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PAPAE 
„ 80259, W sprzedaży L. 

Ekskanclerskie 

aide-memoire 
* W nomenklaturze dyplomatycznej 
niema aide-memoire ani poło- 
wy powagi i doniosłości no ty. Jest 
to dawna, przedwojenna „zapiska“, 
podawana wysoko postawionym 0s0- 
bistościom Świata urzędowego, dlate- 
go aby dopomóc ich pamięci wobec 
faktów godnych zwrócenia na nie 
uwagi. Aidey--me moire jest to 
zarazem rodzaj me menta, deli- 
katnego lecz zarazem usilnego przy- 
pomnienia czegoś, co mogło — rzecz 
ludzka! -uleciec z pamięci lub wcale o 
nią się nie obić. Aide-me moire! 
W samej już nazwie wyczuwamy u- 

  

ECHA STQLICY 

Wtorkowe posiedzeniz Sejmu. 
WARSZAWA, 16-11. PAT. W dniu 

mieszkanie, sprawozdanie komisji 

cji w przemiocie ubezpieczeń na 

prawkach Senatu do przyjętego przez Sejm 
projęktu ustawy w sprawie uzupełnienia nie- 
których postanowień rozporządzenia p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z marca 1922 r. o 
postanowieniu karno-administracyjnem, spra- 
wozdanie komisji prawniczej o poprawkach 
Senatu do przyjętego przez Sejm projektu 
ustawy w przedmiocie uzupełnienia ustawy z 
lipca 1924 r., dotyczące ochrony drobnych 
dzierżawców rolnych, sprawozdanie komisji 
prawniczej o wnioskach P.P.S. Klubu Маго- 
dowego, Wyzwolenia i Stronnictwa Chłop- 

służność tem szczers zą—że we włas-Skiego, zmierzających do zmiany licznych po- 

nym interesie. 
Niewątpliwie w ścisłym związku z 

rozpoczęciem się w Paryżu konferen- 
cji rzeczoznawców w Sprawie niemiec- 
kich  „reparacyj* wojennych czyli 
stwierdzenia w jakiej mierze zdolne 
są naprawdę Niemcy uiścić się do 
ostatniego grosza z kontrybucyj zwa- 
lonych na nie po przegranej —na po- 
lu walki orężnej —morderczej, nieby- 
wałej wojnie, ogłosił były kanclerz nie- 
miecki dr. Wilhelm Marx ad usum 
bp. ekspertów paryskich, względnie 
rządów, z których ramienia biorą u- 
dział w konferencji: aid e- me moi. 
re w formie politycznego artykułu 
zamieszczonego w kilku największych 
organach prasy międzynarodowej za 
pośrednictwem amerykańskiej United 
Press. Jest to sposób używany dziś 
powszechnie przez najwybitniejsze oso- 
bistości świata politycznego, Świeczni- 
kowe osobistości, jak Heriot, Mac- 
donald, Benesz, Lloyd George i in. 
potrzebujący z najpoważniejszej try- 
buny powiedzieć coś w interesie 

*własnego państwa, swego stronnictwa 
lub—we własnym interesie. Artykuł 
ukazuje się jednocześnie w najpoważ- 
niejszych gazetach politycznych šwia- 
ta, na honorowem miejscu, z pełnym 
podpisem autora; jest najniewątpliwiej 
czytany z należytą uwagą—i zapamię- 
tany. 

Były kanclerz niemiecki puścił w 
Świat artykuł związany— pozornie -- 
tylko z odświęconą niedawno roczni- 
cą 70-tą urodzin eks-cesarza Wilhel- 
ma. Są to deliberacje na temat: moż- 
liwą też jest czy zgoła niemożliwą mo- 
narchiczna restauracja w republikań- 
skich dziś Niemczech? Monarchiści są 
w Niemczech powojennych 'niewątpli- 

„wie. Lecz jakież mają, jakież mogą 
„mieć szanse - dobicia się swego? 

*  *Dnia 11 sierpnia roku bieżącego — 
przypomina dr. Marx — upłynie dzie- 
sięć pełnych lat od ogłoszenia Kon- 

zę
 

Stytucji Wejmarskiej, na której fun- 
damencie stoi dotąd niewzruszenie 
Republika Niemiecka. Rzeczą jest aż 
nadto charakterystyczną, że nietylko 
dotąd nie przyszło do rewizji 
stytucji Wejmarskiej lecz, że nawet 
nie było dotąd mowy o żadnej rewizji. 

Prawda, odbyły się Świeżo nader 
ostentacyjne uroczystości w Doorn 
lecz był to przedewszystkiem akt zro- 
zumiałej kurtuazji ze strony np. ge 
nerałów byłej cesarskiej armji. Ża- 
inscenizowano „eine G-atulationscour 
nach altem hófischen  Muster"—tylko 
bardze stylową, nic więcej, Tyluž jest 
dziś monarchistów w Republice Nie- 
mieckiej ilu było republikanów w by- 
tej monarchii. Monarchiści niemieccy 
bynajmniej nie są... rewolucjonistami; 
przeciwnie są najzupełniej „verfas- 
Sungstreu“. Oni tylko uważają, że 
lepszy byłby dla Niemiec ustrój mo- 
narchiczny niż republikański. Co szko- 
dzi, że mają taką opinję. Każdemu 
wolno—mieć opinię. 

Monarchiści niemieccy nie mają 
pretendenta. Bez takiej osoby z 
krwi i kości na nic się nie zda wszel 
ka agitacja. Były „Kaiser“ całkiem 

„zatracił sympatje narodu niemieckiego; 
podobnie były „Kronprinz”. Popular- 
ności najmniejszej nie zażywa żaden 
z wnuków Wilhelma |Ilgo. Mógłby 
jeszcze wchodzić w rachubę Który 
kolwiek z książąt krwi Domu Ba- 
warskiego lecz tylokrotnie już dekia- 
rował on, że do żadnej restauracji 

„ monarchicznej ręki nie przyłoży. 
ъ Więc może byłby możliwy „putsch* 

nacjonalistów? Nie tworzą nawet 5a- 
modzielnej trakcji parlamentarnej. 
Mają wszystkiego 12 deputowanych. 

w takiej sprawie jak restauracja 
Monarchiczna nie pójdą w bloku z 
Omunistami, jak to często bywało. 
Poro, może najwięcej monarchistów 
Najdziemy w łonie w stronnictwie 
eutschnationale Volkspartei, ale na 
Togę rewolucyjną nikt tam nie pój- 

dzie. Sensację niemałą wywołało 
1 Sporo komentarzy — wyniesienie na 

czoło Partji wielkiego przemysłowca 
Ugenberga, a dalej  aljans  partji 

przewodniczonej przez  Hugenberga 

stanowień rozporządzenia Prezydenta 

Kon- 

Rze- 
czypospolitej. 

Obrady kudżefowe w Senzcie 
WARSZAWA, 16-11. PAT. Senacka ko- 

misja skarbowo-budżetowa ukończyła wczo- 
raj debatę nad preliminarzem budżetowym 
Ministerstwa komunikacji. Po sprawozdaniu 
sen. Przybylskiego (B.B.) i po dyskusji przy- 
stąpiono do głosowania, przyjmując nastę- 
pujące poprawki referenta: W grupie admi- 
nistracji zwiększono kwotę 50 tys. na remont 
i konserwację budynków o 76 tys. Następnie 
w dziale B „Przedsiębiorstwa”, w rozdziale 
„Służba drogowa” kwotę na budynki, wyno- 
szącą 15550 tys. zwiększono o 6.050. tys. 
Pozatem komisja przyjęła następującą rezo- 
lucję: „Senat wzywa rząd, aby przyśpieszył 
wydanie jednolitej dla wszystkich pracowni- 
ków kolejowych pragmatyki służbowej, prze- 
pisów dyscyplinarnych, nowej ustawy emery- 
talnej dla pracowników etatowych oraz je- 
dnolitych przepisów o pomocy lekarskiej dla 
wszystkich pracowników kolejowych. Następ 
ne posiedzenie komisji odbędzie się w ponie- 
działek 18 b. m. Na porządku dziennym dal- 
szy ciąg obrad nad preliminarzem budżeto- 
wym Ministerstwa spraw wojskowych. 

Komunikacja felefaniczna Paryż-- 
Warszawa. 

WARSZAWA, 16-11. PAT. Dnia 15 b. m. 
o godz. Il-ej została zaprowadzona komuni- 
kacja telefoniczna między Warszawą a Pary- 
żem. Komunikację otworzył p. wiceminister 
poczt i telegrafów inż. Włodzimierz Dobro- 
wolski przemówieniem, wygłoszonem do p. 
podsekretarza generalnego poczt i telegrafów 
w Paryżu. 

Rsparacie po sowiecka. 

e 
ARK KOMYCCHĄ 

Rozpoczęły się przed paru dniami w Pa- 
ryżu rozmowy reparacyjne. Są one nowym 
etapem na drodze. likwidowania skutków 
wielkiej wojny i powrotu Niemiec do znacze- 
nia z przed roku 1914. Załatwienie tej trud- 
nej kwestji jest niemożliwe bez udziału Sta- 
nów Zjednoczonych. Ameryka jednak za- 
chowuje. się z iezerwą: jej delegaci w komi- 
sji ekspertów mają ograniczone prawa, są 
jakby tylko obserwatorami. 

Tę rezerwę amerykańską tłomaczą boł- 
szewicy zaostrzeniem stosunków pomiędzy 
Ameryką i Europą a ściślej mówiąc Anglją i 
na tem zaostrzeniu budują swe płany poli- 
tyczne. Oprócz tego podkreślają oni zależ- 
ność Europy od Stanów Zjednoczonych ja- 
ko generalnego bankiera świata, 

Przytoczona wyżej karykatura z „Izwie- 
stij“ podkrešla wiašnie tę zależność. Człon- 
kowie komisji ekspertów biją pokłony gdy 
wjeżdża Morgan, król bankierów amerykań- 
skich i delegat Stanów do kómisji. Rysunek 
zaopatrzony jest następującym podpisem: 
„Przyjechał Pan, Pan nas rozsądzi”, 

przypuszczać, Kończy p. prezes, że 
że chwili akiua!lną - ale—rmoże' Niemcy ze Stahihelmem. Tak, to jest nie- 

wątpliwie znamienne. O tyle jednak 
tylko, że republikanie niemieccy mu- 
Szą teraz mieć się na baczności. Lecz 
—zapewnia dr. Marx — poważnego 
niebezpieczeństwa dla Republiki jesz- 
cze nie widzę. 

Na straży Republiki stoi jak mur. 
Der Jungdeutsche  Orden.. Stoją 
zwarte zastępy Reichswehry—no, i 
„die preussische Schutzpolizei... A 
dalej i przedewszystkiem: nigdy, prze- 
nigdy nie przeniewierzy się Republice 
taki mąż ' bez skazy jak prezydent 
feldmarszałek Hindenburg, „ein Muster 
und Vorbild an Veriassungstreue“ i 
tak niesłychanie w całem państwie 
popularny. 

19 
lutego o godzinłe 16-ej odbędzie się 51 z ko- 
lei posiedzenie Sejmu, na porządku dziennym, 
którego znajdują się między innemi następu- 
jące sprawy: projekt ustawy o dodatku na 

ochrony 
pracy o wniosku Chrześcijańskiej Demokra- 

starość. 
Sprawozdanie komisji administracyjnej o po- 

  

pocztowa uiszczona ryczańtetn. Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

mie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 

Z ZA KORDONÓW 

Ratyfikacja traktaia Titewsko niemieckiego 
Z KOWNA DONOSZĄ: W DNIU 

DZISIEJSZYM GABINET MINISTRÓW 
RATYFIKOWAŁ NIESZCZĘSNY TRA- 
KTAT NIEMIECKO-LITEWSKI, KTÓ- 
RY ODDAJE LITWĘ POD ZUPEŁNĄ 
HEGEMONJĘ GOSPODARCZĄ NIE- 
MIEC. JAK WIADOMO TRAKTAT 
TEN NAZYWANY BYŁ POWSZECH- 
NIE W KOWNIE TRAKTATEM NIE 
„HANDLOWYM* ALE „KOLONIZA- 
CYJNYM* PONIEWAŻ PRZED NIEM- 
CAMI OTWIERAJĄ SIĘ OGROMNE 
MOŻLIWOŚCI KOLONIŻOWANIA LiI- 
TWY. 

MIMO OGROMNEJ] OPOZYCJI NA- 
WET W ŁONIE GABINETU — TRA- 
KTAT TEN ZOSTAŁ RATYFIKOWA- 
NY. WYWOŁAŁO TO PRZYGNĘBIA- 
JĄCE WRAŻENIE NA LITWIE. 

mów: kary śmierci w Motylowie 
Z Mińska donoszą: W Bobruj- 

sku zakończył się proces prze- 
ciwko kiiku żydom, którzy w 
odpowiedzi ra znane wystąpie- 
nła antysemickie organizowali 
teror przeciwko robotnikom 
błałoruskim. Jeden z robotników 
ovlany został rozpalonym szkłem 
Sąd skazał oskarżt*nych na 3 1а- 
ta ciężkieco więzienia. 

W Mohylowie zapadł szereg 
wyroków śmierci na członków 
powstańczej organizacji bialo- 
ruskiej. 5 osób zos'ało skaza- 
nych na karę śmierci. 

0 współpracę z chrześcijańską demokracją 
Krążące od dłuższega czasu wiadomości 

© mającej nastąpić zgodzie pomiędzy rzą- 
dzącą na Litwie partją a najsilniejszą z 
opozycyjnych—chadekami, nie znalazły do- 

tychczas definitywnego potwierdzenia. Wsze- 

lako nadchodzą wieści, iż pojednanie to 

ma nastąpić w najbliższym już czasie. Zwo- 
lennikiem ugody jest podobao sam premjer 

Voldemaras. Onegdaj do Rady państwa 
mianowany został pierwszy przedstawiciel 
opozycyjnej psrtji chrześ.ijańsko-demokra- 

tycznej, dyrektor banku emisyjnego Starkus. 

Kowiedski „Rytas“ o izolacji Lilwy 
Z Kowna donoszą: Urzędówka opozy- 

cyjnej chrz.-demokracji „Rytas“ analizuje 
fakt podpisania protokułu Litwinowa w Mo- 
skwie z jednej strony jako dyplomatyczre 
zwycięstwo Polski, z drugiej zaś jako izola- 
cję Litwy. To zwycięstwo dyplomacji pol- 
skiej „Rytas“ widzi w tem, że wykorzystała 
ona zrecznie chęć rządu Ż.S.S.R. zamanife- 
stowania swej pokojowości zarówno nazew- 
nątrz jak i wewnątrz kraju, przeżywającego 
przesilenie. „Gdy Litwinow — pisze „Rytas'* 
— zaproponował swój protokół Polsce i Li- 
twie, usprawiedliwiając formalnemi względa- 
mi pominięcie innych państw bałtyckich, Po- 
lacy, zwlekając z wyraźną odpowiedzią na 
pytanie, pośpieszyli porozumieć się jednocze- 
śnie z Rumunją, Estonją i Łotwą i gdy w 
porozumieniu z niemi Polska zaproponowała 
Moskwie wspólne podpisanie protokułu, Mo- 
skwa znałązła się w przykrej sytuacji: za- 
brakło jej istotnych arguntentów, aby odrzu- 
cić podobną propozycję Polski“. Moskwa 

| więc — pisze dalej „Rytas“ — jakby dopo- 
mogła Polakom dopiąć swego.celu: stworzyć 
blok państw bałtyckich i wciągnąć nadto Ru- 
munję w swą orbitę. 

To jedna strona medalu. Z drugiej stro- 
ny „Rytas“ stwierdza fakt, iż Litwa znalazła 
się w izolacji, co zwłaszcza w chwili obecnej 
jest dla niej niebezpieczne. Dalej „Rytas“ 
wyrzuca rządowi nietaktowne wycieczki pod 
adresem Estonji i Łotwy oraz niedocenianie 
znaczenią idei bloku bałtyckiego, co dopro- 
wadziło do tego, iż „walka o związek państw 
bałtyckich, która trwała tyle lat, obecnie do- 
biega końca, jednak niestety, na rzecz Pol- 
ski“. 

Smutne te reminiscencje naprowadzają 
„Rytas“ na wniosek, iż nie trzeba zbytnio 
polegać na obietnicach i ufać pięknym słów- 
kom. „Własne interesy — kończy swe wy- 
wody „Rytas“ — zmusiły Niemcy i Rosję za- 
lecać nam, abyśmy przyjęli głośną formułę 
genewską z dn. 10 grudnia 1927 r., własne 
interesy zmusiły i obecnie Moskwę dopuścić 
do tego, aby Polska stanęła na czele Estonji, 
Łotwy i Rumunji, nie troszcząc się wcale o 
wynikające stąd następstwa polityczne dla 
Litwy“. 

Proces gatętha w Taurogach=-02 Wlosnę 
Z Kowna donoszą: Prokuratura prze- 

słała sądowi wojennemu akt oskarżenia 
w sprawie putschu w Taurogach, składają- 
cy się za 100 zgórą stron 122 oskarżonych 
częściowo znajduje się już w więzie- 
niu, częściowo są zwolnieni zą kaucją. 
Proces zacznie sięna wiosnę. 

Na ostatek oblicza dr. Marx, 
mocno na gruncie ustroju parlamen- 
tarnege stoi w Reichstagu trzystu po- 
słów wobec 54 komunistów i okrągłą 
cyfrą stu niemieckich narodowców i 
narodowych socjalistów. Tenże stosu- 
nek partyjny — w kraju. Po czyjej 
stronie przewaga? 

Tyle—interesujących wywodów i 
reileksyj ekskanclerza. Teraz dopiero 
wyjrzy z nich, na sam statek, jak 
przysłowiowa żmija z traw: słodko- 
kwaśny grymas ekskanclerski zwró- 
cony prościuteńko w stronę pary- 
skich rzeczoznawców. 

Hmt.. Tak... pisze dr. Marx—my 
się restauracji monarchicznej nie bo- 
imy; nie jest ona w Niemczech w tej 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ-—- ul. Ratuszgtra, Ksiegarnis Jažmiūskic yi 
NOWOGRÓDEK — kiesk St. Miukalskiego, 
N. ŚWIĘCIANY —— Księgarnia Т-а „В. 
OSZMIANA — Keiegarnia Spółdz. Naues, 
Р1Ч5К — Ksidjarnia Polska — St Bednowski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel Macierzy Szkosej. 
STOLPCE:-— Ksiegarnia “T-w2: „Ruch“. С ЭЙ 
ST. ŚWIĘCIANY — ul.-Rynek; 9, /N. Taraziejski. @ {581 
WILEJKA-POW. — ul. -Mickiewicza 240F; Juczewska. ©7 1(95 
WARSZAWA + Tawo Ksiag: Kol. „Ruch“. 5 nis 
WOLKOWYSK — Kaiegaraia T+wa „Ruch“. 3 

BARANGWIGGA — m. Szeptyciócyo — A. kawzuk { 26 
BIŁNIAKODĘE — Baisi У. į 
BRASŁAW — Krioparais Towa „Lot“. ‚ 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Maknewskiego. | 
DUKSZTY --- Baiet kołejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W. Wiońzimierow. | 
GRODNO — Księgzraia T-wa „iłuch : 
RORODZIEJ — Dworzec kolejowy —- K. Smarzyżski 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sidep „Jednošė“ 
+40A — uł Suwalska 13, S. Matecki. | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” i : 

UTENOS | 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ma str. 2-ej i 3/eį 40 groszy: Za tekstem 15 groszy. Komusiksty ||| 
oraz nadesłane miimetr 50 gr. Kronika rekiamowa  mitimetr 60 gr. W N-ch šwigteczniych'oraž Z prowincji 0 25 proc. dro- | 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Bia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce de 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, „Za dostarczenie nureru dowodowego 20 greszy. — 

Akcja pomocy ludności 
© głodującej. | 

Wywiad z prezesem Zw. Ziemia 
p. Hipolltem Gieczewiczem. 
Na. dzień jutrzejszy wyznaczone » 

zostało pierwsze: posiedzenie Świeżo-*' 
obranego zarządu Komitetu Pomocy 
głodującym.. Ponieważ inicjatywa, f 
wołania „do. życia” takiego. -Komiie 
wyłoniona została przez stery rolni- 

- cze, które niewątpliwie wezmą na Si 
bie.groś trudów przy dalszem realizo-. 
waniu akcji pomocy, udaliśmy się da:- 
prezesa Związku Ziemian” p: Hipolita 
Gićczćwicza, prosząc 0 szczegółówe * 
informacje dotyczące tej sprawy. | 

— Wojakiej postaci wyraziła. sie 
pomoc rządowa, zapytujemy na 'wstę* 

  

    

      

  

    

Parlamentarne kłopoty Francji © 
Rząd Potncarego znowu |wysuwa kwestję о: ата ° 

PARYŻ. 16.I. Pat. Rada ministrów na dzisiejszem rannem. posiedze- 
niu upoważniła ministra Barthou do postawienia na wtorkówem /posiedze- 
niu Izby Deputowanych kwestji zaufania w związku z postawieniem rzą- 
dowego wniosku, zmierzającego do ponownego otwarcia trybunałów, znie- 
sionych w roku 1926. b 

PARYŻ. 16.11. Pat. Komisja finansowa lzby postanowiła” rozdzielić 
na poszczególne części całokształt artykułu о kongregacji,  wóbec czego 
rząd zamierza postawić kwestję zaufania z powodu tego. - rozdzielenia w 
chwili, gdy sprawa kongregacyj będzie omawiana w lzbie: «== : 

Rozpoczęcie budowy watykańskiego dworca kolei 
RZYM, 16 IL. Pat. Dziś rano rozpoczęto pracę przy budowie kolei 

i dworca „miasta Watykanu". 2 4 4 

Specjalny pociąg dworski dla Papieża," ------- 
BERLIN, 16 II. Pat. „Vossische Zeitung" donosi z”Rzyfju; że dyrek- 

cja kolei włoskich rozpoczęła pracę nad zbudowaniem Specjalnego. pocjągu PC 
dworskiego dla Papieża. Pociąg ten ma być podobny do-pociągu.dworskie. pie. —^ udaj > 
go króla włoskiego. jednocześnie ma być rozpoczęta budowa cdworca:wa"-* >. JaK wiadomo,. za. zgodą, Rządu, 
tykańskiego, który gotowy będzie już 'w sierpniu rb. Pozateny istnieje aa tMinisterstwo Pracy i Opieki: Społ 
jekt wydania specjalnych marek pocztowych ku uczczeniy jubileusz jca/ lej wyasygnowało na ten ceb miljon“ 
Świętego. is pietas) Vee otych ё д"' п 

. - sumy tej udzielane będą zasi 
Trakfaf pojednawczy INEA w Barla- PE (to: znaczy,” że -posz= у mencie gr czególne "osoby, korzystające :z "po- 

BUDAPESZT. 1611. Pat, Dnia 14 s. przedłożył minister Valko e Poj aka R 
parlamentowi do ratyfikacji traktat pojednawczo-rozjemczy, z Polską. W oo OR sum. koss 
umotywowaniu minister podkreślił kilkusetletnią przyjaźń polsko-wegierską, ż osfiwsa: (few ore ias 
niezamąconą nigdy przez żadną wojne. Przyjaźń” między obu narodami. nadesłai ch rzez 3 TE, r 
wyraziła się równ eż w serdecznem przyjęciu, któregó minister doznał w —^ R 4 UA BĘ 
Warszawie. 

Dwadziestoczteropodzinae żobrady parlamentu. estońskiego 
TALLIN, 16.11. PAT. Posiedzenie parlamentu 'estońskiego; Które roz- 

poczęło się wczoraj wieczorem o godzinie 5-ej, trwało do dziś do godziny 
4 min. 30, t. j. prawie 24 godziny. Frakcja agrarjuszy dążyła do wywo- 
łania kryzysu rządowego, nie chcąc zgodzić się na projekt rządowy.'0 po: 
mocy dla rolników. W ciągu 7 i pół godzin, z pośród frakcji agrarjuszy 
przemawiało 90 mówców. Z drugiej strony koalicja rządowa 'nie dopuszcza” 
ła do wywołania kryzysu gabinetowego i postanowiła wytrwać zwycięsko 
do końca. Przemówienie posła Martinsona trwało €1-godzin:= Był to res. 
kord długotrwałości mowy w estońskim parlamóncie.. Ani przótwać, ani £ 
zamknąć posiedzenia nie było można, ponieważ pos, Martinso, „posiadał Bt 
ciągle na sali niezbędne quorum. Po Martinsonie przemawiato jeszcze 
szereg mówców. Obecni byli w parlamencie przedstawiciele rządu. Prezy- 
dent republiki estońskiej kilkakrótnie przybywał w ciągi nocy do parla- 
mentu. Dopiero dziś o godzinie 4 min. 30, rw also abecnychona 
sali posłów okazało się, że niema wymaganego -qtórum, w RA Ё 
stało zamknięte to historyczne posiedzenie parlamentu estońskiego. 

5. Renta dla wdów po Pawie Radiczm-i. Basgariczkn. 
BIAŁOGRÓD, 16. It. PAT. Król podpisał dziś ustawę, przeznaczającą z 

budżetu zwyczajnego państwa miesięczną rentę w wysokeści 5 tys. dynarów dla 
dów osłach Pawle Radiczu i bassariczk jwni AEA ы į „wieku-;. 800 pala dla każdego z ich dzieciaż do dnia dojścia e noletaioė, Lia i eis i akis a 

Rekonwalescencja kióła Jerzego siem musimy nieść pomoc. 
LONDYN. 16.11. Pat. Z Bognor donoszą w biuletynie urzędowym, hai dc ORNE ZY będzie udziela 

że król mógł wstać wczoraj z łóżka o własnych siłach i zrobić samodziel. * RE A AA najwi х nie kilka kroków w kierunku wagi, ustawioniej w sypialni. Okazało się, S ini będeiech musieli pošwi lam 
że choremu przybyło znacznie na wadze. Jednakże okres rekonwalescencji, twie szkolnej, tokatiniając 44 szko zdaniem lekarzy, jeszcze nie nadszedł, łach. Pociągnie to za sobą trochę wy 

Stan zdrowia Trockićgo budzi obawy datków nakładowych w. postaci ząku 
BERLIN, 16 Il. Pat. Korespondent štambulski „Vossische Zeitung“ gg. PU misek, kubków, wydatków na drze 

nosi, że stan zdrowia Trockiego uważany | i st za niepokojący. Trocki na FO. 10 Zotowania strawy i tp. Ponad 
być ciężko chory na wątrobę. Koresporidept. przytacza jednocześnie: pogło 10 Pależy pomyśleć, i o. dzieciach. 
ski, że Trocki od wczoraj już nie znajduje Się w konsulacie rosyjskim, lecz Z9S!aiących: przy rodzicach Oraz .0 'd 
że został przeniesiony do portu w Mundanier, a stamtąd do miasta Brus aS którzy : absolutnie nie mają 

“tei I k pi Sa = 4 BOYS CRY W DRBOCKJGZ móc? sy. Korespondent stwierdza, że spr tej pogłoski okazało się ja kis p ma # 
czą niemożliwą. tr jsisbasdjen foisłaisigą w si i iniejscowych komitetów. . / . 3 

Olhrzymi pożar w dokach Buenos-Alres "| — Czy, organizacja | mes pie 
Samochody spłonęły. — aikohol uratowany. - a Ao ie. O RAYRESH p 

BUENOS-AIRES, 16. Il. PAT. Na terenie doków "Buenos-Aires WySiicŃŁ | srowejni "będą istniejące jeż przy! S 

        

       

   

    
    

  

   
   

  

  

   

prowadženiė, akcji. ratowniczeį potrze- 
* ba- będzie: conajmniej trzech i pół <miłeuą 
jonów,"pomoc zaś czynników miejsco "| 

’ wych nie przewyższy sumy. 16.000. zł. 
jakie śą rozmiary głodu? | 

zss:d rudno < ekreślićc to - cyfrowo: 
Klęska głodu -jest'w tym roku wyj. 
tkówo dużą.. Normalnie wielu. wł 
ścianomo nie. wystarczają. zapasy, chle 
ba, to też brak: ten zapełniają żiemn 
katie: "W fym'rokli niema ziemniaków. 
przyńajmniej _ jest ich, b. mało, © 
warza. Sytuację bez wyjścia. | -.-- 

Są: już doniesienia lekarza powia- 
towego 0: tyfusie "głodowym w pow astawskim. - 

   

   
    

   

   

  

    
   
    

    

   

Bra ы : 
„Ciežki.ten stan materjalny --ludno- 

ście stwarzacpodatny grunt dła' zgitac 
antybaństwowej, wobec czego ingeren 
cja. jest konieczną, jest obowiązkie. 
państwowym. --: łe dw 

” Liczba osób, które. trzeba będzi 
dożywiać, wynosi przeszło 60 tysięcy, 

   
   
   

  

  

  

         
  

    

   

     

    

        

   

w piątek olbrzymi pożar, który przybrał katasttofiine rozmiary, płomienie ob=_. yty PSU ej A. Эх 
jęły składy wielkich ilości alkoholu. Alkohol ten ckeplodował czem 'wybucia | ach komisje V 6pieki społecznej "pó" > 
zd odczuło niemaj w bej Aorotipawafi Po ki kanasti Nan "zało, Stwiefdzeniu, że Skład i daje“ L RS 
wej udało się ogień ugasić. Dwie osoby zostały poranione. o 0. .Tancję” należytego 'wypeł aiw 

: РАКУ2,‘|6.‘П. PAT. Agencja Havasa donosi = Buenos Airas, 26 sikody; wy“ ea ca 4 Ro \ ›ъ‚{эі:; j 
rządzone w tamtejszym porcie przez pożar,  ocenioRe są ;'na kilkanaście : miljonów d koinė iais i 3 

pesetów. Pożar zniszczył około 700 samochodów. Starż, ogniową . zdołała uchronie 4280 Z KOmitė Jdą przed AT przed pożarem około 7 miljonów litrów alkoholu. . е 2 L afis 8 aso A = 
—— 199 03 1 Z WEIABI : czycięłst ‹ „0 Ari dai aka LIST DAR UZTALR ou < ооы nit Wieści z mefeorologicznego frontu  . sgoweśo: Komisje” "opieki" społecznej. 

  

iiewiele dotąd pratowały,” to też (tru 
dno' mówić teraz o nich konkretnie. 

— Z tego, co p. Prezes mówił 
wynika, ze przyznana pomoc nie za- 
żegna głodu? - 

— Stanowčzo nie, ale prócz: 
'Mocyw formie dokarmiania proj 
wana jest druga, w postaci duż 

 inwe$tycyj drogowych jak przyšpiesz 
nia budowy kolei Druja— Woropaje- 
„wo, budowa '$żoś i t. p. sa 
-_ Organizując akcję” społeczną "bę: 

    

     

    

    

    

    
     

      

   

Ocieplenie 'w Angiji-i Francji. 0 3 — 
LONDYN, 16 II. PAT. Dzisiejszej nocy nastąpiło lekkie pódniesieńie temperą- 

tury w Londynie i okolicach. W Londynie rozpoczęła" się. nawet odwilż. 4 
PARYŻ, 16 II. PAT. W Paryża. i. ok6ficach: "zanotowano lekką zwyżkę temipera- 

tury. Dziś o godzinie 4-ej rano termotetr wskazywał, + 4 stopnie: 00 ve! 

Jezioro zurychskie zamiarzło: 503% 5 1. < 
ZURYCH, 16 IL. PAT. Jezioto żurychskie całkowicie zamiarzio' tak, że musiano 

wstrzymać ruch parowców. W dniu dzisiejszym w całej Szwajcarii mroży $ wiatry. 

Wylew Strumy i Maricy; Jų й 
ATENY, 16 II. PAT. W następstwie długotrwałych des Strumą i Marica 

wystąpiły z brzegów, zalewając pola oraz przerywając połącze: olejowe i telegra“ 
ficzne z Turcją. Szkody, wyrządzone przez: wylew, sąpolbtzymia.: Į Eil rea "o dziemy musieli” zwrócić się © pom 

W Berlinie mrozy zelżały — Spekulacja“ węglem trwa. / do innych dziełńic, - Nasi przedstawi- 
BERLIN, 16 II. PAT. Pomimó tego, że mrozy zelżały od wczoraj, w dalszym Ciele pójądą nią miejsce aby przedsta 

ciągu trwa w Berlinie i w innych wielkich miastach niemieckich brak. węglą į kartofli. wić "stan rzeczy i poprzeć 
Prezydent policji beriińskiej nakazał: przeprowadzenie sgiisu i kontroli cen w skła W najbliższych * dniach * Komit dach Bano, by zwalczać pasek pa kartelio, Riakė gaintitao anciu złecił telegraficz=" wyda odezwę, 'a: jak” Się dowiaduj 50 
nie kopilaiom Nadrenji utrzymanie jp acy Bor e w. RMD 4 Pota: by ułatwić podobńą Odezwę ima wydać JE. k 

trzenie ludnaści el. | zaopatrzenie ludności w węgiel. 
Arcybiskup R. Jąłbrzykowski. Należy 
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Sytuację: * ekońomiczną, wówczas... akcja naszą Spofka Się z poparciem ca-- 
wówczas elemetńty  przewrotowe mo: łego narodu polskiego. * W. 7. 
gą # łatwością wyżyskać” narodii nie: ) Ё М 
mieckiego niedolę i rozpacz, . Od'Redakcji: Wiašnie z uwa: | 

Inńemi i prostemi' śłówy: | Ješli gi na to, że głód powstały na tlė ka“ | 
mas '2a'Bardzo pocišniečiė tak žwane. tastrółalnego niedoboru ziemiopłodów 
mi „repatacjami“ i kortrybucjami, my przy realizacji zbiorów w r. 1928, wy 
damy'tólgę mońarchicznym w kraju Korzystywany jest w wiadomiych. ce 
aspiracjom 1 taką w Niemczech wzno- łach przez czynniki antipańistwowe, — 
wimy monarchię, że * nietylko najbliż- a Sowiety już uczyniły odpowiedn 

gest propagandowy przez zaofiarowa szym śąsładóm wraz ź Anglją w_pię- WO 
ty pójdzie Jecz' całej  Europie—ieżeli nie żbóża dla głodnych — bylibyśmy. 

‘ zdania, że akcja ratownicza. powinna 

  

do 'niej popchnąć .. zagrafiita, das 
Ausland. | wówczas” zagranica 
odpowiedzialną będzie Z stroju: 
republikańskiego w Niemczech. ' 

Ewentualne — pisze dr Marxo' już 
bez ogródek — rozpętanie ° 516 ' mońat* 
chizmu w Niemczech zależne” jest od 
obrotu jaki weżmie sprawa” repara- 
cyj.. jest ona obecnie w rękach. rze: 
czoznawców. Naród niemiecki stoi 
przy Konstytucji Wejmarskiej-<ale— 
ale niech zostanie przecenioną 'ždol- 

  

  

   

  

    

  

   

  

  

nie całemu Światy. 
ność płatnika Niemiec (die Leistings= 
fahigkeit Deutschlands); niech —naród 
niemiecki skazany będźie na dźwiganie 
nadmiernych, nie do wytrzymania cię 
żarów, któreby pogłędlły:jegó! fataltią : 

"paryskim' rzečžozhawcom 
'go Kaličlerza niemieckiego: 

Taki jest misterny i zjądliwy aide- 
memoire pódstinięty właśnie rózsiadu- 
jącym Się za konierencyjnym stołem 

i ‚ przez byłe- 
Jacz. 

mieć jaknajmniej cech filantropji spo“ | 
łecznej, natomiast jaknajwięcej wyka-. 
żać powinna udziału Państwa w sen- 
sie pomocy pieniężnej. Do tej spra . 
wy zresztą jeszcze powrócimy. 

х
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ECHA KRAJOWE 
  

Obrady wojewódzkiego Komifefu Regionalnsga 
NOWOGRÓDEK. Wczraj odbyły się о- 

erady połączonych sekcyj ogólno gospodar- 
ezej i rolnej Wojewódzkiego Komitetu Regjo- 
nalnego. Obradom przewodniczył Wojewoda 
Beczkowicz. Wzięli udział w nich: dyrektor 
Banku Rolmego, poseł  Taurogiński, poseł 
Rdułtowski, przedstawiciele organizacyj rolai- 
czych, związków i samorządów. Poseł Tau- 
rogiński, rozpoczynając swój referat na te- 
mat współpracy samorządu z organizacjami 
rolniczemi, podkreślił konieczność skoordyno- 
wania tej pracy, wychodząc z założenia in- 
strukcyj Ministerstwa Rolnictwa. Przy pomo- 
cy odpowiednich wykresów objaśnił o podzia 
je organizacyjnym kontroli wykonywanych 
prac w terenie, wreszcie podziału subsydjów 
i dotacyj państwowych i samorządowych. 
Po referacie posła Taurogińskiego wywiązała 
się dłuższa dyskusja, zapoczątkowana przez 
starostę lidzkiego p. Bogatkowskiego, który 
omawiając współpracę samorządów z orga- 
nizacjami rolniczemi dowodził, iż nie można 
tą pracą obciążać jedynie samorządy i prze- 
rzucać na nie wszystkie kwestje związanie 
z wydatkowaniem pieniędzy, a przedewszyst- 
kiem należy większość prac przerzucić na or- 
ganizacje, przytem wysunął następujące te- 
zy: 1) jako zasadniczą konieczność utrzyma- 
mia społecznych organizacyj rolniczych, 2) 
iż na danym terenie istnieć może tylko jedna 
organizacja, przyczem w razie niedojścia do 
B ączenia T-wa Rolniczego i Związku Kółek 
olniczych, wybrać tylko jedną z nich do 

współpracy, przechodząc nad innymi do po- 
rządku dziennego, witeszcie 3) że opłacanie 
instruktorów rolnych przez samorządy po- 
winno być. całkowicie utrzymane. Poseł Rduł 
towski wypowiedział się przeciwko koncepcji 
p. starosty Bogatkowskiego, abstra hując od 
kwestji połączenia się dwuch istniejących or- 
ganizacyi, gdyž sprawa ta jest obecnie na naj 
lepszej drodze — dowodząc iż prac: instru- 
ktorów będą tylko wtedy wydatne, gdy będą 
rowadzone pod kierownictwem organizacji 
łachowych, to też powinni być oni przyjmo- 
wani przez samorządy, lecz tylko w ścisłem 
orozumieniu z organizacjami i przekazywani 
ym organizacjom do prowadzenia prac. Sa- 
morządy powiny ograniczyć się tylko do kon 
troli finansowej. Następny mówca p. Brochoc 
ki (przedstawiciel Związku Ziemian) dowo- 
dzi, iż projekt posła Taurogińskiego o orga- 
nizacji współpracy samorządów z organiza- 
cjami rolniczymi jest rewolucyjnym ze wzglę- 
du na bardzo znaczne wprowadzenie do pra- 
cy kierowniczej czynników społecznych. Przy 
puszcza przytem, iż projekt ten się nie utrzy- 
ma ze względu na zaborcze intencje samorzą- 
dów. Po bardzo długiej i zaciętej miejscami 
dyskusji zabrał głos wojewoda Beczkowicz, 
reasumując wyniki wzajemnej wymiany zdań 
i stwierdzając na podstawie 3 letniej pracy 
na tym teitnie, iż współpraca samorządów z 
A rolniczymi istniała stale i pra- 
wdopodobnie istnieć Dędzie i nadal przy wza- 
jemnej życzliwości i bez zatargów. Odsuwa 
obawy rzekomego odsuwania od współpra- 
cy czynników społecznych; fakt ten nigdy 
nie miał miejsca i w przyszłości mieć niż bę- 
dzie, czego dowodem jest przekazanie prac 
tych samorządom, które są przecież niczem 
innem tylko czynnikiem społecznym. Po przer 
wie omawiano sprawy Iniarskie. Równocześ- 
nie ź sekcją ogólno gospodarczą i rolną obra- 
dowała sekcja kulturalno - oświatowa, któ- 
rej posiedzenie wypełnił całkowicie bardzo 
ciekawy referat naczelnika Młotkowskiego o 
szkołach utrakwistycznych. Referat poparty 
obserwacjami zaczerpniętemi ze zwiedzania 
szkół utrakwistycznych na terenie czterech 
województw, dał całokształt  dotychczaso- 
wych wyników poczynań Rządu w tej dzie- 
dzinie. Rozpoczynając swój referat p. Młotko- 
wski naszkicował historję powstania szkoły 
utrakwistycznej i zastosowanie tego typu w 

Belgii, gdzie dzieci uczą się w dwuch języ- 
kach pod jednym dachem, ale w dwuch od- 
dzielnych klasach dla każdego języka. U nas 
natomiast poszczególnte przedmioty naucza- 
ne są w jednym lub drugim języku po równej 
ilości godzin dla każdego języka i tak np. na 
naszym terenie w szkołach utrakwistycznych 
polsko - biaioruskich w języku polskim wykła 
dane są: polski, geagrafja, historja i ćwicze 
nia cielesne, w języku białoruskim: biało- 
ruski język obcy, przyroda i religja. Religja 
jednak nauczaną jest w większości po rosyj- 
sku, szczególnie, -gdzie dzieci są prawosław- 
ne gdyż większość księży prawosławnych nie 
włada językiem białoruskim. Dalej rachunki 
prowadzone są w języku białoruskim w ciągu 
3 lat, natomiast rysunki po polsku również w 

RÓŻNE SPRAWY. 
ZGON RAKOSI'EGO. 

Jeżeliby istniał gdziekolwiek na kuli 
ziemskiej międzynarodowy Pałac 
P rasy musiałaby w chwil obecnej po- 
wiewać na jego szczycie czarna chorą- 
giew spuszczona do połowy masztu. 

Umarł w Peszcie 87-letni Eugenjusz 
Rakosi nestor dziennikarstwa, lub jeśli 
kto wofi, publicystyki, gdyż wielki dzie 
nnikarz węgierski władał też piórem pu 
blicysty politycznego narówni 2 ш- 
minarzami prasy wszechświatowej. A 
powaga jego była tak wielka, a mir, 
którego w ojczy źnie zażywał tak pow- 
szechny że pomimo aż nadto wyraź- 
nych jego przekonań politycznych, po- 
mimo niezaprzeczonej wojowniczości i 
krewkiego temperamentu, od wielu już, 
wielu lat utarło się zwać Rakosi'ego 
„przewódcą' i „reprezentantem publi- 
cystyki i prasy węgierskiej. 

Zamłodu o literackiej tylko marzył 
karjerze i rozpoczął ją świetnym sukce- 
sem komedji „Ezop“. Poczem thuma- 
czyl Szekspira i greckich dramaturgow, 
pisał oryginalne tragedje i komedje, tu- 
dzież powieści. Trwało to dopóki nie 
zakosztował gorączkowej, nie znającej 
wytchnienia pracy dziennikarskiej a га 
razem wszystkich pasjonujących emo- 
cyj i —ach! — goryczy dziennikarskie- 
go zawodu. W pierwszej gazecie, gdzie 
zaczął pracować stale, w „,„Pesti Naplo* 
doszedł siedmiomilowemi . krokami do 
jednego z naczelnych stanowisk. W 
1875 natura wilka porwała do tasu. Ra- 
kosi zakłada Teatr Ludowy i prowadzi 
go: znakomicie lecz krótko. Wraca do 
dziennikarstwa — i to już na zawsze. 

W 1881-szym zakłada wielki dzien- 
"nik „Budapesti Hirlap* i jest jego kie- 
rownikiem w charakterzę naczelnego 
redaktora, aż do raku 1922-go. Od ro- 
ku 1922-go był już tylko stałym gazety 
współpracownikiem. Pisał artykuł wstę 
pny — prawie codzień. 

Po wojnie był Rakosi najżarliwszym 
w prasie węgierskiej propagatorem re- 
wizji Traktatu Trianońskiego. Wolno 
wyrazić się, że cały poświęcił się tej 
idei — stojąc jednocześnie bez zastrze- 

      

  

ciągu 3 lat. W następnych latach języki już 
co do tych przedmiotów zmieniają się. Prze 
chodząc do obserwacji, poczynionych w tut. 
szkołach referent dochodzi do wniosku, iż po- 
ziom nauczania jest niski, podręczników jest 
mało, dzieci natomiast uczą się gorzej, niż 
np. w szkołach utrakwistycznych w wojewó- 
dztwie lwowskim i wołyńskim, przyczem 5- 
ły nauczycielskie w tamtejszych szkołach są 
o wiele lepiej przygotowane i zupełnie dobrze 
opanowują oba języki; u nas jest gorzej z 
następujących przyczyn: 1) większość nau- 
czycielstwa są to siły przyjezdne, które do- 
piero muszą uczyć się języka białoruskiego, 
co im przychodzi z trudnością, 2) nauczy- 
cielstwo z miejscowych sił również zupełnie 
dobrze nie opanowuje języka i w zasadzie 
używa gwary białoruskiej, tworzy w załeż- 
ności od potrzeby nowe słowa a nie umie 
czystego języka, 3) nauczycielstwo z daw- 
nych sił rosyjskich dodaje tylko do słów ro- 
syjskich końcówki białoruskie i to jest naj- 
szkodliwsze. W konkluzji referent uważa, że 
przedewszystkiem dla usunięcia tego należy 
przygotować gruntownie nauczycielstwo do 
przyszłych prac. W dyskusji jaka się wyło- 
niła, poszczególni mówcy stwierdzili koniecz- 
ność roszerzenia i pogłębienia nauki języka 
białoruskiego w seminarjach nauczycielskich. 

  

NOWOGRÓDEK. 

— Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 
Wczoraj odbyło się tu posiedzenie Wojewódz 
kiego Komitetu Powszechnej wystawy Kra- 
jowej w Poznaniu. Ze sprawozdania sekre- 
tarjatu okazało się, iż komitet z, mierza prze- 
dewszystkiem do zapewnienia zniżek kolejo- 
wych większych, aniżeli będą one stosowane 
dla wycieczek woj. centralnych, co jest cał- 
kowicie naturalne, gdyż odłegłość tu jest więk 
sza. Następnie uzgodniono, iż w poszczegól- 
nych powiatach przy biurach oddziałów po- 
wiatowych utworzone będą komitety powia- 
towe, które regulować będą kwestję wycie-. 
czek. Na, przewodników wycieczek kierowa- 
ne będzie nauczycielstwo, na co już Kurato- 
rjum wyraziło swą zgodę. Wycieczki, zwie- 
dzające wystawę, zwłedzać będą również go- 
spodarstwa wzorowe na Pomorzu i brzeg pol 
ski. Wojewoda Beczkowicz oświadczył że 
Rząd, przykładając wielką wagę do wystawy, 
wydelegował już z Ministerstwa Spraw Wew 
nętrznych jednego łącznika, a Ministerstwo 
Rolnictwa poniesie koszty podróży kilkuna- 
stu działaczy rolników z terenu województwa 
jak również tam, gdzie samorząd wyśle na 
swój koszt trzeciego (i w tej proporcji dalej). 
Kwestja zbierania eksponatów przemysłu lu- 
dowego uległa o tyle zmianie, że zbierane 
będą nietylko tkaniny, jak było dotychczas, 
ale wszystkie eksponaty pochodzące z twór- 
czości przemysłu ludowego. 

GRO GSA RANA SZARPAK RZ, 
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m Z Persji powrdciszy, pro- 
E wadzę jeszcze tylko bardzo krótki 

czas OSTATNIE LEKCJE wyrobu 
dywanów oryginalnych perskich, na 
które zostaną przyjęte panie i pano- 
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rzeń po stronie węgierskich najbardziej 
zdecydowanych monarchistów. 

Po niedawno odbytej podróży do 
Rzymu — wespół z lordem Rothermere, 
z którym go łączyły bliskie stosunki — 
i pa zetknięciu się tam osobiście z Mus- 
solinim, odstąpił Rakosi od dotychcza- 
sowego swego prostolinijnego legity- 
mizmu, godząc się nawybór króla. 

W ostatnich zaś czasach poszedł da 
lej jeszcze oświadczając, że ca do re- 
wizji traktatu z Trianon, to opinja pu- 
bliczna miałaby najświętsze prawo do- 
magać się rewizji nawet... wbrew rządo 
wi, wobec którego dotąd Rakosi nigdy 
nie zajmował opozycyjnego stanowis- 
ka. Wystąpienie to wciągnęło go jeżeli 
nie do walki z prorządowemi sterami 
to do wymiany polemicznych wypadów 
— na co już sił sędziwemu, tak bardzo 
sędziwemu znakomitemu » publicyście 

nie starczyło. 
Do ostatniego tchnienia zachował 

podziw budzącą jasność i świeżość u- 
mysłu. Pióra z ręki nie wypuścił. jesz- 
cze ostatniego dnia przed zgonem ka- 
zał sobie czytać gazety, żywo interesu- 
jąc się bieżącemi sprawami. 

Zmarłemu z piórem w ręku dostoj- 
nemu przedstawicielowi i luminarzowi 
Prasy poświęcono w węgierskim sejmie 
gorące wspomnienie pośmiertne. Ка- 
kosi nie był nigdy parlamentarzystą. Za 
szczyt Ra i hołd który go spo- 
tkał był kompletnym wyjątkiem — 
na co zwrócił uwagę w przemówieniu 
swojem marszałek izby deputowanych 
Almassy. 

Dla wielkiego dziennikarza — mó- 
wił czynimy wyjątek, dla tego, który 
był jakby wskazany na wodza publicz- 
nej opinji narodowej, który był tym wo 
dzem a zarazem stróżem ideałów i aspi 
racyj narodu. Z ręki wypadło mu pióro, 
czynne bez przerwy od trzech ćwierci 
wieku. Był on najdoskonalszą inkar- 
nacją węgierskiego ducha narodowego, 
genjuszu węgierskiego. Rakosi -— 1u6- 
wił prezydent Almassy — nigdy w słu- 
żbę żadnej partji nie oddał swej pło- 
miennej duszy i swego podziw budzą- 
cego umysłu; niezłomne jego przekona 
nia nie służyły nigdy temu lub owemu 
„interesowi'* politycznemu. Był czoło- 
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Najlepszy 

Koncert Rosyjskiego Artystycznego Zespołu 
BAŁAŁAJKOWEGO 

pod kierunkiem E. LUBROWINA 
Do programu koncertu włączono dużo nowych i ulubionych przez 

publiczność utworów muzycznych i pieśni rosyjskich. я 

Bilety w kasie klubu od 10-2 i od 5-ej wiecz. 
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Wohee powodzenia, jakiem cieszy się nasz 

„BIAŁY TYBZIEŃĆ 
przedłużamy sprzedaż po CENACH ZNIŻONYCH 

dó dnia 23-go b. m. włącznie. 

Towary białe wszelkiego rodzaju 

Bielizna stołowa, domowa, damska i męska 

Chusteczki do nosa i ręczniki 

Wyroby: Sehziblera, Żyrardowskiej i Sehlóserowskizj M-ry 

Bracia JABLKOWSCY 
MICKIEWICZA 18. 
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wym szermierzem torującym drogę po- 
wszechnym narodu ideałom. 

Wielkie słowa. Piękne słowa. Gest 
przynoszący zaszczyt  peszteńskiemu 
Parlamentowi. Słowa te i gest podnosi 
my my, zdaleka, z najwyższem zadowo 
leniem i godziwą dumą — jakby: ty 
stali ota myślami przed nowym, wień- 
cami okrytym sarkofagiem przybywają- 
cym doPanteonu Prasy. 

CHERCHEZ LA FEMME. 

W Słowacji, na terytorjum etnogra- 
ficznem jednolicie słowackiem, niegdyś 
ną Węgrzech, obecnie w granicach Re- 
publiki Czesko - Słowackiej, w okoli- 
cy Trenczyna, dobrze znanej miejsco- 
wości, jest wioska Pobedin. Przed kil- 
ku laty, o kwadrans drogi od wioski, 
rozłożył się obóz cygański, nader li- 
czny, gdyż liczący siedmdziesiąt kilka 
„dusz* łącznie z dziećmi i tak sobie u- 
podobał miejsce czasowego popasu, że 
utworzył jakby jaką stałą kolonję cy- 
gańską. Sąsiedztwo to, w dodatku 
przeciągające się bez końca, rychło sta- 
nęło, jak to mówią, ością w gardle chło 
pom z Pobedina. Posypały się do władz 
skargi na nieustanne kradzieże doko- 
nywane przez cyganów. W ciągu trzech 
czterech ostatnich lat liczba skarg wzio 
sła do nieprawdopodobnej cyfry prze- 
szło dwóch tysięcy. Zawsze jednak ża- 
dnego nie osiągały skutku. Władze 
wciąż jakoś nie mogły znaleźć—to wy- 
starczających poszlak, to ważkich dowo 
dów. W rezultacie między wsią a obo- 
zem wytworzył się istny stań wojenny. 
Nadaremne były zabiegi gospodarzy z 
Pobedina u władz aby obóz cygański ru 
szono z martwego punktu i kazano mu 
przekoczować — gdzieindziej. Wresz- 
cie chłopi złożyli 20.000 koron czeskich 
ofiarowując je władzom — za tę tsłu- 
gę. Teź nic nie poniogło. Władze nie 
znalazły podstawy prawnej dla wyda» 
nia zarządzenia, o które dobijała się 
wieś Pobedin. 

Tedy — było to jesienią roku ubie- 
głego — chłopi pobedińscy postanowi- 
li sami „rozprawić się* z cyganami i 
„wykurzyć ich* gdzie pieprz rośnie. 

Jakoż akurat l-go października gdy 

Od dnia 15 do 25 lutego 

WYPRZEDAŻ 
POSEZONOWA 

artykułów wełnianych męskich i damskich 

korzystnego kupna towarów JĄ” 
najlepszego gatunku z rabatem 
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i kiermasz i fest, zahulano akuratnie w 
karczmie. Tańczono, ochocona się, pito. 
Muzyka siarczysta wciąż rznęła i rznę- 
ła od ucha. W kulminacyjnym punkcie 
zabawy — nie przerywając jej bynaj- 
mniej — opuściło weselącą się kom- 
panję czterdziestu najtęższych wć wsi 
mężczyzn (którzy się byli już wpierw 
oddawna zmówili) i pociągnęło — uz- 
broiwszy się dobrze w rewolwery, wi- 
dły, siekiery, młoty, drągi — ku obo- 
zowi cyganów. Dopadłszy do pogrążo- 
nego we śnie obozu chłopi uczynili for- 
malną rzeź, Pokaleczona i poraniono 
ciężko kilkunastu cyganów, dwóch za- 
bito; położono trupem Sześć kobiet z 
których dwie były w odmiennym stanie, 
i dosłownie pogruchotano kilkoro dzie- 
ci. A z jaką furją eksterminowano bez- 
bronnych, dowiodły figurujące na są- 
dzie jaka coerora delicti.. żer- 
dzie sosnowe, zaostrzone i krwią zla- 
ne, na które, jak na pikę, nasadzono 
dzieci, aby je potem cisnąć w powie- 
trze, jak to, bywa czynią w zabawie 
chłopaki „puszczający** z giętkiej pa- 
łeczki, nasadzone na jej koniec, jabłko 
lub kartofel. 

Po dokonaniu „najazdu banda wró 
ciła najspokojniej do wsi i kontynuowa- 
ła dalej weselić się i hulač w karcz- 
mie. Muzyka nie przestała grzmieć ani 
na chwilę. Słychać ją było aż w obozie 
cygańskim podczas dokonywania „wy- 
kurzania“ znienawidzonych sąsiadów. 
Weselono się w karczmie do białego 
dnia. Gratulowańo bohaterom wypra- 
wy ciesząc się głośno i bez miary że 
teraz juź cyganie czmychną za dziesią- 
tą górę i będzie się miało święty spo- 
kój. 

Już nazajutrz władze policyjne zwa- 
liły się na wioskę. Lecz w wiosce — 
jak makiem siał. Nikt o niczem nie wie, 
nikt nic nie widział, nic nie słychał. Czy 
kto czasem nie opuszcżał zabawy w 
karczmie? Broń Boże! Nikt się nie ru- 
szył. Poco miał wychodzić? Tak bylo 
wesoło! 

Oczywiście jednak, śledztwo mu- 
siało zrobić swoje. I oto — w chwili 
kiedy piszę te słowa = odbywa się w 
Trenczynie sąd nad przeraźliwymi wi- 

wypadły w Pobed inie jednego dnia inowajcami. Wyrokować będą sędzio- 

Walta s kalenfarz w Ramnnji 
Sprawa zaprowadzenia kalend 

gregorjańskiego w życiu kościelnem 
prawosławnej Rumunji nie została je- 
szcze definitywnie załatwiona. W Bu- 
kareszcie już od kilku dni toczą się 
obrady najwyższej prawosławnej in- 
stancji kościelnej, t. zw. św. Synodu, 
który, jak już prasa doniosła, rozesłał 
do wszystkich dygnitarzy kościelnych 
w państwie specjalną encyklikę, zarzą- 
dzającą, że obchód tegorocznych świąt 
Wielkanocnych odbyć się ma według 
nowego stylu, to jest dnia 31 marca, 
Zdawać by się mogło, że istota sporu 
została tem samem zlikwidowana. Tak 
jednak nie jest. Jak bowiem z rozmai- 
tych miejscowości na prowincji rumuń- 
skiej donoszą, głównie zaś z Bessara- 
bji, przypuszczać należy, że nie wszy- 
scy księża zdecydowani są respekto- 
wać postanowienie św. Synodu. Metro- 
polita bessarabski, Guri , wydał nawet 
specjalne orędzie do wiernych, w któ- 
rem oświadcza, że nie uznaje encykliki 
św. Synodu i w dalszym ciągu propa- 
gować będzie konieczność obchodzenia 
świąt według kalendarza juljańskiego. 
Podobne orędzie wydali biskupowie 
bessarabscy, Visarion i Justynian. Są- 
dzi się powszechnie, że obecnie w spra- 
wie tej zabierze głós patrjarcha buka- 
reszteński, Miron Christea, wchodzący, 
jak wiadomo, w skład Rady Regencyj- 
nej, który prawdopodobnie weźmie na 
siebie rolę pośrednika między św. Sy- 
nodem a duchowieństwem  bessarab- 
skiem. 

Ltrmiewcąry wylał 
W okolicach Puy-de-Dóme są rozsiane 

kopalnie radjum i miedzi. Eksploatują je tu 
i owdzie ale wszyscy wierzą, że jest jeszcze 
wiele żył, któwe nie zostały odnalezione. 

Zjawił się nagłe inżynier Schermuly, Nie- 
miec, który od dwudziestu paru lat obija się 
po świecie. Był w Brazylji, w Panamie i w 
Australji, wszędzie interesował! się bogactwa- 
mi ukrytemi w głębi ziemi. 

Otóż inżynier Schermuly zapewniał wszy 
stkich, že wynalazł znakomity przyrząd za 
pomocą którego nawet najgłębiej leżące zło- 
ża nie mogą pozostać w tajemnicy. Wyruszy- 
ła tedy cała komisja na przechadzkę a na 
początek postanowiono się przekonać czy 
nowy przyrząd określi miejsce starych, 
wszystkim znanych żył. * 

‚ 1 rezultaty przeszły wszelkie oczekiwa- 
na. 

Przyrządzik inżyniera wygląda na ma- 
tą szubieniczkę. Na żelaznym drążku zwisa 
coś w rodzaju niewielkłego pocisku. armat- 
niego, taki niby szrapnel tylko lekki i spręży- 
sty. Pocisk ten zrobiony z cienkiej srebrnej 
blachy zawiera w środku jakieś kapsle, nie 
kapsle, pigułki, nie pigułki — no słowem 
właśnie to co stanowi sedno rzeczy. Gdy in- 
żynier trzyma swój przyrząd pionowo - do 
ziemi i gdy w miejscu, na którem stoi jest 
w dowolnej głębokości złoże jakiegoś cenne- 
go naturalnego materjału, pocisk zaczyna wi- 
rować wokoło żelaznego drąga. jeśli wiruje 
szybko znaczy to, że złoże znajduje się płyt- 
ko, wolne obroty świadczą o większej odle- 

głości. 8 
Inżynier Schermuly definjował 2 - całą 

precyzją gdzie co jest, w jakiej obfitości, w 
którą stronę biegną żyły. Widzowie byli zdu- 
mieni. Złoża będące na głębokości 300 me- 
trów wprawiały pocisk niezwłocznie w ruch, 
Schermuly określał nawet jak daleko znajdu- 
ja się główne składy. 

Cała sztuka polega na tem, że trzeba 
zmieniać. ową tajemniczą kapsułkę. Wyna- 
lazca posiada ich 220. Każda ma inny dar: ta 
wykrywa złoto, ta srebro, tamta miedź, owa 
żelazo. Nafta, djamenty, węgiel, cynk, ołów, 
wszystko ma swoją. kapsułkę, wszystko 20- 
staje odkryte dzięki przyrządowi Schermuły. 

Przeprowadzono liczne próby w licznych 
miejscowościach. Nigdzie najmniejszej omył- 
ki nie zdołano stwierdzić. Parę, czasem КП- 
kanaście zmian kapsułek i Schermuly  wie- 
dział z całą stanowczością jakie są złoża pod 
ziemią. Oczywiście wszczęto natychmiast 
pertraktacje z inżynierem w celu odkupienia 
prawa używania jego epokowego wynalazku. 

wie przysięgli. Nie jest to bynajmniej 
idealny trybunał. Sędziowie przysięgli 
puszczają płazem nawet najjawniejsze 
zbrodnie, jakby zahipnotyzowani stra- 
chem aby przypadkiem nie liczyć się 
zamało... i z „afektem*, pad wpływem 
którego działał przestępca. W dodatku 
jakże często „komplet* sędziów przy- 
sięgłych idzie ślepo i bezwolnie za gło- 
sem i opinją przewodniczącego ławie 
sędziowskiej? Wiem coś sam dobrze о 
tem. Tyle razy, a w najdraźliwszych 
sprawach byłem przed wojną „starszy- 
ną'* sędziów przysięgłych. 

Lecz w opisywanym wypadku nie 
chodzi nawet o ten lub ów weredykt, 
który lada dzień zapadnie w Trenczy- 
nie. Są momenty w trencżyńskim proce- 
sie bardziej charakterystyczne 
dla naszych czasów. 

Przedewszystkiem —. przerażające 
zdziczenie 'cechujące. kr wawy 
napad. Toć-że przecie pobedińskie 
chwytanie dzieci „na pikę* jakby Ży- 
wcem jest wyjęte z kronik... Trzydzie- 
stoletnieį Wojny. Magdeburskie ówcze- 
sne przypominają się okrucieństwa. 
Czyliżby całe trzy stułecia Chrześcijań 
stwa miały tak mało, tak bardzo mało 
uszlachetnić naturę ludzką! 

"Lecz powie kto może: Ha! Ciemne, 
biedne chłopy! Co dziwnego? 

Proszę posłuchać. Z czterdziestu u- 
czestników opisanej słowackiej Nocy 
św. Bartłomieja osadzonó na ławie o- 

skarżonych tylko czterech. Reszta... wy 
śliznęła się z rąk policji. Ale za to któż 
to $ą ci czterej matadorowie? Kwiat 

notabłów pobedińskich! Najpoważniej- 
si w wiosce gospodarze. Nawet Gejza 

Miłowic uchodzi ża najbogat- 

szego włościanina w całej 
okolicy! A stolarz Alojzy Brand- 

statter jest szefem straży ogniowej w 

Pobedinie. (Bo ów Pobedin, aczkol- 

wiek wioską zwany, zdaje się mieć 

wszystkie cechy miasteczka). Dwaj dru 

dzy, Cyryli Menlichar i Miklawic — 

jak widać z tego, co mówią na sądzie, 
bynajmniej do „ciemnych chłop Ww“ 

(np. w naszem „regjonalnem“ rozumie- 

niu) nie naležą. т 

L tacy ludzie przebijają 

dzieci zaostrzoną żerdzią, a 

nawylot 
sześcio- 

Szczęście Sanchez Gnerry 
Były premier hiszpański i przywódca 

konserwatystów a ostatnio głowa spisku 
przeciw Primo de Riverze uchodził za dziec- 
ko fortuny. Wszystko mu się wiodło, każde 
przedsięwzięcie udaweło. 

Najcharakterystyczniejszym dowodem te 
go szczęścia jest wedle Hiszpanów, rozmiło- 
wanych we wszelkich grach, loterjach i za- 
kładach pieniężnych następujący wypadek: 

W r. 1922 na wielkich wyścigach kon- 
nych w Madrycie był obecny Sanchez Guerra 
Do głównego biegu, do derby hiszpańskiego, 
startowało 14 koni. Zakłady były oczywiście 
kabsałne Wygrał zdecydowany outsider, 
nędżna szkapa Ruban, która nigdy przedtem 
(ani później) nie wygrała żadnego: biegu. 
I okazało się, że na Rubana stawiało tylko... 
8 osób. Z tych 7 zaryzykowało najniższą 
stawkę t. j. 10 pesetów, ósmą był Sanchez 
Guerra — postawił on całych 500 pesetów. 
To też zgarnął on całą pulę — ni mniej ni 
więcej tylko 200.000 pesetów. Od tego cza- 
su szczęście jego stało się w Hiszpanii przy- 
słowiowe. Nieudana eskapada w Walencji 
zadała poważny cios tej reputacji. 

  

Sufuczne traskawki po 125 К salolia. 
Niełada przyjemność mieli w zeszłym 

tygodniu członkowie francuskiej Academie 
des Sciences. Prezes ich pan Mangin przed- 
stawił im kilkanaście słoików pełnych wspa- 
niałych truskawek. 

W styczniu świeże truskawki! ' Nawet 
uczeni nie mogli, pozostać obojętni wobec 
takiego zjawiska. Rzucili się ttumnie do słoi- 
ków, dwa stłukli podczas popychania wza- 
jemnego resztę opróżnili w przeciągu paru 
minut. Dopiero wówczas, oblizując się je- 
szcze po smakowitych owocach, wysłuchali 
historji truskawek. 

Dwie ogromne lampy o sile 1,200 wattów 
każda umieszczona nad krzaczkami truska- 
wek (na wysokości 1 mtr 20 cm.) našwie- 
tlały je bez przerwy przez 40 dni czyli przez 
960 godzin. Lampy miały ruch obrotowy i 
wirowały wokoło truskawek. Kosztowało to 
dość drogo: zużyto 11.590 hectowattów ele- 
ktryczności czyli na 10.000 franków. W ten 
sposób jedna truskawka kosztowała 125 fran- 
ków. Wobec tego praktycznie sposób. ten 
narazie nie ma żadnego zastosowania, tylko 
miljonerzy mogliby sobie pozwolić na podob- 
ny-luksus. Uczeni debatowali nad możliwo- 
ściami zmniejszenia siły lamp z jednoczes- 
nem zwiększeniem światła żółtawo-pomarań- 
czowego, które ma być specjalnie ożywcze. 

©. 

Przy dolegliwościach żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdęciach 
zgadze, odbijaniach, ogólnem  podrażnieniu, 
bólach głowy migrenowych, zastosowanie 
1-—2 szklanek naturalnej wody gorzkiej „Fran 
ciszka-Józefa* wywołuje doskonałe opróżnie- 
nie przewodu pokarmowego. Opinje szpitał- 
ne wykazują, że nawet obłożnie chorzy chę- 
tnie biorą wodę Franciszka-józeta i czują po- 
tem znaczną ulgę. Żądać w aptekach i drog. 

  

| WŁOS ū W zypęcanie, łupież. 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmiełowa* i 

£ Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

fi 0-1608 Wydz. Zdr. Pubie Nr 154, 
чца О GRĘ ECA НЕС УА ОО НЕО ЭНВ ЕЙ С ЕВ WAD OI 

„Mydło Chinowe - Chmielowe" (z 

B seckicgo; ui: Freta Nr 16. 

ОННЕ ZO а- a i ŻĄDBAJCIE | 
g* we wszystkich aptekach i — 
{ sisładach aptecznych znanego > 

5 Środka od odcisków z 
Ė Prow A PAKA. g 

Ezynny hilans handiawy jest 

najlepszą rzkojmią potęgi państwa 

letniej Arance Herac sam pan brand- 
meister rozwala czaszkę, że aż mózg z 
niej wyłata, paczem zaś jego towarzy- 
sze tak kopią nogami trupa, że jedna 
z niego zos, taje jakby krwawa miaz- 
ga, na którą rzuca się nawpół już przy- 
tomnia matka... Straszne rzeczy. Pot- 
worne. 

Stary żandarm Doleżal powiada na 
sądzie. „Wiele widziałem: okropieństw, 
ale to, cośmy na poranku 2-go paździer 
nika widzieli w obozie cygańskim... te- 
go daj Boże drugi raz w życiu nie zo- 
baczyč“. 

Teraz zaś — la pointe tego 
makabrycznego obrazu. Jej tylko bra- 
kowało! 

Oto zaraz pierwszego dnia rozpraw 
sądowych okazało się, że nie żadne kra 
dzieże niczem niepohamowane „wypro- 
wadziły wioskę z cierpliwości*. W obo- 
zie było dużo, dużo... prześlicznych cy- 
ganek. Zaczęła się niemi interesować 
młodzież męska wioskowa... ba, nie- 
tylko młodzież. Zaczęli „warjować” naj 
stateczniejsi — dotychczas — gospo- 
darze pobedinscy. Dziewczęta wiosko- 
we.i okoliczne, mężatki „zaniedbywa- 
ne'* znosiły wszystko cierpliwie — do 
czasu. Gdy jednak jeden z najurodziw- 
szych i najzamożniejszych kawałerów 
w Pobedinie zaczął bez ceremonji ga- 
dać, że się z cyganką ożeni — wówczas 

przebrała się miarka. 

Niewiasty pobedinskie, łącznie z 
wieloma okolicznemi, zawiązały „ligę* 
— i tak długo intrygowały i mężczyzn 
„urabiały* aż formalnie rzuciłyich 
na obóz cygański. One to były spręży- 
ną' całej afery. W ostatniej chwili na- 
darzył się im wyborny pretekst. Spło- 
nęły stogi wioskowe. Oczywiście pod- 

palili — cyganie! Hejże na cyganów!— 
No, i stało się. 

Komentarze zbyteczne. 

LONDYKSKIE TEATRY I ICH 
PUBLICZNOŚĆ. 

Charles Blake Cochran jest dziś w 

Anglji najwybitniejszym „człowiekiem 

teatru", Przedsiębiorca, organizator, re 

żyser.. a wszystko w wielkim i najwię- 

kszym stylu. On to stworzył taką in- 
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Poświęcenie pomnika Ś.p. d-ra Jana Bassanowicza. 
 MĘWERET AO Šiais 

jszyi obchodzoną, roczystość poświęcenia pomnika 
ie zmarłego przed dwoma laty wybitnego działacza 

ś. p. d-ra Basanowicza. Т Т i i 1- litewskiego 
jai pod U 

| Т ści. Po nabożeństwie żałobnem za—duszę-ś-p Ura Ba- 
 sanewicza odprawionem w kościele św. Mikołaja udano się na cmentarz. 
| Na czarnym, marmurowym pomniku tawionym— ч— 
| į į ferki ywióreje MAApIS: „Ś. P. Jan Ba- 
sanowicz założyciel „Auszra'*, uczony, ożywiciel narodu 1851 23-X1 —16-11 
1927 r. a niżej wyjątek z artykułu zmarłego umieszczonego w r. 1882 w 
czasopiśmie „Auszra* treści następującej: „Kiedy my w proch się obrócimy, 
jeżeli język litewski ugruntowany, jeżeli przez naszą pracę duch litewski 
wzrnocni się, wówczas nam i w mogile będzie lżej i weselej spoczywač“. 

      
     

Pómnik udekorowano wieńcami o barwach narodowych litewskich, a wśród 

| Po dokonaniu aktu pošwigcenia 

litewskiego. 

Basanowicza niewiele zrobiono w m 

Basanowicz przez cale swe życi 
Z krėtkiem pozdrowieni 

przez jego usta skład 
go. Duchawo są oni 
nad tak ciężką 

SET 

  

   narodu litewskiego | 

Uroczystość zakończona została 
litewskiego hymnu narodowego. 

K RO 
N EDZIEL 

17 Des 
Wstępna 
_ jutro 
Symeona 
rm 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zaidadu 
Meteorologii U. $. Iš, 

Wschóć sł. g, 6 m. 41 

Zach, sł. © g. 16 m. 26 

|   х ата 16 > R. 1049 7. 

Ciśnienie —Ё от 
Średnie w me | 7 
T ы Jemperaiura | - niec 

©pad za do- | 
hę na. m. l “ 

4 
przeważający ) Wschedni. 

4 Uwagi:  Pochmurno. Śaieg. 
Minimum za dobę —: 15%, 

ximum na dobę — 10'C. : 

"endencja haromeiryczna: spadek cišnienia. 
f r] : 

{ KOŚCIELNA. 
,  — Msza św. na intencję zdrowia J.E. 
ks, arcypiskupa Hryniewieckiego. W ponie- 
ziałek dn. 18 b. m. o godz. 9 rano w kapli- 
"Cy przed cudownym obrazem Matki Boskiej 

strobramskiej odprawiona zostanie msza 
W. na uproszenie zdrowia byłemu pasterzo- 

wi j. E. arcybiskupowi K. Hryniewieckiemu. 
_ _]. E. ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz 
2 powodu choroby zawiesił przyjęcia inte- 
tesantów. 
Am URZĘDOWA. 
@ „Audjencje u p. wojewody. W dniu 
*czotajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
dął na audjencji kpt. Hofbauera z D.O.K. [Il 
J! kierownika ośrodka W.F. i P.W. kpt. Ka- 
Walca, którzy zaprosili p. wojewodę Raczkie- 
Wicza. do komitetu honorowego zawodów 

Mi S 

Stytucję jak londyński Albert - Hall; on 
to „tchnął nowego ducha'* w angie!- 
ską revue. Znawca teatru wogóle 
>> pierwszorzędny. Autorytet. 

Cóż wielki producer teatral- 
Hy angielski, porównywany słusznie do 
„einhardta mówił świeża w obszernym 
intewiewie? 

— W Londynie — mówił — jest, 
zeba wiedzieć, aż 40 teatrów; praw- 
iwych teatrów. Ciężko prowadzić te- 
w Londynie. Kein Geschift! 
ny to interes. jeżeli powiem, że ze 
erdziestu teatrów londyńskich tylko 
ch dwanaście miało powodzenie w 
onie z 1927 na 1928 r. , to znaczy 

€ w ubiegłym, zakończonym sezonie 
*— fo da miarę jak rzeczą jest zawod - 
ną liczyć na dochód z teatru w 

ndynie. 

Publiczność teatralna londyńska, jak 
Tesztą dziś wszędzie, chce lekkiej stra- 

   

    

    

    

    

   

   

    

   

   

    

      

    

   

  

    

  

    

    

    

  

   

  

Wy repertuarowej. Ludzie są dziś 
wogóle znużeni. ePrzychodzą znu- 
€ni do teatru. Typowym dziś 
widzem w teatrze jest — jak wyraża- 
4 się Amerykanie — the tired bu- 

į Messman, znužony cztowiek, kto- 
y przez dzień cały interes swój prowa- 
Ził. Czy tak nie jest? W Paryżu jeżeli 
! Ciągu sezonu jedna sztuka arcy - po- 
ażna ma powodzenie, to już wiele! 

seinhardt raz po raz wystawia w Ber- 
inie sztuki sensacyjne. 

HW ubiegłym sezonie zdobyły w Lon 
nie powodzenie całkiem М у ] а- 
kowo właśnie sztuki serjo — jak 
P. Sheriffa „Journeys end rzecz 
ielce dramatyczna rozgrywająca się w 
opie na flandryjskim odcinku frontu, 

Sztuką typowo przytem kasowa. Utwór 
<eniczny poważny może liczyć dziś 
4 powodzenie jeżeli jest w ten lub ów 
Dosób sciśle związany z życiem na- 
"R aktualnem i jego sprawami. 

' Operetkę importuje Londyn z Ame- 
Jyki. Wiecznie jedno i to samo. Okrop- 
ly szablon. To też widać doskonałe, że 
bliczność ma tej operetki amerykań- 

kiej wyżej uszu. Nic dziwnego, że do- 
lownie żadna operetka nie miała w 
Ondynie ой dobrych trzech lat powo- 
żenia. I nie sądzę aby operetka w ie- 

nich od samorządu m. Kowna, b. wojskowych Litwinów z Ameryki, 
nauczycieli Litwinów i komitetu litewskiego w Chicago. Ba. 

on o tem, że Ś.p. dr. Basanowicz całe swoje życie poświęcał narodowi lit 
skiemu. Jako człowiek wielkiej kultury, jako broń wybrał oświatę, p 
sienie moralności umysłowego poziomu ludu, wzbudzenie w nim 1094 
dłegłości. Dzieło wszczęte przez zmarłego powinno być kontynu, 

* Z kolei zabrał głos imieniem Litewskiego T-wa Naukowej 
charakteryzując postać zmarłego jako wskrzesiciela narodoy» 
Za życia jeszcze budował sobie š. p. dr. Basanowicz dh 
to założona przez niego „Auszra“ krzewiąca zamiį 
stej, drugi — to Litewskie T-wo Naukowe skupź 

Przedstawicieł Zw. studentów Litwi 

przemówień zakończył przedstawiciel społeczeństwa 
skiego podnosząc zasługi ś. p. dr. Basanowicza, którego genjusz obudził 

rien ść ! Liininė 

zw. 

    

    

        

    

q idei litewskiej. 
pomniki: jeden — 

jące elitę społeczeństwa 

Ów podkreśla, że od czasu śmierci 
wskazań zmarłego i chociaż praca 

napotyka na wielkie trudności nie mależy zapominać o idei, którą zmarły dr. 
krzewił w narodzie litewskim. 

m z Litwy wystąpił komendant skautów litew- 
skich w Wilnie p. Żiżmaras (przybyły dopiero co z Litwy). Litwini kowieńscy 

ją hołd drogim prochom patryarchy narodu litewskie- 
zawsze z Litwinami wileńśkimi i razem z nimi boleją 

stratą. 
białoru- 

odśpiewaniem przeekówziemanjemr 

NIKA 
narciarskich w Wilnie o mistrzostwo armii 
oraz prezesa Rucińskiego w sprawach Stowa- 
rzyszenia kupców. 

Ponadto złożył p. wojewodzie pożegnal- 
ną wizytę nowomianowany prezes Sądu Okrę 
kowego w .Białymstoku p. sędzia Szyszko. 
Po kilku godzinach p. wojewoda oddał wi- 
zytę. 

MIEJSKA 
-— (o) Posiedzenie miejskiej komisji 0- 

grodowej. We wtorek, dnia 19 lutego, odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji ogrodo- 
wej z następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawozdanie ławnika o stanie kredytów 
działu ogrodów w przyszłym budżecie 1929 
—30 r.; 2) sprawa Altarji wobec zawarcia 
umowy z Kurją Metropolitainą; 3) sprawo- 
zdanie ogrodnika miejskiego na kampanję 
WNE 

— Obchód 350-lecia U. S. 8. W dniu 15 
b. m. o godz. 17-ej przyjął p. wojewoda Ra- 
czkiewicz w pałacu p. marszałka Senatu Szy- 
mańskiego i ]. M. rektora Uniwersytetu ks. 
prof. Falkowskiego na konferencji w sprawie 
obchodu 350-lecia U. S. B. i udziału woje- 
wództwa wiłeńskiego w tym obchodzie. 

A I OPIEKA SPOŁECZNA. 
° — Inspekcja domów noclegowych i mis 
O COWEJ. W dniu 16 b. m. Am wj 

działu pracy i opieki społecznej urzędu Woje- 
wódzkiego p. K. Jocz, w towarzystwie radcy 
tego wydziału p. A. Trockiego dokonali in- 
spekcji domu nociegowego przy ul. Połockiej 
Nr. 4, schroniska dla podróżujących młodych 
kobiet t. zw. Hoteliku przy ui. Bazyljańskiej 
1 oraz misji dworcowej Towarzystwa Ochro- 
ny Kobiet na wileńskim dworcu kolejowym. 
Inspekcje prowadzone były w godzinach od 
10 do 12 w nocy ze względu na charakter 
wymienionych instytucyj. W domu noclego- 
wym przy ul. Połockiej obecnych było na 
nociegu w chwili inspekcji 115 osób, ciępłota 
była wystarczająca, dozór i porządek zada- 
walający. W schronisku dla podróżujących 
kobiet przy ul. Bazyljańskiej zastano osiem 
kobiet, korzystających z schroniska, stwier- 
dzono zupełny porządek i czystość. Misja na 
dworcu kolejowym wobec odwołania niektó- 

  

deńska mogła na nowo zdobyć pu- 
bliczność londyńską. Mojem zdaniem: 
operetka, jako rodzaj musical co- 
m e dy — skończyła się. Operetki mi- 
nął czas. 

Czy t. z. „revue“ ((rewja) začmi 
zupełnie operetkę, i miejsce jej, zajmie 
w upodobaniach publiczności? * Ow- 
szem, być może tylko... tylko nie mów- 
my o rewji będącej niczem innem jak 
szeregiem „numerów'* kabaretowych. 
Rewja o takim typie podobna jest jed- 
na do drugiej (a jakże trudno aby ka- 
żda z Kolei rewja była naszpikowana 
szlagerami!) i w rezultacie publiczność 
nie chce na rewje o'jednym wciąż typie 
chodzić. Revue jak ja ją rozumiem 
i jaką wprowadzam właśnie na scenę 
nietylko w Londynie lecz w większych 
miastach Anglji, powinna być prze- 
giądem życia aktualnego. 
Satyrytycznym, ironicznym, grotesks- 
wym... niniejsza. Byle to był przegląd 
aktualnego życia. Tego chce publicz- 
ność. Taki przegląd będzie ją zawsze 
interesowań O wiele więcej niż np. o- 
peretka... najbardziej fantastyczna. 

Koszty wystawienia byle sztuki w 
Londynie są niepom.ernie wielkie; pen- 
sje płacimy aktorom duże. Dlatego 
aby się wystawienie sztuki opłaciło trze 
ba ją grać wiele, wiele razy. Dopiero 50 
„kompletów pokrywa koszty premje- 
ry, dochodzące bardzo łatwo w pier- 
wszorzędnym teatrze londyńskim do 15 
tys. funtów. 

ileż razy trzeba sztukę wystą- 
wić aby taką sumę „odbič“ i jeszcze 
coś zarobić? 

Dlatego też tak ciężko prowadzić 
teatr w Londynie i tak rzadkie, tak nie- 
«miernie 1:adkie są „powodzenia“ 
wsród łoiiyńskich dziś imprez teatral- 
nych. 

Tak mówił mister Charles Bla- 
ke Cochran. 

Cz. ]. 

Adidas 

var 

rych pociągów mie wiele miała do pracy w 
chwili inspekcji, to też inspekcja ograniczyła 
mię jedynie do obejrzenia lokalu na dworcu 
oraz książki do ewidencji podróżujących ko- 
biet, które były pod opieką misji. Informacyj 
udzielała dyżurująca pracowniczka misji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Koło Polonistów. W niedzielę, dn. 17 

lutego 1929 r. o godz. 11 min. 15 odbędzie 
się zebranie sekcji hist.-lit. w łokalu Semina- 
rjum Polonistycznego (Zamkowa 11) na po- 
rządku dziennym: 1) Pogadanka o pierwia- 
stku artystycznym w krytyce literackiej kol. 
Z. Falkowski. 2) Sprawozdanie ze „Środy Li- 
terackiej“. Goście mile widziani. 

— Oraganizacyįne zebranie komitetu 
obchodu imienin Marszałka Piłsudskiego. Dzi- 
siaj w niedzielę 17 lutego odbędzie się w 
wielkiej sali Urzędu Wojewódzkiego zebra- 
nie organizacyjne komitetu obchodu imienin 
p. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 
marca r. b. jeśli jaka instytucja lub ktokol- 
wiek z osób zainteresowanych nie otrzyma- 
ły z jakiegokolwiek bądź powodu zaproszenia, 
życzy sobie wziąć udział w pracach komite- 
tu, proszone są o przybycie do Urzędu Wo- 
jewódzkiego na wzmiankowane na wstępie » 
zebranie. 

— W sali Ogniska Kolejowego w Wilnie 
przy ul. Koiejowej Nr. 19 w niedzielę w dniu 
17-1l 1929 r. o godzinie 18-ej profesor U. S.B. 
dr. Franciszek Bossowski wygłosi odczyt na 
temat „Prawo rzymskie wobec dziecka i ro- 
dziny”, zaś o godzinie 19 m. 30 odegrane bę- 
dą komedje Al. Hr. Fredry „Nikt mnie nie 
zna” i „Pan Benot* w wykonaniu zespołu 

*dramatycznego „Ogniska* pod reżyserją art. 
Reduty. 

RÓŻNE 
— Zaszczytne odznaczenie odważnego 

iryzjera. P. minister spraw wewnętrznych na- 
dał nowoustanowiony w roku 1928 „Medal za 
ratowanie ginących"  fryzjerowi w Wilejce 
Hirszowi Rudermanowi, który w dniu 21-5 
1924 r. z narażeniem własnego życia wyra- 
tował tonącego w rzece Wilji mieszkańca m. 
Wilejki Józefa Mleczko. 

— Śnieżyca powodem śpóźnienia się po- 
ciągu pośpiesznego. Wczorajszy pociąg po- 
śpieszny przybywający do Wilna rano opó- 
źnił się o cztery i pół godziny. Pociąg stał 
przeszło trzy godziny w pobliżu Łap z racji 
zasp Śnieżnych. Trzy łokomotywy wysłane 
specjalnie oczyszczały tor. 

— Bez pośrednika ani rusz.. Jak wiado- 
mo na skutek decyzji władz centralnych ko- 
lej odstąpiła pewrią część swych zapasów 
węgla dla sprzedaży pomiędzy urzędników 
państwowych w celu ułatwienia zaopatrywa- 
nia w węgiel, którego brak odczuwa się na 
rynku, w związku z panującemi mrozami. Ja- 
ko warunek dyrekcja kolei. postawiła opłatę 
gotówką za pobrany węgiel. Nie można po- 
wiedzieć aby było to wyjście z sytuacji. Wia- 
domo bowiem, że budżety urzędnicze są 
skromne i wydanie w połowie miesiąca 50 
złotych na opał dla bardzo wielu rodzin jest 
wprost niemożliwością. _ Uwarunkowanie 
sprzedaży opłatą w gotówce w praktyce u- 
niemożliwia korzystanie ze zmierzającego do 
usunięcia kryzysu opałowego zarządzenia 
władz centralnych. . 

Wegiel įednak jest urzędnikom potrzeb- 
nv Trza-kejatw mróz dotkliwie  przypo- 
mina o tem. Trzeba było znależć jakieś wyi- 
ście. Znależłi się tedy pomysłowi wynałazcy, 
którzy zaproponowali swoje usługi urzędni- 

kom. My — oświadczyli — kupimy węgiel 

za gotówkę, wam zaś odstąpimy na raty. Do- 

brodzieje! Filantropi! słowem do rany przy- 

łożyć. To, że za tonnę kosztującą na kolei 

45 złotych trzeba będzie zapłacić 65 złotych. 

to drobnostka, dostawa przecież coś kosztuje 

Nasuwa się pytanie, skoro dyrekcja ko- 

i zdecydowała się odstąpić węgiel to trze- 
ba było odstąpić w ten sposób aby mógł być 
kujeny, inaczej LCwiem pożyteczna e 

hmiar inicjatywa rządu chybia celu, u- 
miożliwiając tvlko żsiowanie rozmaitym *y- 
cerzom przemysłu. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). ms 

sze pożegnalne występy Karola Adwentowi- 
cza. Dziś Karoł Adwentowicz, przed  opt- 

szczeniem Wiłna, wystąpi dwa razy: o godz. 

4-ej p. p. — kreować będzie słynną rolę Fie- 

di w sztuce Lwa Tołstoja „żywy trup". Ceny 
miejsc zniżone. Ą 

Wieczorem o-godz. 8 m. 30 — Karol 

Adwentowicz wystąpi w roli Oswalda w 
„Upiorach* — Henryka Ibsena, poczem obie 
te sztuki schodzą zupełnie z repiertuaru Te- 
atru Połskiego. 4 

— „Dziękuję za stužbę“. Jutro Teatr Pol- 
ski występuje z premierą najnowszej komedji 
Włodzimierza Perzyńskiego „Dziękuję za 
służbę”, która w sezonie bieżącym w War- 
szawskim Teatrze Narodowym odniosła wiel- 
ki sukces. 

Sztuka wywołała zrozumiałe zaintereso- 
wanie, tem większe, że na premierze obecny 
będzie autor. Ceny Teatru Polskiego wyzna- 
czono od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. A 

— Dzisiejszy popis taneczny E. Bino w 
Teatrze Polskim. Dziś, o godz. 12 m. 30 p.p. 
wystąpi w Teatrze polskim zespół taneczny 

utalentowanej artystki Eugenji Bino. 
— Reduta na Pohulance. „Krąg intere- 

sów*. Dziś, w niedzielę, o godz. 16-ej przed- 
stawienie popularne dla najszerszych warstw 
publiczności wileńskiej — maskarady w 3-ch 
aktach |. Benaventa — „Krąg interesów" „w 
przekładzie T. Trzcińskiego. ; : 

— „Murzyn Warszawski“. Dziš powtó- 
rzenie cieszącej się nadzwyczajnem — роуо- 
dzeniem komedji w 3-ch aktach A. Słonim- 
skiego — „Murzyn Warszawski”, z udzia- 
łem Stefana Jaracza. 

— „Krąg interesów". We wtorek i śro- 
dę maskarada karnawałowa J. Benaventa 
„Krąg interesów". 

Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią zespołu Reduty będzie interesująca sztu- 
ka J. Szaniawskiego — „Adwokat i róże”, 
grana obecnie w Teatrze Narodowym w War 
Szawie. Premjera w przyszłym tygodniu, Bi- 
lety już do nabycia w biurze „Orbis”. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Barano- 
wiczach komedja ]. Korzeniowskiego „Wą- 
sy- i peruka“. й 

— Koncert rosyjskiego zespołu bałałaj- 
kowego Eugenjusza Dubrowina. Dziś, o g. 
8 m. 30 w Sali Klubu Handlowo-Przemysło- 
wego (ul. Mickiewicza 33-a) odbędzie się 
tylko jeden koncert zespołu  bałałajkowego 
pod kierunkiem E. Dubrowina. i 

Gra, śpiew i tańce rozentuzjazmowują 
słuchaczy, jest to bowiem istotnie porywają- 

ce widowisko. Koncerty takie zdarzają się 

naprawdę niezwykle rzadko. > 
To też zrozumiałem jest, że poprzednie 

konczrty cieszyły się wielkiem powodzeniem. 

Pozostałe bilęty w kasie klubu od 10—2 
i od 5 wiecz. 

— Koncert w Sali Kresowej W 
niedzielę 17 b. m. w sali Kresowej 
(Zawalna 1) odbędzie. się ciekawy koncert, 
w którym biorą udział: dobrze i zaszczytnie 
już znana w Wilnie artystka warszawska p. 
Helena Dal, której piękny mezzo-soprań w 
połączeniu z wysoce artystycznem wykona- 
naniem zdobył sobie powszechne uznanie, p. 
Mieczysław Worotyński potężny bas b. - ce- 
sarskiej opery w Moskwie, oraz znany i ce- 
niony wiolenczelista, prof. Franciszek Tchórz 

Dochód z koncertu jest przeznaczony na 
cele kulturalno-oświatowe związku młodzie 
ży ewang.-reformowanej im. Szymona Ko- 
narskiego. 

Bilety w cenie od 1 zł. 00 5 zł. są do 
nabycia w sali Kresowej od godz. 5—7 w. 
oraz przy wejściu na koncert, początek kon- 
certu o godz. 8 wieczór. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tajna gorzelnia. Onegdaj w dzień ko- 

misarze lotrrej kontroli skarbowej ujawnili na 
terenie powiatu wileńsko-trockiego dwie od 
dłuższego czasu prosperujące potajemne go- 
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1 unmnlęcie podręczników bolszewickich 
1 pimnazjów białoruskich. 

Już od lat kilku gimnazja białoruskie w 
Polsce posługują się na bolszewicką modłę 
wydanemi podręcznikami białoruskiej historji 
literatury M. Hareckiego w których pomijając 
już ich stałą nutę nienawiści klasowej do 
„panów* słowo „Bóg systematycznie jest 
drukowane z małej litery! 

Podręcznik ten wydany w Wilnie, ukazał 
się tu przed paru laty w nowem wydaniu, 
przyczem tak w zdaniach autora podręczni- 
ka, który nawiasem mówiąc, znalazł dobrze 
zasłużony „ciepły kąt* w czerwonym Mińsku, 
jak i w cytowanych przezeń ustępach roz- 
maitych autorów białoruskich, przeważnie 
ludzi wybitnie religijnych, zachowaną została 
w całej rozciągłości wzmiankowana już wy- 
żej bolszewicka manjera antyreligijna. 

Mimo że jesteśmy krajem katolickim i 
obowiązuje nas szkolnictwo wyznaniowe, 
opisane. bezwyznaniowe praktyki szkół bia- 
łoruskich są po dziś dzień jeszcze tolerowane 
przez Kuratorjum, 

Wszystkie dotychczasowe apele prasy 
w tej sprawie pozostały bez echa. 

Miejmy nadzieję że Kuratorjum *zwróci 
nareszcie uwagę na to rozwydrzenie biało- 
ruskich czynników szkolnych i położy kres 
skandalicznej historji] Mamy wrażenie że 
podręcznikami tymi musiałyby się również 
zainteresować i Referat Prasowy Starostwa 
Grodzkiego. 

Naostatek warto tu zaznaczyć jako mo- 
ment wielce charakterystyczny w całej tej 
sprawie że „Białoruska demokracja Chrześ- 
cijańska* miast tego by, jak oczekiwać na- 
leżało, wystąpić jaknajostrzej przeciwko ate- 
istycznym podręcznikom, zachowuje przez 
cały czas dypiomatyczne milczenie, bojąc się 
narazić na zarzuty wstecznictwa ze stronp 
białoruskich elementów komunizujących! 

SPORT —° 
Przed zawodami znarejarskiami o 

mistrzostwo Armii. 
Do komitetu honorowego zawodów nar- 

ciarskich o mistrzestwo Armji i m. Wilna za- 
proszeni zostali p. p. wojewoda wileński 
Raczkiewicz Władysław i prezydent m. Wil- 
na Folejewski Józef. 

Nagrody na zawody narciarskie. 
Na zawody narciarskie o mistrzostwo 

Armji ofiarowali cenne NĄ, pan minister 
spraw wojskowych, d-ca O.K.V., d-ca O. K. 
Ш, d-ca K.O.P. i d-ca 20 d.p., na zawody nar 
ciarskte o mistrzostwo m. Wilna wojewódzki 
i miejski Komitet W. F. i P.W. delegat Zarzą- 
du Gł. P.Z.N. na Wileńszczyznę p. Szwykow- 
ski Ludwik dom Sportowy Dincesa firmy Ja- 
błkowskich, Nowickiego i Ronczewskiego. 

Pamiątkowe wydawnictwo zawodów. 
Nakładem Miejskiego Komitetu W. F. i 

P. W. ukaże się w najbliższych dniach pa- 
miątkowe ilustrowane wydawnictwo p.t. Nar- 
ciarstwo w Wilnie. Cena za 1 egzemplarz 
wynosi 1 zł. 50 gr. Broszura będzie sprzeda- 
wana jednocześnie jako program w czasie 
zawodów, ponadto nabywać ją będzie można 
w Ośrodku W. F. Wilno (Ludwisarska 4) i 
w księgarniach wileńskich. 

Sfilmowania zawodów narciarskich o 
mistrzostwo, Armji i m. Wilna podjęła się wi- 
łeńska wytwótnia filmowa „Połatfilm”. 

Mir. Ziętkiewicz z państwowego urzędu 
W. F. i P, W. przybywa w dn. 17-1l b. r. do 
Wilna, aby wziąć udział w organizacji zawo- 
dów narciarskich o mistrzostwo Armii. 

rzelnie. Jedną z nich „kierował* mieszkaniec 
wsi Powańce gminy mejszagolskiej jan Min- 
kiewicz, który w chwili wkraczania urzędni- 
ków do jego zabudowań usiłował podpalić 

budynek, gdzie mieściła się gorzelnia chcąc 
w ten sposób zatrzeć ślady przestępstwa. 

Drugą gorzelnię miał zamożny bo 30 

morgowy właściciel zaścianka Przysmyki w 

gminie podbrzeskiej Jakób Paszkowski. Pod- 
czas rewizji ujawniono nietylko zaprawę na 

wódkę lecz cały skład gotowego już „towa- 

ru* przeznaczonego do ekspedycji do pobli- 

skich wsi. Wyroby Paszkowskiego, z» wzglę- 
du na swą taniość cieszyły się u okolicznych 
mieszkańców wielkim popytem. 

Nocy wczorajszej nieujawnieni sprawcy 

dokonali kradzieży ze składów spółdzielni ko- 
lejowej mieszczącej się przy ulicy Raduńskiej 

40. Według pobieżnych obliczeń złodzieje za- 
brali wędliny i płótna na sumę przeszło ty- : 
siąca złotych. = 

— Wypadek w warsztatach kolejowych. 

Onegdaj podczas pracy w warsztatach kole- 

jowych został przytłóczony zderzeniem posu- 

wającego się wagonu ślusarz kolejowy Fran- 

ciszek Zawadzki (W. Stefańska 33). Ranne- 

go ze zgruchotaną klatką piersiową odwie- 

ziono dó szpitala na Wilczej Łapie gdzie w 

krótkim czasie- nie odzyskując przytomności 
zmań. 

inalista litewski na gościnnych 
występach. Od dłuższego już czasu na terenie 
woj. nowogródzkiego i wileńskiego uwijać 

się począł przedstawicieł związku cechów na 

ow. nowogródzki niejaki jerzy Jabłonowicz. 
onióważ działalność wspomnianego wyda- 

ła się władzom śledczym podejrzaną rozto- 
czono nad nim obserwację. | : 

Przypuszczenia okazały się trafne, gdyż 

Jabłonowicz jest mieszkańcem folwarku Ma- 

żule pow. Wiłkomierskiego na Litwie, fest 
zbiegłym na terytorium Polski przestępcą i 
tu posługując się sfałszowanem zaświadcze- 

niem grasował dłuższy czas, popełniając dro- 

bne nadużycia. Asesztowano go i przekazano 
do dyspozycji sędziego śledczego. 

RADIO. 
Niedziela, dn. 17 lutego 1929 r. 
10.15 — 11.45: Transmisja nabożeństwa 

z Katedry Wileńskiej. 11.56 12.10: Trans- 
misja z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z 
Wieży Mariackiej w Krakowie, oraz komu- 
nikat meteorolog. 12.10 14.00: Tr. z W-wy: 
Poranek symfoniczny z Filh. Warsz. 14.00 

14.20: Tr. 2 W-wy. Odczyt 14'20—14.40: 
Trans, z W wy. Odczyt z dz. „Rolnictwo”. 
1440-1500: Tr. z W-wy. Odczyt. 15.00 -- 
—V7.15: Tr. z W wy. Koncert symfoniczny 
z Filharmonii. 17,15 - 17540: Audycia dla 
młodzieży. 17 40 — 1805: Odczzt. 18 05— 
1835: Muzyka z płyt gramofonowych. 18.35 
— 19.00: Trans. z W-wy: „Boczna antena". 
19.00 — 19.20: Muzyka z płyt gramofonow. 
19.20 — 19,45: Tr. z W-wy: Odczyt. 19.45— 
20.00: Odczytanie programu na poniedzia» 
łek, komunikaty i sygnał czasu z W-wy, 
2000 — 2025: „Kukułka wileńska*. 20.25— 

22.00: Spacer detektorowy po Europie. 22.00 
—2330: Tr. z W wy: Komunikaty P. A. T., 
policyinv, sportowy i inne, oraz muzyką 
taneczna. 

Poniedziałek, dnia 18 lutego 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krą- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny, 
1600 — 16.20: Odczytanie programu dz'en- 
nego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 
litewska. 16. 0 16.:0: Chwilka strzelecka. 
16.30 - 16,45: Komunikat L. O P.P. 16 45 

17.10: Audycja dlą dzieci. „Bajki*. 17.10 — 
17.35: Koncert Ork. Rozgł. Wil. 17.35 - 18.00 

odczyt 18.00 18.40 Koncert Ork. Rozgł. 
Wil. 18.00 1905: O „czyt. 19,05 — 19.20 
Muzyka z płyt gramofon 19 20—19.45: Au- 
dycja wesoła. 19.45 20.060: Odczytanie pro- 
gramu na wtorek, komunikaty. sygnał cząsu 
z Warsz. 20.00 20.25: Tr. z W-wy: @4- 
czyt. 2020 — 22,00: Transmisja koncertu 
międzynarodowezo z Warszawy. 22 00—:' 
Tr. z W-wy: Komunikaty P. A. T. policyj- 
ny, 3portowy iinu., oraz muzyka taneczną. wnie. ©bronę wnosi apl. adw. Szeskia. 
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KARDL DEMIDEGKI-DEMIDOWICZ 
b. pułk. Wojsk Ros. 

zmarł dn. 13 lutego b. r. w wieku lat 56, Nabożeństwo żałobne za spo- 
kój jego duszy zostanie odprawione w poniedziałek dn. 18 I tego o 
godz. гапо w kościele Św. Jakóba, poczem nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz św. Piotra i Pawła. 

O czem zawiadamiają 

Żona i Rodzina. 

Z_ PRZECHADZEK_ URBANISTYCZNYCH, 
  

TAM GDZIE ZAWALNA SIĘ KOŃCZY. .. 
Jednym z najbardziej tratnych pomy- 

słów regulacyjnych naszego Magistratu jest 
myśl © utworzeniu normalnego połączenia 
ukcy Zawalnej z ulicą Kolejową. 

Ulica ta, stanowiąca jedną z nsibar- 
dziej ruchliwych arteryj miejskich, od Hal 
Tar/owych począwszy zwęża się nagle 
dzięki wysuwającemu się w tem ; miejscu 
na jezdnię szeregowi straganów, później 
znów się rozszerza wbijając się niebawem 
w strome zbocze ulicy Kolejowej. 

Wprawczie ten „tupik* nie był kom- 
pletny ipo zboczu prowadziły na górę 
schedy betonowe, zastąpione latem roku 
ubiegłego jeszcze „elegantszemi*, zbiegają- 
cemi po obu stronach wzniesionej w tem 
miejscu solidnej wieżycy transformacyjnej,a 
na prawo od schodów istnieje „taki-siaki“ 

gdzie, na  dobitkę, straszy « poczciwców 
trupia głowa na drzwiach budki transtor- 
macyjnej. z groźnym *nadpisem ostrzegaw- 
czym: „Nie dotykać! Wysokie napięcie"! 

Przejście to, po zburzeniu zawadzają- 
cych i całkiem bezużytecz ych murów bę- 
dzie stanowiło pryncypalną część przysz- 
łego normalnego zjazdu, łączącego ulice 
Kolejową i Zawalną. 

Ponieważ w okolicach Hai Tarsowych 
lewy iiuąc w kierunku dworcu) chod: ik 
ulicy Zawalnej musi przebiegać bezpośred- 
nio obok samych Hal, usunięcie wznoeszą- 
cch się tu straganów wydaje się być nie- 
oczownem dla przywrócenia normalnego 
wyglądu tej ulicy na omawianym odcinku. 
By nie rujnować ludzi i nie wywoływać 
oburzenia gwałtownemi „reformami* moż- 

  

  

Miejsce przyszłego wylotu 

zjazd dla komunikacji kołowej, urządzenia 
te jednak są stanowczo niedostateczne i 
świadczą jedynie O aktuałności stworzenia 
normalnego połączenia tych ulic. 

W tym celu nieodzownem jest zbu- 
rzerie murów na prawo 0d wspomnianego 
zjazum prowizorycznego, co da mo-nuść 
znącznego rozszerzenia go, a nawet urzą- 
dzenia chodników po obu stronach. Mury 
te składają sę z dwu kompleksów połą- 
czonych płotem, posiadają bramy po ©bu 
końcach, co umożliwia przechoczenie na 
przełaj -redzaju dziedzińca, anajdującego 
się niędzy niemi. 

Przechoanie, zwłaszcza ci ce udają się 
w kierunku dworca, nader chętnie posiłku- 
ją się tem przejściem, bo to i krócej i nie 
trzeba się wspinać po stromych Schocach 

ulicy Zawainej na Kolejową. 

na te stragany przenieść na tyły Hal, gdzie 
istnieje odpowiecni pe temu placyk. 

Wreszcie, gdy juź © porządkowaniu 
tego odcinka Zawalłnej mowa, zaznaczamy 
že, poza straganami, będą musiały  ułec 
zburzeniu jeszcze dwie murowane ruderki 
tuż pod samem zboczem ulicy olejowej, 
ponieważ jednak są one niestety zamiesz- 
kale, wchec tworzącego się u nas głodu 
mieszkaniowege rzecz ię wypadnie odłożyć 
na póź: iej. 

Na zdjęcia naszem czytelnik widzi z 
prawej strony. fragment ulicy Kolejowej; 
w głębi nową buakę transformacyjną &© 
schocami; ną lewo zaś wąski zjazd prowi- 
zoryczny na Zawalną i bramę przejścią pie- 
szego przez mury miające uiec zagładzie. 

Przechodzień. 

  

Kafastroia zamieci 
laspy Śnieżne powodem ramśdięcia ruchu kolejowego. 

Zale wsie odcięte od Świata 
, Z ehwilą ustania mrozów zdawało się, że komunikacja kolejowa i tele- 

graficzna ulegnie szybko zmianie na lepsze. Okazało się jednakże, że sytuacja 
na kolejech nie tylko nie poprawiła się lecz przeciwnie ulcgła znacznemu 
pogorszeniu. Spowodowane to zosiało znacznemi opadami śnieżnemi. 

Według danych, otrzymanych przez nas z miarodajnego źródła śniegi i 
zawieje spowodowały całkowiią przerwę w rucnu pociągów na terenie dyrckcji 
wileńskiej na linji Brześć —. aranowicze, Suwałki Raczki, Białysiok - Grajewe, 
na innych zaś odcinkach ruch pociągów odbywa się z wie.kiemi trudaościanaj. 
W celu oczyszczenia zagrożonych torów ! przywrócenia komunikacji ną odcin- 
kach zamkniętych władze kolejowe uruchomiły specjalne drużyny tech.iczne 
które jednak nie dużo pomogą ponieważ miejsca oczyszczone po chwili zne- 
wu są zasypywane śniegiem niesio ym przez bardzo silne wiatry. Tak same 
Śnieg zagraża komunikacji tel graficznej, ponieważ druty nie mogą wytrzymać 
ciężaru Śniegu i pękają. Wszystkie dalekobicżne pociągi przybyły do Wilna z 
opóźnieniem. Tak np. pociąg pośpi szny z Warszawy opóźnił się © 4 godziny, 
poc зЕ Osobowy z Warszawy przez Grodno — o 5 god<in, pociąg osobowy z 
Warszawy przez Woł Owysk — o 2 godziny. Natomiast nie opóźniaja się pra- 
wie pociągi z Mołodeczna, Krėlewszczyzny i t. d. gdzie opady šaiežae ва zna« 
cznie Nie waiej sęki + › 

ie mniej ciężką jest Sytuacja na prowincji gdzie Śnieg spadł w taki 
obfiteści że zasypał nie tylko drogi Ik Sakei das lekia, w Z 
a zaspy Śnieźne odcięły zupełnie od świata kilkanaście * okolicznych 
wiosek. : 

M eszkańcy zasypanych okolic wspólnym wysiłkiem ratują się przed za- 
sypan'em pracu,ą dzień i noc, usuwając przed domami Śsieg który doszedł 
tam juź do wiązań dachów. у 
с Tak5samo na granicy drogi do poszczegóinych strażnic zostały zasypane 
śni giem unicm żliwiając do nich dostęp W związku z tem d wództwo 4.O.P. 

wydało R OROWICUNIE zarządzenie w celu jaknajrychiejszego przywrócenia Ко- 
munikacji. 

Sytuację na wsi pogarsza plaga wilków. W niektórych miej 
widziano jak całemi siadami krążą po okolicy szukając i wsie 

Strzały ze strony litewskiej. 
Na odcinku granicznym Wiżajny żołnierze KO.P. znaleźli póstrzel 

mieszkańca poblizkuj wsi Dodele Jana Cherkowskiego, kėlęs pradeda 2) 
gą wpobliżu linji granicznej Zostai zasypany sirralami padają.emi ze strony 
litewskiej. Władze nasze wszcęły w tej sprawie dochodzenie. 

Dalsze represje w stosuskude paskarzy węglowych 
Pemimo surowych kar wyznaczonych nej ceny zą węgiel oraz właścicielka skle- 

przez Starostwo Grodzkie w stosunku do pu przy ul. Tatarskiej Nr. 2. В. Grynies 
osób usiłujących podaiesć cenę ną węziel za odmowę sprzedania węgla. 
nada! nctowane są wykroczenia Ponadto  aresztowaao ki < 5 Цка osób 

W dniu wczorajszym zatrzymany zo0- kradnących węziel z fur, podczas prze- 
stał przedstawiciel firmy „Elektrokan* R. wożenia. 
Lisiecki (Wielka 12) za żącanie nadmier- 

- 2 SĄDÓW. 
Dzisiejsza wokanda. 

  

EIEGEA WAKSZAWSKA 
16 lutego 1929 r. 

Sąd Apelacyjny rozpozna dziś sprawę, Dewizy i waluty: 
której tłlem b ła 'ragecja rodzinna: o я ui 

M-ižonkowie Jan. i Helena Kiimafiscy "ONA у 
nie żyli zgodnie. Go było pomiędzy nimi Dolary 8,89 8,91 8,87 . 
nikt nie wie, dość, że p. Klimańska zde- Lendyn 43,28 43,39 43,17,5 
Cow opuścić ERO AR ki zZabra- Nowy-Yerk 5,90 8.92 8.88 
wszy dzieci i siostrę arię Bohdanowi- 
czównę wyjechała do Wilna. Paryt я 3483 34925 34.75 

Powiadomiony o tem mąż zdążył na ŠžWaj<aria 171,5% 171.96 371.10 
pociąg aby skłonić żonę do powrotu. Ze Włochy 46,66 40,73 46.54 
Święcian do Podbrodzia trwała ożywiona 
rozmowa małżonków, a kiedy w rezultacie 
namowy żona nie zyudziła Się na powrót 
stało się ni-sz«z ;ście. Zdeterminowany Kli- 
mański żabił żonę i jej siostrę, a nastę- 
pnie w zam arze pozbawienia się życia 
strzelił da siebie. 

Rana nie była śmiertelna i Klimański 
stanął przed Sądem Okręgowym, który 
skazał so ma 15 lat więzienia ciężkiego. 
Dzis sprawa bęczie rozpoznawana |0no- 

Marka niem. 211.59 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
15 łuiego 1929 r. 

Listy Zastawne 

Wil. Banku Ziemsk. — 
100 zł. 520—515 

8 proc. Tow. Kredyt. m. Wilna 
100 zł.—70,25 

4 i pół proc. 

Dz



Rada Nadzorcza Sp. Akc. „Ksiegarnia Sto- 
warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w 
Wilnie" zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, iż 
z racji niedojścia do skutku zebrania w dniu 
10-go lutego rb., z braku quorum, drugie do- 
roczne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów 
Sp. odbędzie się w dniu 3-go marca 1929 r. 
© godz. 4-ej po południu w lokalu Spółki przy 
ui. Królewskiej Nr. 1 w Wilnie bez względu 
ma ilość obecnych członków, z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego Zgromadze- 
nia, 

5 odczytanie protokółu 
Walnego Zgromadzenia, 

3) sprawozdanie Rady Nadzorczej, 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu za 

rok operacyjny 1928-y, 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie 

działalności na rok 1929-ty. 
7) Wnioski Rady Nadzorczej, 
8) Wolne wnioski, 
9) Wybory władz. 
W myśl par. 23 Statutu Spółki pragnący 

brać udział w Zgromadzeniu właściciele ak- 
cyj, winni na 7 dni przed Zgromadzeniem 
przedstawić akcje lub kwity zastawne na 
swoje akcje, celem wciągnięcia takowych do 
ksiąg Rady Nadzorczej Spółki. 

poprzedniego 

planu 

  

  

Kramera © 

  

panującej epidemji     
  

  

  

Lynkograija „ARS“ 
Tatarska 1 13, została uruchomio- 
na i przyjmuje wszelkie roboty w 

zakresie cynkografji. 

  

  

  

Poszukuję wspólnika z kapi- 
tałem 30.000 zł. dla poważn. przed- 
stawicielstwa na Kresy. Dowiedz. EE 

to Jańska 7 m. 2 od godz. 4 
wiecz. 

  

  

Czopki he= (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol“ usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

WĘGIEL | KOKS 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 14-46. | kiego Zi tel 1446. | 

Me Ais Bi TTT TNT TTT EPT TT 

  

  

Usika DOBAA 

  

    
  

    

Telefon 401. 

  

RATUJCIE ZDR 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, 

750/0 chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną pow 
itszych chorób —zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę 

materji. 
Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓR HARCU D-r 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
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* i podwozia au- 

Wilno, ul. Kalwaryjska 6 

BŁYÓW © 

KSC 
MCA 
KRAJOWEM 

    SZAT RS = 

OROBY PŁUC 
Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age* 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydziełanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa rj ciała. 
„Balsam |lhiocolan Age“ 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A, SECKIEGO w 
0-196 Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
L 

EMOROIDY 
AN ZAPAŁYĄ 

LEJ s 

CH 

  

       

      

   

  

GRYPY ćć KOPIOWANIE 
obowiązkiem każdego jest. mieć w fi PLANOW" 
domu najdoskonalszy i najczulsžy Świ TŁODRUKI 

TERMOMETR KRAMERA IS 4 
Za każdą sztukę gwarantujemy. ` 

2865 ADD 

NOWE Nowe zniżone 
MODELE T ВЕН У. 

1929 r. F ian 

: FIAT 
S, OSOBOWE 

500 1 CIĘŻAROWE a 

t 
ER. Г. 

tobusowe. 

$ Ра 
sam ciężarowe. 

Biuro. sprzedaży 
i garaże. 
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! 
! 
! 

  

Kiejski. Kinemalegrat 
Kaliuraino-Ošwiatowy 

BALA MIEJSKA 
uł, Qstrobramska 5.. 

теаы „ЙИ 

Od dnia 15 lutego 1929 r. bęczie wyświetlany: 4 ] 
pierwszy Polski film klasyczny „P A N 1 A D E U Ss Z 

Epopea fiimowa pl4 niesmiertelnėgo dzieła ADAMA MICKIEWICZA w wykonaniu najwybita. 
artystów polskich. Aktów 10. W obrazie udział biorą: Legjony Polskie, Armja Rosyjska, szlachta, 
szlachcianki, lud. Sceny batalistyczne wykonane przy łask. współud. 1-gQ_ pułku . Szwoleżerów, 
oraz IV Zaniemeńskiego pułku ułanów. Zdjęcie z natury wykon. w Wi kie, w Wojew. Nowo- 
gródzkiem i nad Świtezią. Rzecz dzieje się w roku I81i i 1812 na Litwie. Kasa "czynna od & 3. 

m. 30. Rocbatėk i = g. 4, 1 i 10-€j. 
z r 

Dzis ostaimi uzieńl SZEŃEREŻADA naszych ani. "Najwspanialszy kai i bogactwem tsniący lm p. t 
wzruszająca historią miłości młodych śerc. W „rol. a 

„>$ZEIK FAZIL““ CHARLES FARREL i urocza GRETA NISSEN. Fantast. 
przepych pałaców władców -wschodnich. Kulisy haremów. 

  

  

Wiieńska 23, | Bajeczna wystawa. Seansy o godz. 4, 6, sa s, L Sala aa ogrzewana. Już wkrótce „PONAD ŚNIEG* 
. Żeromskiego. 

i Największy przebój Polski, najwybitniejszy utwór d — 
JUTRO uroczysta premiera! ny największego DaSEEZO a kafepszy "film prod. 1928 r. 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

A PONAD $NIEG 
pig słynnego dramatu STEFANA ŻEROMSKIEGO z udziałem STEFANA JARACZA, STANISŁAWY WY- 
SOCKIEJ. ZOF JI KOREYWO, MIECZYSŁAWA CYBULSKIEGO. Sceny do lez wzruszające! — Film, pory- 
wający słą tre$.i i głęboką grą! „PONAD ŚNIEG* demonstruje się jednocześnie w największ. kinie Polski 
„Culoseum* w Warszawie. Wszystkie honorowe bilety nieważne. Sala dobrze ogrzewana. Uprasza się Sz 
Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. ŚPIESZCIE NA TEN FILMI 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Miekiewicza 22. 

—
1
-
—
 

D z i ś ostatni dzień! DWA POKOLERIA (My Amerykanie.) 
Wielki dramat życiowy w I2 iakt. pełen głębokiej i żywiołowej treści, ilustrujący życie emizrautów w |. 

Stanach Zjednoczonych. | 
On był wybrednym, rorpieszczonym arystokratą 
Ona — skromnem, niewinnem džieckiem ubogich rodziców... 

Ale miłość nie zna graric, nie uznaje różnic społecznych ani materjalnych: łączy serce wielkich z sercami 
;maluczkich. W rolach głównych: piękna PATSY RUTH MILLER, swietny GEORGE SIDNEY, i pełny tempe- 

  

Gabinet 

W. Z. P. 

OW IE! 
że 

stwaania najrozma 

  

a LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlin Uuiwersytetu Dr. Martin. Dr. 
Hochflaetter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym 
środkiem dlą uzdrowienia żołądka, usuwają obstrukcję (za- 
twardzenie) są dobrym (środkiem  przeczyszczającym, 
twiają funkcje organów trawienia wzmacniają organizm i 
pobudzają apetyt. 

ZIOŁA z GÓR HARCU D-ra LAUERA 
nia wątroby, nerek, kam eni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, ból główy; 

ZIOŁA z GOR HARCU D-ra LAUERA 
ne na wystawach lekarskich najwyższemi 
złot. medalami w Badenie, Berlinie. Wiedniu, Paryżu, 
dynie i w wielu innych miastach. 

uła- 

usuwają cierpie- 2 

wyrzuty i liszaje. 

zostały nagrodzo- 
odznaczeniami i 

Lon- 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyle- 
czonych. 

Reprez. na prez aa „PROTON* 

Cena 1/2 pudełka zł. 1.50 podwójne pudełko zł. 2.50. " 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 3 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych nasladownictw- 

WARSZAWA 
ul. św. Stanisława 9/11. 

BEBE 3 (KKSD T SKA PRADA KZK SCOWFKESE 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 
Wielki wybór krajowych i zagranicznych Yotraystóddw, 

tylko gwarantowanej jakości. 
uunksaanANANSUSNZESZAGAZSEZAASNZAZGAGZERBEAB 

Kosmetyki Leczniczej 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i usuwanie 
wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Bas zdobycze 

Aosmetiki racjonalnej. Codziennie od 10—3 i 4—8. 
152—0 

.."..'.......'.'...-'-.'""....".-.ъ.. 

Fortepiany, pianina i fisharmonje 
Najwyżsże 1agrody na Targach 

Połnocnych w Wilnie — 0 шеше 

K. Dąbrowska. 

Ceny reklamowe. 

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

os karė a 
UA UWA ZOZ G 

FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSK! wos >awa. 
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Instiiuf de Beautė 
Masaż twarzy. Usuwanie. 

Elektryzacja. Mickiewicza 37 m. 1, tel. 657. 

zmarszczek. Leczenie wad cery 

Żądajcie polski wyrób! 

ZNAWCY OBUWIA 
jednogłośnie orzekli, że wyrób krajowy 

w 3 ; TAB, 

Kėva- = br B U w i E marki 4 й 
Paris. a 

»» ЗЕ.ОЙ 0” W.Z.P. 57. 
  

ramentu GEORGE LEWIS Nad program: Arcywesoła komedja w 2 aktąch 
młodzieży dozwolone. Początek seansów 

„PAPA NE POZWALA*. Die 
o g. 4, 6. 3, 10.25. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Przepiękne zc i cia wiosny, lata, 
zeczypospolitej..Rocaąteks.0..godza 4, 6, 

JUIRO UROCZYSIĄ PREMJERA! 

iesieni i zimy. 

Pierwszego filmu polskiego o prawdziwie europejskim zakroju 

Romans Panny Opolskiej 
poety, lauresta miasta Warszawy, KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA. W rolach ałównych: 

znakomita BOŻEWSKA HELENA, piękna CZARNECKA  DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI STEFAN i inni. 
Ho ten przeszedł z kołosalnem — powodzeniem w"całef" 

„81 10.15. Ceny miejśc nie podwyższone. 

dramat erotyczny w 10 

aktach według powieści 

naszego wielkiego pisarza 

  

Kiro „Piecadilly“ 
WIELKA 42. 

Film, o którym mówić będzie Wilno! Film tysiąca sensacyjł 
Najcudowniejszy film świata! 

Reżyserja Friderika Langa. W rol. główn.: Rudoli Klein-Rogge, Willi Fritsch, demoniczna 
Gerda Maurus i wiośniana Lien Deyers. Szczyt nowoczesnej techniki, Oszałamiające zdjęcia 
straszliwe katastrofy. kolejowej! Kobiety szpiedzy i ich zwodnicza praca: 

Każdy powinien widzieć, gdyż szpiedzy kryją się między wami!! 

Super Superszlager „Ufa“ SZPIEDZY 

Polowanie na ludzi? 

  

zrealizował najnowsze K „Nanda“ 
“"ielka 30,   nigdzie ć otychczas niewyświetlane 

wzruszająca tragedja miłości i braterstwa w 12 akt. wśród huku armat, śnieżnych szczytów А1р na froncie 
włoskim. W roli gł. polski VALENTINO nasz rodak IGO SYM, WERNER PITSCHAU i księżna MAKIŃSKAJA 

arcydzieło 

„„CE$SAR$ 
Dziś! Ostatnia pieśń wojennej Epopei! Twórca znanego flmu „Z DYMEM POŻARÓW* 

Ki $TRZELEC““ 
  

Ę LEKARZE Ę 
Lavavas 

DOKTOR 
L. GINSBERG 

ahorob PO 
zyfilis i skórne. 
no, ul. Wileńska A ta 
łefon *567. Przyjmuje 
od 8 do i iod4 doś. TE 

DOKTOR | B LENARTE DEHTYSE) 
BLUMOOICZ ganomi = 
Chorobv weneryczne, A 

syfilis i skórne. R PERU ka RY 

Wielka 21. gżyńska-Śmolska 
Od 9 — 1i3 — g. Choroby jamy ustnej. 

-_ Plombowanie i usuwa 
ZLA ula zębów bez bólu. 
DOKTOR Porcelanowe ote 

D.ZELNOWICZ 
chor. weneryczne, 
syłilis, narządów 
moczow 9 
—1, о4 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, OR, 
DOW MOCZOW. 
о4 12--2 1 о4 4--6, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

s |: Medycyny 
BYMBLER 

oh, skórne, we- 
neryczne i  mocze- 
piciowe. Elektrotera- 
pis, słońce órskie 
diatermja. ollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 - 2i5- + 

W.Z.P 43. 

  

by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
ъ 5. Przyjmuje: od 

” 8—1 i od 4-7. 
wiecz. 

= 
TT “= ši 

tyczny usuwa Zmar- 

Dr. POPILSKI żucież: prodawki Ku. 
choroby skórne i же- rzajki, wypadanie wło- 

idz. Przyjmuje sów. Micxiewicza 46. 
ы зщю do li Od m. 6. 

p.p. W.Pohulan- ach 6 
ka 2, róg Zawalnej 

A LOKALE @ в5— “'.ЪР 

LiL Dr. G. WOLPSOŃ gg 

Kto ehee 
weneryczne, 
MR i Skórne, al 

zyskąć dobrego loka- 
tri niech zgłosi swój 

ileńska 7, tel. 1067. 

lokal, mieszkanie, 

zLŁIS 

Dr Hannsowiez sklep do Kresowego 
К.-Н. Zamkowa Ordynator _ Szpitala p 

Sawicz, choroby skór- ке —g 

Pokój 
elektrycznością, 

  

ne, weneryczne, ge- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 Le- 
czenie Swiattem: 30l- 
lux, lampa Bacha z 

  

Wydz. Zdr. Nr. 3 jątku. Łaskawe ofer- 

==# 2.000 

Auszra Slask 

ągry, lub listownie udziela Biuro 

  do wynaję- M 
0: | cia niekrę- 

ując 
Tartaki 18 m R (róg 
Mickiewicza). —0 

З РОЗАОУ В 
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POTRZEBNY 

ekonom 
Odpisy Swiadecte: 
poczta Soly, majątek 
Zacisze, Zacisze, Laszkiewicz, 

в кдаш „rolny Nadolna ° 
z małą rodzi- 

ną, z ukończoną śred. DO sprzedania. 
nią szkołą azrono* mastyu 

miezną, z 13 еа «Т 
praktyką w os Hofman, 
intensywnie  prowa- mocy 500 KM z kon 
dzonych  gospodar- dėnsacją. 

M. Wilakin 54a 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
do sypialnie, 

salony, abinety, 
łóżka sias i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

korony. Sztuczne zę- stwach, z chlubnemi kierować de RE a: 
po 

L+9-0 
„Šlowa“ świadectwami i oso- rt 

ASZYNA*. bistemi referencjami » 
od znanych osób, po- 
szukuje posady z po- 
wodu parcelacji ma- о Ё mieszka- 

niach, plącu około 
380 sąż. kw., sprze- 
damy natychmiast 
za 2.500 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel. 

9-05. —o 

ty: poczta Łyntupy, 
m. Poles, S. Matu- 
lewski- — 

zlotych ZĄ- 
ROBIĆ może 
bez różnicy 
wieku, posia- 

Sącz roziegłe ste- 

    

  Bal 

Lokomobila 
Sunki w miastach i Lanca 12 H. P.-- 10 

oraz Gabinet Kesme-na wsi. Informacyj w atm. przewoźna sprze- pomocy samouczków 
jodz. po poł., daje się. Informacje: 

Spółdzielcza 
Kredytowa,  Wilao, łek*, Jagiellońska 8. 
ul. Wileńska 15- Sz9o 

KUPNO | SNIEAĆ 
WAWAWAW 
Do sprzedania 
kawiarnia i jadłodaj- 

nia. ACE Kre- 
sowy D. K-H. Zam- 
kowa 3 * 3 4. ZĘ 

Knur 1 maciora 
wielkiej rasy angiel- 
skiej z rodowodem 
do sprzedania z po- 
wodu zwinięcia go- 

6.500 dolarów 
dwie kamienice w 
śródmieściu do- 
chodowe natych- 
miast sprzedamy 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

L tei 152. 3 

  

Ka sumę g0- 
tówki w dola 

rach, rublach i 
złotych _ obiego- 
wych lokujemy na 
oprocentowanie 

bez ryzyka 

Załoszenia Wiadomość: 

OM drewniany | 

  

Techniczne Szkolna* 
Kasa „Kiersnowski - Krużo- ułożonych 

-— War:zawa, 

przedają 316 рохо- ЕННЕ ЭКАНЕ 5 ОСАБ 
stałe z licytacji: RÓŻ M E 

Pokój stołowy, dębo- 
wy, nowoczesny z 
dużą kanapą, pianino IE ATK ATS 

w dobrym stanie sta- Polska Placówka 
kits fortepian Meblowa 

za 140 zł., para kan- 
delabrów bronzowych uwaa SZ 

wyzłacanych, 2 żyran- ма zamówienia wszel- 
dole — sałonowy kry- ° 2 
sžtalowy i do jadalni, >, z ROWAY 
duży nowy kilim, ma- ———— 
szyna do szycia noż- Umiejętnie i troskli ie 

A ajamojar Low pIElĄDONJĘ Chorych, 
BARD, Biskupia 12, TWOŁĘ 

Ad.  Mickiewiczą 4 

posladomy Z -— 
  

  

2-3p.p.i8 9 w. 
  

  

Francuska 
AN D E m? STS do ulokowania 4.008 rodowita nauczycielka 

o „000, 2000 i 1.006 
dolarów 1-a hi, 

  

  

  
  

  

szkół średnich udzie- 
poteka ją korepetycyj. Przyj- 

Kresowy muje od . B. 

K. Zamkowa Gimnazjalna 6 m. a 

do LU intere- 

UCHOWO оара ан tai o zł. 
PISZEMY 2.000 dolarów. Wia- 

NA MASZYNACH | domość: Kresowy <D. 
Wil. Biuro Komi- | i.-K, Zamkowa 3 -4. 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, | pozeżi _załat | 
tel. 152. —g' wiamy szybko 

e onar, s s paz 

il. Biuro Komi- 
' Języki obce | sowo - Handlowe, 
bez nauczyciela stają Mickiewicza 21, 
się dostępnemi przy tel. 1>2. 152, = 

:wydawnictwa „Pomoc L k ] 
Wajnera, Ų 

metodą 0 l em 
koncentryczną, W pod pewne gwąraacje 
krótkim czasie naj- wszelkie sumy. Wiaą- 
większy skutek. Żą-domość: Kresowy D- 
dajcie we wszystkich H.-K. Zamkowa 3 -4. 
NK ; we PT 
siąžek, ulatwiają- 

cych naukę wogóle GUB 
oraz Kora AS Ł y ! 
wysyła gratis y- 
dawaictwa OE -— 5 z 

kolna* jajnera, i i Warzawa, Bielańska JANIRA  KOZIKÓWNA 
£8p—o Studentka  wydzia ‚ № 5429. 

POSIADAMY 
do ulokowania 
różne sumy pie- 
niężne od 1.000 

lekarskiego 
— „legitymac:ę U. S. B- 

Nr. 3673, ! zt 
gubiono książkę 

Ž »o0įskową, T0CZ- 

zgubiła”, 

do 30.000 złotych 
Wił. Biuro Komi- 

alk Z 
przez P. K. U, 

wyd. 
Osz- 

osobnem spodarstwa. Wiado- 
D. H.-K. „Zachęta* 

(sztuczne słońce gór- obsługą, 
skie)i elektrycznością wejściem, Sierakow- 

(diatermja)) — 0815 - skiego 25 m. 17. — © 
mość: Portowa 26 Mickiewicza Ъ   mianą, na imię Soło- sowo - Handlowe, 

ducha Aroma, unie- Mickiewicza 21,   m. 5, tel. 11—40. —o tel- 9-05. 819-0 
—— 

tel. 152. - @ wążnia się. —o 

  

W. WILIAMS. 
s TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 

  

Garbus spojrzał zagadkowo na He- 
ktora i odwrócił się mówiąc: 

— Gdy chodzi o bezpieczeństwo 
Republiki, nikt nie może stać ponad po- 
dejrzeniami. Ale nie obawiaj się, oby- 
watelu, wkrótce prawda wyjdzie na 
jaw. Wiemy już że rola dziewczyny tej 
polegała na ułatwianiu Extromowi do- 
stawania się do jego mieszkania po- 
przez tajne przejście. Teraz szukamy 

* śladów įėdnego'z jej przyjaciół młode- 
go człowieka, który dwa'dni po jej zni 
knięciu dowiadywał się o nią w zakła- 
dzie krawieckim! 

Komisarz potarł ręće i toześmiał się: 
— Pamiętaj; że puhaćzżto jest taki 

ża co widzi w. ciemnościąch. 

Rozdział XIII. Rajski zaułek. 

Trzy dni później obywatel Couthon 
wyjechał z Paryża. Z rozkazu doktora 
Largier, który leczył wszystkich dygni- 
tarzy Republiki, miał odbyć kurację w 
miejscowości kąpielowej. Długo sprze- 
ciwiał się Couthon wyjazdowi, lecz 
wkońcu ustąpił pod warunkiem, że pod 
czas kuracji będzie nadal pracował. O- 
bywatel Charpentier miał pozostać w 
Paryżu i codziennie posyłać sprawozda 
nie ze wszystkiego, co się działo, oraz 
ważne papiery do podpisu, przez umy- 
ślnego posłańca. 

Hektor Dy* bardzo z tego zadowolo- 
ny..Po scenie z Lison poczuł on nieprze 
zwyciężony wstręt do'kaleki i rad<był, 
że chociaż na kilka dni pozbawiorym w 
będzie jegó nienawistnego, towarzyst- 
wa. % i 

— Pracuj porządnie, Charpentier! 
- krzyknął Couthon wychyłając się z 

okna karety, odjeżdżającej już od do- 
mu. 

— Przypilnuj, żeby ten osioł Mour 
rono (był to drugi przyboczny żandarm 
Couthona,) — zamykał codzień porząd 
nie wszystkie drzwi po twoim wyjściu! 
— dodała obywatelka Couthon, staran 
nie utulając pledem nogi chorego męża 

— Pamiętaj, co kazałem zrobić, 
gdyby przyszła ta podła Molle, —krzy 
czał Couthon, Macie ją złapać i odesłać 
Fouquierowi. 

Pisk kół zagłuszył jego słowa. W0ž- 
nica trzasnął z bata i konie ruszyły kłu- 
sa, po chwili kareta zniknęła w tłumie. 
Hektor westchnął z ulgą. 

Miał teraz tydzień swobodny. 
Hektor nie mógł się pozbyć uczucia 

że ostrze miecza zawisło nad jego gło- 
žė każda chwila mogła Proniefę 
ofalnė rożwiązajlie jego pfzydó! 

Koniecznem było: skupić się, «obmyśleć; 
plam/działania. Nie: było wątpliwości, 
że Grand - Duc podejrzewał go! Sr 

   

nie zaufanie, które udało się Hektorowi 

wzbudzić w Couthonie, byłby już za- 

pewne zakończył życie na gilotynie, któ 

ra z dniem każdym pracowała intensy- 

wniej. Na razie młodego Anglika ura- 
towała głucha nienawiść i walka, to- 
cząca się pomiędzy nowemi panami 
Francji. Couthon ocenił go, jako dobre- 
go i uczciwego pomocnika, a Fouquier, 

polecając Couthonowi nowego sekre- 
tarza, widział w nim swego człowieka, 
który doniesie mu w każdej chwili naj- 
mniejszę przewinienie lub błąd popeł- 
niony przez dygnitarza Republiki i jego 
otoczenie. 

Oczywiście Grand - Duc doskonale 
się w tem wszystkiem orjentował i nie 
miał ochoty ściągać na siebie niełaskę 
wszechw ładnych protektorów Charpen- 

a dopóki nie miał dowodów jego 
yiny. Jednoczęśnie Hektor zdawał so- 
ie sprawę, pnając dobrze stosunki pa- 

ityskie, i-panującesturintrygi, że,zą.ple= 
tami Grand Duc so się musi'ja= 

kaš silna indywidualnošė, któraby po- 
parła wszelkie poczynanie, prowadzące 
do upadku Couthona. Ale aby cios bybł 
nieomylny, garbus musiał działać bar- 
dzo ostrożnie. Tymczasem nie było ża- 
dnych dowodów winy Hektora. Grand- 
Duc nie wiedział nic o wizycie Charpen 
tiera u Extroma. Dziwnym wydawało 
się to, że garbus nie przyprowadził ze 
sobą kobiety, która rozmawiała z He- 
ktorem o Lison, by sprawdzić czy on 
był tym nieznajomym przyjacielem Li- 
son. 

Rozmyślając stale nad swą niebez- 
pieczną sytuacją, Hektor nie mógł od- 
dzielić swego losu od łosu swej wyba- 
wicielki. Wiedział że jej sytuacia była 
o wiele groźniejsza, aniżeli jego. To 
też niepokój o nią przybierał coraz wię- 
ksze rozmiary i sam się dziwił, że ta 
młoda dziewczyna tak bardzo opanowa 
ła jego uczucie i myśli. 

Dotąd myśli jego były*skupione wy- 
łącznie na nim samym, na karjerze woj 

skowej, zabawach, osobistych porachu 
nkach. Nawet Betty niezbyt dużo mieje 
sca zajmowała w jego życiu. I to nagle, 
obok niepokoju o własne życie, wzrasta 
ły obawy o los obcej zupełnie dziew czy 
ny! Nie „mógł już nawet wyobrazić so- 
bie, że losy jego i tej dziewczyny mo- 
gą się rozdzielić... 

Przeciwnie, był on głęboko przeko- 
nany, że nie może być mowy o ratowa- 
niw własnego Życia, pozostawiając Li- 
son własnemu losowi. 

Tegoż dnia gdy wyjechał Couthan, 
Hektor wybrał się wieczorem na Raj- 
ski zaułek. Musiał się porozumieć w 
wielu sprawach. Przedewszystkiem na- 
leżało wyjaśnić, czy Lison nie miała tu 
krewnych. 

Poza tem Hektor pragnął dowie 
dzieć się czegoś o jej stosunkach z 
tromem: czy nie znała innych spisków 
ców, którzyby mogli im ibecnie dopo- 
módz. 
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