierzyńcu o godz. 12. 
przedwyborczych. Tak więc: odbędzie W poniedziałek t. |. 30 b. me od- 
się wiec w Turgielach, na Antokolu będzie się zeoranie Koła Akademi- 

(Antokolska 54 godz. 15), w Kalwarji ków sympatyków BzzpartyjnegoB. W. 
o godz. 12, w kinie „Polonja* o godz. R. w lokalu Biura Wyborczego B, B. 
13-ej, na Popławach e godz. 17-ej, W. R. Mickiewicza 9. m. 3 o g. 16. 
na Łosiówce o godz. 16, zebranie na 

Nowe ugrupowanie rosyjskie, 
W dniu wczorajszym zgłoszone p. Pawła Andrejewa. 

zestało nowe ugrupowanie wyborcze: «Zjedneczenie* liczy za najpew* 
„Rosyjsko-Polekie zjednoczenie" stwe- niejszy okręg święciański. 
rzone na terenie Wilna przez p. So- Do nowego tego zjednoczenia 
łohuba. wchodzą Rosjanie, którzy nie zgadza- 

Ugrupowanie zamierza wystawić ją się ze stanowiskiem (R. N. O) Ro- 
swoje listy na terenie wej. Wileńskie- syjskiego zjednoczenia nacjenalnego, 
go i Nowogródzkiego. W Wilnie na wobec Rząfu. Zjednoczenie p. Soło- 
pierwszem miejscu umieszczone zo- huba zgłosiło akces do bloku Współ- 
stanie nazwisko znanego adwokata pracy z Rządem. 

KRONIKA WYBORCZA 

— Gen. Rydz Smigły nie kan- 
dyduje. W ostatnich daiach pojawił 
się w prasie szereg nazwisk genera- 
łów czynnej słutby, który mają rze- 
komo ubiegać się O mandaty przy 
najbliższych wyborach; między inne: 
mi podano też nazwisko gen. Rydza 
Smiglegs. J:k sią dowiadujemy ze 
strony dobrze poinfermowanej, wia- 
domość ta nie odpowiada prawdzie, 
Gen. Rydz Śmigły mimo efiejalnej 
propozycji i zaproszenia złożonego 
mu przez delegatów ziemi wiłeńskiej 
—nie będzie się ubiegał o mandat 
ani do sejmu zni do senatu. 

Podobnie wiadomości o kandyda- 
turach innych generałów przeważnie 
są nieścisie. 

— Arsenal P. P. S, Sztab agita- 
cyjny PPS na Wilno i okręg wiłeński 
mieści się przy ulicy Wiłeńskiej 26 
korzystając z łaskawej gościny po- 
krewnej "Kultury „, organizacji rzekomo 
mającej na celu szerzenie oświaty. W 
lokalu tym, jak już donosiliśmy, od- 
bywają się wyborcze kursy „rolnicze” 
dla agitatorów oraz magazynowane 
są ulotki, odezwy, broszurki agitacyje 

RZECZY NOOE 
Panna Hwang — Najświeższy eks. 
peryment w Teatrze Piscatora — 

„Akty* panny O. 

W teraźniejszych Chinach są trzy 
osobliwości: chiński mur, Świątynia 
Nieba i  rodowita Chinka panna 
Huang. 

1 trzebaż jeszcze, że kwiat tak 
osobliwy, jak panna Nadina Hwang, 
zakwitł w najbardziej konserwatywnej 
dzielnicy konserwatywnych Chin, 
mianowicie na północy Państwa Nie: 
bieskiego. Panna Hwang jest nietylko 
pierwszą ce się zowie wyemancypo- 
waną Chinką lecz i pierwszą, która 
zajmuje urzędowe stanowisko. Jest 
ani mniej ani więcej tylko osobistą 
sekretarką i .doradczynią (wvražaie: 
doradczynią, bo taki urząd w Chinach 
istnieje) obecnego premjera zowiącego 
sią Pan-Fu. Nie dość ma tem. Panna 
Hwang ma najautentyczniejszą i naj- 
legalniejszą rangę — pułkownika, 

Co robi? Łatwiej odpowiedzieć: 
czego nie robi. 

Wstaje o 6-tej rano. W ubraniu 
mięskiem gra w tenisa lub fechtuje 
się, a punkt o 8'ej już „Urzęduje“, 
Zna Chiny na wylot; orjentuje sią 

świetnie w majzawilszych kwestjach 

- politycznych, ekonomicznych, socjal 
mych... Mówi biegle — zdaje Się, že 

i pisze — po angielsku, po francus- 
ku, po włoska i po hiszpańsku. Za- 
raz będzie wytłumaczenie skąd w tej 
rodowitej Chiuce ;pokutuje język — 
aż hiszpański! 

Pracowało się bsz wytchnienia do 

me i numerki, słowem cały arsen 
propagandowy, którym wykładowety 
fachowego  „rolnictwa* wyborczege 
obdarzają swych uczniów. 

O:tataio podobno arsenał ocze* 
kuje na mowe transporty amunicji 
wyborczej. 

— (x) Udogodnienia telefo- 
niczne dia policji w okresie wy: 
borczym. W związku Z wyborami 
do Sejmu i Senatu odnośne władze 
pocztowe wydały estatnio zarządzenie, 
w myśl którego dla posterunków po- 
licyjnych w siedzibach urzędów po- 
cztowych wykomywane będą na żąda” 
mie stałe połączenia w przerwach 
ebiadowych i noćnych z  centralami 
w siedzibach powiatu dla  prze- 
prowadzania rozmów z odnošnemi 
Kemendami Policji. Pozatem w okre- 
sie wyborczym dopuszczone będzie 
dla policji państw. wyjątkowy mie- 
sięczny abonament na stałe połącze” 
nia w ruchu międzymiastowym, 

W okólniku tym zwraca się uwa- 
gę przestrzeganie bezwzględnego pier- 
wsztństwa w udzielaniu stałych połą- 
czeń poza godzinami urzędowemi 
dla Policji. 

1-szej tj. do luneh'u (po chińsku: 
tiffm). Po króciutkim 'wypoczynku — 
— już jest p. pułkownik Howang na 
którym z glaców sportowych (zimo- 
wym lub letnim getosownie do pory 
roku). Partyjka kriketa... lub polo.» 
albo hockey ma lodzie.. | znów: 
ciężka, wysoce odpowiedzialna praca 
umysłowa. 

O 5tej przedzierga się „pan puł- 
kownik* w elegancką damę i bomaga 
mamie swojej przyjmować gości. A 
całe ciało dyplomatyczne przepływa 
przez salon matmy! Polityczny fajfo- 
klok — że moje uszanowanie. | znów: 
do roboty! Pan prezydent ministrów 
— zwłaszcza w gorącej roku porze— 
przyjmuje do północy, często do póź: 
niejszej jeszcze godzinv. Wszelako 
jego sekretarz, panna Huwang, zaw- 
szę niemal znajdzie możność pokaza- 
nia się choćby o Z-giej po północy 
na ..dańcingu szalejącym noc w noc 
na tarasowym dachu hotelu Pekiń- 
skiego. Kwadransik albo i pół godzi- 
my charlestona lub foxtrotta tak de: 
brze rebi — przed udaniem się na 
spoczynek 

A o 6tej rano jest, jak się rzekło, 
panna Hwan” na nogach, Jest w sta- 
nie pracować—za trzech; nie widziano 
jej zmęczoną; lotność jej umysłu bu- 
dzi podziw, wytrzymałość fizyczna 
wprawia w osłupienie. 

Ne urodziła się w Chinach. Uro- 
dziła się w Hiszpanji gdzie jej ojciec 
Hwang-Li Hu, ośmnaście lat wpędził 
i ożenił się z Hszpanką Matka panny 
Nadiny Hwang (warszawiak wyraziłby 
się: panny Hwanżanki) jest siestrą 
rodzoną hiszpańskiego literata i pu. 
blicysty. Brouta brzmi jej nazwisko. 

Chaos przedwyberczy we Lwowie 
doszędł do zenitu, Przed jakimś ty- 
goduiem sprawa bloku rządowego 
wyglądała w ten sposó', że P. S, L. 
„Piast” i Ch. D. złączene w bloku 
katolickim tworzyły rzęść integralną 
bloku rządowego. Oaecnie Ch. D, 
pozostała w bloku rządowym, nato- 
miast wspólnik jej P. S. L. „Piast* 
sfinalizował porozumienie wyborcze z 
Z L N, idącym do wyborów jako 
katolicko-narodowy kemitet wyborczy. 

Na podstawie tego porozumienia 
ustaleno następujące kandydatury na 
Lwów: 1) adwokat dr. Pieracki 
tolicko-narodowy kamitst wyborczy), 
2) ks. Panaś (Piast). W Sambsrze na 4 
podstawie tego porozumienia kandy- $; 
duje na pierwszem mi.jscu marsza- 
łek Rataj. 

Trzebą jeszcze zaznaczyć, że pra- “ 
ga warszawska, zbliżona do Z. Г. N. 
bardzo ostro atakuje marszalka Ra- 
taja. 

Kandydatury prasy warszawskiej. 
Prasa warszawska miała—fak wia- 

domo — dość liczną reprezentację w 
dawnym parlamiencie, która obecnie 
ulegnie pewnym zmianom. Odpadł p. 
Korfanty (przynajmniej jake przedsta- 
wiciel prasyl), usuwa się nadto z ży” 
cia parlamentarnego czołowy pubłicy- 
sta „Kurjera Warszawskieg * b. sen. 
Koskowski, który nie przyjął ofiaro- 
wanej mu kandydatury. 

Wejdą natomiast niewątpliwie do 
Sejmu: red. „Robotnika” p. Niedział- 

kowski, który staje w dawnym swym 
okrę-u płockim, i red. «Warszawian- 
ki» p, Stroński, który ma podobno 
otrzymać na warszawskiej liścis okrę« 
gowej  Katolicko-narodowej drugie 
mniejsce po p. Trąmpczyńskim. O 
mandat ubiegać się będą również ks, 
Kaczyński („Rzeczpospelita*) z blo- 
ku Kat.ludowego, oraz p. Walewski 
(<E>oka») z listy Nr. 1, we Wło 
cławku. 

Unieważnienie list 27 28 i 35 

Dn. 27 b. m. odbyło mię pod 
przewodnictwem generalnego komi. 
sarza wyborczego podsekretarza sta“ 
nu w ministerstwie sprawiedliwości p. 
Cara 44е posiedzenie Państwowej 
komisji wyborczej. Po załatwieniu 
kwestji formalnych generalny komi: 
sarz wyborczy oznajmił, że zakwestjo- 
nowarie przez niego z powodu nie- 
autentyczności podpisów listy Nr. 13 
i 16, co do których komisja odro- 
czyła swoją decyzję — są przedmio- 
tem dalszego badania. Następnie u- 
stalono mazwę list, co do których 
przez pełnomocników podniesione zo- 
stały zarzuty, poczem na wniosek ge- 
neraliego komisarza wyborczego u: 
chwalono uznzć 7a waźre listy Sei“ 
mowe Nr. 20, 22, 24, 30, 31 i 34 
"raz listę senacką Nr. 30, unięważ- 
„iono zaś z powodu bącź braku wy- 

maganej przez ordynację wyborczą 
liczby podpisów, bądź z powodu ich 
nieczytelności lub  mieautentyczneści 
listy sejmowe, oznaczone numerami 
27 (Poziej Son), Zjedaoczenie z С. 
S. P. 28, Ukraiński wyborczy blok 
włościan, robotników i pracującej in- 
teligencji «Za ziemię i wolę» 35, 
Stronnictwo pracy kresów zachodnich 
eraz listy senackie Nr. 28 i 35, 

Następne posiedzenie państwowej 
komisji wyborczej odbędzie się we 
wtorek dnia 31 stycznia o godz. 19. 
Członkowie państwowej komisji му 
borczej pisemnych zawiadomień nie 
otrzymują. 6, 11, 13, 16, 20, 22 23, 
26. 29 i 32 mogą przybyć ma posie: 
dzenie o godz. 21 ej. Zawiadomienia 
pisemne do pełnomocników rozsyłane 
mie będą. 

Hromada przygotowuje listy okręgowe. 
Białoruskie Włości: ńsko-Robotni- 

cze Zjednoczenie (członkswie byłej 
Hromady) wobec opóźaenia w wy: 
borach do Sejmu, postanowiło złożyć 
listy Okręgowe. Listy te zostaną w 
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najbliższych dniach ułożone, Hroma- 
dowcy postanowili wystąpić do wybo- 
rów w Ocdęgach na terenie wojew.: 
Wileńskiego i Nowogródzkiego z wy- 
jatkiem Okręgu Wileńskiego. 

Polsko-sowiecka konferencja kolejowa w Wilnie. 
Z Mińska donoszą: W tych dniach 

wyjeżdża do Wilna przedstawiciel 
moskiewsko-białoruske-bzltyckiej dre- 
gi żelaznej na konferencję kolejową 
pomiędzy Polską i Sowietami, która 
odbędzie się w Wilnie dn. 31 stycze 
nia r.b. 

Urzędowa „Zwiezda* mińska  pi- 
cze, że na konferencji tej4; poruszone 

będą ważne sprawy tyczące towaro- 
wego ruchu kolejowege pomiędzy 
Polską i SSSR. 

Sprawy te swojego czasu omawia- 
ne już były ma konferencji polske- 
sowieckiej w Kijowie, w czerwcu r.z. 
Obecnie rokowania te zostaną zakeń- 
czone i obydwie delegacje podpiszą 
odnośną umowę. 

„Zgon Blasco Ibaneza, 
MENTONA, 281 PAT. Dzisiaj o godz. 31 pół nad ranem w 

Willi Font na Rosa zmarł znany pisarz hiszpański Blasco Ibanez. 
Przy lotu śm erci obecnym był jego syn Zygfryd, który przybył 
z 3 lekarzami o godz. 1-siej w nocy z Hiszpaniji. 

Mała Nadinka uczęszczała do 12-g0 
roku życia do szkoły w Madrycie, 
mówiła tylko po h szpańsku Nauczyła 
sią po chińsku mówić i pisać dopiero 
gdy jej rodzice przyjechali do Chin 
ma stałe, Mając lat 18-cie, po ukoń- 
czeniu edukacji w Pekinie, objęła 
urzędniczą pesadj — ku przerażeniu 
wszystkich przyjaciół i krewnych. 

ufražystki namawialy ją usilnie 
aby stanęła w Chinach na czele ru- 
chu feministycznego, Panna Hwang 
bezapelacyjnie odmówiła. Nie cierpi 
feminizmu. Za bardzo jest — kebietą. 
I to śliczną kobietą! 

Siostrzyczka jej, Marcelka, też jest 
dotąd w Chinach unikatem, Pracuje 
Чако urzędniczka w banku! Dzięki 
stanowisku, które siostrajzajmuje, ona 
też czuje się jak ryba w_ wodzie w 
świecie dyplomatycznym. Polityka we- 
wnętrzna i zewnętrzna nie ma dła niej 
tajemnice... 

Panna Marcela Hwang zaczyna 
rywalizować z siostrą .pod względem 
zajęcia, która budzi. 

Niedawno w Przeglądzie Tygo- 
dniowym «Słowa» była mowa o te- 
atrze berlińskim Piscatora.. Jawnie 
komunistyczny eproletarjccki» teatr. 
Ultranowoczesny; cały przepojony du 
chem Meyerholda. 

Grano właśnie sztuką „Rasputin” 
gdy nastąpiło w Moskwie zgruchota- 
nie opozycji przewodniczonej przez 
Trockiego i skazanie jego na banicję. 
Natychmiast dyrektor Piscator skre- 
ślił w wystawianej sztuce — całą ro- 
lę Trockiego. 

  

Kilka dni temu weszła na scenę 
teatru Piscatora, w rosyjskim oczywi- 
ście przekładzie, przeróbka dramaty« 
czna powieści czeskiego zatyryka а* 
rosława Maska „Dzielny  źołnierz 
Szwejk*. 

Jak па każdą premjerę „u Pisca- 
tora", zjechała się moc ludzi, cała 
elita berlińskiej inteligencji plzs całe 
zastępy partyjaych komunistów. 

Sztukę wystawiono ef ef — lecz 
nie nie pomogło! Nawet słynne prze” 
platanie djalogów pokazanii filmowe- 
mi, nie zrewanżowało braku nerwu 
dramatycznego, Nieliezona ilość „obra- 
zów* obraca się dokoła bohatera, 
którym jest zacny lecz bezgranicznie 
głupi ordynans Szwejk, Jest on na 
służbie u przedwojennego oficera Lu- 
kasch a, co daje autorowi asumpt do 
mięszania z błotem całej przedwojen- 
nej i wojennej armji anstrjackiej (Ter: 
dencja sztuki jest radykalnie pacyfi- 
stycznal), Sam zaś Szwejk co palnie 
łakie kapitalne głupstwo, to oberwie 
lecz znosi heroicznie dolę swoją i nie- 
sa raz śmieszny, to znowu rozczula- 
jący... 

Lecz nie w treści sztuki rzecz — 
jeno w inscenizacji. Dyr. Piscator nie 
zawiódł i tym razem. Pokazał nowość... 
Jaką jeszcze nowość! 

Głośna byla na świat cały deko» 
racja ruchoma pokazana na premierze 
„Parsifała* w Bayreucie. Lecz Ourne- 
manz i Parsifal tylko wykonywali 
ruch a poruszały się las i skały wv- 
wołułąc wrażenie, że oni idą (Wandel 
dekoration). Potem na scenach t. zw. 
«obretiowych» obraz na obrazem na- 
stępował z niebywałą dotąd w  tea- 
trach szybkością. Piscator wprowadził 
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$ Mieczysław ŽEJMO . 

Wilno, ul: Mickiewicza 24, tel. 161. ‹ 

  

    
   

  

    

Elektryczny materjał instalacyjny 
Żarówki, Żyrandole. 
Lampy kwarcowe. 

Aparaty elektromedyczne. 
Ogniwa galwaniczne. 

Na prowincję wysyła się 
koleją i pocztą. 0—ee ( 

a! 

  

Co wkrótce podziwi Wilno? 

„Wpeństwiezielonego smoka 
(ŻÓŁTE NIEBEZPIECZEŃSTWO) 

Lon Chaney. w roli 
głównej 
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POCENIE 

DO 
ACE AR 

UJUWA RADYKALNIE DOLEGLIWOJCI NOG 

GUZY 
5 GŁÓWNY SKŁAD NA POLSKĘ 

D* ELEMER FUCHS ,WaRszawa,OeRoDowa 1. 
Da NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCH i PERFUMERJACH WŚ 

ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 
Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOŃ” 

w Salonach Kasyna Garnizonowego. 
Wielka Nr. 24) od godziny I — 3 po pot.. i 7 — 9 wiecz 

  

        

      

    

    
SHAMPOO » PROSZKU 

USUWA RADYKALNIE 
PRZY STAŁEM STOSOWANIU 

TRZY NAJWIĘKSZE 
PLAGI WŁOSÓW: 

  

„TOW. AKC. FR.KARPIŃSKI 
W WARSZAWIE 

Wydz. Zdr. dn, 17 I Nr 6. 
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pług porocy WÓLFF'G 
nowy, okazyjnie do sprzedania, 
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3 

Inż. Zygmunt Kleniee 

Warszawa, Sienna 45. 
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MOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
jutro uroczysta premjera 

w kinie HELIOS* każdy musi zobaczyć! 

  

Absoloent instytutu Peduz=gihi Specjalnej, 
Futynowany pedagog podejmie się lekcy] dla dziecka ociemniałego. 

ul. Chocimska 31 m. 1. 

na scenę źroćfoir roulant, poruszają- 
cy sią chodnik, debrze znany tem, co 
byli na wystawie paryskiej 1900-roku 
albo stałym bywalcem w pałacu gry 
w Monte Carlo. 

Chodnik pesuwający się naprzód 
wywołuje wrażenie, że ludzie na nim 
stojący, posuwają się naprzód, pod- 
czas gdy w rzeczywistości stoją na 
miejscu, tylko wykonywując ©dpo- 
więdnie ruchy. Sprawozdawcy berliń- 
scy zgodnie stwierdzają, że niesłycha- 
ne wywarło wrażenie neregrynowanie 
dzielaego żołnierza Szwejka pieszo, 
śnieżną zimą, z Taboru do Budziszy- 
na, na tle stopniowo zmieniających 
się krajobrazów—filmowanyćh. Przy 
otwartej stenie sypały się „„huragano- 
we“ oklaski. 

Że też dyr. Rychłowski nie 2asto- 
sował „czegoś podobnego" w „Kre- 
dowem Kole” — w czwartym akcie, 
kiedy to nieszczęsna Czaag Haitang 
wleczona jest do Pekinu! To ci był- 
by dopiero efektl Ale—nis naszemu 
teatrowi w Lutui eksperymantewać na 
tak wielką skalę... 

Dyrektor Piscztor może sobie na 
wszystko pozwolić—mając za plecami 
niewątpliwie hojne subsydja sowiec- 
kiego rządu. 

A i to zaliczmy do nowalijek wea- 
le pikantnych, że taki wielki aktor jak 
Pallenberg zgodził się wystąpić w ta. 
kim teatrze Piscatora w roli bohate- 
ra Sztukii Musiały być argumenty 
wcale... ważkie, 

W sprawozdaniach zaś sądowych 
wiedeńskich dzienników znaleźliśmy 

`о 

Od g. 3-ej—5-ej. 

  

świeżutki przyczynek de... 
nych ebyczajów. 

Nejaka panna O. fotografowała się 
wielką ilość razy w pewnym zakładzie 
fetogrzfcznym.. całkiem mieubrana 

powojen- 

(Aktaufnahmen) | pozwała właścicie- . 
la zakładu p. Adorjana Wliss'cs'a 
do sądu za te, że dał jej niektóre 
„akty“ do reprodukowania w  czaso- 
pismach. 

P. Wiassics wyjaśnił najpierw, że 
wiele dam z najlepszego towarzystwa 
fotografuje się w jego zakładzie zgo- 
ła nic nie mając na sobie.. ala za- 
wsze płacąc akuratnie za takie cakty». 
Zaś panna O. nic mu za swoje „akty“ 
nigdy nie płaciła. Tedy on taką jak 
panna O. klijentkę poczytywał za... 
modelkę i mie żenował się wcale 
spienigžając jej „akty“. 

Ona na to — cała wzburzona: 
— Skompromitował mnie pan, 

panie Wlassics! rianiebnie mnie pan 
skompromitował! Osebliwie ta jedna 
poza reprodukowana w „Wiener Mo- 
de*! Wyraźaie przecie zastrzegłam, 
aby pan tak spreparował kliszą żeby 
mnie niemożna było poznać.. Achl 
achl Teraz moje znajome nie witają 
się ze mną w kawiarni. 

W samej rzeczy. Bardze przykro. 
Lecz dlaczegoż panienka za swoje 
„akty“ nie nigdy nie płaciła? Panie z 
towarzystwa były ostrożniejsze... 

A jedno z drugiem — o tempora, 
moresl 

Ge. J. 
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Potrzeba „organu emigrantow“ 
Nasz „Gilos Zakordonowy“, ktėry 

wzbudził zdaje się dość żywe ukon- 
tentowanie w sferach osób pocho- 
dzących z za kordonu, jest zaledwie 
cząstką tege co należałoby zrobić w 
celu zespolenia emigrantów z Macie- 
rzą. O ile organ taki, wychodzący 
wewnątrz Polski potrzebny jest @а 
pewurgo zespoleni: duchowego i 
rewindykacji dóbr materjalnych, które 
stanowią posag nader pożądany dla 
wspólnego dobra, o ileż bardziej po- 
trzebna jest taka strawa dla ludzi, 
którzy dziś jeszcze żyją za kordonem. 
Pozatem, jakże ważną jest rzeczą 
stworzenie wielkiego organu informu- 
jącego nas zarówno © życiu Pola- 
ków za białoruskim kordonem, jak w 
Chicago, na Ukrainie, w Rydze, we 
Francji, na Dalekim Wschodzie, w 
Algierze i Brazylji. 

Zatopieni i zadomowieni w Spra< 
wach naszego kochanego zaścianecz- 
ka mie dostrzegaliśmy przez czas 
dłuższy całej wagi zagadnienia emi. 
gracyjnego. Pomijając już sam fakt 
istnienia 7-io miljonowego Naredu 
Polskiego poza granicami Poiski, któ- 
rego majątek narodowy przewyższa 
bodaj że to co się znajduje 
wewnątrz granic, ileż mieliśmy faktów 
heroizmu i pomocy ze strony emi- 
grantów. O pomocy ze strony Emi- 
gracji Polskiej w Ameryce mówić 
chyba nie trzeba. Pomoc emigrantów 
Rosji w strasznym roku 1915, dzieje 
dywizji Syberyjskiej i Kaukaskiej gen. 
Żeligowskiego, również są powsze- 
chnie znane. Ale ileż faktów mniej- 
szej wagi, ilez oddziałków osób i 
mniejszych sum pieniężnych wysłały 
emigracje w latach kryzysu па po- 
moc „krajowej* Rezurekcji. 

Udział starej emigracji polskiej 
wę Francji w przygotowywaniu grun= 
tn dla Traktatu Wersalskiego, zakup 
pożyczek państwowych przez emigran- 
tów w Niemczech, pomoc filantrori|- 
na okazywana przez rodaków w Ro- 
sii w dniach najstraszliwszego terroru 
Czrezwyczajek i tyłe innych faktów 
pomniejszej wagi świadczą o całej 
doniosłości zagadnienia emigracyjnego. 

W latach 1918 i 19 Poiska znaj- 
dowała się w sytuacji rozgromionego 
kresewzgo majątku, w którym ocalał 
tylko jeden pokój. — Wprawdzie 
najlepszy, ale tylko jeden. Pokojem 
tym był b. zabór Pruski. Otóż na 
zagespedarowanie reszty splądrowa- 
nych komnat, na zaopatrzenie w 
mózg twórczy, pieniądze,  żołnie- 

rzy i ręce do pracy — emigracja 

złeżyła sumy olbrzymie. A przecież 
przyszłość jest niewiadoma i nie wie- 

my kiedy i jakie czekają nas 'niebez- 
pieczeństwa. Jakże więc nie dbać @ 
ten korpus posiłkowy stacjonowany 
za granicami kraju. 

Tymczasem ogół Polaków zagra- 

nicznych nie posiada dotychczas 

żadnego organu, któryby informował 
Polskę o życiu 7-miu miljonów jej 

synów. Wielce zasłużony „Wy* 
chodźca* jak dotąd jedyny porządnie 

‚ redagowany organ emigracyjny jest 

właściwie organem emigrantów i 

pragnących wyjechać, Pozatem nosi 
raczej charakter popularny. Daje się 

odczuć silnie brak organu o cha 
rakterze ideologicznym, który by 
informował Kraj 0; życiu i nastrojach 

BZESZEONDKONO TOTRETRASZE TAS 

Wsżelką korespondeneje 

dia 

„Głosu Polaków 
Zakordonowych * 

należy kierować do redakcji 

„$ То м а“, Wilno, Mickie- 

wicza 4, dla pana Michała 

Obiezierskiego. 

MICHAL MAKSYMOWICZ: 

SPOTKANIE 
Nowela. 

jerzy zdecydował się wrócić do 
Wilna pociągiem pośpiesznym, Wszedł 

do lśniącego, Bredowskiego wagonu 

2 klasy. Prawie we wszystkich prze- 

działach nie było wolnych miejsc. 
Zmierzając ku wyj ciu zajrzał do 
estatniego. a 

Zoajdowała się w mins wytwor- 

mie ubrana dama. Na półkach piętrzy- 
ły się eleganckie skórzane walizy. 
jerzy skłonił się i zajął miejsce na- 
przeciw. Za chwilę pociąg ruszył. 
Spojrzał na damę. Zwrocona ku oknu 
wpatrywała się w zorze wieczorne. 
Na ustach jej błądził ledwo dostrze- 
galny uśmieszek, Wydała mu się zna» 
jomą. Gdzieś, kiedyś |ją widział. lm 
więcej się wpatrywał tem większej 
nabierał pewności. 

W przedziale panował. półmrok. 
Przesuwały się cienie zmierzchu je" 
siennege dnia. - - * 

Było to w roku?t1018. A więc 
minęło juź 8 lat.. Bawił się wówczas 
w gronie przygodnych przyjaciół ofi- 
cerów w restauracji Klubu Handlowe: 

..... ** 

emigrantów. 
Jak silnie daje się odczuć potrze- 

'ba łączności emigrantów z macierzą 
świadczy ciekawy projekt reprezen- 
tacji w Sejmie Polonji Ameryk ńskiej. 
Nie wchodząc w meżliwość urzeczy- 
wistnienia tego projektu należy zazna- 
czyć, że prąd brania udziału w losach 
O;czyzny nie tylko za pomocą podpi- 
sywania czeków i przekazów, jest już 
widocznie dość silny, skoro taki pro- 
jekt mógł powstać. 

Gdyby Rzeczpospolita Polska po- 
trafiła należycie zorganizować swo- 
ich synów z obczyzny, gdyby potra- 
&а się upewnić, że na wypadek po- 
litycznego nieszczęścia staną eni, jak 
jeden mąż przy jej boku, Państwo 
Polskie megłoby się uważać za Pań- 
stwo 37 mie miljenewe. A jest to 
przeciętna norma liczebna przeciętne- 
go wielkiego Fafstwa. 

Nie ulega wątpliwości, że wiele 
osób będzie to uważało za utopię. 
Pogląd zupełnie niesłuszny: Natęże- 
nie patryjetyzmu wzrasta w miarę 
oddałenia. Wewnątrz kraju widzimy 
za wiele kłótni, karjerowiczostwa i 
świństewek, ażeby do naszego patryjo- 
tyzmu nie sączylo się rezgoryczenie 
i pesymizm.  Jestto cecha każdego 
społeczeństwa i każdego kraju, a by- 
najmniej nie tylke polskiego. Jest-to 
może zresztą prawo życia, że to co 
oglądamy zbliska, traci swoich 
linjach idealnych. 

Oczywiście obcy warsztat twórczy, 
otoczenie, język, wpływy obce, rodzina 
—osłabia liny nostalgiczne, łączące 
uchodžcę z Macierzą. Od tego je- 
dnak jest właśnie akcja wśród emi- 
grantów, ażeby mie dopuszczać do 
zerwania tych lin. Tak jak w naturze 
nic nie ginie, taksamo w życiu Na- 
rodu nic ginąć niema prawa. 

Wypełniając skromniutką cząstkę 
wielkiego programu jesteśmy zupełnie 
świadomi, jak daleko jest nam do 
deskonałości. Powinniśmy mieć prze- 
dewszystkiem korespondentów, któ- 
rzyby © życiu Polakówiw Rosji infor- 
macje dawać nam mcgli. Jest to nie- 
stety jeszcze niemożliwe. Możliwe są 
natomiast częściowe odbitki życia 
Litwy, a tembardziej Łotwy i Estonii. 
Brak współudziału Polaków pocho- 
dzących z za kordenu, a zamieszku- 
jących Rzeczypospolitę byłby już 
rzęcz prosta, karygodny. 

Należy jeszcze pamiętać, że Pol- 
ska posiada nietylko Įeden kordon i 
nie tylko „graniczników* na wscho- 
dzie. Życie za zachodnim kordonem 
nie może nam być obce. jest to ży- 
cis zupełnie odmienne, ideelogicznie 
zupełnie różne. Napozór więcej jest 
różnic pomiędzy  zakordonowcem 
Wschodu i Zachedu niż pomiędzy 
nimi i gospodarzami z przybranych 
ojczyzn. Ale jeden najważniejszy łą- 
cznik pozostaje. Łącznik walki i tę: 
sknoty. Potrzeba walki z pokusą asy- 
milacji, z pokusą karjery, wrazie sta- 
nięcia się stuprocentowym krajowetm. 
A i tęsknota za krajem ejczystym je- 
dua jest na Zachodzie i Wschodzie, 
na Południu i Półaocy. 

W numerze dzisiejszym „Głosu* 
dajemy korespondencje z Metzu i 
Marsylji. Przekonamy się tam, że pra: 
ca eksterytarjalna dla kraju jest nie- 
załeżna od stopnia szerokości geo- 
graficznej. Jednocześnie redakcja „Gła- 
su“ zakordonowcom dalekiego Zachę- 
du śle pozdrowienia serdeczne. 

Kazimierz Leczycki 
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Každy ma swą rolę 
i miejsce w kosmosie 
W zdarzeń dziwnem kole 
każdy ma swą rolę -— 

I swą parabolę 

LET. 
SERJA 

w pozornym chaosie 
Wszystko ma swą rolę 
i miejsce w kosmosie. 

2 
W kim życie kipi jak w wulkanie 
żywiołem tego -- zawierucha 
Niech śmiało ten do walki stanie 
w kim życie kipi jak w wulkanie. 

Koniecznem dlań to bojowanie 
umysłu, serca žądz i — ducha 
W kim życie kipi jak w wulkanie, 
żywiołem tego -— zawierucha. 

3 
Kochaj czy nianawidź — 
ale szczerym bądź 
Jasno rzecz masz sławić: 
Kochaj — czy nienawidź. 

Prawdę trzeba jawić, 
prawdę siać i żąć 
Kochaj lub nienawidź — 
ale szczerym bądź 3 

4 
Najmocniejszą jest ta nić, 
która wiąże dusze 
Mocno się tej więzi chwyć, 
bo najrtwalszą jest ta nić 

Więc ją trzeba prząść i wić 
w życia zawierusze 
Najmocniejszą jest ta nić, 
kióra wiąże dusze 

5 

Kżo mówi: „chciażbymi ..* — ten jest jak ptak, 
któremu lotki podcięto 
On nie wyleci w podniebny szlak: 
jest to bezskrzydły i chory ptak. 

Chęć — to nie wola; to smutny znak, 
że duszy skrzydła odjęto 
Kio mówi: „chciałbym! ' — jest jako ptak, 
któremu lotki podcięto. 

6 
Początek dobry — to pół sprawy, 
lecz koniec dzieło wieńczy. 
Więc choc krok pierwszy jest trudnawy, — 
początek dobry — to pół sprawy 

A gdy nabierzesz w pracy wprawy, 
to skończysz — nim cię zmęczy. 
Początek dobry — to pół sprawy, 
lecz koniec dzieło wieńczy. 

hs 
Optymizm w sobie zawiera 
męstwo wyższego gatunku, 
gdyż sam na sobie się wspiera. 
Optymizm siłę zawiera. — 

pogodnie na świat spoziera, 
jasne ma czoło w frasunku — 
albowiem w sobie zawiera 
męstwo wyższego gatunku. 

8. 
Umysł — ciągle Prawdy szuka, — 
Serce — wiecznie Szczęścia taknie. 
Lecz choć myli się nauka, 
chociaż serce próżno szuka, — 

Myśl do Wiedzy bram wciąż puka, 
Serca zawsze czegoś braknie, 
Rozum — ciągle Prawdy Szuka, 
Serce — wiecznie Szczęścia łaknie 

+9 

Kto się modli już do słonka, 

tego w życiu rzadziej zwodzi 

błędny ognik co się biąka 

po moczarach, — gdy brak słonka. 

Świat — to kwietna grząska łąka, — 
człek po trzęsawiskack chodzi 
Lecz kto modli się do stonka, 
tego ognik rzadko zwodzi. 

  

go w Stawropolu na półno 1. e 

kazie. 
W odległości kilku kilometrów od 

miasta toczyły się zacięte walki z na- 

cierającemi siłami bolszewickiej armji 

Sorokina. Słychać bylo klekot kara 

binów maszynowych i armatnle 

strzały. ы 

Towarzystwo ich zajmowało kilka 

zestawionych stolików na werandzie. 

Grono ucztujących oficerów ciągle się 

powiększało. Przybywali coraz to 

nowi... Nawet ranni... Niektórzy zaraz 

po epatrunku, obandażowani, ze świe- 
żemi śladami krwi... Zapach alkoholu 

i szaszłyku mieszał się z ostrym za* 
pm jodyny.. Były i kobiety. 
rzewažnie ormianki... 0 ponsowych, 

zmysłowych ustach i przepastnych 
oczach, 

Wznoszsno toasty na cześć przy- 

jaciół,Ą armji i generałów. Bratano 
się... Polscy kawalerzyści Oddziału 
Pułkownika Zielńskiego za Stanicy 
Paszkewskiej z Dońcami Krasnowa:.. 
Czescy oficerowie piechoty z Kubań- 
cami Filimonowa.. Śpiewano przeróż- 
ne pieśni.. Orkiestra grała „Naurską 
Lezginkę”, 

Jeden z przyjaciół zapoznał Jerze- 

go ze swoją towarzyszką. Była to 

śliczna osiemnastoletnia dziewczyna. 

W rozmowie dowiedział się, iż 
ma na imię Hanka. Mieszkała przed 
wojną w Lubelskiem, gdzie ojciec jej 
zajmował pewne niewielkie stanowi- 
ske w jednym z urzędów państwo- 
wych. W reku 1915 ewakuowano ich 
w głąb Resji 

ogpewnym czasie ojciec zmarł. 
Matkę już dawno straciła, Warunki 
życia stawały się coraz trudniejsze: 
Ostatnio aby się utrzymmać musiała 
pracować jako biuralistka. .,. „ .;.. 

эФ о э ч % еер б ое ее озн мо о 4 

Nieznacznie opušcili gwarne to- 
warzystwo. Odprowadził ją do domu. 
Przytuleni do ziebie kroczyli po pu: 
stych, wymarłych ulicach. Zatrzymali 
się przed domem, otoczenym krze- 
wami, którego drzwi kryły się w 
zwojach winogradu. 

— Niech pan wstąpi na chwilą. — 
Zestali samej, Zapach ciała młodego 

i perfum odurzał ge. 
W pewnej chwili, nie hamując się 

już dłużej, ruchem nagłym prawie 
brutalnym, wpił się w jej usta... 

Dni następne spędzili ze sobą ra- 
zem. Ale szczęście tych czasów było 
krótkie. Pewnego poranku przeglądając 
dzienniki jerzy dowiedział się © wy- 
buchu powstania w Polsce i rozbro* 
jeniu Niemców. Postanowił niezwłocz. 

10. 

Stan prawny mienia 
Aparat gospodarczy, pozbawiony 

2 najważniejszych czynników, nadają” 
cych mu życie, t. į. inicjatywy prywatnej 
i kapitału obrotowego, musiał stanąć. 

To też rezultatem usiłowań rządu 
sowieckiego bezwzględnego wcielenia 
w życie doktryny maksymalistycznej, 
w całej jel rozciągłości, — była kom- 
pletna ruina rolnictwa, przemysłu i 
handlu na całym obszarze RS.F.S.R-u. 
Zapowiadany „raj* Sowiecki stał się 
„piekłem* nie do wytrzymania dla 
istot najskromniejszych wymagań. Głód, 
chłód, nędza zapanowały niepodziel- 
mie w kraju „proletarjąckiej dykta- 
tury*, twerząc zgodny akord z dzia- 
łalnością czrezwyczajek, usiłujących 
rzezią i mordem przekonać szerokie 
masy o nieomylności doktryny Marksa, 
Lenina, Trockiego i ich wyznawców, 

Trzeba było kilku lat czasu, aby 
w obłąkańczem gronie doktrynerów 
bolszewizmu mogła dojrzeć nieunik- 
nioma reakcja zdrowego sensu: dużo 
wody musiało upłynąć w Wołdze 
i Newie, zanim reformatorowie rewe- 
lucjeniści zrozumieli absurdalnoŚć po- 
mysłu zgwałcenia życia gespodarczego. 

Zrozumienie konieczności ustępstw 
z bezwzględnych zasad komunisty- 
cznych na rzecz ustroju kapitalisty= 
cznego skrystalizowało się wyraźniej 
dopiero w 1922 roku i znalazło wy- 
raz w nowym Cywilnym Kodeksie 
Sowieckim. Kodeks ten ma być wy» 
mezem ustroju, osnutego jedynie na 
doktrynie bolszewickiej; ma on regu- 
łować wzajemne stesunki obywateli- 
komunistów w myśl czystej doktryny 
maksymalistycznej. Na zasadzie wy- 
żej cytowanych przepisów posiano: 
wienia WCIK-a, wprowadzającego ten 
kodeks, nie może on mieć nic wspól- 
nego z prawami obalonych rządów i 
praktyką przedrewolucyjaych sądów. 
A jednak wobec gorzkiego doświad- 
czenia, zdobytego przez auterów tego 
kodeksu, w przeciągu kilku pierw= 
szych lat rządów sowieckich, ci sa- 
mi autorowie zdają sobie sprawę z 
tego, że życie okaże się silniejszem 
niż ich doktryna, i dlatego też na sa- 
mym wstępie swego kodeksu, w jego 
art, 1-ym stanowią zasadę, w myśl 
której wszelkie „prawa cywilne są 
ochraniane — przez ustawę* tylko © 
tyle, o ile prawa te pokrywają się 
z ich „socjalno gospodarczem prze 
znaczeniem”; jeśli względy  „so- 
cjalno - gospodarcze* wymagają po- 
gwałcenia „praw cywilnych” wy- 
prowadzonych z ideału ustroju ko- 
munistycznego, to sądy nie ochra- 
niają tych praw, regulując stosunki 
eywilae, oczywiście już, nie na mocy 
prawa, a na mocy «wskazań» social 
no-gospodarczej polityki, prowadzonej 
w danej chwili przez rząd sowiecki, 

W ten sposób NEP, czyli Nowa 
Ekonomiczna Polityka, bierze górę 
mad zasadami maksymalistycznej do- 
kiryny, którą w szeregu innych swych 
artykułów nowy Cywilny Kodeks 
chciałby wcielić w życie, © tyle, o ile 
rzeczywistość na to pezwoli. 

Sprawą, która mas w Kodeksie 
tym najbardziej obchodzi, jest, oczy- 
wiście, stosunek Kodeksu Sowieckize 
go do własności. Kodeks bynaj- 
mniej nie znesi jej kompletnie; nato- 
miast przenesi ją w większości wy- 
padków z rąk prywatnych w ręce 
państwa i spółdzielni. W ten sposób 
art. 52 Kodeksu rozróżnia własność 
państwową (znacjonalizowaną i zmu- 
nicypalizowaną), spółdzielczą i pry- 
wa 

Jeśli chodzi o objekty praw, to 

Czego w skarbću króla braknie — 
to się znajdzie w torbie dziada. 
Często dusza tego łaknie, 
czego w skarbcu króla braknie. 

Każdy chyba mi przytaknie, 
jeśli to przysłowie zbada: 
Czego w skarbcu króla braknie, — 
to się źnajdzie 

Wilno, 26127. 
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nie wracać do Kraju, Zakomunikował 
to Flance. Chciała jechać razem. Jerzy 
protestował, W drodze de kraju trze: 
ba było przebyć Ukrainę, będącą 
wówczas widownią najokrutniejszych 
mordów i bezprawia, 

Zmagały się tam ze sobą wojska 
Atamana Petlury, bolszewickie i Het- 
mana Skoropadzkiego. 

Radził jej pozostać i czekać, Mie- 
szkała przecięż w kraju praworząd- 
nym. Nic jej nie groziło narazie. Mó* 
wił tak myśląc sobie: «jestem tchó- 
s: Bał się przecież o siebie, nie 
o nią. 2 

Perswazje Jerzego nie edniosly 
jednak skutka. Uparcie chciała jechać 
razem. Nie byłe rady, Pozornie niby 
się zgodził a w duchu postanowił 
jechać sam. Tegoż dnia wieczornym 
pociągiem Jerzy wyjechał do Rostowa 
nad Donem. Przez kilka godzin róże 
ne myśli i zamiary dręczyły go. Bie- 
dna Flaneczka. Pozostawił ją na pa- 
stwę losu. Poprostu uciekł od niej. 
„„A to już tchórzostwo ... Egoizm... 
Może wrócić... 

.„.Wreszcie zmęczony usnął.. W 
pewnej chwili zdawało mu się, iż 
widzi postać Hanki... 

„„W oczach miała łzy... Zerwał 
Się... Nikogo... Cisza... Był sam jeden 2 

@ torbie dziada, 

JAN TARWID 

  

w przedziale. Majaczył.. Zbližyt sis 
do okna.. Pociąg chwilowo się za- 
trzymał na małej stacyjce tonącej w 
mroku nocy... I nigdy potem nie wi- 
dział już opuszczonej, 
„dakais ao ke 

„Ta pani siedząca naprzeciw to 
Fanka... Myśli krążyły niepowiąza» 
nym logicznie korowodem. Wreszcie 
odezwał się, 

— Przepraszam... Kilka lat temu 
miałem szczęściu poznać panią... 
Wszak widzę panią Hankę? ; 

Może mu się wydało, ale gdy C 
wymówił imię — drgnęła. Na twarzy 
dostrzegł zdumienie i zmieszanie, Ale 
to przez krótką chwilę. 

— Nie panie — rzekła z uśmię- 
chem. Pan się myli.. Bierze mnie 
pan za kogoś innego... To się zda- 
TZA.+. 

— Najmocniej przepraszam,,, Zda- 
wało mi się, że te właśnie panią 
poznałem w Stawrepolu na Kaukazie... 
8 lat temu... Rzeczywiście zadziwiają- 
ce podobieństwo. 4 

-„ Wszedł konduktor. Zagalił świa. 
tło... Nastrój prystiął. 

Szkoda było tych chwil złudzenia. 
Więc to nie Fanka... Zaczęli rozma” 
wiać. Jest Polką. Mieszka w Estonii, 
skąd udaje się do Włoch. W prze- 

$ POLAKÓW ZAKORDONOGYCH 
polskiego w Rosji,” 
wśród nich Kedeks wyróżnia przede- 
wszystkiem te, które nie mogą sta- 
newić własności ani osób prywatnych, 
ani spółdzielni. Do takich objektów 
należy przedewszystkiem ziemia z jej 
przynaležnošciami, a pozatem koleje 
żelazne i aparaty lotnicze. Art 53 
Kodeksu stanowi, że „ziemia, jej 
wnętrza, lasy, wody, koleje żelazne 
publicznej użyteczności, ich ruchomy 
tabor, oraz aparaty letnicze mogą być 
wyłącznie własnością państwa”, zaś 
art. 21 tegoż kodeksu wyjaśnia, ŻE 
«ziemia stanowi majątek państwa i 
nie meże być przedmiotem prywatne- 
ge obrotu. Posiadanie ziensi jest do- 
zwolone tylko na prawach korzystania»; 

Poniewzż ziemia nie może stano- 
wić własności innej, jak własność 
państwa, Oraz, ponieważ ziemia sta- 
nowiła dotychczas padstawę dzielenia 
przez ustawy własności na mienie ru- 
chome i nieruchome, przeto upada 
dalsza racja takiego dzielenia. Kodeks 
sowieeki stwierdza to w uwadze do 
art, 21, stanewiąc, że cx chwilą ska- 
sowania własności prywatnej na zie- 
mię — dzielenie mienia na ruchome 
i nieruchome zostaje skasowane». 

O ile chodzi o sposoby korzysta: 
nia z ziemi, to prawe sowieckie roz- 
różnia trojakie formy tego korzysta- 
nia: a) gospodarstwo sowieckiejb)użyt- 
ki dochodowe i e) wolny zapas. ziemi. 

Tak zw. „gospodarstwo sowiec- 
kie* w zasadzie przewiduje prowa- 
dzenie gospodarstwa rolnego па 
rzęcz i rachunek skarbu; nie jest to 
jednakże zasada bezwzględna: istnie- 
ja «gospodarstwa sowieckie», prowa 
dzone przez społeczne organizacje, 
instytucje i przedsiębiorstwa, (kom- 
muny, kooperatywy, spółki), jak rów- 
nież prowadzone nawet przez osoby 
prywalne, co do których przepisy 
wymagają tylko, by byli te pracujący 
włościanie i by nie byli nimi dawni 
właściciele ziemscy, zwłaszcza ci, któ- 
rzy dawniej posiadali ziemię w tym 
samym powiecie. 

Tak zw. «użytki dochodowe» 
(obrocznyja statji) są zawsze przezna- 
czone dla wydzierżawienia. 

Wreszeie majątki państwowe, któ- 
re nie dostały się komukolwiek w 
posiadanie stałe lub terminowe są u- 
ważane za «wolny zapas ziemi». Za- 
pas ten jest przeznaczony dla koleni- 
zacji i nowych gospodarstw sowieckich 

Ziemia jest najmocniejszą twierdzą 
bolszewizmu, bronioną „stale i za- 
ciekle przed jej dawnymi właściciela- 
mi, Pod tym względem nadzwyczaj 
ciekawemi i charakterystycznemi są 
postanowienia prezydjum WCIK'a z d. 
20 marca 1025 r. — pozbawiają one 
byłych ziemian ze szlachty i ich ro- 
dziny prawa korzystania z ziemi i za- 
mieszkiwania w gospodarstwach, któ. 
re należały do nich w chwili wydania 
dekretu o ziemi, t. į. w d. 26 paź- 
dziernika 1917 r., o ile takowe w ca- 
łeści lub częściowo pozostały jeszcze 
w ich posiadaniu. 

Nie dotyczy eno tylko tych, któ- 
rzy Sami pracowali ma roli, którzy 
aktywnie walczyli po stronie władzy 
sowieckiej oraz tych, którzy położyli 
specjalne zasługi dla rządu sowiec- 
kiego.—Wszyscy pozostali, w myśl 
zacytowanego postanowienia WCIK'a, 
musieli opuścić swe gospodarstwa do 
dnia 1 stycznia 1926 r.—Oczywiście, 
przepisy te w pierwszym rzędzie zo- 
stały wprowadzene w życie w guber- 
ujach pogranicznych i w ten sposób 
ugodziły przedewszystkiem w resztki 
polskiego stanu posiadania w tych 
prowincjach. 

Bołszewicy w ten sposób posta- 
nowili pozbyć się polskiego elementu 
na granicy swojego państwa. Wy- 
eksmitowani posiadacze ziemscy, 
zmuszeni byli opuścić swe odwieczne 
gniazda rodzinne i albo zrezygaować 
zupełnie z gospodarzenia na roli, а!- 
boprzenieść sią na Syberję. 

Wszystkie te zarządzenia zostały 
dokonane przez. władze sowieckie bez 
jakiejkolwiek bądź interwencji ze 
strony władz państw ościennych. 
(D.CN.) Mirosław Obiezierski, 

    

jeździe zatrzyma się w Warszawie, 
gdzie czeka na nią mąż. 

„dPociąg zatrzymał się w Wilnie, 
w którem Jerzy miał wysiadać. 

— Tak się chce z panią mówić 
jeszcze... Rozumie pani, że trudno 
jest rozstawać się z kobietami, tak 
azjmującemi jak pani. 

Da odejścia pociągu w dalszą 
drogę pozostawało 20 minut. Jerzy 
udał się do bufetu i przyniósł jej 
szklankę herbaty. Piła ją pewoli, sto- 
łąc przy otwartem oknie wagonu. 

tuł śmieszność tego rozstania... przy 
szklance herbaty. 

Wreszcie obwieszczono odjazd: 
Pociąg zwolna ruszył. W chwili tej 
stała się rzecz nieoczekiwana. 

—jŻegnam pana—rzekła. 1 niech 
pan wie że jestem Hanką, właśnie tą 
Hanką, którą pan przed laty porzucił. 

..Zamglonemi osłupiałymi oczytna 
trzy patrzył na oddalającą się postać 
anki, teraz na zawsze... Przesunęły 

się ostatnie wagony. Za chwilę widać 
była tylkó krwawe światełka sygnałów. 

Peron pustoszał . „ ; . 5 - . 
Jerzy Stał z pochyloną głową, 

trzymając ma tacy próżną szklankę. 
Obok niego grons (tragarzy z ożywie- 
niem rozprawiało © właściwościach 
butów całych i dziurawych.
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List do dyskusji. 
Sz. P. Redaktorze! 

Pan K. Leczycki postawił pytanie 
o czem inyśli i do czego dąży młod- 
sza generacja zakordanowców? Ze 
względu mua uprzejme zaproszenie 
śpieszę i ja głos zabrać, aczkolwiek z 
trudem to mi przychodzi, tembardziej 
iż głos mój jest pełen negacji. 

Pozostają z szacunkiem 
Ant. Kohleć. 

Wilne 15 |--1928. 
Czy warto, czy należy. 
Bezsprzecznie ma racją p. K, Le- 

czycki, gdy powiada że „każda idea 
jest e tyle żywotną o ile idzie za nią 
młodzież”. Należę do młodzieży „mo- 
cno" starszej, wyrosłem i cały czaS 
przebywałem wyłączuie ma kresach— 
kresach odległych, jak Podole, Kijow= 
szczyzma i Mohylewszczyzua i pomi- 
mo to wszystko ©bscuie musiałby 
mnie p. L.zaliczyć do tych co już 
<zapomnieli». CÓż więc dopiero są. 
dzić o młodszem pokoleniu? Wydaje 
mi się, że czas i Otoczenie musiały 
swoje zrobić. Przyiem należałoby się 
jeszcze powaśnie liczyć z wpływem 
szkoły polskiej; a z tej ostatniej mała- 
dzież zakordenowa korzysta już duść 
długo. 

Powyższe uasuwa przypuszczenie 
czy obtcne doszukiwanie się „zakor- 
donoweści* wśród młodzieży nie by* 
łoby wprost sztucznem jej tworzeniem 
ewentualnie poduiecaniem tego, co 
dawno już drzemie. Czy należy prze- 
ciwdziałać zlewaniu się, a raczej sta- 
pianiu się zakordonowców z masą 
ogólną?—a przecież budzenia w mło- 
dzieży tego co już drzemie w pew. 
nym stopniu byłoby właśnie takiem 
przeciwdziałaniem, 

Nie chcę całkowicie grzesądzać 
tej kwestji, ale czy warto, czy nale- 
ży otwierać świeżo zagojone rany 
poto tylko, by móc wołać wraz z 
poetką g. H. Obiezierską że: 

<Z popielisk pamięć cię znów 
[budzi, 

Bolesnych wspomnień E ре- 
dzi... 

To wszystko — wszystko jest — 
fu ludzi 

A u mnie — nigdy już nie bę- 
[izies. 

Ant. Kohlet 
Wilno 15.1—28 r. 
Przypisek I-szy. 
Z wielką sympatją i uwagą prze- 
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czytałem uwagi p. Ant. Kohl. Wy- 
daje tmi się jednak, żeśmy się nie 
zrozumieli, Nikt miema zamiaru prze- 
ciwdziałać «zlewanu się zakordo- 
nowcow z masą ogółu ludności», 
gdyż jest to nic innego, jak tworze- 
nie się jednolitego Narodu Polskie- 
go z kruszących się zaborów. Cho- 
dzi tylko o to, że nad pokoleniami 
naszemi i starej i młodej generacji 
ciążą jeszcze niezrealizowane obo- 
wiązki 1) obowiązek wgbec tych któ- 
rzy zostali za kordonem, 2) obowią- 
zek wsbec tych, którym źle dzieje 
się w Palsce z przyczyn pozostawiee 
nia za kordonem warsztatów pracy 
3) obowiązek wobec zrabowanego 
mienia, gdyż zaniechanie walki z rae 
bunkiem byłoby nie bszinteresowna- 
ścią, ale tchórzostwem. Pozatem nie 
można jeszcze zapomin.ć, że no- 
stalsgi do stroń rodzinnych, jest po- 
pędera matury ludzkiej, której, ani 
chceniem, ami niechceniem zwalczyć 
nie można, 

Dziękując sz. autorowi za cieka- 
we uwagi otwieramy zarazem szpalty 
«Głosu» dla polemiki w sprawach 
przezeń poruszonych. Aa 

Przypisek II gi. 
Bardzo jestem wdzięczay zutoro- 

wi listu za szczere i proste ujęcie 
sprawy. Odpowiadam z tem większą 
chęcią, iż daje to możność na progu 
naszego wydawnictwa rozwiania błęde 
nych o celu naszego wydawnietwa 
przypuszczeń. O ipowiadam jako star- 
sza generacja, którą poruszone przez 
p. Kohleta sprawy, jako „niedawno 
zabi źnione rany* mocniej mogą 
boleć. 

Właśnie „obecnie* trzeba podnie- 
cat „to ea dawno już drzemie — 
obecnie dlatego, iż jesteśmy świad- 
kami przerażającej pustki ideowej, 
która w spełeczeństwie zapanowała. 
Tłumaczyłem skąd ta pustka pocho- 
dzi w artykule „Misja Zakordonow» 
ców* z dnia 6 stycznia. Jakie mie- 
liśnsy kierunki ideowe przed wojną? 
jakie idee przyświecały pokoleniom 
po 63 r.? Mieliśmy— ludową, socjal- 
ną, niepodległościową — a wszystkie 
tępione przez zaborców nie  gwarane 
towały wyznawcom całych batów i 
spodni. Dziś dawny ludowiec, sucjali- 
sta, legjonista, zajmując mauiej lub 
więcej wybitne stanowisko, zaabsor- 
bowany jest pracą codzienną, którą 
identyfikuje z dawną ideą, Dziurawe 
spodnie zamienił na medny frak lub 
uniiorm—a idea, która jest wyni- 

Sejmik gospódarczy 
Połaków Wschodniej Francji 

Metz, 15 stycznia. 
W. pięknej, historycznej sali posiedzeń 

Rady Miejskiej w ratuszu w Metzu z w do- 
kiem na wspaniałą, gotycką katedrę, pokry- 
tą siwizną wieków, pr y wtórze głębokiego, 
a tak melodyjnego basu wielkiego dzwonu 
na katedralnej wieżycy, co swemi jglastermi 
kończynatni niebo zdaje się przebijać — roz- 
poczynają się obrady Sejmiku gospodarcze- 
go Związku Pojskich Towarzystw Wscho- 
dniej Francji, dnia 15 stycznia b. r. 

Przy prezydjalnym stole, czerwonem 
suknem okrytym, na fotelach radzieckich za- 
słądł prezes Zwiątku p, Czetwifiski, po jego 
prawej stronie przedstawiciej Amhasady Pol- 
skiej p. Dąbrowa Dąbrowski, po lewej kon- 
sul w Strasbourgu, p. dr. Nieduszyński. Da- 
lej generalny sekretarz Związku p. Sadło, 
skarbnix p. Marcinkowski, ks; dziekan Kudła- 
«ik, radca prawny p. Partyka, a wreszcie 
przedstawiciel inspektoratu oświatowego przy 
Ambasadzie p. proiesor Fiszer. 

Na sali w pierwszym rzędzie widać se- 
kretarza gen, Tow. Pracy Społ.-Kult. w Pa- 
ryżu p: Przegalińskiego, przedstawiciela 
młodzieży uniwersyteckiej w Nancy i dalej 
delegaci wszystkich Towarzystw zgrupowa: 
nych w Zwiąsku. 

_. Uroczysty i poważny nastrój. Serce ro- 
śnie, gdy się wodzi okiem po tych kocha- 
nych twerzach polskich, ozdobionych prze- 
ważnie staropojskim wąsem. 

Prezes p. Czerwiński otworzył obrady, 
zaznaczając, że głównym tematem obrad jest 
utworzenie Centralnej Kasy Zapomogowej 
przy Związku. Po nim przemawiali i witali 
sejmik przedstawiciele i goście — witali ser- 
decznie, ciepło, z ogromną sympatją dla wy: 
chodźtwa polskiego: 

Pan prof. Fiszer składa życzenia po- 
myślnych obrad imieniem inspektoratu oświa: 
towego przy ambasadzie. 

Mowa p. zonsula d-ra Niedvszyńskiego 
była odbiciem tej szczerej i owocnej pracy 
przedstawiciela Rządu Polskiego z polskiem 

ŁO w O 

wychodźctwem we Wschodniej Francji. P. 
konsul zna to wychodźtwo, wie o jego 
wszystkich przeżyciach i kocha swoich roda- 
ków, Śpiesząc im z radą i pomocą w każe 
dym wypadkn. Dawszy nam retroskopijny 
przegląd rozwoju Związku Tow. Polski h, 
omówił p. konsul szczegółowo dotychczaso- 
we rezultaty prac, podjętych nad skupieniem 
i podniesieniem morainem I materjalnem 
rzeszy robotniczej. Po okresie konsolidzcji 
nadszedł okres oświatowo'kulturalny, a te- 
raz znowu wchodzimy.w okres gospodarcze- 
go rozwoju i samopomocy wychodźtwa. 

Nie na tem jednak koniec—mówił p. dr: 
Nieduszyński—wychodźtwo powinno wyio- 
nić z siebie organizację naczelną I centralną, 
która skupiłaby wszeikie poczynania i była 
najwyższą władzą wychodźtwa: 

Rozległy się długotrwałe oklaski, hucz- 
ne i szczere, jak szczere 1 ujmujące było 
rzemówienie pana konsula, który do swo: 

ich braci zwrócił się z ojcowską radą, dał 
wytyczne działania i porwał wszystkich za 
serce. 

Referaty rozpoczęło przemówienie sekre- 
tarza generajuego p. Sadło o potrzebie za- 
łożenia Centralnej Kasy Samopomocy. Pan 
Sadło wygłasza z naciskiem zasadę, że 
wspólna praca, oparta na zrozumianym przez 
wszystkich celu prowadzi do pozytywnych 
rezultatów. — Naszem hasłem jest— «Cześć 
wspóluej pracy» —kończy p. Sadło—niechże 
ta wspólna praca da nam nową organizację, 
jaką będzie Centrajina Kasa Samopomocowa: 

Powstaje p. prezes Czerwiński i ogłasza, 
że Zarząd Związku Tow. Wschodn. Francji 
uchwalił rezolucję, aby prosić pava marszai- 
ka Piłsudskiego o objęcie patronatu nad 
Związkiem. Rezolucję tę poddaje pod głoso- 
wanie, a w odpowiedzi zebrani huraganem 
oklasków stwierdzają swą zgodę. 

Podnosi się pan Partyka—doradca praw- 
ny Związku, Teraz na bok sentymeaty, 
bo następuje Ścisły, fachowy referat o Cen- 
tralnej asie Zapomogowej. W żmudnym, 
cyfrowo opracowanym elaboracie roztacza 
„. Partyka przed słuchaczami obraz niedoli 
chorego robotnika, pozostałych po zmąrłych 
rodzin i pozbawionych pracy bez własnej 
winy. W tych trzech wypadkach samopo- 

kiam myśli i zastanowienia ulotniła 
się. I tu życie samo wysuwa ludzi z 
najdalszych forpocztów: zdemobilizo- 
wanych żołnierzy idei państwowej, a 
są mimi na tyły ściągniąci zakordó- 
newcy z nad Sožy, Dalepru i Džwi- 
my, Ludzie zahartowani wśród ciągłych 
walk, których uciechy życia w postaci 
modnego fraka nie pociągną. Właśnie 
ci ludzie powinni skupić się dla „e- 
budzenia tego co już zaczęło drze- 
mač*—a ce wielu w Polsce po po: 
wstaniu państwa wydaje się zbędnem. 
a mianawicle idej i myśli przewodniej. 

Wyrazem tej czystej bezmaterjal- 
nej służby jest dla nas zakordonow- 
ców Józef Piłsudski, z własnej woli 
osamoinieny w Belwederze, a przez 
to postawiony po nad spory i zgrzy- 
ty ujadających się partyj. —Po sremot- 
mej klęsce, którą w zaczątku bylu 

państwa poniosły kadry maszej myśli 
politycznej: n. demokracja i P. P, S. 
Marszałek Piłsudski poszedł po dro- 
dze dyktatury sumień i serc obywa: 
teli polskich, Dziś on zmusza wszy: 
stkich, dla których dobro Państwa: jest 
ponad uciechy i przyjemnostki życio- 
we do wykrzesania z swych głów 
i serc maksimum patryotyzmu i dobrej 
weli—ktėra jako ta kula śnieżna wo- 
kół siebie malepiać winny zdrowe 
fednostki wśród otoczenia* 

l oto my zakordonowcy, Osamot- 
niemi i zbyt jeszcze mało zrozumiani 
przez otoczenie, „dziady” jak by nas 
nazwał twórca Tryoletow, Jan Tarwid, 
doszukać winniśmy w swej „terbie 
dziadowskieį“ tego:: 

Czego często dusza łaknie 
Czego w skarbcu króla braknie. 

moc wychodźtwa jest konieczną, a może być 
uskutecznioną tylko wówczas, gdy rzesze 
robotnicze zrozumieją, że ofiara mała, w po- 
staci kilku franków, ale płacona w krytycz- 
nych chwiląch życia da trwałe oparcie sa- 
mopomocy. 

P. Partyka nie poprzestaje na słowach. 
Rzuca cyfry za cyframi, oblicza, sumuje 
ina zimno dochodzi do wniosku, że— 
Centralna Kasa Zapomogowa przy wkład: 
kach po 2 franki miesięcznie od ubezpieczo- 
nych będzie samowystarczalną. 

Długa i źmudną była praca nad tym re- 
feratem, nie na błyskotliwych frazesach, ale 
na ścisłym rachunku oparta. Słuchaliśmy z 
zapartym oddechem, boč chodzi tu przecież 
Q dzieło wielkie, dzieło filantropijne, zle na 
samopomocy wychodźtwa polegające. Ani 
słowem teferent nie wspomniał ©... sub- 
wencjach, nie.—apelował, przedstawiał i ob: 
liczał, opierając się na zdrowym zmyśle wy- 
chodźtwa, wierząc w jego siłę 1 rozum. 

Po referacie rozwinęła się ożywiona 
dyskusja, w której braji udział wszyscy de- 
legaci. z. 
  

Z brzegów Riwiery. 
Nicea w styczniu 1928 

— Korespondencja Słowa — 

Zbliżający sią karnawał w Nicei 
jest pięćdziesiąty z kolei, Jubiłzusz 
wesołości i śmiechu znajdzie swój wy: 
raz w zwiększonej liczbie atrakcyj ped- 
czas krótkiego a hałaśliwego pano- 
wania króla karmawałowego. Stały ko- 
mitet zabaw, „Comiltć des Fėtes“, 
którego wieloletnim członkiem jest 
Pelak, hr. Rohoziński, zawczasu dba 
o urozuaicenis Sezonu zimowego i 
wszystko zgóry ustalił, Ukazał się 
właśnie bogato ilustrowany program 
zabaw karnawałowych w Nicei i in: 
nych miejscowościach „Jasnego brze- 
gu*, w postaci ozdobnego zeszytu e 
44 stronicach, wvdanego przez reda- 
kcją dziennika „Eclaireur de Nice“. 
Na pierwszem miejscu figurują oczy- 
wiście fety i zabawy micejskie, a więc: 
wyścigi, defilada Króla wescłków w 
otoczeniu świły i różnych grup w ko: 
stjumach i maskach, corso z pochod- 
niami, iluminacje i ognie sztuczne, 
konkurs dekoracji fasad i balkenów, 
weglione czyli bala maskowe, reduty 
biała i kolorowa w kasynie miejskiem, 
bai ludowy w śródmieściu na placu 
Massena, w»lka kwiatowa i bal ko- 
stjumowy dla dzieci. Dai zabaw prze- 
płatają: wystawa sztuki belgijskiej, 
wystawa psów, wystawa kwiatów i 
płodów rolniczych, wielka feta pod 
gołem niebem urządzona staraniem 
urzędu departamentalnego  hygieny 
socjalnej. Z różnych pokazów i ma- 
nitestacyj spertowych jakoto: turnieja 

  

Kino- еа ээ Olonja* 
ui. A, Miokiewicza 22: 8 Smosarska 
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Dziś! Po raz ostatni w Wilnie! w nowem oprącowaniu. <Złota Serja» produkcji Polskiej. 
BA musi zobaczyć. Pieśń gabi Z". 4 S owi a 

«6 społeczny dramat sajonowy w aktach. w|z słynnej powie 
o „„TRĘDOWATA łównych: LR ekranu polskiego J“ 

i JÓZEF WĘGRZYN. Realizacja i režyserją: Edward Pucharski 1 Józef 
› ęgrzyn. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, 

Dia młodzieży dozwolone, Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę nieważne. 
godz 330, ostatni seans o g, 10.25. 

Jadwiga 

е
@
 

litszych) galę Początek O, Zachodnej, * 

wicza 42 m. 11 w 
  

teatr „H elios“ 
Wileńska 38. 

Dziś ośtatai dzień! Film, o k órym będzie mówić Wilno! 
Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej: sławy 

Film, który oszałamiał Potęga wrażeń! W roli głównej DOLORES - DEL - RIO niezapomniana 
«Katjusza Masłowa» z flimu <Zmartwychwstanie». Ten film — to wielka manifestacja życia. Film, 
przewyżSzający <Wieiką Paradę» zarówno rozmachem i ogromem scen zbiorowych. Prawdziwe 
oblicze wojennego frontu. Podobnych scen nie w dzieliśmy w żadnym filmie. Arcysensacja 1928 r. 
Początek seansów: 0 godz. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz, 

„ŚWIAT w PŁOMIENIACH" 
7634: 1 A. 
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roniks, zam tamże. 

  

Miejski Kinematograi 

Kaitaratno-Oświatowy w 

włącznie 
Od dnia 25-go d. 29go stycznia r. b, 

lą wy wietlane filmy: „Sieroty w puStyni”setsacyjny dramać w akt 
roli głównej: genjalna Marion Davies, Nad program: 1) Kronika <«Swiatfilimu», 2) 
rwonego kapturka» w 1 akcie, W poczekajni koncerty radjo. Lrkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza 

«Rycerze 

Za MARKI POCZTOWE | 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estońskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpaspo- 

wzamian marki 
ofonjalne i państw poza- 

europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 

<ROZKOSZ—Weroni Wilnie, ul. Mickiewicza 21, eronika Polakównt» 

nych. Firma istnieje od 1927 

7635. 1, A, <Radziwiłowski Joś Hoduciszkac: 
Swięciańskim, apteka. Firma kod alien BG 
Radziwiłowski Joś, zam. tamże: 

nzermierskiego, wyścigów  automobi- 
lowych i kolarskich, rzgat międzyna- 
rodowych ete., największe zaintereso- 
wanie budzą międzynarodowe konne 
wyścigi wejskowe, w których rok- 
rocznie uczestniczą oficerowie polscy, 
zdobywając najpierwsze nagrody wraz 
ze sławą najdziełniejszych jeźdźców 
świata. Słynne te wyścigi odbywać 
się będą od 17 do 29 kwistnia. Ogół 
nagród wynosi 163 000 fr. oraz pu- 
ary: «Coupe des Nations», jako wiel- 
ka nagroda ministerstwa spraw za- 
granieznych, tudzież «puhar armji pol- 
skiej», jako «Prix de arm e polo- 
'nalst». Oprócz ogólnej recepcji ofi- 
cjalnej urządzonej przez municypal- 
ność Nicei oficerowie nasi niewątpli- 
wie przyjmewati będą jak i zeszłych 
lat, przez tutejsze Kało Polskie. 

Gdy mowa o jedynej mad Rywię- 
rą polskiej instytucji społecznej. 
zaznaczyć należy ogólną żywolność i 
rozwój maszego koła, a w  szczegól- 
ności ożywienie życia towarzyskiego 
pod egidą ebecnego zarządu z ener. 
gicznym jego prezesem p. Ignacym 
Łążyńskim na czels. W lokalu koła 
(Rue Fajóćvy 14) ma zebraniach ta- 
warzyskich, t. zn. herbatkach tańcu- 
jących, z produkejami  artystycznemi, 
spotykają się Polacy st le tu zamiesz- 
kali z rodakami czasowo bawlącymi 
ma Riwierze; wprowadzani są także 
goście innych narodowości, sympa- 
tyzujący z kolonją pelską. Prosperują 
bbljotzka I czyteldia koła, która ka- 
rzystająt z ofiarności niektórych re- 
dakcji, Otrzymuje pisma bezpłatnie, 
jedynie za zwrotem portorji. 

Przyjezdni Polacy, a i miejsżewi, 
korzystają z informacji i usług pol- 
skiego biura podróżniczege „Franco- 
pol”, czynnego w najbližszem ва> 
siedztwie koła. 

Na zakończenie kilka słów o ро- 
godzie. Krótkotrwały okres de szóso- 
wy już minął. Przed miesiącem mie- 
liśmy niezwykły widok śniegu, który 
na kilka godzin  pobielił drzewa, 
wprawiając południowców w oałupie- 
nie, a nam dając złudzenie zimowego 
obrazu kraju ojczystego. Obecnie 
„mamy (u wiosenne dni, ciepłe i sło- 
neczne. M. Z, 

Perlmūttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 

datniejs: fat do  bielizn 
is i = malkrekieh. й 
Odznaczona na wystawach w Brukseli, eq 
Medjolanie t Paryżu złotemi medalami. | 

Wszędzie do nabycia. 8 

  

francuskiego 
angielskiego 

udziela doświadczona 
nauczycielka, 

ul. Rzeczna 11-8—11, 
(róg Zakretowej, vis-a- 
vis Uuiwersytetu). 

Europy 

niedziele i święta 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794 

w 
sklep kojonjsiny i naczyń kuchen- 
roku. Właściciel Polakówna We- 

2562—VI 

a pow. 
istnieje cd 1927 roku. Właściciel 

2563—VI 

są największą w Europie rewją wzorów 

i najkorzystniejszym na Świecie rynkiem 
zakupów '% ięcej niż 1600 grup towa- 
rów 2 wszystkich gałęzi przemysłu 
będzie reprezentowanych 10000 wy. 
stawców z 21 krajów zaprezentuje 
ostatnie zdobycze swej produkcji. 

Targ ogóluy od 4 do 10 marca 1928, Wielki Targ 
Techniczny i Budowlany od 4 do 14 marca. 
Targ Włóklenniczy od 4 do 7 marca, Targ na 

{ Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca. 
uformacji udziela zgłoszenia przyjmuje 
Urząd Targowy w Lipsku 

oraz Przedstawiciel na Polskę 
WŁADYSŁAW GLAZER 

w Warszawie, 
Al: Jerozolimska 41. Telef. 230 55. 
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FORTERIĄNY, PIANINA i FISHARMONJE 

K. DĄBROWSKA 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo do 
nych i Krajowych fabryk. 

58— 2—1 SPRZEDAŻ i WYNAJEM. 

  
ych Zagranicz- 

  

  

Najlepsze 

instrumenty 

Geodezyjne 

Teodolity, 

niwelatory, 

astrolabje, 
goniometry, 

p'animetry ete, 

  

powszechnie znanej firmy 

Gusiao HEVdė, prezno 
rėwniež 

taśmy miernicze i ruletki w wieikim wyborze 
tyike w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„Opiyli Rubin =: 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r )   

Sala Miejska : k 
(wi, Osirobramaka 5) ns 0 godz, 10. Ceny 

о. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów © godz: 4. Ostatni seans 
fleiów: parter 80 gr., balkon 40, Lb 
Następny program: <PRZEZ DŻUNGLE i PUSZCZE>». 

  

Ś „Wanda“ Wielka 
Polskie Kino 

Rudolfa 

Poleca: 

Urządzenia Kreślarń 

    

BANK ZIEMIAŃCKI 
NE w Warszawie. 

' Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
Przedstawicielstwo w Wilnie 

ul, Wileńska 30, tel. 4— 43, 

Nabywa majątki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komisowej z 

wydaniem awansu. 

Likwiduje serwituty. 

Sporządza pomiary. 

Wyjednywa przy parcelacji 

terminowe. 

pożyczki długo- 

EFEELEJEJE] 

  

Dziś! Najnowsze arcydzeło genjalnego Freda Niblo twórcy ° 66 
‹Веп-Ншіа›, ро‹ішд‚пупве] 8;:ъоіуіеісі Aleksandra Dumasa „Dama Kameljowa 
(Królowa półświatka) dramat w 12 akt. w rolach gł. urocza Norma Talmadge 

Walentina — Roland Gilbert, To czego jeszcze niebyło. 

G. GERLACH _ oorsznon— Tomka 40. E 
Fabryka instrumentów geodezyjnych i rysunkowych 

Teodolity — Niwelatory — Busole 

Kierownice — Toromierze — Łaty 

Libele — Taśmy stalowe — Miary 

wszeliego rodz aju, 

Planimetry i pantografy G. Coradiego 

Arytmometry <ORYGINAL-ODHNER» 

jedyny zastępca 

Nowootworzona chrześcijańska 
pracownia krawiecka p. f. 

„ODZIEŻ    

  

Przyjmuje wszejkie roboty pod kie- 
ф rownictwem specjalnych  krojczych, 
4 za gotówk 

powierzonych materjałów. 

Przy pracowni specjalny 

kurs nauki kroju 
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Kto zbiera MARKi POCZTOWĘ DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Micki wicza 42 m. 11 viela I święte 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dsiał A — w dniu 31—XIL 1927 r, 

„7591. į: A. «Wiguszyn Jankiel» w Kiemieliszkach, pow. 
. Święciańskim, sklep kolonjalno-galanteryjny. skór i Żelaza. 

Firma istnieje od 1924 roku, Właściciel Wiguszyn Jankiel, zam: 
" tamże: - = GA * » 2556—VI 

„7508. |. A. <Wołodzko Mera» w Hoduciszkach, pow. 
Swięciańskim, sklep kolonjalny, naczyń i żelaza. Firma istnieje 
cd 1925 r. Właściciei Wołodzko Mera, zam. tamże. 2557—V 

7599.1. A. «Wołowicz Benjamin» w Kołtynianach, gm. 
Z pow. Swięciafiskim, sklep mięsa. Firma isinieje 
od 1925 roku, Właściciel Wołowicz Benjamin, A TŽ 

558—VI 

7600. |. A. <Zojdlin Iser> w Drui, pow. Brastawskim, 
drobna sprzedaż towarów łokciowych. Firma istnieje od 1897 
roku. Właściciej Zajdlin Iser, zam. tamże. 2559—VI 

w dniu 7—l, 1928 r. 
1632. I, A. <Okonowicz Władysław» przy st. Dukazty, 

pow. Swięciańskiego, bufet, Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
šciciel Okonowicz Władysław, zam. tamże." 2560—V1 | 

7633. |. A, «Pirutyńska Bejla» w Drui, pow. Brasław: 
skim, drobna sprzedaż skór. Firma istnieje od 1922 roku. Wła* 
ściciel Pirutyńską Bejla, zam, tamże. 2561 —VI 

    1 ma raty z własnychi @ 

© 
® 

„ Ostrobramska 21, sklep dew 

|) skim, drobna sprzedaż towarów 

  między 11 a 1 e 194 

1636. |. A. <Ryng Mowsza> w Dryświatack, pow, Bra- 
ławskim, skup bydła i ryb celem odsprzedaży. Firma istu eje 
od 1923 r: Właściciel Ryng Mowsza, zam. tamże.  2564—VI 

1637. 1. A: <Rywkin Mowsza> w Drui, pow. bBrasław. 
skim, skup zboża, lan i siemienia w celu odsprzedaży, Firma 
istnieje cd 1926 roku. Właścicieł Rywkin Mowsza, zam. tamże. 

2565 — VI 

7638. 1. A. <Sakowicz awaria w Wilnie, ul. 
я ny i swiec. Firma istnieje od 

1901 roku. Właścicielka Skonis Wilhelmina, zam: an 
2566—VI 

7639. 1. A. «Szczepaniak Jan» w Słobódce, pow. Bra- 
sławskim, restauracja. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Szczepanisk Jan, zam. tamże. 2567—VI 

7640. 1. A. <Szerei Chaja> w Opsie, pow. Brastawskim 
sklep towarów kołonjalnych, gatant eryjnych i łokciowych. Fir- 
ma istnieje od 1924 roku. Właściciel Śzerel PR, tamże, 

2568— VI 
  

1641. 1. A. <Szerman Gabryel» w Drni, pow. Braaław- 
jożywczych i iytuniowych. 

Frma istnieje od 1 roku. Właściciej Szerman Gabrye|, zam. 
2569— VI tamże, 

1642. |. A. <Szpakowski Władysław» w Drui, 
Brasławskim, herbaciarnia i zakąski. Firmą istnieje od 1922 r. 
Właściciej Szpakowski Władysław, zam. tamże. 2570—V 

7643. I: A. <Szulman Nachel> w DryŚwiaiach, pow. 
Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczych, kolonjal- 
nych, galauteryjnych i wyrobów tytuniowych. Firma istniejej od 
1927 r. Właściciel Szulman Rachel, zam. tamże.  2571—VI 

7644. 1. A. <Wajnszteju Jankiel» w Brasławiu, ui. Pił- 
sudskiego 93, sklep towarów bławatnych—sprzedaż drobna bez 
wyrobów wytwórniejszych. Firma istnieje od 1919 roku. Wła. 

„ściciel Wajnsstejn Jankiel, zam, w Brasławiu, zm = 

pow. 

  

w dnin 31—Xil. 1927 r. 
7601. L. A. <Zajdlin Sonia» w Drui, pow. Brasławskim, 

zajazd, Firma istnieje od 1920 roku. Właścicielka Zajdlin Pesia - 
Szejna (Sonia), zam. tamże. 2573—VI 

1602, t. A: <Zilberg Sora> w Brasławiu, ul. Piteudskie- 
go 145, herbaciasmia i zakąski. ;Firma istnieje od 1926 r. Wła- 
ściciel Zilber Sora, zam; tamże. „ 2574—VI 

1603. I. A. <Żojdz Feliks» w Brasiawio, ul. Piłsudskie- 
go 145, sklep spožywčzy, bakalejny i galanierji. Firma Istniej< 
od 1927 roku. Właściciel Żojdz Feliks, zam. tamże,  2575—Vi 

w dnia 3—%, 1928 r. 

7606. 1: A: <Lera-Cypa Elterman> + Wiinie, ul. Porto. 
wa 5—19, wytwórnia obuwia. Firma istnieje od 1927 r. Wła- 

  

  

* fclciel Elterman Cypa, zam. w Wiinie, przy ul. Portowej 5—19, 
Prokurentem jest Burszteja Jakób, zam. w Wijnie, ul. Parto- 

"wa 5—19. 25 
  

7607. 1. A. «Bielun Ignacy» w Opsie, pow. Brasław- 
Bkim, restauracja. Firma isinieje od 1925 roku. Właściciel Bie- 
iun igonacy, zam. tamże. 2577—VI 

w dnia 4—1. 1928 r. 
1608. 1. A. <Dsgowicz Samuel» w Słobódce, pow. Bra- 

sławskim, sklep galanteryjay i tytuniowy. Firma istnieje od 
1913 r. Właściciel Dsgowicz Samuel, zam: tamże. 2578—VI 

7609. 1. A. <Darszen Rywa> w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna Sprzedaż towarów  skórzano-bakalejnych. Firma 
istnieje od 1 roku, Właściciel Darszen Ryn = tamże. 

  

 



  

EKSPORT DRZEWA, 
|| Wywėz drzewa od szeregu lat nych. Wedlug tymczasowych obliczeń 

| wzrasta, zwłaszcza znaczną zwyżkę Głównego Urzędu Statystycznego wy- 

wykazuje rok ubiegły, co znajduje wóz drzewa i materjałów drzewnych 

się w pewnei zależności od wzrostu w grudniu 1927 r. i za cały ten rok 

. „apotrzebowania rynków zagranicz- przedstawiał się następująco: 

   

  

    
   

    
   
    

    

    

    
   
    

   

    

     
   
    

  

   

   
     

    
   

   

    

   
   

    

    
   
   
   
   
   
   

    

    
   
   
    

   

  

   

  

  

  

  

  
  

  

Tonny | Tysiące fr. złotych 

Drzewo Gu: | Sycz.g usz. | Grudz.| S'vez.-grucz, 

1927 Į 1927 | 1926 1927 19271 1926 

“| Mat. i wyroby drzewne | 485165 642643014970017] 32089 368412 206811 

: Papierówka 133369] 1272902,1125769 4878] 40355; 27261 

k. Kopejniaki i okrągl- 91987|1099205) 899551 2632] 28540) 18482 

$ Kłody, klocei dłużyce | 607063|1451679| 700401į — 41201 75082] 27420 
Biale, deski i łaty 146878)2004222]1493175] 155974 174710; 93142 

Słupy telegraficzne 1767] 64403! 84688 84 2682) 2705 

Podklady kołejowe 17879] 228768) 312187 1497] 14780) 14760 

Wyroby bednarskie 2747] 37691] 41519 410] 6154] 5528 

Meb'e wszelkie 639 6084 5500, 744 7033 6129 

| Forniery klejone i wy- 
pe 8) 2 nich 2211] 21548] 17430 895 8807, 5615 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Osuszanie bagien. W dniu 
wczorajszym inž. Olszewski wygłosił 
w sali Stowarzyszenia Techników od- 
czyt © osuszeniu bagien w wojw. 
Wileńskieam. Streszczenie odczytu i 

Wywóz zatem wzrósł 0 blisko 30 

roc., wartość absolutna o 48 proe. 

I W zestawieniu da roku 1926 zmia- 

my zaszłe w stosunku do peszcze- 

 gółnych artykułów wywozowych @- 

razuje poniższa tabela, której znak 

minus oznaćza spadek, zaś cyfry nie 
| zaopatrzone znakiera wykazują wzrost 

U procentach). 
ilość wartość 

  

"papierowka 13 35 S Ends? 

 kopalniaki i okrąglaki 22 33 [NIEDZIELA 

kłody, kloce i dłużyce 81 100 29 Dziś Wscbód sł. g. 7 m. 29 
bale, deski i łaty 34 53 Waadokć 

fhiupy telegrzficzne — — 24 23 = ' Zach. sł. o g. 16 m, 27 

podkłady kolejowe  — 27 27 н 

wyroby bednarskie — 10 20 A 
meble 9 5 Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

forniery 23 27 Meteorologji U. S. B. 

a dnia 28 —1. 1028 r. 

Cyfry te mie są zbyt pocieszające, Utónienia 169 

świadczą bowiem o istnieniu nie- średnie w mia, | 

sprzyjających dla rozwoju  na- ea” и ma | 506. 
sżego przemysłu drzewnego — Коп- 

| junktur, wobec których wywóz 

materjału  mieobrobionego wzrósł 
© przeszło 80 proc. Czasopismo fa: 
chowe «Przemysł i Handel Drzewny» 
tłumaczy to wojną gospodarczą z 

Niemcami | zakazem przez nie wy- 
danym w kierunku przywozu materja- 

łu tartego z Polski. Dopiero nastę- 
pnych kilka miesięcy—czytamy tam— 
wykażą, czy nasz przemysł tartaczny 

jest dostosowany technicznie | ku 
piecko do nowej sytuacji, to znaczy, 

ma tyle sił, by nie potrzebował się 
ozwijać w cieplarnianej atmosferze 

dalekoidącej pomocy Państwa, która 

zresztą na dłuższą meilę jest niemo- 

źliwą. Usprawnienie pracy naszych 

tartaków jest możliwie, ponieważ pod- 

czas wvjny z Niemcami, t.j. ad koń- 
ca 1925 r. do końca 1927 r. powię- 
kszył swoją produkcją z 1.139.588 t. 
na 2004 222 t, = 76 proc. 

Wracając do wzrostu vywozu 

surowca należy uznać, że rzeczywi: 
ście jest wprost przerażający, Wywóz 

kłód, kloców i dłużyc w roku 1925 
wynosił 4947 tysięcy ton, zaś w 

1927 — 1451,7 tysięcy czyli o 200 

proc. więcej. 
Dia nas sprawa ta  tembardziej 

jest aktualna, że w tym wywozie na- 
sze kresowe województwa — wileń: 

skie i Nowogródzkie—przyjęły najwię- 
kszy udział, wówczas gdy nasze tar- 

jaki bynajmniej, swej wydajności nie 

Opad za do- 
bę w mm, 

Wiatr j Południ: 
przeważający Pw, 
Owa gi: Pochmurno. 

Minimum za 406% — —80С, я 
Tendemcja barometryczna: Spądek ciśnienia. 

KuŚCIELNA. 
— (e) Rocznica św. Franciszka 

Salezego. Jak już podawaliśmy dziś 
w niedzielę dn. 29 b.m. odbywa się 
w kościele P.P. Wizytek- doroczna 
uroczystość św. Franciszka Salezego 
biskupa, założyciela zakonu s. s. Wi- 
zytek. 

Przy całodziennem wystawieniu 
Najświętszego Sakramentu uroczystość 
dzisiejsza rozpocznie sią prlmarją o 
8. 7 rano, następnie o g. 9-ej woty- 
wa, o g. 11 sumia. Kazanie podczas 
sumy wygłosi ks. prof. Cz. Falkow* 
ski. O g. 5-eį pp. nieszpory.i kon- 
kluzja, 

URZĘDOWA. 
—Przyjazd delegata Min. w. R. 

1O.P. do Wiina. W celu doko- 
mania wizytacji szkół wiieńskiego o- 
kręgu szkolnego przybywa w naj- 
bliższych dniach do Wilaa specjalny 
delegat Min. Wyzneń Relg. i Ośw. 
Publ. p. Morawski, który obecnie wi: 
zytuje szkoły w Grodnie. 
—Konfiskata białoruskiego pis- 

ma „Naród”. Urząd Komisarza R:ą- 
du na m. Wilne zarządził w dniu 
wczorajszym konfiskatę białoruskiego 
pisma, wychodzącego w Wilnie p. n. 
„Naród” za umieszczenie artykułu 
p». t „Bezpartyjay blok współpracy z 
Rządem”. 

W treści tego artykułu dopatrzo- 
a mo się cech przestępstwa, przewidzia- 

zwiększyły. = Ra U art. 1 Rozporz, ydenta 
у | 

  

Słuszne żądania : 
mieszkańców Łosiówki. 

Mieszkańcy podmieścia „Łosiówka 
Kojonja*, wystosowali do Radnych 
12:tki zbiorowe pismo, podpisane 
przez sto sześćdziesiąt osób, w któ- 
rem proszą o interwencję w sprawie 
mastępującej: 5 | 

Latem 1922 Dowództwo 23 p. uł 
zajęło pod plac ćwiczeń znaczay te- 
TEN przylegający do ulicy Pionerskiej 
i Tuskulańskiej- Plac ogrodzony zo* 
stał drutem kolczastym, a przez te 
„Łssiówka Kolonja* odcięta została 
od miasta. Przedmieście te i bez tego 
już znajdujące się w okropnych wa- 
runkach komunikacyjnych odcięte zo- 
stało zupełnie od rynku Kalwaryjskie- 
5 i ulicy K+Iwaryjskiej. 

Prócz względów matury gospodar= 
czej przeciwko krzywdzie wyrządzo- 
nej mieszkańcom „Łostówki Koloni” 

tmawiają jeszcze i obawy o stan 
bezpieczeństwa. W razie wypadku 
"pożaru straż ogniowa objeżdżać musi 
dookoła, a dziatwa szkolna z nasta- 
niem dni słetnych brnąć musi po 
kolana w błocie miast jak dawniej, 
iść ulicami Pionerską lub Tusku- 
lańską. 

Mieszkańcy poszkodowanej dziel- 
nicy składali już odnośne podanie do 
Magistratu, pozostało jednak eno bez 
odpowiedzi. O>ecnie wysuwająca się 
kwestja budowy mostu przez Wilję 
dała asumpt mieszkańcem „Łosiówki 

SPORT. 
W celu propagandy narciarstwa  Ośro- 

dek W. F. Wilno łącznie z ośrodkiem nar- 
ciarskim AZS Wileńskim organizuje w dniu 
4 i 5 lutego rb. AE ię 

agandowe, zawoda wezmą 
Sai narciarze: Warszawy, Grodna, Piń- 
ska, Mołodeczna i Wilns, wojskowi, policja 
i cywilni. Ь 

ъ В‚іе 18 = na terenie dla senioiów 
bez wzg! na klasę. 

2 Bieg 7 klm. dla początkujących, sto. 
warzyszonych i niestowarz 

3. Bieg 6 kim, dia młodzieży szkolnej 
ad lat 16 tu. 

4. Bieg 4 klm dia Pań. _ 
5. Bieg 10 kim. z obciążeniem dia woj- 

skowych i policji. 
6. Skoki. - Е 
7. Jazda sztuczna popisowa i konkur: 

sowa. 
Wszystkie kluby sportowe chcące wy- 

stawić swych zawodników do powyższych 
zawodów są proszone o zgłoszenie 51 za- 
wodników z podaniem wieku zawod. i ro- 
dzajn konkurencji do której ma sianąć zgło: 
szony. Zgłoszenią przeyłeć do kier. ofrod= 
ka w.f. Wilno ul. Dominikańska 13 do 
dnia 2 lutego br. 

Niestowarzyszeni amatorzy narciarze 
proszeni są o osobiste względnie listowne 
zgłoszenia również w powyższym terminie 
u kierownika ośrodka w, f. Wilno, 

Dokładne riejsce, bieg trasy zawodów, 
miejsce i czas zbiórki zawodników jak rów" 
nież program godzinny podane będą osob: 
nym komunikatem. 

"ALT RST ZR AAA 2 TR ZOSP WERK ZKZ 

Kolonja* do poczynienia starań aby 
most ten wybudowaty został y 
ulicy Cichej, co pozwoliłoby zanied- 
banej dzielnicy uzyskać połączenie z 
Aatokolem.   

StB 

KURIER GOSPODARCZY 
dyskusji wraz z nasuwającemi się u- 
wagami podamy w następnym nu- 
merze; 

— Otwarcie Szkoły Ceramicz- 
nej w Nowej-Wilejce. Magistrat 
m. Nowej Wilejki zwołuje na dzień 
31—1 1928 r. o godz. 10 m. 30 ре- 
siedzenie w sprawie otwarcia Szkoły 
Ceramicznej w Nowej-Wilejce z udzia- 
łem Kierownictwa Zawodowych Kur. 
Rysunkowych dla Rzemieślników Wil. 
Tow. Art, Plastyków. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 stycznia 1928 +. 

Dowizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno 

Hojandja 35970. 36060. 35880, 
Londyn 43,445, 43,55 43,34 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryż 35,05, 35,14 — 34,965 

Praga 26,415 26,48 26,35 
Saw ajcarja 171,70 17213 171 27 
Wiedeń 125,65 125 96 125,34 
Włochy 47,22, 47,34, 41,10. 

Feplerp Procentowe 

Dolarówka 6250 —— 
Poż. dolarowa 85,25 — — 
5 proc konwers, 67. 
Konwers. kolejowa 61. 
kolejowa 102,— 
Listy B.ku Gosp. Kraj, i B.ku Roln. i obi. 93 
8 proc. ziemskie 82— —.— 
4 1 pół proc. ziemskie 57,25 56,75 
8 proc. warsz. 81. 
5 proc. warsz. 65. 

\ 

  

KRONIKA 
BAIEJSKA 

— Kto ma się rejestrować w 
poniedziałek. W poniedziałek, w 
myśl rozporządzenia uprzedniego zgło” 
szą się do Magistratu: fryzjerstwo, 
golarstwo, perukarstwo i introligator- 
stwo. 

— Co hamuje budowę łaźni, 
pralni i pływalni, Kwestja bude- 
wy pływalni, zaprojektowana przez 
ośrodek P. W. i W.F. po porozu- 
mieniu się z Magistratem została za- 
łatwiona w ten sposób, że postano- 
wiono połączyć w jeden kompleks 
pływalnię, łeźiie miejską i pralaię. 

Mając do rozporządzenia gorącą 
wsdę wychodzącą z elekirowni oraz 
jeden z kotłów, dziś już nieużywany, 
przedsięwzięcie to byłoby niewątpliwie 
rentownem, nie mówiąc już o jego 
celowości. Ośrodek P, W. zgodził się 
przekazać Magistratowi 60 tys. zł 
przeznaczonych na budowę pływalni, 
a prócz tego, jak się dowiadujemy do 
rozporządzenia Magistratu może być 
suma 1800000 zł, przyznana jako 
pożyczka (1.500.000 Bank Gospodar 
stwa Krajowego i 300000 Państw. 
Inst. P. W.), sė tych udogod- 
nień Magistrat nie może zebrać się 
ażeby zdecydować ostatecznie i przy- 
stąpić do prac przygotowawczych. 

Wiosna zbliża się, a z nią naj- 
wyższy czas rozpoczęcia robót, Spra* 
wa pływalni stała już na debrej dro- 
dze, niechże więc obetnie z racji przy” 
słowiowej powolności Magistatu nie 
będzie zaprzepaszczona, 

‚ SZKOLNA 
— Z komisji egzaminacyjnej 

dla kandydatów na nauczycieli 
szkól śrecnich. Egzaminy dla kaa- 
dydatów na nauczycieli szkół średnich 
(normalne i uproszczone) odbywać 
się będą corecznie w trzech okresach, 
jesiennym, zimowym i wiosennym. 
Okres zimowy egzaminów w roku 
bieżącym trwać będzie od 5 do 15 
marca. Kandydaci, którzy pragną przy- 
stąpić do egzaminów klauzuvowych 
i ustnych w tym okresie, winni zgło- 
sić się w tym celu na piśmie do 
komisji egzaminacyjnej, w terminie 
do 25 lutego, składając jednocześnie 
przepisaną opłatę. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechne wykłady uni- 

w ckie. W niedzielę, dn 29.g0 
stycznia 1928 roku o godz. 7.ej wie- 
czorem w sali Sniadeckich Uniwer- 
sytetu prof. Stefan Srebrny wygłosi 
odczyt p.t. Stanisław Wyspiański 
(Część I.) 

Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 gr. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Odroczenie zebrania. Wo- 

bec spodziewanego przyjazdu senator. 
Sztbeko prztwodniczący Głównego 
Zarządu Stowarzyszenia „Osieka ре!- 
ska mad Polakami ma obczyźnie”, 
Welne zebranie = stowarzyszenia 
mające się odbyć dn, 30 go zostało 
odłożone ma dni kilka. O dniu zebra” 
mia wyjdą zawiadomienia. I 

Przy- — Walne Zebranie Kola 
jaciół Harcerstwa przy Czarnej Trzynast- 
ce Wil Drnż. Harc. odbędzie w niedzielę 
dn. 29 bm, 6 godz, 12 eį w gmachu Gim- 
maced A. Mickiewicza (ul. Dominikań- 

Porządek dzienny zebrania: 1) Zagaje- 
nie, 2) Sprawozdanie ustępującego Zarządu, 
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 4) Dy- 
z 5) R aaieky mz JP Reik 6) 

ory Zarządu omisji Rewizyjnej Koła 
Bks: 1928, 7) Wolne wnioski. < 

Zarząd Koła prosi uprzejmie członków 
Koł», rodziców harcerzy i sympatyków Czar- 
nej Trzynastki WDH o przybycie na wy- 
mienione Zebranie. 

RÓŻNE. 
— Od Administracji. Zwraca- 

my uwagę że wszelkie wiadomości 
o balach, konćertach, rautach etc, 
zamieszczane są 10 naszej kronice 
jedynie za przewidzianą przez dział 
ogłoszeniowy opłatą. 

-— А. В. С Wychodzi w Wilnie 
piśmidło A. B. C. Niewielu ludzi w 

© 

Znów wysiedleńcy z Litwy, 
Ostatnio w rejonie Olkisnik wła- 

dze litewskie wysiedliły do Polski 
niejakiego Bercuńskiego Józefa i w 
rejonie Rykont — Rynkiewieza Stani: 
sława, zaś na odcinku Orniany 73 mio 

leiaią staruszkę O:ylję Malersch. 
Wszystkich wyżej wymienionych 

wysiedlono, jako podejrzanych © 
sprzyjanie państwowości polskiej, 

Z SĄDÓW. 
Sprawa «34 ech», 

W dniu wczorajszym Sąd Apela- 
cyjny rozpoznawał sprawę członków 
organizacji komunistycznej +w Grod- 

w Me, fiourującą w aktach jako sprawa 
Wilnie wia nawet o tem, że A. B, C 
ma «wileński» dedatek. Przed wyboe 
rami trzeba o tem przypomnieć. Ra 
dakėji A B. C. w tym celu na «taki 
koncept się zmogło». Wydaje doda- 
tek nadzwyczajny o <pochedzie ną 
Moskwę». Słowa prawdy w tem nie- 
ma, lecz A, B. C. uwata że taki spo” 
sób reklamy jest pożyteczny i godziwy. 
Jesteśmy innego zdania, uważając te- 
go rodzału szerzenie nieprawdziwych 
wiadomości za średek reklamowy nie 
zgodny z a. b. c. przyzwoitości i sue 
mienności dziennikarskiej. 

— Zmiana adresu. Zarząd Wil. 
Woj. Oddziału Towarzystwa Obrony 
Przeciwgazowej unrzejmie zawiada- 
mia, że od dnia 16 b. m. przeniesio- 
no lokal urzędowania Zarządu z Za- 
kładu Farmakognozjj U. S. B ul. 
Objazdowa Nr. 2 do lokslu L.O P.P, 
Wilno ul. Wisika Nr. 34 i tamże 
prosimy adresować korespondencję 
skierowaną de naszego Zarządu, jak 
również w tym lokalu udziela się 
wszelkich informacyj i prowadzi się 
administrację Z rządu Towarzystwa. 

— Widowisko dla dzieci. Prze- 
śliczna baśń fantastyczna: «Za siz* 
dmioma górami» o treści nadzwyczaj 
zajmującej i urozmaicenej zsstanie 
odegrana w niedzielę 29 b m, o gedz. 
12 min. 30 w Sali Miejskiej. B lety 
od 30 gr. do 2 zł. do nabycia w ka- 
sie od godz. 11 ej. Dochód przezna- 
czony na Bratnią Pomoc szkoły 
powsz. Nr 34, 

— Jedna z wielu plag wileń- K.O.P 
skich. Do wielu plag, dięczących 
mieszksńca Wilna zaliczyć należy 
zatwardziałość dozorców, objawiającą 
się systematycznem niezapalaniem 
lamp na schodach kamienic. Cały 
szereg klatek schodowych, 'zwłaszcza 
domów ulic dalej od centrum  poło- q 
żonych stanowi 
mieszkańców. 

Zarządzenia w tym względzie wy* 
dane, nie są przestrzegane, co już 
obciąża sumienie organów policy|- 
nych. Czyżby nie było widoków po- 
prawy? 

— cjasełka Maluczkich». Pod tym ty- 
tułem zostaną odeprane w safi G'mnazjum 
im. Słowackiego (Dominikańska 3) w nie. 
dzielę 29 stycznia r. b. o godz. 5 po po- 
łudniu jasełka na rzecz niezamożnych ucz- 
niów_ gimnazjum. 

Ze względu nie tylko na cel, ale i na 
treść sztuki, liczyć należy na liczną frekwen- 
cję, szczególnie pedagogów, rodziców I mło. 
dzieży. W «Jasełkach Maluczkich» rzecz roz: 
grywa się juź po przejściu tradycyjnych 
jostaci jasełek, a rozpoc yna się pielgrzym: 

e dziatwy. Będzie to niejako ciąg dalszy 
jasełek odegranych w innych zakładach 
szkolnych. Jasełka poprzedzi część koncer- 
towa. 

Bilety od 50 gr. do 2 zł. Kostjumy z 
«Ogniska Kolejowego» i kostjumerji 
Markiewicza. 

— Kursa rezerwowych sióstr miło- 
sierdzia Zarząd Wiieńskiego Okr Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża uruchamia z 
dniem 1 marca 1928 r. przy woiskowym 
Szpitalu na Antokrlu czteromiesięczne kurė 
sa rezerwowych sióstr miłosierdzia P. C. K. 

Zajęcia będą teoretyczne i praktyczne. 
Wpisowe przy podaniu 10 zł. wykłady 

i praktyka darmo 
Podania przyjmuje, oraz udziela wszel- 

kich informacji Ppłk. Bobiatyński, ul. Kró: 
lewska 3 m. L codziennie oprócz świąt od 
godz. 16 do 18, 

Liczba kandydatek ograniczona. 
Zarząd Towarzystwa Opieki nad 

zwierzętami w Wilnie podaje do wiado- 
mości członków i sympatyków, że Sekre- 
tarjat Twa mieśsi się przy 1Il Komisarjacie 
P. P. m. Wilna róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej i czynny jest codziennie od godz. 6 
do 7 wieczór, tamże udzielają się informa: 
cje wchodzące w zakres działalności T-wa 
oraz przyjmują się składki członkowskie. 

— Podziękowanie, Niniejszym chcia- 
łabym na tym miejscu wyrazić serdeczne 

ziekowanie przodownikowi Kom. li-go 
. P. nr. 229 za jego pracę w kierunku od- 

nalezienia skradzionych rzeczy. Kradzież po* 
pełniona była dn, 24 b. m. w mles:kaniu 
Zofjl Szykuć przy ul. Drueta 6, na sumę zł: 
100. (—) Zofja Szykuć, 

ZABAWA. 

— Koło Ziemianek Powiatu 
Wileńsko-Trockiego urządza Czarną 
Kawę dnia 5 lutego b. r. w Salonach 
Hotelu George'a. 

Bilety u pp. Gospodvū. 
— Bal Klubu Włóczęców. W 

najbliższą sobotę (4-go lutego) odbs- 
dzie się w sali hotelu George'a Bal 
Akademickiego Klubu  Włoczegów 
Wileńskich. Zapreszenia w Mensie 
Akad (Bakszta 11) od godz. 13.30 
do 1530 u włóczęgi „Кпорк!“, 

— Bal Filmowy. Dnia 1 lutego 
o godz. 11 wiecz. w salonach klubu 
Handlowe-Przemysł. ul. Ad Mickie- 
wicza 33 a, edbędzie się Bal Filmowy, 
urządzany przez Związsk Artystów 
sztuki kinematograficznej w -Wilnis. 

Śród wielu niespodzianek—filmo- 
wanie, teńców, scenek oraz Królowej 
balu. Wejście tylko za zaproszeniami; 
bilety i zaproszenia do nabycia przy 
ul. Garbarskiej 5 m, 19; w dzień ba- 
lu—przy wejściu ad godz. 6 wieczór. 

— Czarna kawa. Pod protektoratem 
Pana Wojewody Władysława Raczkiewicza 
w dn. 11 lutego b. r. odbędzie się w salo- 
nach Klubu kolejowców (b. Apollo) Czarna 
kawa Zwiąsku Akademików woj. Nowo- 
gródzkiego i b. ziemi Mińskiej. Komitet 
organizacyjny dokłada starań, by <Czarna 

istne pułapki dla 

kawa» była jedną z największych atrakcji 
tegorocznej arnawalu, Zaproszenia są już 
wysyłane. Wstęp 4 zł., akad. 2 zł. 

— Wielki bal Czer. Krzyża, Z 
już za sobą ustaloną trądycję, jak się do- 
wiadujemy odbędzie się i8/Il w salonach 
Oficera polskiego. Czysty dochód z tej 
imprezy przeznaczony na potrzeby tej tak 
popularnej i użytecznej instytucji. Nie wąt« 
pimy więc, że Cel, jak równieź sama zaba- 
wa ściągnie liczne zastępy do salonów O!l- 
cera, gdzie niestrudzony Komitet przygoto- 
wuje mnóstwo nowych atrakcji. 

— Doroczna Czarna Kawa na dom 

św. Antoniego odbędzie się tradycyjnie w 
ostatni wtorek karnawału da, 21 lutego rb. 
w Sali Georges'a i trwać będzie od godz, 
7-ej wiecz. do półaocy, 

— Wielki Bazar Karnawałowy. Kto 
chce przyjemnie spędzić czas, posłachać 
koncertów muzyki i Śpiewn, kupić tanio po- 
trzebne i niezbędne rzeczy, wypić szklankę 
wykwintnego wina, lub filiżankę czarnej ka- 
wy z Ciastkami, spożyć porcję kołdunów lub 
flaków, — niech pośpieszy na Bazar Karna« 
walowy, 

Kto pns spotkać swych znajomych 
i przyjaciół, w ich towarzystwie azas mile 
spędzić, słuchając jednocześnie koncertów 
radjowych,—ten niech odwiedzi bazar. 

Kto pragnie spróbować Szczęścia, 
grać na ioterji swój Ios,-ten na 
zarzuci węitę do koszów szczęścia. 

Kto cdwiedzi bazar, — ten niewątpliwie 
dozna szeregu rozrywek i przyjemności, a 
jednocześnie spełni swój obowiązek społecz- 
ny, zasilając kasę Centrali, umożliwi wyjazd 
dzłatwie i uczącej się młodzieży na kolonje 
letnie i wypoczynkowe. 

Otwarcie Bazaru nastąpi w dniu 2-go 
lutego o godzinie  12-tej w lokalu Braci 
Jabłkowskich ul. Mickiewicza 18. 

Centrala Opiek Szkolnych. 
— Bal Korpusu Oficerskiego Ziemi 

Wileńskiej. Dala 11 lutego r, b. w Wiimnie, 
w sslonach Domu Oficerą, odbędzie się bal 
Korpusu Oficerskiego Ziemi Wileńskiej pod 
rotektoratem | Marszałka Polski 
łsudskiego. 

Komitet organizacyjny stanowią: 
Generał Brygady Litwinowicz Dowódca 

Okręgu Korpusu Nr. Il! w Grodnie, Generał 
Brygady Popowicz Komendant Garnizonu 
Wilno i Dowódca I Dywizji Piechoty Legjo- 
nów, Pułkownik Szt. Gen, Kasprzycki Do- 
wódca 19 Dyw. Piechoty, Pułkownik 
Czuma komendant Obszaru War, Wileń. 
skiego, Pułkownik Szt. Gen. Przewłocki Do- 
wódca 3 Samodzielnej Brygady Kawalerji 
i pułkownik Górski Dowódca 6 brygady 
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wy* 
Bazarze 

— IX ty doroczny bal Akademicki. 
Obowią:ki Pań Gospodyń IX go dorocznego 
balu Akademiciiego przyjąć łaskawie raczy: 
ły pp: Achmatowiczowa Aleksandrowa, 
Andrzejewska Janowa, Aleksandrowiczową 
Jerzowa, Bądzkiewiczowa Juljanowa, Baza- 
rewska Stefanowa, Bekerowa Edwardowa, 
Białasowa Stanisławowa, Bohdanowiczową 

acowa, Bochwicowa Stanisławowa, Bo- 
siacka Bogusławowa, Bossowska Francisz- 
kowa, Bujalska Władysławowa, Burhardtowa 
Alekszndrowa, Bujkową Janowa, Czyżowa 
Witoldowa, Dmochowska Władysławowa, Da. 
nasowa Feliksowa, Dunej wa Józefowa, 
Dworakowska Włodzimierzowa, D:lewuiska 
Władysławowa, Ebrenkieutzowa Stefanowa, 
Bnglowa Mieczysławowa, Fedorowiczowa 
Zygmuntowa, F.edorowiczowa Lucja, Filip: 
kowska pułkownikowa, Folejewska Józefowa, 
Gieczewiczowa Hipolitowa, Giż cka Iwono- 
mowa. Glazerowa  Stefanowa, Głowińska 
Antoniowa, Górska Janowa, Gryglewiczowa 
Teofilows, Guikowska Mieczysłąawowa, Ho- 
roszkiewiczówna Wajentyna, Jakowicka Wła- 
dysławowa, Jankowska Antoniowa, Januszkie- 
wiczowa Aleksandrowa, Joczowa Konrado- 
wa, Jundziłłowa Zygmuntowa, Kempistowa 
Stefanowa, Klottowa Janowa, Kłosowa Julju- 
szowa, Koneczna Feliksowa, Korolcowa Jó- 
zefowa, Kopclowa Adolfowa, Kopciowa Wi- 
toldowa, Kozierowska pułkownikowa, Kotwi- 
czowa Janowa, Kownacka Piotrowa, Kowal- 
ska Edmundowa. Kozlińsza Władysławowa, 
Krzyżanowska Bronisławowa, Krasnopolska 
Ottonowa, Kubicka Benedyhtowa, Landauowa 

" pułkownikowa, Latwisowa Janowa, Łączyfu 
ska Stanisławowa, Limanows*a Mieczysła- 
wows, Łokuciewska Janowa, Łvkaszewiczo- 
wa Wiacentowa, Łukowska Luiwikowa, Ma- 
cujewiczowa Ludwikowa, Malecha Janowa, 
Materska Iznącowa, Marcinowsta Klemenso- 
wa, Meysztowiczowa Szymonowa, Miedzia- 
nowcka Wladysławowa, Makowiecka, Mie- 
nicką Aleksandrowa, Michejdzina Kornelowa, 
Mohlowa Wacławowa, Modejska Teofilowa, 
Mrozowska, Obiezierską Marjanowa, Okowa 
Janowa, Opoczyńska Kazimierzowa, Ordy 
łowska Szczepanowa, Orłowska  Zeno- 
nowa,  Osterwiną  Juljuszowa, Otrebska 
Janowa, Patkowska Józefowa, Pigoniowa 
Stanisławowa,  Pietraszewska Janowa, 
Piotrowiczowa _ Wistorowa, a 
Arsenjuszow: O BROWA a, Pogorzelska Stefanowa, Ро- 
owiczowa Botesawowa, Praszałowiczowa 
olesławowa, Priifterowa Janowa, P. 
Pas Mochiewicztwa Sowa 
sczkiewiczowa Władysławowa, Nor: 

wid-Raczkiewiczowa  Mieczysławowa, Re. 
merowa _ Jerzowa,  Rejcherowa Mi- 
chałowa, | Reszczyfiska Aleqsaadrowa, 
Romerowa Bolesławowa, Roguyska Kazimie- 
rzowa. Rudnicka Juijuszowa, Ruciūska Ro- 
manowa, Ruszczycową Ferdynaudowa, Ry- 
dzewska Bronisłąawowa, Safarewiczowa Ale" 
ksandrowa, Samorewiczową Kazlmiersowa, 
Sch'liing-Siengalewiczowa Sergjuszowa, So* poókowa Józefowa, Sowińska Zdzisławowa, 
Stabrowska Piotrowa, Sumorokowa Leono- 
wa, Staniewiczowa Witoldowa, Swiątecka 
Kazimierzowa, Srebrnowa Stefanowa; Stade- 
now Konstantowa, Szmidtowa Władysła: 
wowa, Szczepkowska  Antoniowa, Sznioli- 
sowa Bolesławowa, Szymańska Juljuszowa, 
Tupalska Andrzejowa, Traczewska Cesarowa, 
Trzebińska Józefowa, Umiastowska Broni- 
sławowa, Uniechowska Ludwikowa, Wańko- 
wiczowa Stanisławowa, Waśkowska Euge. 
SD RAWSKA Stanisławowa, Wit- 
kowska Lucjanowa, Wilczyńska Janowa, 
Wilczewską Helena, Wirszyłłowa Romsno- 
wa, Władyczkowa Stanisławowa, Woje- 
wódska Wanda, Wróbiewska Bronisławowa, 
Wyleżyńska Adamowa, Zawadzka Adamo- 
= ZA dia: Rak Włady: 

wowa, «Zdrojewska Zo! Zdziechowska 
Marjanowa, Zielińska. 3 = 

TBATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance: «Uciekła 

mi przepióreczka».: Dziś godz. 16-6j po 
cenach zniżonych komedja St. Żeromskiego— 
«Uciexła mi przepiórecska»... 

— «Fircyk w zalotach», O godzi 20-ej 
komedja Fr. Zabłockiego Fircyk w za' 
lotach»: 

— «Niewierny Tomek> W  poniedzia- 
łek o godz. 20 ef komedja stylowa Ignacego 
Grabowskiego <Niewierny Tomek». 

— We wtorek z powodu generalnej 
próby <Sułkowskiego» — przedstawienie za- 
wieszone. 

— «Sułkowski». Najbliższą nowością w 
Reducie będzie Leik kio sztuki St. Że- 
romskiego pt. <Sułkowski» z J. Osterwą w 
postaci tytułowej. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
o godz. 8 m. 15 wiecz. Teatr Polski po raz 

trzeci gra słoneczną komedję Millera 1 Miq- 
tona «Szkoła wdzięku» 'ujmującą ewą orygi- 
nalnością oraz nieprzeciętnym humorem, 
Mas e Dziś o 
a 4 m. niu grany zie sen* 

aria pocliać bikski Kam RE 
koło». 

— Dzisiejszy poranek L. Winogradz- 
kiej-Gregor w Teatrze Polskim. Ogrom- 
ne zainteresowanie wywołeł dzisiejszy pora* 
nek w Teatrze Polskim, na którym wystąpi 
znana tancerka plastyczna L. Winogradzka- 
Gregor wraz ze swemi uczenicami szkoły. 

<34 ech». 
W pierwszej instancji Sąd unie- 

winnił dziewięć osób, a w ich liczbie 
niejskiego Poddubika, pozostałych 
skazując na różne kary. 

Zasądzeni apelowali, a prokuratu- 
ra apelowała ze swej strony w sto- 
sunku do uniewinnionych. 

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu 
sprawy przechylił się w całej pełni do 
wniosku prokuratóra, natomiast tylko 
kilku zasądzonym złagodził wyrok. 

Uaiewinniony w pierwszej instan- 
cji Poddubik skazany został na trzy lata 

Były posel Jaremicz przed sądem. 

Na wokandzie Sądu Pokoju zna. 
Jazła się wczoraj sprawa b. Gposla 
Fabjana Jaremicza, oskarżonego O za- 
kłócenie spokoju publicznego i wy- 
wołani* zb egowiska, Trzeciego mar- 
ca 1926 r. po wyroku skazującym, 
zapaałym w sprawie d isłacza bialo- 
ruskiego || ks. Gsdlewskiego, 
grupa Białorusinów us łowała 
wykorzysteć moment ten, aby zor- 
ganizować manifestację antypafńistwo- 

Józefa wą. Ks. Godlewski obdarzony bukie- 
tem z czerwonych kwiatów kreczył 
śreędkiem uicy w. towarzystwie posła 
Jaremicza i obreńcy swego mec. Smia 
rowskiego. Za nimi 
złożony z 200 — 250 

Usiłowanie policji niedopuścić do 
man festacyjnego pochodu wywołało 
oburzenie posła Jaremicza, Na prośbę 
policjanta zejścia z jezdni krewki ten 
«trybun» wrzasnął <odejdź durnu bo 
ci łeb rozwalę». Manifestantów rozpę- 
dzono, a poseł awanturujący się po- 
ciągnięty został do odgowiedzialności. 

W charakterze świadków wystąpili 
w tej sprawie: 

„  Peszkodowany funkcjonarjusz po- 
licji st. prz. Żukowski oraz przygo- 
dny świadek zajścia b. vice prezes 
Sądu apelacyjnego p. Al. Achmatowicz. 
Sąd odroczył sprawę celem zbadania 
(w trybie rekwizycji) Komisarza H :rza, 
KP kierownika III komisa- 
rjatu. 

Sprawa odwiekła się, a tymczasem 
awanturujący się «trybun» schowa się 
za nietykalność poselską. 

W programie: Brahms, Debussy, Grie 
Strauss, Schubert, Wagner. oraz konc 
perkusyjne. 

Początek o godz. 12 m, 30 pp 
Bilety od 80 gr. w kasie Teatru Polskie- 

go od a EO Li 
— Rec skrzypcowy Bronisława 

Gimpla w Wiinie. eds skrzypek 
Bronisław Qimpe), który z niebywsłem po- 
wodzeniem koncertował we wszystkich nie- 
mal stolicach Ruropy, a ostatnio w  Filhar- 

pe, Ma a da ali ai 0 TY we wtorek da recital własny w Te: 
atrze” Polskim. = * 

progratnie: Vitali, Goldma c 
kowski, Tartini Kreisler, Wienia woki e A 
ni.Kreisier, Paganini. 

Pozostałe bilety sprzedaje kasa Teatru 
Polskieg> ad godz. ll-ej do 9ej wiecz. bez 
przerwy. 

„= Koncert Moniuszkowski w <Lutni>. 
Wileńskie Towarzystwo Muzyczne <Łutnia» 
organizuje w końcu bieżącego tygodnia 
koncert poświęcony twórczości wietkiego 
wilnianina Stanisława Moniuszki. W pro 
gramie znajdują się perły literatary moniu- 
szkowskiej jak — «Sonety Krymskie» na 
chór i orkiestrę, arje operowe i pieśni: 

Do wykonania zaproszono między inne- 
ml wysocs utalentowaną i cenioną so istkę 
p. Zofję Bortkiewicz-Wyleżyńską, oraz chór 
mieszany «Lutni>» pod kierowuktwem J. Le- 
śniewskiego. 

koncertu, jak i udział 

postępował tłum 
osób. > 

  

Zarówno 
aoi Po s koncertowi 

zenie jez le. Koncert odbędzie 
się w godzinach wiłowowjch. 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 mir. 

Niedziela, 29 stycznia 1928 r. 
: Transmisja nabożeństwa. 

1 .00— : Transmieja z Warszawy. 
Sygnał czasu I komunikaty. 

1210—1400: Transmisja koncertu z Fil- 

100140015 00: Tramatieja czech odczytów = ra a trzech 
rolniczych z Warszawy. 

1500—15 15: Transmisja x Warszawy. 
Komunikat meteorologiczny i nadprogram. 

1515—17 20: Transmisja koncertu z Fił- 
harmonii Warszawskiej. 

18 35—18 45: Sygnał czasu i rozmaitości, 
= 7 egendy wiickakie, i z 

wogródzkie» —c; ‚ opowie a Nie. 
działkowska: Dobaczewska: 

19 10—19.35: «<Tuczenie trzody» —odczyt 
je- z mer <Hodowia», wygłosi inż. Jan Czer- 

niewski. 
1935—20.00: «Techniczne zastosowanie 

promieni Roentgena» —odczyt z działu «Przy- 
roda», wygłosi prof. dr. Wacław Staszewski. 

20 00—20 25. Gazetka rądjowa. 
20 30—22 00: Transmisją koncertu z War- 

mb 30—23.30: Ti : ' r i i ja oda ansmisja muzyki ta 

WYPADKI I KRADZIEZE 
— Arettowanie poszukiwanego ban- 

dyty. Na odcinku pogranicznym Olany wła- 
dze KOP-u aresztowały ostatnio niejs 
Witolda Sienkiewicza oszukiwanego Od 
dłuższego cza.u przez władze policyjne. 

„Sienkiewicz podejrzany jest o współ: 
udział w napadzie bandyckim. 

— Przytrzymanie większego przemy- 
na granicy litewskiej, Onegdaj w rejo- 
Niemenczyna patrol KOP:u przytrzy na- 

5 zawodowych przemytników w czasie 
ly zamierzali przekroczyć grenicę Polski do 

„U grzymytników znaleziono 8 wor- 
ków manufakiury i większą ilość mięsa wie- 

Po spisaniu protokołu i skontlskowaniu 
towaru, passcuch odesłano silną 
pwn lo dyspozycji odnośnych władz są: 
lowych, 

tu 
nie 
ła 

Ofiary, 
— Ku uczczeniu Ś. p. Zygmumta W: 

wowicza, Feliksostwo kas ukiudają 25 
zł. na Żłobek im. Marji,



Wilno — wzorem (do 
naśladowania. 

Wyobr:źmy sobie, że gdzieś, w 
jakimś kraju o klimacie, podobnym 
do naszego, jest sobie znaczne mia- 
sto wójewódzkie — ba, ma prziensje 
do stolicy nawetl 

lstnie w tem mieście ulica, łącząca 
ulicę główną z dzielnicą wyżej poło: 
żoną (miasto jest w okelicy pagórko- 
watej — zupełnie jak Wilncl), Ciag- 
nie się ona od gmachu Sądu do Dy- 
rekcji Kolei Państwowych, — znajdu- 
że się przy nieł i teatr miejski i dwa 
pań:twowe gimnazja. Z tego jej poło- 
żenia można węc wnosić, jak ważną 
arterją jest ona w życ u owego miasta. 
Z obu kcńców zabudowana, w części 
środkowej biegnie wąwozem pomię- 
dzy dwoma zitlontmi, obecnie przy- 
krytemi śnieg em zboczami, Po splan- 
towaniu przed paru laty, ulicę, wy* 
brukowano, wys:dzono drzewami i 
dano z jednej strony chodnik, tak, 
że stała się stanowczo jeaną z bar- 
dzitj uroczych i milszych ulic 
miasta, 

Dodajmy — nie zimą. 
Zimą bowiem ulica jest całkiem 

zaniedbana: nkt jei nie czyści — 
przejść nią dobrze meżna więc wła: 
ściwie tylko wtedy, gdy przechodnie 
udeptali ścieżki w świeżym śniegu, 
późciej bowiem rcbi się zbyt ślisko; 
w razie zaś odwilży czy roziopow 
wogóle chodzić nią nie można bez 
narsżenia na poważny szwatik swego 
zdrowia i ubrania, gdyż śnieg na 
chodnikach topniejąc, two- 
rzy rodzaj płynnej mieszaniny Z wo- > 
dą, sięgającej nieraz po kostki lub 
wyżej — a w wybejach na jezdni, 
obok tego, powstzją wielkie kzłuże. 

Obywatele miasta niejednokrotnie 
skarżyli się w komisarjacie ma taki 
stan rzeczy, lecz wdbierali na te od- 
powiecź, iż komisarjat raz po raz 
sam posyła skargi do Magistratu, do 
którego utrzymanie tej ulicy należy— 
wciąż jędnak,bezskutecznie. 

Nie, przepraszam! dwa razy w 
ciągu tej zimy czyszezono tam chod- 
nik: za pierwszym razem robotę roze 
poczęto, lecz jej nie dokończono, 
gdyż zaczął padać na nowo śnieg — 
uznańo więc widocznie, iż nie warto; 
drug m razem zaczęto pracę podczas 
odwilży * oczyszczono całość, skla- 
dając wybity śnieg obok, tak, że ob- 
ficie spływała zeń woda na chodnik; 
gdy wkrótce nastąpił mróz, chodnik 

„A „warstwą bardzo 
iskiege lodu — którego, oczywie 

ście, nikt już nie wybijał, ani nie po: 
sypywał piaskiem. — Wkrótce spadł 
śnieg, potem nastąpiła odwiiź. uotem 
znowuż mróz — da capo al fine. 

O le chodzi o porządki na ш- 
cach Wilna — to, jeśli miasto zwle- 
ka z czyszczeniem chodników na pla- 
£u Katedralnym lub przy kościele 
św. Katarzyny — czyni te, wycho- 
dząc z tych oczywistych założeń, iż 
są tam pe dwa chodniki — można 
więc ograniczyć ruch do jednego z 
mich, — że jezdnie są dosyć szero- 
kie, przeto, chociaż się z nich nie 
wywozi śniegu — wystarczą dla ru: 
chu kołowego, jak pieszego. Dlatego 
teź jestem przekonana, że, gdyby 
mieszkaniec jakiś owego tak niekul- 
furalnego miasta przybył do Wilna i 
przeszedł sę ul. Góra Bouff łowa, 
która, dziwnym trafem, znajduje się 
w identycznych warunkach, ce wyżej 
opisana ul ca — zbudowany wzero- 
wem jej utrzymaniem, niewątpliwie 
wpłynąłby na wprowadzenie lepszych 
porządków w swem mieście, 

Nie byłam wprawdzie tel zimy na 
Górze Bsuffałowej ani razu — lecz 
ani przez chwilkę nie wątpię, by mia- 
ste, które ze wszech miar słusznych 
względów higjenicznych ustawia ko- 
sze do śmieci nawet na drugo-i trze- 
ciorzędnych ulicach — mogło utrzy- 
mywać tę tak ważną arterję inaczej, 
niż wzorowo. 

Zresztą każdy sam sig może o 
tem przekonać; JZU 

  

JADWIGA WOKULSKA. 

» Żółty pokój. 
Wąski krwawy zrąbek kuli sło- 

mecznej zniknął za płaską kopułą 
horyzontu. : ; 

Aubielowce stanęły w cieniu zbli= 
żającego się wieczoru. Zagrały świere 
szcze przykucnięte po trawach. — 
Umilkł bocian guizżźdżący się na wy- 
sokiej topoli. Posnęły maleńkie jas- 
kółki w gniazdku, przyłspionem do 
drewnianej xolumny przed gankiem. 
Zwolna liljowe zmierzchne smugi 
roztapiały kontury przedmiotów. Drze- 
wa stawały się podobne do tajemni- 
czych postaci. Niebo blado-niebieskie 
i jakby nieco przydymione poczęło 
stopniowo ciemnieć i pokrywać się 
zrzadka blademi gwiazdami. 

Wielka niedźwiedzica zawieła ka- 
kieterylnie nad domem, 

Cichutko skrzypnęły drzwi wej 
ściowe. 

Rudolf schodził po drewnianych 
stopniach wolnym i jakby ociętałym 
krokiem, Skierował się w aleję. wjaz- 
dową, wyzadzaną gęsto krzewami 
bzów. Dalej wiodła droga kołe gum- 
na, za którem tulił się maleńki wiej- 
ski cmzntarzyk o niezgrabny:h wpa* 
dniętych mogiłkach i _keślawych 
próchniejących krzyżach. Za cmenta- 
rzęm drogi się rozchodziły. Rudolf 
przystanął i oparł się plecami o chy- 

sienie ziemi. 
ziemi w Limassolu na wyspie Cyoros 
uważali miejscowi prawosławni Grecy 
za karę Bożą, za wprowadzenie ka 
lendarza łac ńikiego. Wzburzony tłum 
udał się do metropolity limassolskie- 
gs. W pałacu biskupa wytłukli wszy” 
stkie okna i chcieli zmusić meiropoli- 
tg dv przywrócenia kaiendarza pras 
wosławnego. Metropolita jednakowoż 
pod esłerą necy uciekł samochodeni 
przed zaboboncym tłumem. 

ZE SWIATA. 
— Zmiana kalendarza a trzę: 

Niedawne  trzesienie 

A azov R:djoamater wie, czen A 
jest de f-kt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY. detekt psuje odbiór i 

denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więe winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defskt taki usunąć 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TOFÓW, praca zbiorowa wybit- 
nych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
wł.śnie tem, co jest miezbędne 

dla každsgo Rediosmatera. 
PORADNIK 

DLA RADJOAMATOROW 
Crna egz. brasz. 3 50 z., 

oprawnego 5.— zł. Do nabycia 
we wszystkich księgarniach oraz 
w Ajencji Wschodūiej. Wilno, 

a ul. Mickiewicza 4. 5 

Kosmetyczny Gabinet 
absolwentki 

Institut de Besutć Keva Paris. 
Pielęgnowanie i kenserwowanie 
cery. Specjalne jednorazowa za» 

biegi na bale i zabawy. 
C-nv niskie. 

Portowa 28—5, godz. 10—2<ej 
ed 4—7 "i. 

porem) Wydz: Zdrowia Nr. 1480 

OSWIADCZENIE, 
Jsko inwalida wojenny Wojsk Pol- 

skich, członek Okręgowego Koła Zwią- 
zku Inwalidów Wojennych Rzeczypo- 
spolitej Polskiej w Wilnie, szanujący 
zasady wymienionej organizacji po“ 
daję do wiadomeści, w jaki sposób 
zarząd t zw. „Legji lnwalidów W.P." 
zjednywa sobie zwolenników —człon- 
ków. 

„Legja* wiedząc dekładnie, iż je- 
stęm lojalnym członkiem Okręyowe- 
go Kuła Zw. Inw. Woj, R. P. w Wil: 
nie, wezwała mnie do swego  sekre- 
tarjatu w celu przeciągnięcia mnie na 
sweją strony jako inwalidę W. P., 
gdzie pod groźbą szkodzenia mi jake 
ulcznemu sprzedawcy papierosów 
przez postawienie mi konkurenta, z 
ponieważ z powodu wypadków ro- 
dzinnych byłem zdenerwowany, wie- 
dząc jaką metodą się posługują, mie 
oblczając chwilowe mastępsiw, pod. 
piszłem deklarację ma przystąsienis 
do <Legji» i deklarację przydzielenia 
mnie do mającej powstać «S;ółdziel- 
ni Tytoniówej» prowadzonej pad fir- 
mą „Legji”. 

Wobte powyższege,  niniejszem 
odwołuję złożone deklaracje i oświsd- 
ezam, iż zestaję nadal lojalnym człon: 
kiem Okręgowego Koła Związku о- 
walidów Wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie. 

Stanisław IRadewicz 
inwalida wojenny Wojsk Pelskich 
członek Okręgowego Koła Zw. Inw. 
Wej. Rz. Pal. w Wilnie, ' zam. 
przy ul. Beliny Nr. 10 m. 9. 

Słynne, Wróżka Ghiromanika 
P-zepowiada przyszłość,spiąwy sądowe 
o miłości i t, d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie ną prawo na schody, 

  

  

  

botliwy płet brzozowy. 
Postać jego wydawała się bardzo 

znużoną. Ciemnialo. Niknęły w mre- 
ku zarysy postaci męskiej, opartej 
nieruchomo. Nagle zaiskrzył się ma* 
leńki błysk papierosa. Wa wzrastają- 
cej ciertaności zfawił się niby spada- 
jaca gwiazda, która zgubiła drogę. 

W oddali zadudniła ziemia turko- 
tem kół i siukiem kopyt końskich, 
zbliżały sig dwa pojazdy: Gwarno w 
nich było jak w ulu Słychać było 
mieszaninę głosów męskich i kobie- 
cych. Głosy zbliżały się szybko. 
Można byłe odróżnić poszczególne: 
Anka, Marta, pianista, Teefil... WEe- 
solo d įeždžali do skrętu drogi. 
Siojący w mreku mężczyzna otrzą 
snął się ze znieruchomienia i postą- 
pił krok naprzód. Zamigotalo świa- 
telko pagierosa, 

— Rudolil—krzyknęla Anka, 
— Wlodzimierz przyjechal— wy- 

mówił Rudolf głorem twardym i eu- 
dzym. ' 

Н 

Ogród trwał w uroczystem mil 
czeniu zachłyśnięty powodzią slofica. 

Pobrzęk złocistych pszczół pruł 
gorące nieruchome powietrze, Na 
trawniku wygrzęwały się dwa Ie 
gawce. 

„W cieniu olbrzymich kasztanów 
ae Się szare płócienne leżaki. Były 

Rudslf stał samotnie u węgła do- 

m 

"Zsunuł się z 

.` З 

WY 
T 

  

80 lat istnienia firmy 

„M. Gordon = 
ul. 

Od 30-z0 do 23-z0 lutego r. b. 
  

i Ji 

  

r x” 

Atrakcja 6 <Diawat" ilłuści i Choraby skórne I we. rZy., Szbinecie spe; 

KINO || © Szomi „MOGŁA NIEZNANEGĆ ŻOŁNIERZA” "zeza "na neg zeyam tesec” Gai adam 
HELIOS" 8 epopei walk © POLSKĘ NIEFODLEGŁĄ «/g powieści A. STRUGA, Ра о ое Przyjmuje od 9 do 

» g Wrol. M. Łszowskiega kasitana legjsnów— JERZY LESZCZYŃ%KI «Nail» — jego W.Z,P. zgi 
M. córki — MARJA MAL'CKA  «Księtny Turchonowej» — M. GORCZYŃSKA; Prof. & —аа Dentysta 
4 Giewińskiego — JERZY MARR; «Komisarza Bilszewickiego» — Kaz, JUSTJAN. 1. Wilkomirski 

ać «Tancerki w Jałciee — H HULANICKA i iani, DOKTÓR wies Oi 

Akcja rozgrywa sie w Krakowie, Warszawie, w głębi Rosji, na Krymie i na L. Ginsberg Przyjmuje: od g. 10—2 
froncie oraz w roku 1927. Wielotysięczne zastępy wojsk molskich i armji czerwonej. choroby weneryczne od e. 4—7 

Film ten demenstr. w Warszawie równocześnie w 3 kinach 
„Capitol“. Na premjere Passe-Partoute niawažne; 

Maferja 
KAMGARNY, SZEWIOTY. 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 

JUTRO UROCZYSTA PREM]ERA! 

WIELKA JUBILEUSZOWA 

przedaż resztek 
wysortowanego towaru 

damskie i męskie 
zimowe i letnie. 

W WEŁNA 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz. 

Niki 

«Tm 
Niemieeka 26. 

  

JEDWAB. 

Największy Triumf Polskiej Kinematografjil 

Dla młodzieży dozwe lone. 

SER EPRSTOERESNENESZKGEEA Piotrowicz. 
Jurczenkowa [| FRYDMAN 

„Pan“, „Corso“ i 

    
       

Rsinžkr Rosyjskie 
Wielki wybór ksłążek ROSYJSKICH 

4 wydanych przed wojną w Rosji i 

) obecnie zagranicą. Ostatnie nowości 
wydane w Rosji Sowieckiej i w 

) Berlinie. Katalogi książek tecbnicz. 
nych, Įekarskioh,  beletryst. t in. 

wysyłamy bezpłatnie. 

WARSZAWA, Nowy Świat 37. 4 

Firma egz. od 1802 r. | 

        

Lekarz-Dentysta 
A R 1 E MARYA 

LEK Iażyńska- Smolska 
Dr POPILSKI Choroby jamy ustnej. 

Plombowanie i usu- 
CO ać wanie zębów bez bóln« 

2 4 16 Porcelanowe 1 
a EA ST = korony. Sztuczne zęby. 

W. Pohulanka 2, róg Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się Zawalnej. W.Z.P. 1. zniżka. Ofiarna 4 m. 

0% Przyjmuje: od 8 — 

KOBIETA LEKARZ Wydz dr. Nr 3 
Dr Janina 

    

    

  

Lekzrz- Dentysta 

ordynator Szpitala Salos. Zawaina 24 m, 8. 

  
  

    

syfilis i skórne. A 
Wilno, ul. Wiieūska 3, ANNA KISIEL- 

telefon 567, Andrzejkowiczowa Przyjmuje od 8 co 1 

  

OBWIESZCZENIE 
MAGISTRAT m. WILNA 

ogłasza konkurs na wydzierżawienie folwarku Tusa- 
cłszki, obszaru 23 hektary 736 metr. kw. na rok 1928. 

Reflektanci winni zgłasz:ć pisemne oferty da 
dnia 9 lutego r. b., w którym to dniu o godzinie 11 
rang mastąpi otwarcie ofert i ustny przetarg. 

Warunki przetargu i dzierżawy są do przejrzenia 
w Magistracie, pokój Nr. 48 
Miejskich) w godzinach biurowych. 

26 stycznia 1928 r. 

Žo Bi 

10 LA 
| Vica DOBRA 6. \ 
      

Й 
KOPJOWANIEJ 

    

  

Uwaga! DZIAŁ Radijo Gażne! 
Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

obsługuje swą Szanowną Kiijentelę bez zwłoki, tanio, ixchowo 
i uprzejmie. Prosimy przeto zapamiętać nasz- adres. 

WILNO, ul. WILEŃSKĄ 38. (obok <Heijosu>,) tel. 941 
i skorzystać z iego przy okazji. 

Radjoaparaty, słuchawki, części, szematy, najnowsza literatura. 
Eliminatory stacji miejscowej. 
  

  

warsztatów, 

  

  cia prądu i długotrwałości. Do na 

lania mieszkań, 

Słowo «Tungsram» jest gwarancją minimalnego zuży: 

  Sprzedaje się 
2 domy, ziemi 2.274 
sążni 2. Targowa 3I, 
(koło Rossy). Tamże za 750 zł, ul, Dąbrc w- 

  

    

  

  

  

    
  

ы KOLDRY на 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

wyrabia i serzedzje znana frma 

B-cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 Firma egzyst ad r. 1890 

Obstalunki są wykonywane 
w ciągu 24 godzin. 

  

rosą z przygasłym papierosem w us- 
tach. 

Drzwi wajściowe otwarły się cicho 
i lekko. 

Panna Maria schodziła po stop- 
niach ganku. Miała w ręku książkę 
i ma ramionach niebieskawy szal: 
Kierowała się powąli do leżaka, u- 
mieszczonego ped drzwiami. Za nią 
stąpał poważnie i miękko. puszysty 
rudawy kot z olbrzymim chwošcias- 
tym ogonem. Niebieskawy szal koły- 
sał się niedbale. Przez wątłą materję 
cedziło się światło słoneczne (opalo- 
wym łukiem. Falując łagodnie na tle 
postąci kobiecej zwiewny szal czy- 
ni ją zdaleka podobną do bladego 
irysu. ' R 

Rudolf postąpił bliżej, Ruchem 
niemal błagalnym  odpraszał Martę 
od leżaka — wgłąb ogrodu, w ciem- 
mą leszczynową aleję nad rzeką. 

Marta uśmiechała się i jednocześ- 
nie marszczyła niechętnie, Z głuchym 
stukiem upadła na leżak książka, 

ramien niebieskawy 
szal. 

Oboje szli teraz w samem słońcu, 
Zsuwali się w dół jasną dróżką ku 
ciemnej wnęce parku. 

Aleja zamknęła się za nimi okrąg- 
łym gowiewem lekkiego wiatru. 

Ogród zatonął znów w ciemnej 
ciszy. ži ° 

Rozgwar psobiednich głosów wy- 
płynął z jadalni 'postuwistem echem. 

W ydas ca; Stanisław, Mackiewicz  Radaktor - edpowiedzialny Czesław karwowski 

aupieiskie, kreden- 

sy, stoły, szaty, 
viurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 

  

1 od 4 do 8,choroby zębów, plom 

= Kabe ba: Pore ez bólu. Porcels- 
OR/EPIAN gabi- nowe, złote plomby 

F =»*; natych- ij. 6. Wolfson wkładki. Sztuczne 
miastt sprzedam weneryczne, _ moczo,zęby, złote koronki. 

  

    

  

    

  
   

  

      

  

о 7 ———— książeczkę woj 

FORTEPIAN  Mitedicno ro 
Mołodeczno,     na raty» 

Różnobarwue postacie  obsiadły 
stopnie ganku miby motyle dekoru 
jące pożółkły liść klonu. Ogród po: 
chylał się w atromę ludzi kołysany 
ciepłym wiatrem; drzewa szumiały. 

W złotolitych pasach słońca, prze- 
rzynających się poprzez grubą zieleń 
kasztanów, Oodrysowywała się śmiałe 
sylwetka muskularnego bruneta — 

pianisty, lśniła matowo biała pastać 
Marty. Oczy jej z pod długich czar- 
nych rzęs śledzły uważnie Włodzi- 
mierza. Wiele lat nieebecności wyry- 
ło się piętnem znużenia na jego twa- 
rzy, ściągłej, aż nazbyt regułarnej w 
skoordynowaniu rysów. Ciemne włe” 
sy rozczesane równo nad czołem gę- 
sto posiwiały ma skroniach. Tylko 
wyraz pozostał ten sam, W kącikach 
ust czaiło się coś ledwie dostrzegal- 
nego, nakształt pogardliwego / uśmie- 
chu. W eczach szaroniebieskieh, jak- 
by nieco przymglonych, tkwiła penu- 
ra zaduma. 

Rozmowa, chwilami ożywiona, 
ucichała. Obserwowano wyżły, bawią- 
ce się na trawniku, objętym potoka: 
mi słońca. ; 

Nad glowami postaci, siedzących 
na stopniach, ukazała się Aaka, niby 
ponsowa plama na tle białych drzwi. 

Oczy brunaine, rozšwietlone zło: 
tawemi egnikami, utkwiła w przestrzeń, 

— Rudziol—wolała—Rudziol— 
Rudolf leżał na trawie w górnej 

częśći ogredu, zasłonięty krzakami 
porzeczek. 2 

  

nio, ul. Piłsudsziego T—S6€ 
Nr 30, m. 23, —0 

Niby skrzydła szafirowego wie- 
czornego żuka lśniła jege niemal gra- 
nato+a czupryna, wychylająca się z 
kielicha niebieskawej koszuli. Twarz 
miał ukrytą w darni, 

Wołanie Anki nie przerwało jego 
bezruchu. 

— Rudolf, czy grzyjdzie Pan na- 
reszcie? —brzmiało dalej niecierpliwie 
i donośnie. 

W odpowiedzi zaszumiał ogród 
długo i przeciągle. 

— Pewnie przeżywa ostatnie zmia» 

ny— mruknęła zjadllwie Aaka i usia- 
dła zrezygnowana na najwyższym stop” 

niu czerwonych schsdów. 
Od strony alei wjazdowej nadche- 

dzi! Teofil z kapeluszem i laską w 

ręku. 
— jakże cudownie jest w lesie— 

powiedział nawpół do siebie, nawpół 
do sbecnych. 

Włodzimierz odwrócił głowę w 
stronę drzwi wejściowych. Spójrzenie 
jego zamglonych oczu rozjaśniło się 
na chwilę bladyts uśmiechem, 

IV, 

Wczesny póranek lipcowy powoli 
masiąkał _ przyszłym południowym 
żarem. Mocny błękit nieba pstr”ył 
się gdzieniegdzie białemi drobnemi 
'obłoczkami, Pod szaremi ścianami 
domu stały sztywnie kolorowe malwy 
nby żołnierze na warcie. Opsdal po- 
łyskiwały rabaty pełne goździków. 

Drukarnia. e Wydawnictweg Wileńskiea Kwaszeina 2 

kową  * Letarz-Dentysta 
K.U. 

ózeta Wil 1. Wielka 21 mały, natychmiast do 1896, na imię Józefa Wilno, ul. Wielka 21. 
sraao bardzo tą- Narucia, unieważnia się Przyjmuje: od g.10—2 

  

Sprzedaje się kamienie skiego 3 m. 12, tojeńska 7, tat. 1067. Przyjęcia 
Lt 0—618 (wejście przez dziex Wileńska 7, išl. 1067 Prejegia,, NoE as ais 

NU. į POKÓJ Pianino  DrK. Sokołowski Sery "i aniška 
| bd e Ža ы 

PM 2-*' frontowy nie duży, jąb FORTEPIAN chor Pc, dn. 24 VI 192 £ 

Sskcja Nieruchomości O Só. kupię za gotówzę. ul. Wileńska 30 m. 14. 
(Sskcj. erucho! Zegarki A u 4 mt'5 Adres w sklepie rzyjmuje: p Lehara-. ntysta | 

najtaniej i najso- | 1-706 Nowicki Syn, od 6 8 IŻ cz, W, Pasiński 
Magistrat Miasta Wilnz fidniej reperuje *  Ponadło we wtorki,ul. Mostowa 9 ш. 2г 

zegarmistrz Przepisywania OE czwartki i piątki ” przyjmuje: od g. 10—2 
M. WYSZOMIR3IKI |na maszynie kosztor, . od g. 3 m. 30—4 m. 30 iod g. 3-7. 
b. majster firmy |wykazėw, akt sąd. Udzielam lekcyj w_ Poradni, = A. Rydiewski dok, it. d. Wykonanie g„ncuskiego I nie ul. Garbarska 3.  ""TekaizDentysta 
OE osada | a= mieskiego "jęz. dzie- W.Z.Nr 160 Jadwiga 

—V— rzeszkoręj 3, е į k —Ą- 

: „(G podwórza _2 lewej gogepnej, cenie, Ze 1% Kęstowiczowa 
Każdą "eż Py 40 pó gi, ut Filsowa m2 ponar gaz ul Orzeszkowej Nr 3 

robiac złotych przyj m A, CYMBLER  proinnje cd 5, 10-2 
rubiach złotych przyj- par dment * 7 R ° przy 8 ta 
mvjemy na wysokie Listwy I RAM] | choroby skórne, SE 
oprocentowanie,  za-salon i sypialny ume: gotowe i na obsta- | weneryczne i mo- Ani eg 

- mmo bezpieczoną | zlotem,blowsne — z osobnem | Čiunek, oprawa |Czopiciowe, Elektrote- - 
-4.. | klejnotami i srebrem wejściem — dla 50- | obrazów ifotograśji | 2PJ2> słońce górskie. 

Nowoczesne żarówki LOMBARD Wil T-wobdaego lokatora do | "oraz odnawianie | Mickiewicza 12, róg] AKUSZERKI. 
Handl Zastawowe. wynajęcia. Zygmun: | ragm solidnie i tanio | Tatarskiej 9—2 i 5 -8 

łóknem iralnem Plac Katedralny, ul. towsta 4 m. 2, wykonuje W. Z. P.43. Anuszcfka 
ZW Spiranem _ | pskupia 12 tel. 14-10 od10—11 i 2—3. 36— W. Smiałowska p Księgarna |——— с 

e wzmocnionej konstrukcji Zb 2—80P przyjmuje od go 

TUNGSRAM - „D“ TETENÓW Że SE Won a Wi a A i ada 8 
Ё i lasów PI q у J. JURKIBWICZ A. Blumowicz m, 

nadają siĘ RSE do Rak k enie] 20 IK. z: choroby: = w, Z. BĘ 63. 

ibiur, fabryk, | | kupna za gotówię || na oprocentowanie Ostrobramsta 23 | „WĘDETYCZNE 1 SKÓTNE, mmm o 
EF i-na warunkach dogodnie | |-q1:Ostrobramsya 23 przyjęcie: 9—1 3—8. , AKUSZERKA 
A dogodnych I isa SĄ AV WE WIELKA 21.M LAKNEROWA 

Odporne na wstrząsy D. H.-K. <Zachęta> gwarancje Tel. 921. Pr.yjmuje ad g. 9 do 
° Gdańska 6, tel.9'05 || p, H.-K, <Zachęta» Łąuny «środek |-SSz 7 w., Kasztanowa 7 m5 

i : 1—686 Gdańska 6, tel. 905. | | 59 ha, w czem wa ce w. “ E. = 

ycia wszędzie 7 1986 orna, łąki. las, rze- Z ZEE 
M Wilenkin ka. Dom mieszkat- | ŁUKIEWICZ ARUSZERA + 

a у CIA |ny, zabudowania |choroby weneryczie, M, Brzezina 
i S-ka 2 a 05p; kompletne, skórne i płciowe przyjmuje: 

° Ód stacji 3 i pół | ui, Mickiewicza 9 rano do 7 wiecz.- 
Šia EE 1 i t ečiadi wejście z ul. Śnia- ads rien jo 
20) dam własny |, milepszem pumłoie *matyckiniaśg:-; | deskich 1, peryj. 44-16 U AGRO IWO 
Istnieje od. 1843 r. | bang, dla rojenta: lub | D; H-K „Zachglas —I-80 | W. Zar. Ni 9088) 
Fabryka i skład dla domu handlowego. Gda fiska 6, tel. - ее : Gp 

mebli: Dowiedzieć się: _ 0-086 Lekarze-Dentyści AKUSZBRKA 
jadalne, sypialne. |uj, Poznańska 5, m. 3, ŚWIDERSKA 
>? szt M RUE Zagubioną в ul. Mickiewicza 4 m.12 

przyjm: od g. 10—12 

ch Krasaosielski Wykonywa alk 
zabiegi lecznicze 
polecenia [ekarzy- 

i od g. 4—7. 37. Wydz. Zdr. 
280— 

Tuż  wybujał ruchomy płatek z 

płciowe i skórne. ul, Mickiewicza 4 m.12. 
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pachnącego groszku  mieniący się 
pastelową tęczą. Po gazonie skry- | 
tym jeszcze w cienin spacerował ' 
miękko puszysty kot, prężył się i ko- 
łysał (pośród leniwych — ruchów. | 
Klekotaniu bociana towarzyszył gwar 
od strony folwarcznej. Porykiwania 
krów mięąszeły się zę Skrzypem  stu- 
dziennego żórawi:; dźwięk głosów 
łudzkich zagłuszał chwilami wrzask 
domowego ptactwą” Z zawadjackim 
stukiem objeźdżała trawnik bryczusz- 
ka zaprzężona w gniadą,* ognistą 
klacz. 

Na ganek wyszedł  Włodzimięrz 
w niskiej czapce zakrywałącej osiwia- 
łe skronie, Furman kłaniał się uprze)- 4 
mie. 

Cicho, niemal bez szelestu, otwo- 
rzyło się jedno okno. Snep jasnego 
powietrza ocucił mroczną wuękę po” | 

koju. Z ciemno'zielonego tła obicia 

spłynęła postać kobieca, otulona w 
niebieską chlamydę. 

Prąd rztźwego ranka uderzył buj- 
ną falą w masę krótkich wzburzo” 
nych włosów. 

| —Za tydzień powrócę — powie: - 
dział Włodzimierz, nisko i miękko. 

— Za tydzień powrócę — Zalo- 
potały skrzydła odlatującego bociana. 

Zagłuszył go niecierpliwy turkot | 
bryczki. 

р 

1 

     

|


