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Wspólna 
odpowiedzialność 

Gdy dziesięć łat temu w lutym et- 
nograficzne ziemie polskie rozpoczyna- 

ły czwarty miesiąc niezależnega bytu, 

na ziemiach litewsko - białoruskich na- 

dal panowała przemoc już to cofają- 

cych się wojsk niemieckich, już to po- 

suwających się na zachód hord bolsze- 

wickich. Żołnierz polski trzymał straż 

wzdłuż granic dawnej -Kongresówki, 
społeczeństwo jednak w swych warst- 

wach inteligentnych, rozbite na partje i 

toczące spory, nie posiadało w przewa- 

żającym odłamie żadnej zdekłarowanej 

myśli politycznej w stosunku do dzie- 

dzictwa wschodniego. Potencjonalnych 

sił narodu, zgrupowanego w dwuch naj 

liczniejszych grupach politycznych de- 

mokratów narodowych i socjalistów 

połskich, starczyło jedynie na żywioło- 

wy poryw rozbrojeniowy w granicach 

etnograficznych, — poryw, który jed- 

nak nad Narwią i Bugiem, na tej zacza- 

rowanej granicy, jak ją w pamiętni- 

kach swoich gen. Prądzyński nazywa, 

załamywał się w niepewności i niezde- 

cydowaniu. 

Pierwsze dni lutego przed dziesię- 
ciu laty, poprzedzające przekroczenie 
przez wojska nasze linji etnograficznej, 

stanowią granicę, dzielącą Polskę ma- 

łą od Polski wielkiej, którą obecnie na- 
zywamy mocarstwową. A ponieważ do- 

słownie wszystkie trudności państwa 

 połskiego przeszłe, jak również i—ocze 
 kujące nas w przyszłości wynikały, wy- 
nikają i będą wynikać z Obrania trud- 

niejszej, gdyż mocarstwowej drogi, u- 
przytomnienie współczesnym przeżyć z 
przed dziesięciu lat staje się sprawą nie 

zmiernie pożyteczną. ; '   Nad decyzją wybrania drogi trud- 

niejszej należy się głębiej zastanowić. 
Jak już zaznaczyłem społeczeństwo et- 
Rograficzne, korzystające z niezależno- 
$ci państwowej, niezbyt się spieszyło 
do przekroczenia „zaczarowanej grani- 
су“, decyzja zaś przypadła w udziale 
grupie krajowej, popartej niezłomną wo 
lą i opromienionej osobą Józefa 
Piłsudskiego. 

Na-łamach „Kurjera Wileńskiego" 
p. Testis, polemizując w imieniu demo- 
kratów wileńskich z konserwatystami 
wileńskimi i, stawiając pytanie co łączy 
ze sobą powyższe dwie grupy odpowia 

da: „przedewszystkiem to, że jesteśmy 
w znacznej mierze aborygenami swego 

kraju, związanymi psychicznie, obycza 

jowo i kulturalnie. z jego historyczną 
przesztošcią“. Do powyższych słów 

dodam, iż dziś po dziesięciu latach zwią 
zania losów naszego kraju z dzielnica- 
mi etnograficznie polskiemi, łączność 
konserwatystów i demokratów wileń- 
skich znacznie pogłębioną została 
wspólną odpowiedzialnością przed pań 
stwem, za wciągnięcie przed dziesię- 
ciu laty chwiejnego społeczeństwa do 

przekroczenie granicy dzietącej Polskę 

małą od Polski wielkiej. Z tej wspólnej 

odpowiedzialności na płan pierwszy wy 
łania się potrzeba stałego wzmacnia- 
nia krajowych sił potencjonalnych, któ- 
re wskutek swego rozbicia mogą się 
znaleźć w rażącej dysproporcji do. sił 
napływowych, zmechanizowanych pań 
stwowo, a niezwiązanych z krajem. 

Jako konserwatysta, przekładający 

Porad „programową* polemikę czer- 
4 panie mądrości z przeżyć historycznych 
kierowany pozatem zrozumieniem po- 
trzeby skoordynowania opinji społecz- 
nej w państwowotwórczym wysiłku, 

pozwolę sobie przypomnieć „aboryge- 
hom'* naszego kraju parę faktów hi- 
*4órycznych, zaczerpniętych z komuni- 
katów Sztabu Generalnego równo z 
Przed lat dziesięciu. A więc: 

ча 

Warszawa 10 lutego 1919 r. 
„Litwa i Białoruś: en. Listow- skiego: Oddział rotmistrza Dobrowskieco о5- 

Badził Linówkę (10 klm. na płd. od Prużan) 
Żabinkę, oraz zajął wielkie składy broni, Amunicji, materjałów wybuchowych i techni- NĄ” park pionierski oraz park pontonowy. i s: wojska zajęły Terespol, oraz. cytadelę 
miasto Brześć Litewski”. 

Rotmistrz Dąbrowski i jego oddział 
7 to „aborygeni“ naszego kraju zwią- 

(dalszy ciąg na szóstej szpalcie). 
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ŚPRARY POLSKIE ZAGRANICĄ 

Nepesza Prezydenta Mościcklegu 
4 da Ojca Św. 

RZYM, 14-I1.PAT. „Osserwatore Roma- 
no'* drukuje na pierwszej stronie pełny tekst 
depeszy p. Prezydenta Mościckiego, nadesła- 
nej z racji zakończenia kwestji rzymskiej. Ser 
„deczna treść tej depeszy wywarła najnajlep- 
sze wrażenie w Watykanie. Ojciec święty byt 
nią szczerze wzruszony. 

  

3 AS 
List min. Twardowskiego do 

if. Hermesa. 
BERLIN, 14-11. PAT. „Kreuzzeitung“ do- 

wiaduje się, iż przewodniczący delegacji nie- 
mieckiej do rokowań handlowych z Polską 
dr. Hermes otrzymał od ministra Twardow- 
skiego list, dotyczący sprawy podjęcia roko- 
wań handlowych  polsko-niemieckich. List 
ministra Twardowskiego jest obecnie przed- 
miotem narad ze strony niemieckich czynni- 
ków urzędowych. 

Sem 
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Sprawa wywozu bydła polskiego 
do Ausirji. 

WIEDEŃ, 14-11. PAT. Do Wiednia przy- 
była delegacja połskiego syndykatu 
eksportu nierogacizny cełem przeprowadze- 
nia pertraktacyj -z zainteresowanemi kołami 
austrjackiemi. 

WIEDEŃ, 14-11. PAT. „Wiener ' Alige- 
meine Zeitung“ twierdzi, že nže jest wyklu- 
czone, iż w sprawie dowozu nierogacizny z 
Połski do Austrji nastąpi nieoczekiwany 
zwrot. Mianowicie do Wiednia miała nadejść 
wiadomość, że rokowania handlowe między 
Polską a Niemcami przybrały w ostatnich 
dniach pomyślny obrót i że me jest wyklu- 
czone, iż w najbliższym czasie zawarty bę- 
dzie układ tymczasowy polsko-niemiecki, mo- 
cą którego Polska miałaby wysyłać do Nie- 
miec 300 tys. sztuk Świń. jeżeli układ ten 
dojdzie do skutku, wówczas ustaloby nie- 
bezpieczeństwo zaiewu rynku austrjackiego 
i odpadnie potrzeba wydawania rozporządzeń 
ze strony Austrji celem ograniczenia przywo- 
zu nierogacizny. z Polski. ю 

LA 4 

Brak węgla w Gdańsku powodem 
napaści na Polskę 

GDANSK. 14.11. Pat. Brak węgla, 
który przez kilka dni dawał się od- 
czuwać w Gdańsku z powodu utrud- 
nionej komunikacji kolejowej, wyzy- 
skali tutejsi nacjonaliści niemieccy do 
niesumiennej i nieuczciwej agitacji, 
skierowanej przeciwko.  senatowi 
Wolnego. Miasta oraz przeciwko 
Polsce, przypisując tej ostatniej klę- 
skę węglową w Gdańsku. 

Agitacja ta ujawniła się przede- 
wszystkiem w prasie, a także i w 
sejmie gdańskim, w którym ze stro- 
ny nacjonalistów niemieckich  zgło- 
szono odpowiednią interpelację. Od- 
powiadając na nią w imieniu senatu 
wolnego miasta sen. Jewelowsky od- 
parł energicznie zarzuty nacjonalistów, 
stwierdzając, że dzięki niezmordowa- 
nej życzliwości rządu polskiego oraz 
komisarza generalnego Rzeczypospo- 
litej w Gdańsku min. Strassburgera 
zapobieżono brakowi węgla w Giań- 
sku. 

Naskutek zarządzeń władz  pol- 
skich oddano do dyspozycji gdańskiej 
ludności przeszło 3 tys. tonn węgla z 
zapasów przeznaczonych na eksport, 
a które nie mogły być wysłane z po- 
wodu uwięnięcia okrętów w porcie 
gdańskim. 

Następnie poseł z niemiecko-gdań- 
skiej partji ludowej Raan podkreślił, 
że Polska postąpiła w tym wypadku 
wobec Gdańska z życzliwością i całą 
poprawnością i, że więcej nie można 
było od niej wymagać. 

  

Komunikat Ministerstwa Handlu 
o syfnacii węglowej w Polsce. 

WARSZAWA, 14-I1. PAT. Informacje 
podane przez niektóre pisma, o tem, że ko- 
palnie węgla nie są w możności zadośćuczy- 
nić potrzebom kraju, nie odpowiadają abso- 
lutnie prawdzie. inisterstwo Przemysłu i 
Handłu stwierdza, że kopalnie we wszystkich 
trzech zagłębiach węgłowych pracują nor- 
malnie i mogą dać na rynek wszelką żądaną 
ilość węgła. Nadzwyczaj silne mrozy nietyiko 
w Polsce, ale i w całej prawie Europie Środ- 
kowej utrudniły ruch kolejowy. I tak, od so- 

boty Czechosłowacja przestała przyjmować 
tranzytowe pociągi towarowe do i przez 
Czechosłowację i dopiero dziś zaczęła znów 
pociągi przyjmować, Wywołało to zatory w 
dyrekcjach kolejowych katowickiej i krakow- 
skiej. 

iw dyrekcji katowickiej stoi naladowa- 
nych dla kraju 9600 wagonów, które z tru- 
dem kolej wywozi. Sytuacja ta spowodowała 
zmniejszenie podawania wagonów pod ładu- 
nek na kopalnie, co tłumaczy się tem, że pra- 
ca mechaniczna kolejowa, jak również praca 
fizyczną są, z powodu mrozów, bardzo utru- 
dnione i wydajność pracy spadła o 50 proc. 

Przeciętne zapotrzebowanie Warszawy 
w miesiącach zimowych stanowi 290 wago- 
nów dziennie. Wczoraj przybyło do Warsza- 
wy 352 wagony. Dziś jest w drodze i przy- 
bywa około 400 wagonów. Również od nie- 
dzieli zostął wstrzymany eksport węgia przez 
Gdańsk i Gdyrtię z powodu zamarznięcia por- 
tów. 

Na skutek zarządzenia Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu, przybyły do Gdyni wynaję- 
te w Gdańsku holowniki oraz specjalnie silny 
łamacz lodów ze Szwecji „Balder', wobec 
czego, przy niezwykle wytężonej i ofiarnej 
pracy personelu urzędu morskiego w Gdyni, 
w ciągu 1—2 dni prawdopodobnie uda się 
uruchomić pracę w porcie gdyńskim w całej 
pełni. 

Jasik 
SPOTY 

dla 

pocztowa uiszczona ryczałtem. Opłata 
* Redukcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Admt 

nie wwzgiędnia zastrzeżeś co do rozmieszczania ogłoszeń, 

Budżet Min. Spraw Wewn. 
w Senackiej Komisji. 

Objaśnienia ministra Składkow- 
skiego. 

WARSZAWA, 14-11. PAT. Na po- 
południowem posiedzeniu senackiej ko- 
misji skarbowo-budżetowej w dalszym 
toku dyskusji nad budżetem Minister- 
stwaspraw wewnętrznych przemawiało 
jeszcze 4 mówców, poczem zabrał głos 
minister spraw wewnętrznych, odpo- 
wiadając na poruszone przez mówców 
sprawy. ; 

Minister Składkowski dawał szcze- 
gółowe informacje o redukcjach w eta- 
tach od roku 1921. Dalsze redukcje 
musiałyby mieć już skutek ujemny. 
Przesiedlenia są potrzebne ze względu 
na realizowanie zasady „właściwego 
człowieka na wtašciwem miejscu“. Na- 
stępnie minister mówił o postępach 
szkolenia urzędników i o inspekcjach. 
Obszernie omówił sprawę . samorządu, 
przytaczając cyfry, ilustrujące rozwój 
życia związków komunalnych. Państwa 
wa Rada Samorządowa rozpatrywała 
szereg projektów ustaw w sprawie sa- 
modządu . Nad projektami ustaw sa- 
morządowych odbywa się współpraca 
rządu z podkomisją administracyjną 
Sejmu. 

W sprawach aprowizacyjnych mi- 
nister zaznacza, że po-raz pierwszy Pol 
ska ma zapas zboża na cały okres go- 
spodarczy.,Cena chleba nie drgnęła mi- 
mo trudności komunikacyjnych. Rządo- 
wi udało się powstrzymać dalszy spa- 
dek ceny żyta. Szpitalnictwo / rozwija 
się. W ciągu roku przybyło 32 zakłady 
lecznicze. Właściwe zwalczanie grużli- 
cy może oczywiście polegać tylko na 
zapewnieniu ludności lepszego miesz- 
kania i odżywiania, t. j. średniego do- 
brobytu. Akcja Ministerstwa w kie- 
runku czystości niewątpliwie także 
przyczynia się do zwalczania gruźlicy. 
Ideą Polski, która znalazła poklask za- 
gianicą, jest stworzenie t. zw. ośŚrod- 
ków zdrowia. Odbudowa domów czyni 
dalsze postępy. Tak samo troska o 
śmietniki i ustępy. Ministerstwo zażą- 
daio spisów wsi, w których niema stu- 
dni. Takich wsi jest 615, głównie w 
województwach wileńskiem i kielec- 

*kiem. Wydano odpowiednie zarządze- 
nia celem zaradzenia złu. 

Co do spraw naiodowościowych 
minister czyta cyfry, odnoszące się do 
województw wschodnich w sprawie ilo 
ści odbudowanych domów i wzięcia 
pod uprawę 2 miljonów ha, które leża- 
ły odłogiem. Jeszcze w roku 1923 i 
1924 chodziło do szkoły w tych woje- 
wództwach 36,4 proc. dzieci, obecnie 
74 proc. W ciałach samorządowych 
zasiada duży procent członków  nale- 
żących do mniejszości narodawych, co 
wpływa na zmniejszenie tarć narodo- 
wościowych. Budżety samorządów na 
terenach wschodnich znacznie wzrosły 
w ostatnich latach. To wszystko 
świadczy, że rząd swój program wyko- 
ria, że nie pozostawia go na papierze. 

Obok komunizmu rząd musi zwal- 
czać pewne organizacje, które godzą 
w istnienie państwa, jak ukraińska or- 
ganizacja wojskowa która działa tero- 
rem przeciwko działaczom ukraińskim 
chcącym współpracować w Polską. Co 
do repre*yj prasowych cyfry wykazu- 
ją, że ilość konfiskat przy uwzględnie- 
niu wzrostu liczby czasopism nie wzro- 
sła, a raczej się zmniejszyła w porów- 
naniu z latami 1923—1926. Sądy okrę- 
gowe zatwierdziły 1125 konfiskat, a 
uchyliły 127. Co do sprawy legalizacji 
partji komunistycznej, ta dopóki orga- 
nizacja ta kierować się będzie zasadą, 
że przebudowa może się odbyć szybko 
tylko na gruzach niepodległości Polski, 
minister nie może zgodzić się na legali- 
zację. Gdzie w samorządach szkoda, 
jaką przynoszą członkowie komuniści, 
jest mniejsza od korzyści jakie się osią- 
ga przez ujawnienie ich roboty i uświa- 
domienie ludności, tam udział ten bę- 
dzie tołerowany, gdzie zaś szkoda by- 
łaby większa, minister stara się ich do 
tych ciał nie dopuścić. 

Co się tyczy funduszu dyspozycyj- 
nego, to aczkolwiek Sejm go nie uchwa 
lił, nie dał się słyszeć w Sejmie ani je- 
den głos, któryby kwestjonował jego 
potrzebę. Jeżeli jednak chodzi o obałe- 
nie ministra, Sejm ma na ta dostateczne 
inne średki. Fundusz ten ma służyć na 
walkę z komunizmem, wałkę z organi- 
zacjami, dążącemi do rozbicia państwa 
i ze szpiegostwem. Na to idzie 9.10. te- 
go funduszu. ` 

Po przemówieniu ministra i kilku 
jeszcze posłów, przystąpiono do gło- 
sowania. Komisja przyjęła trzy wnioski 
sprawozdawców: 1) przywrócenie fun- 
duszu dyspozycyjnego w kwocie 6 mi- 
ljonów, 2) podwyższenie wydatków na 
podróże służbowe o 556.960 zł. i 3) 
wydatków biurowych o 450 tys., t. zn. 
przywrócono kwoty, skreślone przez 
Sejm. Ponadto przyjęto rezolucję se. 
Koerneraź wzywającą rząd do opraco- 
wania projektu ustawy .o walce z gru- 
źlicą. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOGOWICZE — ul. Szeptychiego — A. Łaszmak MESWAEZ 
BIENIARONIE — Bufet ь 
BRASŁAW — Wsięgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinewskiego. 
DUKSZTY -- Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodsimierow. 
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| POSTAWY -- 

GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch” | 

j 

STGŁPCE -- AB 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy -— K. Smarzyėski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jedność” 
LiDA — uł. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁOÓWEĘCZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 
Graz nadesłane miiimetr 50 
Żej. Zagraniczne 50% drożej. 

  

ių 

ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwidskiegu 
NOWOGRÓDEK — tiesk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Ksiegaraia T-wa „Ruch“ 
OSZMIANA — Ksiegarma Spėlėz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarwia Polska — S$ 

Księgarnia Poł. Mac 
ęgarnia T-wa ,, 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koł. „Ru 
WGŁKOWYSK —- Księgarnia T-wa „Ruc 

Bednarski. 
Szkobrej 

        

    
     ‚ 

Juczewska. 

m". 

RRZZRYREZNY DON NT PEER DOZ TREE 
str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikat; 

. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro 
A Aue ania cyfrowe i tatvelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Ii Załeski prostujelnsymincje Groenera 
LONDYN. 14.ll. Pat. Biuro Reutera komunikuje: W związku z ogło- 

szonym niedawno w „Review of Reviews“ poufaym  memorjažem niemiec- 
kiego ministra Reichswehry gen. Groenera, zawierającym defenzywne plany 
Niemiec przeciwko Polsce, redaktor wspomnianego pisma otrzymał nastę 
pującą depeszę od ministra spraw zagranicznych Zaleskiego: 

Pragnę zapewnić Pana a jednocześnie angielską opinję publiczną, że 
nietylko żaden z rządów polskich nigdy nie żywił żadnych planów  agre- 
Sywnych, ani zaborczych, w stosunku do Niemiec, ale nie znam nawet 
żadnej partji politycznej, czy też stowarzyszenia w Polsce, które wyżna- 
wałoby lub rozpowszechniało podobne ideały. Samo już przypisywanie 
Polsce planów agresywnych, skierowanych przeciwko któremukolwiek z jej 
$ąsiadów, jest całkowitem zniekształceniem prawdziwych dążeń i uczuć 
narodu polski-go. 

Co się tyczy stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, nie chciałbym 
raz jeszcze powtarzać, że rząd polski czynił zawsze i czynić w dalszym 
ciągu będzie wysiłki, by osiągnąć porozumienie i współpracę pomiędzy 
obu narodami, pragnąc, by to porozumienie zostało oparte na trwałych 
fundamentach wzajemnego poszanowania praw i interesów Obu krajów. 
By usunąć wszelkie wątpliwości co do rzekomych planów zaborczych, ja: 
koby skierowanych przeciwko Niemcom, mogę zapewnić, że rząd polski 
byłby gotów zawrzeć z Niemcami układ o wzajeninej gwarancji i nietykal- 
ności terytorjalnej obu państw. Mojem zdaniem, zawarcie takiego traktatu 
przyczyniłoby się w dużym stopniu do uspokojenia tej części niemieckiej 
opinji publicznej, która jest zaniepokojona widmem rzekomego polskiego 
niebezpieczeństwa. 

Exnosć premiera Czechosłowacji-Udrżala. 
PRAGA, 14 II. PAT. Dziś, na pierwszem po ferjach posiedzeniu Sejmu, 

wygłosił premier Udrżal expose rządowe. Na czas mowy premiera, niemieccy 
socjalmi-demokraci opuścili demonstracyjnie salę obrad. 

Premjer Udrżal zapewnił o zgodności polityki obecnego gabinetu z polityką 
byłego premiera Swehli i zagwarantował wszystkim stronnictwom, nie wyłą- 
czając opozycji, poszanowanie ich praw. W sprawach gosnodarczych premjer 
Udrżal wyraził chęć współpracy z sąsiadami Czechosłowacji i podkreśŚlił konie- 
czność uprzemysłowienia rolnictwa, co będzie troską rządu. Specjalnie pod- 
kreślił premier pracę kulturalną w armji, w której, po 18 miesiącach czynnej 
służby, nie wychodzi ani jeden analfabeta. identyczne expose wygłosił premier 
w senacie. Dyskusję polityczną nad expose odłożone do jatra. 

Trzy umowy kolzjowe polsko-łofewskie 
W dniu 12 iutego r. b. zostały podpisane trzy umowy kolejowe po- 

trzebne dla wprowadzenia w życie bezpośredniej polsko-łotewskiej komu- 
nikacji kolejowej. Pierwsza z nich to międzypaństwowa konwencja kolejo- 
wa, którą podpisał w imieniu Polski minister Łukasiewicz, poseł polski w 
Rydze, drugą umowę stacyjną podpisał p. Zell, przedstawiciel D. K. P. w 
Wilnie, a trzecią — dodatkowy układ do międzynarodowej umowy  kolejo- 
wej o wzalemnem korzystaniu z wagonów kolejowych podpisał w imieniu 
Ministerstwa: Komunikacji dr. Pleśniewski. Na podstawie tych umów  ko- 
munikacja towarowa będzie się odbywała na zasadzie bezpośrednich do: 
kumentów przewozowych, a przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwy- 
czajnych na zasadzie bezpośrednich taryf. Komunikacja towarowa, osobo= 
wa i bagażowa będzie się odbywała przez stacje Zemicale jako przez sta- 
cję zdawczo-odbiorczą. Formalności celne przeprowadzane będą na wła- 
snem terytorjum każdego państwa. Rewizja paszportowa odbywać się bę- 
dzie w wagonie podczas biegu. Wprowadzenie bezpośredniej komunikacji 
towarowej pomiędzy Polską a Łotwą nastąpi przypuszczalnie już 1 kwiet- 
nia r. b. Wprowadzenie dalszych ułatwień komunikacyjnych, a mianowi- 
cie komunikacji bezprzeładunkowej i bezpośrednich taryf towarowych, są 
przewidziane i zostaną uregulowane w najbliższym czasie. 

Zamieszki i walki w Afganistanie nie usfają 
Dżailalabad zniszczone — Ali-Achmed uciekł. 

WIEDEŃ, 14 II. PAT. Według doniesień z Kabulu, zostało miasto Dżalla« 
labad zupełnie zniszczone. Podróżni, którzy przybyli nad granicę indyjską. opo- 
wiadają. że prawdopodobnie bandy z gór splądrowały miasto, a następnie pod- 
paliły go. Osień dotarł do podziemnego magazynu z prochem strzelniczym i 
wywołał wielką ekspiozję 

2 AUPAchnied; kańdy dat do tronu afgańskiego, 
Straty miały być po obu stronach wielkie. Ali-Achme. 
przyjaciół afgańskich, miał zbiec do Lagman. 

Mrozy i śniegi unieszczęśliwiają całą Europę 
PARYŻ. 14.11. Pat. Nadchodzą tu doniesienia z całej Europy o pa- 

nujących wszędzie silnych mrozach. We Francji w dalszym ciągu trwają 
mrozy i zamiecie Śnieżne. jest wiele wypadków Śmiertelnych. We wschod- 
nich częściach Francji termometr wskazywał 28 stopni, w departamentach 
centralnych 26. Pociągi kursują ze znacznemi opóźnieniami. 

W Czechosłowacji, Austrji i Węgrzech trwają burze Śnieżne. Leżący 
na szynach pokład Śniegu grubości dochodzącej do 2 metrów, w wielu 
wypadkach zupełnie uniemożliwił komunikację, W Szwajcarji panuje dotkli- 
we zimno, szczególnie w kantonie Grisons, gdzie termometr wskazywał 
30 stopni. Według doniesień z Wiednia, panuje tam dotkliwy brak węgla 
i wody. 

zek ciężkę porażkę. 
w towarzystwie kilku 

Utrudniona komunikacja kolejowa. 
WIEDEŃ, 14.11. PAT. Dzienniki donoszą z Bukaresztu, że ekspress 

który wyjechał wczoraj z Budapesztu w stronę Riwjery, utknął w drodze z 
powodu zawiei Śnieżnej koło Koloszwar. Podróżni są zaopatrywani w 
WI DEŃ, 14 Il. PAT. Generalna dyrekcja austrjackich kolei donosi, że 

ie ludności w węgiel! napotyka na wielkie trudności z powodu zawiei 
Aaaa Dosckośkowacić o Także z tego powodu cierpi bardzo ruch kciejowy 
między Wiedniem a Hudapesztem. Pociągi z Wiednia do Budapesztu nadchodzą 
z wielkiem opóźnieniem. To samo dzieje się na linjach południowych, 

Dpały w _ GrenłandiExkimoxl" zrozpaczeni 2 braku. śnięgo 
BERLIN, 14.ll. PAT. Z Oslo donoszą, że w miejscowości 

Wardó w północnej Norwegji pańuje obecnie najwyższa tempe- 
ratura w Europie, mianowicie 8 'stopni powyżej 0. Również z 
Grenłandji donoszą, że wskutek względnie wysokiej temperatury 
iudność eskimoska znalazła się nagie w bardzo krytycznem po- 
łożeniu, nie mogąc z powodu braku śniegu wyruszyć na polo- 
wanłe na sankach, zaprzężonych w renifery. 

Lodowa blokada portu gdańskiego. 
GDAŃSK,14. I. PAT. Od niedzieli żegluga w porcie gdańskim ustała 

zupełnie. W porcie stoi 110 okrętów, które z powodu lodów, zamykających 
całą zatokę nie mogą opuścić portu gdańskiego. W samej zatoce utknęło w 
todzie 9 okrętów. Położenie tych okrętów jest dość poważne, brak im bowiem 
zarówno zapasów żywności jak i węgla. 

Rada portu w Gdańsku zwróciła się do zarządu portu w Tallinie z pro- 
śbą © wysłanie wielkiego łamacza lodów, który przybėdzie do Gdańska w 

najbliższych dniach. Również duńscy importerzy wyślą do Gdańska finlandzki 
łamacz lodów celem uwolnienia z lodów kilku duńskich okrętów węglowych, 
które znajdują się w porcie gdańskim, 

zani psychicznie, obyczajowo i kulturai 
nie z jego historyczną przeszłością”, 
Ten związek krwi krajowej, stanowia- 
cy źródło siły potencjonalnej, daje Dą- 
browszczykom moc państwowotwórcze 
go czynu, jakiem było pełne hartu i du- 
my przedarcie się do Brześcia. 

Kapitan Klinger jako czynnik napły- 
wowy — mechanicznie z krajem zwią- 
Zany, nie będąc w stanie wykrzesać z 
otoczenia sił potencjonalnych, marnu- 
je całą akcję samoobrony Wileńskiej. 

A oto w cztery dni później drugi 
komunikat Sztabu Generalnego: 

Warszawa 14 lutego 1919 r.. 

„Litwa i Białoruś: Pertraktacje \ spra- 
wie przepuszczenia wojsk polskich na Litwę 
i Białoruś, prowadzone od dłuższego czasu 
pomiędzy przedstawicielami rządu polskiego, 
kapitanem Gąsiorowskim i szefem sekcji mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych dr. Kolanko- 
wskim, a dowództwem 10 armji niemieckiej, 
doprowadziły po wielkich trudnościach 
porozumienia się w sprawie transportu woj 
polskich przez Białystok. Dnia 13 lutego od- 
działy polskie wkroczyły do Wołkowyska, 
gdzie objęły opuszczony przez Niemców odci 
nek przeciw bolszewikom”. 

Cóż to za „wojska polskie" i jakie 
to „oddziały polskie", przekraczają Na- 
rew w chwili zaabsorbowania Polski 
w ciężkich bojach pod Sądową Wisze 
nią i Gródkiem Jagiellońskim na tron- 
cie Lwów - Przemyśl? 

Są to „aborygeni* naszej ziemi — 
żołnierze Litewsko - Białoruskiej dywi- 
zji, utworzonej przez takichże „abory- 
genów'* w Komitecie Obrony Kresów: 

Gdy Polska etnograficzna toczyła 
spory partyjne, gdy prasa warszawska 
wylewała wiadra atramentu w filozo- 
ficznych dociekanych nad wyższością 
orjentacyj, grupa „aborygentów*, pomi 
mo niechęci panów ówczesnej sytuacji 
n.d-ków i p.p-sów w przeciągu niespeł- 
na dwuch miesięcy stworzyła siłę zbroj 

ną, którą. 13 lutego 1919 r. o 200 klm. 
posunęła granicę na wschód i na tyleź 
kilometrów od granic Narwi odsunęła 
nawałę bolszewicką. 

Wspólna odpowiedziałność, która 
na konserwatystach i demokratach wi- 
leńskich ciąży, biorąc swe źródło z 
przywiązania do kraju i jego historycz- 
nej spuścizny, nie powinna szukać o- 
parcia w żadnym pisanym programie, 
gdyż jest sama w sobie siłą przyrodzo- 
ną. Niepotrzebnie więc p. Testis wy-- 
prowadza rodowód konserwatystów i 
demokratów wileńskich. Zcementował 
nas wspólny ucisk, 'a już jeżeli chodzi 
o. dokładną datę wspólnego naszego 
chrztu, to był nią dzień 10 grudnia 1865 
r. t.j. ukaz zmuszający Polaków zamie- 
szanych w powstaniu 63 roku do termi- | 
nowej sprzedaży majątków prawosław=" 
nym, jak również zabraniający kupna 
i sprzedaży ziemi pomiędzy Polakami. 
Ukaz Ów, już to przez konfiskatę, już 
to przez działy rodzinne, sciągając do 
miest ziemiańską inteligencję krajową 
tworzy nowy obronny odcinek miejski, 
który wraz z ziemskim wyłania demo- 
kratów i konserwatystów wileńskich. 

Rodzina Piłsudskich oderwana ukazem 
grudniowym od ziemi, a dziś cementu- 
jaca konserwatystów i demokratów wi- 
leńskich jest najlepszym przykładem 
wspólnego naszego rodowodu. 

Pokąd i jedni i drudzy brali swój 
początek ze wspólnego źródła krajowe- 
go, harmonijny rozwój krajowych sił 
potencjonalnych był zapewniony. Dziś 
odcinek miejski podlega rozwadnianiu 
rodzimych sił elementem, napływowym 
ze szkodą dla ogólnej sprawy państwa. 
Zespoleni z krajem demokraci wileńscy 
którzy powinni nadawać plus swemu o- 
toczeniu schodzą na płan dalszy, a ich 

miejsce zajmują demokraci zespoleni w 
pięcioprzymiotnikowem głosowaniu. 

Był w starym dworze kresowym zwy 
czaj, iż matka błogosławiąc oblubień- 
ców jako podstawę przyszłego pożycia 
wskazywała zgodę. której rękojmią by- 
ło: wielkie spory uważać za małe, a 
małe — za nic. Jeżeli w konserwaty- 
stach i demokratach wileńskich jeszcze 
płynie rzetelna krew  „aborygenów* 
swego kraju, to radziłbym o tej wypró- 
bowanej przestrodze kresowej matrony 
poważnie pomyśleć. I 

Michal Obiezierski. 

PNE
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vagia z ogólnego zjazdu nauczyciel- 
szkół powszechnych pow. Wii. - Тгос- 

kiego 11 b. m. 
Okólnik Pana Ministra Wyznań Religij- 

nych i Oświecenia Publicznego z 14 maja r. 
ub. L. 3984 w dziedzinie oświaty pozaszkol- 
nej rozbudził z długiego letargu jej życie, jak- 
by wbrew słowom naszego wieszcza, Ada- 
ma Mickiewicza: Któż w nieżyjących zwło- 
kach — nowy duch roznieci?... Zdawało się 
bowiem, že oświata pozaszkolna, po tak zwa- 
nej sanacji, nie odżyje już nigdy... 

Odżyła i cieszy się powodzeniem. Dziś 
mówią o niej wszędzie, przy wszelkiej oka- 
zji, we wszystkich sferach. Dziś już Pan Mi- 
mister Spraw Wtewnętrznych, doceniając zna- 
czenie oświaty pozaszkolnej jako jedynego 
środka w pracy społecznej — polecił pod- 
władnym mu urzędom, by pracownicy, za- 
równo państwowi, jak i samorządowi brali 
czynny w pracy tej udział. 

Jest to nie tyle nakazem — ile apelem 
do wielkiej rzeszy ludzi o głębokiem poczu- 
eiu obywatelskiem. 

_ + Oba te „nakazy” ministerjalne mają szcze 
gólną wagę u nas na: wschodzie, gdzie dział 
pracy oświatowo - społecznej leży wciąż odło 
giem, a przynajmniej nie daje normalnych o- 
znak życia; wreszcie, zarządzenia te są two- 
tem wyższym, (vis maiori) bowiem wskazują 
nam niezbicie, że Rząd obecny pragnie naród 
pświecić, dochodząc w ten sposób do ładu i 
dobrobytu, a nie drogą ostrych kar osiągnąć 
PCE rezultaty. Byłoby to bowiem kołem 
łędnem, wiodącem do zguby. у 

Rzecz oczywista, że rezultatów tych nie 
osiągni*=my szybko, gwałtownie, jeno w myśl 
przysłowia: czas jest najlepszem lekarzem, 
wreszcie: gutta cavat lapidem non vi, sed 
saepe cadendo... 

Obecnie na terenie każdego powiatu wo- 
gewództw wschodnich odbywają się walne 
jazdy nauczycielstwa szkół powszechnych, 
w sprawie oświaty pozaszkolnej. 

Nauczycielstwo pow. Wileńsko - Trockie- 
go zjechało się do Wilna w dn. 11 bm. „gdzie 
© cichej sali Stowarzyszenia Techników, 
dprzy ul. Wileńskiej 33) w obecności in- 
Bpektora szkolnego p. St. Kaczorowskiego, 
oraz zastępcy p. J. Kapały wygłosił, obszer- 
ny i niezwykle życiowy odczyt instruktor 0- 
światy pozaszkolnej przy Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego p. Dracz. 

Nowością odczytu są następujące spra- 
«wy: oprócz instruktorów oświaty pozaszkol- 
nej przy inspektoratach szkolnych powiato- 
wych ,którzy już pracują) powstaną sekcje 
oświaty pozaszkolnej przy powiatowych od- 
działach związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych, następnie przy Sejmi- 
kach z udziałem reprezentantów ze strony 
mauczycielstwa, wreszcie przy Ogniskach na- 
uczycielskich, gminnych. Na terenie każdego 
powiatu zostanie uruchomiona  bibljoteka 
wędrowna, oraz latarnie projekcyjne (nara- 
zie w 4 sztuki). 

okresie wakacyjnym projektuje się ot- 
«warcie dla czynnych nauczycieli(łek) kursu 
%ygjeny, bibljotekarstwa, i t.d. Wielką też 
uwagę zwracać się będzie na teatr ludowy. 
W tym też celu ma przyjechać do Wilna 
orzedstawiciel Ministerstwa Oświaty p. Czer- 
miak. Polecono popierać pismo: teatr ludowy. 

Nowością też ma być wydanie książki ze 
szczegółowem sprawozdaniem oświaty poza- 
szkolnej, wreszcie, kierownictwo każdej szko- 
ty będzie prowadziło katalog o pracy społe- 
cznej (kronikę szkolną), 

Wiele mówiono również o domach ludo- 
wych, czytelnictwie, spółdzielczości, o war- 
sztatach tkackich i t.d. jako przemyśle do- 
Kom, mającym wielkie znaczenie w kraju. 

lowem, pracę oświaty pozaszkolnej zakro- 
fono na większą skalę, do której na serjo 
weżmie się ofiarne zawsze nauczycielstwo. 

Na jedno tylko nałeży tu zwrócić uwagę. 
Oto w dyskusji stwierdzono niezbicie, że sa 
morządy na terenie pow. Wileńsko - Trockie- 
go, a zwłaszcza Starostwo nie współpracują 

* a nauczycielstwem na rzecz oświaty ludu. 
Może dopiero nowomianowany starosta 

p. J. Radwański stanie na wysokości swego 
zadania. wobec chwili, wobec pracy oświato- 
wo społecznej, która uchodzi dziś za hasło 
aarodowe. J. Hopko. 

BARANOWICZE. 

— Przed wyborami Rady Miejskiej. Mia- 
sto przeżywa gorączkę przedwyborczą, zain- 
teresowanie jak dotychczas wielkie. Społe- 
czeństwo polskie, z. wyjątkiem, jak w mie- 
ście nazywają „Grupy Machaja* pod flagą 
PPS, idzie zblokowanie do urny. 

Na ostatniem posiedzeniu wszystkich 
warstw społeczeństwa polskiego _ wybrano 
„Wykonawczy Komitet Polski .w składzie: pp. 
Dembińskiego, Wernera, F'ereśniewicza, Bu- 
kowskiego, Kowalskiego, Głąbika i Danaw- 
skiego. Komitet ze swego składu wybrał prze 
wodniczącym p. inż. Wernera. 

Do pertraktacyj z inremi ugrupowaniami 
g burmistrza Dembińskiego i inż. Wernera. 

e wszystkiego, co dotychczas udało się za- 
'uważyć, można mniemać, iż do jednej listy 

WRAŻENIA LITERACKIE. 
Kazimiera Illakowiczowna: „„Czaro- 

dziejskie Zwierciadełka". Pięćdziesiąt 
wróżb wierszem. Poznań - Warszawa. 
Nakład Księgami św. Wojciecha. 1929. 

  

Nowa serja „łmian Wróżebnych''? 
Wróżby? Nie. Rychlej wizerunki. 
Bardzo misterne, o niewyczerpanem bo 
gactwie inwencji, niektóre pełne finezji 
(np. „Eustachy“), inne zabarwione hu- 

morem, jeszcze inne, raczej wszystkie, 

pełne dosadnej charakterystyki, šwiad- 

czącej o niezmiernie bystrej i lotnej spo 

strzegawczości poetki. Taka np. „Cecy 

Ца“ lub „Olga“ 'albo „Karolina“. (Coš 

ma z guwernantki, dawniejszej suchej 

Fraulein o stopach niebywałych i rę- 
kach szkieletu, o dobrem sercu, dokład 
nie bijącem pod płaską piersią posro- 
dku gorsetu) albo „Hieronim* (Nie mo 
że żyć bez wykwintu, wysokich pokoi, 

ciężkich portjer, skórzanych foteli — 
nieraz w dzieciństwie widuje duchy 
przodków, jeżeli ich ma, lub przynaj- 
mniej zjawę damy w bieli...) albo „,Ja- 
nina“ lub doskonała sylwetka dwóch 
„Eugenjuszów*, rosyjskiego i polskie- 
go, albo taka „Natalja“, co sypia z ot- 
wartem oknem w zimie, lubi wysokie 

góry, nie znosi ciepłych krajów, a u- 

miera w głębokiej starości, słynna z 

„enót i najsurowszych obyczajów... Al- 
bo „Aniela“ w sukience perkalikowej w 

kropki, paski albo bobki i to koniecz- 

nie: lila! 
„o Wszystkie te miniatury przednie są; 

niektóre wręcz rozkoszne. 

Nadaremnie jednak broni się IHłako- 

wiczówna i zaklina, że jak np. kreśląc 

wizerunek „Judyty, nie była pod wra- 

żeniem postaci realnych (lub literac- 

kich) noszących to albo owe imię. 

Wpływ reminiscencyj a raczej „trady- 

nie dojdzie, przedewszystkiem żądania zbyt 
wygórowane iłości miejsc przez organizacje 
żydowskie i grupę Machaja która choć rokuje 
sobie sukcesy osiądzie na mieliźnie, gdyż 
grupy społeczeństwa popierające dotychczas 
to ugrupowanie odpadając, jak naprz. pocz- 
towcy już zgłosili akces do bloku polskie- 
go, a i Zawodowy Związek Kolejarzy z po- 
wodu znajdowania się na 3-cim miejscu li- 
sty Machaja - żyda bundowca w znaczrrej 
swej części głosowat za tą listą nie będzie. 

Żydzi przy głosowaniu także nie otrzy- 
mają dotychczasowego swego stanu posia- 
dania 13 miejsc, blok prawosławny (jak się 
nazwał sam) z powodu tarć wewnętrznych 
podzieli się na kilka list, czego dowodem mo- 
że służyć wiec, urządzony w dniu 10 stycz- 
nia, który .nie doszedł do skutku, wobec a- 
wantur i policja zmuszona była go rozwią- 

© 
Polskie społeczeństwo idzie natomiast w 

zgodzie i śmiało do urny, mając nadzieję zw 
cięstwa. $. G. 

WOJSTOM pow. Wilejski 

— Dom ludowy ROK. Przedstawienia te- 
atralre urządzane w domach ludowych, za- 
liczyć trzeba do najbardziej korzystnych fun- 
kcyj wychowawczych. Do gry młodzież wiej- 
ska przygotowuje się koło 3-tygodni, wszy- 
stkie ubiory bądź to z papieru bądź z materja 
łu przygotowuje sama — i właśnie ten czas 
niewidoczny dla inteligentnego widza na sa- 
mem przedstawieniu — stanowi rdzeń korzy- 
ści jakie przedstawienie teatralne w zrozumie 
niu wychowawczem przynosi. Wśród zespo- 
łu młodzieży, która pozostawiona sama sobie 
wyrosłaby z czasem na stadko dzikich ludzi, 
zadzierzgają się nici sympatji — gra wy- 
magająca zgrania się, zespała ten młody 
światek w społeczeństwie, które poczyna na- 
macalnie rozumieć zazębianie się wspólnych 
wyników dla dokonania dzieła. Tam gdzie 
niema wspólności przeżyć i skojarzeń, nie 
może być mowy o wspólności zainteresowań, 
Zdolności iudu tutejszego do gry scenicznej 
są duże i o ile znajdą się dobre chęci i praca 
kierownicza, rezultaty będą bardzo dobre. — 
Ale jak wszędzie tak i u nas potrzebna jest 
praca i chęć do budzenia tych dobrych chę- 
ci — a wszelkie wystąpienia w rodzaju tem 
o którem pisaliśmy, a które miało miejsce w 
Noc Sylwestrową mogą całą akcję spaczyć i 
zmarnować. Możemy Śmiało powiedzłeć, że 
młodzież nasza wiejska, pomimo pozostawa- 
nić w tyle pod względem oświaty napewno 
pójdzie naprzód jeżeli znajdzie się ktoś kto 
z całem samozaparciem się i ukochanłem ludu 
pójdzie do niego i dzielić się z nim będzie 
swoją chęcią do pracy. 

Młodzież wojstomska, która się skupia w 
DiL. już wielki krok zrobiła naprzód, bo z ca- 
łą energją pracuje nad kształceniem stebie 
na kursach wieczorowych dla dorosłych, już 
sama frekwencja świadczy o tem, bo aż 83 
słuchaczy uczęszcza na kursa. Mamy w swo- 
im domu sekcję chóralną do której wchodzi 
35 osób. Co każdy czwartek wieczorem w 
D.L. odbywają się odczyty i pogadanki o tre- 
ści naukowej i obywatelskiej, w każdą sobo- 
tę odbywają się „sobótki”* na które składa 
się krótka pogadanka wychowawcza, Śpie- 
wy, gry towarzyskie i t.p. W niedzielę odby- 
wają się od czasu do czasu wieczornice ta- 
reczne na których młodzież wesoło spędza 
wolne chwile od pracy. 

A wszystko to zawdzięczamy naszemu na 
uczycielowi p. Janowi Łosiowi i księdzu wi- 
karemu Zawistowskiemu, bo przedtem myś- 
my spali, bo nie było komu nas obudzić, — 
ale gdy przyjechał p. Łoś — on nas popchnął 
na drogę właściwą — za co mu niech będzie 
podzięka publiczna. 

Ale dla tego też ludność, która w Słowie 
ogłosiła swój protest imienny przeciwko a- 
wanturom p. Ciocha, oczekuje  sprawiedli- 
wości, gdyż inaczej być nie może, aby się 
podobne sprawy tolerowało. Ktoś tu był wi- 
nien i musi ponieść karę — a ponieważ jest 
to gremijalny protest —to i wyjaśnienie mu- 
si być ogłoszone do publicznej. wiadomości, 
aby się wszyscy dowiedzieli jak w Polsce się 
karze za takie przewinienia. — Czekamy re- 
zultatu. 

Miejscowy. 

    

BIURO 

Rolniczo-Handlowo-Reklamowe 
Wilne, Gdańska 6. 

„ROLKOMIS*. 
Przeprowadza: handel ziemiopłodami 
rolnemi, oraz kupno i sprzedaż ma* 
jątków ziemskich. lasów, domów, 

dzieržaw. Lokuje kap taly. 

Przyjmuje ogłoszenia i reklamy 
do wszystkich pism. o 

  

cyj' był nieunikniony. Z „Jakėbem“ mu 
siało związać się wyobrażenie typowe- 
go starego sługi z powieści sziachec- 
kiej, (jak się dziś mówi) przedwojen- 
nej; „Wactaw“ jest do znacznego stop- 
nia rodem z „„Marji“ Malczewskiego lub 
z ilustracyj do niej Andriollego (Twarz 
z profilu jakby tylko co zdarto z niej 
przyłbicę etc.) ;,„Gustaw'* sam cały ro- 
mantyczny, boi się romantyzmu jak og- 
nia; „„Tytus* tak jest ambitny i dumny 
jakby zstąpił z jakiego rzymskiego łuku 
tryumfalnego a zaś jakżeby powaga nie 
miała cechować... Augusta! Baltazar 
musi być ogromny, ciężki i silny; Jul- 
jusz, szczupły, często chory, tylko na 
południu zdrowieje i kwitnie... jak ktoś 
z dobrych, dobrych naszych znajomych 
z nad Lemanu, z jakiejś podróży na 
Wschód. 

Weźmy „Alireda*. Samego imienia 
dystynkcja każe mu być czarującym, 
mieć łagodnie rzeźbióną twarz, dłonie 
wąskie, palce długie — a i chorowitym 
musi być (przynajmniej choć w dzieciń 
stwie) co mu jednak nie przeszkadza 
wyrosnąć potem na tęgiego, barczyste- 
go mężczyznę, któremu tylko w oczach 
zostało przechorowane dzieciństwo a 
przezroczystość rzeźbionej twarzy ma 
tylko wówczas gdy leży we. Śnie... 

Idę i rzucam w przestwór imię po 
imieniu — pisze poetka w Epilogu — i 
jedno jest błękitne, a inne w czerwieni, 
jeszcze inne cieszy purpurą, a inne smu 
ci fioletem... Lecz twoje imię, ukocha- 
ny mój.. The rest is silence 
— jak gdzieś stoi u Szekspira. 

Zofia Nałkowska: „Niedobra mi- 
łość*. Romans prowincjonalny. Warsza 
wa. Gebethner i Wolff. 1929. 

Niepospolity utwór beletrystyczny o 
własnym typie i charakterze; ciekawy; 
schodzący głęboko w wieczyste zagad- 
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BLI WU 

Subwencja Rzeszy dla Prus Wschodnich. 
BERLIN, 14 Il. PAT. Frakcja niemiecko-narodowa Reichstagu złożyła wniosek, 

który w związku z oczekiwanym piojektem pomocy dla Prus Wschodnich apeluje do 

rządu Rzeszy, aby dla zagrożonych pod względem gospodarczym obszarów granicz- 

nych wschodnich, południowo-wschodnich i północnych wyznaczył w budżecie nad- 

zwyczajną subwencję w wysokości conajmniej 30 miljonów marek. 
 CEIBCC ŁAGROGZKZWACNENK 

Wprowadzanie kalendarza gregor- 
jańskiego w greko - prawosławnym pa- 
trjarchacie Aleksandrji napotyka na pe 
wne trudności. W Port Said w wieczór 
wigilijny według kalendarza juljańskie- 
go tłum ludzi wdarł się do mieszkania 
miejscowego proboszcza wyznania gre- 
sko-prawosławnego i zmusił go do 
pójścia do cerkwi, celem odprawienia 
nabożeństwa. Po mszy św. przez ulice 
miasta przeciągnął pochód, którego 
uczestnicy krzyczeli „niech żyje stary 
kalendarz!“, 

Sjonišci palestyūscy mimo licznych 
trudnošci, na jakie są naraženi, nie wy- 
zbywają się swych wielkich zamiarów 
rozbudowania kraju.. Dowodem ich 
przedsiębiorczości i niezrażania się 
przeszkodami jest np. opracowany osta 
tnio plan nowego miasta żydowskiego, 
które ma być założone na wybrzeżu 
morza Środziemnego między Haifą i 
Akką, i które będzie się nazywało Kur- 
daneh. „Žydowski fundusz narodowy“ 
zakupił już znaczne tereny wpobližu 
pewnego źródła, które dostarcza trzy 
metry sześcienne wody na sekundę. Do 
tychczas w miejscowości tej grasowała 
malarja. Obecnie grunta zostały odwod 
nione i skanalizowane, a wadę odpro- 
wadzono do Fuhara, dopływu Kishen. 
Kurdaneh będzie metropolją sjonistycz- 
ną Galilei, podobnie jak Tel-Awiw jest 
stolicą Judei. Wielki port, który ma 

być wybudowany w Haifie, zapewni 
temu przyszłemu miastu żydowskiemu 
odpowiednie miejsce w handlu i prze- 
myśle. 

ŚWIĘTEJ 
Palestyńskie towarzystwo elektrycz 

ne Rutenberg od szeregu miesięcy pra- 
cuje nad budową grobii w Jarmuk wpo- 
bliżu jeziora Tyberjadzkiego. W ten 
sposób ma być stworzony wielki rezer- 
wuar, którego wody odprowadzane bę- 
dą za pośrednictwem kanału do wodo- 
spadu o 27 metrach wysokości, celem 
poruszania turbin centrali elektrycznej 
o sile 6.300 wolt. Z prądu korzystać 
będą Haifa, i Jaffa. 

Od 60-ciu lat pomiędzy prawosław- 
nymi Koptami i Abisyńczykami w Jero- 
zolimie toczy się spór o klasztor El Sol- 
tane. Obie gminy domagają się prawa 
wyłącznego rozporządzania budowlą, 
żadna jednak nie może poprzeć swych 
pretensyj pozytywnymi dokumeqtami. 
Ostatni patryarcha koptyjski z Aleksan 
drji, Cyryl, rozstrzygnął tymczasowo 
zatarg w ten sposób, że oba wyznania 
miały korzystać z pewnej części kła- 
sztoru. Gdy przed kilku laty następca 
tronu abisyńskiego, Ras Tafari Makon- 

nen, odwiedził Egipt, podjęto ponownie 
próbę pokojowego rozwiązania sporu 
o El Soltane. Rokowania jednakże nie 
doprowadziły do żadnego rezultatu. 
Obecnie Ras Tafari, który stał się wła- 
dzą Abisynji, zakomunikował telegrafi- 
cznie patrjarsze koptyjskiemu, Janowi 
XIX, że dotąd nie będzie wysyłał do 
Egiptu delegacyj, umożliwiających wy- 
święcenie biskupa dla Addis Abeda, 
dopóki sprawa własności klasztoru El 
Soltane w Jerozolimie nie zostanie osta 
tecznie załatwiona. (K. A.P.) 
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PEYN SIMI 

  

wygląd. 

PŁYN SIMI 

PŁYN SIMI 

Ułatwia cyrkulacię krwi. wchłaniając zużyte soki 
powód. dopływ świeżej limfy z głębszych tka= 
nek podsk6rnych. 
nadaje. soczystości suchej cerze i odtłuszcza KŻ 

у wę cerę lśniąca, przyczem jest absolutnie nie- 
szkodliwym, jak to stwierdzili specjaliści. 

Do nabycia w składach aptecznych i pertumerjach. 
Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

tylko Simi Berlińskiego Ląboratorjum Kosmetycznewo. 

„Wyłączna sprzedaż na Polskę: „PROTON* 
WARSZAWA, ul. sy Stanisława 9/11. 

Wyvbierajcie ze 8zcze- 
gólną starannością środ= 

dające zbyt 
krótkim czasie 

Tajemnica zdobycia świeżej i pięknej cery 

Kes Dhajcie o świeżą i piękną cerę! 
ki kosmetyczne, gdyż wszelkie zabiegi, 
szybko efektowne skutki, i 
cerę na zawsze. Po długoletnich badaniach udało się 
chemikom Berlińskiego Laboratorjum « osmetycz- 
nego zdobyć tajemnicę młodej i pięknej twarzy O Cu- 
downie świeżej cerze, tryskającej zdrowiem i młodością. 

rujnują w 

Berl. Labor. Kosmet. ostatni tego 
rodzaju wynalazek w dziedzinie ko- 

smetyki, otrzymany zapomocą specialnej nowej meto- 
dy, usuwa po krótkiem użyciu wszelkie nieczystości 
skóry: wągry, fałdy, zmarszczki i nienaturalre zaczer- 
wienienia skóry nadaje jej kwitnący i młodociany 

Żądać 
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Blałorusko - Polski ! 

Е 

Wyszła z druki nowa koiążka! 
obejmuje 15.000 słów białoruskich. 

OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO PODBERESKIEGO. 
Redakcja członk« Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewiczą 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otr.ymujący ze składu głównego 

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu' 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. 
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nienia psychologiczne ogólno - ludzkie 
a zarazem w najaktualniejsze nasze ro- 
dzime problematy powojenne, nietylko 
socjalne lecz nawet polityczne. Tu i ów 
dzie przecinają narację powieściową, 
jakby jakie z innego całkiem materjału 
inkrustacje, dygresje filozoficzne, waż- 
kie, niezmiernie esencjonalne ideowo, 
lecz krótkie, nie brużdżące, przeciwnie 
mocną zaprawą stęzające fabułę po- 
wieściową. 

Założenie? Powieść mogłaby mieć 
za motto słowa jednej z „działających'* 
osób: „Czasy się zmieniają i my w nich 
się zmieniamy. Inaczej w łacinie na- 
szej szkolnej: Tempora mutan- 
tur et nos mutamur in illis. 
Lecz byłoby to zbyt płytkie dla takiej 
powieści. Tedy przepełnia ją teza roz- 
szerzona i pogłębiona. Oto np. taki eks- 
minister luminarz i notabe powojenny 
Walewicz — czy można powiedzieć, że 
się zmienił w Polsce Odrodzonej? 
Nie. To nie on się zmieniał lecz bezu- 
stannie zmieniał się dokoła niego świat. 
I, co za tem idzie, nietylko idee i marze- 
nia stawały się w przemianie świata 
wciąż czemś innem; czemś innem stawa 
ły się też same osiągnięcia. „Wszyst- 
ko jest żywe — powiada Nałkowska— 
wszystko chce się wciąż zmieniać, ros- 
nąć, przetwarzać i rozpościerać'. Z tem 
tylko biada, że „nigdy z niczem niema 
spokoju nigdy nie jest tak żeby wre- 
szcie było dobrze". : 

Albo taka stara hrabina Osieniecka 
zamierająca jak szczątek ginącego šwia 
ta w zdewastowanych przez wojnę i 
czasów dziwną przemianą dobrach swo 
ich? Zaskoczona tą przemianą, osaczo- 
na nowym stanem rzeczy, broni do u- 
padłego praw swoich, swego stanu po- 
siadania. Lecz gdy kultura, tradycja, 
przeszłość, prawo, to wszystko przesta- 
ło być argumentem, przestało nawet 
robić wrażenie, zmordowana bezna- 

dziejn em zmaganiem się grand - dama 
z magnackich niegdyś Por — zmie- 
nia się. Jak tylu, tylu ludzi z jej 
klasy! „Sprawa stawała się zbyt poważ 
ną. Szło o istnienie. Przeobraziła się 
rzeczywistość i ci ludzie zwolna zaczę- 
li tracić swój typ, swoją umysłowość 
dotychczasową. jęła zmieniać. się ich 
struktura psychiczna; psuły się nerwy, 
przeinaczał się charakter. Kłopot, zaafe 
rowanie, troska, konieczność wywalcze 
nia czegoś albo wyjednania... to teraz 
orzekało o doborze słów, o linji ruchów, 
kształtowało *cały sposób bycia. I mó- 
wić tu że wewnątrz tych ludzi 
zaszła zmiana? Nie, to zmieniający się 
dookoła nich świat, wciągnął ich w 
swój djabelski taniec. 

Albo taki pan Zaniemski, żyjący za- 
wsze życiem... innych ludzi. Możnaby 
sądzić, że on nigdy nię miał osobistego 
życia. Dokumentował swe istnienie za- 
wsze tylko przez swój stosunek.do in- 
nych. Albo owa pani Renata, co znala- 
złszy raz przecie nasycenie miłośne po 
za ogniskiem domawem, staje się in- 
ną w sposób tak doskonały jakby właś- 
nie taką powinna była być, jakby to te- 
raz dopiero była naprawdę ona. Albo 
sama heroina powieści, która na pew- 
nym zakręcie życia, staje się podobna 
do swego losu"... 

Po takiem ogromnem, dalekiem mo- 
rzu przesubtelnych odcieni i fluktuacyj 
życia płynie względnie już jak nikła 
łódź sam „romans prowincjonalny". 
Prowincjonalny dlatego, że rozgrywa 
się w niedużem prowincjonalnem mieś- 
cie „wojewódzkiem* Polski Odrodzonej 
a po części na wsi w okolicy we wspo- 
mnianych już Porach. Oczywiście, pod 
takiem piórem jak Nałkowskiej, musiał 
i on, 6w „romans“ zniepowszednieć. 
Zagadnienie psychologiczne? Oczywiš- 
cie Po kiego licha córka eks-ministra, 
co kończyła szkoły w Anglji, rozmawia- 

W POWODZI POGŁOSEK O TROGKIM 
Opinja europejska gubi się od kil 

ku dni kompletnie w powodzi pogło- 
sek o losach Trockiego. Wiadomość o 
przybyciu Trockiego do Turcji okaza- 
ła się przedwczesną i została nawet 
zdementowana przez sowieckie biuro 
prasowe. Mimo to jednak donoszą z 
Angory, że rząd turecki zezwolił Troc- 
kiemu na pobyt na terytorjum Turcji 
europejskiej. Berliński „Rul* wyraża 
pogląd, że najwięcej cech prawdopo- 
dobieństwa posiada wersja, twierdząca 
że Trocki znajduje się jeszcze w grani- 
cach Rosji sowieckiej. Równocześnie 
„Rul** daje wyraz przekonaniu, że w 
razie dojścia do skutku wyjazdu Troc- 
kiego zagranicę, zamieszka on na stałe 
w Niemczech. Problem udzielenia Troc 
kiemu azylu w Niemczech był już przed 
miotem specjalnych narad ze strony 
niemieckich działaczy rządowych, któ- 
rzy jednak, — jak twierdzi „Rul*, — 
nie powzięli jeszcze w tej materji osta- 
tecznej decyzji. 

Cytowane pismo donosi dalej, że 
Trocki już raz był w Niemczech. ,„Pół- 
tora roku temu utrzymywały się po- 
głoski, jakoby Trocki przyjechał do 
Berlina i zainstalował się w jednej z 
klinik berlińskich. Ze strony sowieckiej 
pogłoskom tym zaprzeczano, ale w rze- 
czywistości Trocki do Berlina wtedy 
przyjechał i spędził tam prawie cały 
miesiąc. Lekarze, do których zwrócił 
się o radę, umieścili go w klinice przy 
Derflingerstrasse. Trockiemu wycięta 
migdały, ale ponieważ po operacji stan 
zdrowia chorego pozostawiał jeszcze 
w*ele do życzenia, zwrócił się Trocki 
do kilku specjalistów z prośbą o do- 
kładne zbadanie całego organizmu. 
Między innemi zastosowano wówczas 
prześwietlanie Róntgena. Mimo to jed- 
nak nie ujawniono żadnych sympto- 
mów jakiejkolwiek choroby wewnętrz- 
nej. W klinice Trocki znajdował się 
pod stałą ochroną, nie bacząc jednak 
na to, nie czuł się tam zbyt bezpiecz- 
nym i naglił do przewiezienia go do ko- 
misji sowieckiej, skąd po pewnym cza- 
sie wyjechał z powrotem do Moskwy. 
W klinice Trocki przebywał pod przy- 
branem nazwiskiem „Kuźmienko”. 

W związku z pogłoskami o wyjeź- 
dzie Trockiego zagranicę, donosi kore- 
spondent „Morning Post“ z Rygi, że 
„w wyjeździe Trockiego'z Z.S.S.R. na- 
stąpiły nieoczekiwane komplikacje. W 
ostatniej chwili Stalin oświadczyć miał 
że nie dopuści do wyjazdu żony i syna 
Trockiego, których należy zatrzymać 
w charakterze zakładników. Kiedy Tro- 
ckiemu zakomunikowano decyzję Stali- 
na, postanowił on pozostać w Z.S.S.R.'* 

Zupełnie inaczej informuje swych 
czytelników korespondent londyūskie- 
"go pisma ,/Times*, który donosi, że 
Trocki jednak jedzie do Turcji. 

Dookoła Trockiego i miejsca jego 

3 Słynne więzienie stanu New York Sing- 
Sing przestanie wkrótce istnieć. Zbudowa- 
ne przed stu laty, niezdrowe i ciasne nie 
odpowiada dzisiejszym wymogom hizjeny i 
ludzkości w mniemaniu Amer;kanów. 

Cele są wielkości 3 metrów kwadrato- 
wych, w takiej celi 
pięciu I dzi, okienka małe, powietrza brak. 

Nowe więzienie, wzniesione tuż obok 
Sing Singa bedzie mogło pomieścć 2000 
pensji nirzy. Cele będą obszernez oknem na 
ogród lub rzekę Hunason. Za przezródką 
będzie umywałka z kranami na zimną i go 
rącą wodę, wszelkie przybory toaletowe na 
półeczce obok. Więzień będ.ie mógł ko- 
rzystać z bogatej bibljoteki, będzie mógł 
spacerować parę godzin dziennie po ogro- 
dzie, uprawiać sporty na boisku więzien- 
nym, uczyć się muzyki, śpiewu lub malar- 
stwa. Obowiązkowo bęcą go uczyć jakie- 
goś rzemiosła, by mógł potem zarabiać na 
życie. Amerykanie twierdzą, że więzień po- 
winien się czuć w celi jak chory w sana- 
torjum. Nowy Sing-Sing będzie takiem ide- 
alnem uzorowiskiem. 

ła z panującymi 'a nawet podobno uro- 
dziła się w Pizie, wyszła zamąż za ta- 
kiego Blizbora, co w swej karjerze do- 
szedł do jakiegoś urzędu w prowin- 
cjonalnem, wojewódzkient mieście! uja- 
rzmił ją swoją gwałtowną i niemal bez- 
denna miłością. Szczęście dał? Tak i 
nie. Dla obojgu na dobre nie wyszła ta 
małżeńska... eskapada. Niedobra miłość 
(w tytule powieści) znajduje swe wy- 
tłumaczenie pod piórem autorki — nie- 
rychło. Aż gdzieś tam na stronicy 273- 
ciej. Czytamy tam: „O ludziach, któ- 
rzy piją, mówi się, że mają wino we- 
sołe albo wino smutne, alba jeszcze wi- 
no sentymentalne — w zależności od 
tego jak działa na nich alkohol. Tak sa- 
mo możnaby mówić o ludziach, którzy 
kochają, że mają różną miłość. Otóż 
Blizbor był człowiekiem, który od mi- 
łości robił się zły, który miał „niedobrą 
miłość. ` 

Zaś, cofnąwszy się aż na stronicę 
138 znajdziemy może wytłumaczenie 
dlaczego owa miłość — i jaka jeszcze! 
— Pawła i jego żony musiała być — 
końcu — dla obu fatalną. „Nie łączyło 

ich bowiem nic — czytamy tam — 0- 
prócz miłości”. Ta miłość, ani słowa, 

wypełniała dla nich cały świat i nic nie 

było poza nią... lecz gdy. się u niego 
wyczerpała (przypadek nie należący do 
osobliwych nadzwyczajności!) musiała 
nastąpič katastrofa. Bo przecie... wy- 
starczy aby jedna strona, ta lub owa, 
przestała kochać ?Wówczas właśnie naj 
ostrzejsza tragedja. Najszczęśliwiej jeś 
liobie strony jednocześnie Z0- 
bojętnieją dla siebie. Ale ta tak rzadko, 
tak nieskończenie rzadko się zdarza! 

Najnowsza powieść Zofji Nałkow- 
skiej*) nietylko całkowicie usprawie- 

®) Czyli — pełnem nazwiskiem — pani 
Zofji z Nałkowskich Gorzechowskiej, uro- 
dzonej w 1885 roku córki znakomitego geo- 
grafa Wacława Nałkowskiego. 

siedzi przeważnie po ce 

  

| 
chwilowego póbytu wytworzyła się ca- 
ła legenda. Imię Trockiego otoczonej! 
jest od kilku dni gęstą mgłą tajanni- 
czošci. A zdaje się, wytworzenie takie- 
go stanu rzeczy, leżało właśnie w in- 
tencjach Stalina. Świadczyłby o tem 
najwymowniej upór, z jakim oiicjalna 
prasa moskiewska milczy o całej tej 
aferze, ograniczając się jedynie do po- 
dawania od czasu do czasu zwięzłych 
notatek o nowych aresztach wśród troc 
kistów. Imię samego Trockiego zniknę- 
ło natomiast całkowicie z łamów gażet* 
sowieckich. 

Z Berlina donoszą, że komitet wy- 
konawczy międzynarodówki komuni. 
stycznej 'akcję na 1zecz likwidacji 
trockizmu rozszerzył również na zagra- 
niczne partje komunistyczne, które w 
tych dniach otrzymały z Moskwy r9z- 
kaz, by niezwłocznie wykluczono # ог-\ 
ganizacji wszystkich działaczy, sympa- 
tyzujących z ruchem opozycyjnym. 

    

    

     

    

   

W Kominternie zorganizowano na-. 
wet specjalną komisję z kamunistą cze- 
skim Szmenalem na czele, która kiero- 
wać ma akcją na rzecz likwidacji troc- 
kizmu z zagranicznych '/ organizacjach 
partji komunistycznej. | 

Niemieccy „trockišci“ postanowili 
bronić się przed terorem  „stalinow- 
ców*. Ich pierwszym krokiem na tem 
polu było zorganizowanie zbiórki na 
„fundusz pomocy dla Trockiego", któ- 
ry umożliwić ma leaderowi opozycji 
komunistycznej dalszą prace na ko- 
rzyšč proletarjatu“. | 
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WIEDEŃ, 14 II. Pat, Dzienni- 
ki doroszą z Kons'aatynonola: 
Wczoraj wieczo em przybył „de 
Konstantynopola Trocki, pod na- 
zwi-kiem Seib'ow. z* swą żoną, 
synem i dwiema córkami. 

Został on pod st'ażą Adsta- 
wiony do konsulatu Unji Sowie- 
ckiej. Trocki į st traktowany ja- 
ko więzi ń i nie wolno mu utrzy- 
mywać żadnych stosunków ze 
światem zewnętrznym. Trocki ma 
być odtransportowany do An- 
gory. 

tamobójstwo pani Fotkorowej, | 
S'ynny konstruktor samolotów, Amery- 

kanin Fokker, spędza cały dzień w swej f2- 
bryce, przy warsztatach, na lotnisku; odby- Ka 
wa mnóstwo próbnych lotów bliższych %dał- 
szych — jest wiecznie zajęty, zaaferowany,” 
do domu przychodzi późno wieczorem zmę” i 
czony, zmordowany. Nie rozmawia wówczas 
z nikim, je kolację w swoim pokoju, kładzie 
się spać i raniutko znowu wybiega. Pani Fo- > 
kker nieraz czyniła wymówki  genjalnem: 
mężowi, nie chciała się rozwodzić ale ten : 
pożycia małżeńskiego uważała za idjotyczny - 
i skandaliczny, 

Przed paru dniami uczyniła mężowi, wy” 
chodzącemu rano, ostrzejsze niż zwykle wy- 
mówki, żądała zmiany stosunku, poświęcenia 
jej choć paru chwil dziennie. Pan Fokker 
śpieszył się bardzo, obiecał wszystko © 
chciano i pobiegł na lotnisko. Wieczorem 
wrócił zmęczony i stroskany: lot nie udał si 

wcale, M, aparat wykazywał w dalszy: 
ciągu nieuchwytne felery. Zapomniawszy 
wszystkiem, z przyzwyczajenia, zamknął si 
w swoim pokoju zawoławszy jedynie służ: 

     

      

    

go. 
Rozdrażniona, zrozpaczona pani Fgkk. 

otworzyła okno i wyskoczyła na ulicę..."% 1 
piętra. 

Zamówienia na galefrę chilijska, 

Wapniową | nitrofos przyjmuje. 

ZYGMUNT NAGRODZKI - Wilno, 

Zawalna Nr. 11-a+ 

Kto zamówi wcześnie ten będzie 

miał. Transporty w drodze. zi9 I 

GW WW WY WY WY CZY GW WY WY CZY W WY 

SIR SI TSO ASS a RTN A G MSI RADE ASS 

dliwia lecz i niechybnie wzmocni roz: 
głos, który zdobyła nowelistycznemi 
swemi utworami, „Choucasem', „R: 
mansem Teresy Hennert!“. Panowie Ka 
den-Bandrowscy, Perzyńscy, Choynow 
scy i Or-Oty i Tuwimy, baczność! Nie 
wieście pióra rozszeleściły się na pol- 
skim Parnasie, że aż grzmi! Kossak 
Szczucka i Nałkowska, Iłłakowiczówna 
i Pawlikowska już się na nim nie na 
żarty rozsiadają na pierwszych miej- 
scach... | 

  

F. Antoni Ossendowski: „Pięć mi- 
nut po północy”. Powieść. Poznań. Wy 
dawnictwo Polskie. Tom z kolei trzeci. 
„Bibljoteki Autorów Polskich". 1929. 

Nad Lemanem, niedaleko gdzieś;Ge 
newy podczas jesiennych wakacyj 1906:-% 
r. zaprzyjaźnili się z sobą: pięciu chłop-- 

ców i jedna dziewczynka. Czas im scho 

dzi na wspólnych zabawach nad brze- 
giem jeziora. Naprzykład' budują i 
zdobywają porty i fortece. Dziewczyn- 
ka, Manon de Cheralier, jest córką 
wysokiego urzędnika francuskiego, je” 
den chłopiec, Hans von Essen, jest $у- 
nem admirała niemieckiego bohatera z 

pod Kias - Ciao, drugi jest Amerykani- 
nem, zwie się Roy Wilson, trzeci, Joe 
jest synem angielskiego lorda Leysto- 
na; do kompanii przyjacielskiej należą: 
Rosjanin Borys Suzdalskoj i Alfred Ma- 
łachowski, syn patrjoty polskiego, co 

po dokonaniu śmiertelnego zamachu na 

gubernatora był rozstrzelany czy pgjwie 

szony. Odrazu zarysowują się w aż- 

dym z nich wyraziste znamiona narodo 

wego charakteru. Zbierze ich p. Ossen- 

dowski do kupy powtórnie w Genewie 

(gdy już wszyscy będą na stanowis- 

kach socjalnych tych lub owych) w 

1913 r. Lecz na dobre puści swoich 
pięć figur dopiero w czasie Wielkiej 

Wojny. Prawda, wszyscy oni, Niemiec,    



& łeńskiej radjostacji 

Jakiej mocy ma hyć 
Wobec szeroko po Wilnie kolportowa- 

nych informacyj, jakoby siła nadawcza Wi- 
ma być podwyższoną 

4 tylko do 2 kilometrów jesteśmy w możno- 
ści sprostować te nieodpowiadające rzeczy” 
wistości wersje. W planie rozbudowy sieci 
Sstacyj nadawczych w Polsce przeznaczona 
jest dla Wilna obecna stacja warszawska o 
sile 10 kilowatów. Polskie Radje docenia- 

radjosfacja wileńska. 
jąc znaczenie silnej stacji wWilnie, juž ed 
samego początku Opracowywa ia planów 
rozbudewy przeznaczyło dla Wilna stację 
© dużej mocy. Wilno więc nieodwołalnie 
otrzyma stację o siłe 10 kw. Pomyślny dla 
Wilna ten rezultat przypisać należy w zna- 
cznej mierze również staraniom p. Woje- 
wody Wleńskiego czynionym za pośredni- 
ctwem Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 

Aresztowanie prendo-lekarza, właściciela lecznicy w Dolhinowie. 
W wyniku dłuższeio dochodzenia ślei- 

<zego aresztowany został w Dołhinowie 
znany na terenie tego miasteczka lekarz 
prowadzący własną lecznicę Daniel Reiss. 

Jak się okazało Reiss poszukiwany jest 
49% oodawna przez Urząd Śleaczy w Po- 
znaniu za popełnienie szeregu oOszusiw ną 
tle zajmowania się niedozwolonem lecze- 

niem. 
Po przybyciu do Dołhinowa „doktór 

wszechnauk lekarskich" Reiss założył uła- 
sną lecznicę i uprawiał praktykę lekarska. 
Dyplom doktorski, którym posługiwał się 
„doktór* Reiss okazał się fałszywy. 

Przekazano go do dyspozycji Sędziege 
Śledczego VI Okręgu m. Wilna. 

Wczoraj rozpoczęty został spis dzieci. 
W numerze poprzednim zamieściliśmy 

oficjalny komunikat, powiacamiający o tem, 
że z rącji mrozów wstrzymany został spis 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 
Tymczasem w dniu wc”orajszym Копиза- 
rze spisowi obchodzili mieszkania, spisując 

dzieci. Ostatecznie niewiadomo, czy pe- 
przedni komunikat nie odpowiadał rzeczy- 
wistości, czy też zarządzenie to zostało co- 
fnięte. Jeżeli mamy do czynienia z tym 
drugim wypadkiem, to alaczego mie było 
komunikatu. 

Ronferencja w sprawie badowy szpilala psychjatrycznego. 
W dniu 13 b. m. pod przewodnictwem 

Wojewody Wileńskiego p. Władysława Ra- 
czkiewicza odbyło się w Wielkiej Sali Kon- 
ferencyjnej Urzę u Wojewódzkiego posie- 
dzenie w sprawie budowy i utrzymania 
szpitala psychiatrycznego w Kojranach. Na 
posiedzeniu tem uchwalono z stało utworze- 
mie międzykomunalnego związku o chara- 
kterze to-poracji publiczno prawnej W 
skład pomienionego związku weszłyby wszy- 
stkie Związki Komunalne z tercnu woje- 
wództwa wileńskiego oraz poszczególne 
Kasy Chorych podlegające Okręgowemu 

   

Związkowi Kas Chorych w Wilnie. Po wy- 
słuchaniu reieratów, wygłoszonych przez 
poszczególnych uczestników zebrania i po 
dłuższej dyskusji uchwalono utworzenie 
związku międzykomunalnego dia budowy i 
utrzymania szpitala psychjatrycznego w 
Kojranach oraz powołanie de życia tym- 
czasowego komitetu budowy szpitala, do 
którego to komitetu mają wejść pod prze- 
wodnictwem p. Wojewody  W:leń:kiego 
rzedstawicieie zainteresowanych Związków 
Kofunalaych i Kas Chorych oraz przed- 
stawiciele nauki (psychjatrzy i architekci). 
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Spostrzeżenia meteorołogiczne Zaiładu 
Meteorologji U. S, B. 

a ania 14 - Il. 1949 7. 

šišnienie |] 
Średnie w m | 7! 

Tem atura | c $ 2 — 1300 
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Uwagi: 

Wschodni. 

Półpochmuras. 
Minimum za dobę — 169C, 
Maximum na dobę — 10'C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 
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# - URZĘDOWA. 

: —Wyjazd službowy p. naczelnika Wi- 
śniewskiego. Naczelnik wydziału Wojskowe- 
go Wil. Urzędu wojewódzkiego p. S. Wi- 
śniewski wyjechał w dniu wczorajszym do 
Warszawy celem wzięcia udziału w 2-tygod- 1 
niowym kursie informacyjnym dla nacz. 
wydz. wojskowych. 

Kurs ten został zorganizowany przez 
Min. spraw wewnętrznych, 

— Likwidacja wojew. oddziału osobo- 
«o-dyscyplinarnego. W związku z zarządze- 
niem o reorganizacji urzędów wojewódzkich 
został zlikwidowany wojewódzki oddział oso- 
bowo-dyscyplinarny. Naczelnik tego oddziału 
p. Aleksander Żejc został przeniesiony do 
Starostwa Grodzkiego, 

— Podwyższenie kar Za niestosowanie 
do przepisów o ruchu. Organy policyjne o- 
trzymają w najbliższych dniach prawo ścią- 
gania kar mandatowych w wysokości od 50 
gr. do 10 zł. (dotychczas było do 5 zł.) 
Zwiekszenie kar ma na celu zmuszenie kie- 
rowców samochodowych i woźniców do prze 
strzegania przepisów o ruchu kołowym 

Jednocześnie policja chcąc mieć stały do 
zór nad ruchem kołowym w mieście wyzna- 

czyła aspiranta Leo oficerem do spraw ko- 
munikacji ulicznej, 

MIEJSKA. 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji re- 

wizyjnej. Dnia 20 lutego odbędzie się w Ma- 
gistracie posiedzenie miejskiej komisji rewi- 
zyjnej. Na porządku dziennym sprawy bieżą- 
ce. 

— (o) Roboty wodociągowe. Ostatnio 
Magistrat rozpoczął roboty wodociągowe na 
ul. Jakóba Jasińskiego i Tadeusza Kościusz- 
ki. Przy pracach tych zatrudniono około 100 
robotników. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja poborowa. 

W dniu 20 lutego, w lokalu przy ul. Bazy- 
tjańskiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja 
poborowa dla wszystkich tych mężczyzn, 
zamieszkałych na terenie m. Wilna, którzy z 
jakichkolwiek bądź powodów nie stawili się 
w swoim czasie na komisję przegłądową. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA, 
— Zasiłki bezrobotnym. W celu przyj- 

ścia z pomocą pozostającym bez pracy го- 
botnikom sezonowym, którzy wycaerpali 
ustawowe zasiłki w ciągu 6 tygodni i z po- 
wodu sezonu martwego pozostają w dal- 
szym ciągu bez pracy. O. B. F. B otrzyma- 
ło polecenie wszczęcia wypłacania im zasił- 
ków narówni z innymi bezrobotnymi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie naukowe. W sobotę, dn. 16 

lutego o godz. 8-ej wieczór w sali Dziekanatu 
Sztuki, odbędzie się zebranie naukowe Wydz. 
ow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

Na porządku referaty: Kolbuszewski K.: 
Problemy Melanchtonowe. Pigoń St.: Niezna- 
ny przekład hymnu „Veni Creator" przez A. 
Mickiewicza. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 
— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i 

Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie pr: 
pomina p. p. członkom, #2 м @ши @215 
szym o godz. 7 m. 30 w pierwszym termin'e 
i o 8-ej w drugim odbędzie się nadzwyczajne 
walne zebranie członków Stowarzyszenia, 
celem wyboru 8 radców do Izby Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie. Uprasza się wszy- 
stkich p. p. członków o przybycie na zebra- 
nie. 

RÓŻNE 
0) Sprawy archiwalne. P. Wacław 

Wejtko, archiwista Archiwum Państwowego, 
był delegowany w sprawach archiwalnych do 
Mińska, skąd przy tej okazji zakupił i otrzy- 
mał ciekawe wydawnictwa mińskie, o któ- 

Anglik, Amerykanin, Rosjanin i Polak 
Są z krwi i kości ale p. Ussendowski 
kazał przedewszystkiem każdemu z 
nich reprezentować zarówno charakter 
jak ideologję (głównie polityczną) swe 
go narodu. Krótko mówiąc: figury to 
alegoryczno - symboliczne. Wypowia- 
dają się nietylko podczas przebiegu ul- 

tra - dramatycznej akcji lecz i w nie- 
skończonych rozmowach. Jedna np. ca 
prawda, mocno ożywiona, trwa między 
wspaniałym oficerem Hansem i dyplo- 
matycznym agentem swego rządu Joe 
Leystonem od 110 do 123  stronicy. 
Lecz cóż to za bajeczna dla autora spo- 
sobność Па rozwinięcia i zapropago- 
wania własnych poglądów i sądów 0 
roli Anglji na kuli ziemskiej, o charak- 
terze narodowym Amerykanów, o ce- 
lach i skutkach Wielkiej Wojny, o sto- 
sunku narodu-do państwa, etc., etc; etc. 
Cały kurs: polityki międzynarodowej, 
socjologji, etyki! Ujęty w najpowabniej 
sze formy metody dydaktycznej gdyż 
w pasjonującą narację belletrystyczną! 
„Nas, Amerykanów, nie zna Europa, — 
woła Roy Wilson. Zmechanizowaliśmy 

" - Amerykę. Tak. Ale nie na jej zgubę lecz 
dla ugruntowania w niej takiego dobro- 
bytu, którego nam cały świat zazdroś- 
ci“, Albo gdzieś indziej składa swoją 
deklarację Joe Leyston: „Państwo — 
powiada — jest najwyższym i najdo- 
skonalszym ideałem, 'pochłaniającym 
osobiste, rasowe i narodowe interesy. 
To jest punkt widzenia nasz, Anglików 
Wielkiej Brytanji'. A Polak, Małacho- 
wski, będzie wpajał nam głęboko opi- 
nuję, że żaden Traktat Wersalski Niem- 
ców nie pokonał. Że odrodzą się oni 
silniejsi niż przed wojną, jak było za 
czasów Ficht'ega i Napoleona. 

Wojna podjętą była dlatego aby 
łepiej było w Europie. Cel ten 
nie został osiągnięty drogą wza- 
iemnego mordowania się. Cel ten 
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osiągnie dopiero pokolenie powojen- 
ne, które — jak zapewnia Mala- 
chowski na stronicy 273-ciej, będzie 
miało wesołą twarz bo zapomni o nie- 
nawišci... Pokazuje nam też p. Ossen- 
dowski swoich muszkieterów — po 
wojnie. Wielka w stosunkach pomiędzy 
nimi zaszła zmiana. Żaden z nich nie 
czuł się zwyciężonym ani zwycięzcą, 
przedstawicielem słabszej lub  silniej- 
szej rasy, wyrazicielem jakiegoś syste- 
mu lub poglądu politycznego wrogiego 
dla innych. 

Jak peanem na cześć Radości koń- 
czy się IX-ta Symfonja Beethovena, tak 
najnowsza powieść  Ossendowskiego 

kończy się apoteozą: Zgody i Pokoju. 
Post nubilia — Phóbus! Po- 
godna słoneczność, Dionizyjska — po 
burzy! Pozostaje tylko, nawet jeszcz 
przed spuszczeniem kurtyny, wołać: 
Nunc plaudite, cives! 

I niewątpliwie siarczyste aplauzy 
zbierze powieść „Pięć minut po półno- 
cy" — wśród dorastającej młodzieży. 
Nie jest ona dla niej przeznaczona lecz 
jakby dla niej pisana. Na drastycznie i 
tragiczne nieszczęście, które spotyka 
na wojnie Manon de Chevalier pełniącą 
heroicznie służbę sanitarną, możemy 
pizymknąć oczy. Czego dziś nie wie 
dorastająca młodzież obojej płci! Z 
czem ona nie otrzaskana! Cz. I- 

  

—Epur si muove!.. Wbrew 
moim przewidywaniom nie wytępił o- 
myłek druku ną tem miejscu nawet 
mróz podbiegunowy. Mógłbym mieć 
całe grzybobranie! Poproszę jedynie 
uwierzyć mi na słowo, że napisałem naj 
wyraźniej w odcinku niedzielnym: 
„Piękność niewieścia nie może być 
przedmiotem użyteczności publicznej. 
(Nie zaś „użyteczności publiczności”, 
co brzmi horrendalnie!) 

    

Konitet niesienia pomocy ofiarom 
nienrodzaja. 

„ Wdniu wczorajszyw odbyło się w du- 
żej sali konferencyjnej Urzęcu WojewGdz- 
kiego zebranie przedstawicieli organizacyj 
gospodarcze-społecznych,  duchowi:ństwą 
wszystkich wyznań oraz ster urzędowych, 
mające ną celu wyłonienie Komiietu nie- 
sienia pomocy ludności Woj Wileńskiego, 
dotknię'ej klęską nieurodzaju. 

„ Zebranie zagaił p. Wojewoda Raczkie- 
wicz zaznaczając, że zwołując zebranie 
podjął tylko inicjatywę sfer rolniczych. Za= 
daniem Komitetu będzie zorganizować tpo- 
moc społeczeństwa. Będzie ona uzupel- 
nieniem tej pomocy (1.500.000 zł.) przyzna- 
nej przez Rząd. 

Z kolei nacz. wydz. pracy i opieki 
społecznej p. K. Jocz ząpoznał obeciych 
z faktycznym stanem rzeczy na miejscach. 
Zgoanie z informacjami starostów najbar- 
ćziej dotkniętemi klęską mieuurodzaju po- 
wisiami są: Brasławski, Dziśnieński, Pe- 
Stawski i Mołodeczański. 

Według tych obliczeń na przeprowa- 
dzenie tej akcji (6 zł. miesęcznie ina dzie- 
сКо i 8 zł. na dorosłego) potrzebna jest 
suma około trzech m:ljorów złotych. 

Z tego na pow. Brasławski  1.238.922 
ał., Dziśnieński — 743.600 zl., Święciański 
-_ 504.000 zł, i Wileńsko-Trocki tylko 
27.000 zł. 

Akcja rozdawnictwa przeprowadzona bę 
dzie przez komisje opieki społecznej przy sej- 
mikach i gminach, przy wydatnej pomocy 
nauczyciełstwa, akcję zaś zdobywania fundu- 
szu (na terenach województw nie dotknię- 
tych klęską nieurodzaju). prowadzić będzie 
zarząd komitetu. 

W toku dyskusji wypowiadano się za 
tem, że w łonie komitetu powinni się znaleźć 
przedstawiciele wszystkich odłamów  społe- 
czeństwa, gdyż tylko przy takiem postawie- 
niu kwestji liczyć można na wyniki prac. 

Ostatecznie dokonano wyborów komite- 
tu honorowego, w skład którego weszli: p. 
Wojewoda Raczkiewicz, gen. Żeligowski, j. 
E. ks. arcybiskup R. Jałbrzykowski, j. E. ks. 
arcybiskup Teodozjusz i kurator okr. szkol- 
mego p. S. Pogorzelski. 

Po długich debatach ustalono, że zarząd 
komitetu ma składać się z dziewięciu osób, a 
mianowicie p. p. minister A. "Meysztowicz, 
prezes H. Gieczewicz, Mikulicz-Radecka, Fe- 
la, Dobosz, Łoziński, dyrektor Wodzinowski, 
Kokociński i Proficowa. 

Do komisji rewizyjnej powołano p. p. 
prezesa Pietraszewskiego, Wędziagolskiego, 
Miśkiewicza 'i Trepa. 

rych referować będzie na najbliższem posie- 
dzeniu wileńskiego koła związku bibljoteka- 
rzy. Posiedzenie prawdopodobnie odbędzie 
się w dniu 1 marca. 

— (0) Kurs dla lekarzy szkolnych. W 
bieżącym miesiącu wykłady dla lekarzy szkol 
nych odbywają się w poriedziałki, czwartki 
i piątki od godz. 6 do 8-ej wiecz. w lokalu 
pracowni przyrodniczej (Zawalna 5). 

— (0) Kredyty nasienne, Jak się dowia- 
dujerny, oddział Państwowego Banku Rolne- 
go w Wilnie otrzymał 100,000 zł., przezna- 
czonych na kredyty nasienne wiosenne. Ter- 
min spłaty tych kredytów nastąpi 30 listopa- 
da 1929 r. Kredyty otrzymywać będą insty- 
tucje spółdzielcze, względnie komunalne kre- 
dytowe na procent i zabezpieczenie normal- 
ne, przyjęte przez zarząd oddziału Banku. 

— (0) Kulig. We wtorek, dnia 12 lute- 
go staro- szlacheckim zwyczajem zajechali 
do Niemenczyna około 50 osób ze sfer towa- 
rzyskich Wilna z p. p. Wojewodą, wicewo- 
jewodą, starostą Radwańskim i pułk. bryga- 
dy K.O.P. Górskim na czele. Staropolski ku- 
lig był podejmowany przez dowództwo 
K.O.P. w domu „Żołnierza Polskiego". 

— Kłopoty furmanów przewożących wę- 
#1е!. Furmani zatrudnieni przy zwożeniu wę- 
gla mają nielada kłopot z całą chmarą wszel- 
kiego rodzaju wyrostków, a nawet i doro- 
słych chłopców polujących na węgiel. 

Sanie naładowane węglem są formalnie 
obłegane. Rabusie rzucają się na sanie, pory- 
wają kawałek węgla i uciekają, aby o kilka- 
dziesiąt kroków wręczyć je oczekującym z 
workami. 

Powstał nawet nowy zawód, pokątnego 
kupca detalisty, „Kupiec taki skupuje od 
wyrostków bryły węgla płacąc im dosłownie 
grosze. 

Policja miałaby szerokie pole działalno- 
ści w pobliżu miejsc wyładunku węgla. 

— Grypa i przeziębienia to najwa- 
żriejsze choroby. W rozmowie z jednym 
z lekarzy wileńskich zapytywaliśmy, jak od- 
biły się mrozy na stanie zdrowotności mie- 
szkań ów Wilna. 

Otóż, dowiadujemy się, zgłoszeń do le- 
karzy jest obecnie b. wiele. Zarówno w 
ambulatorjach jak i prywatnych gabinetach 
lekarzy czekają kolejki. Rejonowi lekarze 
Kasy Chorych obarczeni są wezwaniami do 
obłożnie chorych. W pięćdziesięciu wypad- 
kach wezwań lekarskich konstatowana jest 
grypa. Pozatem panują obecnie nagminnie 
wszelkiego rodzaju przeziębienia aż do za- 
palenia płuc. ` 

— Kara za kłusownictwo i wnykar- 
stwo. Z rozporządzenią władz. administra- 
cyjnych zatrzymano w dniu wczorajszym 
szereg osób, które pomimo wyraźnego za- 
kazu tępienia zwierzyny uprawiały ten pro- 
ceder. а 

Wśród zatrzymanych są: Mejer Gur- 
wicz z Mejszazoły- za sprzedaż zajęcy zła- 
panych w sidła, Leon Szyrmulewicz i Karol 
Gobis z Wilna za sprzedaż kuropatw, Ka- 
zimierz Narwojsz ze wsi Kosina Panieńska 
gm. Szumskiej za łapanie zajęcy w sidła. 

Wszyscy zatrzymani przekazani zostali 
do rozporządzenia władz, zwierzyna zaś 
ocesłąna do žiobka im. Marji. 

1EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziš, 

„Upiory* — Ibsena z Adwentowiczem w roli 
głównej. 

— Popoładniówki z udziałem K. Adwen- 
towicza. W sobotę o godz. 6-ej p. p. K. Ad- 
wentowicz wystąpi po raz ostatni w „Dniu 
i nocy” An-skiego. 

W niedzielę o godz. 4-€j p. p. z udziałem 
K. Adwentowicza grany będzie „żywy trup'* 
Tołstoja. Na oba te widowiska ceny znacznie 
zniżono. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski“. Dziś i jutro komedja Antoniego 
Słonimskiego p. t. „Murzyn Warszawski” z 
udziałem Stefana Jaracza w postaci Hertmań- 

skiego. A 
— Niedzielna popołudniówka. W _niedzie- 

lę o godz. 16-ej przedstawienie popularne 
maskarady karnawałowej J. Benaventa — 
„Krąg interesėw“. Stylowe ubiory, oryginal- 
ne dekoracje i ilustracja muzyczna dopełnia- 
ja całości tego niezwykle interesującego 
przedstawienia. 

Bilety w cenie od 50 gr. wcześniej do 
nabycia w „Orbisie”. 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią Zespołu. Reduty będzie nader interesu- 
jąca sztuka ]. Szaniawskiego — „Adwokat 
i róże”, grana obecnie w Teatrze Nowym w 
Warszawie. Premiera w przyszłym tygodniu. 

Reduta na prowincji. Dziś w Nowogródku 
komedia ]. Korzeniowskiego p. t. „Wąsy i 
pea i 

— Pożegnalny koncert rosyjskiego ze- 
społu bałałajkowego Eug. Dubrówina, W nie- 
dzielę, 17 lutego o godz. 8. 30 w sali Klubu 
Handlowo-Przemysłowego (ul. Mickiewicza 
33-a) odbędzie się pożegnałny koncert ze- 
społu bałałajkowego pod kierunkiem  Eug. 
Uubrowina, Е a=" 

Biłety do nabycia w księgarni „Lektor” 
wl. Mickiewicza 4. 

в ё © W © 3 
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Wiktor Swiatopełk Mirski 
Filister „Arkonji* Sędzia Pokoju, właściciel m. Ustrzesz z. Wileńskiej. 

Opatrzony Św. Sakramentami, po krótkich cierpieniach zmarł 13 lutego 1929 roku, pochowany 
zostanie 16 lutego r. b. w Ustrzeszu w grobach rodzinnych. 

    

Posiedzenie Rady Miejskiej 
Gdyby nie bezustanne przejawy 

demagogji, stosowane przez wielu ra- 
dnych, posiedzenie trwałoby, bez stra- 
ty dla dobra interesów miejskich, o 
kilka godzin krócej i sprawozdawca 
miałby możność poinformować swoich 
czytelników o wynikach obrad. Nieste- 
ty tak nie było. 

Po otwarciu przez p. Prezydenta 
posiedzenia, Rada Miejska uczciła przez 
powstanie pamięć zmarłego b. radne- 
go i członka komisji szacunkowej śp. 
Wacława Makowskiego. Przed przy- 
stąpieniem do porządku dziennego 
uchwalono nagłość wniosków: „Bun: 
du'*—domagającego się wyasygnowa- 
nia 50 tys. złotych na pomoc doraźną 
(zwiększenie liczby obiadów bezpła- 
tnvch, rozdawnictwa opału i td.) oraz 
ND. — domagającego się wyasygno- 
wania 6000 zł. na dokarmianie dzieci 
w szkołach powszechnych. Z kolei 
wysłuchano wyjaśnień wiceprezydenta 
Czyża w sprawie działalności Komite- 
tu Rozbudowy m. Wilna, z których 
wynikało, że sytuacja budowlana jest 
w Wilnie niekorzystna, co wpływa na 
trudność usunięcia 'głodu mieszkanio- 
wego. * 

Wniosek w sprawie prolongaty na 
r. 1929 — 30 opłat dodatkowych za 
energję elektryczną na akcję pomocy 
bezrobotnym zajął Radzie niemało 
czasu. Ostatecznie jednak został za- 
aprobowany, co pozwoli Magisiratowi 
na zdobycie tą drogą około 300.000 
złotych. 

Projekt budowy nowej rzeźni, wy- 
magającej placu około 12 ha i, zmusza 
Magistrat do wywłaszczenia kilku przy: 
iegających posesyj, na co“ uzyskal 
zgodę Rady. я 

Projekt statutu nagrody literacko- 
artystycznej im. Adama Mickiewicza 
został zatwierdzony po długiej i go- 
rącej dyskusji. Chodziło o to, že 
przedstawiciele mniejszości narodo- 
wych (lewica) domagali się jedno -ześ- 
nie zatwierdzenia statutu nagrody li- 
terackiej w języku „używanym przez 
ludność tutejszą”, a więc żydowskim, 
białoruskim i litewskim; statutu, nie- 
opracowanego jeszcze, a co najważ- 

  

niejsze nieobjętego porządkiem 
dziennym. Ponadto zatwierdzono 
uchwałę Magistratu A propos: wy 
dzierżawienia od Kurji Metropolitarnej 
na lat 36 posesji p. n. „Altarja ja- 
sińskiego", ustalenia na rzeżni miej- 
skiej i st. kontroli mięsa dopłat spe- 
cjalnych na fundusz budowy nowej 
rzeźni, co da około 126 tys. złotych 
rocznie, obciążając 'cenę mięsa po 2 
grosze od kilograma oraz ustalenia 
opłaty za plombowanie skór w rzeź- 
niw wysokości: 20 groszy od skóry 
bydła  rogatego i końskich i 5 gr. 
cielęcych i owczych. Wreszcie Rada 
uchwaliła 10.000 zł. na szkolnictwo 
żydowskie; wniosek nagły Bundu zo- 
stał przyjęty, natomiast wniosek N. 
D. odrzucono. 

WYPADKI I KRADZIEŻY 
— Zatrzymanie transportu zboża prze- 

mycanego do Rosji. W nocy, z poniedziałku 
na wtorek na odcinku granicznym Iwieniec 
zatrzymano cztery fury naładowane sianem, 
które transportowano do Rosji jako pocho- 
dzące z terenu położonego za granicą. Pod- 
czas rewizji pod warstwą siana znaleziono 
kilkadziesiąt worków mąki, którą w ten spo- 
sób usiłowano przemycić przez granicę. Wo- 
žnicy zeznali, żę zostali wynajęci przez kup- 
ców z Mińska i że w ten sposób przewieźli 
już kilka transportów, zakupiónych — роргге- 
dnio w pasie pogranicznym. 

— Włamanie do. sklepu Kłodeckiego. 
Wczoraj w nocy nieujawnieni narazie spraw- 
cy za pomocą podkopu z piwnicy dostali się 
do sklepu konfekcji Kłodeckiego przy ul. 
Zamkowej 7 skąd wynieśli różnego towaru 
wartość którego poszkodowany określa na 
100 tys. zł. Wydział śledczy wszczął enćrgi- 
czne śledztwo w celu wykrycia włamywaczy. 

-— Kradzież w kościele św. Kazimierza. 
Onegdaj rano w kościele św. Kazimierza 
skradziono z ołtarza dwa świeczniki. 
chwili gdy kradzież zauważono nikogo już w 
kościele nie było. Tak samo policji nie udało 
się narazie ująć sprawcę kradzieży. 

Okradzenie miieszkania wikarego 
kośc. św. jana. Wczoraj wieczorem do mie- 
szkania wikarego. kościoła. św. Jana ks. 
Rutkowskiego dostali się złodzieje, których 
pastwą padła garderoba i inne rzeczy war- 
tości przeszło tysiąca złotych. 

— Groźny pożar. Nocy ubiegłej około 
godziny 4 w domu Nr. 7 przy ul. Dabrow- 
skiego własność p. Benisławskiej z powodu 
nie ostrożrego odegrzewania rur wodociągo- 
wych powstał pożar, który zniszczył całe 
wiązania dachu, Podczas akcji ratowniczej 
uległy częściowemu zniszczeniu urządzenia 
mieszkań położonych na 3 piętrze. Jednocze- 
śnie w mieszkaniach tych z powodu przepa- 
lenia belek opadły slifity, co spowodowało 
opróżnienie tych mieszkań. Pożar trwał do 
godziny 9 rano. Straty wynoszą. 70: tys. zł. 

W godzinach popołudniowych mimo za- 
lania całego strychu wodą zauważono w kil- 
ku miejscach ogień, tak że wezwano straż 
ogniową. Ogień w zarodku ugaszono. 

ww 

Żona, eórki, syn, rodzina. 
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BARBARA 
Opatrzona Św. Sakramentami, po krótkich cierpieniach, zmarła dnia 

., przeżywszy lat 64. 
Eksportacja zwłok z kliniki U. S. B. przy zauł. 

13 lutego b. 

  

nastąpi ania 15 lutego o god. 

Sytuacja opałowa 

2-ej p. p. na cmentarz Bernardyński. 

  

CYWINSKA 

Bogusławskim, 

  

O czem zawiadamia S Y N. 

uległa polepszeniu 
Zwalczanie paskarstwa— trwa. 

Dzięki energicznym zarządzenion władz, sytuacja opałowa w mieście 
uległa znacznej zmianie na lepsze. 

Zapasy węgla Dyrekcji Kolejowej zostały proporcjonalnie podzielone 
wśród hurtowników, co pozwoliło na przetrwanie chwilowego zastoju w do- 
wozie. W ten sam sposób zostały wyzyskane zapasy posiadane przez woj- 
skowość. Jednocześnie w celu uniemożliwienia ukrycia rozdzielonego opału 
policja otrzymała polecenie zwracania na hurtownie bacznej uwagi, a O 
każdym przewiezioaym transporcie 
Grodzkie. 

powiadamiać niezwłocznie Starostwo 

Miejskie instytucje użyteczności publicznej również otrzymały opał, 
ponieważ dwa transporty zakupione przez Magistrat zostały w drodze 
z Zagłębiów zatrzymane w Warszawie i oddane do 'użytku tamtejszej lu- 
dności. 

Policja aresztowała Morducha Bekiera 
wygórowane ceny za węgiel. 

* 

(Straszuna 13), który pobierał 
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„OSTATNIA CZARNA KAWA", 
Na dorocznej „Czarnej kawie" na św. An- 

toniego, w tłusty czwartek, górna sala Hote- 
lu George'a zapełniła się eł*ganckim towarzy- 
stwem, wyjątkowo wcześnie, bo już przed 
godziną dziewiątą. 

Nawet Ci, którzy z zasady nigdy na ba- 
lach nie ukazują się przed dwunastą, na ten 
dzień zrobili wyjątek, aby się wytańczyć w 
ostatni dzień zbyt kr ófkiego | karnawału. 
Stroje były nader urozmaicone, od większoś- 
ci wyfraczonych panów malowniczo odbijali, 
panowie w zakietach, ba nawet w ciemnych 
marynarkach, obok pięknych toalet widzieć 
mogliśmy skromne suknie wieczorowe a na- 
wet wizytowe. Każdy ubrał się jak chciał i 
w co miał byle się tylko wybawić. 

, Wśród naprawdę pięknych toalet, wyróż- 
niała się taftowa krynolinka koloru czerwone- 
go wina p. profesorowej Zawadzkiej, dwie ła- 
dne. lila suknie staniczki ze srebrnej koronki 
i falbany z tiulu p. Sztukowskiej i p, mecena- 
sowej Krasowskiej, efektowna suknia z cre- 
pe de chinu i falbanami z tiulu koloru różo- 
wej krewetki p. Ehrmanowej, śliczna kryno- 
linka z tafty koloru paille z różowemi wianu- 
szkami i takimże szałem p. Z Minkiewiczó- 
wny, bladoróżowa ze srebrnym i złotym dże- 
tem p. mecenasowej Sopoćkowej, ładna ge- 
orgetowa sukienka koloru kwiatu Inu p. Bur- 
bianki, świeża i fantazyjna toaleta z seledy- 
nowej georgety przybrana złotemi koronka- 
mi p. mecenasowtj Englowej i wiele innych 
na wyliczenie, których zbrakłoby miejsca. 

Ochocza zabawa przy doskonałym jazz- 
bandzie trwała do godziny dwunastej, o któ- 
rej to godzinie ku ogólnemu żalowi roztań- 
czonych zjechał na wędce z galerji na salę 
wspaniały tradycyjny śledź dający hasło za- 
przestania tańców. Śledzia rozszarpano na 

strzępy, nic to jednak nie pomogło, gdyż po 
odegraniu pożegnalnego marsza, muzyka u- 
pakowala swoje instrumenty, a rozbawione 
towarzystwo zaczęło opuszczać salę. 

Szczęśliwcy, który przezornie zawczasu 
zamówili sobie stolik w sali restauracyjnej, 
długo jeszcze wesoło żegnali karnawał, ci 
zaś których szczupła sala na dole pomieścić 
nie mogła. powędmowali do domów rozmy- 
ślając smętnie nad znikomością ziemskich roz 
koszy. Na odchodnem kilka pań skonsta to- 
wało z przerażeniem, że torebki pozostawio- 
ne na stołach, zostały doszczętnie opróżnio- 
ne z zawartości, jednej z pań zginęła "w 
dość znaczna suma. у 

  

PRACE SPOLECZNE ZOW. 

Związek organizacji wojskowych. korzy- 
stając z lokalu własnego przy ul. Uniwersy- 
teckiej Nr. 6 - 8 przystąpił intensywnie do 
akcji społecznej wciągając do niej licznych 
swych członków. 

Ostatnio uruchomiona została czytelnia 
czasopism czynna codziennie od 17 - 21, umo 
żliwiając jednocześnie gościom uprawiać grę 
w szachy i domino. 

W łonte zarządu powstały trzy sekcje: 
przysposobienia wojskowego z gen. M. Osi- 
kowskim na czele, pomocy koleżeńskiej — z 
p. W. Kowalewicz - Kowalewskim i kułtu- 
ralno - oświatowa — z p. W. Charkiewiczem. 

Do każdej z wspomnianych sekcyj weszli 
przedstawiciele każdej ze zrzeszonych w ZO 

. organizacyj. 
RADJO. 

Piątek, dn. 15 lutego 1929 r. 
11.56-12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
155: — 1620: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilka 
litewska. 16.20. 16.35: Kursjęzyka włoskie- 
go lekcja 29, 16.35 17.00: Pogadanka przy- 
rodnicza dla dzieci i młodzieży. 17,00— 17,25: 

Konzert Or kiestry Rozgł. Wil. 17,25 17,50: 
„Hołd cieniom Wandv Osterwiny*, audvcia 
zbiorowa. 17.50—18.20: Koncert Ork. Rozgł. 
Wil 18.20 — 18.40: Audycja wesoła z cyklu 
„Rozwój polskiego humoru* 18.40 — 19.00: 
Poęadanka o premierze w Reducie. 19.00 — 
19.75: Skrzynka pocztowa. 19.25 — 19 45: 
Sprawozdanie z międzyrarodowych zawo- 
dów narciarskich w Zakopanem. 19.45— 
200%: Odczytanie procramu na sobote, ko- 

mtn katy i svgnał czasu z W-wy. 20.00— 
Tr z W wy Koncert symfoniczny. Po trans- 
misji komunikaty P. A-T., policyjny, sporto- 
wy i inne, oraz podróż detektorowa po 

SPORT. 
W PRZEDEDNIU. WIELKIEJ IMPREZY 

NARCIARSKIEJ 
W ślad za Zakopanem, które przez szz- 

reg dni koncentrowało na sobie uwagę пах- 
ciarzy całego Świata (z racji odbywających 
się tam międzynarodowych zawodów) Wie 
no organizuje w dniach 19 — 24 bm. wielką 
imprezę narciarską — mistrzostwo narciar- 
skie armji i Wilna. 

Mi:trzostwo armji z programem identy- 
cznym co zawody zakopiańskie zgromadz. 
przeszło 200. zawodników, reprezentujących 
13 dywizji płechoty, 6 brygad KOP'u oraz 
szkołę podchorążych. 

W mistrzostwach Wilna wezmą udział naj- 
dzielniejsi nasi narciarze zakopiańscy, łwow- 
Scy, iłeszowscy z Bronkiem Czechem, braćmi 
Szostakami, Rozmusem i Sieczką na czele. 

Będzie to pierwsza na tę miarę zakrojona 
impreza narcia”ske w Wilnie to też od kilku 
już dni czynione są przygotowania. Skocz- 
nia na boisku 6 pp. Leg. została przerobiona 
w ten sposób, że obecnie możliwe są skoki 
ponad 35 metrów . 

Dziś o godz. 6 w lokalu P. A. T. odbędzie 
się się konierencja prasowa w celu omówie- 
nia kwestyj związanych z informowanien: 
Polski o wynikach zawodów. 

W niedzielę o godz. 12-ej miejscowi nar- 
ciarze wypróbują swych sił w konkursie sko- 
ków na Antokolu. 

Niewątpliwie zawody omawiane wpłyną 
na popularyzację narciarstwa,które w tym ro- 
ku rozwinęło się bardzo. 

Kącik dla pań. 
Suknie wieczorowe dla młodych panienek. 

Z zasady należy tu. unikać zbytniego 
blasku i jaskrawości strastów, paljetek i tu- 
sek oraz lam zbytkownych, a wybierać su- 
knie proste, wywołujące wrażenie wiośnianej 
młodości. 

Suknie stylowe zdają się być specjalnie 
stworzorie Фа dziewczątek, jakoteż suknie 
tiulowe, otaczające jakimś nimbem obłoku 
osoby je noszące. Suknia z różowej tafty, 
przybraną wąskiemi falbankami, zgrupowa- 
nemi u dołu, wywołuje tu pożądany efekt. 

Na szerokościach tiulu umiejętnie ułożo- 
ne sznury perełek tworzą całość daleką od 
banalności, 3 

„Crepe satin* biały z festonami sznelki 
na tiulu jest również dobrym pomysłem dla 
młodej panienki. Dla niej to stworzyła firma 
Chanel suknie z „voile de soie* białego, lek- 
ko zarzucoriego sznelką w tonie białym, 
šmietankowym lub lekko różowym. | 

Przy sukniach taftowych widuje się du- 
żo riuszek suto marszczanych w staromod- 
nym stylu. į ч ы 

Stanik. przy tego rodzaju sukniach jest 
zazwyczaj płaski, lekko wcięty, bez _ przy- 
brania i przylegający do bioder. Kwiaty . - 
(, z muślinu, z tiulu i lamy tworzą girlandy, 
opadające na dół sukni, 

Dla tych, które nie lubią kwiatów, szar- 
fa w kolorze sukni, przecina naukos stanik 
i kończy się pękiem wstążek na boku, albo 
też opada na dół bez podpięcia. W Paryżu 
pierwszorzędne firmy. krawieckie stworzyły 
tyleż modeli „panienskich“ sukien z szarfami 
co ze skrzydiami na plecach lub bez skrzy- 
deł szarf, W wyborze decyduje więc gust 
młodej osóbki, a właściwie jej sylwetka. 

Szarię z muślinu można przybrać dłu- 
giemi „igietkami“. w masy perłowej, co jest 
„najnowszą nowością”, jeszcze nie obnoszo- 
ną, Ale bez względu na maferjał i na formę 
sukni, nie należy oszczędzać na szerokości 
spódniczki. Obwód jej wynosi obecnie nieraz 
kiłka- mertów. 

GIELDA OARSZAWSKA 
14. lutego 1029 r. 

Dewizy i waluty: ‚ 
Kuno Tranz. Sprz. 

Holandia 357,24 358,14 356,34 

Kopenhaga 237,91 23851 | 237,31 
Londyn 43,30 43,40,5 43,19 
Howy-Y art 8.90 8.92 8.88 

Paryż 34.83,5 34.92 34,75 
Szwajcaria 171.54 17197 191.11 
Marka niem. 211.61 

  

Europie. 
SS Rn



"do osoby Charpentiera, 

| Wyprzedaz 

mina „OIAROLO“ 
Ceny znacznie zniżone. 

Kredyt długoterminowy bezprocentow. 
Zakład maszyn rolniczych 

| Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1l-a. 119—1 

  

  

Czopki he- “ (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol usuwają  bėi, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

    

| 

arządzenie domami 
PRZYJMUJĘ. 

Daję hipoteczną gwarancję solidności 
pracy i uczciwości. Wiadomość: 
Jagiellońska 10 m. 5, godziny 16 18 
    

  

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
„SZWAJC? RSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kozut* są stosowane przy 
chorobach OŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKI 
ZIOŁA* są naturalnym łagodny 
śrookiem  przeczyszczającym,  uła- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1155—o 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 
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Poszukiwane B 
są we wszystkich miastach 

OSOBY 
jako kierownicy filji. Szczególne 
wiadomości, składy lub kapitał obro- 
towy nie wymagane. Dochód mie- 

Zapytania pod 

„THE NOVELTY* 
VALKENBURG,  LIMBURG, 

HOLLAND. -0 
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INowy model Oaklanda na rok 1929 
“COSMOPOLITAN SIX“ 

Niezrównany w stylu 
dościgniony w szybkości i sprawności 

ST to samochód, który zasadniczo 
różni się od wszelkich innych. Budowa 

jego uderza nowością i genjalnością kon- 
cepcji. 

Nowy Oakland pod każdym względen 
niepodobny jest do innych samochodów. 
Każda jego część składow. 
od chłodnicy nos 
niklowanych tylnich la 
i swoisty charakter. Kar 
raz. zupełnie nowego kie 
budowie, to jeszcze jedno a 

i wyglądzie, nie- Specjalnie 

1 

bezpieczeństwo. 

ulepszony mechanizm  kie- 
rownicy i potężne hamulce na cztery 
koła zapewniają nadzwyczajną łatwość 
<ierowania i gwarantują bezwzględne 

Nowy “Cosmopolitan Six” łącząc w 
sobie piękno i harmonię karoserji Fishera 

dziwą rewelacją w 
samochodów. 

  

począw:         

   
   

  

mieniu | 

  

eło gen- 
jalnego talentu Fisherą. Samochód ten 
wyróżnia się wśród ty 

+ przykuwa uwagę znawc 
Nowy i ulepszony sześcio cylindrowy 

silnik na kauczukowych podkładzch, 

a innych 1      

nowy karburator i znakomita pompka 
do benzyny oraz wzmocniony wał 
rozrządczy zapewni 
łość i jeszcze więk: 

   
od 16 do 49 kilormetrów na godzinę. 

GBNERAL 

   

  

   

. Elastyczność silnika daje moż- 

    

M.O T OL RS 

  

ć, trwa- 
ć akcele- 

  

sekund 

NP O LS aks 

ż potęgą i wydajnością silnika jest praw- 
dziedzinie budowy 

Jedna próbna przejazdżka w porozu- 
i najbliższym upoważnionym 

zastępcą General „Motors. bezwzględnie 
zesądzi o wyborze tej niezrównanej 

maszyny. Wyrdb. General Motors. 

Upoważnione Zasiępstwo 

  

Oakland | 
“New Cosmopolitan Six“ 

` 
W ASS ZAC NZ: 

  

klejsi Kinematograi 
Aukturalno-Oświatowy 

SAŁA MIEJSKA 
ai. Ostrobramska 3. 

  oraz IV Zaniemeńskiego pułku ułanów. 

m. 30. Początek seansów od g. 

  

Qd dnia 15 lutego 1928 r. będzie wyświetiany pierwszy Polski film klasyczny: 

„PAŃ TADEUSZ" 
Epopea filmowa p/ż niesmiertelnego dzieła ADAMA MICKIEWICZA w wykonaniu najwybita. 
artystów polskich. Aktów 10. W obrazie udział biorą: Legjony Polskie, Armja Rosyjska, szlachta, 
szlachcianki, lud. Sceny batalistyczne wykonane przy łask. współud. 1-go pułku Szwoleżerow, 

Т Zdjęcie z natury wykon. w Wilnie, w Wojew. Nowo- 
gródzkiem i nad Świtezią. Rzecz dzieje się w roku 181i i 1812 na Litwie. Kasa czynną Od g. 4. 

4, 1 1 10-ej. 
  

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

plg St. Żeromskiego. 

wzruszająca historia miłości 
CHARLES FARREL i uroczą 
przepych pałaców władców wschodnich. Kulisy haremów. 

Dziś! SZEHŁREZADA naszych ani. Najwspacialszy przepychem i bogaciwem isniący film p. t. 

ss„$SZEIĘK КАЛЛ 
Jijeczna wystawa. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Sala dobrze ogrzewana. Już wkrótce 

młodvch serc. W rol. gł. 
GRETA NISSEN.  Fantast. 

„PONAD ŚNIEG* 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Miekiewicza 22. 

pełen głębokiej i żywiołowej 
Dziś wielka premjera! DWA POKOLERIA (My Amerykanie.) 
Wielki dramat życiowy w 12 akt. treści, ilustrujący Życie emigrantów w 

"Э @& Stanach Zjednoczonych. 
On był wybrednym, rozpieszczonym arystokratą .. 
Ona — skromnem, nievinnem dzieckiem ubogich rodziców... 

Ale miłość nie zna granic, nie uznaje różnic społecznych ani materjalnych: 
maluczkich. W rolach głównych: piękna PATSY RUTH MILLER, swietny GEORGE SIDNEY, i pełny tempe- 
ramentu GEORGE LEWIS. Nad program: Arcywesoła komedja w 2 aktach 

łączy serce wielkich z sercami 

„PAPA NE POZWALA*. Dla 
młodzieży dozwolone. Początek seansów o g. 4, 6, 8, 10.25. 

  

Najcudowniejszy 
Kine „Piccadilly“ 

Film, o któryme mówić będzie Wilno! Film tysiąca sensacyj! 
„Ufa“ 

Režyserja Friderika Langa. W rol. gl6ėwn.: Rudoli Klein-Rogge, Willi Fritsch, demoniczna 
Gerda Maurus i wiošniana Lien Deyers. Szczyt nowoczesnej techniki, Oszałamiające zdjęcia 

film Świata! Super-Superszlager 

  

SZPIEDZY 

  

AZ: straszliwe katastrofy kol-jowej! Kobiety szpiedzy i ich zwodnicza praca: Polowanie na ludzi? 
Każdy powinien widzieć, gdyż szpiedzy kryją się między wamill |. 

“ Dziś! Ostatnia pieśń wojennej Epopei! Twórca znanego flmu „Z DYMEM POŻARÓW* 
аи „Rauda“ 

"elka 30.   zrealizował najnowsze arcydzieło 
nigdzie dotychczas niewyświetiane РР CESARSKI $TRZELEC* 
wzruszająca tragedja miłości i braterstwa w 12 akt. wśród huku armat, śnieżnych szczytów Alp na froncie 
włoskim. W roli gł. polski VALENTINO nasz rocak IGO SYM, WERNER PITSCHAU i księżna MAKIŃSKAJA 

  

PIECYKI prze 
wykładane cegłą szamotową i inne do 

mieszkań i sklepów poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
| Wi no, Zawalna Nr 11-a. 

   

    
        

  

Perimuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

ED.PINAUD, PARIS 
DO PIELĘGNOIWIINIEA TWARZYIRĄK 

DOKTOR 
B.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
meczowych, od 9 
"l, od $—-8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zaldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZ: 
DOW MOCZOW. 
od 12—2 i Od 4—6, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

nośne Ę 
ogrzewania biur, 

    
INA Lili 

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
syfiłis i skórne. 

ielka Z Wielka 21. 
049 — 118 —- 6 

(Telet. 921). 

Doktór Medycyny 

LUKIEWICZ 

  

  

am ai 12 yjmuje 
Tod 5—1 p.p. — 1815 

) uentczepanwn | 
BRZ DZKA 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
1» 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4—7. 

MWAWAWM 
j LEKARZE B 
BAWAWAM 

DOKTOR 

h. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wii- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
leton *567. Przyjmuje 
od 8 do 1iod4do8. 

TW Za № 8Ё Ца КОЛЕН BR 
m ensacją. Zyłoszenia 

BLUM ODiCZ kinszęnka Smiałowska Natas ainas 

tyczny usuwa 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul 
Mickiewicza 9, wejścia 

iadeckich 1, 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

Z Persji powróciwszy, pro- 
wadzę jeszcze tylko bardzo krótki 
czas OSTATNIE LEKCJE wyrobu 
dywanów oryginalnych perskich, na 
które zostaną przyjęte panie i pano- 
wie. By dać możność każdemu wzię- 
cią udziału w tak szlachetnych i 
pięknych pracach, których w Polsce 
przemysł stwarzamy, Całość kursu 
14 dniowego po 2 godziny dziennie . 
tylko 10 złotych. Wpisy oraz infor- 
macje wcześniejsze: — Kursa Dywa- 
nów Perskich oraz Smyrneńskich 
Karola Litwinowicza, Wilno, ul. 
Wielka 56 m 3. 

— 

  

Do sprzedania 
maszyna 
„TANDEM* firmy 
Starke - Hofman, © 

BEST mocy 500 KM z kon- 

straci; „Šlowa“ pod 
SZYNA*. —6 

OLWARK 0 zie- 
mi dobrei, ob: 

szaru przeszło: 35 
ha. Zabudowania 
kompietne, sprze- 
damy z całkowi- 
tem urządzeniem 
gospodarczem za 

5.000 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 17 
tel. 9 05. —0 

  

ы zmar- E ania S i 
szczki, piegi, wagry, 
łupież, brodawki, kuo g P 0 S A D Y 5 

w. Mickiewiczą 46. SAS E UE WGN 

ч 7 Bkwizyforzy-Fki 

pracy poszukiwani. 

KUPAO I SPRZEDAĆ zgpiemi:* warstęya, 
. Żórawia 4a,  Wy- 

WAWAWAŃW dwnicwa „929 0 

wielkiej rasy angiel- RÓŻ e e 
skiej z. rodowodem SEMI RERIZEREWIM 

wodu zwinięcia go- 
spodarstwa.  Wiado- Meblowa 

m. 5, tel. 11—40. —zi tapicerską wykony- 
wa zamówienia wszel- 

Zawalna 15. t 

ażdą sumę go- 

rach, rublach i 
złotych _ obiego- 

oprocentowanie 
bez ryzyka 

oraz Gabinet Kosme- „MA 

rzajki, wypadanie wło- 

AWWAWAYT do korzystnej łatwej 

rencjami: Warszawa, 

DREER A GRETOI Fi TRADE 

Knur i macióra 

do sprzedania z Po- polska Placówka 

mość. Portowa 26Pracownia: stolarska 

kie tanio, gustownie- 

tówki w dola- 

wych lokujemy na 

D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 4; 
tel- 9-05. 819 Z 

  

W. WILIAMS. 

» TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Panowały nieźnośne upały. Od Placu 
Rewolucji płynęły duszne, cierpkie wy- 
ziewy krwi i błota. Konwent postano- 
wił przewieźć gilotynę dalej od cen- 
trum miasta na przedmieście Saint - 
Antoine. Pod oknami Couthona już nie 
piszczały przeraźliwie wóżki, wiozące 
skazanców na gilotynę. Hałas nie prze- 
szkadzał już w pracy, jak dawniej. 

Obawy Hektora, by nieznajomość 
polityki Francji, nie zdradziła go, wkró- 
tce wydały mu się zupełnie dziecinne- 
mi. Wszakże wielu Francuzów a wie- 
le mniej orjentowało się w tem, co się 
działo, niż młody Anglik, tak niedawno 
przybyły do Paryża. Zresztą udało mu 
się zasięgnąć dyskretnie informacyj co 

którego imię 
miusiał nosić obecnie, okazało się, iż 
Francuz ów opuścił kraj przed rewolu- 

"eją. Obywatel Regnot poseł rewolucyj- 
ny w Kopenhadze spotkał go tam i ko- 
'rzystał z jego usług przy śledzeniu czło 
nków komisji wysłanej „przez Rząd 
Tymczasowy do Danji, dla zakupienia 
broni. 

Hektor bystrym swym umysłem о- 
swoił się szybko z pracą i zorjentował 
się w zawiłych sprawach swego sze- 
fa. Couthon interesował go bardzo, 
wzbudzając w nim uczucie strachu i 
szacunku. 

Był to człowiek niezwykłej siły du 
chowej, wielki patrjota i ideowiec. O- 
panowany i zazwyczaj chłodny, wpadał 
czasem w straszną złość zdawało się, 
że śpiące w nim zwierzę budziło się na- 
gle — wówczas stawał się strasznym. 

Pewnego ranka obywatelka Cout- 
hon weszła do gabinetu męża. Hektor 
czytał właśnie głośna gazetę, a Cout- 
hon słuchał, siedząc bez ruchu w swym 
głębokim fotelu. W ręku miał białego 
zajączka, zabawkę pozostawioną tu- 
taj przez małego synka Janka. 

— Mężu, rzekła cichym głosem ko- 
bieta, — tam w kuchni czeka dziewczy- 
na, która chce się z tobą widzieć . 

— Któż to taki, droga maja? — za 
pytał uprzejmie kaleka. — Mam nadzie 
ję, że to nie jest Charlotta Corday? 

—Naturalnie! To biedna jakaś dzie 
wczyna, która szyła kiedyś dla mnie. 
Straciła teraz posadę i jest w wielkiej 
biedzie. Pragnie znaleźć swego brata, 
który miał przyjechać do Paryża i tu 
zaginął. Pochodzi z naszych stron. Mo- 
że jej dopomożesz? Przyjm ją i wysłu- 
chaj. 

— Dobrze moja najdroższa! Przyś- 
lij ją tutaj. 

Obywatelka Couthon wyszła a za 
drzwiami rozległ się matowy głos: 

— Nie bój się, dziecko, mój mąż 
jest bardzo dobry! 

We drzwiach stanęła Lison. Hektor 
poznał ją odrazu, chociaż dziewczyna 
zmieniła się bardzo.Twarz jej wychudła 
i pociemniała, ręce i palce zdawały się 
być zupełnie przezroczyste. Tylko о!- 
brzymie błękitne oczy świeciły dawnym 
blaskiem. Sukienka jej była uszyta z 
wielu kołorowych łachmanków i nada- 
wała jej pozór małej żebraczki. Złote 
włosy wysuwały się delikatnemi pro- 
mieniami z pod czerwonej czapeczki o- 
zdobionej trójkołorową kokardą, z tru- 
dnością posuwała nogami obutemi w 
ciężkie drewniane saboty. Na widok 
wynędzniałej i głodnej Lison serce He- 
ktora ścisnęło się gwałtownie. 

— Dzieńdobry, dziecko, — przy- 
witał się serdecznie Couthon, — oby- 
watelka Couthon wspomniała, że przy- 
bywasz z naszego Auveregue? 

Mówił tonem dobrodusznym i ła- 
godnym, bawiąc się nerwowemi pal- 
cami miękkim zajączkiem. 

— Tak, obywatełu! — 
nieśmiało. 

— Jak się nazywasz? 
— Lison, obywatełu! 
— Skąd pochodzisz? 
— Z Clermont, obywatelu: 
Couthon pokiwał dobrotliwie... 
— Znałem dobrze to miasta w mło 

odrzekła 

dości mojej. Cudna miejscowość! Szu- 
kasz brata, moje dziecko? Jakże się on 
nazywał? 

—Malle, obywatelu. Ferdynand Ma- 
He. 

Twarz Couthona zmieniła się nagle. 
W oczach błysnął ogień. Zajączek wy- 
padł z jego rąk, a palce kurczowo Ści- 
snęły się na poręczy fotelu. : 

— МаЦе? — powtėrzyl — Malle?. 
Z Clermont? Oczy jego wpiły się, jak 
żądła w pobladłą twarz dziewczęcia. 

— Z zamku Tour? 
— Tak, obywatelu. 
— Twoja... twoja matka, — zapy- 

tał ostrym świszczącym głosem, —gdzie 
jest twoja matka? 

— Umarła, obywatelu. 
— A Malle, co on robi? 
— Ojciec umart również. 
Dzika, tryumfująca radość wykrzy- 

wiła rysy kaleki. 
— Na gilotynie, tak? 
— Na placu Broni w Clermont w 

pierwszym roku Republiki, — odrzekła 
bezdzwięcznym głosem. 

Couthon odrzucił głowę i uśmiech- 
nął się złośliwie. 

— Aty córka byłego hrabiego Ma- 
lie i jego rozpustnej żony, ty ośmiełasz 
się prosić mnie o pomoc? 

Gwałtownie zrzucił z kolan pled i 
krzyknął: SACZ 

— Patrz — oto co zrobili twoi ro- 
dzice! Dzięki Ludwice Malleę zostałem 
kaleką na całe życie. Ta żmija — twoja 
matka — sciągnęła mnie na schadzkę, 
która złamała mi życie. Ojciec twój 
przyłapał nas i kazał mi skoczyć ze ska 
ły w zamarzniętą rzekę. Oni to zrobi- 
li ze mnie kalekę na całe życie, niech 
będą przeklęci! Odjęli mi nogi; ale na 
nieszczęście swe pozostawili świeży u- 
mysł i dobrą pamięć. Ja zetrę z powie- 
rzchni ziemi pamięć o nich i o ich po- 
tomstwie! Prosisz o znalezienie brata? 
O, ja go znajdę i każę odprawić wśląd 
za matką i ojcem, ale przedtem ciebie 
tam wyślę, moja ślicznotko! 

Couthon szalał z wściekłości. Twarz 
stała się zielona, usta pokryła piana, z 

piersi wydobywały się niezrozumiałe 

słowa, wraz za świstem i rzężeniem. 

Czteroletni synek, który wsunął się do 

koju za Lison, zapłakał głośno i u- 

ciekł. Ale dziewczyna stała spokojnie 

że'skrzyżowanemi na piersi rękami, nie 

podnosząc oczu od swych drewnianych 

sabotów. = 
— Weźcie ją! Wežcie! Aresztujcie! 

—jęczał Couthon, nie widząc nic i usi- 
łując pochwycić z biurka dzwonek. Ale 
w tej chwili wpadła do pokoju blada 
obywatelka Couthon, —i, wyrywając 
dzwonek z ręki męża, ze zmie 'nioną 
z przerażenia twarzą, krzyknęła do Li- 
son: 

— Uciekaj, uciekaj na Boga! 
Wiedząc, że na dźwięk dzwonka 

zbiegną się żandarmi, Hektor rzucił się 
ku: dziewczynie i pochwycił ją za rę- 

kę. Zdawało się, iż dopiero w tej chwili 

zbudziła się ze snu. Ręką przycisnęła 

swe biedne serce i z ufnością spojrza- 
ła na młodzieńca. 

— Chodźmy, szepnął, — proszę po 

czekać na mnie w oranżerji! Przyjdę 

natychmiast, po skończeniu zajęć. 

Posłuszna jak dziecko skinęła gło- 

wą i szybko wybiegła z pokoju. 

Rozdziai XII. Grand-Duc się śmieje. 

W południe w Oranżerji pusto była 

i cicho. Był to najzaciszniejszy kącik w 

ogrodzie Tuileries. Była to oaza spoko- 
fu w rozszalałym Paryżu. 

Hektor szukał w umówionem miej- 
SCi, lecz nie prędko dostrzegł ją, ukry- 
tą ze grubym drzewem na kamiennej 
ławie. Dziewczyna miała wyraz smutku 
i rozpaczy, ale na widok Hektora, opa- 
nowała się i uśmiechnęła do niego. 

— Droga Lison, — rzekł, siadając 
przy niej, — zrobiła pani sobie bardzo 
niebezpiecznego wroga! | 

Młoda dziewczyna zarumieniła się i 
rzekła cicho: 

— Podły, ach jaki on podły! 
Z łatwością, z przyzwyczajenia za- 

częła osypywać go wymysłami. Słowa 
te sprawiały ból Hektorowi, nie słyszał 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witoid Woydyfio. 

ich nigdy dotąd'ze ślicznych usteczek 
kobiety. 

—- Couthon zachorował z wšciek- 
łości! — przerwał jej — położyliśmy 
go do łóżka i wezwaliśmy doktora. 

— Czy słyszałeś, co on mówił o 
mojej matce? — zapytała żywo, zwra- 
cając się doń zwyczajem rewolucyjnym. 

Hektor pagładził jej rączkę. 
— Nie myśl o tem. Czy możesz wy- 

jechać gdzieś daleko, czy nie masz przy 
jaciół na prowincji, którzyby mogli cię 

przyjąć? 
— A ty? — zapytała, "patrząc mu 

w oczy. — Wtedy, w nocy w domu Ex- 
troma pokazałeś mi znak, który mieli 
tylko jego przyjaciele. A jednak wiem, 
że jesteś szpiegiem Fouquiera!. Już mi 
wszystko jedno! Możesz im powiedzieć, 
niech przychodzą, niech mnie biorą! 

Hektor westchnął: 

— Mylisz się, — pracuję u Cout- 
hora wbrew własnej woli. Przy pierw- 
szej sposobności pośpieszyłem do za- 
kładu krawieckiego, by cię odnaleźć i 
wytłomaczyć, dlaczego nić odniosłem 
płaszcza, ale już cię tam nie znalazłem. 
Grand Duc komisarz zwrócił uwagę na 
ten płaszcz, musiałem wymyśleć więc, 
że zamieniłem go w restauracji. Zdecy- 
dował więc, że sam poszuka mego 
płaszcza i potem nie widziałem go. 

Zapewne myślisz, że jestem bardzo 
niewdzięczny. Ale doprawdy, nie potra- 
fiłbym okazać wdzięczności jaką mam 
dla ciebie, za to co uczyniłaś dla mnie... 

Spojrzała surowo w oczy: ; 
— Uczynilam to dla Extroma. Był 

on moim jedynym przyjacielem. A ty 

kim jesteś? 5 ; 

— Jestem taką samą nieszczęsną, 

opuszczoną i otoczoną niebezpieczeń- 
stwami istotą jak ty. a: 

Wyraz twarzy Lison zmienił się. 
W oczach błysnęła litość, blade ustecz- 

ka uśmiechnęły się. 

— To 
mi pomóc? Ach, jestem taka nieszczę- 

šliw'a... 3 
Główka spadła jej na piersi, przytu- 

prawda? Naprawdę chcesz - 

liła się do Hektora, który objął ją sex- 
decznie: 

— Lison, droga moja, ca ci jest? — 
zapytał niespokojnie, czując jak ona 
drży i słabnie, jakby miała zemdłać. 

Wyprostowała się i drżącą dłonią 
potarła czoło. 

— Nic nie jadłam!... — szepnęła — 
Jestem taka zmęczona! Gdzie mam iść? 

Hektor zerwał się z ławki. 
— Mój Boże, zapomniałem o temt 

— zawołał. Doprawdy skądże mógł o 
tem pamiętać? Wszakże nigdy nie mie- 
wał do czynienia z ludźmi głodnemi.-— 
Czy będziesz miała siły dojść ze mną 
do ulicy Saint - Fiorentin? Znam tam 
pewną kobietę, która się nakarmi! 

Wstała i niepewneimi krokami skie- 
rowała się ku wyjściu, mówiąc: 

— Ale ty nie powinieneś się ze mną 
pokazywać. 

Hektor wziął ją pod rękę. 
— Dzisiaj nie potrzebujemy oba- 

wiać się Couthona. Pójdziemy teraz się 
posilić, a potem pomyślimy, co trzeba 
robić dalej! 

Przy ulicy Saint - Florentin była 
mleczarnia w której uprzywilejowane 
obywatelki, mieszkając w tej dzielnicy, 
a wśród nich i obywatelka Couthon do- 
stawały mleko, jaja i masło. Mleczarki 
zależały od obywatela Couthora, któ- 
ry wydawał im pozwołenie na wyjazdy. 
na wieś po produkty. Hektor postano- 
wił wykorzystać swe stosunki jako se- 
kretarz Couthona. 

Nie omylił się, licząc na przyjęcie u 
obywatełki Bompart. . Mleczarka wie- 
działa, że w osobie sekretarza zyska 
możnego protektora, spotkała więc go- 
ści bardzo serdecznie. Hektor 
poprosił ją o nakarmienie dobrym obia 
dem znajomej dziewczyny, która przy- 
była z prowincji. 
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