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PARYŻ,
ukazałą
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15. XII.
Na łamach
„Masię
korespondencja
Sauer-

weina z Genewy,

omawiająca decyzję,

wy-

raża obawę, że członkowie Rady łudzą się,
przypuczczając, że skłonienie Woldemarasa

do dopuszczenia pod
rem
do
interwencji

przyszłości zmusić

jakimkolwiek
pozoLigi,
pozwoli im w

go

Woldemaras — pisze
wcale

nym.

Suerwein — nie

człowiekiem

Jest to przebiegły

niezrównoważopolityk,

doskonale, że Litwa może

który

zastizegał się przeciwko

wie

zachować

przyczem

swój

panował

pokój

i dobre stosunki.

jeżeli

miejscowe tarcia wywołają kiedyś zatarg
zbrojny, z którego skorzysta jeden z sąsiadów,

Liga Narodów

będzie

znać, że rząd polski

musiała

przy-

wystarczająco

uprze-

dzał ją
o niebezpieczenstwie,
wykazując.
przytem posuniętą
do ostateczności
cier-

pliwość.

||

Omawiając

tę

samą sprawę

me Libre“ Eugene Lautier,

w „L'Hom-

życzy

na i Moskwy,

jak długo naród litewski to-

ochrony

mniejszości

przez

Narodów,

wówczas

Ligę

uważały

BERLIN,

15

XII.

podaje dziś informacje
siejszem Rady Ligi.

o

Prasa

berlińska

posiedzeniu
j

dzi-

„Deutsche Tagesztg* czyni uwagę, że
na przykładzie taktyki Woldemarasa i jej
wyników widać, iż najlepsze jest upieranie
się przy swojem zdaniu
nieustępowanie.

Natomiast „Localanzeiger* podkreślając
nieustępliwość Woldemarasa, stwierdza jednakże, iż dzisiejsze obrady
pozostawiły
ogólne wrażenie, że Woldemaras poczynił
kroki niebezpieczne.
„Kreuzztg*

stwierdza

również,

że acz-

kolwiek
zgoda Woldemarasa
na podjęcie
studjów przez komisję tranzytowo-komunikacyjną

Ligi

została

okupiona

niem przez Woldemarasa
polskiej o poszanowaniu
integralności

Litwy,

uzyska-

nowej deklaracji
niepodległości
i

jednakże

przez

postawić

sobie

P

)

nie

pozycję

byłoby

ceniona

które

ochro-

Li2i Narodów,

rzeczą

korzystną

i

jest

i

Z le

machinacją

ki

Volskbundu

LUGANO. 15.12. (PAT). Po przyjęciu przez Radę Ligi raportu Adatci'ego w sprawie

Górnego Śląsku min. Zaleski zabrał głos i powiedział, co następuje:
Pozwolę sobie zanalizować główne przyczyny, dzięki którym ed pewnego czasu
a Volksbundu. Petycje te w swej olbrzymiej
Rada jest
zasypywana licznemi

większości,

albo

podawały

wypadki

wogóle

pozbawione

wszełkich

kwestje

nagłego

znaczenia,

Z

drugiej

przedkładane były Radzie bez podejmowania

strony

bardzo

podstaw,

przez Volksbund

często

albo

też

reklamacje

„Lekarz
а

t

i

dla mniej więcej 200 tys. ludności niemieckiej na polskim Górnym Śląsku istnieje 90
szkół mniejszościowych początkowych, w których jest niemniej niż 20 i pół tysiąca uczniów. otrzymujących naukę w Jez
niemieckim. jest więc rzeczą niemiożliwą twierdzić,
że sytuacja szkolnictwa mniejszościowego na Górnym Śląsku jest opłakana.
i
Wbrew twierdzeniom niemieckim Śląsk Polski jest w stanie kwitnącym (minister

Zaleski podaje liczne cyfry i dowody). Smiem
polskim

ostrych

tak

nie byłoby

również

twierdzić, że na Górnym — Śląsku

narodowościowych,

walk

agitacji i podniecania umysłów

zaprzestał swej zbrodniczej

Epilog

górnosląski

Vołksbund

gdyby

stano-

przeciwko obecnemu

politycznego,

niepokoju

on wytwarzania

wi rzeczy na Górnym Śląsku, gdyby zaprzestał
a nawet prowadzenia akcji wywrotowej.

Również

delegat Kanady

zapowiedział postawienie analogicznego wnio-

sku, przyczem przypomniał wielką
debatę,
przeprowadzoną
w
sprawie
mniejszości na ostatniem Zgromadzeniu Ligi Narodów.
:
Е
Przewodniczący Rady Briand złożył nakoniec oświadczenie, stwierdzające,

iż Rada

Ligi

Narodów

będzie

zawsze

broniła uświęconą sprawę mniej-

szości. Szczegółowe i sumienne zbadanie licznych petycyj, które omawiano
na dzisiejszem posiedzeniu, jest nowym tego dowodem.
Możeby

można

jednak

zastanowić

się

Wywiad
LUGANO.

procedura,

czy

sprawą,

nad

nie mogłaby

dotycząca rozważania petecyj mniejszościowych,
przyśpieszona lub wogóle ułatwiona.
-

być „jeszcze

ze Sfressemanem

15.12. (PAT). W związku z odbytemi wczoraj rozmowami

cyjną. Co do dalszych rozmów na temat ewakuacji, to będą one jednocześnie

W

zimie

trzu

—

SIĘ PRZEZIĘBIENIA.

przy

każdy

jej srogiem
musi

zaoptrzyć

się

w

losze i śniegowce, dla pań zaś, które
dbają także o elegancję śniegowców,
wskazanem jest, by przy kupnie żądały
wszędzie okazania wyrobów
„Quadrat* i przy porównaniu

z innemi

z ła-

twością dojdą do przekonania, iż śnięgowce „Quadrat' są naprawdę najbar-

dziej eleganckie, najtrwalsze w porównaniu z innemi.

t

koncyljacyjnej. Podobno rozsu dla funkcjonowania komisji kontatacyjno
wiązanie tego zadania ma nastąpić w tej formie, że zamiast utworzenia komi-

sji kompetencje jej przekazane zostaną specjalnej komisji Ligi Narodów. Sprawa ta zresztą nie jest jeszcze wyjaśniona.
Pewną sensację stanowiło oświadczenie,

ei

i

są całkowicie solidarne w poglądach

demonstrację antyniemiecką ze strony włoskiej
frontu angielsko - włoskiego.
TS

WIEDEŃ.

co do wykonania

i podkreśla

niejecdnolitošci

Li

is

2

15.12.

(PAT).

„Neues

Wiener

Abenbiatt“

donosi

Z Waszyngtonu:

od
в
a

E Roięgarnia Kazimierza Rutskiego
Wileńska 38 tel. 941.
wybór
kalendarzy
poleca wielki
ściennych, biurowych i książkowych|

a

Mimo przychylnego przyjęcia, jakie doznal
pakt Kelloga w komisji spraw zagranicznych senatu, zauważyć się daje od wczoraj nelis opór w senacie przeciwko ratyiika-

ilustrącyj w tekście
TRZY złote.

wydawcy: Drukarnią M. Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11 A.

delegację

Ratyfikowanie paktu Kelloga natrafia w senacie amerykańskim na silną opozycję

„0 Dwunastu Bracjszkach””
Żądać w księgarniach lub wprost

przez

lansowane

angielską, że w wyniku rozmowy między Chamberlainem a Scialoią ustalono,
nieprzyjemnie odczute przez delegację niemiecką, która widzi w niem pewną

saaa

На]іпуі2п\пс|1|‹іе!

38 barwnych
Cena

Cham-

Najważniejszą kwestją pozostaje obecnie znalezienie formuły kompromi-

Jedyny racjonalny dar gwiazdkowy
dla dziecka to książka
M
Krystyny Wróblewskiej i
к

Н

Briand i

uchwały genewskiej z dn. 16 września rb. Oświadczenie to zostało bardzo

S|

a

Zarówno

w tym satmym czasie, w którym odbywać się będą rokowania reparacyjne, że
zatem między obu kwestjami winna być utrzymana równoległość.

że Anglja i Włochy

jakość gwarantowana.
Lo

Paryżu.

berlain stoją ra stanowisku, że rokowania ewakuacyjne winny się odbywać

powie-

„Labour

Party“.

Nie

zmienił

się

Narodów

z roku

1924;

mówi

za-

wsze tym samym dźwięcznym i ciepłym
głosem, z tym samym szkockim akcentem.Co nam powiedział?
— Angielska partja pracy jest dziś
w swym kraju siłą
pierwszorzędną.
W czasie wyborów z 29 października
1924 r. na naszych kandydatów padło
5.423.589 głosów (na 16 i pół miljona),
a w przyszłych wyborach
ilość
ta

bardzo wzrośnie. Być może, iż my utworzymy przyszły rząd W. Brytanii.
W polityce wewnętrznej będziemy prze
ciwdziałali

temu,

aby

nasze

wolności

zależały od dobrej woli garści
ludzi
skupiających w swem ręku siły gospodarcze. Drogą powolnej ewolucji będziemy prowadzili
do nacjonalizacji
wielkich gałęzi produkcji, a przedewszystkiem kopalń węgla.
W polityce
zagranicznej uważamy, że skończył się
okres naszego odosobnienia, jak i okres

polityki równowagi opartej na

soju-

szach wojskowych. Trzeba współpracy

wszystkich w ramach

Ligi Narodów.

cji paktu. Silna grupa

ny

senatorów

pod przewodnictwem

sen. Mozesa

domaga

się, by Sta-

Zjednoczone przystąpiły do paktu.
SĄ
Sen. Mozes wygłosił w senacie rezolucję, zawierającą szereg zastrzeżeń. Między
innemi rezolucja ta domaga się by pakt nie obowiązywał Stanów Zjednoczonych do żadnych wystąpień karnych przeciwko uczestnikom paktu. Pakt pokojowy nie powinien nakładać na Stany Zjednoczone żadnych ograniczeń w sprawie doktryny Monroego.
Prawo Stanów Zjednoczonych bronienia własnego terytorjum i swych własnych

interesów nie powinno być przez pakt naruszone. Udział Stanów Zjednoczonych w pakcie Kelloga nie może nakładać na Stany Zjednoczone jakichkolwiek zobowiązań w sprawie

innych

traktatów

co

do

których

Stany

czasowych

postanowień

traktatowych;

nasze stronnictwo pozostanie wierne -zasadzie narodowości, a ponieważ granice nigdy nie mogą Ściśle rozgraniczyć
dwu narodów — będziemy baczyli aby
postanowienia dotyczące ochrony praw
mniejszości wszędzie były wykonywa-

ne...

zajścia,

LUGANO, 15.X11. PAT. Sprawa między - ministrem
Stresemannem a
ministrem Zaleskim, na tle mniejszościowych kwestyj na Górnym
Śląsku,
zakończyła się oznajmieniem ze strony niemieckiego ministra spraw zagranicznych, że wysunie wniosek, ażeby na porządku dziennym następnej sesji Rady postawiono sprawę procedury, dotyczącej załatwiania skarg mniejszościowych.
=
5

konstynuowane w połowie stycznia, ale w

STRZEŻCIE

skiej

p. Mac-Donald od czasu zgromadzenia

prób dojścia do porozu-

ekspertów reparacyjnych, którzy zostaną zamianowani przez komisję repara-

g

francu-

te

w kinie „AELIOS".

ostatni

widzieć

zwykłem

Do tego będziemy dążyli, ale
zgóry
zapowiadamy:
nasze
stronnictwo
nie
mienia i lojalności. W tych warunkach trudno jest oprzeć się wrażeniu, że przez przedkładanie licznych rekłamacyj najwyższej instancji jaką jest Liga Narodów, autorzy pe- udzieli poparcia komukolwiek,
ktoby
tycyj mniej mają na celu uzyskanie zadośćuczynienia dla
postulatów _ mniejszościowych,
niż przekonanie opinji świata o tem, że prawa mniejszości niemieckiej w
Polsce są za- chciał siłą zmieniać postanowienia trapoznawane i że konwencja genewska jest zgwałcona.
ktatów; nasze stronnictwo będzie się
Volksbund oskarża rząd polski, że lekceważy on interesy szkolnictwa niemieckiego
na Górnym Śląsku. Wszelkie petycje Volksbundu nie są jednakw stanie obalić faktu, że starało przyśpieszyć słuszną likwidację
wyciągałe

KODIEL'; petersen-Mozżuchina

dziś

p Ommusacąnan ma

że gdy:

wysoko

mocarstwa,

czy

na-

jednocześnie:

oświadczył,

była nadał

czynną

jako

Brianda, Chamberlaina i Stresemanna, ten ostatni udzielił wczoraj wieczorem
przedstawicietom prasy niemieckiej pewnych informacyj, z których wynika,
że rozmowy trzech ministrów dobiegają do końca bez osiągnięcia większych
rezultatów.
Zdaniem Stresemanna, ze wszystkich trzech stron wykazywano część
praktycznego załatwienia sprawy reparacyjnej i ewakuacyjnej. W. każdym
razie ustalono, że rokowania reparacyjne zaczną się w połowie stycznia w
Paryżu. Z okazji wczorajszych rozmów wymieniano sobie nawzajem nazwiska

Śpieszcie

Ė

wołając

niektóre

pytanie,

į

Wszystko

ustę-

pstwo to Woldemaras wszedł na drogę niebezpieczną.
„Boersen Ztg* atakuje Radę Ligę, zarzucając jej, że znowu
przemilczała problem wileński, Dziennik zarzuca Lidze, że
tam gdzie trzeba czynów Liga poprzestaje
na słowach.
;

mniej

Volksbundu,

mniejszości

Stresemann

za ważną

liwijsko-paragwajskim.

Co piszą dzienniki niemieckie

rzecz

na

skiego „„Comitć National d'Etudes Sociales et Politigues“, odczyt p. Ramsaya Mac-Donald'a o polityce angiel-

Ligi

pozostawanie w dalszym ciągu członkiem Ligi Narodów. Oświad
czenie to złożone zostało zdenerwowanym głosem.

Radzie

lerować
będzie
dyktaturę
Woldemarasa,
stronnicy pokoju
w Europie
będą mieli
prawa być zńaącznie
więcej
zaniepokojeni,
niż po zatargu grecko-bułgarskim,
lub bo-

nad sprawami

niemieckiego

na

minister

by sprawa

musiałyby

Ligi, aby jej nie spotkało w sprawie litewskiej rozczarowanie. jak długo Litwa zamykać się będzie
w swem
odosobnieniu,
czyniąc wyjątek jedynie
na korzyść Berli-

obrad

działalności
działałność

Z kolei

nę mniejszości

—na poleceniu dokenania
tego Polsce, na
co Rada Ligi oczywiście się nie zdobędzie.
Tłumaczy to taktyka
Woldemarasa.
Ten
stan rzeczy nie ma oczywiście
bezpośredniego znaczenia dla bezpieczeństwa Polski.
lęcz drażni ludność pograniczną i utrzymu-

je ognisko
zamieszek w części Europy,
gdzie według opinii, lepiejby było, gdyby

określił jego

„Niesłychanie!"

Woldemaras wie też doskonale, że niemożliwe jest podjęcie przeciwko niemu jakich:

skutku.
Jedyny sposób zmuszenią Woldemarasa
do poddania się polegałby — pisze Sauerwien

toku

rażanie pokoju na niebezpieczeństwo.
Stresemann uderzył pięścią w stół,

charakter narodowy jedynie pod warunkiem
stałej opozycji w stosunku
do
Polski
Z
chwilą, gdy Litwa nie będzie miała
żadnej
rewindykacji i gdy jej stosunki handlowe z
Polską wejdą na drogę
normalną,
nastąpi
naturalnie zlanie się dwóch sąsiednich krajów, jak to miało miejsce
w
przeszłości.
kolwiek
środków
represyjnych.
Handel
Litwy jest znikomy, wobec czego zastosowana
do
niej
blokada
nie
odniosłaby

W

Zjednoczone

nie

są

bezpośrednio

zainte-

tesowane.
Rzolucja której skutki nie dadzą się przec widzieć, została doręczona komisji spraw
zagranicznych senatu.

—

Ksiegarnia

T-wa

„Ruch“.

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“.
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.

WILEJKA

POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.

WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch*.
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

į

p. R. Mac Denald'a

poniedziałkowem posiedzeniu

szości narodowych na Górnym Śląsku,
prowadzonych na posiedzeniu Rady Ligi Narodów,
doszło do poważnego starcia między polskim ministrem spraw zagranicznych p. Zaleskim, a min.
spraw zagranicznych Rzeszy p. Stresemannem.
Minister Zaleski

do postępowania w

tym kierunku, co dałoby
Radzie możność
załatwienia stopniowo całego zatargu.

jest

15 XII. PAT.

SWIECIANY

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej.

|

Sklep „Jednošė“

Słyszeliśmy wczoraj,

15.12. (PAT). Prace grudniowej sesji Ligi Narodów zbli-

LUGANO,

—

Rachuby

Starcie między min. Zaleskim i Stresemannem

daną przez Radę Ligi Narodów
w sprawie
zatargu polsko-litewskiego.
Suerwein wy-

K. Malinowskiego.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa
lub nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie
numeru dowodowego 20 groszy.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń.

żają się ku końcowi. Dziś przed godziną 11-tą Rada zebrała się na ostatnie
posiedzenie, na którego porządku dziennym znajdowało się cały szereg spraw,
związanych z ochroną mniejszości na Górnym Śląsku.
Sprawozdawca Adatci zreferował szereg petycyj Volksbundu w sprawie
szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku.

Głosy prasy francuskiej.

„Lot“.

(Polesie) — Księgarnia
Bufet kolejowy.

LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Matecki.
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”.

262.

Raport „Adaiciego w sprawie mniejszości na Górnym Śląsku

i jego polityce.

Ksiegarnia T-wa

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński.

53-cin sesja Rady Ligi Narodów zkliża się hu końcowi
fo myślą cudzoziemcy o Woldemaragie

—

DABROWICA
DUKSZTY —

WILNO, Niedziela 16 grudnia 1928 r.

e Redakcja

‚

Oto streszczenie
odczytu,
który
trwał godzinę. Odczyt ten nie jest sensacją polityczną,
albowiem
już we
wrześniu r. b. przywódca „Labour Par-

ty' przemawiał w Berlinie, gdzie go
zaprosiła „Liga dyskusyj międzynarodowych“ i gdzie p. Mac-Donald
wypowiedział

się

za

niemiecką

tezą

w

sprawie ograniczenia zbrojeń (t. j. że
odnośne postanowienia Traktatu wersalskiego obowiązują nietylko Niemcy,
ale i sojuszników).
Ale
znamienną
rzeczą jest pełne szacunku i kurtuazji
przyjęcie p. Mac-Donald'a ze strony
francuskich sfer parlamentarnych.
Bo
i nad

Sekwaną

widzą

w

szefie

„La-

bour'u* przyszłego premjera
brytyjskiego. Naturalnie, 7* wyjątkiem
socjalistów, każdy we Francji woli aby
po tamtej stronie kanału rządzili konserwatyści, albowiem ich polityka zagraniczna najłatwiej do polityki francuskiej się dostosowuje — i odwrotnie.
Sir Austen Chamberlain, obecny
szef
„Foreign Office'u', przy wielu sposobnościach

stwierdził,

iż

15. Xil. 28.

Aby te przepowiednie
naležycie
ocenić, pamiętać należy, iż w
Anglji
głosuje się tylko raz i w okręgach
jednomandatowych; tam, gdzie
staje
do wyborów trzech lub więcej kandydatów— przechodzi

ten,

kto

otrzymał

względną większość głosów. Zastosowanie tego systemu dało 29 października 1924 r. takie wyniki:
Konserwatyści
Liberałowie
Socjaliści
Różni

GŁOSY
MANDATY
_7.800.000 (46%) 415 (66%)
2.900.000 (18%)
5.500.000 (34%)
270.000 (2%)

Razem

16. 470.000

41 (6%)
154 (27%)
5 (1%)

615

że wystarczy
Jest rzeczą jasną,
ia w
przesunięc
względnie
go
niewielkie
przyszłel
skład
aby
nastrojach opinji,
Izby Gmin wypadł
zupełnie inaczej
P. Lloyd George myśli, że przesunięcie to dokona się istotnie i to na ko-

rzyść liberałów. Pragnąc doń

dopro*

ich politykę zagraniczną

i proklamuje,

że „Francja zagraża bytowi

W.

Bry-

Zapewne w maju 1929 roku odbędą się w Anglji wybory. Premjer obecny p. Stanley Baldwin, oświadczył na
ostatnim kongresie partji
konserwatywnej w Yarmouth (28-9): „Partja
liberalna jest w rozkładzie; nowoczesny liberalizm — to socjalizm; przyszłe wybory będą zatem walką socjalizmu z konserwatyzmem“.....
Innego zdania jest p. Lloyd George,
wódz partji liberalnej. Na jej ostatnim

29 „borough'ów”,w skład

wzrośnie

ilość

socjaliści

PAT.

Na

denta Rzeczypospolitej

z dnia 6 lute-

go 1928 r., obejmującego
prawo o
ustroju sądów powszechnych. Sprawozdawcą jest poseł Lieberman.

Konferencja

min. Jurkiewicza z
p. Deuzy'em

WARSZAWA.

15.X11.

Pat,

Dnia

15 b. m. minister pracy i opieki społecznej pan dr. Stanisław Jurkiewicz
przyjął na dłuższej konferencji zagra-

dzy..." A więc tylko wygrana konserwatystów uchroni. W. Brytanję od

Wyjazd Hermesa dofWar-

rządów

BERLIN,

chaotycznych

Kazimierz Smogorzewski.

Niemiłe przygody

prez.

w Buenos Aires.
AIRES,

Honuzra

15.X11. Wczoraj

przybył tu Hoover.
Przed
dworcem
zebrały się tłumy, manifestując па
cześć wodza powstańców nikaraguańskich, gen. Sandino.
Hoover
wjeżdżając
do miasta,
omal nie padł ofiarą katastrofy.
Jeden z koni eskorty stanął dęba i całym ciężarem upadł
na samochód,
wiozący Hoovera. Następny koń upadł
na pierwszego.

Wielka manifesfacja

kafolicka

cuskim przez Karola Śmiałego.
nęła również

1450.

szawy.

i słabych.

w

kopisy i biblię.
Nie wiadomo, na czyją korzyść system
ten będzie
funkcjonował
podczas
BERLIN, 15.XII Podczas likwidaprzyszłych wyborów, ale mogęz pew- cji wystawy
prasowej
w * Kolonii,
nością przepowiedzieć trzy rzeczy: 1) stwierdzono brak dwóch kosztownych
z XV wieku,
mianowicie
przygniatająca większość potępi rząd rękopisów
pisanych w języku łacińskim i fran2) ogromnie

15.XI1.

hrabstwa

swych zwolenników, socjaliści—1 na Złodzieje na wystawie
prasowej
36.000, a liberałowie—1 na 70.000. w Kolonji skradli koszfowne rę-

wyborców
liberalnych; 3)
nie uzyskają większości..."

WARSZAWA,

porządku
dziennym 37 posiedzenia
Sejmu, które odbędzie się w dniu 18
grudnia o godz.
16-ej we
wtorek,
znajdują się następujące
sprawy: 1)
trzecie czytanie
projektu
ustawy
©
umowach sprzedaży lub przyrzeczenia
sprzedaży nieruchomości ziemskich na
obszarze Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, sprawozdawca pos. Podoski; 2) trzecie
czytanie
projektu ustawy w przedmiocie
uzupełnienia ustawy z dnia 21 lipca 1924
r., dotyczącej ochrony drobnych dzierżawców rolnych, sprawozdawcą
jest
pos. Brodacki; 3) trzecie czytanie projektu w sprawie odroczenia dnia wejścia w życie rozporządzenia
Prezy-

Ohchūd rocznicy bifwy
Londynu wchodzących. Na 1.385 radców wybrano 888 konserwatystów, 37. :
TARNÓW. 15.X11. PAT. Odbyła
obcholiberałów, 458 socjalistów i 2 nieza- się tu doroczna uroczystość
leżnych. Socjaliści zdobyli wprawdzie du bitwy pod Łowczówkiem. W -uro16 nowych
mandatów—44
kosztem czystości wzięli: udział. przedstawiciele
miejscowych władz, organizacyj strzekonserwatystów, 17 liberałów, 11 ko- leckich, przysposobienia wojskowego,
munistów i 4 niezależnych—ale daleko hufce szkolne i t. d.
Po nabożeństwie w kościele paraim jeszcze do tego, aby w londyńskich radach
miejskich
panowali. tjalnym uiormował się pochód, który
przy
dźwiękach
orkiestry
16 p. p.
Prawdopodobnie i przy wyborach do
udał się na cmentarz
poległych boParlamentu wzrosną w siły, ale więk- haterów, gdzie przemawiał delegat m.
Szości nie uzyskają.
Tarnowa prof.
Wojciechowski, który
czyn
legjonowy i
Najbardziej niefortunną możliwością scharakteryzował
byłoby takie rozbicie
sił pomiędzy podkreślił wielkość ofiary ze strony
Kgipoistės w bitwie
pod
Łowczówtrzema partjami angielskiemi, któreby
em.
żadnej nie dało w lzbie Gmin więkSszości. Wówczas konserwatyści
albo Podpisanie
frakfafu ausfriackosocjaliści mogliby się sprzymierzyć z
estońskiego.
liberałami. Pierwszy sojusz jest wyPoseł austrjacki w Warszawie, p.
również
kluczony ze względu na stosunki, pa- Mikołaj Post (akredytowany
i
w
Tallinie)
oraz
poseł
estoński
w
nujące pomiędzy
konserwatystami a
Warszawie, p. Otto Strandman, podp. Lloyd
Gieorge'm.
A ten drugi?
pisali w gmachu tutejszego poselstwa
„Jeśli będziemy w mniejszości
— mówił austrjackiego pierwszy traktat handlop. Lloyd George w Yarmouth — nie wo-żeglugowy między Austrją a Estoułatwimy socjalistom dojścia do wła- nją.

Meksyku.
kongresie, jaki się odbył również w
NOWY
JORK,
15.XII. Donoszą z
Yarmouth, przewrotny Walijczyk móMeksyku
o
wielkiej
manifestacji ludwił (10.X.): „Mamy niesprawiedliwy i
ności katolickiej, w której wzięło
uśmieszny system głosowania. Konser- dział zgórą 250.000 osób.
watyści mają dziś»1 posła na 19.000

obecny;

radzić w Sejmie.

tanji“, a z drugiej strony wypowiada
się przeciw gospodarczej i podatko- nicznego członka Rady -Banku Polskiewej polityce socjalistów. Ale napewno go, doradcę finasowego
rządu pol:
nie zyska tym sposobem
większości. skiego p. Devey'a.
Wyborca zwalczający politykę zagraZdrowie Prezydenfa po operacii
niczną sira Austena odda swe głosy
już jest doskonałe.
za p. Mac-Donald'em, a wyborca boWARSZAWA.
15.XII. Pat. Stan
jący się reform socjalistycznych orzekzdrowia Pana Prezydenta pozwolił na
nie zapewne, iż konserwatyści
sku- opuszczenie w dniu dzisiejszym
leczteczniej niż p. Lloyd George go przed nicy. Pan Prezydent pozostanie
jeszcze parę dni na Zamku w Krakowie
niemi obronią...
я
w
pierwszych
A jak się przedstawiają
szanse i. prawdopodobnie
dniach
przyszłego
tygodnia
powróci
wyborcze socjalistów? Odbyły się w
do Warszawy.
listopadzie wybory do rad miejskich

BUENOS

wieczne.

kędą

wadzić, atakuje on konserwatystów za

porozumienie

angielsko-francuskie uważa za podstawę pokoju europejskiego.
Ale rządy
konserwatystów angielskich
nie
są

0 czem

niemiecka

Zgi-

biblja z roku

15 XII.

PAT.

„Berliner

Tageblatt“ donosi, že szczupla delegacja niemiecka pod przewodnictwem
p. Hermesa odjeżdża dziś wieczorem
do Warszawy, aby prowadzić dalsze
rokowania z ministrem Twardowskim
w sprawie traktatu handlowego.

Kapitan zatopionego „Rokara II"
zawieszony

w

kami

dowodzeniu

stat-

na 2 lata.

GDYNIA, 15.XI1. Sąd
morski w
Wejherowie rozpatrywał wczoraj sprawę

kapitana

zatopionego

statku

„Ro-

bur II“ Kniaziewa. Na mocy wyroku
odebrano kpt. Kniaziewowi oraz dru-

giemu oficerowi prawo prowadzenia
statków na przeciąg dwóch lat. OSkarżony wniósł sprzeciw.
Ogłoszenie wyroku nastąpić ma dnia 19 b.m.

Trzęsienie ziemi w Nadrenji.
BERLIN,
godz. 8.30

15 XIlL.— Wczoraj około
wieczorem odczuto
w

Akwisgranie trzęsienie ziemi,
które
trwało od trzech do pięciu
sekund.

Według dotychczasowych

informacyj,

trzęsienie to nie spowodowało
materjalnych.

Powstanie

w

szkód

Maroku.

FEZ,
15 XII.- Donoszą z ColomBehar, iż samoloty francuskie ostrzeli
wały z karabinów maszynowych gru-

pe, złożoną

z

około

2o tubyłców,

którzy wymordowali
3 oficerów i 5
żołnierzy z legji cudzoziemskiej. Wojska marokańskie i algierskie dokonały wspólnie okrążenia 200 tuziemców
powstańców.

SŁUWO

nienie zakazy P rzeds wiąt
DLĄ

Królewska

EGZOTYCZNA
Spokój, jeżeli można nazwać atmosterę, w której rozpoczęły się obrady
53 sesji Rady Ligi Narodów w Lugano
spokojną, zakłócił nieoczekiwany wybuch zatargu zbrojnego pomiędzy Boliwją i Paragwajem. Wojna w okresie
paktu Kelloga — toż horrendum. Nic
tedy dziwnego, że miny
dyplomatów
zebranych przy genewskim stole obrad
w Lugano mocno się zasępiły. Ktoby
zresztą przypuszczał, że mtędzy Boliwją a Paragwajem wybuchnie zatarg
zbrojny. W Lidze oba państewka nie
miały żadnych spraw spornych, a tu
naraz wzięły się do najbardziej przekonywujących argumentów. Jeżeli jed„nak czoła dyplomatów zebranych
w
Lugano zasępiły się na wieść o wojnie
pomiędzy Boliwją i Paragwajem
to
głównym powodem nie było bynajmniej
oburzenie, iż gwałtowni
boliwijczycy
porwali się na spokojnych paragwajczyków z bronią w ręku w okresie kiedy pakt Kelloga potępił „wojnę jako
środek
polityki narodowej”. Powód
był natury bardziej dyskretnej.
Wiadomość o wybuchu wojny zaskoczyła Ligę tem, że instytycja ta mu-

WOJNA

uniknięcia

pozoru

wtrącania

się do spraw amerykańskich ze względu na szczególną wrażliwość państw
południowo-amerykańskich (czytać należy Stanów Zjednoczonych).
Mimo że wiadomości prasowe, nadchodzące z Ameryki stwierdzają iż sytuacja pomiędzy Boliwją i Paragwajem
nie ulega odprężeniu że oba państewka
szykują się do wojny. Rada Ligi uchwa
liwszy wniosek min. Zaleskiego zawierający propozycję medjacji
przeszła
nad dalszemi wypadkami do porządku
i teraz już nikt w Genewie nie chce zajmować się tą drażliwą sprawą.
*

*

*

Jakie są przyczyny zatargu zbrojsiała ze względu na opinję światową nego pomiędzy Boliwją a Paragwajem
wszcząć jakieś kroki w celu ukrócenia narazie dokładnie nie wiadomo.Według
rozlewu krwi, aby namacalnie wykazać jednych wiadomości zatarg spowodoswoją rację bytu.
wało odkrycie pokładów nafty na poJak wiadomo, Liga Narodów
jest graniczu paragwajskiem, któremi praginstrumentem
volityki anglo-francu- nie zawładnąć Boliwja korzystając
z
skiej, w którym kierowniczą rolę jeżeli niewytyczenia granicy, według zaś inchodzi o politykę światową odegrywa nych zatarg jest dziełem intryg fabrydyplomacja angielska. Wiadomo rów- kantów broni, którym zależy na popranież, że stosunki pomiędzy
Imperjum wieniu
swych
interesów.
Potyczki
Brytyjskiem a Stanami Zjednoczonemi które miały miejsce na nieustalonej granie są najlepsze, że rywalizacja a he- nicy pomiędzy Boliwją a Paragwajem,
gemonję w polityce światowej
stale trudno nazwać wojną w pełnem znawzrasta oraz, iż w rywalizacji tej Ame- czeniu tego słowa, trzeba bowiem paryka jest stroną atakującą.. W tej sy- miętać, że terenem wypadków jest Potuacji nie trudno zrozumieć, że inter- łudniowa Ameryka a więc kraina barwencja Ligi Narodów jako instrumentu dzo wielkich możliwości i zupełnie odpolityki anglo-francuskiej na
terenie, miennych stosunków niż na całym świe
który uważają Stany Zjednoczone za cie. Takie czy inne są powody zatargu
sferę swoich
wpływów,
nastręczała nie ulega najmniejszej wątpliwości
iż
wiele szkopułów, tembardziej, że Liga sprawcami jego są bussinesmani. PoNarodów wobec Stanów
Zjednoczo- nieważ jednak zarówno Boliwja jak i
nych prowadzi politykę
defensywną. Paragwaj
uzależnione
są pod wielu
Najlepszym przykładem tej polityki by- względami od Stanów Zjednoczonych
ło załatwienie zapytania Republiki Co- i ich polityki gospodarczej nie mamy
sta-Rica podczas ubiegłej wrześniowej się obawiać, aby egzotyczna boliwijsesji Rady w
Genewie.
Costa-Rica sko-paragwajska wojna potrwała dłuwniosła wówczas zapytanie jak należy go. Wymiana strzałów nie stworzy pointerpretować doktrynę Monroego. Cie- myślnych warunków gospodarczych a
kawość Costa-Riki sprawiła
niemało Stany Zjednoczone
posiadają
wiele
zdenerwowania w Genewie. Po dłuż- sposobów na uspokojenie zbyt popędliszych poufnych naradach
uchwalono wych temperamentów mieszkańców remglistą odpowiedź, którą każdy inaczej publiki Boliwara.
Sz.
może interpretować. To samo było i

Polskiego.

W

żej oceanu i stanowi dogodny punkt na trasie północnej do Ameryki.
Maksymalna szybkość „Polonji* wynosi 220 kim. na godz.
W pierwszych godzinach lotu szybkość samolotu ze względu na większe zapasy benzyny będzie mniejsza

i wyniesie

okło 100 klm. na godz.

Aparat utrzymać

się może

w powietrzu

58 godzin.

Według obliczeń na przelot do Ameryki potrzeba na tym aparacie 33 do 40 godzin.
Trasa lotu prowadzi od Baldoneli do Halifax drogą północną szlaków linji okrętowych. Lotnicy będą się starali o pobicie rekordu długości lotu i lecieć będą nad lądem
amerykańskim aż do wyczerpania zapasów benzyny. Dlatego nie wiadomo, w którem
większem mieście amerykańskiem odbędzie się lądowanie „Polonji*,
Rządy Włoch i Irlandji okazują organizatorom
lotu
wiele życzliwości i pomocy
kańskiej, na czele którego stoi radny m. Chicago, p. Adamkiewicz, odznaczony orderem
Polonia Restituta.
Rządy Włach i Irlandji okazują organizazatorom lotu wiele życzliwości i pomocy

starając się ułatwić dojście do skutku wielkiego dzieła lotników polskich.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w procesie państwa
z

92
KATOWIC

Habsburgami

proc,

'E. 15.12 W

majatku

w procesie o dobra b. komory cieszyńskiej.
tanie Habsburgów, natomiast, uwzględniając
imieniem skarbu państwa, przyznał skarbowi
objęte postanowieniem kowierniczem, czyli
tułem kosztów zastępstwa sądowego sąd

powoda

dla

Polski

w

cukru

magazynach

Sprzedaż cukru

15.12. (PAT).Wczoraj

wieczorem naczelnik państwa Rei odczytał w par-

deklarację nowego

lamencie estońskim

rządu.

W polityce zagranicznej rząd uważa za konieczne utrwalenie swych stosunków
przyjaznych ze wszystkiemi państwami, a w szczególności z sąsiadami Estonji — Finlandją i Łotwą. Stosunki między Estonją a Polską będą pogłębione. Polityka zagraniczna
Estonji zmierzać będzie do najściślejszego współdziałania z Ligą Narodów. Rząd uważa
za konieczne uregulowanie stosunków gospodarczych z ZSSR.
Dalej deklaracja wyraża nadzieję, że niedawno zawarty traktat handlowy estońsko - niemiecki posłuży za podstawę do pogłębienia stosunków gospodarczych między
obu temi krajami.

Nowy poseł sowiecki w Kownie
KOWNO.

15.12.

(PAT).

“|

od

i detaliczna,

Rząd

litewski udzielił agrement

na mianowanie

1 worka.

98/5-1

O interpretację „Pana Jowialskiego".
Kończąc swoją recenzję z „Pana
Jowialskiego*
słowami
Ewangelji,
okazałem się poprostu...
prorokiem.
Nie kamieniem
wprawdzie, ale kwiatem pokory swego ducha rzuciła we
mnie pani Helena Romer.
W artykule „O Szambelanowej" tłumaczy mi autorka,
że w komedji
Fredry są ludzie z trzech, czy nawet
czterech epok, ludzie trzech, czy czterech nawet stylów, stąd rzekomo „nierówiy poziom gry, niejako różne wymiary płaszczyzny”
interpretacji
artystów Teatru Narodowego. I wymieniając kolejno ludzi owych trzech czy
czterech epok p. Hel. Romer ironizuje pod moim adresem: „Towarzystwo
bardzo niejednolite, epoki sobie przeciwstawione, a tak jaskrawo
różne,
jakże mogą dać jednolity
„styl* w
grze,

jak tego

chce

p.

Piotrowicz?"

I dobijając mnie uwagą, że podczas
kiedy ja występuję zbrojny w wiedzę
prof. Kucharskiego, p. Romer
snuje
osobiste
tylko wnioski
z lektury
Fredry, trwającej od czasów
pensjo-

narskich—ubiera

ironicznie,

w

tę

pokorne

uwagę, znowuż
wyznanie...

Równie pokornie postaram się odpowiedzieć. Uważam przedewszystkiem,

że trzeba się uczyć — minął wiek złoty.. Wierny tej zasadzie nie poprzena _ „rozczytywaniu się" ‚ ме
staję
Fredrze, ale staram się w miarę możności poznać wyniki najnowszych nad
| ku swemu zdziwieniu
nim badań.
przekonałem się, że
to nietylko w
niczem nie przeszkadza owemu „,roz-

czytywaniu się”,
ale nawet nadaje mu
pewne ramy
lektury
systematycznej
i kontrolowanej.
Wyciągając wnioski
ze swej lektury „Jowialskiego" i Fredry (czytam go, w przeciwieństwie do
p. Hel. Romer, od niedawna, za czasów gimnazjalnych nie miałem Fredry

danym

Zasadzka

Gross.

wypadek

na

w chacie

Z

ŻYCIA

śliwska

dobie

w

trzymać

zastępuje

się stare

znów,

powojennej

nie

BIAŁORUSI

potłukły się na fatalnych
W

związany

może

na

czasy:

tak

karabin.

flinta

się ostry

Moskwie

my-

wszechwładny

Karabinu nikt

Białorusi,

bo

wielka

za to kara — kula w łeb. Nikt go też schować dostatecznie dobrze nie jest w stanie boa
sąsiad sąsiada nie pewny. Straszliwy jest system prowokacji i szpiegostwa w Sowietach.

Było zatem tak:
5
Wieś Staryna biedna. Chłopi podatków
nie mają za Co płacić. Zasimowicz Potap i
Zasimowicz Iwan zapłacić mieli tylko 7 rubli
50 kopiejek, ale skąd je wziąść?! W sierpniu
roku bieżącego przyjeżdża do wsi na koniu

milicjant.

Spotykają

pięści zaciskają

munduru.

go

na widok

z podełba

chłopi

czerwonych

Milicjant jak w dym

prawie zupełnie znikły z ruchu ulicznego

1.400

tys. rubli na

biający pewne idee, lub reprezentujący pewne charaktery lub typy w zależności od metody
ujmowania
ich
przez twórców. Czy fakt ten przeczy
tak elementarnym
i podstawowym
pewnikom
historycznym, jak ten, że
każda epoka literatury, zwłaszcza epow ręku) oraz zastanawiając się nad ka zamknięta, reprezentuje swój styl
wynikami
najnowszych
badań
nad odrębny, ma swe oblicze artystyczne?
twórczością Fredry, dochodzę do na- Chyba nie trzeba dowodzić,
że jest
stępujących twierdzeń:
styl klasyczny i styl romantyczny, poJowalski jest komedją
społeczną, mimo, że dzieła tego stylu i tej epoki
komedją środowiska. Obnażenie sta wprowadzają bardzo
odmienne typy
nu tego środowiska
z całą jaskra- ludzi różnych pokoleń, a nawet epok.
wością i wyrazistością jego przerażaI jeszcze jedna na ten temat uwającego upadku czyni z tej komedji ga. Wiemy,
że orkiestra wogóle,
a
utwór o głębokiem podłożu ideowem. symfoniczna w szczególności,
składa
Nie było
to bawienie
publiczności się z bardzo znacznej
ilości instrupremjerowej, ale tragiczne
załamanie mentów różnego rodzaju,
charakteru
rąk nad upadkiem
społeczeństwa w i różnej epoki pochodzenia.
Czy wyjego „wyższej*
społecznie warstwie. nika z tego wniosek, że każdy z tych
Ma słuszność p. Hel. Romer,
kiedy instrumentów, posiadając swoją „fizjo
twierdzi, że są tam ludzie paru poko- gnomję muzyczną”,
swój charakter,
leń (nie epok i nie stylów,
proszę nie może się złożyć w ogólnej harmo
Pani) od „sarmatyzmem* rzekomo za- nji i uplaaowanem zgóry przeznaczelatujących starych Jowialskich po przez niu na styl dzieła, wykonywanego przez
współczesnych nic niewartych
Janu- orkiestrę. Z tez p. Hel. Romer wyniszów i kretynowanych szambelanów do ka, że harfa dźwięczy sobie, cymbały
romantycznie gruchających iudzi mło- brzmią sobie, a waltornia sobie—wodych, jak Helena i para „artystycznie" bec tego styl nie może być wydobyty.
nastrojonych przyjaciół. Ale czy z te- Chodzi właśnie o to, by tak brzmiały
go wynika, że komedja
zatraca swój — nie: sobie!
lecz „po swojemu” w
Styl, bo posiada ludzi aż trzech poko- ogólnej,
zespołowej harmonji,
że w
leń? Kryje się w tem
twierdzeniu p. wyniku
dawałyby dzieło określonej
Hel. Romer dziwne
nieporozumienie, epoki i określonego stylu, jak tego
wynikłe poprostu z nieścisłości twier: chce kompozytor i świadomy jego indzeń.
:
tencyj dyrygent.
Na
przestrzeni
twórczości całej
W
komedji
społecznej, komedji
ludzkości,
zaczynając
od literatury środowiska, jaką jest „Pan Jowialski“
klasycznej, a kończąc na współczesnej zależało Fredrze na odmalowaniu te—występują w
komedji,
dramaciei go środowiska. Zrobił to tak mistrzowtragedji ludzie różnych pokoleń, uosa- sko, tak artystycznie, że nigdzie pra-

zakupienie

i

patek

chodzi wieś, uzbrojony od stóp do głów.
Zbiera zaległe podatki.
Kto może ostatni
grosz wydostaje, płaci żegna się, zcicha spiu
nie

i odetchnie

lżej

gdy

używając lampki elektrycznej
tylko z baterją

do Andrzeja

Czerniakowicza na kwaterę, komunisty i sługusa bolszewików. Z niepokojem czeka wieś
jutrzejszego rana. Milicjant, Kananowicz ob-

„władza*

do

»„B Ł Y $[K*

;

!

Žądač wszędzie.

innej

Tymczasem rekwizycja skończona.
licjant Kanonowicz powraca do swego

NA GWIAZDKĘ!
Otrzymano

łyżew,

Na okres

Mi„ku-

Ale jeszcze wcześniej, wśród ciemnej nocy,
pochylone poza płotami, wzdłuż ogrodów,
do lasu, posuwają się dwa cienie.
To Zasi-

mowicz

jan i sąsiad jego

Porfiryj Chomicz.

nowy

transport

aluminjowych,

świąteczny
zniżone!!!

ceny

STANISŁAW

KRAKOWSKI

Wilno,

49, tel. 1436.

Wielka
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Zasimowicz trzyma w ręku dawno już nie
używaną dwururkę, naładowaną kulą ołowianą, jak na dziki.

W

naczyń

nakryć stołowych, maszynek do
mięsa, wyżymaczek i t. p.

ma po partji*. Rano ma wracać, skoro Świt.

Tędv diogą przejeżdżać będzie milicjant.
gęstych krzakach zasiedli koło samego

rowu!
Szarzeje, świta., Wysoka
zamajaczyła sylwetka. Oby tylko

na koniu
ręka nie

zadrżała! Las stoi cichy wilgotny. Huk!l pagłucho,

brukach
taksówki
w

stolicy

Wskutek
nadzwyczaj złego stanu bruków moskiewskich taksówki zużyty się już zupełnie. Obecnie
wyasygnował

ъ

da strzał, kula przebija prawe płuco milicjanta. Jak worek z piaskiem padło na drogę

z powodu, iż są niezdatne do dalszego użytku. Sowiet moskiewski wprowadził
taksówki przed paroma laty, spdowadziwszy z zagranicy
106 samochodów.
moskiewski

współczesnych

Chronisz się
przed pożarem

SOW.

li.

Pomorzu

Z Moskwy znikły faksówki
15.12. —

armjach

w lesie

bieda naprawdę wielka. Złość i rozpacz wzię
ła Iwana. Nie wytrzymał, klnie w żywe oczy,
rozi, wreszcie w bezsilnej złości pięścią w
ciane chałupy
stuknąwszy idzie do kufra
wydobywa ostatnie papłerki, coś nie coś jeszcze zapozycza, płaci... ii coś mu w sercu
jątrzy i do zemsty namawia.
„Pieniędzy
zh
nie odbiorę, ale się zemszczę!“... My

RYGA.

ki w

jest ściśle z wzmożonemi wymaganiami w dziedzinie szkolenia korpusu oficerskiego“.
Szkolenie sowieckiego korpusu aticerskiego odbywa się
przytem
w
dwuch kierunkach: w kierunku wybitnie technicznym i niezależnie od tego
w kierunku politycznym. Dowódcy sowieccy powinni, według słów „Prawdy“, — zmierzać do wyrobienia sobie
marksistyczno - leninowskiego šwiatopoglądu.
Z okazji
obchodu
dziesięciolecia
Sowieckiej 'akademji wojennej
komisarz spraw wojskowych, Woroszyłow,
wydał specjalny rozkaz dzienny, w którym, oceniając dotychczasowe zasługi
Akademji, wzywa jej kierowników do
dalszej wytężonej
pracy
na
rzecz
wzmocnienia armji czerwonej.
Na ręce dyrekcji Sowieckiej akademji wojennej nadeszło w dniu dziesięciolecia mnóstwo gratułacyj od najwybitniejszych sowieckich działaczy politycznych, którzy w ten sposób pragnęli
zamanifestować solidarność społeczeństwa cywilnego. z armją czerwoną.

etapie

już zbliża się chałupy. Ale u Zasimowiczów

sowiet

Nauka a pokora ducha

„W

obecnego

Kiedy Widomscy weszli do pokoju, zastali wszystkie swe dzieci martwe. Przybyły
lekarz mimo zabiegów nie zdołał przywrócić dzieci do życia. Powodem tragicznego wypadku była zła oprawa rury pieca żelaznego. Wypadek wywołał w całej okolicy przygnębiające wrażenie.

poczynając

pisze:

posła sowieckiego w Pradze Antonowa - Owsiejenki nowym posłem w Kownie
na
miejsce Arosjewa, który zostaje odwołany. Odwołany został również z Kowna naczełnik
wydziału konsularnego poselstwa sowieckiego Łomakin, a na jego miejsce mianowany

Tow. Polski Lloyd

hurtowa

„Prawda“

Przypominają

Program nowego rządu estońskiego w polityce zagranicznej

TALLIN.

nie mogąc się dostać do wnętrza, rozbił szybę w oknie, przez którą wydobywał
zapach czadu węglowego.

ul. Słowackiego 27

armji czerwonej.
Wzrost technicznych środków wal-

naszego rozwoju, w warunkach wytężonej walki o zwyciestwo ustroju socjalistycznego, mocne siły zbrojne są
nam szczególnie potrzebne.
Wymaga
to ze swej strony wysokiego poziomu
wyszkolenia, odwagi i '. wytrzymałości

OBRAZEK

15 XII. PAT.
Biuletyn z godziny 11-ej podaje, iż król
spał kilka godzin. Stan zdrowia do chwili bieżącej,
zadowalniający.
Wyczerpanie nie zwiększyło się, puls jest nadal regularny.

Tragiczny

w Wilnie

w ideologicznej w podstawowych kadrach

S. R.

łącznie 177.528 zł. w tem 32.500 za postępowanie apelacyjne.

GRUDZIĄDZ. 15.12. (PAT) W dniu wczorajszym we wsi Bortkinie wydarzył się
tragiczny wypadek, w którym straciło życie 5 dzieci w wieku od 2 do 9 lat.
Mianowicie gospodarz Widomski wraz, z żoną wyj. chali za interesami do sąsiedniej
wioski, pozostawiając w domu dzieci zamknięto w pokoju. W pokoju tym przed tem zapalono w żelaznym piecu. Kiedy w dwie godziny później Widomski wrócił do domu,

Skład

miejsce

Obchód dziesięciolecia sowieckiej
akademji wojennej miał przebieg nadzwyczaj uroczysty i odbił się żywem
echem w prasie całego Związku Sowieckiego. Pisma sowieckie w artykułach, poświęconych obchodowi
tego
jubileuszu, nazywają Sowiecką akademję wojenną
„kuźnią sił wojskowonaukowych*', której głównem zadaniem
jest wzmocnienie potęgi zbrojnej Z. S.

Sąd apelacyjny w Katowicach oddalił odwoczęściowo odwołanie prokuratorji generatnej
oprócz dóbr Fidei komisowych także dobra,
92,2 proc. całego przedmiotu spornego. Tyapelacyjny przyznał skarbowi państwa od

Sfan zdrowia króla Jerzego hez zmian.
LONDYN,

BROWARU

Spółka Akcyjna w Poznaniu

miały

w Moskwie

tych dniach zapadł wyrok w postępowaniu odwoławczem

ś-cioro dzieci zaczadzonych

Cukrownictwa

Moskwie

olbrzymiego aeroplanu
amerykańs: iej.

dniach ostatnich dwie potężne manifeza pieniądze Polonji
stacje wojenne. Pierwsza z nich związana
była z uroczystością
obchodu
MEDJOLAN. 15.12. — W wielkiej fabryce samolotów „Caproni* pod Medjolane
m dziesięciolecia
sowieckiej
akademii
odbywają się gorączkowe przygotowania wielkiego samolotu do lotu
przez Atiantyk. wojennej, da drugiej zaś doszło z okaLot ten mają odbyć dwaj lotncy polscy, kpt. Adam Kowalczyk i pilot Włodzimierz
Klisz. zji wystąpienia komisarza spraw wojKpt. Kowalczyk odbywa w tej chwili wojskowy kurs nawigacyjny w miejscowo
ś- skowych Woroszyłowa na zjeździe koci Cassarta we Włoszech i dogląda budowy Aparatu. Aparat „Polonia“
będzie gotów w respondentów
robotniczo - włościańpierwszej połowie stycznia i zostanie przetransportowany do Irlandji
na lotnisko Bal- skich, które zakończyło się żywiołową
doneli, gdzie władze irlandzkie poczyniły już wszystkie przygotowania dla
przyjęcia i manifestacją
wszystkich uczestników
zebezpieczenia aparatu przed jego odiotem. Lotnisko w Bałdonell jest położone
najbli- zjazdu pod adresem armji czerwonej.

polecamy

Bank

Manifestacje wojenne

przez Atlantyk

Budowa

sekretarz tego wydziału

NA ŚWIĘTA

gTWARTY w NIEDZIELĘ (od 11 do 1-ej) | w PONIEDZIAŁEK

Dwaj lofnicy polscy szykują się do przelofu

teraz z tą tylko różnicą, że
kwestja
wojny jest o wiele drażliwsza niż teoretyczne zapytanie.
Komunikat ogłoszony po tajnem posiedzeniu Rady Ligi, nad którem zastanawiano się w sprawie Boliwji i Paragwaju głosił, iż podczas dyskusji ujawniły się dwie tendencję: jedna podkreślająca obowiązek Rady zajęcia
się
sprawą w celu zapobieżenia wojnie i
druga

BZIECE

I, w Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa

u

I KSIĄŻEK

‚

|

ZABAWEŃR

re

nowych

samochodów.

ciało

zamordowanego.

Zabójcy

u-

chodzą w las.
Przed kilku dniami, jak donoszą gazety
sowieckie z Mińska, rozegrał się epilog tej
krwawej tragedji: Iwan
asimowicz skazany na karę Śmierci przez rozstrzelanie. |?o-

Czopki he< (z kogutkiem)
Ę moroidalne „Varitol
usuwają
b6l,
krwawienie,
swędzenie,
pieczenie,

tap na trzy lata więżienia. Porfiryj Chomicz

EA

znikł gdzieś jak ryba w zielonym
łoruskich lasów...

Ę

morzu

biam.

wie słówkiem nie zaznaczył swej ten- ność i krótkość określeń—nie mogłem
dencji, swego
morału
bezpośrednio w całej
rozciągłości
umotywować
nie wypowiedział, ale wynikał on wy- swych sądów.
Chciałbym tu pewne
raźnie z całego przedstawienia obra- spostrzeżenia dopowiedzieć.
zu społeczeństwa ówczesnego. Tak
Najbliżej teorji p. Kucharskiego
postępuje tylko wielki artysta: tenden- postawiła szambelanową w zamiarach
cję jego
pochłania
wizja artystycz- twórcy p. Ćwiklińska. Ale przesadne
na. Wówczas sztuka takiego
artysty wykonanie dobre
zamiary
spaczylo.
nie starzeje się, a będąc wybitnie spo- Nawiasem dodać tu muszę, że nic z
łeczną, nie jest tendencyjną, jest „sztu- tego, co widzi p. Hel. Romer w szamką dla sztuki".
belanowej, niema u Fredry. Nie było
„Pan Jowialski“, jak mało które z to żadne
echo jego
napoleońskiej
dzieł innych Fredry, nadaje się przez służby, ani żadna zapewne generałoswój charakter do psychologicznego i wa Tuzowa, bo zawięle tę okoliczność
satyrycznego traktowania. Komedja ta akcentuje, a inne szczegóły swej przenie będąc Ściśle dziełem stylu litera- szłości ukrywa. Ot poprostu — jakiś
ckiego,
jest właśnie komedją stylu grzech młodości, zapomnienie i tyle.
niejako społecznego epoki minionej, Już całkiem niepoważnie traktuje jej
reprezentuje wartości psychologiczne, twierdzenie o sobie Fredro,
dopuszzbliżające tę komedję do rodzaju no- czając możliwość stracenia przez
p.
woczesnego sztuki dramatycznej. Po Tuzową syna w czasie powodzi, a
tej linjjhw konsekwencji przyjęcia te- męża... zawczešnie,
orji prof. Kucharskiego— powinna iść
Pani
Ćwiklińska
możliwościami
interpretacja aktorska.
swego
wielkiego
talentu, ekspresją
Uważny czytelnik mego poprzednie- charakterystyki zewnętrznej i techniki
go feljetonu recenzji zauważyć raczył, scenicznej skarykaturowała szambelaże rozumowanie moje zmierzało wła- nową. Przyznać trzeba, że scenę OdŚnie do rozróżnienia konsekwencyj te nalezienia swego syna odegrała
znaorji prof. Kucharskiego dla teatru od komicie. Cóż za Świetne
bylo
przedotychczasowej
metody inscenizacji mienienie tej megiery w matkę! W tym
Jowialskiego. Nie jestem bowiem zwo najlepszym
momencie
zepsuł całą
lenikiem tradycyjnego,
szablonowego scenę właśnie ów syn Ludwik— Węg„Stylu fredrowskiego“ teatrów
pol- rzyn. Synalek ten wlazł matce na koskich. Tymczasem właśnie Teatr Na- lana i zaczął ją klepač bezceremonjalrodowy, wybierając tradycyjne trakto- nie po łonie! To już była farsa...
wanie Fredry, a zwłaszcza JowialskieO, ile więc p. Ćwiklińska wyciągnę:
go nie umiał w ramach tego stylu ła pewne wnioski z interpretacji p.
dać zharmonizowanego
przedstawie- Kucharskiego, o tyle inni wykonawcy
po swojemu — traktowali
nia, a na nowy styl wcale się nie zdo- — każdy
był. Zagrał Fredrę, że tak powiem, Fredrę.
kakoionicznie,
|
Solski uwydatnił w Jowialskim nie
ograniczoność
i stepiałą
W ocenie
tej gry—przez
lapidar- tyle jego

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

wyłączność umysłową w bajce i przypowieści, szukającej mądrość świata,
ale raczej jego niesmaczną jurność w
stosunku do staruszki-żony. A jednocześnie Frenkiel tragicznemi
rysami
wydobywał głupotę szambelana. Gdyby zechciał wielki
artysta wydobyć
głębiej poszczególne momenty
swej

gry, nie poprzestając
rysów

na

szambelana
— byłaby

zaznaczaniu

niezapomniana.

to kreacja

P. Lindorffówna
recytowała
do
publiczności tyrady Heleny, jakgdyby
prowadziła monolog z publicznością.
Utrzymywać się pragnął w stylu p.
Kurnatowicz,

artysta,

z

którego

mo-

żemy być dumni, bo wysoko
niesiewilnianin swój sztandar artystyczny w

Warszawie.

nie grających
linję. Za
i nudny

Ale w otoczeniu
partnerów

tak róż-

zatracał swą

to wytrwale sztuczny, suchy
był
janusz
w wykonaniu

Frenkla - syna.

Oto jak „różne

poziomy” gry by-

ły w wykonaniu Jowialskiego. I myli
się p. Hel. Romer, kiedy twierdzi, że
te „różne poziomy” i „różne wymiary
płaszczyzny” były dobre i potrzebne.
Te
płaszczyzny,
zdaniem
mojem,
spłaszczyły doszczętnie Fredrę i pomniejszyły wartość jego komedji, robiąc
z niej

omal

że nie: współczesną farsę.

A „Pan Jowialski“ zagrany z psychologicznem pogłębieniem, z nasta-.
wieniem wszystkich wykonawców na
jedną, rzeczywistą jego, ideologję naczelną, ogromnieby zyskał,
bo jest
naprawdę

Fredry.

jedną

z głębszych

W.

komedyj

Piotrowicz,

au

utrapienie i powszechną bolączkę, tę karykaturę sprawiedliwości, która
demoralizuje i
sędziów i podsądnych, która wystawia na
policzki i winnych i niewinnych, skasujcie

podatki dochodowe w ich dzisiejszej postaci!
Marjan Bernowicz.
BIAŁA

WAKA

Remont przyst. kol. Ponary. Notatka

teraz

w

wiem,

co

się

na

tamtym

niż

mi, aż do najwęższych

na

na waszym
„Echach Krajowych'** z dn. 16 listopada r. b. tym świecie... pardon!...
sprawiła, że jesteśmy obecnie
Świadkami świecie dzieje. Moje, że się tak wyrażę,
szybkiego dość: remontu
karygodnie zanie- „życie publiczne" skończone.
szcie powiedzieć sobie, że do podatków do- dbanego, pierwszego od Wilna
przyst. kol.
Unikając, rzecz prosta, jak ognia,
chodowych daleko jeszcze nie dorośliśmy i Ponary, w kierunku Warszawy.
Druty leżąto zarówno my płatnicy, jak i ci,
którzy ce na ziemi przykryto już deskami,
piec, wszelkiej dyskusji, ralegaliśmy jaknajdzierżą w swojem ręku część naszych losów ziejąa y czadem przerobiono gruntownie, po- delikatniej na podyktowanie nam choći wymierzają nam sprawiedliwość
według czekalnię zaś oświeca się narazie
naftą i by kilku wyrazów... dla „Słowa'. Dla
swojego widzimisię.
ogrzewa. Wkrótce przywędrują
też stoły,
z nacipowtėrzylišmy
Jako regjonalista, t. zn. człowiek, który stołki (a może nawet krzesła) etc. słowem, „Stowa“! —
niechętnie wyziera poza bliższe lub dalsze kredyty się znalazły i Ponary odwiedzają te- skiem.
opłotki, ograniczę się do przytoczenia pew= raz częściej dygnitarze Wileńskiej Dyrekcji
powtórzył red
— Dla „Stowa“...
rego przykładu z niezbyt dalekiego sąsiedz- Kolejowej z p. naczelnikiem Filiminowiczem
Jankowski.
twa. Pewien płatnik, dobrze mi znajomy, nie
I zamyślił się. A potem uśmiechnął
mogąc drogą oficjalnych „wniosków* uzy- na czele.
— Gloria victoribus!
H.
się jakby do jakich dalekich wspomskać od inspektora skarbowego uwzględnienia warunków swojej gospodarki, napisał do
nień... Wreszcie uniósł się trochę w
LIDA.
niego list „półoficjalny', bo skierowany do
górę
na poduszkach, obrócił się — już
jego kancelarji, który dla jego strony humo— Związek Nauczycielski
w Lidzie a życzliwie — w naszą stronę, i rzekł:
brzmienie:
rystycznej przytoczę. Oto jego
nauczycielstwo na ziemiach wschodnich. Pol— A mo, to niech pan pisze. I, na
„Kochany Jasiutku! Może przypominasz ski. Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polsobie, jak kolegując niegdyś w Słucku ba- skich szkół średnich istnieje w «Lidzie
litość
Boską, przypilnujcie korekty!
od
wiliśmy się „w profesora”. Ty podchylałeś dwóch lat i stopniowo powiększa liczbę człon
Haussmann — mówił red. Jankowy swojego munduru robiąc sobie
niby ków. Oddział lidzki bierze żywy
udział, poza
kolei pracą zawodową, w życiu społecznem. Wie- ski — tak genjalnie przerabiał za Drurak nauczycielski i naśladowałeś po
giego Cesarstwa nawet środkowe, najróżnych naszych nauczycieli ZY:
rząc w celowość i znaczenie zjazdów, miał
Jewrejnowa, Adamowicza i in.), my zaś ode- tę piękną i szlachetną ambicję, życiowo cen- starsze dzielnice Paryża, że, jak czygrywališmy rolę uczni. Gdybym dzisiaj ba- ną, że wysłał na dziesiąty doroczny
zjazd tałem w gazetach teraz jeszcze mają
wił się z kimkolwiek „w inspektora skarbo- do Warszawy swego delegata, który repre- tam przebijać jakąś ulicę —
według
wego”, tobym do niego w ten sposób prze- zentując okręg lidzki, wysunąłby
dezydera- jego planu.
Nie znam oczywiście
w
mówił: „Pan dowodzisz, że w zeszłym roku ty tutejszego nauczycielstwa i bronił
jego
tmiałeś z gospodarki swojej
deficyt a ja interesów. Oddział lidzki na delegata jedno- szczegółach planu ulicy wykoncypowatwierdzę, że pan miałeś najmniej 13500 zł. głośnie powołał prof. Kozickiego. (Oddział nego przez magistrat, lecz a priori
dochodu! Wiem o tem dobrze, bo mi to się wileński w tym roku dełegata nie wysyłał). nie potrafię zdobyć się na zaufanie bez
wczoraj przyśniło. Wobec tego ściągam z
Na zjeździe a propos
nauczycielstwa, zastrzeżeń do żadnego z naszych wileń
pana surdut i portki!“.
przedewszystkiem
niezrzeszonego,
bardzo
Mam nadzieję, że w danym wypadku gorzkie słowa wypowiedział p. wiceminister skich Haussmannów. Wystarcza mi zre
tego nie zrobisz przez wzgląd na zły stan oświaty Czerwiński. (Na ziemiach
Polski sztą veto j.Eks. ks. biskupa Michalzarówno mojej garderoby jak i gospodarki. Wschodniej istnieją tylko dwa Związki Na- kiewicza oraz ks. proboszcza Zawadz0 moralną stronę tej OEG
Chodzi mi też bardzo
— w Wilnie i w Lidzie jedno kiego, co do rujnowania murów poklasprawy, ponieważ uważam siebie za lojalnego T.
N. S$. W., w Wilnie pozatem nauczycielsztornych
karmelickich i klasztornetodanych
obywatela państwa i fałszywych
stwo chodzi luzem).
bie nie przedstawiłem”. Ten list, napisany
Pan wiceminister, witając zjazd w imie- go ich niegdyś ogrodu. Dołożyłbym jepo czterdziestu latach niewidzenia się, žad- niu p. ministra Świtalskiego, zaznaczył, że szcze, że jeżeli projektowana ulica mianego skutku nie osiągnął, bo ów inspektor obrady Związku będą przedmiotem specjal- łaby skręcić w lewo tuż przed frontem
był niezwruszenie oficjalny i w swoich po- nej uwagi ministerstwa ze względu na wakościoła św. Teresy, naruszonyby był
stanowieniach uparty. Przy następnym — - żność spraw poruszanych. Dowodem
tego
prawosławny
stanowiący,
spektorze skarbowym mój przyjaciel doczekał była obecność wiceministra p. Czerwińskiego, monastyr
nie byle jakiego zaszczytu. Oto dyrektora departamentu Żłobickie:go, kura- mojem zdaniem, nader cenny zab ysię zato
okazało się, że ów człowiek żyjący bardzo t ora Zawadzkiego, naczelników —Pierackie- tek prastarego, jeszcze wielkoksiążęnie go i Góreckiego, licznych wizytatorów. Doskromnie i oszczędnie, który przytem
uciążliwych, wodem tego były depesze powitalne kurato- cego Wilna, jedno z piętn tego egzomógł uniknąć długów mocno
bo wymagających płacenia 4 i 5 proc. mie- rów: Namysła Ręgorowicza, Szwernina, Sze- tyzmu, co czyni Wilno tak interesująsięcznie (nie mówiąc już o innych) i
nie lągowskiego i naszego kuratora Okręgu Wi- cem.
mógł dotychczas doprowadzić do normalire- teńskiego pana Pogorzelskiego.
Niema chyba dwóch zdań, że ruch
go stanu swojej
kułejącej
gospodarki —
Pan wiceminister podkreślił, że obecnie przez Ostrą Bramę należy ściśle i depod względem wysokości podatku dochodo- na czoło wszystkich spraw, związanych ze
i zreglamentowego ustępuje jednemu tylko Radziwiltowi, szkołą Średnią, wysuwają się — jako naj- finitywnie unormować
pozatem zaś nikomu w powiecie! Powyższe- ważniejsze — problemy natury
duchowej. wać. Nie'w tym jednak, broń Boże, senmu zaszczytowi towarzyszył jednak pewien Trzeba do szkoły wlać ducha,
którego — sie aby Ostra Brama, te Wrota Wilna,
przykry despekt: oto temu człowiekowi, któ- niestety— trudno tam Znaleźć.
Omawiając
remu przez kiłkadziesiąt lat jego
żywota stosunek nauczyciela do szkoły, stwierdził, ten niejako Wysoki Próg Wilna... zamruchu konikt nie zarzucił żadnych brzydkich przewi- że może on być trojakiego rodzaju: stosunek knąć dla wszelkiego
nień i którego

nie tylko sąsiedzi ale i skłon-

żydom

lichwiarskich

procentów

od

tywno-twórczy.
Takim ostatnim — tak wyraził p.
wiceminister Czerwiński — jest właśnie stosurek Związku Zawodowego
Nauczycielstwa

komisja

szacunkowa?

nizacja przyczynią się do pracy pozytywnotwórczej, więc niezrzeszone nauczycielstwo,
luzem chodzące i oddające się biernej aprobacie lub bezpłodnej negacji winno się zrzeszać, by zacząć pracę
pozytywno-twórczą,
wlewając odpowiedniego ducha,
zwłaszcza
do szkół na ziemiach Polski Wschodniej. Lida
(Poleska 11) pragnącym zrzeszyć się i rozpocząć pracę pozytywno-twórczą
udziela
chętnie potrzebnych informacyj, mając
na
względzie dobro naszej szkoły i naszego państwa.
L.

długów

pomyśli

mo-

że czytelnik, „a odwołanie się do wyższej
instancji?" Otóż, jak wiemy wszyscy, oba
te środki są mało skuteczne. Obrona płatników przez „komisję szacunkową* jest
to
rodzaj targu, którego rezultat
zależy
od
DNO
obu stron — członków komisji

i inspekfora
spektorów

guły

ludzi

skarbowego.

skarbowych

twardych

Ponieważ

przeznacza

na

PARAFJANOW

rami są te czasy, gdy na łamach „Słowa
toczyła się arcyinteresująca sfery nasze miej-scowe
polemika i spór pomiędzy Dokszycami a
Parafjanowem, gdzie ma się mieścić

in-

Sąd pokoju. Sfery, od których decyzja zależała wydały wyrok
salomonowy w myś

-(aby

mocno cisnęli), rola „komisji szacunkowej
jest zwykle
dość niewdzięczna. W danym

wypadku

członkom

„komisji

zasady, by i wilk był syt i owca cała — a
więc ustalając sesje wyjazdowe p. sędżiego
pokoju z Dokszyc do Parafjanowa. Takich

szacunkowej”

udaje się czasami
odtargować
cośniecoś
na korzyść owego płatnika i to się uważa
za sukces, pozatem żartują oni z niego, że

=

najbogatszym po Radziwille! Co do ape-

owania, to rzecz wiadoma: jeżeli
zwykły
płatnik, nie mający za sobą żadnych
specjalnych atutów, musi apelować, to już w
dziewięciu dziesiątych swoją sprawę
przegrał. O tem przekonał się
również i mój

znajomy.
Jest jeszcze

inna

nieprzyjemna

pow. Dzišnieūski.

— Brudy w lokalu sądowym. Nie za gó-

się z re-

i nieustępliwych

Należy

tylko

danej sytuacji: ten człowiek musi pogodzić
się nietylko ze swoją. krzywdą
materjalną
ale i moralna zniewagą, która go spotyka.
Zamiast zareagować na nią musi on cierpliwie znosić uwłaczające
mu
zarzuty, bo
ten có znieważa — to.przecie
urzędnik i

na

zawsze

ła

W kołach emigracji
sensację wiadomość,

Lwowa

córka

ona w
Paryża.

Czerniowcach,

rosyjskiej wywołaże przybywa
do

Rasputina. Narazie przebywa
dokąd

przyjechała

z

Że jest ona prawną córką Rasputina, do-

wodzą tego okazywane przez nią dokumenty
a jeszcze bardziej fizyczne
podobieństwo.
Marja Grigorjewna Rasputin jest tancerką.
Impulsywność krwi, którą odziedziczyła po
ojcu, znajduje wyraz w tańcu, którego jest
podobno jedną z najklasyczniejszych przedstawicielek.
że

Jest chyba rzeczą aż nadto zrozumiałą,
panią Rasputin zainteresowali się dzien-

nikarze,

szereg

cieka-

szczegółów z życia ojca.
— Ojciec mój, — opowiada pani
— nie był świętym. Był prawdziwym

którym

opowiedziała

Marja
rosyj-

wych

skim chłopem z wszystkiemi jego właściwo-

ekstrawaganejach

i rzeżbienia

ich losu.

Opowiadania

należą

do

o

krainy

jego

fantazji.

Prawdą jest może tylko to, że jak prymityw-

ny człowiek kochał kobiety i był przez nie
ubóstwiany.
Morderca mojego ojca książę Jussupow
był tchórzem. Jeżeli mój ojciec był rzeczywiście nieszczęściem
_dla Rosji, to Jussupow

powinien był mieć odwagę
spotkać się z
nim „okó w oko“ i w ten sposób zgładzić

go ze
jednak
Scenę
wem

świata.
wybrać
mordu
świetłe.

jussupow i jego banda woleli
drogę podstępnego zabójstwa.
przedstawia się stałe w fałszyNie przyszło w ogólności do

= jest wygodna i elegancka. Zamówienią *
wspólnej biesiady, a jedynie gdy ojciec mój
gna dalsze podróże przyjmuje tel. 375.
-na zaproszenie księcia Jussupowa, którego
ala
orkai
a kis a

b

rzekomo: spełnia tylko swoje obowiązki!

ч

do lokali przy w. WIEbKIEJ 7.
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transporty
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=

6

a

=

į
WABIE

2

KOŁDRY:

.

CHUSTKI

Į

ask

-:

8

NOWOŚCI:
CENY,

kais Aiks k

i i

L

SERWETY

Sa

|R>

E

=

Ž

—

"OBRUSY

PLEDY

OSTATNIE

! =
Е
=

FIRANKI

KOCE -

=

ask

:

SZEWIOTY
WEŁNY
OPALE
.FLANELE
PEOTNA
TOWARY

KAPY

na

smokingi

jak zwykle,

Kac AO

i fraki,

JE DWABIE

zgłosiła akce-

upadek

_ dynastji

Ojciec mój był szczerym przyjacielem...
żydów i ich zupełnej emancypacji. Na kilka
dni przed swoją Śmiercią zażądał też tego
od cara i w tym kierunku otrzymał pozytywne zapewnienie. Jednym z jego najserdeczniejszych przyjaciół i sekretarzy
był

który

stał

się

potem

historjograiem

mojego «ojca. Córka jego p. Marja Simonowicz jest moją najwierniejszą towarzyszką.

Tyłe

córka

o swoim

na.

šuknie

k ss

AA

prag-

wykonanych

reprodukcją

całokształt kultury

umysłowej

ofsetową,

i materjalnej

rotograwurową

Francji

| wielobar-

będzie

dr. Al-

redaktora

naczelnego

spoczywa

w

rękach

znakomitego

romanisty

d-ra Józe-

nych, którzy wiedzą swą pragną przysłużyć się do złożenia hołdu
Francji, tudzież de
zacieśnienia stosunków intelektualnych oba kraje łączących.
>
: „Dzieto to zawierać będzie to wszystko, co każdy kulturalny Polak o Francji wiedzieć winien. Na treść tej zbiorowej publikacji złożą się następujące działy tematowe:
część pierwszą wypełnią: słowo wstępne, zarys geograficzno - statystyczny, historja
Francji w zarysie z uwzględnieniem roli Francji, podczas wojny światowej; ustrój Francji parlamentarno - polityczny; Francja pod względem gospodarczym. (Handel i Przemysł, Kolonje francuskie). Część drugą poświęca się opisowi Francji w ujęciu następującem: Paryż, Francja północna, półn. - zachodnia, półn. - wschodnia, środkowa, półn.wschodnia, półn. - zachodnia, półn. - południowa. Część trzecią wypełni opis kultury umysłowej Francji w tematach: Psychologja narodu francuskiego; filozofja francuska; sztuka;
literatura; (malarstwo, muzyka i t.d.); nauka francuska i oświata; regjonalizm francu-

ski; stosunki kulturalne polsko - francuskie.

*

5
Ponadto, do każdego egzemplarza dołączony zostanie „Samouczek języka francuskiego”.
Dzieło wydane zostanie b. starannie na najlepszym
papierze, formatu 24x32 obj

tości około 1.000 stron druku.

AE

A

ж

„ Cena dziela wynosi złotych 125, — Dajemy jednak możność nabycia tego dzieła
najszerszym kołom naszego społeczeństwa w spłatach miesięcznych po pięć wzgl. dziesięć złotych — bądź też w pięciu ratach kwartalnych po złotych 25, —

Zamówienia

sza

—

się kierować

z powołaniem

pod

adresem

się na ogłoszenie w AM

POLSKI

INSTYTUT

WYDAW.

dzienniku —

ICZY

w

upra-

Warszawie

„ul.

Żórawia 4a, — pieniądze zaś wpłacać na konto P.K.O. nr. 18688.
KAŻDY DOM
POLSKI, KAŻDA INSTYTUCJA PAŃSTWOWA, KOMUNALNA 1
PRYWATNA, KAŻDA BIBLJOTEKA — WSZYSCY WINNI
PIERWSZE W JĘZYKU
POLSKIM DZIEŁO O FRANCJI POSIADAĆ.
2

Tanie

źródło zakupu!
NA GWIAZDKĘ!!!

JÓZEF KŁODECKI
Zamkowa 17, tel. 928
poleca po cenach najniższych w wielkim wyborze najpraktyczniejsze prezenta:
Swetry,
Pończochy,

Rękawiczki,
Bieliznę:
Damską i
Męską,

kołdry

watowe

i pluszowe,

LELS-1

Firanki,
galanterię,

wszelką

płótna, materjały bławatne.
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Bielizna!

ZSB KB

I]

Krawaty!

Ostatnie

Śniegowce!

Jal

słowo

mody

Wokulski

WIELKA

9.

| 6-62

Obuwie!

TELEF. 182.

Podarki

gwiazdkowe,

Garsonki!

Pyjamas!

LT TI LII

III III
TS ITT

Fabryka, Wilno, ul.

Skiep detaliczny

NA ŚWIĘTA
Sanki

Sanki

0 $ ń Ww wypadanie, łupież, Iš

B

a

łysienie

usuw

a

g

„Esencja Chinowo - Chmielowa“ i
Ė „Mydło Chinowo - Chmielowe*
(z i
E Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy B
apteczne. Główny skład Apteka Gąseckiego, ul. Freta Nr 16.
1- 1665
Wydz. Zdr. Publ. Nr

ZMARY
LIE LII

154.

szczotek,

Wiłkomierska

poleca wieiki

105,

tel

7-41.

wybór wyrobów

szczotkar-

i pędzli.

i

Najlepszy podarunek gwiazdkowy:
sportowe

dziecięce

I, 2, 3 osobowe

z oparciem

typu

Dawos'a

i popychadłem

Żądajcie wszędzie tylko wyrobów

Zastępstwo

fabryki

sa

i

w

Na

pędzli i wyrobów

galanterji drzewnej

— ul. Św. Jańska 2.

skich

Ё

składzie

wielki

Sprzedaż

*

oraz

fabryki

dywanów

NARTY.

„Lignopil”.

kokosowych

„Wawel*

oznaniu,

wybór

wycieraczek

po cenach

i chodników.

najniższych!

WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA

Na gwiazdke!!!

Zabawki,

lalki, ozdoby

choinkowe,

dorosłych, kalendarze
Wielki
wybór.
Geny

W.

upominki

dla

najrozmaitsze.
b. przystępne.

Borkowski

Mickiewicza 5. Tel. 372.

Filja: Ś-to Jańska 1. Tel. 371.
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g Wh

Fabryka

„LIGNOPIL

ojcu.
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ŚNIEGOWCE
IKALOSZE
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Grand

S

Prix:

Paris

"KASZLU

1927

Gold

medal
Paris 1927
(o Prix
*
ibau 1926, 1
„ Grand Prix
=

DUSZNOŚCI.
i CHRYPKI
UL
fanhuczuryczna
2 A P.KOWALSKI e waRSzAawA

w każdej ilości sprzedaje „Rolnik
Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
"147, w składach: Pacific Rossa
i Sklep
Kalwaryjska 6.
Ё
;
—0

NISKIE.

polskie

W SŁOWIE I OBRAZACH

Mitau

a

„SUKNA
5 -<° КАМСАЕМУ›
:
вокзёё)рыут
.
z
Ža
2
;D

nie byłaby

su do tej krwiożerczej imprezy. — Zresztą
na wypadek wojny ojciec już dawno przed-

żyd,

©

podję=

PRZYJACIELEM

cym orędownikiem sprawy chłopskiej i niełan
u cara orędował w obronie reormy ustawodawstwa i poprawy
sytuacji
wśród włościan. Ojciec mój był też zdecydowanym przeciwnikiem wojny
i tu też należy szukać źródła nienawiści. Gdyby
w
dniach, w których nastąpiło wypowiedzenie
wojny ojciec nie był leżał chory, — praw-

tem był przepowiedział
Romanowych.

do

zeszytach po jednym do 3-ch miesięcznie, — począwszy od stycznia 1929 r.
Protektorat nad dziełem tem objąć raczył Pan Ambasador Polski w Paryżu,

„wszelkie

Nierawiść arystokracji do mojego ojca
znajduje swoje źródło w tem, że był gorą-

Rosja

że społeczeństwo

połskich

i wydane

"Teka

kochał jak własnego syna, udał się do jego
pałacu, banda morderców ukryta za portjerami w sposób zdradziecki skierowała doń
11—16 kul, które znałeziono przy obdukcji
zwłok. I ten arystokrata, który nie miał odwagi, by otwarcie wystąpić przeciwko rosyjskiemu chłopu, następnego
dnia,
gdy
zwłoki zamordowanego znaleziono na brzegu Newy, napisał list do carycy, w którym
pod słowem honoru zapewnił, że Rasputina
nie zamordował.

dopodobnie

Francji,

pobudził

fa Morawskiego, prof. Uniwersyt. Poznańskiego, — przy udziale wybitnych polskich uczo-

Red. Jankowski zamilkł — dając
znak ręką, że się zmęczył.
Pożegnał mnie tylko uśmiechem
ale zwykłym już swoim pogodnym i
serdecznym.
w. T.

— RASPUTIN

powiedziałoby

wydawnictw

luka,

fred Chłapowski.

wstrząsy, jakie wywołuje ruch kołowy,
zagrażają murom kaplicy*,
podobno
fatalnie zbudowanej. Myślę jednak, że
jeżeli Kaplica Ostrobramska wytrzymała te wstrząsy — i jakie jeszczel—
przez dwa a może i trzy stulecia, to
jeszcze tak chyba z jej wytrzymałością źle nie słychać. Zresztą, już żyjemy w epoce samochodów o gumowych
Rychło powóz konny będzie
kołach.
rzadkością — nawet w Wilnie. Auto,
choćby najcięższe, posuwające się wolno po jezdni wyłożonej kostką drzewną lub wylaną asfaltem (pod arkadą
samej Bramy też!) doprawdy żadnym
„wstrząsem* murów Kaplicy nie urazi.
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MIĘDZYNARODOWEGO ARESZTU
ŻYDÓW.

mogą się odbywać w warunkach normalnych
wskutek warunków
mieszkaniowych — a
właściwie sanitarnych.
Lokal
wyznaczony
jest w domu kolejowym — który
jednak
bywa tak zanieczyszczony, iż np. ostatnio
p. sędzia musiał urzędować w hotelu, gdyż
praca w lokalach sądowych wskutek brudu

142

twierdząc,

GLORYFIKACJA

ściami. Wierzył głęboko w dobroć człowieka
i to dawało mu siłę do opanowywania ludzi

TAKSOWKA

zaalarmować,

tle kilkuset

usiłował nas

OWN TECT
górka Raspufina we bwowie

sądów «wyjazdowych odbył p. sędzia już do
nas kilka — cóż kiedy nie zawsze sądy te

była niemożliwą. Pytamy się p. wójta, gdzie
jest i czem się interesuje?
Stek.

strona

raz

„osobowych*

i aut. Prof. Kłos

które

FRANCJA
wną, —

ny dystans od Ostrej Bramy!) w ulicę
Hetmanską. Okropny „zaszyjek“ dwuuliczkowy wiodący na Bosaki, należało
by rozszerzyć dokonawszy
wywłaszczenia i wykupu niedużej kamieniczki
i znosząc ją do fundamentów. Heroiczny środek? Wielkie trudności? Przypominam zwalenie — za rządów rosyjskich dużej kamienicy na ulicy Wie|-kiej (na t. zw. Wielkiej Remizie) dla...
odsłonięcia najstarszej podobno w Wil
nie cerkiewki. A czy to rządy polskie
w Wilnie mają nie
posiadać prerogatyw rządów rosyjskich? Osobliwie
gdy sprawa słuszna i jasna.
Otóż — główna arterja ciężarowa,
przeciąwszy Bosaki, poszłaby w kierun
ku Hal Targowych a od Hal przez byłą
ulicę Sadową na dworzec kolejowy.
Zaś przejazd przez
Ostrą Bramę
musiałby być
otwarty — w jednym
i drugim kierunku — dla wszystkich
prywatnych, wyraźmy się dla wszystjazdów

wydawnictwa,

nie Ją równie dobrze poznać, jak kraj rodzimy.
Dzieło to pod nazwą

na

łączącą dworzec kolejowy z miastem,
skręcająca z ulicy Wielkiej (na słusz-

kich „pasażerskich,

cia takiego

nale-

W mojej wyobraźni, przyznam się,
widzę taką główną arterję „ciężarową”,

PTT

polskich szkół średnich.
z
Skoro Związek Nauczycielski jako orga-

zaciąganych na niezbędne wydatki. Jaki będzie koniec tej osobliwej historji, tego oczywiście nłe można przewidzieć, ale obawiam
się, że nie będzie on dobry, bo w dodatku
owemu jegomościowi nie dają
możności obrony przed zapadnięciem d
, nie przedstawiając dowodów fałszywości
jego
CE
i z jego desperacji, ponieważ jest bezsilna »
nic sobie nie robią.

„A

łowego.

biernej aprobaty, bezpłodnej negacji i pozy-

ni do sceptycyzmu żydzi uważają za człowieka uczciwego — zarzucono
kręcielstwo,
fałszowanie rachunków i ukrywanie dochodu!
Zarzuty powyższe powtarzają się w formie
mniej lub więcej wyraźnej z roku na rok,
towarzyszą one zaszczytowi
płacenia
najwyższych po Radziwilie podatków dochodowych i przyjemności płacenia
miejscowym

włącznie,

żałoby stworzyć — choćby nie szczędząc kosztów — pryncypalną drogę,
któraby zarazemi ipso facto „odciążyła* Ostrą Bramą.
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Chodziło

sięcy egzemplarzy.
Ten właśnie fakt, stwierdzający u społeczeństwa polskiego rosnące umiłowanie do

|GGGEZASZZEGEA

powiatów.

go w klinice św. Józefa na Tyzenhauzowskiej.
Propozycję uczynienia z nim wywiadu przyjął wysoce nieżyczliwie.
— Nie reaguję — rzekł —na taką
propozycję, jakbym
powinien,
gdyż
wszelki gwałtowniejszy
odruch jest
mnie jeszcze, niestety, surowo zakazany. Ale co sobie, kochany pan wyobraże?! Skąd mi obecnie nietylka do wileń
skich spraw magistrackich lecz wogóle
do spraw tego Świata! Więcej ja już

Społeczeństwo nasze, w którem budzi się coraz żywiej potrzeba pokarmu intelektualnego, —nie zawiodło —rozkupując nakłady dzieł polskich pisarzy w dziesiątkach ty-

AWATAWAWYUAK

sił

zamknąć Ostrą Bramę dla wszelkiego
rodzaju
ruchu
ciężarowego.
Nie trzeba chyba tłumaczyć, co jest
objęte tem określeniem.
Dla tego „ruchu ciężarowego” (i
oczywiście autobusowego!)
który z
dworca
kolejowego i na kolej płynie
obecnie wszystkiemi arterjami uliczne-

|

dwóch

Odwiedziliśmy red. Cz. Jankowskie-

_Ро;м]беггщн—зщцтвас'у'гонроп&е]?ошф—ко& 1928 dla ruchu
wydawniczego w Polsce był jednym z najchlubniejszych, — ograniczał się jednakowoż
jedynie do literatury rodzimej.

Cz. Jankowskim.

r.

z działania

sobie przeciwnych:
ofenzywy
inspektora
skarbowego i defenzywy płatników.
Stroną
silną jest z reguły inspektor skarbowy, stroną słabą — ZE:
. Strona słaba, jak zwykle broni się przebiegłością, strona silna nie
cofa się przed samowolą i gwałtem, jeżeli
o niema hamulca, któryby ją powściągał.
naszych warunkach, przy braku skrupułów z obu stron — błogosławiona byłaby ta
chwila, kiedyby podatki dochodowe zastąpiono jakąkolwiek inną formą poborów podatkowych,
chociażby
nawet
materjalnie
cięższych ale dających się ustanowić rzeczowo, z pominięciem „imponderabiliów* moralnych, które z obu stron zawodzą.
Po kilku latach doświadczenia czas wre-

Wywiad z red.

г

Zasada nawet dobra i słuszna wcielając się
w życie daje
nieraz
swoją
karykaturę
Przykładem — chociażby zasada podatku
dochodowego. Wymiar tego podatku
jest

wypadkową

ANKIETA „SŁOWA” W SPRAWIE BUDOWY NOWEJ ULICY.

Zastrzegam się, że w tem przydługiem
nieco opowiadaniu nie chodziło mi o obronę
mojego znajomego, bo wiadomo, że obronana na drodze nieoficjalnej, bez wymienienia nawet nazwiska, nic mu nie pomoże, ani
też nie chodzi mi o oskarżanie inspektora
skarbowego, który jest, jak się zdaje, mniejwięcej taki sam jak i jego koledzy z innych

KLECK pow. Nieświeski.
© niewesołej
grze w kotka i myszkę
czyli o wymiarze
tu dochodowego.
—

zwykle

Przed kaplicą Ostrej Bramy
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wydatne obniżenie cen nie wpłynęło bynajmniej
na pogorszenia wozu, o którego znakomitych
zaletach przekonacie się przy demonstracji, którą uskuteczni najbliższy przedstawiciej.
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© Tragiczna przygoda p. Molineau
Mimo

skrupulatnych

poszukiwań

nie znaleziono nic w żadnej z tych szaf,
nic, coby miało wskazywać na zbrodnię, popełnioną świeżo w tym domu.
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— Czy nie przeszkadzamy? — Zapytał słodko p. Bray. I nie zwracając
uwagi na oburzenie i protesty mtodej
dziewczyny, zaczął rewidować jej walizkę ze zręcznością urzędnika celnego.

Dostrzegł, że twarzyczka Ewy oblała się delikatnym rumieńcem.
— Wczoraj.
— Od jednego pana...
Wczoraj...
—

krzyknął

rektor,

podnosząc

ręce ku

niebu.
ten pan? —
— Jak się nazywa
Podniósł wysoko rękę, w której trzy
przerwał mu Bray.
mał cudowny sznur pereł.
Szafy przeważnie były puste, lub za— Nie powiem jego nazwiska.
— Skąd panienka ma te perły?
wierały niepotrzebne pudła i t.p. w osta
— Doskonale! — Inspektor z gnieDziewczyna zmierzyła go pogardlitniej, która służyła jako spiżarnia, stawem schował perły do kieszeni i rzekł:
wym wzrokiem.
ło parę butelek szampana i parę bu— Morzemy teraz iść na górę!
— A cóż to pana obchodzi?
telek innego wina.
— A moje perły? — zapytała Ewa.
— Ale panią, panią to obchodzi!
— O, tutaj też niezbyt bogato! — — odrzekł ostro. Skąd się wzięły u pa— Jeśli one istotnie należą do pani,
zauważył ironicznie inspektor. Można- ni te perły?
odbierze je pani w Scotland - Yard.
by pomyśleć, że mieszkańcy tego domu
To mówiąc inspektor wyszedł
za
— Nie mam ochoty wyjaśniać to
nie mieli przebywać w nim długo?
rektorem z pokoju.
Ten ostatni był
panu.
— Mój Boże! — jęknął rektor, —
Inspektor spojrza* na rektora, oszo- wstrząsnięty i oburzony do głębi. Gdy
teraz jestem już tego zupełnie pewny. łomionego bezczelnością pokojówki.
znaleźli się w gabinecie, inspektor rzekł
— | przytem najwidoczniej byli 0— Może pan zechce obejrzeć uważ znacząco:
ni bliskiej ruiny!
nie ten przedmiot.
— Czy mam powiedzieć nazwisko
— Ma pan rację, przenikliwość paRektor z powagą znawcy obejrzał tego pana?
na jest godną podziwu!
Ach, w jak perły.
Rektor pokiwał smut nie głową...
strasznym świetle przedstawia mi się
— Nie, inspektorze, nie.
Któżby
— Czy pan nie poznaje tych pereł?
teraz mój kuzyn — Molineau!
Dziwne te pytanie wywołało zdu- mógł przypuszczać, że Irwin Molineau
Inspektor Bray mrugnął figlarnie o- mienie.
upadnie tak nisko! Ale co stało się z
kiem i nachyłając się do ucha dostoj— Mój Boże! — wyjąkał wreszcie jego biedną żoną?
nego towarzysza szepnął:
rektor. Ja... ja... doprawdy... ach... tak
Twarz inspektora przybrała wyraz
— Czy pan zauważył, że pokojów- inspektorze, poznaję je... przysięgam, smutku i powagi.
:
:
:
ka pobiegła do swego pokoju?
z mej
nieuczciwością
— Byłoby
że to te same.
— Nie może być! — zaniepokoił
Młoda dziewczyna, zapominając wi- strony gdybym łudził waszą Ekscelensię rektor.
;
docznie o należnym jego stanowisku cję płonną nadzieją. Dowidzenia!
— Tak, tak, — kiwał głową taje- szacunku, zwróciła się żywo ku mówiąRektor upadł na kanapę, zmęczony
mniczo detektyw.
cemu.
i zrozpaczony. Ale za chwilę siły mu
— To kłamstwo! Wstyd rzucać o- wróciły, zerwał się i zaczął gwałtownie
— Ale ciszej, ciszej...
Tu padł na czworaki i podpełznął szczerstwa! a zwracając się do inspek- pakować swe rzeczy. Kilkanaście minut później, jechał już na dworzec.
do drzwi, zaglądnął przez szparkę, po- tora, dodała:
— Perły te podarował mi pewien
W głębi ogródka, za domem stała
czem skoczył nagle na nogi i wpadł do
mała chatka, otoczona bluszczem i krza
pokoju, za nim wśliznął się rektor. Ewa pan.
kami. Podczas gdy rektor przygotowy— Kiedy? — zapytał Bray.
pakowała swą walizkę.

—

Oho! —

krzyknął nagle.

artykułów

Е

likierów

spożywczych

zupełnej

przedmioty

i %
®
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Zwracamy

wał się do ucieczki, na progu altanki
ukazała się postać kobiety, która pośpieszyła
ku domowi i zniknęła we
drzwiach kuchennych. Zaledwie minął
kwadrans gdy Ewa znalazła się w dorożce, obok poważnej damy, otulonej
szalem, tak, że twarzy jej nie było widać.
— Hotel Roockford! — rozkazała
dama, głosem, w którym dźwięczał nie-

po

cenach

znižonych.

wyprzedaży

fajansu, porcelany, szkła, aluminjum

i t. p.

NIŻEJ FABRYCZNYCH

Bracia JabłKOWSCY ste
Wilno, Mickiewicza

Lloyd, Słowac27,

Przem.

w Wilnie

Jagiellońska 3/6 tel. 811

Skład:

zedaż win, wódek,

odpowiednie

naczyń kuchennych,

43-448 00414
oraz

działach

Wobee

wiza

l wagonowo

wszystkich

dzieci.

wszędzie.

2.

Na Podarunki Gwiazdkowe
We

| WĘGIEL | KOKS
4

tel. 886.

smaczna
dla

Piłsudskiego

Wileńska 36 gė, SPT

+ Sklep detaliczny u.
J

Win

щ

Wytwórnia

uwagę

18.

na wystawy w oknach

wielkiego domu była niezmiernie ożywiona. Tłoczyły się tam ręczne wózki
i roznosicieli gazet, czekający na wydanie wieczorne gazety. Maszyny w drukarni pracowały gorączkowo. W olbrzy
mich salach huczało.
W gabinecie redaktora
zasiadł z
powagą redaktor Paddock, zetrzeć w
którego rękach schodziły się wszystkie
nici olbrzymiego przedsiębiorstwa. Jak
wszyscy. prawie wielcy wodzowie Paddock był zmuszony walczyć bezustanku z ciemnotą i barbarzyństwem,
to
też postać jego była. uosobieniem pro-

magazynu,

ч

gdy po kilkudziesięciu wygranych kon
kursach, syn ich okazał się właścicielem kilku fortepianów, dwóch wycieczkowych biletów do Paryża,
wreszcie
pieciupokojowega domku z ogródkiem,
co znacznie poprawiło stan majątkowy
całej rodziny.
Mimo zamiłowania, jakie miał do
muzyki, młody Żorż sprzedał wszystkie

instrumenty
wygrane i złożył niezłą
sumkę
do banku, po czem zajął się
dziennikarstwem. Buffington podjął się:
redagowania działu sensacyjnych wypadków i w tem doszedł do wspaniałych rezultatów. Wkrótce stał się sławnym i bogatym.
Rozmowa pomiędzy
redaktorem a
specjalistą od sensacyjnych wydarzeń,
mimo pewnej zagadkowości, przybrała
odwróci się, czy spojrzy w tę stronę?"
— Proszę! — krzyknął
Paddock, natychmiast kierunek praktyczny.
— myślała Ewa. Lecz dorożka minęła gdy zapukano do drzwi.
— No? — zapytał Paddock.
go, a on ani spojrzał. Dziewczynie zroNa progu ukazał się młodzieniec,
— Sprawa pierwszej klasy! — zabiło się smutno, odwróciła się i wyjrza- który stanowił przeciwieństwo redakto- wołał Buffington z entuzjazmem, (za
ła za siebie. Mignęła przed nią twarz ra. Było oczywistem, że poza nie była każdy tydzień w ciągu którego zdarzyukochana... dorożka skręciła w boczną mu obcą. Ze sposobu życia, odrazu mo ło się coś nadzwyczajnego, Żorż dostauliczkę.
na było wywnioskować iż był to czło- wał o 20 funtów więcej) — To przecho
— Żegnaj! — szepnęła z głębokim wiek o niebylejakich zdolnościach u-- dzi wszelkie moje nadzieje co do ciesmutkiem.
mysłowych. Cała postać jego świadczy- kawości wydarzeń.
ła o tem wyraźnie: — mały wzrost i
— Można dawać?
VIII. Co się stało z żoną p. Molineau. duża głowa, rozczochrane włosy - dzi— Bez namysłu, co do joty!
Na jednem ze starych przedmieść wnego koloru, wreszcie olbrzymich ro— Pan znalazł tam policję?
Londynu mieściła się redakcja „Trybu- zmiarów okulary. Takim był ten, któ— Inspektora Bray'a.
Wszystkie
ny wieczornej", Była to gazeta bardzo remu sądzonem było odegrać niepośle- nici są w moich rękach.
Prócz tego
znana. Cały ołbrzymi dom z żółtych dnią rolę w naszym dramacie.
dwie fotografje: pani i pokojówki.
cegieł od piwnic aż do strychu, zdaTalenty Żorża Buffingtona od dzieciń
wał się dyszeć jednem tylko zgodnem stwa już się w nim odjawiały. Jako nieосС
pragnieniem podawania
publiczności duży chłopak rozwiązywał trudne zajedyńie zgodnych z prawdą faktów.
gadki, rebusy i krzyżykowe zadania.
W ten mroczny wieczór październi- Wrogi stosunek rodziców do tego roSEN
kowy, wąska uliczka, przylegająca do dzaju zainteresowań, zmienił się jednak
pokój. Następnie zwróciła się do Ewy
i zapytała:
— A ten idzie też do nas?
Ewa nie odpowiedziała, cała jej uwaga skoncentrowana była na młodym stoty, niezbędnej w tych warunkach.
panu idącym po chodniku. Z całej siły Nie lubił on pozować. Obraz jego w
wtuliła się w kąt dorożki, jakby chcąc oczach wszystkich podwładnych, przed
zniknąć, schować się.
>
stawiał się w postaci
długiego niezDorożka dopędziła młodzieńca. „Czy miernie nosa i przeraźliwego głosu.

BŁ

°

Ка!аз а!а automokilowa n2 ul. Mizkiewicza

ъ

OWU

Každa 5-ta osoba wygryw

*Wczoraj o godz. 7.30 rano nastąpiło na rogu ul. Mickiewicza i Wiiskiej zderzenie autobusu linji Nr. 2 z taksometrem.
Autobus jechał od
strony mosty Zielonego i na rogu ul.W leńskiej zamiast objechać lewą stroną pojechał prosto na ulicę Wileńską, Szofer taksówki, która jechała od strow Katedry mimo znaku danego przez posterunkowego, nie zdążył z powodu
ślizgawicy zatrzymać samochodu. Skutkiem zderzenia uszkodzona została latarnia przednia i błotnik taksówki oraz karoserja autobusu. Wypadku z ludźmi nie było.
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Wschód
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|
]

—6?C.

dobę
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wzrost

cśnienia.
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KOšCIELNA.
— Nabożeństwa żałobne w świątyniach
30
«wszystkich wyznań. Jutro o godz. 9. min.
JE ks. biskup Wł. Bandurski odprawi w asy-

stencji duchowieństwa nabożeństwo żałob' ne za duszę śp. prezydenta Rzteczypospolitej
Polskiej Gabryela Narutowicza. Nabożeństwo

w obec-

odbędzie się w Bazylice Wileńskiej

woj-

cywilnych,

państwowych,

władz

ności

samorządowych i licznych
stowarzyszeń i organizacyj

skowych oraz
pr. zedstawicieli
społecznych.

W cerkwi św. Ducha przy ul. Ostrobramskiej nabożeństwo za duszę śp. prezydenta
odbędzie

Narutowicza

Nabożeństwo

odprawi

zastępstwie

W

obecny

naczelnik wydziału

na nabożeństwie
TWOYSZ.

będzie

p. Naе

okazji otrzymania dyplomu złożyli mu
ównież i w kienesie karaimskiej dziś o
Komendant Wojewódzki insp.
10.30 odbędzie się nabożeństwo za duszę śp. gratulacje:
Praszałowicz, zastępca starosty p. M. ŁukawileńWojewodę
P.
a.
Prezydenta Narutowicz
skiego reprezentować będzie radca Urzędu szewicz i komendant powiatowy Dubowski.
— Powszechne wykłady Uniwersyteckie.
«
Wojewódzkiego p. Pawlikowski.

W

URZĘDOWA.

w sali Śniadeckich Uniwersytetu odbędzie się
wykład powszechny prof.
dra Stanisława Pi-

od
— Powrót p. Wojewody. PK
acz“ kilku dni w Warszawie p. Wojewoda
Kiewicz powraca jutro do Wilna.
— Przerwa w sądzie. Ferje świąteczne w
sądach wileńskich rozpoczynają się w dniu

gonia p.t. „Wizja przyszłej Polski u Mesjanistow“.
Wstep 50 gr. dla mlodziežy 20 gr.

ZEBRANIA

Praca zaś
22 bm. i

będą do 28 bm.
ustanie w dniu

bm. i trwać
kancelarjach

22
w

dzie się

> są

omisji Ziem-

Okręgowej

Е
dnia

KOMUNIKATY
popierwszego
Zarząd
Stowarzyszenia
Lekarzy
siedzenia zawiera, m. in, sprawy
następujące: 1) dziesięć spraw zatwierdzenia pro- Połaków w Wilnie podaje do wiadomoś
poszczególnych
ci pp. Lekarzy oraz Instytucyj i Urzęjektów scalenia gruntów
wsi, położonych w pow. Dziśnieńskim, Wileń- dów posiadających nieobjęte placówki
sko - Trockim i Brasławskim; 2) sprawa zatwierdzenia układu dobrowolnego o zniesieniu

służebności

pastwiskowej

pracy lekarskiej, że przy Stowarzysze-

niu istnieje Biuro Pracy. Celem Biura
jest czuwanie nad równomiernem po-

obciążającej

dóbra ziemskie lwanowo, gm. Parafjanowskiej, pow. Dzisnieńskiego, własność Lewkowiczów i in. na rzecz wsi Wierniki; 3) spra-

działem pracy lekarskiej na terenie Ziepolecanie odpowiednio

mi Wileńskiej,

:
b. folwarku Zwirbliszki, gm. Polańskiej, pow. Instytucjom.
Oszmiańskiego, własność Jana i Antoniego
W sprawach pracy należy zwracać
Spirydowiczów i in., na rzecz wsi Zwirblisz- się do Prezesa Stowarzyszenia (Wilki i Polanka, 4) sprawy zatwierdzenia projektu przymusowego zniesienia służebności no, Dominikańska 15, Gabinet Naczelpastwiskowej, obciążającej dobra ziemskie: nego Lekarza Kasy Chorych) w godzia) Waleryn, gm. Graużyskiej, pow. Osz- nach urzędowania, Sekretarjat Stowamiańskiego, własność Odvńców,
na rzecz rzyszenia czynny od godz. 9 do 14 w
pow.

i b)

Oboriszcze,

Oszmiańskiego,

km.

Holszańskiej

własność

Leona

lokalu Kiiniki Położniczo - Ginekologicznej USB (Wilno, Bogusławska 3)
PP. członkom Stowarzyszenia przypomina się par. 30 Statutu St-nia.

Kry-

czyńskiego, na rzecz wsi Gudowszczyzna.
Na porządku dziennym drugiego posiedzenia, m. in. sprawy następujące: 1) sprawa

ze skargi odwoławczej W.

i Ant. Ługow-

—

skich na orzeczenie komisji uwłaszczeniowej
na pow. Święciański w przedmiocie uwłasz-

Związek

Jutrzenki.

W

niedzielę

dn.

16-g0 bm. o godz. 5 pp. w lokalu Związku

(Kasztanowa

2, m.

11)

odbędzie

się kolejna

czenia na rzecz wskazanych Ługowskich z pogadanka, podczas której będą odczytane
tytułu długoletniej dzierżawy zaść. Cegielnia utwory Krishnaji. Wstęp wolny.
gm. Żukojńskiej, pow. Święciańskiego, naleBal patronatu więziennego. Dowiadużącego do klucza Stracza - Sidoryszki, wła- jemy się, że w dn. 1 lutego 1929 roku odbęsność Zygmunta Chomińskiego; 2) sprawa dzie się w salonach Georges'a bal Patronatu
przymusowego zniesienia służebności pastwi- Więziennego pod protektoratem Pana Wojeskowej, obciążającej rzekomo uroczysko Wieł wody Władysława Raczkiewicza.
kie Błoto, będące w administracji nadleśnictwa Smorgonskiego, na rzecz wsi Jurowsz
czyzna,

3)

sprawa

ustałenia

rozciągłości

granic służebności pastwiskowej,
obciążaįacej uroczysko Mościszcze, przynależne do
dóbr ziemskich
Izabelin, gminy i powiatu
Mołodeczańskiego, własność Zdzisława ]oanny i Marji Tyszkiewiczów, na rzecz wsi Bro
chowszczyzna i Moczynowszyzna, 4) spra-

wy zatwierdzenia projektu
przymusowego
- zniesienia
służebności
iesie!
pastwiskowej obciążającej dobra
ki, gm. Mało

"Trockiego,

ziemskie: a) Wielkie SoleczniSolecznickiej, pow. Wileńsko-

własność

Karola

Wagnera,

na

rzecz miasteczka Wielkie So leczniki; b) Bojarele, gm. Podbrodzkiej, pow.
Święciańskiego własność Elżbiety Tjader, na rzecz

wsi Bojarele, c) Klewica, gm. Graużyskiej
powiatu Oszmiańskiego
własność Janiny -

«Zofji
Umiastowskiej - Miłewskiej, na rzecz wsi Borcie;

d)

Konwalisz-

ki, gm. Dziewieniskiej, pow. Oszmiańskiego,
wł. Janiny Zofji Umiastowskiej - Milewskiej

qa

rzecz

—

wsi

W

"7 danej

ów

Podhaj,

sprawie

Konwaliszki

i Smolino.

MIEJSKA.

oświetlenia elektrycznego.

chwili mniasto posiada

prądu elektrycznego. W

12000

odbior

połowie miasto

jest zasilane prądem zmiennym, w połowie
stałym. Na linji prądu zmiennego w ciągu

ŻAŁOBNA.
Za spokój duszy: ś. p. Stanisławy Sza-

i

durskiej, zmarłej w Poznaniu dn. 4-12 28 r.
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościełe św. Trójcy dn. 18-12
rano o czem zawiadamia

28

r. o godz.

Chrzestna

9-ej

córka.

2

RÓŻNE.
— Uchodźca z Litwy kow., ziemianin—
agronom lat 36, samotny, a dotknięty wielką
martyrologją

powojenną,

skutkiem

czego

ma zagrożorte zdrowie i po odbytej niedawno
operacji, koniecznie potrzebuje dalszego Ie-

czenia i starannej opieki w sanatorjum, ewentualnie w uzdrowisku, przez parę miesięcy.
materjalBędąc zupełnie wyczerpanym
nie połeca się łaskawej pamięci i opiece społeczeństwa, któremu zrewanżuje Się w jakikolwiek sposób, po odzyskaniu zdrowia i sił
do
pracy.

Ofiary

ministracji
ma
dla

—

pieniężne

uchodźcy

z

— Systematyczne
młodzieży

taniem

askawie składać do ad-

„Słowa”. dla

Pisma

Litwy

A

kow. .

wykłady

i dorosłych

świętego

agrono-

Obecnie

prądu zmiennego

ponieważ każdy dzień nara-

miana

kabli

stałego prądu

konieczna

i dania

jest za-

miastu

ża miasto na wielkie straty. To też najgłówniejszą

rzeczą

życzek

zostało

jest, żeby

z otrzymanych

przeprowadzone

«.

los jest

@,

WYGR

4

wygraną

na 100-gramową

paczkę

czekolady

CZEKOLADA

po-

odnowienie

sieci i doprowadzenie jej
do porządku, do
czego Magistrat przystąpi w roku 1929,
— Posiedzenie miejskiej Komisji technicznej. W poniedziałek, dnia 17 grudnia, odbędzie się posiedzenie miejskiej Komisji Technicznej z następującym porządkiem dziennym: 1) wytyczne do budżetu na rok 192930, 2) projekt statutu drogowego, 3) kolej-

BITTRA

wyroby

do

jera komedji Wł. Pėrzynskiego —, Uśmiech
losu". Postać Siewskiego kreuje najznakomi
tszy w Polsce artysta dramatyczny, genjalny Stefan Jaracz.
;

Dalszą obsadę stanowią: Irena — St. Ре-

rzanowska, Halina Łośnicka — I. Larowska,
Czulinska — W. Malinowska, Kozłowski —

Z. Chmiełewski, Wrzesiński — J. Karbowski,
Czuliński — W. Scibor, kelner — A. Mikoу

łajewski.

scenie zbiorowej aktu Ill-go bierze u-

W

dział cały zespół Reduty.
Oprawa sceniczna pomysłu

Zwolińskiego.

punktualnie

Początek

bilety

pozostałe

liczne

LSA

o godz. 20-ej.

do

wcześniej

H.

mal.

art.

Nie-

naby-

pp. w kasie teatru.
w Orbisie i od 5-ej
|
Jutro, po raz drugi „ śmiech: losu".

Teatr Polski. ..ldjota* — Е. Dostojewskiego dziś grany będzie o godz. 8.30 w.
Teatrze Polskim. Rolę ks.
po raz drugi w
gra p. W. Malinowski, reżyserował

Myszkina

sztukę H. Szletyński.
„Ogniem i mieczem*

dla

у
młodzieży.

S będą obrazy dramaDziś o g. 3-ej pp.
H. Sienkiewicza „Ogniem i
tyczne z powieści
mieczem” dla młodzieży szkolnej i szerokich

‚

warstw publiczności. Ceny od 20 gr.

iówka. Dziś
od 20 gr. grana bę-

О
„Czarodziej“
o godz. 5.30 po cenach

dzie wyborna sztuka Verneuilla i Berra „Cza-

w roli
.

rodziej” z K. Wyrwicz - Wichrowskim
tytułowej.

— Dzisiejszy

wińskiego.

koncert

Dzisiejszy

- poranek

koncert

j. Śli-

- poranek

wyboru

: gatunków

VELMA,

MILKA

SUCHARD

krajowe

odbywać

WYPADKI

Jó-

resztowały w Wilnie niejakiego Grun era Lieona, który razem z kilku wspólnikami dokonali na terenie pow. lidzkiego śmiałej kradzie

tera 85

nawet

ekranie.

zagraniczne

Ze

świafa

istnieje od

Przekazano

go żandarmerji.

iesumienny inkasent.
handlowej A. Stolowicki

my

powiadomił

przywłaszczył

Kasperski

jego

šledcze,

władze

które uzyskał z całodziennego

W

Narodzenia Pańskiego, ta chwila kiedy każdy
w gronie najukochańszych zasiądzie do stołu by zgodnie z tradycją przełamać się opłatkiem.

sobie 900

targu

do

zł.

i zbiegł.

Warszawy.

— Nadchodzą święta, trzeba gotówki.
Zazwyczaję przed każdemi swiętami złodzieje ze

zwiększoną

energją

starają

się o łup,

aby było za co urządzić święta. Nawet gru-

be ryby puszczają się wówczas na drobną
robotę. Ostatnio władze policyjne wyśledziły sprawców szeregu drobnych kradzieży.
Žiodzieje nie darowali balji z ul. św. Filipa
Nr. 15. Amatora jej wykryto przy ul. Lwowskiej. Pewrtemu obywatelowi przy ul. Klaczki przepadł kożuszek, który policja odna-

lazła przy ul. Popławskiej

Nr. 4 u niejakie-

go Prokopowicza. Jachim i Stefanowicz przyjechali aż z Nowo - Wilejki, ażeby zrabować
termometr wagonowy. Ujęto ich na kradzieży. Wykryto sprawców kradzieży garderoby

wartości 290 zł. dokonanej w dniu 12 bm.
na szkodę St. Borkowskiego, W. Pohulanka
Nr. 3. Sprawcami kradzieży są Wiktor Bowdir i Wincenty Szklanka. Część rzeczy оdebrano i zwrócono poszkodowanemu. Palto i marynarkę sprawcy kradzieży sprzedali.

choćby

na

zwiedzenie

tego

muzeum

GOLGOTA
z hrab.

Nędzna

—

(kino

ramota

tylko pół godziny czasu.
Stają w tem miejscu niemi, jakgdyby się modlili, jak gdyby
uwielbiali. W tem całem muzeum jest to najwzniosiejsze sanctissimum, a w tym przybytku, nakrytym kopułą, króluje jedna, zdala
od innych figur, posągów i obrazów niepoka-

słynnego „Rudi” jak

zwały
zmarłego
niedawno
wielkiego
artystę filmowego Rudolfa Valentino jego liczne wielbicielki.

Miał

rację

ten

artysta

że

nie

pozwalał

za życia swego demonstrować tego obrazu,
to też wyświetlanie go obecnie jest, delikatnie mówiąc, ordynarnem nabieraniem publi-

ciem na podobną szkaradę!
Scenarjusz rozpaczliwie niedorzeczny, na
szpikowany iście amerykańskiemi sentencjami i morałami; gra z
wyjątkiem Waletina
który tu gra również nieszczególnie — nic
warta, artystki stare, brzydkie, niezgrabne.
Ładna iłustracja muzyczna nie mogła oczywista uratować beznadziejnej sytuacji.

MIŁOŚCI
„EOS“

Holanija
Londyn

Nowy-York
Paryž
Niech w tym dniu kiedy zapominacie wszy Praga

8,88

wstwem. W każdym razie nikt jeszcze nie
zaprzeczy ł że jeżeli rzeżba grecka jest szczytem w rozwoju sztuk plastycznych Świata, to

8,86

124.00

124.31

123,69

358.20
43,26

359.10
„43.37

357.30
43,15

8,90
34.85
26,42,

8.92
34.947
26.48

stkłe krzywdy, myśl Wasza wybiegnie ku Szwajcarja
171,77
172.20
moluczkim biednym sierotom,
którym nie
Wiedeń
125,51
125.82
dane spędzić tego dnia szczęśliwie jak Wam.
46,7]
46,83
Pamiętajcie o biednych dziatkach, złóżcie Włochy
niem.
212.55
chociaż najdrobniejszy datek, by uprzyjem- Marka

8.88
34.76
26.36
171.35
125.20

46.59

jazdy.

szybkośći.

kowanej

Wenus Milońska jest tej rzeźby korona.

Serce
ny

mi

biło

oddech

niespokojnie,

tamował

mowę,

Niedziela dn.

pozycji stojącej.

odczytów

Kwadrans

posąg

Wenus

załoga

upierała

wielkie

zdradzały

policzkach

wypieki

nalizm

wykwint,

i somnambulizm

tego

statui na

formalna

swój

parowiec.

bitwa, podczas której

Wenerze

nurków, by z tego

ię

urwano

Milońskiej obydwa

ra-

konsul

nia

na

dnie

miejsca robić poszukiwa-

morskiem.

Na

szczęście

morze

w tem miejscu nie jest bardzo głębokie. Gaetano spodziewa się, że ramiona pięknej
nus znajdują się na dnie morza.

na

Wilno,

We-

indywidualne,

DAMSKIĘ.

MĘSKIE:

na

specjalnie

la

Lecz

Trzechlampowy
nik co do mocy
ności zastępuje

ekranowany odbiorzasięgu i selektyw5

6 lampowy.

Ekonomiczny, tani i łatwyw obsłudze

Wileńska Pomoc Szkolna
Wilno, Wileńska 38,
WSEBYREZREWAEA
PROZA
ZET ORODZWRDRIA

sn*. 18,50- 19,05: Recytal

Marjackiej

w

śpiewaczy.

19,05

19,15: Muzykaz płyt gramofonowych. 19,20
—19,45: Audycja wesoła: „Gabinet ministrów* groteska. 19,45: Odczytanie progra=
mu na wtorek, komunikaty i sygnał czasu
z W-wy. 20,00—20,25: „Antrakti spektaki*
odczyt. 20,30—: Tr. z Krakowa; Koncert.
22,00 - 23,30: Tr. z W-wy: Komunikaty oraz
muzyka taneczna.

Nr. 42 te'efon

*_

raty

1200

B-cia ALSZWANG)

na GWIAZDKĘ

po

cenach

najniższych

WYsORZE

suknie, palta, szlafroki, garsonki, swetry, śniegowce, kape“
Jusze, torebki, pończochy, bieliznę, chustki, kalosze, etc.
krawaty, koszule, pyjamas, pullowery, kamizelki, kapelusze,
kaszne, chustki, skarpetki, kalosze etc.

fabryk.

Stowarzyszeniomi instytucjom posiadającym
z firmą umowy ra sprzedaż ratową

psycholo-

MODEL 1929 r.

Hejnał z Wieży

№ raty

oklep sukna, Jedwabiów i лаиаРУ

wysta-

2
Ogórkiewicz
—steta—

Aud.

E
(FIEMFIETNENFEJFIEJFNENEN="C"I

odremontowanej

Klemens

Warsz.

van Beethoven“ (pogadanka I) odczyt XII
z cyklu „Historja muzyki w przektadach“.
18 00—18,25: Koncert Ork. Rozgt. Wil. pod
kier. Z. Dołęgi. 18,25 18,45: Audycja recytacyjna z cyklu: „Polska poezja współcze-

meskie i damskie pierwszorzędnych

OBUWIE

giczne, artystyczne i graficzne — umieszczozostały

z Warszawy

org. z racji 10-lecia Niepodległ. Jugosławii.
20.30: Tr. koncertu z Warsz. 20.30 23.30:
Transmisja z Warszawy: Komunikaty: oraz
muzyka taneczna.

w BOGATYM

wę fotografji, na której podobno moje eksponaty, jako najwięcej

ul. Wielka
(dawniej

poleca

dni jeszcze swą poradnię uważać za nieczynną.
odwiedzę

sygnału czasu z

"T'HW. JANKOWSKI | Sia
5

mnóstwo rad i porad estetycznych osobom
na rozmaitych poziomach stojącym, jak również zmęczony „długą podróżą statkiem i
w pociągu — zmuszony jestem przez parę
dziś RR

20.30: Transmisja

komunikaty,

przy

miejsce gdzie się
toczyła bitwa,
w której
bogini straciła ramiona i zaangażował trzech

wyczerpany pracą zagranicą, gdzie udzieliłem

Natomiast

20.00

cytry.

na poniedzia-

Poniedziałek dn. 17 grudnia 1928 r*
11,56—12.10: Tr. z W-wy: Sygnał czasw

francuski i przeforsował przywiezienie statu
do Paryża. Gaetano oznaczył z całą ścisłością

regjo-

miasta!

programu

Kukułka

Audycja dla dzieci. Bajki. 17,10—17,35: Koncert Ork. Rozgł. Wil. 17,35—18,00: „Ludwik

ła

zdenerwowa-

artyzm,

Odczytarie

Kwadrans

przypadkiem

załadowaniu

Nareszcie jestem w domu! ' Nareszcie
wróciłem do Wilna, aby z nową energją ba-

estetykę,

19.05—19.30:

19.45:

15.15 —

17.20 17.45
i przeżyć najęzyku litew.
gramofonow.
18.50—19.50:

dzy załogą francuską i turecką okrętu powsta

elektrycznym przy ul. Krzywe Konary Nr. 17
na

Warszawy.

Krakowie. 16,10—16,30: Odczytanie programu dziennego i chwilka litewska. 16,30—
16,45: Komunikat
L,O.P.P. 16,45 17,10:

nie — gdym ze swym przyjacielem mister
Watermanem podjeżdżałem wczoraj rano do
a
Wilna. Łzy rozczulenia zamgliły wzrok,
westchnienie ulgi mimowoli wyrwało się ze
oczekiwania ust mogorączką
spalonych
swych
do
wkroczyłem
kiedy
ich,
apartamentów z windą, łazienką i dzwonkiem

czyć

z

19.45:

zamiar

się

19.30

łek, "komunikaty

przesłać do Konstantynopola,

„Chervetty*

cytry.

wileńska.

wiał natomiast ze synem
Demzetriosa. 1 oto
dowiedział się w jaki sposób Wenus utraci-

atoli

rolniczych

17.20: Tr. koncertu symfonicz.
Tr. z Warszawy:
„Z dziejów
rodu*. 17.45 - 18.10: Odczyt w
18.10 1825: "Muzyka z płyt
18.25—18.50: Bajki dzieciom.

Wieś-

ła bezcenne ramiona.
Władze wyspy Milo miały najpierw

16 grudnia 1928r.

10.15—11.45:
Transmisja nabożeństwa z
Katedry Poznańskiej.
11,56 12.10 Transmisja z Warszawy
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie, oraz komunikat ;meteorologicz.
12.10—14. Tr. poranku muzycznego z Filharmonji Warszawskiej. 14.00—15.00 Tr.

niak umarł w r. 1850.
Oczywiście zarówno on
jak i jego syn, Demetrios, który mu pomagał

przyśpieszoa

RABJO
&

" RADJO.

lewej trzyma jabłko.
Na pomnik ten natrafił jeden z wieśniaków wyspy zupełnie przypadkowo. Znajdo-

Powrót Nemezjosza Klemensa Ogórkiewicza | =

Nowość!
Kupno

8,90

i ostrożnej

Ludność Konstantynopola, którego plagą
są w szalortem tempie pędzące automobile,
zwane „ruchomemi giliotynami',zwróciła się
do policji z analogicznym
projektem:
aby
przed każdem autem jechał wóz konny; wów
czas i szoferzy przyzwyczają się do umiar-

W Smyrnie, w wielkim porcie Archipelagu
trzecim według wielkości mieście Turcji,

miłe widziani.
Nemezjusz

GIEŁDA WARSZAWSKA
Dewizy

wolnej

lana Wenus Milońska. Jedni podziwiają tę
Wenus Milońską ze snobizmu, drudzy ze zna-

wał się on w ziemi w

na mieście

ruszany elektrycznością. W ten sposób prag-

JAK USMIERZYĆ „RUCHOME GILOTYNY*

Nigdy nie wątpiłem w wyszukaną kurtuazję, subtelność, dobry smak i szeroki g est
tych, komu fotografje swe wysyłałem!
Jak też nie wątpię, iż posiadając podobne cechy w charakterze — zechcą oni się
zgłosić wkrótce do nowopowstającego związku estetów, jako członkowie stali, czynni i

Esterhazy

14 grudnia 1928 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.

kursowały

nie policja przyzwyczaić motorniczych do po-

przy odkopaniu, już nie żyją. Gaetano rozma-

„Polonja“).

przedwojenna, pierwoc:”

karjery artystycznej

ścianie.

sensacja

jutro
w kinie

gu całego tygodnia

tramwaje elektryczne i konne.
jednocześnie
Za każdym konnym jechał jeden wagon po-

mieli

„Chervette“, na którym Wenus przywieziono
do Francji. Na szkicu dołączonym do tego
pamiętnika, odtwarzającym figurę, pomnik
ma ramiona: prawą ręką zakrywa pierś a w

ne

Wybitna

chwalać szybką lokomocję. Aby jednak uniknąć wypadków z ludźmi, policja smyrneńska wpadła na doskonały sposób: w przecią-

jest dla siebie całym światem i którego opis
z:ajmuje w Beadekerze piątą część całego
przewodnika, znajduje się miejsce, w którem
zwiedzający
zatrzymują
się dłuższy czas,

dobry, sumiennie wykonany film, oparty na
zajmującym
scenarjuszu, Świetnie przytem
zagrany. Akcja obrazu obraca się dokoła drażliwej kwestji t. zw. „abortu” który to problem społeczny poruszony jest umiarem artystycznym i faktem. Artyści wykonywujący ro
le tytułowe (Ewelina Holt, Petersen-Możżuchi
nowa, Iwan Petrowicz)
roztaczają dokoła
czar młodości, poezji i wdzięku, słowem —
film który warto obejrzeć!

„AMANT*

elektryczny.

dzo nadają się do ruchu tramwajowego, to
WENUS MILOŃSKIEJ
NA
też ludność miejscowa bardziej narzeka na
DNIE MORZA
Paryskiem muzeum w Luwrze, które liczne wypadki przejechania,niżby miała po-

rzeźby. Pomocnym mu był w tych badaniach pamiętnik kapitana francuskiego okrętu

pracownik

Zachodzi przypuszczenie, że Kasperski zbiegł

z czy-

Zbliża się radosny dzień

Wlašciciel fir(Teatralna 4)
że

tramwaj

RAMIONA

razu niemieckiego p.t. „Lekarz duszy i ciała" zaznaczyć należy z miejsca, że jest to

3

ze

niedawna

Ciasne i wąskie uliczki starego miasta nie bar

W tym nastroju jest jednak pewien dysonans, coś, co obniża nam pełnię rozkoszy estetycznej. Oto bogini milońska jest pozbaw roli tytułowej w którym walki polsko - wiona ramion. Straty tej nie może przeboleć
bolszewickie odbywały się „na wesoło" i żaden archeolog,
który kocha swą wiedzę.
żołnierzyki wywijali szablami całkiem nie- Najbardziej przejął się nią prof. archeologii
szkodliwie, należy zaliczyć do kategorji licz- w Atenach Jerzy Gaetano, który postanowił
nych bujd dochodowych, obliczonych na sen zbadać w jakich warunkach słynna statua
sację: głupi scenarjusz z rażącemi nonsensa- straciła swoje ramiona.
mi wieńczył pożałowania godną całość a że
Posąg ten został znalezionyn, jak wiadona domiar złego, kino otrzymało poniszczoną mo, na wyspie Milo, mniej więcej przed 100
odbitkę, widowisko wypadło poniżej wszel- laty. Uczony udał się na tę wyspę i stwierdził na podstawie dokumentów urzędowych,
kiej krytyki!
Przechodząc do wyświetlanego obiecnie ob jacy robotnicy byli zajęci przy odkopywaniu

Witanosa.

Jana

p. strzelców

pułk.

5-ty

BITTRA

KAKAO

przewyższające jakością

pozostałych uczestników tej kradzieży.
W tym samym dniu przytrzymano dezer

skiej. Ponadto, przy poparciu
Kuratorjum Dolary
Szkolnego, ma być rozpoczęta budowa gmaBelgja
chów szkolnych.

— WILNIANIE!

Policja jest już na tropie

się będą

każdej niedzieli o godzinie 4 min. 15 w kościele Św. Jana. Pierwszy wykład dzisiaj 16

I KRADZIEŻY

— Cenny połów policji Wileńskiej. W dn.
14 bm. funkcjonarjusze urzędu śledczego a-

ży 3255 dolarów.

= a każdy

lub

Demonstrowany z kolei film „Cierpienia
miłości” (z raju bolszewickiego) z Czechową

— Reduta na prowincji. Dziś prem-

katechizmu

połączone

lub ORANGE.

ANIA

Suchard

^

Jedyne

е

roku było zaledwie. kilka wypadków przer- grudnia.
ы
wy. Na linji prądu stałego która jest zupeł— Pożyczka budowlana dla Nowej Wilejnie przerdzewiała z powodu tego, że leży ki. Magistrat m. Nowa - Wilejka otrzymał od
w ziemi 25 lat, połowa prądu przechodzi sejmiku Wil. - Trockiego pożyczkę w wysow ziemię tak, że na krańcach miasta zaledwie kości 20 tys. złotych na budowę rzeźni miejpalą się żarówki.

VELMA,

miona, które wpadły do morza.
zefa Śliwińskiego w Teatrze Polskim rozpona „firmę” i szczerze
ostrzegamy
W sprawę wmieszał się wreszcie
wykwalifikowanych lekarzy Urzędom i cznie się punktualnie o godz. 12 w południe. czności
miłośników znakomitego artysty przed pójś-

wa ustalenia postaci i rozciągłości służebności, obciążającej uroczysko „Miedziuniszki” z

wsi Dorże

MILKA.

drugiej 100-gramowej paczki czekolady Suchard MILKA. VELMA. BITTRA zupełnie darmo.
Do każdej bowiem paczki czekolady Suchard jest dołączony los — sam przez się bardzo oryginalny

cia

I ODCZYTY

—Zarząd
Stowarzyszenia
Wlašcicieli
Nieruchomości m. Wilna powiadamia o walnem zebraniu, które odbędzie się dzisiaj o
godzinie 5-ej p. p. w sali przy ul. Zawalnej
Ń
A:

wznowiona zostanie w dniu 27 -go.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Ziema odbęskiej w Wilnie.
W dn. 17 i 18
ski.j w
Wilnie.
orządek dzienny

niedziełę dn. 16.12. 28 r. o godz. 7-ej w.

Suchard

BERNARD, MILKA-NUT. — Czekolady Suchard zdobyły cały świat swą niezrównaną jakością.
Czekolady Suchard jakkolwiek najlepsze w świecie. nie kosztują ani grosza drożej od innych czekolad, a w dodatku
każdy kupujący dzisiaj 100-gramową paczkę czekolady Suchard VELMA, MILKA, BITTRA lub ORANGE ST. BERNARD,
MILKA-NUT ma możność

Niewińskiego

Posterunkowy policji lekarzem.
W
dniu wczorajszym podczas ogólifego promowania na doktora wszechnauk lekarskich
USB promowany został posterunkowy Komendy policji pow. Wil. - Trockiego p. AnE) Wierciński.
3

Teodozjusz

arcybis.

p. Wojewody

SZCZĘŚCIE

dzisiaj najlepszą czekoladę

ST

—

o godz. 12.

dziś

się

kupując

Na srebrnym

Pochmurno.

Uwagi:

i zadowolenie może mieć każdy,

Adama, jegiera Teodora, Mil chiora Szmula
PAE TISTKET RKS II
Wiesenfelda Mendla, Wiercińskiego Andrze- | DDT STT
ja, Obrębowskiego Stanisława,
Crolla Bernarda, Grygielówny Zofji, Maleja Aleksandra nić im Święta, by w ten wieczór nie czuły
Taubo Ichiela, Boima Nachama i Maciejew- się osamotnione, a miały zadowolenie i złudzenie ciepła rodzinnego.
2
skiej Heleny.
Komitet „Daru Choinkowego"
ufa, że „LEKARZ DUSZY I CIAŁA* kino „Heljos*.
Na podjum zasiadł JM Rektor ks. dr. Cz.
Falkowski w otoczeniu ciała profesorskiego, społeczeństwo wileńskie, zawsze tak ofiarne
Wcześniej niż przejść do omawiania wywszyscy w togach i biretach. Wchodzą ko- i tym. razem nas nie zawiedzie i że każdy
lejno absolwenci aby z ust swego promoto- pośpieszy z datkiem na dar gwiazdkowy dla świetlanego obecnie w kinie „Heljos* filmu
musimy choć w paru słowach wspomnieć
:
|
ra usłyszeć, że są już lekarzami oraz złożyć dzieci ochron i szpitalików.
ostatnio obrazach,
Wszelkie datki w naturze i gotówce cho- o kilku wyświetlanych
przyrzeczenie.
prosimy składać do 16 których nie mieliśmy sposobności omówić
Uroczysty akt zakończony.
Krewni
i ciażby najdrobniejsze
Pałacu Reprezentacyj- wte właściwym czasie z przyczyn natury teznajomi okrążają młodych kekarzy składając grudnia włącznie do
życzenia na nową drogę życia.
Inowacją nego w godz. od 11 do 1 pp. i od 4 do 6 w. chnicznej.
Tak, po pięknym i subtelnym filmie p.t.
wprowadzoną przez promotora profesora dr.
— [lu Niemców katolików mamy w WilSzymańskiego, Marszałka Senatu, było od- nie. Według danych, uzyskanych z miarodaj „Miłość i łzy Szopena”, oglądaliśmy „Grzeczytanie tekstu promowania i przeeczenia nego źródła dowiadujemy się, .że liczba nie- chy rozwódki* — dość banalne farsidło z
po polsku, a nie jak to było praktykowane mieckich katolików w Wilnie wynosi zaled- Lyą de Putti w roli tytułowej.
Patrząc na ten obraz raz jeszcze mogliśdotychczas po łacinie.
wie 25 osób. Co niedziela i święto dla tej
— Nowy profesor USB. Dekretem p. Pre garstki osób urządzane są kazania, które wy- my się przekonać że amerykańskie powietrze
zydenta Rzeczypospolitej dotychczasowy do- głasza ks. dr. L. Puciata w języku niemiec- nie służy europejskim gwiazdom filmowym.
cent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako- kim. W samłem Wilnie mieszka 14 niemiec- Zamiast obiecującej niegdyś artystki (,„Var„Na strunach zmywie dr. Jerzy Paneja, mianowany został pro- kich parafjan pozostali mieszkają w Nowej iete“, „Komedjanci“,
stow“), widzielišmy przed sobą pospolitą akma
fesotem nadzwyczajnym prawa administra- Wilejce i Czerwonem Dworze.
* toreczkę o semickich rysach twarzy — nic
cyjnego na wydziale*Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego.
TEATR I MUZYKA © więcej!
_

|

Wiat

Jadwigi,

PRAWDZI WE

>

Anofrowiczówny Jadwigi, z Buszów Lisowskiej Marty Walerji Filomeny, Klekowskiego Tadeusza, Brokmana Hajmana, Dobkiewicza Aleksandra, Dedela Dziedziela Józefa. Wstęp wolny.
— Uroczysty akt promocji nowego zastępu młodych lekarzy, W dniu wczorajszym
w Auli Kolumnowej USB odbył się uroczysty akt promowania na doktora wszechnauk
lekarskich
następujących
słuchaczy USB:

1928 r.

_ Ciśnienie
j
| Srednie w m. | 781
średniz

wo-

— Z uniwersytetu. W poniedziałek dnia
17 bm. o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej
Uniwersytetu odbędą się promocje na dokto
zą Ace bnauk lekarskich następujących o-

Zach. st. o g. 15 m. 41

z dnia 15 - -XH

przepisy

UNIWERSYTECKA

18

Spostrzeżenia meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. 5. B.
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EJEEEEIEE

Dziś

Miaimum

robót kanalizacyjnych,

(allel Noz

Egz. od r.
1898

———i

Wilno a). biemiocka Hr. 19.

|"

telei.I. 80) |—

wielka wyprzedaž
wszelkich
z rabatem

TRWA
(EEG

16

ność

dociągowe.

towarów
od 15% do 23h

NADAL.

Został przyszykowany duży wybór resztek i wysortowanego mąterjału.

Na gwiazdkę —
Baczność!

Firma

najlepsze podarki

nie posiada w Wilnie żadnych

filij.

EJFIEIEFIEFREIERELFIE

Ш
EEEEEEEEE

NIEDZIELA)

SŁOWO

Rejestr Handlowy

w dniu 23-10 28 r.
»
3577. I. A. „Morduch Birger i Lejba Kapliński S-ka,, Sie
dziba spółki została przeniesiona na ul. W. Pohulanka
pod Nr.
17 m. 3 w Wilnie. Czas trwania spółki nieograniczony.
Dział A w dniu

DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie

;

w dniu 9-11 28 r.
8797. I. A. „Starobin Sora* w Widzach, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów ao
AD: i zboża. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Starobin
Sora, zam.

5

2010—VI

2

8799. I. A. „Strowicz jakow* w Widzach, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż skór. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Strowicz Jakow, zam. tamże.
2012—VI

2013—VI

Dyrekcja

Szkoły

16 b. m, o godz.
odbędzie

8802. I. A. „Szerlin-Szerman Leja* w Widzach,
pow.
Brasławskim, herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od 1928 r.
Właściciel Szerlin-Szerman Leja, zam. tamże.
2015—VI

podaje

12

w

się zebranie

rodziców

Technicznej w Wilnie. Wobec
poruszone

sprawy

Wilnie jest

8803. I. A. „Szmidt Brajna'* w Jodach, pow. Brasławskim
piwiarnia z domową sprzedażą wyrobów tytoniowych. Firma
istnieje od 1927 roku. Właści ciel Szmidt Brajna, zam. tamże.

ważne,

wiadomości,

szkoły

uczniów

tego, że

udział

s
Kino

Genia,

zam.

zebraniu

12)

Tworecki

Załman,

zam.

zostaną
w

z

-0

E=

zamieszkałych

EETWE
i ELEGANCKIE — RYSKIE

w Widzach,

„8811.

|. A. „Walentynowicz

piwiarnia.

Walentynowicz

Stanisława*'w

Stanisława,

zam.

Sołach,

1925: roku.

tamże. -

3 maja

29.

@

0

Lejba,

-

istnieje od

tąmże.

od

w dniu 31-10 28 r. dodatkowy. -

„6554. Il. A. „Głębocka
zlikwidowane i wykreśla się
II. A. „Kokin

i wykreśla

Itka*, Przedsiębiorstwo. „zostało: zli-

dniu

22-10

2031—VI

1928

ukowej.

umowy

do dn. 31 grudnia

z dnia

8 p.p.

przedterminowego

1929 roku, z prawem

rozwiązania

spółki

1928 roku

J.

za

Sokołowskiej

do

zgłoszonem

miesięcznem uprzedzeniem. Zarząd należy do Jadwigi Sokołow-

skiej. Do reprezentowania spółki wobec władz akcyzowych i
skarbowych upoważniony jest Józef Dyla. Zaciąga w imieniu
spółki zobowiązania i zawiefa tranzakcje, podpisuje weksle i
inne obligi, plenipotencje, czeki, umowy i wszelkie inne akty
i dokumenty wyłącznie Jadwiga Sokołowska pod stemplem firmowym,
20.

w dniu
8661.

I. A. „Bracia

—

Spółka

jwyższe

Brasławskim.

Przedsiębiorstwo

rozpoczęło

działalność

warta

na

mocy

umowy

z dn. 3 września

1928

roku

na

czas

sprawy spółki. Wszelkie umowy, zobowiązania, akty notarjalne, pełnomocnictwa, obligi, weksle, czeki i inne
dokumenty
podpisują obaj wspólnicy,
2033—VI
|

portable

Borkowski,

Otwarto

|. Januszewski,

O.

filję w Olechnowiczach,

Puchalski,

gm.

spėlka

Kraśnieńskiej,

łodeczańskim.

— St.

firmowa“.

pow.

Mo-

2034—VI

1047. II. A. Firma obecnie brzmi: „Jan
Tarasiewicz”.
Właścicielem iest Tarasiewicz Jan, zam. w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 3,
Na mocy umowy aktu oblatowanego w dn. 30
marca 1928 roku za
tarjusza przy Sądzie

Nr. 1717 u Adama Murza-Murzicza, NoOkręgowym w Wilnie, Michał Wincenty

Stejgwiłło sprzedał swe

przedsiębiorstwo Janowi Tarasiewiczo-

wi.

2035—VI

w dniu 12-10 28 r.
402. I. B. „TOWARZYSTWO JASZ — spółka

czoną odpowiedzialnošcią“.

Prowadzenie

gorzelni

E

wó-

dek. Siedziba w Wilnie, przy ul. Zarzecze 2. Spółka istnieje od
1 stycznia 1928 roku. Kapitał zakładowy 2.000 złotych, podzielony na 100 udziałów po 20 złotych każdy całkowicie wpłacony.

Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Grzegorz Jaszuński —
przy ul. Rudnickiej 6 i Berko Lejbowicz -— przy ul. Sierakowzobowiązania,

skiego 24. Wszelkie umowy,

akty

notarjalne,

nomocnictwa,

obligi, weksle, czeki i inne dokumenty

respondencję,

dotyczącą

bieżących

spraw

spółki,

peł-

oraz ko-

podpisuje

jeden z członków zarządu pod stemplem firmowym. Spółka z
ograniczóną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego

przed

Juljanem

Marcelim

Korsakiem,

Notarjuszem

przy

Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 12
stycznia 1928 roku za Nr. 84 na czasokres do dn. 1 stycznia
1933

2038—VI

roku.
Dział B w dniu

12-10 28 r. dodatkowy.
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3) Uzupełniające wybory członków Zarządu. Akcjonarjusze, życzący wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu winni nie

Stanisław Mackiewicz, Redastor odpowiedzialny Witold Wvydyilo.
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łciowe i skórne, ul.
ileńska 7, tel. 1067.

Zawiadamia Akcjonarjuszów Spółki, iż na zasadzie Art. 30
ustawy Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów odbędzie się w dniu 31-go grudnia 1928 r. o godz. 6
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> 4

www

NA WIGILIĘ!

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6.
m
g Wielki w; bór krajowych i zagranicznych instrumen tów, B
|
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe.

3

nieograniczony. Zarząd należy do obydwuch wspólników, którzy reprezentują spółkę i działają w jej imieniu oraz prowadzą

wydanie.

Wiino,

a

5

K. Dąbrowska.

Firmowa".

września 1928 roku. Wspólnicy zam. w Rymszach, pow. Brasławskim: Nachman i Samuel Aronowie. Spółka firmowa za-

nagr

"Pórdocnych

Eksploatacja jezior w pow. Brasławskim. Siedziba w Rymszach,
pow

27.

Filmowej.

Pepsi) pian kę

13-10 28 r.

N. i S. Aron

nowe

NEGRI

na wystawach

miłości w 12 akt. W rolach tytułowych
Dla uczącej się młodzieży dozwolone.

SE WE CY WH WY UW WY WY CY TW CY UW WY CY CY WW WY CY WY WY WY

na czasokres

pisemnie

POLA

J. E. SENNEWALDT

Wszystkie Towary Świąfeczne

в

| Ed

Ostrobramska

Г.

roku.

16 pa

dramat
Uwaga!

E

i więcej płaci
Wytwórnia
Filmowa
„Polart-Film“ za krėtki
scenarjusz filmowy O trešci nado omówienia na miejscu w

Szczegóły

godz. 5

8706. 1. A. „J. Dyla i J. Sokołowska
Spółka Firmowa".
Sklęp win i wódek. Siedziba w Wilnie, ul. Bazyljańska 9. Firma
istnieje od. 16 października 1928 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: józef Dyla — przy ul. Zygmuntowskiej 1$ i Jadwiga Sokołowska — przy ul. Bazyljańskiej 9. Spółka firmowa zawarta
na mocy

1

@

Hinda* Przedsiębiorstwo zostało
z rejestru.
2030—VI

się z rejestru.

w

100

|

*

„6885.

kwidowarte

й

bohater

Douglas 1-szy

a

8816. I. A. „Żołucki Notel“ w Ostryniė, pow. Lidzkim,

sprzedaż artykułów spożywczych i zboża. Firma istnieje
1922 roku. Właściciel Żołucki Notel, zam. tamże. 2029—VI

rodaczka

Powieść HELENY MNSzeK

NADESZŁY

fel. 13-21.

3

t. zw.

Hall i

genjalna

Części

m

28,

i zmusił

a

dzieło!

нопважасоваесжинон
азоско
иен

gwarantowana

Wilno, Niemiecka

teorji

*
nasządy

Zupełnie

AEA GSE

kaka, M. ZRATIN
W

eiała
mężczyzn

wyznawca

GORORA

Żądać wszędzie

1925 roku. Wła2027—VI

istnieje od 1887 ro2028—VI

„lekarza*

|

program:

1:18 rek. Potężne arcydzieło filmowe zrealizowane p|jź powieści L. Biro p. t.
dramat w'10 akt. osnuty na tle wojny
światowej
1914 18 r., w którym

i

Nieśmiertelr

а

Grand-Prix A * 145"
1084
Wielki medal złofy 2

Jakość

„ LA. „Zejf Izrael" w Brasławiu; ii. Piłsudskiego

112, sprzedaż towarów włóknistych. Firma
ku. Właściciel Zejf Izrael, zam. tamże.

—

Mper

Swwwwwwuwwwww

3

2026—VI

zam.

rolach:

Mość

Sieg mann. Obraz ten uzyskał złoty meda

i

T
A
R
D
QUA

pow.

8814. I. A, „Winieki Lejba* w Smorgoniach, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma
Winicki

1914 rok
i

fel

George

Generalne

|

ściciel

W

;

Becia

2025—VI

tamże.

ŽELAZAS,

Żądajcie prospektów i oferty od firmy

8813 I. A. „Wasilewski Józef" w Brasławiu, ul. Piaszczysta 50, restauracja. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Wa-

silewski Józef zam.

Od godz. 4-ej. Następny

„Gicho pisząca”,
„Najlżejsze uderzenie”.
„Wygodne warunki płafności”

2024,—V

»

seansów

jaką Pan szuka.

Właści-

>

i
„iawnogrzesznicy*
|
Pełrowicz,
„ przepiekna
Petersen-Mozżuchina
HOLT. Rekordowy film obecnego sezonu. Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10.15

Królewska

E

pow. Brasławskim,

Firma istnieje od

„ZWYCIĘSTWO

PODWODNEJ
MIESZKANIOWE“ komedja

„KŁOPOTY

Początek

5

8812. I. A. „Wajnsztejn
ANA. w Brasławiu, ul. 3 Maja
1, drobna sprzedaż towarów wł knistych. Firma
istnieje od
1915 roku. Właścicieł Wajnsztejn Lejba, zam. w Bodawkć ul.

;

|

4-rzędowa

sklep kotonjalny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Usjan
Tajba, zam. tamże.
2023—V

Oszmiańskim,

30.

filmy:

publicznoścj Wileńskiej, mistrz ekranu,
genjalny
DOUGLAS
FAIRBANKS
Złodziej z Bagdadu w jego najlepszem arcydziele filmowem p. t.

a,

2022—VI

8810. A. I. „Usjan Tajba“

od godz. 3 m.

Iwan
EWELINA

a

2021—VI

tamże.

czynna

wyświetlane

--------------_------------------н

:

Szkoły

2020—VI

tamże.

ŁODZI
Nad program:

będą

że w niedzielę

8809. I. A. „Tworecki Zaiman“ w Widzach, pow. Brasławskim, jatka mięsna. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel

ciel

|H

42.

w dniu 10-11 1928 r.
R
AC
8808. I. A. „Tempelman Genia* w Widzach, pow. Brasławskim, skład apteczny. Firma istnieje od 1922 roku. Właści-

ciel Tempelman

Kasą

Jego

8807. I. A. „Taboryski Izrael" w Sołach, pow. Oszmiańpiwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1927

Izrael, zam. tamże.

r. włącznie

Niebywała sensacja! Clou sezonu!
Liekarz
kobiet
duszy
i
życiowo-erotyczny tych, które poryw zmysłowości uczynił
bezwolnemi w rękach

Wzruszający

Państwowej

na

1928

Dramat palaców dwórskich_ w _10 akt, Początek
o godz. 4, ostatni 10.25. Bilety honorowe nieważne.

Wielka 30.

(Holendernia

rodziców

Dramat

Dziś! Ulubieniec

s
NTT
„Piccadilly

WIELKA

8806. I. A. „Taboryska Hela* w Sołach, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczo-manufakturny. Firma istnieje od 1920
* roku, Właściciel Taboryska Hela, zam. tamże.
2019—VI

roku. Właściciel Taboryski

w 2 aktach.

5.

A. Mickiewicza 22.

„KWADRAT“

8805. 1. A. „Taboryska Gołda* w Smorgoniach,
pow.
Oszmiańskim, sklep żelaza. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Taboryska Gołda, zam. tamże.
2018—VI

TRAGEDJA

6

sZUCDJA

Kalosze i Śniegowce

8804. I. A. „Szyngler Konstanty* w Swirze, pow. Święciańskim, restauracja z prawem wyszynku wódek. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Szyngler Konstanty, zam. tamże.
2017—VI

17 grudnia

w 10 aktach. W roli głównej: Harry Peel

|
„zabronionych operacyj*,
Е
ціиЬіепуіес kobieł - :
i „narzeczonej* wiosniana

Tea. „NANÓŹ

konieczny.

TRWAŁE

2016—VI

do

gmachu

14 do dnia

j do szukania ratunku na drodze przez prawo niedozwolonej.

OGŁÓSŚSZEŃIE.

8801. I. A. „Szejniuk Gita* w Smorgoniach, pow. Oszmiańskim, sklep skór. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel
Szejniuk Gita, zam. tamże.
2014—VI

у
skim,

|

KINO-TEATR
p
|

URALA

8800. I. A. „Swirski Dawid'* w Żupranach, gm. Solskiej,
Oszmiańskim, sklep spożywczy i manufaktury. Firma istod 1927 roku. Właściciel Swirski Dawid, zam. tamże.

3

Kolios“

pz

6203. II. A. „Glezer Naum“ Otwarto filję w Wilnie, przy
ul. Niemieckiej 35. Plenipotentem firmy jest Jakób Szaffer, zam.
w Wilnie, przy ul. Antokolskiej 115.
2041—VI
w dniu 3-11 1928 r.
8761. I. A. „Kreczmer Dora" w Dziewieniszkach, pow.
Oszmiańskim, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje
od 1921 roku. Właściciel Kreczmer Dora, zam. tamże. 2054—VI

2011—VI

ania

Lejba Załkind*. Właściciel

w dniu 12-10 28 r.
5202. II. A. „Pupko Szymszel*. Firma obecnie
brzmi:
Materjały budowlane — Szymszel Pupko, Lida“. 2040—VI

8798. I. A. „Stoł Symcha* w Brasławiu ul, 3 Maja 3, detaliczna sprzedaż towarów bakalejno-galanteryjnych. Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel Stoł Symcha, zam. tamże.

pow.
nieje

SALA MIEJSKA
wi. "Ostrobramska

przedsiębiorstwa Lejba Załkind zmarł. Do czasu
ukończenia
postępowania spadkowego z prawem do całkowitego zarządzenia przedsiębiorstwem, do zastępowania spadkobierców we
wszystkich sprawach tego przedsiębiorstwa, nie
wyłączając
spraw sądowych i administracyjnych, do otrzymania wszelkich
należności, do podpisywania dokumentów i umów i do reprezentowania firmy we wszystkich instytucjach
prywatnych i
publicznych upoważniony został w charakterze pełnomocnika
Abram Žalkind, zam. w Wilnie przy ul. Wielkiej 53. 2039—VI

8796. I. A. „Starobin Dwejra* w Widzach, pow.
Brasławskim, sklep
PAROS
gt
galanterji. Firma istnieje
od 1926 roku. Właściciel Starobin
Dwejra, zam. tamże.

tamże.

—

Od

Kulturalno-Oświatowy

2036—VI

11-10 28 r. dodatkowy.

1602. II. A. Hotel PALAS

wciągnięto następujące wpisy:

Biejski Kinematograf

zera SA

12, róg
róg Tatar-zgóry.
góry.
cza 12,
2
Skiej 9—2i5—8.
W.Z.P

Oglądać: Ka4—3,

E

„+
miejscu

od

12

do

„D.
5 D.p.

=

43.g. 11—12.

Bro
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ae

wucaszae'

Ul, Kwaszelna 24.
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