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"BARANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Lasguk 
BIENIAKONIE — Bafet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgamia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Butet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodałmierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Kuch” 
HORODZIE] — Dwerzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

(CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na str. 2-ej i 3-ej 40 

Księgarnia 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski, 
POSTAWY -— Księgarnia Pol. Macierzy Szkołsrej. 
STOLPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ai. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. -— uł. Mickiewicza 24 F. juczewska. 
w. ZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rach”. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Rateszewa, Księgarnia Jażwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia Т-та „Жаек“. 
OSZMIANA — Ksi i 

kiosk St. 
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Wielki f 

historyczm 
Oczywiście, 6 żadnym innym w tej 

chwili mowy być nie może jak tylko o 

ustaniu nięwoli watykańskiej papieży 

tudzież o wskrzeszeniu terytorjalnej su- 

werenności Stolicy Apostolskiej. 

Stało się to, czego w ciągu bez ma- 

ła sześćdziesięciu lat nie mog*y dokonać 

najognistsze protesty, najsubtelniejsze 

rokowania dyplo! e, najusilniej- 

  

  

   
    
   

sze zabiegi... Stało się za przyczy- 

ną niezłomnej wi iwóch wybitnych 

osobistości możliwie jmniej krę- 

powanych w swy zamierzeniach. 

Nierychło może jeszcze wyjaśni Histo- 

rja jakiemi drogami szła — i wiła się— 

w ciągu pół wieku z okładem „kwestja 

rzymska* ku swemu rozwiązaniu, które 

innem być nie mogło jak to, które oto 

nastąpiło — lecz dziś już jest faktem 

nie ulegającym wątpliwości i rzucają- 

cym się w oczy, że dokonali dzieła, któ- 

re Historja wielkiemi literami na kar- 

tach swych zapisze: papież Pius Xl-ty 

i minister włoski, kierujący niemal dy- 

ktatorsko polityką wewnętrzną i zew- 

nętrzną powojennej Italji, Benedito Mu- 

ssolini. 
Do tego zaś stopnia niemal zakon- 

spirowane były, do ostatniego dnia, 

prowadzone układy Głowy Kościoła z 
szefem rządu zjednoczonych Włoch, że 

nie dawniej jeszcze jak w listopadzie 
roku ubiegłego główny oficjalny organ 

prasy faszystowskiej oświadczał w nie- 

mal uroczystej enuncjacji, że mowy być 

W nie może o wznowieniu władzy doczes- 

nej papieża nawet w najbardziej ogra- 

niczonej jej formie tej lub owej suweren 
sdości.. A jednak przyszło do: tego! Na= 

et już musiała być sprawa dobrze na- 
przód posunięta — ta sprawa, o której 

„poruszeniu“ w miarodajnych sie“ 

Watykanu i Kwirynału mówiono już od 

dwuch łat. Nawet pisano po gazetach. 
I w tym wypadku, jak zawsze, nie mog- 

ło być dymu bez ognia. Ogień zaś nie 

mógł wybić się pełnym blaskiem z przy 

słaniających go dymów ponieważ, jak 

teraz już wiemy, przeciwko wyraźnej 

woli Mussoliniego stawała wciąż sztor- 

„сет Naczelna Rada faszystowska. Ka- 

mieniem obrazy była „suwerenność: (w 

tej lub owej formie) którą trzeba było 

przyznać papieżowi gdyż Watykan wy- 

suwał ją nieprzejednanie jako waru- 

neksine qua non. Z trudem opór 

Rady przełamał nawet tak potężny auto 

rytet dyktatorski, jak Mussoliniego — 
ale w końcu przełamał! A Kościół mo- 
że święcić tryumf zaiste niepowszedni. 

Wytrwały opór sześćdziesiąt lat nie- 

złomnie trwający wydał płon. Minimal- 

ność terytorjum zwróconego Państwu 

Kościelnemu (które w zasadzie nigdy 
istnieć nie przestało) nie zmienia rze- 

czy w najmniejszej mierze. Chodziło 0 

suwerenność bez względu na ob- 

szar przez nią objęty. I tę suwerenność 

przyzhał rząd Zjednoczonych. Włoch 
papieżowi podpisując dwa dni temu 

konkordat z niepodległą i wolną Stoli- 

cą Apostolską, zwany pięknie przez 

Włochów atto di conziliazio- 

ne. 

Wszak, przypomnijmy sobie, jesz- 
cze natychmiast po zagarnięciu Rzymu 

pisał krół Wiktor Emanuel list własno- 
ręczny do Piusa IX-go proponując gwa 
rancję i ustępstwa ofiarowując papie- 

Jżowi „na własność” t.zw. dzielnicę Wa 

tykańską recte Leonińską, tak pier- 

wszemu krółowi Włoch mocno i niead- 
bicie chodziło o modus vivendi 

z Watykanem. Lecz Pius IX-ty podarł 

i rzucił pod nogi pismo — wyklętego 

króla. Była w zapasie formuła jeszcze 

"z roku 1860-go Cavour'a o wolnym Ko- 
ściele w wołnem Państwie pozornie na- 

der piękna w swym liberalizmie, lecz 
tylko pozornie. Formułę Cavour'a 0d- 

rzucił Pius Dziewiąty; musiałby jej nie 
przyjąć i Pius jedenasty. Lecz Mussoli- 

ni wiedział już dobrze, że z formułą Ca- 

gó: nie przystępować do rzeczy. 

APrzyznana obecnie papieżowi suweren- 
ność terytorjalna (powtarzamy: bez 

względu na jej obszar, co roli żadnej 

(Dalszy ciąg na szpclcie 6-tej) 

Pos, Jan Piłsudski © pro- 
iekcie konstytucji B. В. 

Wobec ogromnego zainteresowania ca- 
lego społeczeństwa nowym projektem napra- 
wy konstytucji, złożonym do laski marszał- 
ka Sejmu przez Bezpartyjny Błok Współpra- 
cy z rządem, zwróciliśmy się Uezposrednio 
do wspołtwórców jego z prośbą o wyjaśnie- 
nie motywów, jakiemi kierowano się przy 
wprowadzeniu korektyw do Konstytucji obe= 
cnie obowiązującej, w szczególności punktów 
nowych, nieznanych nawet w żadnej z kon- 
stytucyj Europy i i 

W rozmowie z p. posłem sędzią Piłsud- 
skim prosiliśmy © wyjaśnienie trzech wzbu- 

dzających, nam się wydawało największe 
zaintereso szerokiego ogółu obywateli 
punktów : 

OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ POSŁÓW 

— Na wstępie podkreślić muszę — roz- 
począł poseł Piłsudski, — że zdobycze demo- 
m w nowym projekcie Konstytucji nie z0- 

ly naruszone. Było to załóżenie, na 
re wszyscy się zgodzili, zastosowując tezę: 
obecnie nie można rządzić wbrew opinji na- 
rodu. Doświadczenie fednakże wykazało, że 
niczerm nieograniczone uprawnienia posłów 
doprowadzają częstokroć do nadużywania 
swego uprzywilejowanego stanowiska. Dzię- 
ki temu obserwujemy widoczną już dzisiaj 
chorobę parlamentaryzmu, przeżywaną przez 
szereg państw, a dającą się szczególnie do- 
tkliwie odczuwać w Poisce. Nowy projekt, 
© którym mowa uszczupła w pewnym sto- 
pniu uprawnienia przedstawicieli narodu, 
przerzucając je na Prezydenta Rzeczypospo- 

litej. prawa przez nowy projekt prze 
widzianych, Prezydentowi w. rozsZę- 
rzenia samego źródła, z którego Prezydent 
władzę swą czerpie. To też kardynalnym pun 
ktem nowego proj. jest jak wiadomo, wybór 
Prezydenta przez, pow: głosowanie. W 
ten sposób władza Prezydenta płynie z tego 
samego źródła, co i władza posłów. W pe- 
wnych tylko wypadkach, Ściśle w nowej 
Konstytucji określonych, Prezydent staje się 
czynnikiem niejako nadrzędnym, a to dia 
umożliwienia mu regulowania ewentualnych 
nieporozumień między Sejmem i Rządem. W 
wypadkach, gdy Sejm kwalifikowaną wię- 
kszością głosów wyraża votum nieufności 
Rządowi, Prezydent, w porozumieniu nowej 
Konstytucji, niezależny od czynników tych, 
bo czerpiący władzę swą bezpośrednio od 
EA albo ikos uchwałę Sejmu i 
zą misjonuje też zasięga opinji na- 
rodu aż Ian nowych wyborów kie- 
rując się w tym wypadku wyłącznie intere- 
sem państwa. 7 

WIEK. WYBORCZY. 
r wzi 

Według postanowień prawa cywilnego 
i karnego człowiek nie odrazu otrzymuje peł- 
nię praw, względnie nie odrazu dochodzi do 
pełni obowiązków, albowiem stopniowo roz- 
wija się zdolność rozumienia pewnego zakre- 
su zagadnień. Jako wiek, w którym prawo 
uznaje całkowitą zdolność działania w zakre- 
sie zarządzania własnym majątkiem lub w 
zakresie odpowiedzialności karnej — ustalo- 
ne zostało 21 lat. jednakże, gdy chodzi o za- 
gadnienia wyższego rzędu, dotyczące pełni 
rozumienia interesów nietylko całego narodu 
własnego ale i układu stosunków i zaintere- 
sowań międzynarodowych, wiek ten, w któ- 
rym jednostka dojrzewa do rozumienia inte- 
resów własnych, musi być podniesiony. Za- 
kres zagadnień państwowych jest tem więcej 
skomplikowany, że w obecnych czasach ży- 
cie jednego narodu bardziej zazębia się od 
życia narodów innych. Wychodząc z tego za- 
łożenia, twórcy projektu naprawy Konstytu- 
cji ustalili wiek nieco późniejszy (24 lata) dla 
wyborcy, który ma przez wybór swoich 
przedstawicieli pośredni wpływ na bieg 
spraw państwowych i ustosunkowanie Pań- 
stwa własnego do innych państw. 

ZAWODOWI WOJSKOWI MAJĄ PRAWO 
GŁOSU. 

Jest to jeden z momentów, na który de- 
magogja opozycyjna kładzie bardzo duży 
nacisk, ogłaszając w prasie i na zgromadze- 
niach, że przez nadanie wojskowym prawa 
wyborczego wprowadza się do wojska poli- 
tykę. Wobec tego prosimy p. posła o możli- 
wie wyczerpujące umotywowanie tego pun- 
ktu projektu. 

— jest to sprawa prostsza — odpowia- 
da p. poseł Piłsudski, — niżby się to napozór 
wydawało. jeśli idzie o moment wprowadza- 
nia przez to połityki do wojska: 1) podnie- 
sienie wieku wyborczego wyklucza udział w 
głosowaniu pełniących służbę wojskową sze- 
regowych. Pozostaje niewielka liczba ofice- 
rów i podoficerów zawodowych. Sprawę 
udziału w agitacji przedwyborczej, jak wogó- 
le sprawę należenia wojskowych do organi- 
zacyj politycznych regulują zupełnie wyraźne 
rozkazy wewnętrzne Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Z drugiej strony przy zasadzie 
równouprawnienia kobiet rodziny oficera i 
podoficera zawodowego udział w głosowanit 
a więc i w agitacji biorą, dzięki czemu za- 
wodowy wojszowy nie jest oderwany od ży- 
cia publicznego, tembardziej, że w obecnych 
czasach mie jest on zamknięty w koszarach, 
będąc równie dobrym i pożytecznym obywa- 
telem, jak każdy niewojskowy. Dla analogji 
zaznaczyć warto, że już jest na porządku 
dziennym Sejmu ustawa, według której rów- 
nież sędziów obowiązuje zakaz należenia do 
organizacyj politycznych łub czynnego pro- 
wadzenia agitacji politycznej, Nikomu jednak 
na myśl nie przyszło pozbawiać sędziów pra- 
wa głosu do Sejmu i Senatu. Zaważył inny 
jeszcze argument natury moralnej. Zawodo- 
wy wojskowy, który nietyłko szkoli pod 
względem ściśle wojskowym, lecz i ma w 
pewnym stopniu zadania wychowawcze, w 
dezdutącih dla Państwa momencie składa 
na ołtarzu ojczyzny najwyższe dobro osobi- 
ste, — życie i niema nawet moralnego prze- 

świadczenia, że głosem swoim rzuconym do 
urny przyczynił się do wyboru przedstawi- 
ciela narodowego i Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, to jest czynników, które wojnę wypo- 
wiadają lub stanowią zwierzchnią władzę sił 
zbrojnych. Tę zasadniczą niesprawiedliwość, 
popełnianą przez rządy zaborcze, które celo- 

wo tworzyły kasty wojskowe, oderwane od 

narodu, projektodawcy „nowej Konstytucji 

wyrównali przez dopuszczenie zawodowych 
wojskowych do prawi głosowania. /Tworze- 

nie kasty wojskowej przez pozbawianie za- 

wodowych kardynalnego prawa, jakiem jest 
prawo wybercze — nie może leżeć w intere- 
sie demokracji. Jest to tembardziej konse- 

z zm kombonów  Znnczenie prołokiiu Litolnowa 
Mrosztowanie Polaków w powiecie olickim 

Wczoraj nadeszły ‹ Wilna 
wiadomości, że w wiecie 
olickim litewska poli: Po. 
tyczna aresztowała rec 'О- 
laków, którym ZE szpie- 
gostwo na rzecz kolski. Aresz- 
towanych odwlezlono do Kowna 
i ZA w tamtejsżem wię- 
zieniu. 

Obrady ооы w Kownie 
KOWNO. 15.1. Pat. Od trzech 

dni toczą się tu obrady zja 
skupów litewskich, Zjazd obraduje 
w siedzibie Prezydenta ma Zamku. 
Ogólna uwaga kół politycznych zwró- 
cona jest na tę okoliczność, że dele- 
gaci odbywają również narady z 
członkami rządu. 

W nmaradach tych ze śtrony rządu 
uczestniczą = Smetona, oldemaras, 
minister spraw wewnętrznych i mi- 
nister oświaty. Litewska prasa opo- 
zycyjna donosi, że na odbytych kon- 
terencjach poruszono sprawę pojed- 
nania chrześcijańskich demokratów z 
partją rządową tautininków. | 

Został już podobno osiągnięty 
pewien kompromis i chrześcijańscy 
demokraci mają w przysłości popie- 
rać, przynajmniej częściowo, rząd. 

-_ Wogóle, jak twiert prasa litew- 
ska, pojednanie Watykanu z rządem 
włoskim miało jakoby — wpłynąć 
na zmianę dotyczasowej polityki 
chrześcijańskich demokratów. 

Kobylanis zastąpił Plochawicziosa. 
KOWNO, 15 II. PAT. W/g donie- 

sień prasy były szef sztabu genera!- 
nego Plechąwiczius przekazał wczoraj 
urzędowanie swemu następcy płk. Ko- 
bylanusowi. 

„Anetrtowania kommistów w armji 
fińskiej, 

Z Helsingiorsu donoszą: W gene- 
ralnym sztabie Finlandji stało się wia- 
domem, że kaprale auto-baonu rozlo- 
kowanego w pobliżu sowieckiej grani- 
cy około Teriok Chejło Nemari i Rijto 
Chejło prowadzą wśród swych towa- 
rzyszy intensywną propagandę wy- 
wrotową przy pomocy pisemka „Czer- 
wony żołnierz". Oprócz nich, w dzia- 
łalności wywrotowej brali udział: sto- 
larz Nijno Wanne, który zwerbował 
kapr. Łejchto i robotnik Wiktor  Ja- 
kobson. Wanne i Jasobson zorganizo- 
wali w Abo t. zw. komitet wojenny, 
którego zadaniem było wpajanie w po 
borowych ducha komunistycznego i 
udzielanie wskazówek, jak prowadzić 
szpiegowstwo. Komitet ten oprócz 
Łejchta, zwerbował jeszcze kilku żoł- 
nierzy. W tych dniach wszyscy w licz- 
bie 9 zostali aresztowani i osadzeni 
w więzieniu. Wszyscy przyznali się do 
winy. Dalsze dochodzenie w toku. 

Epidenja grypy. 
Epidemja grypy w Estonji zatacza 

coraz Szersze kręgi. Z Rewia, gdzie 
grypa nadal grasuje, choroba przerzucjła 
się na Narwę, Dorpat, Wezenberg i Pe. 
czorę. Na prowincji w niektórych miej- 
scowościach epidemja ogarnęła całe 
wsie. 

Z Kowna również donoszą, że w 
związku z mrozami, jakie ostatnio pa- 
nowały, zwiększyła się ilość wypadków, 

Rz: choruje na grypę przeszło 300 
osób. 

Mreybistop Bartoloni udekorowany 
urderem Giedymina 

2 Kowna donoszą: W związku Z pod- 
niesieniem do godności Nuncjuszą apostol- 
skiego arcybiskupa Bartoloniego, Prezydent 
Państwa udekorował go orderem W K. L. 
Gedymina pierwszego stopnia. 

Usiańa o odpoczynku świątecznym 
Z Kowna donoszą: Ministerstwo spr. 

zagr. opracowało nową ustawę О odpo- 
czynku świątecznym. Nowa ustawa prze- 
widuje wiele ulg dla handlarzy i rzemieśl- 
mików. Ustawa została przesłana do gabi- 
netu ministrów. 2 

Gabinet ministrów uchwalił, iż wszy- 
scy obcokrajowcy, zajmujący rządowe ре- 
sady, mają być przeniesieni do kategorii 
kontraktowych. 

kwentnie pomyślane, że w warunkach współ- 
czesnych wojnę prowadzą nietylko armie, 
lecz całe narody i sami oficerowie i podofice- 
rowie pracują w przemyśle wojennym, kieru- 
ją lub pracują we wszelkiego rodzaju po- 
močniczych mstytucjach wojskowych i t. p. 
liość oficerów i podoficerów armji polskiej 
sarna przez się mówi, że nadanie im prawa 
wyborczego nie stanowi jakiegoś decydują- 
cego momentu, natomiast z punktu widze- 
nia obywatelskiego zespala moralnie wojsko- 
wego z całym narodem, co jest w warunkach 
życia współczesnego konieczne dla dobra 
Państwa republikańskiego. 

u bi- Litwy. 

Pogląd min. Patka. 
, MOSKWA, 15.11. PAT. Poseł polski p. Stanisław Patek udzielił tu- 

tejszym dziennikarzom wywiadu, w którym przedstawił swój pogląd na 
znaczenie podpisanego ostatnio w Moskwie protokułu. 

Znaczenie podpisania protokułu jest niewątpliwie duże. Stosunek Pol- 
ski do tego protokułu od samego początku był prosty i jasny. Polska 
stanęła na stanowisku, że protokuł ten powinien być wielostronny i twier- 
dziła, że przeprowadzenie tej wielostronności jest możliwe, nie wątpiąc ani 
na chwilę w możliwość jej zrealizowania. Stanowisko to przyniosło pożą- 
dane rezultaty. Rozwój wypadków i przebieg postępowania rządu polskie- 
go w tej sprawie stwierdził pokojowość polskiej polityki w zasadzie oraz 
dobrą wolę Polski w stosunkach międzynarodowych w praktyce. 

» Sprawa ta dała Polsce okazję do ponownego podkreślenia jej žyczli- 
wości w stosunku do wszystkich państw, o których, z racji tego protoku- 
łu, była mowa, a zatem tych, które go podpisały, jak również Finlandji i 

Wzajemny stosunek Polski i Rumunji został uwypuklony specjalnie 
dzięki temu, że Polska pośredniczyła między Rumunją a Z.S.R.R., między 
któremi nie istnieją ustalone stosunki dyplomatyczne oraz dzięki temu, że 
minister rumuński Davila przyjął w Moskwie gościnę poselstwa polskiego 
i stale działał z przedstawicielem Polski w zupełnem porozumieniu. Tu- 
tejsi przedstawiciele państw bałtyckich mówił dalej minister Patek — szli 
ręka w rękę z nami w kwestjach, dotyczących ich państw. Z kolei mini- 
ster Patek zwrócił uwagę na wielką wzajemną nieufność stron w stosun- 
kach polsko-sowieckich, przyczem zaznaczył, iż powodów tej nieufności 
należy szukać w całym przebiegu życia historycznego. Odpowiadając na 
pytania co do dalszego rozwoju polsko-sowieckich stosunków, minister 
Patek zauważa, że myśl jego mimowoli powraca do tego punktu, od któ- 
rego chwilowo oderwana została t. j. do rozwoju handlowo gospodarczych 
stosunków pomiędzy cbu narodami, sąsiadującemi ze sobą bezpośrednio 
na linji przeszło 100-kilometrowej i zdążającemi samorzutnie do natural- 
nej wzajemnej penetracji. Wywiad swój minister Patek zakończył słowami: 
„Teraz kolej na ekonomistów". 

Dświadczenie min. Mironescu. 
BUKARESZT, 15. Il. PAT. Ма wczorajszem posiedzeniu Izby min. Miroaescu 

zakomunikował urzędowa o podpisaniu protokułu w Moskwie i oświadczył przytem 
między innemi. 

_ O stanowisku Rumunji zdecydowały następujące względy: głęboko pokojowa 
polityka naszego kraju nakłada na nas obowiązek podtrzymywania wszelkiej inicja- 
tywy. zmierzającej ćo pełnego zagwarantowania pokoju; nasz szczęśliwy sojusz z Pol- 
ską nakłada obowiązek solidarności obu krajów w rozpoczętej akcji $dyplomatycznej; 
troska © zapewnienie całkowitej skuteczności protokułu Sskłaniała nas do uzyskania 
podpisania protokułu przez wszystkie państwa sąsiadujące z Rosją, położone nad 
Bałtykiem i morzem Czariem. 

Zastrzeżenia, uczynione przez Rosję w czasie jej przystąpienia do paktu Kello- 
ga i uiejasna sytuacja, istniejąca w stosunkach między Rumunją i Rosją zmuszały nas 

‚ 60 „wyskania przed podpisaniem protokułu niezbędnych wyjaśnień, dotyczących sytu- 
acji między Rumunją i Rosją. Z radością stwierdziliśmy, že co do tych wszystkich 
kwestyj nasz sprzymierzeniec polski był z nami w zupełnej zgodzie. 

Dia całkowitego wyjaśnienią sprawy žądališmy, aby do wstępu włączone zo- 

stały wyjaśnienia, iż protokół ma na celu zagwarantowanie pokoju, istniejącego mię- 
dzy Rosją, Rumunją, Polską, Łotwą i Estonją. Przyjęta formuła stwierdza, że oba 
państwa oświadczają, iż znajdują się w stanie spokoju i pragną przyczynić się do 
jego utrzymania. 

Niektórzy sceptycy -mówił minister—wyrażają wątpliwość ce do praktycznego 
znaczenia tego wielkiego międzynarodowego aktu. Trzebaby jednak w takim razie 

zwątpić w szczerość wszystkich państw, podpisujących pakt Kelloga. Ja osobiście 
odmawiam podawania wątpliwości tej szczerości uczuć. Ten wielki akt pokoju jest w 

znacznej części dziełem sojuszu polsko-rumuńskiego oraz solidarności obu tych 
krajów. Solidarność wszystkich państw od morza Bałtyckiego do morza Czarnego 

tworzy prawdziwe Locarno na Wschodzie Europy. 

Rumunja—zakończył min. Mironescu - jest głęboko zadowolona, iż przyczyni 
się przez swą politykę pokojową do otwarcia ery pokoju i pomyślneści ną Wscho- 

- gowiety ratyfikowały protokuł 
MOSKWA. 15.11. Pat. Prezydjum centralnego komitetu wy- 

konawczego Związku Socjalistycznych Republik Rad ratyfiko- 
wało protokół w sprawie przedterminowego _ wejścia w życie 
paktu Kelloga, podpisany w dniu 9 b. m. w Moskwie przez 
Związek Sowieckich Republik Rad, Polskę, Rumunię, Estonję i 
Łotwę. 

Złośliwe mrozy tamują życie w Berlinie 
BERLIN. 15.11. Pat, Skutki trwających w dalszym ciącu mro- 

zów rozrastają się w Berlinie do rozmiarów katastrofy. Dziś 
wieczorem zgasły w całej dzielnicy środkowej miasta, w której 
położona jest większość budynków urzędowych 1 ministerstw, 
wszystkie latarnie gazowe uliczne, w skutek zamarźnięcia rur ga- 
zowych Rur tych z powodu  niebezpieczeństwa wybuchu 
nie można nagrzewać, tak że cała środkowa dzielnica Berlina 
R» prawdopodobnie dłuższy czas pogrążona w ciem- 
nościach. 

Rury wodociągowe zamarzły w hondynie. 
LONDYN, 15 II. PAT. Wskutek zamarźnięcia rur wodociągowych odczu- 

wa się tu dotkliwy brak wody. Kolo 250 tys. domów zmuszonych jest do czer 
pania wody z hydrantów uiicznych. Ubiegła noc była najzimniejsza z dotych- 

czasowych. 

Morderca kurafora lwowskiego skazany na śmierć 
LWÓW, 15 Ii. Pat. Dziś wieczorem zakończyła się trwającą od trzech 

tygodni rozprawa przeciwko Wasylowi Atamańczukowi i lwanowi Werbi- 
ckiemu, mordercom Śp. kuratora okręgu szkolnego lwowskiego Stanisława 
Sobińskiego. Rozprawa ta odbyła «się ponownie na skutek zniesienia przez 
Sąd Najwyższy poprzedniego wyroku, odnośnie do zarzutów mordetstwa, 
z powodu nienależytego sformułowania pytań dla sędziów przysięgłych. 
Trybunał ogłosił wyrok, na mocy którego oskarżony Werbicki skazany 
został na karę Śmierci przez powieszenie, zaś oskarżony Atamańczuk na 
10 lat ciężkiego więzienia, obostrzonego twardem łożem i odosobnionem 
zamknięciem przez 24 godziny, raz na kwartał. Obrońcy oskarżonych wnie- 
Śli zażalenie nieważności. 

Nagrody dla urzędników państwowych, pełniących 
służbę na mrozie 

-* WARSZAWA, 15 Il. Pat. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych, 
komunikacji, robót publicznych oraz poczt i telegrafów, zgłoszony w poro- 
zumieniu z ministrem skarbu, Rada Ministrów uchwaliła wypłacić jednora. 
zowy dodatek w wysdkości od 50 do 100 złotych tym funkcjonarjuszom 
policji państwowej, kolei; służby pocztowo-telegraficznej oraz drogowej, 
którzy w okresie ciężkich: mrozów pełnili stale służbę zewnętrzną. : 

  

  

"a 

nie gra!) to: wolny Kościół nie w żad- 
nem państwie, jak wyobrażał sobie Ca- 
vour, lecz — po za państwem. 
Taką tylko suwerenność mógł Watykan 
przyjąć. I przyjął. 

Na awanse, przed laty, Kwirynału 
odpowiedział Watykan zakazem brania 
przez katolików włoskich udziału w 
parlamentarnych wyborach. Ne elleto- 
ri, ne eletti; za Piusa IX-go karty z 
herhbowym krzyżem domu Sabaudzkie- 
go, wjeżdżające na dziedzińce Watyka- 
ńskie, musiały zakrywać emblemat nie- 
dopuszczalny w „więziennych murach“ 

papieża. Każda wizyta katolickiega 
monarchy składana w Kwirynale po- 
wodowała niezliczone komplikacje i 
ambarasy dla etykiety dworskiej a i wa 
tykańskiej. Dopiero po dziesiątkach lat 
trwania na martwym punkcie stosun- 

ków Watykanu i Kwirynału, zaczęły się 

one cokolwiek odprężać za pontyfika- 
tu Leona XIll-go. W rezultacie poufnej 
wymiary zdań między wielkim papie- 

žem a Crispi'm został powoli usunięty 
zakaz odnoszący się do wyborów. Kar- 

dynałowie Jacobini i Rampolla nie byli 
pizeciwni rozwiązaniu „kwestji rzym- 
skiej”. Nie było tylko z kim mówić w 

Kwirynale. Dopiero faszyzm, natych- 

miast po dokonaniu przewrotu w pań- 

stwie zaczął sam pierwszy sądować 
grunt, na którym może dałoby się roż=' 
począć — układy. Nawiązując np. do, 
niemałej sensacji, którą wywołało, jak 
dobrze pamiętamy, udzierenie przez o0- 

becnego papieża, zaraz po dokonanym 
jego wyborze na konklawe, błogosła- 

wieństwa Urbi et Orbi z wycho-- 
dzącego na zewnątrz balkonu. 

podczas gdy dotąd papież tego błogo- 
sławieństwa udziełał zwrócony ku dzie- 
dzińcom wewnętrznym swej więziennej 
rezydencji. 

Może w Sarfej rzeczy był ów incy- 
dent niepowszedni jakby zwiastunem 
nowej ery, co miała się jednak rozpo- 
cząć dopiero aż teraz? 

Mussolini grał o grubą stawkę — i 

wygrał. Wygrał o tyle, że może już dziś 
wobec całego świata chwalić się śmia- 

ło, że to, czego nie dokonały najli- 
beralniejsze rządy włoskie, to dokonał.. 

„zacofany”, „wsteczny* — faszyzm. 

Niema na świecie katolickiego państwa 

któreby z takim gestem zgięło kolana 
przed Głową Kościoła Katolickiego... 
jak faszystowska ltalja. Niema- 
ły plus, niemałe for. Lecz czy to już 

wszystko, co chciał Mussolini osią- 
gnąć? Czy trud wieloletni wydał dla 
niego już oto maximum płonu? 

W jednej z gazet zagranicznych — 

a należących do chóru, który przyjął 
to, co się w Rzymie stało z żywem za- 

dowoleniem — przypomniano tekst ory 
ginalny krótkich kilku wierszy, które- 

mi Napoleon skomentował na św. He- 
lenie w swoim „„Memorial'u* wielką 

swoją ideę porwania” papieża... „Był- 
bym go—pisał Napoleon—osypał hołda 
mi, okrył niebywałym błaskiem, uczynił 

bym z niego bóstwo. Aby przez niego 
rządzić religijnym i politycznym świa- 
tem“. I do tego m e m e n t o dodana jest 
tylko uwaga, że nigdy jeszcze jak świat 
światem Kościół Katolicki nie był narzę 

dziem w ręku władzy swieckiej. Tylko 
tyle. Braknie adresu Mussoliniego. Lecz 

zbyteczny. 
Jacz. 

(LS INS EITI 

Wiadomości w trzech wierszach, 
KONSTANTYNOPOL, 15. Il. PAT. Po 

twierdza się wiadomość o obecności Troc- 
kiego w Konstantynopolu. 

  

RZYM, 15. IL PAT. Trwają tu w dali 
szym ciągu mrozy, połączone z wielkiem- 
opadami śnieżnemi. 

  

BRUKSELA, 15. II. PAT. O ile silne 
mrozy potrwają jeszcze parę dni, w porcie 
Antwerpii ustanie wszelka praca. 

  

PARYŻ, 15. Il. PAT. W dniu dzisiejszym 
edbyła Się inauguracja linji telefonicznej, 
łączącej Paryż z Warszawą, której długość 
wynosi około 1700 klm. Próbna rozmowa 
wypadła doskonale. 

— 

LONDYN, 15. II. PAT. W ciągu ubie- 
łego tygodnia zmarło w Anglji na grype 

Blisko 1000 osób. W poprzednim tygodniu 
zmarło na tę chorobę 652 osoby. Od po- 
czątku roku ogólna liczba wypadków 
śmiertelnych tej choroby wynosi 2340.



ECHA K RAJOWE 
  

Wyrok w procesie Nieświeskim. 
NOWOGRÓDEK, 15.11. (Tel, wł. „Słowa*). W dniu dzisiejszym 

zapadł tu wyrok w sprawie o ordynację Nieświeską. Wyrok od- 
rzuca powództwo linji ks. Dominika Radziwiiła i ich pretensję 
do ordynacji. Motywacja wyrokuźnast;pi w najbliższym czasie. 

Niezwykła burza śnieżna w Nowogródzkiem 
NOWOGRODEK, 15. II. (tel. wł. Słowa) Od samego rana szaleje nad No- 

wogródzkiem szalona burza śnieżna, jakiej nikt nie pamięta, Wszystkie drogi 
zostały zawiane, zaspy Śnieżne w niektórych miejscach dochodzą do 2 mtr. 
wysokošci. 

Komunikacja między Nowogródkiem a Nowojelnią jest możliwa, jednak 
miema odważnych, którzyby puszczali się w drogę, gdyż formalnie na trzy kro- 
ki nic nie widać. 

Pociąg, który miał przybyć do Nowojelni o godz, 8-ej od strony Barano- 
wicz ma dotychczas spóźnienia 10 godzin. 

60 SŁYCHAĆ NA PROWINCJI? 
Fala mrozów dokuczyła osobliwie hodow- 

com inwetarza żywego. Dziś niema prawie 
wioski czy miasteczka gdzieby nie zamar- 
zła krowa, cielę lub owca. A któż zliczy ilóść 
odmrożonych kończyn u tegoż inwentarza? 
Nic też dziwnego, że przezorni gospodarze 
trzymają dziś niemal cały swój inwentarz 
żywy w chacie. 

Oby na tem się skończyło! 

* * * 

Spisy dzieci, urodzonych w latach 1916 — 
1929 wiącznie przez nauczycielstwo (t.zw. ko 
misarzy spisowych) całego okręgu Wileń- 
szczyzny, Nowogródczyzny i t.d. rozpoczęły 
się w dniu 14 bm. i trwać będą do 19 bm. wł. 

Z tego powodu szkoły są nieczynne. * 

* * 

Szczególny rekord w dziedzinie agitacji na 
rzecz prenumeraty tygodnika „Nasz Przyja- 
ciel* (Wilno) pobił ksiądz proboszcz parafji 
Wojdackiej, (gm. Rudomińskiej) Czyżewski, 
podczas chodzenia po kolendzie, zjednał so- 
bie aż 60 (sześćdziesiąt) prenumeratorów, na 
okres kwartalny. 

Bravo, bravo! Udało się. 

* * * 

Grypa na terenie pow. Wileńsko - Trockie 
go zatacza coraz szersze kręgi. 

% * * 

Ludność wiosek: Ternian, Skorbucian, So 
rok Tatar, Czarnobyl i t.d, pomna nieszczę- 
ścia z pówodu zeszłorocznych udarów pioru- 
nów podczas nieszczycielskiej burzy, zwró- 
ciła się do przedstawiciela naszego pisma w 
Skorbucianach, by ów wyjednał u władz kom 
petentnych technika, mogącego przystąpić za 
taz z nastąpieniem wiosny do stawiania w 
odpowiednich punktach piorunochronów. 

Koszta zgadzają się ponieść sami. 
Przedstawiciel nasz zwrócił się również do 

kierownika polskiego radja w Wiłnie, p. W 
Hulewicza o fachowy odczyt w powyższej 
sprawie. 

ZE Ak 

Na przystanku kolejowym Ponary urzą- 
dzono już oświetłenie elektryczne, postawio- 
no kasę biłetową i zrobiono w drzwiach 0- 
kienko na sprzedaż biletów . 

Choć późno lecz po amerykańsku! 

* * * 

Wieczór zapustny „obchodziła* prowin- 
- cja dość suto, bez troski o jutro. Do najbied- 
niejszych nałeży oczywiście ludność Ternian, 
(gm. Rudomińska), gdzie jednemu złamano 
siekierą żebra, drugiemu zaś zadano głębokie 
rany w nogę. 

Smutnie to obchodzi ny! h. 
  

KOZŁOWSK p. Postawski 

— O komitety szkolne. Zapytujemy za po 
średnictwem Słowa, z czyjego. rozporządze- 
nia zostały zniesione w naszej gminie komi- 
tety szkolne? Daje to pole do wielkiego sze- 
mrania wśród miejscowej ludności, która po- 
zostaje w ręku nauczyciela, który według 
swego upodobania, a często humoru nazna- 
cza kary za nieuczęszczanie do szkół. Nigdy 
żaden nauczyciel nie będzie w stanie spra- 
wiedliwie wyrokować w bardzo delikatnej, 
gdyż tyczącej się domowych stosunków spra 
wie, a jak się oprze o opinię ogółu mfeszkań- 
ców repitzentowaną w komitecie szkolnym, 
to dowie się często bardzo ciekawych rzeczy 
i napewno nie będzie tak łatwy w wyrokowa- 
niu o grzywnie. Aby dobrze stosunki zbadać 
i spis dzieci przeprowadzić potrzeba na to 
dużo czasu. Czytając Słowo znajdujemy wia- 
domość że nawet w Wilnie spisy nie zostały 
należycie wypełnione, a cóż mówić o wsi 
gdzie warunki komunikacyjne są stokroć gor- 
sze. Jeżeli rodzice w komitetach zbyt już by 
li stronni i ujmując się za rodziców nie po- 
syłających dzieci do szkół hamowali pracę 
nauczyciela to czyż nie można do komitetów 
szkolnych dopuścić rodziców z głosem dora- 
dczym — a już z tego byłaby duża 
gdyż nauczyciel miałby lepsze 
sprawy. Proszę się w Wilnie nie dziwić, ż 
tej sprawie piszę, ate ona jest o tyle ważną, 
że chodzić nam musi o usuwanie wszelkich 

dnością a nauczycielstwem, je- 
uważać nau a za jedne- 

£ h siewców naszej polskżej 
kultury w tym kraju. „M. 

  

    
    

  

   

  

    

    

    

GŁĘBOKIE. 

— Działalność Zw. Strzeleckiego. Od pe- 
pewnego czasu daje się zauważyć na terenie 
m. Głębokiego bardzo znaczny rozwój w dzia 
łainości poszczególnych organizacyj społecz- 
nych. Na czoło tej działalności wysuwa się w 

PRZYJĘCIE U PREZYDENTA AEPOBLIN 
Paryź, 11 lutego, 

Co roku o tej porze Prezydent Re- 
publiki wydaje wielkie przyjęcie. Roz- 
poczyna się ono obiadem dla korpu- 
su dyplomatycznego, a kończy wiel- 
kim rautem, na który kancelarja Pre- 
zydenta zaprasza około dwu tysięcy 
osób ze Świata politycznego, uniwer- 
Ssyteckiego, literackiego i dziennikar- 
skiego Francji. Otrzymują też zapro- 
szenie niektórzy dziennikarze zagra- 
niczni. Niektórzy, bo do tytułu ko- 
respondenta zagranicznego pretenduje 
w Paryżu zgórą tysiąc osób. Dawniej 
zaproszenia na przyjęcie do Pałacu 
Elizejskiego rozwoził po stolicy kon- 
no gwardzista repubiikański. Ale już 
przed wojaą zrezygnowane z tego 
kłopotliwego luksusu: dziś gwardzista 
rozwozi zaproszenia na rowerze. 

Obiad dla ciała dyplomatycznego 
rozpoczyna się o 8 ej wieczorem, raut 
—o 10 minut 15. Aby się wówczas 

pierwszym rzędzie działalność miejscowego 
Oddziału Zw. Strzeleckiego. Oddział ten na- 
ieży do najbardziej czynnych i najlepiej zorga 
nizowanych na terenie powiatu Dziśnieńskie- 

17 Ko, je prawdopodobnie i na terenie 
woj. Wileńskiego. 

Urządzono świetlicę strzelecką gdzie brać 
strzelecka czas wolny od pracy spędza go- 
godziwie dla kraju i społeczeństwa, korzy- 
stając z pism i bibljoteczki oraz pogadanek 
wygłaszanych przez zaproszonych pielegen- 
tów. Związku strzelców również jest zasługą 
uporządkowanie grobów poległych bohate- 
rów w walkach z bolszewikami i postawienie 
krzyża z tablicą pamiątkową na cmentarzu 
katolickim oraz wyszkolenie i wytrenowanie 
zawodników, którzy w marszu „Szlakiem Ba- 
toitego* zdobyli kilka zaszczytnych nagród, 
między innymi i popiersie króla Batorego. 

Została zorganizowana Sekcja Dramaty- 
czna przy Oddziale zw. strzeleckiego w Głę- 
bokiem, która ostatnio wystawiła b. poważną 
sztukę j. Słowackiego „Złota Czaszka". 

Nic te. dziwnego, że praca społeczna zw. 
strzeleckiego zmierzająca do zaznajomienia 
się miejscowego społeczeństwa z działalnoś- 
cią strzelecką i zmierzającą do skonsolidowa 
nia działalności poszczególnych organizacyj 
W.F. i P.W. spotkała się z wszechstronnym 
uznaniem, w przeciwstawieństwie do działal- 
ności niektórych osób „Hurra patrjotów* u- 
bierających się w piękrte, piórka działaczy 
społecznych i pragnących na tej działalności 
zrobić karjerę, robota których zamiast zdążać 
do zjednoczenia i tak już rozbitego miejsco- 
wego społeczeństwa, zdąża jedynie do pogłę- 
bienia istniejących różnic i wprowadzenia w 
życie organizacyj W.F. i P.W. czynnika poli- 
tycznego. 

Obserwator. 

    

LiDA. 

— Jedna z zabaw karnawalowych. Nie- 
dawno odbyi się w Lidzie w salach staro- 
stwa koncert - dancing na rzecz budowy sa- 
natorjum w Nowojelni oraz odbudowę koś- 
cioła w Skrzybowcach, rewindykowanego 11 
listopada 1928 r. W koncercie wzięli udział 
artystka warszawska, p. Irena Żórawska, wy- 
stępująca z powodzeniem w Polskiem Radjo 
i p. Zygmunt Protasewicz, utalentowany mło 
dy śpiewak, dobrze znany na gruncie kreso- 
wym. 

Dzięki udziałowi obojga artystów nietyl- 
ko koncert udał się doskonale pod względem 
finansowym, ale obecni mieli też dużą przy- 
jemność artystyczną. Jako uzupełńienie cało- 
ści bardzo udana była dekoracja całego lo- 
kalu, uprzejmie użyczonego przez p. starostę 
Bogatkowskiego. Po koncercie zabawa tanecz 
na ciągnęła się długo i wesoło, przynosząc 
wcale pokaźny dochód. X. 
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dostać do pałacu Prezydenta, najlepiej 
jest wziąć taksówkę, kazać się pod: 
wieźć gdzieś w okolice Pól Elizej. 
skich, poczem iść dalej pieszo. Tego 
wieczoru bataliony policji są zmobili- 
zowane na przyległych do pałacu uli- 
cach aby utrzymywać porządek w ru- 
chu kołowym. Inaczej powstałby tam 
w parę minut nieopisany zator. Więc 
dojeżdżać można tylko aleją Marigny, 
odjeżdżać — tylko ulicą St. Honorć, a 
wszystkie pozostałe ulice zamieniają 
sie tego wieczoru na garaże. Olbrzy- 
mi sznur samochodów posuwa się 
zresztą bardzo powoli, bo każdy 
wjeżdża na podwórze pałacu i zatrzy- 
muje się przed peronem. 

Oto szatnia, sprawdzanie zapro- 
szeń, poczem po rzęsiście oświetlo- 
nych schodach, wśród dwu szpalerów 
wspaniałych gwardzistów w białych 
spodniach i złocistych hełmach, wcho- 
dzimy do pierwszego salonu. Mówi- 
my kamerdynerowi na ucho nasze 
nazwisko, ten je wykrzykuje z mniej- 
szem lub wiekszem  przekręceniem, 

SLOW U 

UMOWY KOLEJOWE Z ŁOTWĄ 
Wywiad z przedstawicielem Wil. Dyrekcji Kolejowej 

p. inż. Witoldem Zellem. A 

W dniu 12 bm. podpisane zostały 
w Rydze trzy umowy kolejowe z Ło- 
twą, co wpłynie niewątpliwie na zacie- 
Śnienie się więzów przyjaźni sąsiedz- 
kiej oraz przyczyni się do wzmożenia 
ruchu kolejowego z obu stron. Ażeby 
oświetlić należycie ten niewątpliwie 
ważny fakt, udaliśmy się do p. inż. 
Zelia, który z ramienia Wil. Dyrekcji 
Kolejowej podpisał jedną z tych 
umów. 

Pan inżynier przyjął nas w oto- 
czeniu swoich najbliższych pomocni- 
ków w tej sprawie pp. Witolda Szmid- 
ta i Włodzimierza Slinko. 

-— Dla wprowadzenia w życie bez- 
* pośredniej polsko-łotewskiej komuni: 

kacji kolejowej, prócz zgody obu stron 
niezbędne było opracowanie umów re- 
gulujących wzajemny stosunek i wa- 
runki. : 

Po kilkomiesięcznej pracy komisji 
obu stron, w której brali udział pp. 
Szmidt i Ślinko opracowano tekst u- 
mów, które zostały podpisane. 

Ruch towarowy pomiędzy Łotwą a 
Polską odbywał się w ten sposób, że 
np. towar polski adresowany do Ry- 
gi mógł być. nadany tylko do stacji 
granicznej—Turmonty, gdzie przed- 
Stawiciel nadawcy towaru musiał wy- 
ładowywać go, a następnie nadać kolei 
łotewskiej. Obecnie, na mocy podpi- 
sanej umowy, można będzie nadawać 
towar odrazu do Rygi przy. pomocy 
bezpośrednich listów przewozowych. 

Przeładunek na granicy  uskutecz- 
ni sama kolej, co nie będzie już wy- 
magało obecności przedstawiciela fir- 
my wysyłającej. Przypuszczalnie latem 
już wprowadzony zostanie system za- 
miany osi, co uchroni od konieczno- 
ści przeładowywania towaru. Wagony 
nasze będą szły wprost do Łotwy, a 
łotewskie do nas. 

— A ruch osobowy, wtrącamy. 
— Z ruchem osobowym jest tak 

samo, Ustalone zostały bilety bezpo- 
Średniej komunikacji. Zorganizowane 
to zostało w ten sposób, że 22 stacje 
polskie (większe węzłowe) oraz 8 
łotewskich włączono do bezpośredniej 
komunikacji osobowej. 

Na stacjach tych można bedzie 
kupić bilet wprost do Rvgi, Dyne- 
burga czy Libawy. Cena biletów oObli- 
czona jest w dolarach, a sprzedawa- 
ne one będą u naz normalnie w zło- 
tych. 

Ponadto wprowadzone — zostały 
przesyłki nadzwyczajne —expressowe. 
Nadawać je będzie można na 4 sta- 
cjach łotewskich: Daugawpils (Dyne: 
burg), Lepaja (Libawa) Ryga i Zem- 
gale oraz w 12 polskich: Dziedzice, 
Katowice, Kraków, Łódz Fabryczna i 
Kaliska, Poznań, Turmonty, 'Śniatyń, 
Warszawa Główna i Wileńska, Zby- 
szyn i Wilno. ! 

— Co daje nam podpisanie umów 
kolejowych? 

— Przedewszystkiem dzięki unor- 

mowaniu stosunków i zmniejszeniu 
się kosztów transportu (transporty 
bezprzeładunko e) wzrośnie wywóz 
naszych towarów i surowców np. lnu, 
drzewa i t. p. oraz przywóz z Łotwy. 
Ułatwienie komunikacji osobowej po- 
zwoli sferom handlowym i przemys- 
łowym na zawiązanie  ściślejszego 
kontaktu z kolegami łotewskimi. 

Prócz tego stworzone zostały po- 
myślne warunki dla tranzytu z Czech 
do Łotwy i Estonji przez Polskę. W 
rozmowie z nami Łotysze nieraz wy- 
rażali nadzieję na ożywienie się tego 
ruchu. «4 

Gdy tak stanie się, będzie to nie- 
małym plusem w bilansie handlo- 
wym. 

— A co zyskuje Wileńszczyzna? 
— Specjalnie chyba to, že jako 

najbliższy sąsiad Łotwy i do tego 
produkujący len oraz bogaty w drze- 
wo, związana nićmi gospodarczemi 
pierwsza nawiąże kontakt i wyko- 
rzysta dobrodziejstwa umów. 

— Jakie towary idą najczęściej z 
Łotwy i do Łotwy? 

— Z tamtej strony przewozimy 
szmaty bawełniane, skóry, siemię, 
lniane i ryby, wywozirzy: węgiel, naf- 
tę, żelazo, kopalniaki, sól, len i drze- 
wo opałowe. Jako towar tranzytowy 
szłaby zapewne do Estonji benzyna. 

— Jeszcze jedna sprawa. Po roz- 
poczęciu budowy kolei Druja—Wo- 
ropajewo oraz zaprojektowaniu budo- 
wy portu w Drui prasa niemiecka 
wszczęła kampanję, mającą na celu 
przekonać Łotwę, że projekt ten skie- 
rowany jest przeciwko Łotwie. 

Nic podobnego. Gdyby nawet 
powstał port w  Drui, to Łotwa 
uzyskałaby tylko na tem. Drzewo 
Szłoby wówczas krótszym  przebie- 
giem a następnie mogłoby iść na 
Balbinowo 

Zresztą rozmowy na ten temat są 
jeszcze nierealne. 

Mówiąc o podpisaniu umów za- 
znaczyć rnuszę, że podczas pobytu 
naszego w Rydze podejmowani by- 
liśmy niezwykle serdecznie przez 
czynniki rządowe, prasę i społeczeń- 
stwo. Ww. T. 

Konstytucja Soborm Watykańskiego 
Prasa włoska donosi, że przerwane 

w 1923 r. przygotowania do dalszego 
prowadzenia soboru watykańskiego w 
ostatnich czasach zostały jakoby na no 
wc podjęte przez kongregację konsyi- 
jum. Dziennik dodaje, że zwołania sc- 
boru należy oczekiwać na przyszły rok, 
kiedy — jak sądzi „Popolo d'Italia *-— 
Stolica Apostolska znajdzie się, być ло 
że, w lepszej sytuacji. Istniejące do- 
tychczas. trudności: lokalne zostały ja- 
koby rozwiązane przez wyznaczenie 
środkowej nawy bazyliki św. Piotra na 
miejsce zebrań dla dwóch do trzech 
tysięcy dostojników kościelnych. 
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BANK CUKROWNICTWA 
Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Oddział w Warszawie 

SKŁAD CUKRU O ИНЕ 
ul, Słowackiego 27, w magazynach t'olskiego Lloydu 

Sprzedaż cukru hurfowa i defaliczna poczynając od 
1 worka. 
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Wyszła 2 druk 

Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, 

Blałorusko - Polski Słownik Potlręcziy 
obejmuje 15.000 słów bialoruskich. 

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

CENA zł. 7 za egzemplarz. 

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu" 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. 
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poczem na powitanie wyciąga do nas 
rękę, przyjażnie się uśmiechając, p. 
Gaston Doumergue. . Niski, krępy i 
rzeżki Prezydent Republiki  Francu- 
skiej jest kawalerem, więc przy jego 
boku stoi tylko p. Becq de Fougui - 
res, szef protokułu przy ministerstwie 
spraw zagranicznych. Nie _ myślcie 
szanowni czytelnicy, że p. Doumergue 
wita tak wszystkich swych gości. 
Zaszczyt  uściśnięcia jego prawicy 
przypada tylko tym, którzy przycho- 
dzą między 10-44 m. 15 a 10-t4 m. 
45. Po półgodzinnem witaniu ludzi 
przeważnie mu nieznanych Prezydent 
wraca do swych gości z ciała dyplo- 
matycznego. 

A tymczasem sale recepcyjne Pa- 
łacu Elizejskiego wypełnia bez przer- 
wy elita Trzeciej Republiki. Cóż to 
za elita? Trochę' arystokracji, więcej 
wielkiej burżuazji a najwięcej śred- 
niej burżuazji. Senatorowie i posło- 
wie, obficie udekorowana generalicja, 
członkowie Akademij w mundurach i 
ze szpadami, wyżsi urzędnicy, ban- 

kierzy, przemysłowcy, kupcy, profe- 
sorowie, sędziowie. Wszyscy z mał- 
żonkami  postrojonemi w co bylo 
najlepszego. Niestety, większość pań 
—to więdnące kwiaty, ubrane bez 
gustu i oszczędnie. Młodzież tu jest 
w mniejszości. Dźwięki doskonałego 
„jazz-bandu“ już ją šciągnęly do sali 
balowej. Starsi witają znajomych, 
rozmawiają z sobą grzecznie i z 
godnością. Wszak to wszystko „gru- 
be ryby”, wszak każdy tu zaproszo- 
ny ma pozycję społeczną, zasługi, 
tytuły i dekoracje... 

Punktualnie o 11-ej wchodzi na 
salę przyjęć ciało dyplomatyczne. Go- 
ście pana Prezydenta z szacunkiem 
się rozstępują przed pochodem, któ- 
ry sam gospodarz otwiera. Tym ra- 
zem prowadzi pod rękę ambasadoro- 
wą angielską, a za nim postępuje 
nuncjusz papieski, obok którego z re- 
spektem idzie ambasadorowa niemie- 
cka; a dalej suną z namaszczeniem 
strojni i uwstęgowani ambasadorowie, 
posłowie i zwykli „charges d'affaires" 

Na narfach w Zakopanem 
Co się działo w Zakopanem- kto 
najmądrzejszy— jak « roncia pręd- 
ko skończyła bieg, bo musiała 
iść mleko rozwozić - Bronek do 
wszystkiego — | my coś zoba- 

czymy. 

  

Międzynarodowe zawody  narciar- 
skie, odbyte przed paru dniami w 
Zakopanem wykazały namacalnie, że 
nie jesteśmy na śniegu skończonemi 
kpami i nie ustępujemy wiele krajom 
o wszechświatowej renomie. 16 na- 
rodów przysłało swych przedstawi- 
cieli do Zakopanego—oczywiście naj- 
lepszych, na mistrzowstwa Europy 
nie wysyłano matołów lub debiutan- 
tów—sami mistrzowie, same extra- 
klasy. Ostatecznie zwyciężyli Norwe- 
dzy i Finlandczycy. Pierwsi byli 
konkurencyjni w skokach, drudzy w 
biegach. Szwedzi próbowali dołączyć 
się do tego duetu ałe mało wskórali, 
nie zdobyli żadnego pierwszego, ani 
nawet drugiego miejsca. . ** 

Niema się co dziwić temu  walne- 
mu zwycięstwu Północy. Ludzie, co 
mają zimę przez osiem miesięcy w 
roku, a jak dobrze pójdzie to i przez 
jedenaście i pół ludzie, co na targ, 
do szkoły, do lasu, na majówkę 
jeżdżą nieodmiennie na nartach —tacy 
ludzie musieli się wreszcie nauczyć 
tej sztuki, musieli dojść do pierwszej 
klasy. 

Ale poza północnikami najlepszy- 
mi okazali się Pólacy.  Zdobyliśmy 
dwa pierwsze miejsca jedyne dwa 
mistrzowstwa Europy, które się po- 
wędrowały do Skandynawii. Przede- 
wszystkiem Polankowa. Mała, gruba 
18-letnia  góralka zapędziła w kozi 
róg wszystkie Czeszki,  Szwajcarki, 
Niemki, Włoszki i inne panienki. Po- 
tężna Broncia zdobyła mistrzostwo 
bezapelacyjnie, bez wysiłku; na mecie 
oświadczyła, że czuje sie tak dobrze, 
że chętnie przebiegłaby tę samą tra- 
sę jeszcze raz, ale z małym bracisz- 
kiem na plecach - bo nudno samej. 
Nie doczekawszy się przybycia swych 
współzawodniczek poszła  Broncia 
Starzel-Polankowa do domu — musiała 
przecie rozwozić mleko (oczywiście 
na nartach) codziennym nabywcom. 

Bronisław Czech jest drugim na- 
szym fenomenem. Nietylko naszym 
ale wszechświatowym. Czego on nie 
umie i do czego nie stawał? 

. Bieg zjazdowy polega na tem, że 
zawodnicy lecą na złamanie karku z 
góry na dół. Kto pierwszy przyleci 
ten wygrał. Norwedzy i Finnowie nie 
uprawiają tego rodzaju zawodów bo 
twierdzą, że narty i kijki są poto by 
gramolić się szybko w górę, a zjechać 
na dół to każdy potrafi, Okazało się, 
że niebardzo tak znowu każdy. Czesi 
przewracali się jak tłomoki, Jugosto- 
wianie sunęli pomalutku, Rumuni sta 
rali się nabrać sędziów co zresztą się 
nie udało, Szwajcarzy mówili, że z 
Mont Blanc to byliby pierwsi a tu nie 
zdążyli nabrać rozpędu i dlatego są 
ostatni -jeden tylko. Anglik pokazał 
co to znaczy zjechać z góry. Śmignął 
jak jaskółka. Jednak Bronek Czech 
śmignął jeszcze prędzej i dobiegł do. 
mistrzostwa 0 3 sekundy wcześniej 
cd Anglika. 

Najważniejszym punktem jest kom- 
binacja. Trzeba przebiec 18 klm. a 
potem skakać suma punktów tu i 
tam zdobytych decyduje o pierwszem 
„miejscu. Biegali tedy najlepiej Finno- 
wie, a Norwedzy zostali mało co w 
tyle, zato w skokach pokazali co u- 
mieją. Nasz Czech był czwarty w 
osiemnastce a 10 w skoku no i w 
rezultacie w ogólnej * klasyfikacji rów- 
nież czwarty (między nim a zdobywcą 
drugiego miejsca było niespełna 1 i 
pół punkta różnicył(), _ Ostatecznie 
wszyscy przyznali, że Czech mógłby 
z powodzeniem być nawet Norwegiem. 

Jędnak i inni nasi zawodnicy spi- 
sywali się dobrze. Tacy bracia Szo- 
stakowie zaleli niejednemu Szwedowi 
i Czechowi sadła za skórę a Niem. 
ców, Rumunów, Szwajcarów itym po- 
dobnych bili regularnie, Wielki Krzep- 
towski, Gąsienica Sieczka, Cukier, 
Czech Władysław (brat starszy Bron- # 
ka), Rozmus to wszystko zawodnicy, 
którzy poza Skandynawami nie ustę- 
powali nikomu. 

Zawody w Zakopanem ściągały 
tłumy publiczności — parę tysięcy ozxób, 
nie bacząc na mróz, wiatr i inne przy 
krości, stale obserwowało perypetie 
walki. A za oglądanie płaciło się dro- 
go-i0 zł. za prawo stania i 25 za 
podparcie siedzenia. 

z paniami z korpusu dyplomatyczne- 
go. Pochód wraca do prywatnego Sa- 
lonu Prezydenta, poczem muzyka znów 
uderza w tony jakiegoś posuwistego 
tanga... Raut trwa dalej. Niema rautu 
bez bufetu: zajrzymy i tam. 

Oto dwu służących odsuwa kota- 
rę wiodącą do sali bufetowej. Wśród 
spokojnie rozmawiających gości robi 
się nagle gorączkowy ruch. W parę 
chwil bufet jest oblężony, znikają z. 
talerzyków kanapki, ciasteczka i sło- 
dycze, zakrapiane Szampanem. A po- 
tem bufet jest pusty... Jakto? Czyżby 
się tak Źle co do ilości zaproszonych 
obliczono? Okazuje się, że to tylko 
taktyka służby pana Prezydenta, do- 

brze snać swoją publiczkę znającej. 
Bo kiedy fala gości, która pierwsza 
do bufetu dotarła, oglądając się i jak- 

hodzi, z pod bufetu 
owe talerzyki peł- 
jków. Druga fala 
‚ strzelają korki 

pana i potem 
Az bór na bnfecie 
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Piekna to byla rzecz te zawody 
narciarskie w Zakopanem. 

* 

Niejeden zapewne roztropny Wil- 
nianin czuje żal, że Zakopane jest tak t daleko. 

Chciałoby się zobaczyć te cuda, 
tych ludzi, sunących po Śniegu z rów 
ną łatwością jak ciastko do ust, te 
skoki fantastyczne w przestworze, ten 
lot zawodnika przez 30 40 metrów, 
te lądowanie mistrzowskie i tea opę- 
tańczy błyskawiczny Szus ze stromej 
pochyłości, Ale jazda do Zakopanego 
to nie fraszka. 36 godzin w pociągu 
to nie wycieczka do Landwarowa albo 
Spacer na Antokol-to dłu-a i kosz- 
towałaapodróż. To też wspaniale wido- 

' i iarskich zawodów jest my- 
kszošci Wilnian, 

2 e nie będzie. Nie możemy 
giądać sławnych mistrzów, więc 

o nas przybędą, przyjadą hurmem 
całym pokazać jak się jeżdzi igskacze 
na nartach. Ten coby wtedy nie sko: 
rzystał i nie poszedł zobaczyć na wła- 
sne Oczy jak wygłąda człowiek fru- 
wający w powietrzu niczem duży pta- 
szek, byłby... no mamy czas się zasta- 
nowić, czem on byłby i czy wcgóle 
taki będzie, bo aktualnem stanie się 
to dopiero w przyszłym tygodniu. 

PY : Karol. 

    
    

      

    

    

ast tostementa 
Mister Badph „ amerykanin, był bardzo 

bogaty i złośliwy. 
Miał liczną rodzinę, która niechętnie z nim 

obcowała zważywszy na ostre prawdy któ- 
rych nikomu nie szczędził. Najmilszym jego 
tematem rozmowy były wady i przywary 
kochanych krewnych. Unikali go starannie, 
czekając cierpliwie aż umrze i zapisze im 
swój majątek. 

Istotnie mister Badphoor umarł. Testa- 
ment był u rejenta, który też zgodnie z wołą 
nieboszczyka, zwołał na umówiony dzień ca- 
łą rodzinę i wszystkich jego znajomych. 

Szanowni państwo, oświadczył rejent, 
mój klijent zacny mister Badphoor nie pozo- 
stawił zwykłego testamentu ale te oto trzy 
płyty gramofonowe. 

Cóż one mają znaczyć, zawołali spadko- 
A cóż to za niewczesny żart zmariego? 

cierpliwości szanowni państwo, mister 
Badphoor przekazał swą ostatnią wolę tą 
drogą. Płyty te zawierają jego przemowę — 
ułożył ją i „nakręcil* na parę tygodni przed 
zgonem. Zaraz nastawimy gramofon i usły- 
szymy jego rozporządzenia. 

Nie było rady, przeczuwali krewni jakieś 
niemiłe zwroty ate ciekawość i nadzieja spad- 
ku kazała im wytężyć słuch. Pierwsze słowa 
były następujące: 

„Korzystając z rzadkiej okazji przemó- 
wienia do swej ukochanej rodziny tak licznie 
zebranej i tak pilnie słuchającej mych słów 
śpieszę zaznaczyć, że... I posypały się docinki 
przykre prawdy, nieprzyjemne przypomnienia 
różnych brzydkich spraw. Nikt nie został za- 
pomniany, wszyscy usłyszeli, że ciotka Pigma 
przez skąpstwo nie jadła nigdy świeżego 
mięsa i wyprasza od znajomych papierosy, 
że jej syn niemal nigdy nie nocuje w -domu., 
że szwagier pana Baphoora upija się przy 
najmniej raz na tydzień, że jego żona gra tak 
namiętnie w pokera, iż przegrała raz swą 
spodnicę, że stara pani Benpau opowiada 
wszystkim jak jej siostrzeniec ukradł swej 
matce kolję bryljantową choć to wierutne 
kłamstwo bo ukradł tylko dwa pierścionki z 
szafirami, że pan Johnson nie umie zsumować 
paru liczb bez błędu a mimo to jest buchał- 
terem w banku, którego dyrektor jest kochan 
kiem jego żony, że ten od dzieciństwa był 
uważany za idjotę a tamten prócz wyciera- 
nia się po szynkach nic nie potrafi podczas 
gdy ów jest wulgarniejszy od dorożkarzy i 
t. d. i t. d. Długa była ta litanja i wszyscy do- 
stali wypieków, trzecia płyta wygrywała się 
już do końca a o spadku jeszcze nie usłysza- 
no ani słowa. 

Ostatnie zdanie brzmiało: co do mająt- 
ku mego to przeznaczam go w całości na ce- 
le filantropijne — za szkaradną mam rodzinę. 

Rozeszli się milcząco zawiedzeni krewni 
wściekli,że dali się nabrać i przyszli usłyszeć | 
„testament“. Tyle przykrych rzeczy usłyszeć 
i nawet nie móc odpowiedzieć... 

Bap. 

ENSEBSEZEBZEEM 

„Romans Pani Opolskiej" į 
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wkrótce ukaże się Polonia ‹ і 
э . 

z koronowe 0 

  

Pierwszy film polski o prawdziwie 
Europejskim 7zakroju według po- 
wieści KAZIMIERZA  PRZERWY- 

TETMAJERA 

  

w kinie 

Cz.kolada zdrowia 
fabryki 

: A+PIAS$ECKI 
w KRAKOWIE 

į 

i jest bardze smaczna 8 
i „ i požywna dla dzieci i 

Żądać wszędzie. 
Sasa in mu 

oglądanie się gości i bezczelne miny 
służby. A potem fala trzecia i nastę- 
pne. Koło północy opróżniają się sa- 
lony Pałacu Elizejskiego. Stateczne 
mieszczuchy z popsutemi naogół żo- 
łądkami Śpieszą się do Snu, a przed- 
tem jeszcze napijają się w domu kwia 
tu lipowego lub rumianku, aby nie 
cierpieć na niestrawność. 

Dopiero wtedy robi się w salo- 
nach miło i przestronno; łatwy jest 
dostęp do bufetu, i służba grzeczniej- 
Sza, i tańczy Się jakoś lepiej, i spa- 
ceruje po salach tego pałacu, który 
Służył w wieku XVlll-ym za rezyden- 
cję pani de Pompadour, a * siedzibą 
Prezydentów Republiki jest od roku 
1848 go... Ale dom Prezydenta — to 
nie „dancing“. Okolo pierwszej gasną 
Światła pałacu i odjeżdżają ostatnie 
goście. Pan Doumergue już od godzi- 
ny jest u siebie, w apartamentach 
prywatnych. 

Kazimierz Smogorzewski 

„ Т
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KUAJER GOSPODARCZY ZIEMI WSCHODNICH 
‚ у Stosowanie nawozów sztocznych 

Przed kilka dniami przytoczyliśmy 
na tem miejscu dane dotyczące ilości 
nawozów sztucznych sprowadzonych w 
roku 1927 do województwa Wileńskie- 
go (7060 tonn nawozów fosforowych, 
760 tonn — potasowych i 460 tonn — 

azotowych), wykazując stały w licz- 
bach krotnych wyrażający się wzrost 
stosowania nawozów z roku na rok. 

Województwo Nowogródzkie rów- 
nież ,co do wzrostu stosowania, wyka-, 
zuje postęp — sprowadzone jedna 
ści o wiele są mniejsze niż w w-wfe- 
łeńskiem. 

Według obliczeń dokonanych 
nież na podstawie „Rocznika Stat) -` 

_ cznego przewozu towarów na kolejad 
/ państwowych” za rok 1927, nawozy 
sztuczne za wymieniony rok sp rowa- 
dzone były na teren województwa No- 
wogródzkiego w ilościach następiują- 
cych: 

a) Nawozy fostorowe. Przywóz z 
terenu innych województw, wykazał się 
cyfrą około 500 tonn, przyczem udział 
poszczególnych stacyj odbiorczych był 
następujący: # 

   

  

   
    

   

      

   
  

1 

Stacja odbiorcza 
Lida 
Nowojelnja 
Baranowicze 
Horodzki : 

% Horodziej ) 
Lachowicze 30 
Bieniakonie 30 
Gawja 15 
Bohdanów 15 

Razem 455 

Zaokrąglamy tę cyfrę do 500 tonn 
„z uwagi na konieczność uwzględnienia 
przywozu na teren Dyrekcji KP w Wil- 
mie co do którego stacje odbiorcze nie 
zostały wymienione. ° 

Ponadto przywieziono z zagranicy 
| (via Gdynia) 15 tonn do Słonima. Wy 
'wieziono natomiast 3 tonny ze st. Ho- 

| rodzki poza obręb w-wa i 10 tonn z Ba 
ranowicz do Czechosłowacji. 

Możemy zatem przyjąć że nadwyż- 
ka przywozu nawozów  fosforowych 
nad wywozem wynosiła 500 tonn — 
czyli 14 krotnie mniej niż w odniesie- 
niu do województwa Wileńskiego. 

b) Nawozy potasowe. Pod wzglę- 
dem stosowania nawozów potasowych 
w-wo Nowogródzkie dorowywuje Wi- 
leńskiemu. Mianowicie w roku 1927 

_ sprowadzono z innych województw o= 
og, 740 tonn, w tem: 

mi
od
) 

Stacja odbiorcza tonn 

Bieniakonie 336 
Baranowicze 65 

© __ Horodziej - 60 
Horodžki 65 

а Stołpce 30 
! Skrzybowce 30 

: Lida 30 
Nowojelnia EU 
Bohdanów 15 

7 Gawja 15 
\ Łachowicze 15 

Razem 691 

Zaokrąglamy tę cyfrę do 740 tonn 
2 przyczyn jak wyżej podanych. Ponad- 
to 16 tonn sprowadzono z Niemiec (do 
st. Skrzybowce). Przyjąć zatem może- 
my, że ogółem sprowadzono około 
760,tonn — tyle co i do w-wa Wileń- 
skiego. 

— c) Nawozy azotowe. Z innych 
województw sprowadzono okało 300 
tonn, w tem: 

© 

Stacja odbiorcza tonn 
Bieniakonie 85 
Lida 30 
Baranowicze 30 
Horodziej 30 
Horodžki 25 
Gawja 20 
Slonim 20 
Nowojelnia 15 
Lachowicze 15 

Razem 270 

Cyfrę tę z tychże co wyżej moty- 

INFORMACJE. 
lo) Sprawa pszczelnictwa w pow. Wileń- 
"Trockim. Według zebranych w bieżącym 

Toku statystycznych danych na terenie pow. 
Wileńsko - Trockiego jest około 2000 pasiek 
liczących przeszło 10.000 pni pszczół, z któ- 
rych 60 proc. przypada na ule nierozbieralne. 
Juża ilość kłód wymownie Świadczy o niz- 
im poziomie pszczelnictwa i pierwotnej go- 

spodarce pasiecznej. W celach zwiększenia 
dochodowości pasiek i nauczenia racjonalne- 
% pszczelnictwa w ulach ramowych, sejmik 

ileńsko - Trocki w programie prac poprze 
organizowanie kursów w najbardziej pszczel- 
niczych rejonach i zorganizuje w roku bieżą- 
cym 1929/30 pięć punktów wzorowych go- 
Spodarki pasiecznej w powiecłe, wstawiając 
do Budžetu odpowiedine kwoty na ten cel. W 

žym roku zostały zorganizowane dwa punkty 
jeden w gminie Solecznickiej drugi w gminie 
Szumskiej. 

REZERWY MASŁA I JAJ. 
, Ministerstwo spraw . wewnętrznych za- 

mierzą celem wyrównania sezonowych wa- 
lań oraz zapewnienia równomiernej podaży 

ła i jaj w większych ośrodkach konsump 
inych w Warszawie, Łodzi i ZagłębiuWę- 
lowem, zakupić i zmagazynować w okresie 
użej produkcji i niskich cen latem, rezer- 

wy masła i jaj. : 
мКегегуу {@ w okresie małej produkcji i 
Ysokich cen, zostaną wypuszczone na ry- 

W celach interwencji przy użyciu chłod- 
nych pAratu handlowego związków komunal- 
talnog,, Spółdzielczych. Dokładniej plan dzia- 
stanięci w poszczególnych ośrodkach z0- 
Prog Opracowany na podstawie badań prze- 
ro ĄjiZonych na miejscu, przez wydział a- 

е cyjny i rzeczoznawców, oraz ankiet 
PARU opracowanych przez władze ad- 
ych a ogólnej z udziałem zainteresowa- 

„Stworzenie tych rezerw będzie płerwszą 
ВЫ ba uregulowania spraw stałego zaopatrze- 
53 REM ośrodków przemysłowych w ma 
ych. Po cenach gospodarczo uzasadnio- 

   
    

    

   

      
ry 
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w województwie Howogródzkiem 
wów zaokrąglamy do 300 tonn. Innego 
obrotu nawozami azotowemi (prźywóz 
z zagranicy, wywóz) nie było. Wo- 
jewództwo Nowogródzkie sprowadziło 
zatem w r. 1927 o 160 tonn mniej niż 
w-wo Wileńskie. 

Ogółem nawozów sztucznych mine- 
ralnych w-wo Nowogródzkie sprowa- 

iKołaja odbędzie się nabożeństwo, 

dziło w r. 1927 - 1560 tonn. W roku 
1928 zaznaczyła się znaczna poprawa, 
bowiem tylko za pośrednictwem Pań- 
stwowego Banku Ralnego sprowadzo- 
no 2150 tonn. 

W przytoczonych powyżej cyfrach 
przywozu nawozów w r. 1927 zastano- 
wić musi każdego fakt całkiem niezna- 
cznego na terenie w-wa Nowogródzkie 
go stosowania nawozów  fosforowych. 

Harski. 

ldsłonięcie pomnika Bassanowicza na Rossie. 
Dzisiaj, w 11-tą rocz icę proklamowania niepodległej 

jscowi urządzają uroczysty obchód. O godz. 10-ej zrana w kośc. Św. 

Litwy, litwini 

o 11-ej poświęcenie pomnika dr. J. 
Bassanowicza na Rossie. O godz. 7-ej wiecz. w sali „Apollo“ (Dabrowskie- 

go 5) wieczór, na który się złoży odczyt i dział koncertowy. 

Odnalezienie mefeoru 
Meteor wielkości domu spadł we wsi Szukonie. 
Z Kówna donoszą, iż wykryto miejsce upadku olbrzymiego 

meteoru, który spadając przed tygodniem wywołał taką sensację 
w powiatach granicznych Polski, Łotwy i Litwy. Meteor spadł na 
polach torfowych wsi szukonie, gminy Wobolnickiej. pow. Bir- 
żańskiego. Wielkość jego i kształt przypomina wielki dom. Mimo 
grubej warstwy śnirgu i przemarźniętej ziemi meteor zarył się 
do połowy w ziemię. 

KRO 
SOROTA 

16 Das Wschėd st g. 6 m. 43 

Juljanny Zach. sł. © g. 16 m. 24 
jutro 
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Spostrzeżenia meteorołogiczne Zaiiaiu 

Meteorologjł U. $. B. 
z śmie 15 — Ł 15% 

Cišniesie ||| 224 
średnie w m l 

  

Temyer 
średnia 

Opad za dv- 
bę m. m. | %3 

: 

przeważając; | Wschodni. 

Uwagi: Pochmurna Ś ieg. 
Minimum za dobe — 1590, 

Maximum na dobę -— 10*. 
Tendencja barometryczuu: spadek ciśniemia. 

Botkónażócoyć 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda przyjął na audjen- 
cji przedstawicieli Związku Ziemian p. p. H. 
Gieczewicza i Mikulicz-Radeckiego w $рга- 
wie potrzeb rolników pow. Braslawskiego. 
Starostów  Niedźwieckiego z Postaw i Jan- 
kowskiego z Głębokiego, którzy zdali p. wo- 
jewodzie sprawę z działalności tych starostw 
oraz z załatwienia szeregu spraw wydziałów 
powiatowych. Dalej przyjęta została delega- 
cja Cechu Piekarskiego, która przybyła ce- 
lem podziękowania p. wojewodzie za popar- 
cie ich poczynań. Wreszcie przyjął p. Woje- 
woda kierownika ośrodka W.F. i P. W. kpt. 
Kawalca w sprawach zawodów narciarskich, 
które odbędą się w przyszłym tygodniu. 

BOA DNS LA NL 
; 

MIEJSKA. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji kul- 
turalnoloświatowej. W poniedziałek, dnia 18 
lutego, odbędzie się posiedzenie miejskiej ko- 
misji kulturalno-oświatowej. . Na | 
dziennym: 1) ponowne rozpatrzenie sprawy 

nia subsydjum na instytut naukowy 

   
   

ia nauczycielom specjalnych szkół 
szechnych, jak to: dla dzieci moralnie 

zaniedbanych, anormainych, głuchoniemych, 
ociemniałych jaglicznych i gruźliczych specjal 
nego dodatku w wysokości 20 zł. miesięcznie 
oraz wypłacenia kierownikom szkół powsze- 
chnych specjalnego dodatku w wysokości 
30 zł. miesięcznie, poczynając od dnia 1 tuz 
tego r. b. 

— Uzupełniające wybory do komunalnej 
kasy oszczędności m. Wilna. Na ostatniem 
posiedzeniu Rady miejskiej, na miejsce ustę- 
pującego radnego Korolca i ławnika Żejmy, 
zostali wybrani do Rady komunalnej kasy 
oszczędności m. Wilna radny Gołębiowski i b 
jawnik dr. Maleszewski. й 

— (0) Sprawa dożywiania dzieci szkół 
powszechnych. Zgłoszony na ostatniem po- 
siedzeniu Rady miejskiej nagły wniosek O 
wy asygnowanie 6.000 zł. na dożywianie dzie- 
ci szkół powszechnych na miesiąc luty i ma- 
rzec został skierowany do komisji finansowej 
i będzie rozpatrzony na najbliższem jej po- 
siedzeniu. 

KOLEJOWA. 
— Odwołanie wagonów bezpośredniej 

komunikacji Wilne-Lwów. Wobzc wstrzyma- 
nia przez dyr kolejową we Lwowie pociągów 
na linjach Kraśne—Zdofbunów, Lwów—Kry- 

stonopol—Włodz. Wołyński i Sapieżanka— 
Stojanów poczynając od dnia wczorajszego 
odwołane zostało kursowanie wagonów bez- 

pośredniej komunikacji Wilno—Lwów przez 
Równe—Kraśrte (poc. Nr. 311—312) i Wil- 
no — Lwów przez Białystok — Brześć n/B 

Kowel (poc. Nr. T07—12—11—708). 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Wniosek w sprawie pomocy bezro- 

botnym. Do miejskiej komisji finansowej 
wpłynął wniosek grupy radnych w sprawie 
wszczęcia natychmiastowej pomocy materja|- 
nej pozostającym bez pracy i najbiedniejszym 
Wnioskodawcy domagają się -wyasygnowa- 
nia 50 tysięcy złotych z kas Magistratu i po- 
czynienie u odnośnych władz państwowych 
starań o przyznanie z ogólnych funduszów 
dalszych 50 tysięcy. Z sum tych zostanie 
zorganizowana doraźna pomoc w następują- 

cym zakresie: zwiększy Się ilość bezpłatnych 
obiadów wydawanych przez kuchnie ludowe 

zostanie zakupiony węgiel opałowy w celu 
rozdania go beżrobotnym. EX 

Jedńocześnie w celu umożliwienia bez- 
robotnym przetrwania ciężkiego okresu  zi- 
mowego, egzekucje podatkowę od mieszkań 

jedno i dwu pokojowych mają być wstrzy- 

manę. W końcu proponuje się zwrócenie do 

władz sądowych o wstrzymańie eksmisji Z 
mieszkań robotników i bezrobotnych. 

Jak się dowiadujemy Magistrat gruntow- 
nie zbada powyższy wniosek. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Komitet obchodu imienin Marszałka 

Piisudskiego. W dniu 17 b. m. o godz. ł w 

  

porządku , 

w wysokości 3000 Zł.; 2) wniosek StW 

NIKA 
południe w dużej sali konferencyjnej urzędu 
wojewódzkiego odbędzie się zebranie orga- 
nizacyjne w celu zawiązania Komitetu obcho 
du imienin Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zefa Piłsudskiego w dniu 19 marca r. b. 

— Odczyt. Staraniem Zw. Ak. Mł. Ludo- 
wej U.S.B. odbędzie się dnia 16 b. m. od- 
czyt p. t. „O Teatrze Ludowym w Polsce". 
Odczyt wygłosi znawca teatrów ludowych p. 
Jędrzej Cierniak — wizytator oświaty poza- 
szkolnej przy Ministerstwie W. R. i O. P. 

Odczyt będzie ilustrowany wyjątkami z 
„Wesela na Wileńszczyźnie". Początek od- 
czytu o godz. 19, sala gimn. Ad. Mickiewicza 
ul. Dominikańska 5. — Wstęp 1 zł. dla uczą- 
cej się młodzieży 30 gr. ° 

— „Odrodzenie“ Dalszy ciąg dyskusji na 
temat „Ekonomiczne możliwości socjalizmu” 
z zagajeniem dr. Świaniewicza odbędzie się 
jutro w niedzielę 17 b. m. w sali I Gmachu 
Głównego U.S.B. 

"ezą referenta jest, że socjalizm nie ma 
charakteru, ani utopii, ani czegoś nieuniknio- 
nego, bowiem zrealizowanie jego zależy od 
szeregu warunków, których urzeczywistnie- 
nie się trudno przewidzieć. 

Początek o godz. 5-ej p. p. Wstęp dla 
świata uniwersyteckiego wolny. 

Zarząd Towarzystwa opieki nad 
zwierzętami w Wilnie powiadamia swych 
członków i sympatyków, że roczne waine ze- 
branie odbędzie się w dniu 2 marca r. b. 
(sobota) o godz. 17 w wielkiej sali woje- 
wódzkiej. RÓ 

Kontrola nad handłarzami starzyzną. Wo- 
bec coraz częstszych wypadków okradania 
mieszkań przez rzekomych handlarzy starzy- | 
zną organy policyjrme otrzymały polecenie 
kontrolowania zezwoleń na handel, które 
winni posiadać wszyscy trudniący się han- 
dlem domokrążnym. 

— Przesunięcie terminu rozpoczęcia kur- 
sów dla asystentów kontroli obór. Dowiadu- 
żemy się, że rozpoczęcie 5-tygodniowego kur- 
su dla asystentów kontroli obór przy szkole 
rolniczej w Bukiszkach, urządzanego przez 
wileńskie Towarzystwo Rolnicze i Związek 
Kółek i Organizacyj Rolniczych Z. W. odło- 
żone zostało z dn. 18 b. m. na 20 b. m. z 
przyczyn niezależnych od organizatorów. 

Jak można ustrzec się od kradzieży. 
Ostatniemi czasy, Wilno było terenem kil- 
ku niezwykle zuchwałych kradzieży, których 
ofiarą padły znane w Wilnie sklepy. Zapo- 

tym kradzieżom było niepodobfeństwem 

        

  

dla funkcjonarjuszy Policji * Pań- 
jak i dla fun narjuszy instytucji 
pilnującej specjalnie sklepów i mie- 

  

szkań, tak sprytnie były te kradzieże przygo- 
towarte. г 

Ażeby uniemożliwić podobne kradzieże 
byłoby rzeczą skazaną, ażeby wła- 
ściciele domów, właściciele sklepów a ponłe- 
kąd i sami lokator: powodowali i przypil- 
nowali dozorców d „, ażeby ci obowiązko- 
wo każdego dnia systematycznie po zamknię- 
ciu bramy oglądali w swym domu wszelkie 
zakamarki i komórki, klatki schodowe, piwni- 

ce, ustępy, strychy i t. p. Zarządzenie takie 

jest przecież we własnym interesie wszyst- 
kich zarówno właścicieli jak i lokatorów, we 
wszystkich bowiem wypadkach kradzieże 
ywają dokonywane w ten sposób, że zło- 
czyńcy zakradają się przed zamknięciem bra- 

y do domu, ukrywają się w rozmaitych za- 
kątkach i ubikacjach, a gdy dozorcy poga- 
szą Światła i mieszkańcy udadzą się na spo- 

zaczynają operować bandyci. 
mo przed otwarciem bramy dozor- 

cy winni kontrolować klatki schodowe i pi- 
wnice i t. d. gdyż w momencie kiedy dozor- 
ca otworzywszy bramę zachodzi do swego 
mieszkania, ażeby się ogrzać, złodzieje ucie- 
kają przez nikogo ni ziani. 3 

W obydwu wypa h t. j. w razie za- 
trzymania podejrzanych ludzi przed zamknię- 
ciem bramy, wieczorem, jak i po otwarciu 
bramy rano, dozorcy powinni podejrzanych 
osobników zatrzymywać, nie puszczać ich 
wolno, lecz oddawać w ręce posterunkowych 
Policji Państwowej. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia"). Poże- 

gnałne występy Karola Adwentowicza. Dziś 
Teatr Polski daje dwa widowiska: o godz. 
6-ej p. p. po cenach zniżonych, po raz osta- 

       

  

  

    

   

  

   
   

    

      

tni w sezonie z udziałem K. Adwentowicza - 

grana będzie sztuka An-skiego „Dzień i Noc". 

Wieczorem o godz. 8 m. 30 grane będzie ar- 
cydzieło H. Ibsena „Upiory“, z K. Adwento- 
wiczem w roli Oswalda. 

4-eį p. p. Karol Adwento- 
tuce Lwa Tolstoja „Žywy 

y c znacznie zniżone. 
Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. — ostatni 

pożegnalny występ K. Adwentowicza w słyn- 
nej jego roli Oswalda w sztuce 'H. Ibsena 
„Upiory“. 

— Premjera poniedziałkowa. Po wystę- 
pach mistrza Adwentowicza, Teatr Polski 
wraca do swego rozrywkowego repertuaru 
z uwzględnieniem nowości twórczości  pol- 
skiej na czele. Na rozpoczęcie. tego wesołego 
sezonu grana będzie ostatnia komedja świtet- 
nego pisarza Wł. Perzyńskiego „Dziękuję za 
służbę”, posiadająca pierwszorzędne walory 
sceniczne. Poniedziałkowy więc wieczór za- 
powiada się niezwykle interesująco, tembar- 
dziej, że obecny będzie na premjerze autor. 
Estetycznie odnowiona sala Teatru Polskie- 
go, naprawione ogrzewanie Teatru, również 
się przyczynia, że pobyt w Teatrze Polskim 

    

Z Tow. Przyjació! Nauk. 
Dnia 14 lutego 1929:r. we środę, o 

godz. 7-ej wiecz. odbyło się w lokalu Że- 
minarjum Historycznego miesięczne zebra- 
mie Tow. Przyjaciół Nauk. Zebranie zagaił 
prezes, Rektor Parczewski, poczem prof. 
Jaworski wygłosił referat p. t: „Nowe po- 
glądy na początki wieków średnich". 

Prelegent omówił szczegółowo poglądy 
belgijskiego historyka H. Pireane'a (w pra- 
cach: „Les villes du Moyen Age", „Maho- 
met et Charlemagne*) na okres przejścio- 
wy od epoki starożytnej do średniowiecz- 
nej. Zdaniem Pirenne'a najazdy gerimanów 
na państwo Rzymskie nie obaliły struktury 
życia gospodarczo kulturalnego, starożytne- 
go świata. Morze Śródziemne nie przestaje 
spełniać roli łącznika w życiu gospodar- 
czem ówczesnego Świata; cesarstwo wschod- 
nie przechowuje dawne tradycje rzymskie, 
a pozostając w stosunkach kulturalnych i 
handlowych Z resztą Europy, wywiera na 
nią doniosły wpływ cywilizacyjny. Punkt 
ciężkości życią kulturalnego i religijnego 
Europy zachodniej skupia się nadal we 
Włoszech (państwo Ostrogotów, działalność 
św. Benedykta i t. p.) i stąd promieniuje 
na północ i zachód. Kultura ówczesna po- 
siada w. dals ciągu charakter miejski; 
wogóle rola miast, a saset ich ustrój po- 
zostają nięzmienione mimo najazdów ger= 
mańskich. 

Dopiero ekspansja łsiamu sprowadza 
Pa, przewrót w życiu Europy. Morze 
tódziemne traci charakter łącznika han- 

dlowego między cesarstwem wschodniem a 
państwami germańskiemi, stając się wisow- 
nią walk krzyża z półksiężycem; cesarstwo 
wschodnie z jednej Strony przestaje 
na społeczeństwo germańskie oddziaływać 
z rzymskiego staje się ostatecznie greckiem 
Punkt ciężkości w życiu Europy Zachod- 
niej przenosi się z Włoch ao Francji, która 
z kolei zaczyna oddzisływać kulturalnie na 
Italję i inne kraje. Francja też podejmuje 
obronę chrześcijaństwa zachodniego. przed 
dslamem i dla tego Pirenne utrzymuje, że 
bez Mahometa nie byłoby Karola Wielkie- 
go. Cywilizacja traci ;charakter miejski 
wraz z upadkiem miast, spowodowanym 
przez zanik hanciu śródziemnomorskiego 
i gospodarki wymiennej. Punkt ciężkości 
życia przenosi się na wieś, ą ster jego uj- 
muje arystokracja rolnicza. 

Poglądy Pirenne'a wywołały zagranicą 
ożywioną polemikę. (Loth, Halphen i inni) 
Krytycy nawrócili do poglądu, ze najazd 
germański przeobraził głęboko stosunki kul- 
turalne Europy, „zbarbaryzował* i „zger- 
manizował* cywilizację rzymską. że stano- 
wił zatem zasadniczy moment zwrotny w 
dziejach. 

Preiegent stwierdza, że Pirenne wnio- 
ski swoje wysauwa głównie z anal zy dzie- 
jów gospodarczych. Stosunki kulturalne i 
polityczne traktuje pobieżnie; stąd cenne 
bardzo rezultaty jego badań nie mogą stać 
się podstawą do upatrywania w 'ekspansji 
Arabów końca Światą starożytnego i po- 
czątków średniowiecza. 

W dyskusji zabierali głos: Rektor Par- 
czewski, Prof. Modelski, Prof. Lance, Pref. 
Limauowski, P. Wysłouch i Prelegent. 

bącź przez spółdzielnie, Wpłynęło to na 
tykułów. 

Naja iciewiczów Janikowck 
po długich cierpieniach zmarła w majątku Kocianowiczach, ziemi 

Wileńskiej, dnia 14 lutego 1929 r. w wieku lat 66. 

Pogrzeb odbędzię się dnia 16 lutego w grobach rodzinnych na 
cmentarzu parafjalnym w Michaliszkach. 

O czem zawiądamiają 
głębokim smutku 

krewnych i znajomych . pogrążeni w 

syn, córki, synowa, zięciowie i wnuczki. 

  

  

$. 

B Viktor Światopełk Mirski. 
Filister Arkonji i obywatel Ziemi Wileńskiej, zmarł dnia 13 lutego 

b. r. w wieku lat 64. 

P. 

  

Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy zostanie odprawione 
w poniedziałek 18 lutego o godzinie 8 minut 15 w Kaplicy Eucharystycz- 

nej Serca Jezusa (w domu przy ulicy A. Mickiewicza Nr 19, mieszk. 2). 

Filistrzy Arkonii. 

  

Archiwalja rewindykowane z Mińska 
P. Wejtko, archiwista Archiwum 

państwowego w Wilnie, delegowany 
do Mińska w celu przejęcia z archiwów 
mińskich akt, przynależnych do tetyto- 
rjów, znajdujących się w granicach 
obecnego państwa polskiego, otrzymał 
od władz scwieckich 7600 ksiąg i fa- 
scykułów aktów, które przez, Warsza- 
wę sprowadzone zostaną do. Wilna. 

Akty te są bardzo różnorodne. jest spo- 
ro akt sądowych, ksiąg metrykalnych 
rzymsko-katolickich i prawosławnych, 
nieco ksiąg z aktami wykupowemi, księ 
gi notarjalne z Pińska, Nowogródka, 
Baranowicz i Nieświeża. Do najstar- 
szych należą księgi metryczne z XVIII 
wieku. 

„Kaziuk“ pozosiaje na miejscu. 
Na skutek interwencji czynników zainteresowanych, Magistrat zmienił 

swą poprzednią decyzję w sprawie przeniesienia dorocznego kiermaszu w 
dn. św. Kazimierza, 4 marca, na rynek Kalwaryjski. Wobec tego, wzorem 
lat ubiegłych, kiermasz ten odbędzie się na placu Łukiskim, przyczem dla 
zwiększenia terenu zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ul. I Baterji i 
części ulicy Łukiskiej, Montwiłłowskiej i 3 Maja. 

LK K A LSA IK IN I A KOS II I, ITS UT TNT T IIS 

Mrozy przyczyną braku nabiału i wzrostu cen. 
Mrozy trwające obecnie na terenie Wileńszczyzny wpłynęły ną wyraźne zmniej- 

szenie się dowozu mleka, masła, sera i jaj dostarczanych normalnie przez rolników 
podniesienie cen no i ną brak tych ar- 

Jak się dowiadujemy ze Zw. spółdzielni mleczarskich i jajczarskich wczoraj ao- 
towano następujące ceny: masło w hurcie 7.60 — 7.80, w detalu 840 — 8.60. jaja za 
kopę 17 z. (sztuka 35 gr:) gdy przed tygodniem było jeszcze 13.50 gr. —- 

Mlecząrze donoszący mleko z okolicznych wsi wywiązują się ze swych zobo- 
wiązań coraz nieregularniej. 

Geny na drzewo opałowe, uchwalone przez 
Kom. R wsó om. Rzeczoznawców 

W związku z wynikłemi ostatnio trud- ne; 
nościami zaopatrzenia się przez ludność 
w węgiel, drobni hanalarze starają Się wy- 
zyskać sytuację i podnosić cenę na drzewo 
opałowe. Wobec tego Urząd Wojewódzki 
podaje, iż maksymalne ceny drzewa opało- 
wego uchwalone na ostatniem posiedzeniu 
Komisji Rzeczoznawców branży opałowej, 
i zatwierdzone przez p. Starostę Grodzkie- 
go są następujące: 

1) Sosna, z dostawą 14 zł. — 14 zł. 
50 gr. za 1 mtr.-3 — (1 sąinia szešcien- 

o. 
Ё 2) Olcha, brzoza, grab, dąb i jasion — 

15 zł. 40 gr. — 16 zł. za 1 mtr.3 (i, 
sąžnia sześciennego) 

wypadkach stwierdzenia żądania 
przez handlujących drzewem. opałowym 
nadmiernych cen należy zgłaszać się do 
Starostwa Grodzkiego w W:lnie, które po- 
ciągnie winnych do surowej odpowiedzial- 
ności, wmyśl przepisów © zwalczaniu 
lichwy. 

Wynadek w klinice ocznej U. S. B. 
Wczoraj o godz, 9-ej rano w klinice ocznej US% na Antokolu podczas 

wykładu prof. Szymańskiego w bocznej sali kinematograiicznej przylegającej 
do auli wykładowej, w czasie wyświetlania filmu naukowego zapaliła się taśma 
celulozowa, 

Pożsr został niezwłocznie ugaszony przy pomocy aparatu „Minimax”, 
sala wypełciona słuchaczami nie odczuła żadnej paniki. 

Pożar trwał kilka minut, przyczem wykład nie został przerwany i po 
ugaszeniu ognia odbywał się w auli. 

Wyżej podany wypadek powstał od zwykłej lampy żarówkowej przy zbyt 
długiem naświetlaniu taśmy filmowej. 

Wykrycie jaczejki komunistycznej. 
Onegdaj władze bezpieczeństwa wy- 

kryły we wsi Derlitówka jpod Woło- 
żynem jaczejkę komunistyczną t. zw. 
„piątkę”*. Podczas rewizji u członków 

jaczejki znaleziono druki i formularze 
z odbytych posiedzeń oraz bibułę ko- 
munistyczną. 

będzie pod każdym względem miły. Ceny 
miejsc wyznaczono nader dostępne, a miano- 
wicie od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 

— Poranek taneczny zespołu E. Bino w 
Teatrze Polskim. |utro, w niedzielę 17 b. m. 
zespół taneczny Eugenji Bino wystąpi na po- 
ranku w Teatrze Polskim. 

Zespół składający się z 20 osób, zapro- 
dukuje szereg efektownych tańców w — та- 
lowniczych kostjumach do muzyki: Chopina, 
Debussy, Greczaninowa, Grossmanna, Mo- 
zarta, Mendelsohna, Prokofjewa, Rubensztej- 
na, Saint-Saensa i in. 

W części drugiej programu wykonaną 
zostanie suita Ketebey'a „Na perskim rynku”. 

Początek o godz. 12 m. 30 p. p. Pozo- 
sta'ę bilety nabywać możra w kasie Teatru 
Polskiego. od godz. 11—9 w. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
ski”. Dzś i jutro powtórzenie cieszącej 
adzwyczajiem powodzeniem komedji w 

ch aktach A. Słonimskiego — „Murzyn 
Warszawski! z udziałem Stefana Jaracza. 

— „Krąg interesów". Jutro w niedzie- 
lę o godz. łó*ej przedstawienie popularne 
maskarady karnawałowej ]. Benaventa — 
„Krąg interesów* w przekładzie T. Trzciń- 
skiego. ‹ 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowa- 
ścią Zespołu Reduty. będzie nader interesu- 
jąea sztuka J. Szaniawskiego — „Adwokat 

że”, grana obecnie w Teatrze Nowym w 
Warszawie. 

Reduta na Prowincji. Dziś w Nieświeżu 
komedja j. Korzeniowskiego p. t. „Wąsy i 
peruka”. 

   

  

    

    

   

Koncert rosyjskiego zespołu ba- 
łałajkcowego Eugenjusza Dubrowina. W nie- 
dzielę, 17 lutego o godz. 8. 30 w sali Klubu 
Handlowo-Przemystowego (ul. Mickiewicza 
33-4) odbędzie się pożegnalny koncert ze- 
sgału bałałajkowego pad kierunkiem Mug. 

browina. 
Do koncertu włączono dużo nowych i 

ulubionych przez publiczność utworów mu- 
zycznych i pieśni. 

Poprzednie koncerty cieszyły się  wiel- 
kiem powodzeniem. 

Biłety do nabycia w księgarni „Lektor* 
wł. Mickiewicza 4. 

— Koncert w sali Kresowej. W niedzielę 
17 b. m. w sali Kresowej (Zawalna 1) o g. 
8 wiecz. odbędzie się bardzo interesujący 
koncert, w którym biorą udział: dobrze już 
znana w Wilnie ze swoich występów koncer- 
towych oraz w radjo — warszawska śpie- 
waczka kameralna, p. Helena Dal, która wy- 
kona najpiękniejsze utwory ze swego boga- 
tego repertuaru, znany również bas p. Mie- 
czysław Worotyński, b. artysta opery cesar- 
skiej w Moskwie i prof Franciszek Tchórz 
(wielonczela). Partje fortepianowe wykona 
prof. Konstanty Gałkowski. 

Dochód z koncertu jest przeznaczony na 
cele kulturalno-oświatowe związku młodzie- 
ży Ewang.-reformowanej w Wilnie im Szy- 
mona Konarskiego. 4 

Bilety od i zł. do 5 zł. są do nabycia 
od 5—7 w. w sali Kresowej oraz przy wej- 
ściu na koncert. 

Początek o godz. 8=ej wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Robotnicy zatruli się gazem. Wczoraj 
w południe podczas oczyszczania studzienki 
kanalizacyjnej w posesji Nr. 11-a przy ul. 
Mostowej ulegli zatruciu wydostającym się 
z rur wodociągowych gazem dwaj robotnicy. 
Na szczęście wypadek w czas zauważono i 
zatrutych wydobyto. Ze względu na poważny 
stan ulokowano ich w szpitału żydowskim. 
Nazwiska zatrutych narazie ustalić nie udało 
się. 

— Pożar w Kasynie Oficerskiem 3 p. 
sap. Wczoraj rano w posesji Nr. 5 przy uli- 
cy Arsenalskiej powstał pożar spowodowany 
nieostrożnem obchodzeniem się z ogniem 
podczas odegrzewania rur. Dzięki energicznej 
akcji straży ogniowej spalił się jedynie dach 
domu gdzie mieści się Kasyno Oficerskłe 3 

pułku saperów. * 

SPORT. | 
Przyjazd pierwszego patrolu 

K. O. P 

  

Wczoraj przybył do Wilna pierwszy ze- 
społ narciarski 6 brygady K.O.P. pod do- 
wodrtwem por. Gracy z 20 baonu K.O.P. 

Program zawodów narciarskich. 

O mistrzostwo armji i m. Wilna usta- 
lony ostatecznie przedstawia się następu- 
4C0: SU 

Dnia 20 [l o godz. 9. Start biegu pa- 
iroiowego 30 kim. na boisku sportową, 6 
p.p. Leg. na Antokolu. 

„ 21, IL. Dzień wypoczynku — zwiedza- 
mie miasta — przedstawienie w teatrze. 

22. 1. o godz. 9. Start biegu 7 klm. z 
przeszkodami na boisku sportowem (6 p.p. 
na Antokolu. 

O godz. 18. Losowanie numerów dła 
zawodników cywilnych w Ośrodku W.F. 
Wilno. 

23. Il. © godz. 9. Start biegu 18 kim. 
ze strzelaniem na boisku sportowem 6 p.p. 
Leg. na Antokolu. 

O godz. 14. Bieg 18 kim. o mistrzo- 
stwo Wilna złożony i indywidualny. 

24. Il. o godz. 10. Bieg pań 8 klm. na 
odznakę P. Z. N. na buisku sportowem 6 
р. р. Leg na Antokolu. 

O godz. 11. Konkurs skoków '© mi- 
strzostwo Armji na skoczni narciarskiej 
na boisku sportowem 6 p.p. Leg, na Anto- 
kolu. Konkurs skoków © mistrzostwo m. 

Wilna. . 
Q godz. 17. Uroczyste rozdacie na- 

gród w kasynie oficerskim na ulicy Ad. 
Mickiewiczą. 

  

Bysiwsiniejszy utwór dramatyczny(Aij 
w ajwiększego naszego pisarza 

STEFANA ŻEROMSKIEGO 
A 

W PONAD ŚNIEG' W 

z. tych dniach w zmie. Helios". 

: RADJO. 
Sobota, dn. 16 lutego 1929 r. 

11.56-12.10: Transmisja z, Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
15.00 15.55: Muzyka z pł;t gramofono- 
wych. 15 5» — 16.20: Odczytanie programu 
dziennego, „repertuar teatralno-kinowy i 
chwilka litewska. 16.0 -- 16.35: Komunikat 
Zw. Kółek i Org. Roln. z. Wileńskiej. 16.35 
—17 00: Koncert Orkiestry 6 p. p. leg. 17,09 
—17,25: „Feljeton  wesoły*. 17,25 17,55: 
Koncert Ork.6 p. p. leg, 17.50 — 18.50: Tr. 
audycji dla azieci z Warszawy „Kopciuszek” 
18.50 — 19.10: Czytanką aktualna. 19.10— 
19,35: Tr. z W-wy: „Radjokronika*. 19.25— 
2000: Odczytanie programu na następay 
tydzień, komunikaty i sygnał czasu z W-wy 
20.00—20 25: Odczyt z działu „Wychowanie 
narodowe", 20.30—22.30: Tr. z W wy: Mu- 
zyka lekka. 22.30 : Tr. z W wy: Komunika- 
ty P.A-T., policyjny, sportowy i inne, oraz 
muzyka taneczna. 

OFIARY. 
R Me węgiel dla najbiedniejszych zł. 3.90 od 

  

WEZWANIE. 
Sąd Arcybiskupi i Metropolitalny Wiłeń- 

Ski w związku ze zleconą przez Świętą Rotę 
Rzymską sprawą o uznanie nieważności mał- 
żeństwa Nikanorow - Milko niniejszem wzy- 
wa do stawienia się na dzień 18 lutego rb. © 
g. 11 rano następujące osoby: 1) Irenę Mil- 
ko, z domu Nikanorow, 2) Wincentego Ko- 
ciełowskiego, 3) Stefanję Kociełowską, 4) Mi- 
kołaja Nikanorowa, 5) Kazimierza Franckie- 
wicza, 6) Tomasza Wojctechowicza, 7) Ste- 
fanię Gieczewską, 8) ' Józefa Falkowskiego, 
których miejsce zamieszkania Sądowi jest 
nieznane. Wilno, dnia. 13 lutego 1929 roku. 
Nr. 679. 

(—) Ks. kan. Lucjan Chalecki. 
Viceoficjał, (—) ks. Jan Eilert Notarjusz. 
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Reiestr Handlowy 
De Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilmie welg- 

gnięto następujące wpisy: 
W dniu 18. 12 1928 r. 

9279. I. A. „Łużkowa - Tejtelbaum Chjena'* w Mielegjanach 
pow. Święciańskim, sklep apteczny. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Łużkowa - Tejtelbaum Chejna, zam. tamże. 

_ _ 9280. I. A. „Majofis Eljasz - Mejer* w Podbrodziu, powt 
Święciańskim, sklep skór, obuwia i dodatków szewskich. Fir- 
mia istnieje od 1923 roku. Właścicłel Majofis Eljasz Mejer, za! 

2734. famże. 

9281. I. A. „Sklep sukienny — Mindes Fejwusz* w Wilnie, 
uł. Szawelska 8, sklep sukienny. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Mindes Fajwusz, zam. tamżte. 

W. Jankowski i 
(dawn. B-cia Alszwang) 

2735. 

:Dom Handlowy SRS 

Ska 
Wilno, Wielka 42, telefon 1200 

wyprzedoż posezonodn 
Wszystkich towarów 

po niezwykle NISKICH CENACH 
Korzysfajcie z okazji! 
  

SŁOWY 

  

TARGI WIEDEŃSKIE 
10, — 16. marca 1929 r. 

(Rotunda do dn. 17 marca) 
  

Wystawy specjalne: 

MIĘDZYNARODOWA у 

Wystawa Samochodów i Motocykli 
Wynalazki i nowości z dziedziny techniki 

Wystawa budowy dróg — Wystawa węcla 

Wystawa sztucznego jedwabiu — Wiedeński salon futer 

Wystawa artykułów spożywczych i delikatesów 

Pokazy wzorów gospodarstwa rolnego i leśnego 

  

Austrjacka Wystawa Bydła Opasowego 
(15. — 17 marca 1929) 

  

_ Wiza wjazdowa niepotrzebna. Paszpert zagraniczny i bilet 
wejścia na Wystawę upoważniają do przekroczenia granicy 
austrjackiej. Wiza tranzytowa czechosłowacka zbędna. 

Zniżone ceny pr. ejazdu ma kolejach polskich, niemieckich, 

czechosłowackich i austrjackich, jak również na linjach lot- 

niczych. Wszelkie informacje oraz bilety KE (po zł. 7) 

otrzymać można przez WIENER MESSE A, G. WIEN VII. 

podczas trwania Wiosennych Tarxów Lipskich — w biurze 

informacyjnen w Lipsku, Pawilon Avstrjacki (Ossterr. Mes- 
sehaus), jak również u honorowych przedstawicieli w ` 
BIALYMSTOKU: Sp. Ake. dla Międzynar. Tiansp. Schen- 

ker i Cv., Kilińskiego 19. 

  

Możność nabycia dużego, wygodnego 
samochodu za stosunkowo nizką cenę 

JRZY wyborze samochodu należy brać pod 
uwagę trwałość konstrukcji, wydajność 

silnika, przestronność siedzeń, wytworny 
wygląd i oczywiście cenę. Połączenie tych 
zalet z dostępną ceną stanowi idealny typ 

maszyny. : 

Wszystkim tym warunkom odpowiada w 
zmpełności ostatni model samochodu Chev- 
rołet, który mieści wygodnie pięć osób, nawet 
tęgich i wysokiego wzrostu, gdyż wejście i 
wyjście z samochodu ułatwiają szerokie 
drzwiczki. 

„Pozatem głębokie siedzenia i nadzwyczaj 
miękkie materacowanie dostosowane do linji 
karoserji zapewniają całkowitą wygodę i 
wypoczynek podczas najdłuższej podróży. 

Samochód Chevrolet nietylko pod względem 
przestronności i wygody swej karoserji prze- 

wyżsea wszystkie inne maszyny nabywanę 

po tej samej cenie. Posiada on bowiem 
rozstaw kół na 2.705 metra, a zatem dłuższy, 
niż każdy inny samochód w tej cenie, Przytem 
oczywiście samochód Chevrolet, jak wszelkie 
dnne drogie maszyny posiada: hamulce na 
czterech kołach, filtr do powietrza i paliwa, 
oraz wiele innych ulepszeń specjalnie wpro- 
wadzonych przez firmę .General Motors. 

Całość zaś składa się na idealny Saro 
chodu. który znajduje znacznie w ehęt- 
nych nabywców, niż każdy inny. O prawdzi- 
wych wartościach tej maszyny można się łatwo 
przekonać podczas próbnej przejażdżki u 
zastępcy General Motors, Hyród General Motors. 

Wystawiamy na Powszechne! Wąstę- 
wie Krajowej w Poznanm, w roku 1928. 

5 BEEMAZ CEEDSENA BWA WA WE Dokfór Medycyny 

  

Od dnia 15 lutego 1929 r. będzie wyświetiany 
pierwszy Polski film klasyczny: ВЕЫ Kinemaisgrai 

Kalturalno-Ošwiato Epopea filmowa p/4 niesmiertelnego dzieła ADAMA MICKIEWICZA w wykonaniu jwybi 
MIEJSKA WY. artystów polskich. Aktów 10. W obrazie udział biorą: Legjony Polskie, AEA Rolida SS 

SALA szlachcianki, lud. S.eny batalistyczne wykonane przy łask. współud. 1-90 pułku Szwoleżerów, 
uł. Ostrobramska 5. oraz IV Zaniemeńskiego pułku ułanów. Zdjęcie z natury wykon. w Wilnie, w Wojew. Ni - 

gródzkiem i nad Świtezią. Rzecz dzieje się w roku 1811 i 1812 na Litwie. Kasa iuiai až A 
m. 30. Początek seansów od g. 4, 7 i 10-ej. 

PAN TADEUSZ” | 

  

Dzis! SZEHEREZADA naszych dni. Najwspanialszy przepychem i bogactwem isniący film p. t. Ф 
wzruszająca historja miłości młodych serc. W rol. gt. 
ASD Pyza ty zę GRETA NISSEN. Fantast. | 
przepych pałaców władców wschodnich. Kuli h ów. | 

„ajeczna wystawa. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Sala dobrze ogrzewana. już wkrótce „PONAD ŚNIEGŹ JI 
plg St. Żeromskiego. į 

DWA POKOLENIA (My 1 

Kino-Teatr 

„HELIOS“|„„$Z2EIK FAZIL““ 
Wileńska 38. 

  

KINO-TEATR и Dzia 
Wielki dramat życiowy w 12 akt. pełen głębokiej i żywiołowej treści, ilustruj życi i, t у 

POLONIA” Stanach Zjednaczonychi PN OEI 

,, On był wybrednym, rozpieszczonym arystokratą | 
e : Ona — skromnem, niewinnem dzieckiem ubogich rodziców... 

Mickiewicza 22. | Ale miłość nie zna granic, nie uznaje różnic społecznych ani materjalnych: łączy serce wielkich z sercami 

   

      

maluczkich. W rolach głównych: piękna PATSY RUTH MILLER 

ramentu GEORGE LEWIS Nad program: Arcywesoła komed 
młodzieży dozwolone. Początek sea 

jeny Au S pelny tempe- 
ja w ас WALA“. D 
ów o g. 44 6. 8, 10.25. - 

TS ZPIEDZY 

    

   

    

     
        

   

  

Film, o którym mówić będzie Wiłnoł Film tysiąca [ 
Najcudowniejszy film świata! Super Superszlager > UP 

Reżyserja Friderika Langa. W rol. główn.: Rudolf 1 -Rogge, Willi Fritsch, demoniczna 
Gerda Maurus i wiośniana Lien Deyers, Szczyt nowoczesnej techniki. Oszałamiające zdjęcia 

straszliwe katastrofy kolejowej! Kobiety szpiedzy i ich zwodnicza praca: Polowanie na ludzif 
Każdy powinien widzieć, g yż szpiedzy kryją się między wamil! ” osi 

3 

В Mau INTEL B OGŁOSZENIE | LEKARZE p.t so, z ziygatodnnezoacinicz" 1 » nowo - 
BAWAWAE płciowe. Elektrotera- i K 4 m). Sprzedają atk Gilias 

Komenda Placu w Wilnie, ul. Ko- DOKTOR pis, słońce górskie “2 Ówny skład Apteka Gą- 

Kino „ali“ 
WIELKA 42. | 

  

  

       

    ściuszki 7 poszukuje lokalu w śród: I, GINSBERG  diatermia Solłux. ul. Freta Nr 1 
mieściu, składającego się od 4—6 po- choroby weneryczne Mickiewicza оЕ SW dz. Zdr: Publ Ne 154,       
koi na biura wojskowe. syfilis i skórne. Wil- A ZEE WEG 25 GM OBWE. 

no, ul. Wileńsk: t Oferty należy składać do Referatu ie A isgj kotacie 
.Z.P 43.   

Kwaterunkowego Komendy Placu gg 8 do 1 iod4 e Sprzedaje my 

Wilno. AA, » \ potrzebny fako'wspól- ŪOchodowe — domy, 

Warunki dzierżawy zostaną omó- DOKTÓR BB AKUSZERKI AB do prowadzenia wielki wybór, ceny 

wiene na miejscu inspektów i ogrodu 94 1.500 dol do 
" | : 1 Wez ozna warzywnego w Wilnie. 30:000 dol.  Wiada-- 

GRETA WYGRA Dowiedzieć się: Kal- MOŚĆ: Kresowy D. 

Komendant Placu Wilno Chorób: įsk 
(25 Gižyeki pputkowaik. Ра | skóre "= Hkuszerka$miałowska 174019. czo % 

i Gabi OEG DSA 
munrewcaeczace Wielka ZI. emy "usuwa mar głyjącą do Yszystkiss 
: Od 9 — 1i3 — 8. szczki, piegi, wągry, Rona zolowa potrzebna odziemskie, młyny ki- 

К.-Н. Zamkowa 3 

Majątki 

4. 
    

niem, 
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W. WILIAMS. 

W TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

—. Ależ naturalnie, najchętniej na- 

karmię waszą znajomą, obywatelu! — 

zawołała obywatelka Bampart. — przy 

jaciele obywatela Charpenfiera są moi- 
mi przyjaciółami... 

To mówiąc, objęła Lison, i 

dziła ją do stolika. 
— Chodź, chodź mała! Boże, jakaż 

ona głodna! — wzruszyła się starusz- 

ka. — Nie mam, co prawdę wielkich 

zapasów jadła, ale dam ci jajecznicę, 

mleka i sera. Chodź, chodź, mała! 

Zaprowadziła ją do kuchni i posa- 

dziła p'rzy stołe. Nie chcąc przeszka- 

dzać dziewczynie, Hektor stanął przy 

oknie. Lison w milczćniu zjadła podany 

obiad. Oczy jej nabrały życia, policzki 

zarożówiły się. 
' — Teraz, — rzekł Hektor, wycho- 

dżąc na ulicę, pożegnam się z obywa- 

telką Bompart. Musisz czemprędzej iść 

do domu! Gdzie mieszkasz? 
> Mam pokój, ale bardzo daleko, za 

Nowym moście. Nie wiem zresztą, czy 

mogę tam wrócić! 
— Dlaczego? 
Dziewczyna zarumieniła się i szep- 

nęła: 
— Winna jestem gospodyni za trzy 

tygodnie. 
— To głupstwo, zapłacimy jej za- 

raz, — zawołał wesoło Hektor. — Pro- 

szę uważać mnie za swego bankiera. 

Ale zanim wrócimy do domu, musimy 

pomyśleć o sprawunkach. Mam czas do 

czwartej. Gdzie można kupić suknię? 

— Jeśli jesteś tak dobry obywatelu, 

— wyszeptała zmieszana, to daj mi le- 

piej trochę pieniędzy na jedzenie, obej- 

dę się bez nowej sukienki! 

— Kupimy wszystko, co potrzebu- 

jesz, — oznajmił. — Ale musisz mnie 

prowadzić, nie wiem, gdzie się kupuje 

to wszystko. Proszę cię nie nazywaj 

prowa 

  

awa, łącznie Z 
podaikiem obrotowym 

HEVRO 
MOTORS FOŁS 
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mnie „obywatelem, mam na imię Jan 

Jan Franciszek Charpentier do usług 

pani! 
Te słowa przypomniały Lison pier- 

wsze ich spotkanie i roz śmieszyły ją. 
Lecz nagle poważniejąc zapytała: 

— Byłeś arystokratą, obywa... Ja- 
nie? 

— Tak, mniejwięcej! 
— Odrazu pomyślałem to wówczas 

gdyśmy się poznali. Zdziwiło mnie bar- 
dzo podobieństwo twoje do Extroma. 

On też był odważnym i dzielnym czło- 

wiekiem. W najgorszym nawet ubraniu 

nie można go było wziąć za sans - cu- 
lotte, jednego z tych... 

Tu znów użyła wyrazów, które tak 
dotkliwie raniły ucho Hektora. 

— To są zbyt brzydkie słowa, dla 

twych usteczek Lison, — zawołał, nie 

mogąc powstrzymać się od uwagi, — 

Powinnaś pamiętać o tem, że pocho 
dzisz z porządnej rodziny. 

— Te słowa są zbyt delikatne na 
określenie takiego łajdaka, jakim jest 
Couthon! — odrzekła, rumieniąc się. 

Hektor roześmiał się. 
— Masz rację, ale nie powinnaś 

używać takich słów ordynarnych. Ma- 
ło już pozostało dawnych arystokratów 
w Paryżu. 

Musimy więc strzec pilnie dawnych 

dobrych obyczai, pamiętasz: Noblesse 

oblige! 
—- Pamiętam! — odrzekła Lison!— 

Ale to już tak dawno było! 

Szli aleją ogrodu. Hektor skorzystał 
z samotności i wsunął jej do ręki pacz- 

kę banknotów. 
— Weź to na ubranie i jedzenie! 

Spojrzała nań szeroko otwartemi o- 

czyma. 
— Zwarjowałeś? Nigdy w życiu 

nie miałam takiej sumy. Można za te 
pieniądze zakupić cały sklep! 

To mówiąc wsunęła pieniądze do rę 
ki swego nowego przyjaciela. Drobna 
cząstka tych pieniędzy wystarczy jej na 
wszystko — zapewniła. Sukieńkę do- 
stanę w żydowskiej dzielnicy, gdzie ta- 

Upowa inione Zastępstwa 

»AUTO:GARAŻE<, JAN SGBECKI, 
Wilno, Wileńska 26, tel. 4—54, 

Sedan 4-0 drzwiowy 13.450 Zł. 
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Czopki he- Į i « (z kogutkiemi 
moroidalne »» alt usuwają  bół, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żyłaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. | | 
a 

Oryginalny Łubin Wczesny 
Puławski Różowy 

z 1-szeį subplantacji P. 5. N. G. W. 

Oferuje KRESOWE  TOWARZY- 

STWO HODOWLI NASION majątek 

Nacz Czarnockich, poczta Lachowi- 

cze. Wyhodowany z jednej rośliny 

Eubin-wczesny Puławski nie zawiera 

nasion twardych, wschodzi równo, 

dojrzewa wcześniej od innych odmian. 

Cena 100 proc, wyżej giełdowej. 

(Telef. 921). — łupież, brodawki, ku”. za 
iki ее raz. Warunek: czy- pujemy, Sprzedajemy. 

1 Persji powróciwszy, pro- = araki pedalas sta, uczciwa i praco- pedomaėc, Kresowy 

№ wadzę jeszcze tylko bardzo krótki в DOKTOR m. 6. wita. Zgłaszać sięD- KH. Zamkow: 

H czas OSTATNIE LEKCJE wyrobu g tylko z poważnemi 3 ————9 
a m» oryginalnych perskich, na s D.ZELDOWIEZ | 2 ama CR S AE 

re zostaną przyjęte panie i pano- chor. wen: В 2 ® 

E wie. By dać możność kaźdemu wzię- B sytilis, " melas B LOKALE Bo, RE Wielka Do sprzeda nia 

'° cia udziału w tak szlachetnych i B | moczowych, od 9 ohulanka 36 m. 4,kawiarnia i jadłodaj- 

m pięknych pracach, których w Polsce z =—1, od 5—8 wiecz. B anas sunaan od 3-6 po pot —Onia, Wiadomosė: Kre- 

m przemysł stwarzamy, Całość kursu m ——— sowy D. K-H. Zam-. 

E ies no gody sene В | Kobktelctat | KŁO GHS pmuyekukak ma й z ) 0 ny o ietni: 

m macje wcześniejsze: — Kursa Dywa- 5 Ir. Leldowiczowa zyskać dobrego loka- k Ч W” RZE W ОННЕ @ ОНО — 

E nów Perskich oraz Śmyrneńskich B | KOBIECE, WENE- | tora, niech zgłosi swój ekonom 
g Karola Litwinowicza, Wilno, ul g | RYCZNE, NARZĄ. | lokal, mieszkanie, jo niedużego gospo- ŻN E 

a Wielka 560 m 3 =t a|00wW MOCZOW., sia o Kresowego darstwa w_ Wilen- 5 
A Przysyłać SEEM od 12-21 od 46, | D* 

ul. Mickiewicza 24, 3.4. — 
tel. А * 2: Posiadamy 

W. Zdr. Nr. 152 wielki wybor lokali, 
sklepów, mieszkań do 

Dr. POPILSKI wynajęcia.  Wiado- 
choroby skórne i we- mość: Kresowy D. 
neryczne. Przyjmuje K.-H. Zamkowa 3—4. 
od godz. 10 do li od 
5—1 p.p. W.Pohulan- 

A 
  

  

ae" wz» POSADY I 

  

Dr. G. WOLFSGA 
ATR STR 

wenerycznė,  тосхо- 

płciowe i skórne, ul. Poszukuję 

Wileńska 7, tel. 1067, POSADY KASJERA, 

  

  

- LLIS lub inkasenta, złożyć 
ER: większą p 
eferencję na żądanie. 

Dr Hanusowicz Oferty do Biura Re- 
Ordynator  Szpitala klamowego, Garbar- 
Sawicz, choroby skór- ska 1. +85—0 
ne, weneryczne, g0- ——— 
dziny przyjęć 5—7 pp. szkaniach, z pla- | BASE = 
Zamkowa 7—1 Le- aż EKONONA, cem 200 sąż. kw., ] I i ik 

czenie światłem: SOl- mam dobre  Šwia-| SPIZedamy zaraz ANINA 0 WA 

lux, lampa Bacha jęctwa i rekomen-| bardzo dogodnie |studenika | wyd2i 
(sztuczne słońce gór- dacje. Adres: Nadleś- D.H.-K. „Ząchęta* |lekarskiego — zgubiła 

skie)i elektrycznością na 33 5, (od Kałwa-| Mickiewicza / 1, Jlegitymację U. S. B- 
(diatermia). __08IS- ryjskiej). —ol_tel. 9 05. —o INr_3673. ck 

     
    
  

  

nio można dostać używane ubranie... 
Ale Hektor nie chciał jej słuchać: 
— Zabraniam ci kupować używaną 

sukienkę. Pójdziesz do krawcowej i ka- 
żesz uszyć sobie nową. Zmusił Lison 
do przyjęcia pieniędzy. Dziewczyna spu 
ściła oczy i szeptała zmieszana: 

— To... to wszystko jest jak sen... 
Od czasu, kiedy jestem dorosłą nie mia- 
łam nowej sukni. Miałam szesnaście lat, 
gdy odcięto głowę ojcu, a wkrótce po- 
tem straciłam matkę. Zostałam sama 

bez środków do życia. Przyjechałam 
ze starą nianią do Paryża i zamieszka- 
liśmy u jej córki. Ale biedna niania u- 
marła... A oni obchodzili się ze mną tak 
strasznie, że musiałam uciec. Brat star- 
szy wyjechał do Paryża, gdy areszto- P 
wano ojca... odtąd nie dał znaku życia. 

Robiłam wszystko, co mogłam, by go 

znałeźć, ale w takiem olbrzymiem mie- 

ście, czyż można kogoś odszukać? 
Zamilkła i po chwili dopiero mówi- 

ła dalej. 
— Od tego czasu znosiłam, biedę, 

często nie miałam na chleb. Gdyby nie 

poczciwa kobieta, która mi dała pracę 

w zakładzie krawieckim, umarłabym z 

głodu. Jakże często marzyłam 0 tych 

ślicznych sukniach, które szyłyśmy dla 

obywatelek! Miałyśmy bardzo eleganc- 

kie klientki! Często zostawałam na noc 

sama i wówczas mierzyłam suknie. Ale 

ja nie potrzebuję krawcowej Janku! Ku 

pię materjał i sama uszyję sobie ślicz- 
ną sukienkę. Wiem, gdzie można ku- 

pić taniej materjał, o wiele taniej, niż 

w sklepach! } / 

— Doskonale! — kiwnąl gtową He 

ktor. — Będziesz więc siedzieć w do- 

mu i szyć. Nie powinnaś pokazywać się 

często na ulicy. Ё 

— Mogę wychodzić po sprawunki 
wieczorem, gdy się ściemni. 

— Nie, nie, zakupimy wszystko za- 

raz i będziesz siedziała w domu, bę- 

dziesz czekała aż przyjdę! 
Ale Lison nie chciała o tem słyszeć 

nawet. я 
— uż teraz rtaraziłeś się przeze 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziainy Witołd Woydyfio. 

mnie na niebezpieczeństwo! — oznaj- 

miła stanowczo. — Jeśli zobaczą nas 

razem, Couthon wypędzi ciebie. Pamię- 

taj, że ten... właśnie miała powtórzyć e- 

pitet, ale spojrzała na Hektora i.rozeš- 

miała się, jednem słowem, pamiętaj, że 

on obiecał wysłać mię na g ilotynę. 

Zapewniam cię, że musisz się natych- 

miast pożegnać i każde z nas pójdzie 

w swoją drogę! 
Stali przy Nowym moście. 

— Nie, — zaprzeczył żywo Hektor. 

—Nie spłaciłem długu, który u ciebie 

zaciągnąłem. Masz rację że powinienem 

być ostrożny, by nie stracić posady u 

Couthona: bo z chwilą, gdy wpadnę w 

niełaskę nie będę mógł w niczem ci do- 

omódz. Ale nie możemy się tak roz- 

stąć! Musimy się koniecznie zobaczyć! 

Uścisnęła mu dłoń i serdecznie zaj- 
rzała w jego oczy. 

—— Dobrze, ale teraz już odejdź, pro 

szę cię o to! Drogi przyjącielu, pamiętaj 

że w tem mieście pełno jest szpiegów i 

być. może że Couthon wie już o tem, 

że nakarmiłeś mnie. Razstańmy się więc 

i czekajmy lepszych czasów! łdź, Janku 

błagam cię! 
—— Powiedź więc, gdzie mieszkasz. 

Przyjdę do ciebie! 
—_ Nie, nie, to jest zbyt niebezpiecz 

ne! 
— Daj mi swój adres, to odejdę!— 

upierał się młodzieniec. 
Zawahała się. 
—— Doprawdy, to będzie wiełka nie- 

ostrożność! 
-— Daj mi adres! 
Lison wzruszyła ramionami. 

—- Mieszkam przy Rajskim zaułku, 

za kościołem Panny Marji, w domu o- 

bywateła Brayl. Jeżeli przyjdziesz to 

tyłka późnym wieczorem i zapytaj о о- 

bywatela Darrasa... on bedzie wiedzial 

gdzie jestem, a twoje odwiedziny nie 

wydadzą się nikomu podejrzane. Dar- 

ras jest uczciwym człowiekiem. Uprze- 
dzę go, że możesz przyjść. 

Wyciągnęła rękę na pożegnanie: 

—. Żegnaj! 

— Dowidzenia! — odrzekł, sciska- 

jąc jej wątłe paluszki. — Obiecaj mi, 

Lison, że nie będziesz dużo wychodziła 

Im więcej będziesz siedziała w domu, 

tem bezpieczniej dla nas obojga! 
— Pójdę teraz wprost do domu! — 

obiecała. — Dowidzenia... dziękuję ci 

za wszystko... Janku! 
Lison uciekła. Długo patrzał w jej 

ślady, poczem zawrócił i wołno ruszył 

w stronę ulicy St. Honore. Pierwsze sło 

wa, które dołeciały do jego uszu, gdy 

przestąpił próg mieszkania swego szeia 

były wypowiedziane piskliwym głosem 

Grand - Duca. Hektor miał ochotę za- 

wrócić, ale już było za późno. Obywa- 

telka Couthon zauważyła -go i zawo- 
łała. 

Hektor nie widział Grand - Duca od 

jego ostatniej wizyty w dniu święta. Je 

dnak od tego czasu w mózgu jego tkwi 

ły stale groźne słowa komisarza, jego 

podejrzenia i zapowiedź nowej rewizji 

w celu znalezienia tajnego. przejścia w 

domu Extroma. Czyżby <aigiejsza wizy 

ta była w związku z tą rewiją? — prze- 

mknęła niespokojnie myśł w jego gło- 

wie. Nie długo czekał na odpowiedź. 

— Wyobraź sobie, — zawołała 0- 

bywatelka Couthon, chwytając go 'za 

rękę. Wyobraź sobie, Charpentier, że 

ta dziewczynka, którą sama wprowadzi 

łam dziś rano do Couthona — jest nie- 

bezpieczną pomocnicą spiskowców! 

Hektor natychmiast po wejściu do 

pokoju szefa, poczuł wrogą atmosterę. 

Grand - Duc stał przy oknie z założo- 

nemi rękami. Żółte jego oczy wpiły się 

natychmiast w twarz wchodzącego. 

Mój biedny Couthon, — IeCza- 

ła żona, któżby mógł się tego spodzie- 

wać? Boże mój. 3oże! Wyglądała, jak 

niewinne dzieckc! To straszne... 

To mówiąc wybiegła do kuchni, zo- 

stawiając drzwi otwarte. Chwilę trwała 

cisza. Grand- Due czekał widocznie, co 

powie,Hektor. Nerwy młodego Anglika 

były naprężone do ostatnich granic. 

Czuł, że nadeszła chwila stanowcza i 

niebezpieczna. * 
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— Czy to prawda? — zapytał. — 
Obywatel Couthon był bardzo wzburzo 
ny, ale myśłałem, że to jego osobiste | 
sprawy wchodzą w grę. ! 

“ Garbus patrzał na niego przenikli- 
wie. 

— W tej chwili dowiedziałem się o 
wizycie tej dziewczyny! — odrzekł. 
przyszedłem oznajmić Couthonowi, 2е 
znaleźliśmy tajne przejście w domu Ex- 
troma, które prowadziło do zakładu kra, 
wieckiego, tam właśnie pracowała tą 
dziewczyna Lison Malle. Niedawno zni 
knęła stamtąd, porzucając posadę: 

Hektor obmyślał już cały plan dzie 
łania. Wiedział, że wcześniej czy póź 

niej będzie przyparty do muru. Ale po A 

dejrzliwe oczy komisarza niepokoiły go 
mocno. Co mógł wiedzieć ten człowiek? 

— To ciekawe zdaje się że pod tym 

adresem znajduje się zakład krawiecki 
z którego pochodził ten czarny płaszcz, 

zamieniony w restauracji. Pamiętasz, 0- 
bywatelu komisarzu? 

Grand - Duc podszedł do niego i ba 

dawczo patrzał mu w oczy. Hektor ant 

drgnął. Sam nie mógł zrozumieć, skąd 

czerpał siły i spokój w tak krytycznej 

chwili. Ara 

— Pamiętam o tem doskonale! — 

wycedził przez zęby komisarz. — Naj- 
ciekawsze jest to, że dwa dni po rewi- 

zji u Extroma, ta dziewczyna uciekła. 

Wówczas dopiero okazało się, że z nią 

razem zginął ten płaszcz jedwabny! 

— Mam nadzieję, że nie ten, k* try 
mi podsunięto? a 

— Taki sam identycznie! 
Hektor wzruszył ramionami. 
— To szczęście, że cieszę się zauia 

niem najlepszych patrjotów: w przeciw 

nym razie historja z.płaszczem 'nogła- - 

by się wydać podejrzaną. Mam 1adzie- 

je, že mimo to nie podejrzewasc mię, 

obywaem? > ‚ 
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