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 Rofiuter 
NUSZE90 TOMANSU 
'Zdaje się, że w r. 1922 przyjeżdża” 

ła do nas wycieczka jugosłowiańska. 

Porównałem wtedy dynastję Kara- 
dżordżewiczów z  Jagiellonami, Wy- 
padło im bowiem także stanąć na 

czele kilku narodów, aby z tych kil- 

ku narodów zbudować jedno państwo. 

Jeden z wybitnych- przyjaciół naszego 

pisma, głęboki uczony (chociaż nie 

profesor uniwersytetu), zagniewał się 

na nas za to porównanie. Był on 

wielkim  tradycjonałistą i czcicielem 

dzieła Jagiellonów. Dynastja jugosło- 
wiańska wydała mu się do tych po- 
równań  niestosowna.  Panuje- na 

zbyt małem terytorjum, za małó ma 

sławy i wielkości, aby się równać z 

purpurowym wyrazem: Jegiellon, A 

jednak, intuicja moja nie. była zła. 

Mimo różnych faktów i cech, które 

Karadżordżewiczom można zarzucić, są 

to jakby mali Jagiellonowie in statu 

nasc: ndi, 3 

Proklamacja króla Aleksandra, za» 

wieszająca konstytucję, aby uporząd- 

kować stosunki narodowościowe, jest 

potwierdzeniem naszej tezy, że w 

dziedzinie spraw  narodowošciowych 

dynastja jest mocną dźwignią. Było 

to tak wyraźnie, że nawet kilka gazet 

warszawskich napisało od siebie o 
„Slowie“, že król Aleksander staje 
się teraz bohaterem naszego . roman: 
su. lstotnie te wszystkie sprawy, któ: 

re nas tak interesują: przetwarzanie 

s się idej narodowościowych w jedną 
ideologję państwową, kwalka z egoiz- 

mem narodowości panującej z jednej 

strony a separatyzmem innych naro- 

dowości ze strony drugiej, te wszyst- 

kie problemy mieszczą się w we- 

wnętrznej polityce Jugosławii. Trzeba 

tam pojechać i sprawom tym się 

przypatrzeć, Dziś urzędowe agencje 

wszystkich krajów donoszą, że za- 

mach stanu króla Aleksandra wywo- 

łał wdzięczność całej ludności. Pan 
Maczek za pośrednictwem wrogo 

względem Jugosławii nastrojonego 

dziennika przeczy temu. 

Ludność to czuła, że walka par- 

tyjna wpędziła państwo w  tm:pass. 

Zjawiła się instytucja królewska, któ- 

ra impass ten przemóc zdołała. Nikt 

prócz króla tego uczynić nie mógł. 

Wydarzenia jugosłowiańskie niech 

że będą i dla naszych stosunków 

przykładem i dopingiem.Podobno, Pani. 

Matka, to jest Letycja Bonaparte, gdy 

sławiono jej syna, odpowiadała w 

złej francuszczyźnie pourvu que ga 

dure. U nas inaczej należy traktować 

te słowa. Nam nie zagraża Borodino, 

ani Lipsk—to pewne. Ale o naszym 
reżimie, który dziś tak doskonałe da- 

je skutki, nie można nawet powiedzieć 

„oby trwał*, bo wiemy, że wiecznie 

trwać nie może. A musi być zmienio- 

ny. I tu jest ten polski impass, "mniej 

wyraźny, mniej palący, mniej domaga- 

jący się załatwienia natychmiastowe- 

go, niż impass jugosłowiański, lecz 
impass niewątpliwy. 

Wyjście z niego może być tylko 
takie, jakie zastosował król Aleksan- 

der, zawiesić konstytucję, aby nadać 

państwu nową. Nie mamy króla; lecz 

mamy bohatera narodowego, który 

własnym genjuszem zdobył sobie ten 

й autorytet i nirb heroiczny, jaki dyna- 

stje wiekami zdobywają. Marszałek 

Piłsudski powinien Polsce nadać no- 
wą konstytucję. 

Impass polski jest 

pr 

wyraźny. Po: 

"wrót do konstytucji 17 Marca niemo- 
a żliwy. Debata konstytucyjna w naszej 

komisji sejmowej miała tę dobrą stronę, 

że wykazała, iż niema w Sejmie stron- 

nictwa, któreby nie chciało konstytu- 
cji zmienić, a więc niema stronnictwa, 
któreby konstytucję obecną uważało za 
możliwą. To zostało formalnie stwie* 

rdzone. 

+ | Wszystkie stronnictwa uznały więc 

potrzeby zmiany, ale my mamy pew- 
ność, że Sejm tej zmiany korzystnej 
dokonać nie potrati.' 

Egzystujemy i dziś z Sejmem, ale 
(Dałszy ciąg na szpalie 6-tej). 

  

ECHA STOLICY 

Dekoracja P. Prezydenta Gęgier- 
skim Krzyżem Zasłagi. 

WARSZAWA. 10.1. (PAT). Dnia 
10 bm. odbyła się na zamku dekoracja 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej węgierskim . wielkim Krzyżem 
Zasługi, nadanym mu przez Regenta 
węgierskiego Horthy'ego. Przy uroczy- 
stym akcie dekoracji towarzyszyli Pa- 
nu Prezydentowi p. prem. Bartel, p. 
min. Zaleski, wicemin. Wysocki, p. Jac 
kowski dyrektor departamentu Minister 
stwa Spraw Zagranicznych, p. Rodzicz 
Laskowski szef biura Prezydjum Rady 
Ministrów, p. Lisiewicz szef kancelarji 
cywilnej Pana Prezydenta, płk. Głogo- 
wski szef gabinetu wojskowego oraz 
adjutanci. Ze strony węgierskiej obecni 
byli pos. Belitska, gen. Somkuthy, atta- 
che wojskowy mjr. Andorka i sekretarz 
poselstwa p. Balossy.. Aktu dekoracji 
po krótkiem przemówieniu w języku 
polskim dokonał p. pos. Belitska. Pan 
Prezydent+w kilku słowach wyraził po- 
dziękowanie dla regenta poczem udeko 
rował gen. Somkuthy Krzyżem Koman- 
dorskim z. gwiazdą orderem Polonia 
Restituta. Po akcie dekoracji odbyło się 
na Zamku śniadanie, w którem ucze- 
stniczyły wszystkie wyżej wymienione 
osoby. : 

Mylne wiadomości © rokowa- 
- niach handlowych z Austrią 
* WARSZAWA. 10.1. (PAT). Wobec 
wiadomości, jakie ukazały się w niek- 
tórych pismach o rozpoczęciu rokowań 
o rewizję traktatu hand'owego polsko- 
austrjackiego i o wyjeździe w związku 
z'tem do Wiednia delegacji polskiej, 
Ministerstwo Przem. i Handlu komuni- 
kuje, że wiadomość powyższa jest ab- 
solutnie nie zgodna z prawdą. 

Brak quorum z powodu spóź- 
nień pociągów. 

WARSZAWA, 10-1. PAT. Na dziś o godz. 
10 rano wyznączone było posiedzenie sej 
mowej komisji skaibowej. Na porządku 
dziennym, poza szeregiem referatów, Znaj- 
dowało się przedłożenie podatkowe rządu. 
Ponieważ przewodniczący komisji pos, 
Krzyżanowski za pośreanictwem biura sej- 
mowego zawiąaomił zastępcę przewodni- 
czącego komisji pus. Kiernika, że z powo+ 
du choroby jeanego z człouka rodziny nie 
może przybyć na to posiedzenie, pos. Kier- 
nik zjawił się na sali obrad, zawiadamiając 
urzganika biura sejmowego, działającego 
w charakterze sekretarza komisji p. Smo- 
larshiego, że w zastępstwie pos. Krzyża- 
nowskiego będzie przewodniczył na posie- 
czeniu komisji skarbowej. jednocześnie 
pos. Kiernik stwieroził brak kompletu i w 
przekonaniu, że członkowie komisji zjawią 
się, nie otwierał posiedzenia. Gdy jednak 
po upływie 20 minut komplet dostateczny 
nie zebrał się, posiedzenie nie duszło do 
skutku. Po rozejściu się obecnych człon- 
ków zjawili się inni członkowie komisji, 
zawiadamiając, że pociązi, któremi przybyli 
do Warszawy, jak np., z Krakowa i Dzie- 
dzic, nadeszły ze znacznem opóźnieniem, 
wskutek czego nie mogli zdążyć na posie- 
dzenie. 

Marszałek prof. Szymański. 
WARSZAWA, 10 1. PAT. P. marszałek 

Senatu prof Szymański powrócił dzis z 
urlopu, który spędził w Zakopanem i Wil- 
nie i objął urzędowanie. 

Komunistyczny poseł Sochacki 
zrzeki się mandafu. 

P. Sochacki (komunista), który został 
wydany sądom, a przebywa "becnie w Ber- 
linie nadesłał do p. marszałka sejmu list, 
w którym zawiadamia, że zrzeka się man- 
datu poselskiego. 

ZĄ I PRZEGIW. 
Pogrzeb Wielkiego Księcia. 
Wielki Książe Mikołaj Mikołajewicz 

umarł 6 stycznia wieczorem. O godzinie 
pią ej tego dnia było mu lepiej i napisał 
nawet własnoręcznie depeszę dC wOjsko- 
wych organizacyj rosyjskich z powodu 
świąt. Później jecnak stan jego się pogoar- 
szył i umarł w otoczeniu rodziny. Żona i 
braterstwo byli obecni przygśmierci jak rów= 
nież jego pasierbica hrabina Stefanowa Ty- 
szkiewiczowa. 

Ciało byłego wodza ubrano w czerkies- 
kę wojskową koloru khaki i nałożono mu 
ordery oficerskie św. jerzego 2-50 3goi 
4-go stopnia. Koło trumny stoi warta ho- 
norowa z byłych oficerów kozackich i ar- 
tylerzystów. 

W Paryżu we wszystkich cerkwiach 
rosyjskich oobyły się nabożeństwa. Gen. 
Łukomski wyjechał na pogrzeb, wioząc 
sztandar św. Andrzeja z rosyjskiego krą- 
żownika W sztandar ten będzie owinięta 
trumna W. Księcia. Na pogrzeb przyjedzie 
królowa włoska i włoski następca tronu, 
(Królowa włoska jest siostrą żony zmarie 
go) zwłoki W. Księcia złożone będą na 
afecie armatniej. 

Poincare wysłał depeszę kondolencyj- 
ną do rodziny zmarłego. Wojsko francuskie 
będzie na pogrzebie reprezentowane. 

Oužymališmy depeszę następującą z 
P. A. T. 
SANTANDER, 10.1. PAT. Skutkiem 

obiitych opadów Śnieżnych kilka wsi 
zostało zasypanych. 

Tych naszych czytelników, którzy nie 
wiedzą gdzie, znajduje się miasto Santander, 
w którem wypadł śnieg, a którzyby chcieli 
przyjść z pomocą ludności, której śnieg 
sypie się na głowę odsyłamy z zapytaniami 
do dyrekcji Patą w Warszawie. Należy się 
tam pytać telefonicznie, a redaktorzy 
Pata, jesli wiedzą, gdzie jest Santander, to 
napewno powiedzą, й 

о 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, druk: 

; Opiata pocztowa ryczaitem. : 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 
= EURO MIITETIASAS 

Odpowiedź Polski na notę Sowietów 

arni 262. 
p 

  

Odpowiedź polska jest doskonała 

w tych dwuch ustępach: 1) gdy oświa- 

dcza że zasadniczo propozycję Sowie- 

tów przyjmuje i 2) gdy cierpko zwra- 

ca uwagę Sowi tom że Litwa Kowień- 

ska ma z nami nieuregulowane stosun- 

ki. 
Zastrzeżenia naszej noty, mniej się 

nam podobają. Oczywiście rozumiemy, 

że Sowiety czyniąc swoją propozycję 

patrzyły na: Amerykę. Ale właśnie nie 

naszą rolą jest 'wwiązywać propozy- 

cję Sowietów w pakt Kelloga przeciw 

nie właśnie daleko odpowiedniejsze dla 

polityki polskiej jest wywiązać się z 

propozycji Sowietów to wszystko co 

ma samodzielne dla Polski znaczenie. 

Zamiast więc tych kellogowsko - 

proceduralnych zastrzeżeń, woleliśmy 

zastrzeżenia inne. Takie np. jak o nie- 

wypełnienie przez Sowiety warunków 

pokoju., lub o nieustannej propagan- 

dzie Sowietów na naszych Kresach i 

nie Kresach. W każdym razie jednak 

dobrze jest że Rząd Polski mimo rad 

nam dawanych, zdecydował się przyjąć 

propozycję Sowietów. Cat. 

ŁITWA NIE POWINNA BRAĆ 
UDZIAŁU W DEMONSTRACJI 

SOWIECKIEJ. 

, KOWNO, 10 1. Pat. „Lietuvos 
Zinios* zastanawiając się nad wido- 
kami powodzenia propozycji Sowie 
ckiej, stwierdza między  innemi, 
Litwa nie powinna brać czynnego 

„udziału w demonstracji moskiewskiej, 
zanim się nie wyjaśni, jakie stanowi- 
sko zajmą Łotwa i Estonja wobec 
kroku pośredniczącego litewskiego. 

NOWY POSEŁ ŁOTEWSKI W 
KOWNIE. 

KOWNO. 10.1. (PAT). Wczoraj 
przybył do Kowna *nowomianowany 
poseł łotewski na Litwie Lepinsz, by- 
ły minister skarbu. 

„LIETUVOS ŻINIOS" O STOSUN- 
KU DO ŁOTWY. 

KOWNO, 10.1. PAT. W związku 
z przybyciem nowego posła lotew- 
skiego Lepinsza, organ laudininkow 
„Lietuvos Żinios* dziś zauważa, że 
nadszedł czas, ażeby usunąć wszyst- 
kie drobne nieporozumienia, istnieją- 
ce między Łotwą a Litwą i zaciešnič 
stosunki między obu krajami. W 
pierwszym rzędzie należałoby zawrzeć 
traktat handlowy, a także znieść wizy. 
Litwa nie powinna zapominać pisze 
„Lietuvos Žinios“ że granica z Łot- 
wą jest jedyną (?!) granicą, na której 
może polegać i ze strony której nie 
grozi jej żadne niebezpieczeństwo. 

PROCES SOCJALISTÓW 
W KOWNIE. 

KOWNO. 10.1. PAT. Proces prze- 
ciwko 36 socjalistom z dr. Tomasze- 
wiczusem na czele, który w roku 
1926 próbowali zorganizować woj- 
skowy zamach stanu, zakończył się 
dziś po 6-dniowych obradach, w wy- 
niku których dr. , Tomaszewiczius i 
większość oskarżonych zostali unie- 
winnieni. 

WIZYTA WOJSKOWYCH ŁOTEW- 
SKICH W ESTONII. 

RYGA. 10.1. (PAT). Oprócz łotew- 
skiego ministra wojny, wyjechać mają 
wkrótce do Estonji dowódca armji ło- 
tewskięj gen. Penikis, szef sztabu gen. 
Kaleis i kiiku jeszcze wyższych ofice- 
rów armji łotewskiej. 

FIASCO KAMPANIJ GOSPODAR- 
CZYCH W MIŃSZCZYŹNIE. 

Z Mińska donoszą: „Zwiezda* ogłasza 
bardzo pesymistyczne sprawozdanie, przed- 
stawione przed odpowiednie czynniki So- 
wieckie Centralnemu Komitetowi o prze- 
biegu akcji tk. zw. „zagotowok”. 

„Obraz tej akcji — pisze Zwiezda— 
przedstawia się bardzo nieciekawie. Odse- 
tek wykonania zadań i planów na rok bie- 
żący jest bardzo niski mimo to że nie ma 
żadnych objektywnych przyczyn tego stanu 
sel A я 

ciąganie skladek asekuracyjnych, po- 
žyczka industrjalizacyjna, zbiórka wkładów 
w kooperacji i kontraktacja lnu i zboża 
przedstawiają się bardzo opłakanie. Ze spra- 
wozdania „Zwiezdy* obowiązanej do przed- 
stawienia wszystkiego w różowych barwach 
wnosić możną jak jest zle w rzeczywisto- 
$ści skoro urzędowy organ sowiecki otwar- 
cie stwierdza niepowodzenie. 

PROCES „KUŁAKOW PODPALACZY' 

‚ 7 Mińską donoszą: W najbliższych 
dniach rozpatrywana będzie głośna sprawa 
grupy włościąn z okręgu  mozyrskiego, 
oskarżonych o antysowiecką działalność. 
Akt oskarżenia zalicza oskarżonych do 
grupy „kułakow* aczkolwiek są to najbied- 
niejsi mieszkańcy wsi, a działalność ich ja- 
ko przejaw „walki kl asowej*. 

  

že: 

PRZEDSTAW STAW 
BARANOWIiCZE — ul. Szeptyckiego -— A. Łaszuk z 
BIENIAKONIE —- Butet kolejowy. į 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, i 

8 A (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. į 
UKSZTY — Bufet kolejowy. i 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch | 
AORODZIEJ] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. ! 
ВМУЮЕМЕС — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. ; 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
1ADA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. ! 

  

: CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

ICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poi. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY. — uł. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

str. 2-ej i 3-eį 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
A żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Rząd Polski zgadza sią zasadniczo na propozycję 
WARSZAWA. 10. 1. (PAT). W czwartek dnia 10 stycznia o godz. 9 

min. 30 wieczorem według czasu moskiewskiego, charge d'affaires ad inte- 

zim w Moskwie p. Adam Zieleziński doręczył zastępcy komisarza ludowego 

spraw zagranicznych p. Litwinowi notę treści następującej: 

Panie Komisarzu Ludowy! Notą z dnia 29 grudnia 1928 r. zechciał p. za- 
komunikować, że Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad proponuje 

Rządowi Polskiemu wprowadzenie w życie paktu Kelloga z dnia 27 sierpnia 

1928 r. przed terminem, przewidzianym w art. 3 tegoż paktu, ra mocy pzoto- 

kuła polsko-żwiązkowego, którego projekt załączył Pan do wspomnianej noty 
Potwierdzając odbiór noty, mam zaszczyt zakomunikować Panu, Panie 

Komisarzu Ludowy, z polecenia mego Rządu, co następuje: 

Rząd polski, którego polityka pokojowa w stosunku do wszystkich są- 

Siadów, a więc i do Związku Socjalistyc znych Republik Rad, jest faktem 

stojącym ponad wszelką wątpliwością, musi wyrazić swoje zdziwienie, że 

R ząd Związkowy uznał za stosowne skorzystać z wysłania powyższej noty 

dla podniesienia pód adresem Polski zarzutów, z powodu niedojścia dotych- 

czas do skutku specjalnych umów między obu państwami, dotyczących nie- 

agresji, względnie rozbrojenia. Niemniej jednak Rząd Polski nie zamierza po- 

dejmować dyskusji na ten temat, konstatuje jedynie, że ujęcie przebiegu tych 

rokowań, zawarte we wspomnianej nocie jest niescisłe. 
PRZECHODZĄC DO ISTOTY KWESJI, ZAWARTEJ W NOCiE PAŃ- 

» SKIEJ, MAM ZASZCZYT ZAKOMUNIKOWAĆ PANU, PANIE KOMISARZU 
LUDOWY, ŻE PROPOZYCJA TA JEST PRZEDMIOTEM STARANNYCH 
BADAŃ ZE STRONY RZĄDU POLSKIEGO. RZĄD POLSKI ZASADNICZO 
GOTÓW JEST PRZYJĄĆ TĘ PROPOZYCJĘ, ZASTRZEGAJĄC SOBIE JED- 
NAK. MOŻNOŚĆ ZAPROPONOWANIA ZE SWEJ STRONY RZĄDOWI 
ZWIĄZKOWEMU MODYFIKACYJ, KTÓRE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ NIEZBĘD- 
NEMI W REZYŁTACIE POWYŻSZYCH BADAŃ. 

Pozatem Rząd Polski pragnie zaznaczyć, że art. 3 paktu Kelioga, mó- 
wiąc: „Traktat niniejszy będzie ratyfikowany przez wysokich kontrahentów, 
wymienionych we wstępie, zgodnie z wymaganiami ich odnośnych konsty- 
tucyj, i stanie się prawomocny w stosunkach pomiędzy niemi od chwili, kiedy 
dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Waszyngtonie", nakłada na wszy 
stkich sygnatarjuszy obowiązek solidarnej procedury ratyfikacyjnej, od której 
uzajeżnione jest wejscie w życie tego paktu. Rząd Polski, należący do pier- 
wotnych jego sygnatarjuszy i związany brzmieniem wspomnianego art. 3, mu- 
si poprzednio porozumieć się przedewszystkiem z jego inicjatorami i z pier- 
wotnymi sygnaturjaszami co do odmiennego, w myśl propozycji pańskiej, 

sposobt: częściowego wprowadzenia w życie tego paktu. Ponadto Rząd Poiski 

żwiąc nadzieję, że przewidziana w art. 3 paktu jego ratyfikacja nastąpi nie- 

bawem, zwraca jednak uwagę Rządu Związkowego, że dotychczas żadne z 
państw, należących do liczby pierwotnych sygnatarjuszy, nie wyłączając na- 
wet inicjatorów tego paktu, jeszcze go nie rafyfikowało. Spodziewać się je- 
dnak należy, że najbliższy czas przyniesie poważne wyjaśnienie sytuacji pod 
tym względem, co pozwoli obu stronom zająć w sprawie proponowanego 
przez Pana, Panie Komisarzu Ludowy, protokułu stanowisko bardziej spre- 
<yzowane, ; 

Dalej Rząd Polski pragnie zaznaczyć, że pomimo zaszczytnego wyróż- 
nienia go z pośród innych bezpośrednich sąsiadów Związku Socjalistycznych 
Republik Rad musi wyrazić swoje zdziwienie, że Rząd Związkowy pominął 

w swojej propozycji rządy Finlandji, Estonji, Łotwy i Rumunji, natomiast 

zwrócił się do Litwy, która nie sąsiaduje bezpośrednio ze Związkiem Sowiec- 

kim, ALE — JAK TO WIADOMO RZĄDOWI ZWIĄZKOWEMU, ODMAWIA 
NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH Z POLSKĄ. Takie 
zróżniczkowanie utrudnia położenie Rządu Polskiego tembardziej że zarówno 

Rumunja, jak i państwa bałtyckie, w tej czy innej formie, zadeklarowały go- 

towość do przystąpienia do paktu Kelloga. Rząd Poiski przypomina Rządowi 

Związku Socjalistycznych Republik Rad, iż zawsze stał na stanowisku konie- 

czności łącznego traktowania przez wszystkie zainteresowane państwa zaga- 

dnienia bezpieczeństwa na Wschodzie Europy, gdyż tylko takie traktowanie 

tej sprawy może dać istotne gwarancje utrzymania pokoju w tej części świa- 

ta. W myśl tej intencji, Rząd Polski uważa za swój obowiązek zwrócić się 

bezpośrednio do tych państw celem zbadania ich opinji co do propozycji 

pańskiej Panie Komisarzu Ludowy, jak również co do ich stanowiska w kwe- 

stji ewentualnego podpisania protukułu, zaproponowanego przez Rząd Zwią- 
zkowy, w myśl noty pańskiej z dnia 29 grudnia 1928 roku. — 

Zechce Pan przyjąć, Panie Komisarzu Ludowy, wyrazy szacunku 

i poważaniem. (—) ZIELEZIŃSKI. 

Hier paki Helloga, później proto! Litwinowa 
RYGA. 10.1. (PAT). W artykule wstępnym, zamieszczonym z okazji 

propozycji Litwinowa, ,,Jaunakas Zinas“ pisze: Łotwie protokuł Litwinowa 
nic nowego nie daje. Łotewsko - rosyjski traktat pokojowy zawiera jeszcze 
bardziej uroczyste słowa o wieczystym pokoju i dobro - sąsiedzkich stosun- 
kach, aniżeli pakt Kelloga. Z naszego punktu widzenia, moglibyśmy witać 
taki akt, któryby szedł dalej, niż postanowienia traktatu pokojowego i zawie- 
rałby zasadę obowiązkowych sądów rozjemczych. Protokół Litwinowa nie 
może zmienić zasadniczo istniejącej sytuacji i dlatego, jak się zdaje, najwłaś- 
ciwiej będzie spokojnie zaczekać na ratyfikację paktu Kelloga przez Amerykę 
i wielkie mocarstwa europejskie. Dalej dziennik podkreśla konieczność, przed 

Wspólna gra Lifwinowa  Woldemarasa 
BERLIN. 10. 1. (PAT). Ryski korespondent „Deutsche Allgemeine Zeitung* nade- 

słał dziś swemu dziennikowi znamienną i obeszerną depeszę sytuacyjną o propozycji Li- 
twinowa, zatytułow.: „Wspólna gra Litwy z Moskwą". W depszy tej korespondent do- 
nosi, że w kilka dni po kroku Litwinowa, który zaskoczył Europę oraz Amerykę i wy- 
wował różne domysły, tę samą grę podejmuje na mniejszą skąlę Waldemaras, zwracając 
się do Łotwy i Estonii, z apełem by przystąpiły do paktu Kelloga, w myśl inicjatywy Li 
twinowa. Korespondent wzmiankowanego pisma pisze, że gra Waldemarąsa tak samo, 
jak cała akcja Litwinowa ma w sobie coś dziwnego i tajemniczego. Litwinow i Walde- 
maras manewrują tutaj według jednego planu,, w drodze okrężnej przez Litwę, na któ- 
rej to drodze propozycja moskiewska doręczona została państwom bałtyckim dając 
cały szereg korzyści zrówno Sowietom jk i Litwie. Rosja sowiecka przy ustanowieniu po- 
kojowych stosunków między Litwą i Polską pragnie odegrać rolę decydującą w sprawie 
wileńskiej. 

  

Kensalidacja sfosznków w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD. 10.1. (PAT). Dziennik „Vreme'* donosi z Zagrzebia, że 

stosunki skonsolidowały się tam zupełnie. Nerwowość i niepewność pierw- 
szych dni po wprowadzeniu nowego regimeu znikły całkowicie. Opinja pu- 
bliczna oczekuje nowej organizacji państwowej. Prasa zagrzebska przystoso- 
wała się już do nowej sytuacji. W dniu dzisiejszym żadne pismo nie zostało 

Rozwiązanie organizacyj palifycznych. 
WIEDEŃ. 10.1. (PAT) Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu, że wczoraj pre- 

mjer Zivkovicz w charkterze min. spraw wewnęsznych wysłał okójnik do władz po- 
licyjnych, nakazujący rozwiązanie wszełkich politycznych organizacyj. Tworzenie no- 
wych partyj politycznych dopuszczałne jest tylko po ukazaniu się zezwolenia nadżupana. 

  

przecież dziś władza w Polsce pocho- 

dzi od Marszałka Piłsudskiego. Jeśli 

jego zabraknie, ta władza musi wró« 
cić do Sejmu, tego samego Sejmu, 
który w okresie lat 1918 do 1926 do- 
wiódł, jak dalece tej władzy sprawo- 
wać nie umie. Teraz jednak będzie 
jeszcze gorzej. Przecież, co to znaczy 
Sejm— to nie jest nazwa gmachu ani 
sali, tylko ten wyraz oznacza pewną 

ilość partyj, wysłanych do rządów 
przez ludność. Partja polityczna, oto 

jest właściwa sprężyna ustroju parla- 

mentarnego. Przed majem 1926 r. 

funkcjonowały u nas one źle, lecz te- 

raz zostały połamane całkowicie. Mu- 

simy zrozumieć, że właściwe spręžy- 

ny Sejmu zostały połamane. 

Co je może zastąpić, gdy woli 

Marszałka zabraknie. Przecież nie B. B. 

U nas nikt sobie nie rebi co do te- 

go iluzji. B. B. jest wyrazem wiary 

w Marszałka, chęci pomocy Marszał- 

szałkowi, lecz trzeba dobrze pamię- 

tać i rozumieć, że B. B. nie jest zmia- 

ną wielopartyjnego systemu na system 

jednopartyjny, jak to się stalo we 

Włoszech. ; 

Skoro więc obecnego systemu zwią* 

zanego z osobą Marszałka przedłużyć 

na wieki nie można, skoro powrót 

do stanu z przed maja jest niemożli- 

wy, skoro dawne sprężyny rządów 

w Polsce nie istnieją, a żadna nowa 

silna długotrwała partja nie powsta- 

nie—to zamach stanu nastąpić musi. 

Albo jest na Świecie logika, albo jei 

niema. Może nigdy w polityce nic nie 

było tak logiczne, jak to, że w Polsce 

oktrojowanie konstytucji jest koniecz: 

nością. 

% 

Żałuję bardzo, że w czasie na- 
szej, kilkuletniej propagandy monar* 

chji w Polsce nigdy się nam nie 

udało ,sprowadzić tego zagadnienia 

do ram ściśle prawno-konstytucyjne- 

go problemu. Być może, że kiedyś, 

kiedy możliwość wprowadzenia mo- 

narchji w Polsce była o wiele mniej- 
sza, niż teraz, to jest przed majem 

1947 i myśmy wysuwali hasło mo- 
narchistyczne. Otóż  monarchja w 
Polsce nie powinna przyjść jako 

hasło, powinna przyjść jako koniecz* 

ność państwowa. 

Monarchję nie da się narzucić 

zdołu. Zbyt wiele irracjonalnych, lecz 

palnych elementów - przeciw niej się 

mobilizaje. Zbyt wiele rzeczy nie- 

popularnych i zbyt uporczywie wiąże 

się z monarchją i to rzeczy, które z 

nią naprawdę absolutnie nic wspólne- 

go nie mają. 

Monarchja— może być Polsce na- 

dana tylko zgóry. Jeśli przyjdzie to 

tylko w tej jedynej formie, w której 

przyjść może. Nie inaczej zresztą 

monarchje powstawały wszędzie. 

Monarchja—hasło jest przeciwni- 

kiem  monarchji-konieczności — рай- 

stwowej. We Francji monarchia słu- 

ży jako hasło coraz  szczuplejszemu 

stronnictwu. W Niemczech krokami 

olbrzyma zbliżają się do tego same- 

go. W Polsce monarchistów jest ma- 

ło, w Niemczech jeszcze dziś wiele 

miljonów, a jednak bardziej realną 

wydaje mi się monarchja w Polsce, 
niż w Niemczech. 

Monarchja godzi się i z parlamen- 

taryzmem i z demokracją i z wielo- 

i jednopartyjnością. Pozostaje w cie- 

niu, gdy ktoś ma siłą rządzić. Ale 

występuje naprzód i ratuje państwo, 

gdy inne sprężyny są połamane. Pod- 

czas zamachu stanu w Bułgarji na- 

zwałem monarchję „spadochronem re- 

wolucji*. Powtórzyłem to podczas 
kryzysu włoskiego. Istotnie, monarchia 
jest spadochronem państwa podczas 

katastrof. Rozumowanie -republikań- 
skie to: „albo niech będzie norma 

prawna; dobra, albo jej niech 

całkiem nie będzie", Rozumowanie 

monarchiczne mówi: „gdy spekulacja 

na wyścig najlepszych sił, samorzutnie 

biorących się do polityki, zawiedzie, 

musi przecież być coś trwałego, co 

wtedy państwo ratować będzie". Utra- 
ciliśmy już raz Ojczyznę. Nie bądźmy 

takimi  ryzykantami. Zabezpieczmy 

się. Cat.
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ECHA KRAJOWE" 
ŠWIĘCIANY, 10-1. 1922 r. 

— Uwadze władz szkolnych. W ro- 
«u 1924 w Święcianach powstało pań 
stwowe seminarium nauczycielsk e męskie, 
które od r. 1945 jest seminarjum im. S. 
Konarskiego. Początkowo najstarszym kur- 
sem w seminaijum bjł kurs II gi, lecz w 
r. ub. przeszło 30 wychowanków ukończy- 
10 seminarjum, dzięki czemu dziś już pra- 
cują na niwie oświąty jako nauczyciele 
przeważnie w tut. powiecie, gd;ż posiadają 
język litewski, który był wykładany jako 
przedmiot obowiązkowy. Stosunki panujące 
w tut. sem nar um już w pierwszych latach 
istnienia wymagały pewnej naprawy, zaś po 
latach pięciu naprawa owych nienormał- 
nych stosunków jest konieczną. Element, 
z którego składają się wychowankowie se- 
minarjum przedstawia element różnorodny 
i niedobrany, dzięki czemu rok rocznie na 
terenie seminarjum są wypadki zdarzające 

SŁOW © 

hędzie przewodniczył komisji odszkodowań? 
BERLIN. 10.1. (PAT). jak donosi „Berliner Zeitung am Mittag", amba- 

sador niemiecki w Paryżu von Hoesch, bawiący obecnie w Berlinie, prowadzi 
w dalszym ciągu konierencję, mając na celu poinformowanie rządu Rzeszy 
o jego ostatnich rokawaniach z rządem francuskim. W rozmowach tych obe- 
cnie — jak twierdzi dziennik — wysuwają się na pierwszy plan kwestje, 
związane z ukonstytuowaniem się komitetu rzeczoznawców finansowych, 
który miałby podjąć swe prace około 5 lutego rb. Jedną z najgłówniejszych 
ma być kwestja przewodnictwa w tym komitecie. W komitecie Dawesa w 
swoim czasie przewodniczył Amerykanin. Obecnie przewodnictwo ma być 
powierzone przedstawicielowi irancuskiemu, zaś wice - przewodniczącym 
ma zostać główny delegat niemiecki prezydent Banku Rzeszy d-r Schacht. 

Załatwienie kwesfji rzymskiej 
WIEDEN. 10.1. PAT. Dzienniki donoszą z Londynu: Rzym- 

ski korespondent „Daily News" stwierdza, że Ojciec Święty na 
tajnym konsystorzu wyraził wobec kardynałów nadzieję rych- 
łego porozumienia z rządem włoskim. Układ po ratyfikowaniu 

  

1931 jest skrępowany umową notarjalną. Za- 
pomina Szanowny Sanator budżetu gminne- 
go, że wspomniany Jaroszewicz zainicjował 
akcję brukowania wsi Porpliszcza ( dług. 
około 2 klm.) przez samych mieszkańców, 
dając bezpłatny na to potrzebny materjał w 
postaci żwiru, którego w pobliżu wspomnia- 
nej wsi niema, psując swe grunty. Nie od 
rzeczy przypomnieć Szanownemu autorowi, 
iż tenże sekietarz Jaroszewicz dołożył tro- 
szeczkę starań do uruchomienia gminnej ka- 
sy Pożyczkowo-Oszczędnościowej pracując 
w niej przeszło rok czasu honorowo jako 
rachmistrz; okazuje więc .wbrew zdaniu Sza- 
nownego autora troszeczkę zrozumienia dla 
celów społecznych. Irytuje jeszcze Szanow- 
nego autora sama myśl o tem, iż z p. se- 

kretarzem Jaroszewiczem rachuje się sam 
wójt gminy p. Jasiewicz. Sprawą tą jednak 
zajmować się nie będę ze względu, iż uwa- 
żam, iż powód tego zdenerwowania jest 

się rzadko w innych zakładach naukowych; zbyt błahym. przez pa:lament włoski będzie przedłożony Lidze Narodów do 
między innemi pierwsze. miejsca. zajmują Anatoljusz Jaroszewicz. — rejestracji i otrzyma w ten sposób charakter międzynarodowy. 
aresztowania wśr. u i wydalanie ASH Bób temińariimi- I fale w.r-<ażk KOŁTYNIANY, pow. Święciański. włochy po zawarciu ukłaau wyślą ambasadora uo Watykanu, 

1925]26 podczas feryj letnich został are- 
sztowany, a następnie skazany na 2 lata c. 
więzienia uczeń ll-go kursu Malta; w tym- 
że roku w m-cu maju areszto .ano ucznią 
IlI-go kursu Karkłelisa, którego wydalono 
po zwslnieniu z aresztu, również w roku 
b. wydalono kilku uczniów mających spra- 
wy karne ną sumieniu. Jesienią r. ub. do- 
konano włamania i kradzieży w mieszka- 
niu p. Motiłajtisówny nauczyc. języka li ew- 
skiego, która zamieszkała na terenie se 
narjam obok gmachu, gdzie się mieści in- 
ternat szkolny i skradziono między innemi 
około 300 zł. gotówką i inne wartościowe 
Panty jak: kolczyki, pierścionki i t. p. 

wyniku -dochodzenia był aresztowany 
wożź 1y seminarjum Rozenberg i dwóch ucz- 
ni, którzy zostali zwolnieni z aresztu. Osta- 
tnio zaś, jak się dowiaduję znowuż zostało 
dokonane przez słuchaczy niższych (wstę 
pnego, I, II i III) kursów Oszustwo, które 
spowodowało rozpoczęcie wcześniejsze 
feryj świąt Bożego Narodzenia bo dn. 17 
XII. Oszustwo owe zostało dokonane w 
ten sposób, że uczniowie wymienionych 
kursów podczas przerw nacierali wzajemnie 
karki i tułowia co powodowało silne opu- 
chnięcie szyi, następnie zaś zgłaszali się 

podczas gdy Watykan będzie zastępowany u dworu włoskiego 
pizez nuncjusza. 

Odgłosy wielkiej wojny 
BERLIN. 10. 1. (PAT). W dniu wczorajszym prawie cała prasa berlińska przynio- 

sła w sensacyjnej formie wiadomość o tem, że sąd francuski przesłał przemysłowcowi 
Zagłębia Saary radcy handlowemu Rechlingowi nakaz płatniczy na 14 miljonów fran- 
ków, jako koszty sądowe i karę. Rechling, jako jeden z przestępców wojennych, skazany 
był przed 9 laty przez sąd w Amiens z a rabunek na 10 lat więzienia, którego jednakże 
nie odsiadywał. Doniesienie o dostarczeniu nakazu płatniczego na 14 miłjonów franków w 
związku z dawnym procesem wojennym wywołało wielkie oburzenie na łamach całej 
prasy nacjonalistycznej która przytacza ten fakt jako dowód nastrpów militarystycznych 

Francji, przypominającej dziś jeszcze sprawy z czasów wojny. Okazało się jednak, że 

cała informaca zawierała niedokładność, a mianowicie: suma, którą p. Rechling ma teraz 
zapłacić wynosi nie 14 miljonów, a 14 tysięcy franków, czyli tylko 2 i pół tysiąca marek 
niemieckich. Biuro telegraficzne Mirbacha, znane z tego, że przynosi sensacynie i ten- 
dencyjne wiadomości z terenów okupowanych Alzacji, Lotaryngji, Zagłębia Saary oraz 

obszarów należących obecnie -do- Polski, musiało w dzisiejszym komunikacie przyznać, 
że w informacji wczorajszej zaszedł błąd przez przesunięcie przecinka o trzy cyfry napra- 
wo. Charakterystyczną jest rzeczą, że sprostowanie przytacza dziś jedynie tylko 
„Vorwarts“. 

Niemieckie „sensacie” e polskich zbrojeniach. 
HELSINGFORS, 10.1. PAT. Agencja niemiecka Ost-Exoress- rozesła- 

— Życie kułturalne w Kołtynianach. W 
przepięknej okolicy o 10 klm. odległej na 
północ od „Nowo-Święcian otoczonej srebrną 
wstęgą wód rzeki Żejmiany i jeziora Niepi- 
ro, kilkadz. bezplanowo rozrzuconych dre- 
wnianych domków stanowią miasteczko Koł- 
tyniany, gdzie obrały sobie siedziby: Urząd 
gminy Łyngmiańskiej, miejscowy / posteru- 
nek P. P., urząd parafjalny, dowództwo:kom- 
panji K. O. P.. Koło Młodzieży Wiejskiej, 
tutejsza ochotnicza Straż Ogniowa oraz pa- 
rę oddziałów stowarzyszeń litewskich, poza- 
tem od kilku lat istnieje urząd pocztowo-te- 
lefoniczny i 7-mio oddziałowa szkoła pow- 
szechna, zaś ostatnio staraniem delegata 
Prokuratury Genera!nej p. A. Kopcia zostało 
zorganizowane Kółko Rolnicze. Pomimo jed- 
nak tak pokaźnej ilości urzędów i stowarzy- 
szeń, życie w Kołtynianach płynie leniwie i 
sennie szczególnie, zaś życie kulturalno-o- 
światowe, gdzie znać wyraźny brak siły i 
potęgi i gdzie zapanował prawie zupełny 
bezruch i martwota. Dziś, kiedy mamy już 
Polskę wolną, kiedy z całym rozmachem 
możemy otwarcie zabrać się do pracy, two- 
rząc t organizując życie na wszystkich po- 
lach, — jedyną rozrywką kulturalną Kołty- 
nian są przedstawienia amatorskie, organi- 

   

do lekarza szkolnego p. dr. Bernatowicza zowane przez miejscową t zw. imieiognt ła prasie tutejszej alarmujące iniormacje, pochodzące rzekomo z politycz- 
z narzekanem na ból głowy i łamanie Niestety, taki i ;zw. inteligencje. nych kół Pragi czeskiej o przeprowadzanych jakobv wielkich zbrojeniach 
kręgosłupa prosząc o zwolnienie od zajęć. y. takich wieczorków amatorskich ч dotychczas rocznie, tutejsze społeczeństwo, 

szczególnie ruchliwe jednostki organizowały 
zaledwie kilka. Ostatnio w dn. 31-12 r. ub. 
staraniem policji z miejscowego posterunku, przy czynnej pomocy pań z majątku Kołty- 
niany i urzędników gminnych, został zorga- 
nizowany w sali domu parafjalnego wieczo- 
rek sylwestrowy, wypełniony obfitym progra 
mem, połączony z zabawą taneczną, 

rumuńsko-polskich, wymierzonych przeciwko Sowietom. Według informacyj 
w ostatnich czasach nadeszły do Rumunji ogromne ładunki materjałów 
wojennych z Francji i Anglji, poczem wysłane zostały do Tarnopola: i Sta- 
nisławowa. Gen. Górski miał na rachunek armji rumuńskiej przeprowa 
dzić wielkie zamówienia w zakładach Szkody. 

«Ost-Express" informuje pozatem, iż polskie koła pol'tyczne: zamie- 
rzają użyć przedewszystkiem przeciw Sowietom t. zw. organizacyj petlurow 

W związku z powyższem w jednem z pism 
wileńskich (Kurjer Wileński Nr. 296 (1343) 
ukazała się notatką donosząca o zagadko- 
wej epidemji choroby w tut. seminarjum 
co w rzeczywistości było spowodowane 
wprowadzeniem w błąd p. dr. Bernatowi- 
cza przez owe wyrafinowane oszustwo. 

Przytoczone powyżej fakty są faktami, 
które stwierdziłem, zaś uważam, że jeszcze przedstawieniem amatorskiem. Jak male skich. W związku z powyższem: naczelny organ partji konser watywneji 
niejeden ciekawy Szczegół nie przedostał wieczorek rozpoczął się odegraniem kome. »Uusi Suomi" potępia szerzenie kłamliwych plotek o Polsce, podkreślając 
się poza mury szkolne i pozostaje jako dyjki AI. Fredry „Consilium  Facultatis“. 

Sztuka przy dobrej reżyserji i trafnej obsa- 
dzie ról była odegraną bez zarzutu, a nawet 
zasługuje na wyróżnienie ze względu na grę 
osób występuj 

całkowitą bezpodstawność zarzutów co do rzekomych agresywnych planów 
polsko-rumuńskich przeciwko Moskwie. 

Mrozy i mgły w Czechach 
Katastrofa kolejowa pod Neme.kim Brodem.. 

PRAGĄ, 10 I. Pat. Naskutek mrożów i mgły miało miejsce kilka:wypad- 
ków na kolejach. W okoljcach Nemeckiego Brodu pociąg osobowy wpadł: na: 
pociąg towarowy, przyczem jeden: urzędnik został zabity, 4 ciężko: rannych. 
Ostatniej nocy na stacji Lisa na wschód od Pragi miało miejsce zderzenie 
między pociągiem osobowo towarowym a towarowym. Dwaj urzędnicy kolejo- 
wi zostali zabic:, 14 podróżnych odnicesło rany. 

PRAGA, 10 I. Pat. W Czechach południowych temperatura dochodziła. dziś do 
260 C. W Słowacji północnej do 240:Ć, W Pradze do 200 С. 
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EF SZKOŁA FILŃOWA  Ź 
Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie przyje- 
muje zapisy codziennie w godz. 5 — 8 w lokalu Związku 

Ё Ostrobramska 27. —12 

POSZUMIEŃ, pow. Święciański.. 

tajemnica. 
J. Tecki. 

PORPLISZCZE, pow. Dziśnieński. y ujących w roli Anusi i jej ojca. ai et altera pars. W Nr, 203 > mi byli również Waluś i trzej „dokto- 
) zeszkowie, reszta zaś osób też nie za- 

wiodła pokładanych nadziei. Wystawienie na 
scenę tej komedyjki wykazało, że Kołtyniany wśród swych mieszkańców posiadają nawet 
dobry materjał amatorski. Po odegraniu je- 
dnoaktówki odbyły się tańce, którym przy- 
grywała kombinowana orkiestra K. O. P. 
składająca się z pięciu instrumentów, —— 
trwające aż do rana. Podczas tańców pu- 
bliczność miała możność brać udział w lote- 
rji fantowej, zysk z której został przezna 
czony łącznie z dochodem za sbrzedane bile- 
ty, na Stowarzyszenie „Policyjny Dom 
Zdrowia” dla piersiowo chorych | funkcjo- 
narjuszów Pol. Państw. Wieczorek ten był” 
może pierwszym, który zespolił wszystkie 
warstwy społeczeństwa bez różnicy narodo- 
wości, za co należy się podzięka dla 
organizatorów — policjantów. Między inne- 
mi wieczorek zaszczycili swą _ obecnością 
miejscowy proboszcz ks. Wojszutis, organi- 
sta Borkowski; kier. urzędu pocztowego p. 
Girys, p. p. Daszkiewiczowie, Szklennikowie, 
oraz kilku działacz litewskich. Pożadanem 
byłoby ażeby w roku bieżącym Kołtyniany 
częściej były nawiedzane przyjemnością spę- 
dzenia w pięknej atmosferze długich wie- 
czorów zimowych. 

z dnia 21-12 28 r. ukazał się artykuł pod ty- 
tułem „O naszych stosunkach”. Mimo, iż w 
tym artykule byłem osobą zainteresowaną, 
jednak początkowo nie miałem zamiaru nań 
odpowiadać, jednak ze wzgiędu na to, iż au- 
tor tego cennego artykułu nakży zapewne 
do klasy łudzi mających wyższe aspiracje 
(jak zrozumiałem z treści artykułu), która 
to klasa nieliczna u nas na Kresach, ma nie- 
zaprzeczone prawo do szczególnej grzeczno- 
ści (jakiekoiwiek jest jej zdanie), czuję się 
w obowiązku wytłumaczyć mój niebywale 
niemoralny postępek, na który sobie pozwo- 
liłem, przyjmując prawnie należny mi doda- 
tek ekonomiczny na żonę.  Przeglądnijmy 
więc zacny artykuł. Zaczyna autor od ogól- 
nych uwag niestety, już dobrze nam zna- 
"nych i dlatego nłeco przestarzałych. Žali 
się więc na pęd obsadzania policji przyby- 
szami z Królestwa i Małopolski, którzy cho- 
ciaż robią wrażenie ludzi energicznych, jed- 
nak traktują lub z góry, z pańska, a nie chcą 

się nagiąć do służałczości jaka dawniej ist- 
niała. Następnie autor rozpoczyna osobiste 

wycieczki. Zdaje nam się, iż autor jest wy- 

bitnym znawcą praw, jednak niedługo zo- 
stajemy w błędzie; sądzi bowiem, że p. se- 
kretarzowi Jaroszewiczowi nie należy się do- 

datek ekonomiczny na żonę, ponieważ żona 

jego jest nauczycielką, sam zaś posiada 30 

ha ziemi, której nie chciał wydzierżawić pod 
boisko na przysposobienie wojskowe. Oburze 

nia jego nic nie złagodzi. Nic to, że gmi- 

na wydzierżawiła teren pod boisko za 25 

rubli rocznie dlatego, iż będzie. miała moż- 

ność nabycia tegoż terenu na własność po 
ulgowej cenie z chwilą przejścia gruntów 

cerkiewnych na własność państwa, również 

nie uwzględnia tego iż p. Jaroszewicz wy- 

dzierżawiając swoje 30 ha ziemi do roku 
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przeważnie zwykle zdarza sięz, guyż zebra-- 
nia rozpoczynają się o godz:.1-p. p. t: j.. 
wtenczas, gdy większość gospodarzy bywa 
w kościele. Podczas zebrania: wyjaśnite się 
że prezes i wice-prezes kółka są nieobecni 
i podobno nie mają nadal zamiaru pracować 
w Zarządzie, w związku z pawyższem abecni 
członkowie uchwalili zwołać na dzień: 20 b. 
m. doroczne walne zebranie celem wyboru 
zarządu i złożenia sprawozdania przez u- 
stępujący zarząd z dotychczasowej  działal- 
ności. Pomimo, że przy Kółku  Rolniczem 
istnieje punkt czyszczenia zboża, kółkowi- 
czów liczba dosięga zaledwie 12, lecz praw-- 
dopodobnie kilkanaście osób mają zgłosić 
przystąpienie w dn. 20 5. m. o czem w swynt 
€zasie napiszę 

— Odczyt rolniczy p. Gienjusza—instra- 
ktora Kółek Rolniczych w Poszumieniu.. Dnia 
6 b. m. w lokalu tut. szkoły powszechnej 
p. Gienjusz—instruktor Kółek Rolniczych: na 
powiat Święciański miał odczyt rolniczy. na 
temat płodozmianów w związku z komasa- 
cja wsi Poszumień, która już została rozpar- 
celowaną. W ciągu pięciu godzin p. Gienjusz 
udzielił zebranym niezbędnych wskazówek z 
dziedziny gospodarki, szczególnie zaś pro- 
wadząc dyskusję i odpowiadając na zadawa- 
ne pytania przez gospodarzy obecnych ze 
wsi jodziszkiańce,  Rudziany i Poszumień. 
Zainteresowanie odczytem dość duże, pomi- 
mo, że obecnych zaledwie: było 18 osób, co 

Lustracja sanitarna Głębokiego. 
Na zarządzenie Starosty  dziśnie ńfskiego 
specjalna komisja sanitarno policyjna do- 
konałaą lvstracji studzien, sanitarnego stanu 
brzegu jezior oraz poszczególnych do- 
mostw. Na podstawie wyników lustracji 
Starostwo zarządziło zamkn'ęcie czterech 
studzien i poleciło Magistratowi m. Głębo- 
kieco bezzwłoczne usunięcie niedomagań 
natury sanitarnej, stwierdzonych przez ko- 
misję na terenie m. Głębokiego. 

randello, choćby najbardziej oryginal- służy fakt, że wiedeńska „Neue Freie kuracji, Dotrzymuje jej towarzystwa 

ny i niespodziankowy, komedji—nie Presse" nie zawahała się w trzech córka, młoda wdowa, Olimpia, rów- Zagraniczne nowości 
teatralne zastąpi. Komedja to komedjal Do swoich literackich suplemeatach nie- nież jak matka pełna dumy rodowej 

' luftu z filorofowaniem i rozwiązywa- dzielnych wydrukować  „Olimpje“ i arystokratycznych uprzedzeń. Obu 

Olimpia" Molnara i „Der Kronprinz* niem . psycho-metafizycznych szarad! Molnara in extenso. Jest to wy- paniom nie w Smak, że muszą. acz- 

* A. E. Rutry. Komedje dawajcie nam naprawdę roz- różnienie, które, jak dawno prasę kolwiek w miejscowości nader dystyn- 

Komedja francuska, salonowo- rywkową, lekką, przejrzystą, albo wiedeńską mam przed oczami, nie gowanej, parać się pospolitą burżu- 

ekscytująco interesującą, albo olśnie- 

wająco-pogodną... no, jednem słowem 

abyśmy mogli wieczór spędzić w te- 

atrze—i zabawiwszy się i pośmiawszy 

i mile podnieceni i w wyśmienitym 
nastroju mogli pójść na kolację po 

przypominam sobie aby przypadło w 
udziale jakiemu autorowi dramatycz- 
nemu. Dało mi to sposobność zapo- 
znania się z ową „Olimpją* od de- 
ski do deski, a zajrzawszy do recen- 
zyj gazet berlińskich mam oto moż- 

azją.. Radeby odgrodzić się ed „tłu- 
mu* chińskim murem. A jednak... w 
towarzystwłe obu arystokratek prze- 
bywa, nawet na stopie towarzyskie 
wcale poufałej niejaki 
gierskich huzarów Barna. Barna? NiE 

konwersacyjna, lotna i dowcipna, ko- 

medja Augier'ów, Dumasów synów i 

Poilleronów, a tembardziej Labiche'ów 

* nie roztacza już bynajmniej swej, 

wzglednie niedawnej jeszcze, hegemo- 

nji po teatrach europejskich. Każdy 
i Н 1её „ teatrze. ność zaprezentować czytelnikom „Sło- żaden hrabia” Nawet nie von Barna? 

dziś si AŻ mako: Tego domaga się teatralna publika wa”, choćby tylko w  treściwem uję- Niestety, tak jest. Najczystszy  piebe- 

i Baj . SA asa się wciąż powojenna, -  clu: utwor komedjowy, który w bie- jusz. jakże to się mogło stać? A oto, 

l oto ostatniemi czasy zaczęło da- 
wać znak życia o sobie całe jakby 
pokolenie najświeższe komedjopisa- 
rzy gotowych zadość czynić tej 
potrzebie nowoczesnej publicz- 
ności teatralnej — międzynarodowej, 
Widać odrazu, że kunsztu komedjo- 
pisarskiego uczyli się u Francuzów. 
Technikę posiadają Świetną. Lekkość 

żącym jeszcze sezonie będzie niewąt: 

pliwie rozchwytywany przez wszystkie 

komedjowe teatry w Europie. Kaso- 
wa sztuka. Bez przesady można po- 
wiedzieć: najbardziej kasowa z oObec- 

nych nowości teatralnych. 
Jest bo też to majstersztyk ko- 

medjopisarskiego kunsztu. Mistrzow- 
sko rozłożone efekty trzymają pub: 

książę-generał _ poznał — rotmistrza 
gdzieś w Karłsbadzie i kaqdźo w nim 
zagustował. Taki układny, taki miły 
partner do pikieta! A potem rotmistrz 
Barna tak się jakoś zawinął około 
dam, że stał się im poprostu— nie- 
zbędnym. Cavalliere servan- 
te w każdym calul 

iwciąż u Francuzów. Niemcy ręce ła- 

mią, że nie posiadają daru komedjo- 

pisarskiego, mają właściwie jednego 

tylko rodzimego komedjopisarza co 

się zowie, mianowicie Bauernfelda 

(Wiedeń zdobył sięi to na tego jedne: 

go z krwi i kości komedjopisarza!) *) 
Ale Bauernielda nie można przecie 

do nieskończoności grać! Trudna ra- ! : : : : Ba i I staje się to, co było do przewi- 

da. Importem komedjowym muszą— pióra znakomitą. No, i wrodzony, liczność w ciągłem „napięciu”. Dia- dźinła: Rotmistrz zakochał sięna toż 

6ki co“ — teatry niemieckie żyć. A własny talent. log „komedjowy: т lekkość, „ dowcip; brać w keleżńiczie Ola Zaczeło 

le tych teatrów jest; a teatr w Niem- Są to Wegrzy.  Najpożądańsi tu i owdzie pointe'a—w miejscu i w > ое 
się od flirtu... Ach, igrano z ogniem. 
Olimpja ani się spostrzegła, jak i jej 
serce zapłonęło. ‚ 

obecnie dostawcy przedewszystkiem 
teatrów niemieckich. 

Młodzi, zwinni, obrotni, wygimna- 
stykowani. Wszelako żaden z nich 
jeszcze nie prześcignął rekordowo 
Мо!пага. Choć autor „Djabła”* nie 
pierwszej już młodości... Ale—co za 
marka na międzynarodowych rynkach 
zbytu komedjowych! Co za marka! 

Doszło do tego, że Reinhardt do- 

porę. Słabszy od dwóch poprzednich 
trzeci akt, nawet Molnarowi nie uda- 
ło się ominąć tego szkopułu. 

Rzecz dzieje się — - Środowisku 
wysokiej arystokracji austrjackiej, w 
miejscowości kuracyjnej wykwintnej, 
w jakim np. Ischlu może. Przed woj- 
ną. Któryś z hrabiów powiada: 

— Nasza dyplomacja tak wysoko 
stoi, że ręczyć można, iż jeszcze za 

czech gra tak wielką rolę w kultural 

nem, ba, społecznem życiu! ., 

Francuska twórczość komedjowa 

wyszła w Europie z mody; a zresz 

tą, mocno osłabła ostatniemi czasy. 

Nawet rozkoszne „Caillavety i de 

Fiersy* urwały się... Farsy paryskie 

coraz głupsze... Znowuż angielska 

komedja. Choćby nazwisko samego 
Shaw'a stało na afiszu, nie wszystkim 

jesteśmy świadkami arcypoważnej ro- 
zmowy matki z córką. Księżna wy- 
maga aby Olimpja „zerwala“ corych- 
lej z rotmistrzem. Już zaczynają plo- 
tkować... A księżniczka Plata-Ettin nie 
może być szarganą przez złe języki. 

ustu, bił się dla swego berlińskiego teatru lat jakich sto żadnej wojny nie Olimpja przyznaje matce słuszność. 

EA grsypads R PE —niedawno temu —paralelnej, jedno- będzie! i Tak, trzeba „temu“ koniec położyć... 

wszechświatowej. Z Włoch można je: Czesnej premjery z budapeszteńską: Śmiech na całej sali. Pierwsza choćby nie wiedzieć jak zabolało serce. 

najnowszej trzyaktowej komedji Fran- pointe'a trafiła do celu. 
ciszka Molnara „Olimpia“. I, powiedz- Niesłychanie wyniosła i dumna ze 

óry, sukces berliński może na- swego rodu księżna Plata-Ettin (mąż 
? kina conan adi em  cesarza 

„No, to inie zwlekaj!“—wola księżna. 
„Mężczyzny się nie oszczędza. Uśmier- 
ca się go — gdy tak jest wskazane. 
Mama-ksieżna jest zwolenniczką Środ- 

dynie importować Pirandella. Ale Pi- 

jtęraturze nie- 

         

  

   

   

rotmistrz we-— 

40-lecie Selmy Gagerlūf. 
W zeszłym tygodniu cała Szwecja 

obchodziła 70tą rocznicę urodzin 
Selmy Lagerlóf. Jest to dosłownie— 
cała, calutka Szwecja, która umie się 
zdobyć na okazanie swego szacunku 
f podziwu dla  zasłużonej osoby— 
przed jej zgonem. 

Mała, pomarszczona, Siwiutefka 
staruszka była przez parę dni for- 
malnie oblężona. Poczynając od kró- 
la i jego rodziny a kończąc na szew- 
cach i parobkach stajennych, wszyscy 
dali znać znakomitej kobiecie o swej 
czci i uwielbieniu dla niej. Telegra- 
mów i listów z życzeniami nadesłano 
tyle, że cała rodzina jubilatki nie 
mogła nadążyć w ich odczytywaniu. 
Kwiatów nie- wiadomo wprost było 
gdzie umieszczać, upominki, prezenta 
i adresa zapełniały formalnie miesz- 
kanie. 

Selma Lagerlėi, mimo podeszłego 
wieku, nie wyrzekła się bynajmniej 
pióra i w ostatnich sześciu miesiącach 
wypuściła w Świat nowe dwa utwory. 
Pierwszy to obszerna powieść senty- 
mentalno psychologiczna —Powrót do 
Vermlandu. Drugi to nowela, przetłó- 
macżona już na kilkanaście języków, 
która narobiła nieco wrzawy w Świe- 
cie literackim i została oceniona 
jako „mimo wszystko zbyt! roman- 
tyczna“. 

„Młody pastor ma narzeczoną, Z 
którą nie może dojść do ładu i z 
którą zrywa wszelkie stosunki. Jednak 
ch-e się koniecznie ożenić. Ale z kim? 
Czasu ani ochoty na mozolne poszu- 
kiwania nie ma, zresztą, czyż po dłu- 
gich szperaniach trafi się na coś 
lepszego, niż nieznośna eks-narzeczo- 
na. Młody pastor ima się radvkalne- 
go środka: postanawia poślubić pierw- 
szą spotkaną na drodze dziewczynę 
Wychodzi na ulicę, widzi uroczą 
chłopkę, chwyta ją za rekę, prowa- 
dzi do kościoła, biorą ślub, dużo, 
dużo dzieci, miłość, błogość, szczęście 

Oczywiście jest to napisane Šlicz- 
nie, tak Ślicznie jak tylko Selma La- 
gerłóf potrafi, jednak znałeźli się kry- 
tvcy, którzy uznali to jedynie—za wy- 
twór. fantazji autorki. 

Tymczasem dziennik „Dagens Ny- 
hyter* dowiódł, z dokumentami w rę- 
ku, że w 1840 r. pastor szwedzki 
Esterberg złożył i wykonał ślub po- 
jęcia za małżonkę pierwszą napotka- 
ną pannę. Miał on ze swą żoną pię- 
«ioro dzieci i był strasznie nieszcześ- 
liwy Nie można mieć pretensji doż Sel- 
my Lagerlóf, że wysłała swemu bo- 
haterowi na spotkanie sympatyczniej- 
szą żonę. Kural. 

Wynadazra Kradzieży prądu glektrycznego. 
Towarzystwo elektryczne obsługu- 

jące we Francji departament Gavre et 
Morelle zauważyło, że od d.užszego 
czasu. (przeszło 2 lata) zamało inka- 
suje pieniędzy w stosunku do dostar- 
czanego prądu. Rozumiano, że abonen- 
ci robią jakieś manipulacje z licznika- 
mi ale nie umiano wyśledzić kto i gdzie 

Wreszcie wykryto sprawcę. Oka- 
zało się, że cała fabryka w Marienbach 
oszukiwała towarzystwo w bezczelny 
wprost sposób. W pokoju dyrektora p. 

Govrier stał specjalny przyrzą, który 
włączony do linji sprawiał, że licznik 
nic nie wskazywał, choć światło się 
wszędzie paliło. Policja skonfiskowała 
pomysłowy wynalazek, który, przy czy 
nionych próbach, okazał się rzeczywiś- 
cie niezawodny. Fowarzystwo wytoczy 
ła fabryce proces obliczając poniesio- 
ue straty na 80.000 franków. 

Na czem połega maszyna Govrier, 
wobec protestu towarz ytwa nie wyjaś 
niono — i słusznie, bo zapewne pro- 
dukcja podobnych przyrządów szybko- 
by się: rozrosła. 

  

nim. Będziesz wiedziała, 
nić Plata Etin6wnal“ 

Rozpoczyna się dialog księżniczki 
z rotmistrzem. Om, niezdolny dłużej 
panować nad sobą, wyznaje jej swoją 
miłość i — prosi o jej rękę. W tym 
momencie, Olimpja, pomna słów ma: 
tki, nie daje-mu mówić dalej: „Czyś 
pan przy zdrowych zmysłach! —woła. 
Pan chcesz być moim mężem? DY 

chłopie!" : 
Rotmistrz Barna zachwiał się jak 

pod uderzeniem policzka — lecz nie 
stracił zimnej krwi. Skłonił się—i wy- 
Szedł. 

Akt drugi. 
Późnym wieczorem melduje służba, 

że w sprawie niecierpiącej zwłoki szef 
żandarmerji miejscowej prosi aby go 
księżna natychmiast przyjęła.  Prosić! 
Wchodzi najwyższy miejscowy przed- 
stawiciel bezpieczeństwa publicznego. 
Jest niemiłosiernie zażenowany; nie 
wie jak ma wogóle przemawiać w 
sprawie służbowej do tak wysoko 
postawionych osób jak księżna, jak 
rodowita księżniczka... Wreszcie zdo- 
bywa się na taki oto raport. Otrzy- 
mał wiadomość z dyrekcji policji w 
Wiedniu, że w miejscowości kuracyj- 

co ma czy- 

© nej pozostającej pod jego bezpośred- 
Zaraz atoli już w pierwszym akcieśfiim nadzorem znajduje się, poszuki- 

wany oddawna  „miedzynarodowy“ 
oszust i oczajdusza, Słynny Meirow- 

sky i że jutro już wczesnym rankiem 
przybywają z Wiednia detektywi aby 
go ująć... я 

— A c6ž mnie to wszystko može 
obchodzič!—przerywa księžna, 

Ba, niestety, księżna pani musi z 
ust kapitana żandarmerji dowiedzieć 
się, że tym Meirowskym jest... jest — 
rotmistrz Barna, którego się tak czę- 
sto widuje w towarzystwie księżnej i 
jej córki. 

Pig 
   

  

z jasnego nieba! Ładny kwiat! 
        

katolickie dnie jańkbocewe w € 1929 
W roku bieżącym ugływa 1400 lał od 

założenia przez św. 
opactwa w Montecassino, które w 
długich wieków było ośrodkiem wiary, 

Benexlykta  słynn'ego 
cią e 
sztiy 

ki i kultury, Już od dłuższegó czasu czy 
nione są przygotowania do należytego ucz- 
czenią tej wielkiej rocznicy. 

„Dnia 28 września r. b. przypada 1000- 
letnia rocznica męczeńskiej śmierci św. Wa- 
cława, pierwszego posiadacza korony cze- 

skiej, nazwanej od jego imienia. Całą Cze- 
chosłowacja uczci ten dzień wielkimi obcho- 
dami, które szczególnie uroczysty charakter 
Będą miały „w archidiecezji praskiej. 

Inne wielkie wspomnienie dotyczy die 
sydujacego zwycięstwa, jakie dnia 8-go mia- 
ja 1429 r. św. Joanna d'Arc odniosła pod 
Orleanem nad Anglikami. Zwycięstwo to 
przywróciło Francji po przeszło stuletnich' 
walkach niezawisłość polityczną. Święta 
Dziewica Orleańska jest narodową bahater- 
ką Francuzów. 
. a 27 e: 2 o października 1529, 

ięc prze: aty, Turc O I: i - 
szy Gblegali Wiedeń, ZSZ 

W 1729 r. a zatem akturat 200 lat te- 
mu, odbyła się kanonizacja Jana Мероти- 
cena, jako męczennika tajemnicy spowiedzi. 
Cześć tego świętego znana jest powszechnie 
AE 

niu 13 kwietnia r. b. upływa sto 
lat od cliwili podpisania przez króla angiel- 
skiego Jerzego IV irlandzkiej ustawy wol- 

nościowej. Wydanie tej ustawy związane 
jest Ściśle z imieniem Daniela O'Connella, 
wielkiego irlandzkiego bojownika o wolność. 
Jęcząca pod' jarzmem protestanckiej Anglji, 
która w rękacii swych skupiła wszystkie do- 
bra ziemskie Zielonej Wyspy, i tak straszli- 
wie zubożona, że Irlandczyk, który mógł so- 
bie trzy razy dziennie pozwolić na kartofle, 
uchodził za zamożnego, nieszczęsna Irlandja 
rok po roku Krwawiła się w powstaniach, a 
potem na drodze prawnej walczyła o swą 
wolność. Dopiero pod wodzą Daniela O'Co- 
nnella udało się: jej wywalczyć poprawę sto- 
sunków. 

Dnia 11 stycznia 1829 r. Pius VIII wy- 
brany został Papieżem. Pontyfikat jego trwał 
zaledwie jeden rok. Znane jest jego breve 
o małżeństwach mieszanych. : 

Należy wspomnieć o dacie 4 sierpnia 
1879 r. kiedy papież Leon XII wydał en- 

cyklikę „Aeterni Patris", w któwej zalecał 
studjum filozofji według św. Tomasza z 
Akwinu. 

g Na zimowe wieczory i święfa 
piękne, ciekawe i tanie książki: 
Urodzony Jan Dęborog, poemat 

Wł. Syrokomii z obrazkami Šilo 
lego. Okładkę zdobił prof. F. Ruszczyc. 

- gr. 80. 
Najpiękniejsze bajki polskie 

J. Glińskiego. Obrazki i okład 
Hoppena: Zt. 1 k 
awędy i piosenki Wł. Syrokomli 
rysunkami ]. Hoppena. Zł. 1. — 
ZE Žana a pe na ra- 

munta Nagrodzkiego w P. 
K. Os Nr. 80.224 Zi.3 i nadešlą sw6j 
adres, otrzymają wszystkie 3 ksią- 
żeczk. bez żadnej więcej dopłaty za 
„przesyłk. pocztową. 

Ci zaś, którzy znajdą więcej ama- 
orów pięknych. czytanek i wpłacą Ва 
poczcie należność odrazu za 10ksią- 
żeczek (po kilka każdej), nietylko nie 
poniosą żadnych kosztów przesyłki 
lecz jeszcze otrzymają jedenastą ksią- 
żeczkę bezpłatnie, 

Adres wydawcy* 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. tt-a, 
Skład maszyn rolniczych. £ SÓBCg 

WEW I | 

m 

+ i 
z: ба i: 

Perimuftera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj. 
wydatniejszą farbą do bielizny i Go 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjołanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perimuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
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Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. 

Księżna zachwiała się lecz pod ciosem 
bynajmniej nie padła. Momentalnie 
zapanowuje nad fatalną sytuacją i — 
obejmuje komendę. Przedewszystkiem, 
za wszelką cenę uniknąć skandalu: 
Wołać tu zaraz rotmistrza Barnę! 
Przychodzi. Kapitan powiada mu pro- 
sto w oczy: „Ty jesteś Meirowsky!" 

Na ustach rotmistrza osiada sarka 
styczno-cyniczny uśmiech. 

— Tak,—powiada. Ja jestem Mei- 
rowsky! 

Wówczas księżna, hamując całą 
siią wewnętrzne wzburzenie, tłumaczy 
mu, ża powinien nie zwlekając, tej je- 
szcze nocy ulotnić się... zniknąć... aby 
się nie dostać w ręce policji wiedeń- 
skiej. 

Barna - Meirowsky powiada: 
owszem! Ale nic darmo,“ 

Lecz nie o pieniądze mu chodzi. 
Wzamian za „zniknięcie" żąda... Olim- 
pii! Jutro o Świcie już go nie będzie, 
ale noc... noc Olimpja ma z nim spę- 
dzić. 

p 

* 

Księżna i jej córka, dwie Plata-Ei= | 
tinówny wiedzą, co w takich wypad- 
kach trzeba czynić, Trzeba ratować 
przedewszystkiem honor wysokiego 
rodu. Choćby kosztem największej 
ofiary — godnej  staro-rzymskich 
wzorów. 

]е5! 2е to naprawdę dla Olimii tak 
ciężka ofiara? Ostatnia scena drugiego 
aktu rozgrywa się między nią a bez- 
czelnym, cynicznym międzynarodowyw 
—pardon!— ,„żulikiem*. 1, acht.. Na: 
próżno ciska mu ona w twarz naj- 
straszliwsze obelgi, W jego objęciach, 
pod jego szalejącemi pocałunkami to- 
pnieje jak wosk nietylko jej bezgrani- 
czna duma lecz i — ach! — niewieści 
srom, ostatnie Tefugium niesz- 
częsnej heroiny. 

Kurtyna zapada -- w samą porę. 
Świetnie napisany akt, istne arcy. 

   



__ Śrada liferacka. (9 wykazał proces kalwiński? 
Ostatnia środa Literacka należy do Wyrok, potępiający superintendenta Jastrzębskiego, ma pierwszorzędne 

rzędu najlepiej udanych. Osoba pana znaczenie gdyż położy kres istniejącym metodom kalwińskim, dzięki którym 
Teofila Trzcińskiego długoletniego dy- instytucja małżeństwa, brana nawet jako instytucja społeczna, 'a nie sakra- 

rektora Teatru imienia Słowackiego ment, została zbagatelizowana i wręcz sponiewierana. 
w Krakowie, znanego również jako | Przewód sądowy w dn. 5-ym „dzięki biegłym obu stron wykazał: 1) kalwi- 
najznakomitszego Confčrenciera „Zie ni wileńscy, jako t.zw. „Jednota litewska" jeszcze w r. 1918 stanęli na rewo- 

lonego Balonika w „Michalkowej Ja: lucyjnym gruncie, odrzucając 9, 10 i 11 tam kodeksu rosyjskiego, obowiązu- 
mie”, ściągnęła wyjątkowo liczne gro- jącego dotychczas na ziemiach północno - wschodnich. Wprowadzili nato- 
no osób, nie należących do stałych miast t. zw. „Wielką Agendę*. „Wielka Agenda", jak wyjaśnił biegły ks. dr. 

| bywalców śród literackich. Bronisław Žongolowicz, profesor prawa kanonicznego na USB, jest tylko ko- 
| Pan: Trzciūski w swoim odczycie deksem przepisów rytualnych, a nie prawnych. Kodeksu ewangelickiego pra- 

| 0 wpływie Thćatre libre Antoina na wiiego niema, a tylko synod w Węgrowie w r. 1781 wyłonił komisję, która 

powstanie i rozwój teatru współczes- miała za zadanie opracowanie projektu kodeksu. Jasno więc stąd wynika, że 
nego, odczycie podanym nie w for- w sprawach małżeńskich nie może obowiązywać z punktu widzenia państwo- 

imie suchej prelekcji, ale w formie wego, jak mówił prokurator, p. Robert Rauze, uchwała kilku zacnych obywa- 
właściwej panu Trzcińskiemu wytwor- teli, ale prawo cywilne. 2) że małżeństwo kałwińskie nie jest sakramentem, 

| nej „causerie“, strešcit 1 scharakte- lecz zwykłą instytucją społeczną. | c =: 
ryzywał życiorys Antoina, jego wy- Prokurator żądał jakiegokolwiek wyroku potępiającego, gdyż idąc kon- 

% pitny tałeat nowatorski i reżyserski, i sekwentnie po tej linji, dojdziemy do tego, że mułła maho. metański, którego 
| trudności, z jakiemi musiał się bory- koran nie zabrania wielożeństwa, będzie dawać śluby katolikom, narażając 
и > ich na odpowiedzialność za bigamję. 

> Prełegent w barwnych i żywych Sprawiedlowści stało się zadość. Stery wileńskie, nietylko katolickie, 
> stwa i Woś że Książe Meinin- lecz wszystkie dobrze myślące, przyjęły wyrok z uczuciem ulgi. Nareszcie 

ki renowator teatru współczesny może ustaną te „rozwodowe” pielgrzymki da Wilna. 
ość pomimo, iż jako Książę Motywy wyroku ogłoszone zostaną w dn. 21 stycznia rb. o godz. 9-ej 

rozporządzał znacznemi funduszami i Tano. (К.А.Р.) 
miał odiazu własny teatr, w którym 

  

SŁOWO 

WOJSKOWA. 
— ŻOW jest stowarzyszeniem przyspo- 

sobienia wojskowego. Związek Organizacji 
b. Wojskowych woj. Wileńskiego rozkazem 
Min. Spraw wojskowych zaliczony został w 
poczet istniejących w Polsce stowarzyszeń 
przysposobienia wojskowego. 

ZKOLNA. 
— Konierencja inspektorów szkolnych w 

sprawie spisu i W dniu dzisiejszym 
odbędzie się w Wilnie pod przewodnictwem 
Kuratora Okręgu Szkolnego p. St. Pogorzel- 
skiego konferencja inspektorów szxo:nych z 
terenu woj . Wileńskiego poświęcona omó- 
wieniu projektowanego spisu dzieci w wieku 
szkolnym. 

— 40-minutowe lekcje w szkołach. W 
związku z prowadzeniem z dniem 1 lutego 
5-ciogodzinnego dnia nauki w szkolnictwie 
średniem i powszechrem, trwanie _lekcyj OGkite opady Śnieżne jake zabic” 
zmniejszone będą z 45 na 40 minut. Pauzy i EDO: kaca Wii. D FG Koleio. 
wielka przerwa nie będą zmniejszone. I z : ‚ Эу ] J 

— Ulgi w szkolnictwie dla inwalidów i wej sprawiły niemało kłopotów wła- 
ich nk S ao i dzom kolejowym. W wielu miejscach 
nie w myśl tórego dzieci inwalidów 1 sam! Eni as 5 2 = 

inwalidzi są do wszelkich opłat i taks w szkol SAI A Obė zagražaly li kole : 
nictwie = wpisowe, taksy egzaminacyjne i a OOOO WOLE L= Mage = kz 
t.p. zwoinieni. „L. и 

POCZTOWA.  czyszczania toru. Dzięki tym staraniom : zy A o 
— Adres nadawczy na listach. Wobec nie doszło do zatamowania ruchu i je- 

tego,że ia Powod NEA > dynie w kilku wypdakach miało miej- 
afia na й . Żuki a a 

danego adresu, nie mogą być zwrócone, u- 05 BMPSRaCZNE Oo Eo a 
rzędy pocztowe zwracają uwagę wysyłają- Opóźnienia te miały miejsce na linji 
cym listy, że właśnie w ich interesie leży 
podawanie swego adresu na odwrocie ko- 

Tp. 
Sfanisław Maurycy Szeliga-Szeligowski 

emeryt, nacz lnik wydziału Dyr. Poczt i lel. w Wilnie. 
urodzony w Zatorze w r. i562:im, ck 

Opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach 
zmarł dnia 9 go stycznia 1929 r. Eksportacja zutuk Zz domu żałoby przy 
ul. Bakszta 10, wprost na cmentarz Rossa, odbędzie się dzisiaj 
nia r. b- o godz. 3 m. 30 po południu. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się jutro 12 stycznia o godz. 10 
rano w kościele Św. Jana, o czem zawiadomiają pogrążeni w smutku 

żona, synowie t rodzina. 

S 

(ty zaspy Śnieżne wstrzymały rach kolei żelaznych 

Wznowienie wykładów w gimn realizował swoje pomysły, wprowa- perty. Za taki napis nic się nie dopłaca. Termin procesu  Hramady' zosiał już ustalony 
_ dził po raz pierwszy dekoracje malo- : 

wane przez malarzy, historyczne stro- __ Jak się dowiadujemy Sąd Apelacyj- 
je i naturalizm w grze aktorów, wy- ny w Wilnie wyznaczył na ostatnim po 

"warł mniejszy wpływ na rozwój teatru siedzeniu gospodarczym termin rozpo- 
współczesnego od Andrė Antoina. znania sprawy Białoruskiej Robotni- 

Antoine rozpoczął swoją karjerę ja- czo - włościańskiej Hramady. | a 
'ko pomocnik w księgarni, potem  ja- Początkowo sprawa ta miała być 
ko skromny urzędnik gazowni w Pa- rozpoznawana w marcu. Skład Sądu 

"ryżu, dopiero w 27 roku życia Ze- nie został jeszcze definitywnie ustało- 

tknął się z teatrem, jako klakier, Sta- ny, według jednak pogłosek przewod- 

tysta, a wreszcie jako członek koła niczyć będzie rozprawom wice prezes 

'— amatorskiego teatru pod nazwą Cercle Sądu Apelacyjnego p. Dmochowski, re- 
Gaulois. Już w roku 1887 zyskał ferować zaś będzie sprawą sędzie p. 

_>sławę znakomitego reżysera i nowa: Songajłło. Co się tyczy osoby oskarżo- 

tora, który zrywa z rutyną teatru kla nych to i w tej materji nie zapadła je- 
szcze decyzja. 

    

+ 

| sycznego, stwarzając Th*atre libre. 

Antoine w roku 1897 wydzierža- 
/_ wia przy Boulevard Strasbourg Thć- 

atre Menue Plaisir, zostaje jego dy- 
lat dziewięć, 

  

nadając 

Na ławie oskarżonych zasiądzie PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

znów 56 osób t.j. wszyscy oskarżeni z - 
pierws 
uniewinnionych apelawał Urząd Pro- stosownie do decyzji Urzędu Emigracyjnego 
kuratorski. Sprawa ta nie przestaje bu- Poczynając od dnia 2 stycznia rb. rozpoczął 
dzić wielkiego zainteresowania i oma- Padi iwyfizd 00 aa © s 
wiana jest szeroko w kołach prawni- 
czych i politycznych. 

Kanady.    

rolni (samotni), służące (kobiety lat 21), i 

  

   

1! stycz-. 

Łyntupy — Święciany i większe (6 go- 
dzin) na linji Dukszty - Druja. 

Kolej wąskotorowa Lubcza - Skid - 
lewo (35 kilometrów ) została całkowi- 
cie zamknięta dla ruchu. Nie jest to 
zjawiskiem niezwykłem gdyż linia ta 
jest mało ruchliwa i oczyszczenie toru 
ze śniegu wyniosłoby drożej niż linja 
ta może dać wpływów. Prawie co roku 
ruch jest tu wstrzymywany w. porze 
zimowej. 

azjum Białoruskiem 
W dniu dzisiejszym rozpoczynają się zajęcia w białoruskiem gimnazjum. Wszy- 

scy uczniowie przybyli już do Wilna, a j:k-się dowiadujemy wśród nich kilku wydalo= 
— Przymowanie zgłoszeń na wyjazd do nych ostatnio w związku z udziałem w nielegalnym zjezdzie T-wa Szkoły Białoru- 

s nstanci Ža k Państwowy Urząd Pośrednictwa skiej Podobne mają być poczynione starania u władz odnośnych 0 darowanie wia- 
ej instancji gdyż w stosunku do Pracy w Wiłnie podaje do wiadomości iż nym kary i zezwolenie na przyjęcie ich z powrotem do girenazjum. 

Po chieb do Polski 
а 2 Е W okolicy Wiżajn patrol KOP'u przy- 

Na rosoty te są przyjmowani robotnicy trzymał dziewięciu mężczyzn, którzy prze- tewscy przybyli w celu poczynienia zaku- 
litewskiej i pów zboża. Zeznali oni, szli przez 

Znaczna część zasądzonych przeby 
wa obecnie w więzieniach innych miast 
we Wronkach, Bydgoszczy i Białysto- 
ku, niektórzy odpowiadać będą z wol- 
nej stopy. 

  

ы ) granicę od ady 
rodziny osadnicze. я usitowali przedostač się wgląb 

Dla zakwalifikowania na wyjazd do Ka- Polski. 
nady należy posiadać: 

1) gotówkę na podróż w sumie do 200 
dol., 2) obywatelstwo polskie, 3) dowód oso 
bisty względnie wyciąg z ksiąg stałej ludnoś 

gminne lub policję, 4) mężczyźni książeczkę osady. 
wojskową i do lat 26 włącznie pozwolenie 
na wyjazd odnośnego PKU., 5) kobiety na 
służbie oprócz wyżej wymienionych doku- 

A winny posiadać świadectwo moral- 
NOŚCI. й 

— 
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rektorem na 
teatrowi nazwę Antoine, i wystawia 

w nim sztuki współczesnych *autorów 

Ibsena, Meterlinka, Hauptmana, Toł- 
stoja, z Francuzów Lavedana, J. Re- 

nard, Brieux, Courteline i innych. 

Na teatrze Antoina wzorował się 

teatr Angielski który powstał w roku 
1899. W trzy lata po Antoine tworzy 

Otto Braun na jego wzór w  Niem- 

czech „Die Freie Biihne", z którego 
po ewolucjach wyszedł teatr Rein- 

„hardta. 
Stanisławski pisze, tworząc swój 

teatr artystyczny w Moskwie, jak wie- 

le zawdzięcza Antoinowi, wreszcie naj- 
większy z naszych polskich renowa- 
torów teatru Tadeusz Pawlikowski 

Nadmienia się, iż do Kanady przyjmowa- 
ne są osoby piśmienne i w pełni zdrowia. 

Reflektanci odpowiadający wyżej wymie- 
nionym wymogom i którzy posiadają już wy 
pełniony i poświadczony formularz winni 

zmarłego zgłaszać się osobiście do PUPP w Wilnie, Gz 
ul. Subocz Nr. 20a. сь 

© mrożącej krew w żyłach zbrodni do- 
noszę nam z pow. Oszmiańskiego. W noc 
na 9 bm. we wsi Grodzie gm. ūskiej 

nione zostało zabójstwo 35-letniej wło- 
Zofji Oleśnikowej oraz trojga jej dzie 

których najstarsze miało sześć lat. 
syjskiego Mikołaja Mikołajewicza 

PIĄTEK we Francji. '      

Wyjaśniło się, że byli to wieśniacy li- 

że na pograniczu 
terytorjum daje się ostatnio odczuć brak zboża. 

Żołnierze KOPu zabili dwóch wilków 
i į į Wpobližu Kołosowa duże stado wil- 

ci z fotografją poświadczoną przez władze ków (40 — 50) sztuk) podeszło blisko do 
> > 4] 4. dwa wilki zestały zabite. 

Przechodzący tamtędy patrol KOP 
rozpoczął strzelaninę, Stado rozbiegło się. 

  

Potworna zbrodnia pasierha 
ZWŁOKI ZAMORDOWANEJ ZNALEZIONO W STUDNI. 

Na miejsce wypadku przybyli: wywiada- 
“cy urz! śiedczego wraz z psem polit y;- 
nem „Gniewem* oraz komendant powiato- 
wej policji. 

Aresztowany Oleśnik do winy niż pizy- 
Do- znał się, stwierdzono jednak, że odgrażał się 

iż zabije Oleśnikową. 

p symuluje obłęd w celu uniknięcia 

Wiadomość o dokonanej zbrodni wywo- 

  

11 Dziś Wschód sł. g. 7 m 39 URZĘDOWA. Osoby zainteresowane po wszelkie infor- paki. Lolo ie S SR R Žž 
Honoraty Zach. sł. o g. 15 m. 15 — Powrót p. Wice-wojewody. P. Wice- macje dotyczące emigracji do Kanady wzglę- w gio Dzieci zabite zostały podczas 

łata & wojewoda Kirtiklis powrócił w dhiu wczoraj- NŚ ez krajów mogą zwracać się do i Z% 
s Szym z Warszawy i objął urzędowanie. jrzędu listownie, = 

Arkadjusza — Audjencje u p. Wojewody. W dniu „ — Colnięcie rekrutacji robotników do  , Morderca zwłoki zabitych porgbal sie- 
WCS wczorajszym p. Wojewoda Wileński Wł, Francji z Wilna. Państwowy Urząd Pośred- kierą na drobne kawałki i rzucił do studni. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 10 — 1. 1929 r. 

Cisnienie | 
Średnie w m. | 783 

Temperatura 
Šida | z 

łała wielkie wrażenie w: mieszkańców 0- 
kolicznych wsi, którzy licznie zebrati się o- 
koło zwłok zabitych usiłując wyrwać aresz- 
towanego Olesnika z rąk policji. 

Raczkiewicz przyjął między ianemi Zarząd nictwa Pracy w Wilnie podaje do wiadomo- Ś:ady krwi prowadzą do mieszkania „is «r- 
Bratniej Pomocų Akads SS w Saias ści zainteresowanych, iż ze względu па ba Zamordowanej 20-letniego Adama Oieš- 
pp. Babickiego i Puchalskiego, którzy przy- <mnłejszenie zapotrzebowania, zapowiada- tika, ktėrego aresztowano. 
byli prosić p: Wojewodę o objęcie protek- na vekrutacja robotników i robotnic na wy- 

toratu nad baiem ogólno - akademickim w jazd do Francji w dniu 16 stycznia rb. na 
Wilnie w dniu 10 lutego. P. Wojewoda przy- terenie m. Wilna nie odbędzie się. 3 3 2 1 w : 
chylając się do prośby powyższej protekto- Natomiast ogłoszona rekrutacja w Świę: Teatru zainauguruje cykl przedstawień spe- dokąd zbiegł jeszcze. w maju 1927 r. w o- 

rat przyjął. cianach dnia 17 bm w Mołodecznie dnia 18 cjalnie dla dzieci. Jako inauguracja — grane bawie przed odpowiedzialnością sądową. 

Następnie przyjął p. Wojewoda staro- bm..pozostaje aktualną. będzie widowisko jasełkowe „Betleem PFol- Aresztowanego przesłano do Turmont w 

stę Dziśnieńskiego p. Marjana Jankowskiee. „ 7 Prolongata pożyczek na odbudowę. Skie" Ł. Rydla. Każda dorosła osoba może ceiu ukarania go za nielegalne przekrocze- 

  

wzorował się również = teatrze 
Meiningieńskim i na Antoinie. а ка во-) 

Po skończonym odczycie i milej Wym Jo == 
go i Kuratora Okręgu Szkolnego Poleskiego Ministerstwo Robót Publicznych prolonguje wprowadzić bezpłatnie dziecko do lat 6-ciu. nie granicy poczem odesłany zostanie do Mo- 

p. Gąsiorowskiego, który z okazji pobytu w Go dnia 1. 12. 1929 termin płatności tych pc- Ceny mżłejsc najniższe od 20 gr. 

Wilnie złożył p. Wojewodzie wizytę. życzek na odbudowę których pierwotny ter- 

łodeczna. Na podstawie jakich „dokumentów 
iedzielne widowiska dla młodzieży. zamieszkiwał on na terenie Litwy nie zostałe 

pogawędce przy' herbatce, pan Trzciń- 
-ski zasiadł do fortepianu, by umilić Wiąte ! i -Zachodaj. śręgowym w Wilnie. Przed paru dniami ob 

resztę wieczoru iinezyjną interpretacją srzewaźający | Pics pat jał urzędowanie nowomianowany podproku- 
rator przy sądzłe Okręgowym w Wilnie 

starych polskich i francuskich  piose- Uwagi: Pogodnie. Po poł. pochm. Ь 

obejmujący pow. Wil. Trocki. 

— Nowy podprokurator przy о- 
121928 r. a co do ktė'ych wnioski o um 

Szemioht, któremu wyznaczony został rewir nych instancyj. 
RÓŻNE 

rzenie zostały bądź skierowane do Minister- niem i mieczem”, 2aś o godz. 5.30 pp. — ро- 
p. stwa bądź też są jeszcze w rozpatrzeniu ir- pularny „Potop”. — Ceny miejsc od 20 gf. 

min płatrości l-ej raty wypada na dzień 1 W niedzielę o godz. 3 pp. grana będzie prze- ustalone. 
1o- róbka z powieści Henryka Sięnkięwicza „Og= 

— Pożegnaine występy Rewji Warszaw- 
skiej. „Ta trzeba zobaczyć” — oto tytuł naj- nek, pastorałek kolend, wprawiając w 

podziw wyjątkową muzykalną pamię- 

cią, 'artystycznem podaniem każdej 

piosenki i wytwornym a dowcipnym 

Minimum xa dobę — 209C. 
Maximum na dobg —11-C. 
Tendetcja ba: ometryczna: Spadek ciśnienia. 

L 

patentów. nowszej w wykonańiiu wybitniejszych sił Spradi kaniy Rysin 
6 i 7-my DZIEN ROZPRAW. 

— Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowe. — Protokóły za niewykupienie 3 
w Mołodecznie. Poczynając od dj zlec Urzędy skarbowe wydelegowały już kontro- warszawskich z J. Borońskim, H. Kamińską. 
szego Sąd Okręgowy w Wilnie będąc na se- lerów dla sprawdzenia wvkupu patentów na Ostatnie pożegnalne przedstawie 1a Rewji 
Sji wyjazdowej w Mołodecznie rozpocznie TOK 1929. Spisano zostało kilkanaście pro- Warszawskiej odbędą się w piątek i sobotę 

ich doborem. Pan Trzciński potrafił KOŚCIELNA. rozpoznawanie w trybie uproszczonym (sę- tokółów za niewykupienie patentu lub też za tl i 12 bm. o godz. Il-ej wiecz. 
dzie p. Eydrygiewicz) szeregu spraw. 

SAMORZĄDOWA. 

madać całemu wieczorowi charakter 
Avesolej i swobodnej zabawy towa- 
.rzyskiej produkcjami muzyczno wo- 
kalnemi i wzbudzić we wszystkich 

szczere zainteresowanie swoim  Od- 

czytem. 
к Zokal. 

Dr. G GEGOW T 
wskutek wyjazdu przerwał oda. JE biskup prawosławny Teodozjusz w otocze- 

wanie chorych na 2 tygodni. niu duchowieństwa odprawi uroczyste nabo- 
= żeństwo za duszę śp. Wielkiego Księcia ro- 

— Nabożeństwo żałobne za duszę Wiel- 
kiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza. One- 
gdaj w cerkwi prawosławnej t.z. Michajło- 
wsko - Konstantynowskiej odprawione zo- 
stało przez ks. Kosieńczyka solenne nabc- 
żeństwo żałobne za duszę Wielkiego Księcia 
Mikołaja Mikołajewicza. 

Cerkiew zapełniła się wiernymi przyby- 
łymi aby złożyć hołd pamięci swego b. wo- 
dza naczelnego. Przed nabożeństwem ks. 
Kostieńczyk wygłosił kazanie okolicznościo- 
we w którem scharakteryzował postać zmar- 
łego. > 
šo W niedzielę 13 bm. w cerkwi klasz- 

toru prawosławnego św. Ducha JE ks. Arcy- 

— Kto 

kolportowana jest pogtoska, że wakując 

naczelnik wydziału bezpieczeństwa p. Al 

mówi się o obsadzeniu tego 

tualnie otrzymał u 
podajemy z obowiąz 

  

  

ku dzłennikarskiego, 

to będzie starostą mołodeczańskim. 
Przed kilku dniami pisaliśmy o ustąpieniu 
ze stanowiska starosty mołodeczańskiego p. na mocy 
Piekutowskłego. Obecnie, w związku z tem 

= 2 is ; stanowisko (p. Žurawski pełni funkcje staro- i DA A 
sty czasowo i jak si ędowiadujemy nie chce 
pozostać na nim a la long) ma objąć obecny 

о- 
yzy Kaczmarczyk. Jednocześnie z tem w sfe- 
rach zbliżonych do urzędu wojewódzkiego 

ię d: stanowiska 
przez oficiera armji czynnej, ktėryby ewen 

. Obydwie te pogłoski k 

wykupienie patentu niewlašciwej kategorji. 

związku małżeńskiego i spisakiu aktu stanu 

sowo - mełdunko 
których w księgach meldunkowych który został odznaczon 

wego i zgłosić dokumenty, prezentacyjny zespół baletowy Anny 

Bilety są do nabycia w kasie Teatru Pol- 
— Akty złączenia. Po zawarciu związku skiego od godz. 1l-ej r. w ciągu całego dnia. CA 

— Reduta na Pohulance. Balet łotewski. nych wczoraj niewielu zaledwie wnio- 
cywilnego, zainteresowane osoby winny się Dziś o godz. 8-ej wiecz. po raz drugi i osta- 
zgłosić do miesikłego centralnego biura Adre- tni na scenie Reduty wystąpi znakomity re- 

ere 
1 nagrodą na Olim- 

Proces, a raczej badanie świadków 
dobiega już końca. Z liczby przesłucha 

sło ciekawsze momenty. Przod. Urzędu 
Śledczego Weryho prowadził śledztwo 

" w szeregu sprawach, a więc: napad na 
« czyni się odpowiednią adnotację i zmienia się piadzie tanecznej w Paryżu. W programie plebanję w Konstantynowie, gdzie ban- 

L y isko męża. Nazywa najnowsze kracje choreograficzne. 
się to aktem złączenia i nie pociąga za sobą 

ludność nie zdaje sobie zupełnie sprawy ze godz. 5-ej wiecz. 
skutków prawnych, nie sporządza takiego _ — „Kordjan* 

wania i w tym celu wykorzystana będzie reje od godz. 14-ej. 

Pozostałe bilety do nabycia w „Orbisie” 
żadnych specjalnych kosztów. Tymczasem do godz. 4.30. pp. oraz w kasie teatru od 

dyci zamordowali córkę organisty i 
służącą ks. proboszcza Brzozowskiego, 
napad i mord proboszcza kiemieliskie- 

dia młodzieży. Jutro o godz go ks. Baniewicza, napad na „ameryka 
aktu ziączenia i w ten sposób istnieje znacz- 16-ej — Se ma S p: nina“ Drobysza w pow. Święciańskim. 
ny procent małżeństw, w których żona nosi ży poematu dramatycznego ]. Słowackiego Nanądni . 
swoje panieūskie nazwisko, figuruje w księ- „Kordjan“. Ceny miejsc po_30, 40, 50, 60, Napadnięty Drobysz usiłował 
gach meldunkowych jako panna, a mąż jako 80 gr. 1 zł, 1 zł. 50 gr. 1 2 zł. -do nabycia Z 
awaler. Taki stan rzeczy wymaga uregulo- w „Orbisie" od godz. 13-ej 30 oraz w kasie ków rewolwer w rezultacie jednak zo- 

bronić 
się, odebrał nawet jednemu z napastni- 

stał pobity. $w. Weryho doszedł do 
stracja mieszkańców, która się ma odbyć na — Ostatnie przedstawienia „Trójki hudtaj wniosku, że wszystkie te napady i za- 
podstawie nowej ustawy i ewidencji ruchu skiej”. Jutro i w niedzielę o godz. 20-ej o- , „. ; $ 
ludnošci. sai dwa przedstawienia nadzwyczaj we- bójstwa dokonane zostały przez Rysią 

— Wystawa o której Magistrat nic nie sołej krotochwili Nestroy'a „Trójka hultaj- i jego kamratów. 

UTENA EAS TENS K I T RE NS TS SPONSA 

Załamuje się tylko w ostatniej scenie cjalną tendencją, do znacznego Sstop- tak, że po królu, reprezentancie tra- 
na wiecznej nieporadności Molnara nia „zatruwającą” utwór komedjowy dycyjnej, z Bożej łaski, idei monar- wie. Wczoraj w jednem z nism wileńskich ska” ze Stefanem Jaraczem w postaci szew- Św. Feliks Powiłan siedział w wię- wobec: uczucia. Nie rozumie, nie bynajmniej, zdawał by się, nie „na* chicznej obejmuje rządy młody na- Podana była wiadomość, że Magistrat zamie- ca Szydelki. Bilety w „Orbisie”. | zieniu razem z Szałkowskim. Kiedy ten 

czuje Molnar, że taka Olimpja owszem, stasiony" na... morał schlebiający, stępca tronu —mocno liberalny i wśród jzą,* roku bieżącym urządzić wielką wy-  — „iurzyn Warszawski”, Najbliższą no- \мубсй do celi po konfrontacji, opowi 
może ulec -ale—inaczej. Cailla- »by się tak wyrazić, instynktom tłu- ludu popularny. Król nota bene stawę ogrodniczo - hodowlaną. Okazuje się wością Reduty, której pierwsze przedstawie- ® P И, ороула- - . 5 > o: ną. ( I в D я dał, że został poznany i vet i de Flers byliby wzięli w takim jednak, że Magistrat absolutnie nic o tej wy- nie odbędzie się we wtorek 15-go bm. bę- › poznany przez rodzinę 

momencie nutę sentymentu —prześlicz- 
nie! Molnar zbrutalizował w kobiecie 
to, co trzeba, co wolno obnażać tyl- 
ko z najostrożniejszą i z najzręczniej- 

sie plebejuszowi.... i widzisz 
bejusz zemścić się potrafił! 

Ale kto wie, może taki właśnie jest wprost 

mu. A co? Dałaś, księżniczko, po no- z niemałą godnością abdykował tylko 
wzmiankowanego pisma. 

utobusów nie mają prawa palić 
ach, obsługa autobusów nie bojąc s 

  

    
  

‚ A ё ы stawie nie wie i dowiedział się o niej tylko dzie komedja A. Słonimskiego p.t. „Murzyn zabitych Sanków. 

jak ple- i jedynie pod naciskiem rewolucyjne- 78 a r 
go gwałtu. Uległ sile. Jego następca — Strachy na lachy. Pomimo wyrażnych wie z niesłychanem powodzeniem. Główną 

i i instrukcyj głoszących, ż i - postać je S aracz. Bilety już sprze- 
idealnym człowiekiem. torzy adi głoszących, że szoferzy i konduk- postać kreuje Stefan Jaracz y już sp 

morał był też obliczony na to, abv Słowem: idea monarchiczna, ideowošė m 

Mówił on szczegóło- 
wo o przebiegu rabunku tego oraz u za 
mordowanych Marcinkańców, ucieczce 

w daje „Orbis”. : z lažni gdzie wraz z Rysiem „nakryta“ 
— Wil. Towarzystwo Filharmoniczne, u- ich policja. Rozbrajająca ta szczerość 

Warszawski”, grana w Warszawie i Krako- 

ię szą delikatnością. sztuka podobała się... jaknajszerszej jej wyznawców, obaj reprezentanci W kar zbyt łagodnych, a może zupełnie rządza w niedzielę, o godz. 5.30 w gmachu     obliczona była na to, że Szałkowski 
Akt trzeci. Ranek następnego dnia. 

Przyjechał książę generał, Cała rodzi- 
na— ojciec, matka, córka— siedzą za 
stołem przy pierwszem śniadaniu. 

ubliczności? krėlews i я niestosowanych nie przestrzega tych pczepi- Reduty uroczysty koncert - obchód, ku czci я : ; S E й р wskości, wszystko to jest w sów. ajeden: 2: czytelników naszych u b. > о 5СУЬЦЬ…3._ W. programie utwory symfo- Chciał w ten sposób zapewnić sobie pa 
sztuce Rutry gloryfikowane. Wszelako ższy urzędnik administracyny telefonuje nam niczne i pieśni. Do wykonania stanie Wil. moc współtowarzyszy celi w planowa- 

a : młody król rychło... zniechęca się do że jadąc autobusem Nr. 14457 w kierunku Orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Adama nej ucieczce. 
o inne] jeszcze pomówmy naj- rządzenia, | pozwala rewolucji - swoje miasta dusił się wprost w zamknietym auto- Wyleżyńskiego oraz znakomita śpiewaczka Po przesłuchaniu świadków obrony 
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'Papa-książę o niczem nic nie wie i jest Świeższej koncesji na rzecz „szeroki zrobić. W i i busie od dymu papžerosoweco. Pali St. Argasińska, uchodząca w Świecie muzy- „| RA ° й st świ : 1 „ W ostatnim akcie tłum otacz. Yu papierosowego:. Pall Szofer „SU RRS MSC Ca ' V- których ze a nie 
w doskonałym humorze. Otwierają obieg mających upodobań”. ” rezydencję; - młody król stoi ki ie konduktor i jeden z pasażerów, jak widać cznym za niedoścignioną interpretatorkę pie- DA Z RO: „osłabić 
się drzwi Tableau! Wchodzi Wiedeński sędziwy i dostoi i y_ król stol w oknie znajomy szofera. śni. Słowo wstęprte wygłosi p. St. Węsłow- Siły faktów stwiedzających niezbicie 

ę = chodzi £dziwy i dostojny Burg i.... słucha spokojnie jak z ulicy — Sprostowanie. W recenzii wczoraj- Ski. Bilety należy zawczasu nabywać w biu- udział poszczególnych oskarżonych w 
          rotmistrz Barna. Wita się kordjalnie (Mickiewicza 11), a w dniu 

z księciem, który niebawem wychodzi 
«wziąć kąpiel. Zostają we trójkę: księ- 
<żna, Olimpja, rotmistrz. 

— Na rany Boskiel—woła księž- 

szej p. t. „Rewja warszawska w lutni" na- r 
leży sprostować brzmienie nazwiska ied- ko 
nego Z artystów. Zamiast p. Sokołowski, 
ma być p. Skonieczny. 

KOMUNIKATY, 
— Doroczny Bal Rofników odbędzie się o go 

otworzył _" niedawno swoje  pod- grzmią okrzyki „Niech żyj - 
woje — debiutantowi. Osobliwość to spolitat” pos: POP 
była nad osobliwościami! W dodatku Autor poszedł na kompromis. Ca- 
bodaj, że p. Artur Ernest Rutra jest łą swoją sztukę prowadził tak, że co 
obecnie najmłodszym autorem dra- scena to można było i należało klas- 

ie ROdaT od ao ai napadach i morderstwach Sąd przy- 

PSIE RZE stąpił do zbadania dowodów rzeczo- 
WYPADKI I KRADZIEŻE wych i przesłuchania w charakterze 

— Swywole samochodowe. Dnia 8 bm. biegłego d-ra Į. Sumoroka, którego 
‚ 10 rano przy zbiegu ulic Zawalnej i zadaniem było wyświetlić Sądowi, na 

„Orbis 
er    

   ma. Wszak pan miał zniknąć!! 

  

19 stycznia 1929 r. w salonach Kasyna Garni M. 

  

anki wóz pa y USB powożo- matycznym niemieckim. jego tragedja kać w ręce wołając „Niech żyje król! 
—na afiszu wydrukowano Schauspiel, Niech żyje monarchja!* A gdy do 
co brzmi mniej tragicznie -zatytułowa- końca dojeżdżał... zląkł się. Pod re- 
na jest „Następca tronu". Lecz bo- zydencję wprost idealnego króla rzu- 
haterem .nie jest osobiście żaden cił ttum. Nie było w sali teatralnej 
Kronprinz; bohaterem jest dy- człowieka, któryby nie był przekona- 
nastja schodząca ż widowni wśród ny, że ten tłum dopiero zacznie wi. 

-  —Niebyło najmniejszej potrzeby — 
m rotmistrz na to. Ja nie jestem žadnym 

Meirovskym. Jestem najautentyczniej- 
szym rotmistrzem Barną. Tak, tak, 
najrodowitszym! A policję wiedeńską 
zaalarmowałem ja sam. Sam wszystko 

zonowego pod 
stra Rolnictwa Karola Niezabytowskiego. 
Obowiązki pierwszych gospodarzy balu łaską 
wie raczyli objąć: JM ks. Rektor Czesław 
Falkowski, p. Wojewoda Wileński Wł. Ra- 
czkiewicz oraz p. wojewoda Nowogródzki 
ygmunt Beczkowicz. 
— Reduta filmowa. Zwyczajem lat mi- 

    

N
 

  

  

protektoratem Pana Mini- ny p 
mocy protokułów oględzin zwłok za- 

sometrem Nr. 14308 (Limanowicz) skutkiem mordowanych charakteru ran i t.p. 
nieuwagi Maciejewskiego. Następstwem zde- Przewód sądowy został w dniu wczo- 

rzenia wybita szyba i uszkodzona karoserja rajszym zamknięty i dziś od samega ra 

samochodu 'oraz złamany dyszel u wozu. — па przemawiać będzie prokurator oraz 
Autobus Nr. 14118 na ulicy Zawalnej o- obionś м 

bok domu Nr. 15 najechał z tyłu na prowa- Agr 

dzącego wóz ciężarowy Jana Brzezińskiego © 

  

z Maciejewskiego zderzył się z tak-    

   

  

ułożyłem aby... zemścić się na księż- 
niczce za pogardliwy wyraz „Chłop! 
który mi w twarz rzuciła. Rewanż 
swój wziąłem. 

1 skłonił się i odejść ma. 
Łecz go Molnar nie puszcza. Musi 

jeszcze jedną—ostatnią—scenę ode- 
grać z Olimpją. 

jej głosie drży uczucie i rzew- 
ność. „Kiedy się zobaczymy?” — pyta, 
„Nigdy*— odpowiada on. Dumna ko- 
bieta nie waha się— prosić. Rotmistrz 
pozostaje niewzruszony jak skala, 
Zemstą nasycony—żegna się i odcho- 
dzi. Potroszę jak rycerz z ballady 
Schillera „Rękawiczka”. Tylko, że w 
sztuce Molnara finał aż grzmi... SO- 

katastrofalnych okoliczności. Ba, moż- 
naby za ośrodek tragedji poczytywać: 
załamanie się i upadek ustroju mo- 
narchicznego. 

Oczywiście, że losy sztuki zależa- 
ły od stanowiska, które zajmuje sam 
autor wobec... takich tematów. Ca- 
ła sztuka obraca się około idei kró- 
lewskości, około idei monarchicznej — 
aż nadto wciąż jeszcze żywej nad 
pięknym modrym Dunajem, a w każ- 
dym razie aż nadto jeszcze tkwiącej 
w pamięci każdego wiedeńczyka. 

To też sztuka, bynajmniej nie nad- 
zwyczajna jako utwór sceniczny, na- 
robiła sporo hałasu. 

Rzecz si 

© 

    
  

watować i długo niemilknące wznosić nionvch Związek Artystów Sztuki Kinema- | przejechał mu nogę. Brzezińskiego opatrzy- 
okrzyki „Niech żyje monarchjal“ — tooraficznej w Wilnie w dniu 12 stycznia ło pogotowie ratunkowe. Kierowea autobu- $IRKRĄ WARSZRWSKĄ Do czegożby to było podobne? :po- 1929 r. w sałonach Kasvna Garnizonoweso su zbiegł. 10 stycznia 1929 r. 

> Z (nl. Ad. Mickiewicza 13) urządza Redut: — Szyny nie igła, znalazły się. Policja * 
myślał sobie autor. Toby ci był do- filmową. Przypuszczamy, że odnowiednio A rs sy (8 sztuk) skradzionych Dewizy ł waluty: 

   

    

   

piero skandal na całą Europę. Niech dekorowany lokal moc zanowiedzianych nie- niedawno z budowy linji kołejowej na ul. Lie- Tranz. Sprz  Kupne 
Kana „Es łebe die Re pub- Spa A SA dE dokonywanie gjonowej. Szvny znałeziono w składzie drze- Dolary 8,885, 8,90,5 8.86,5 
ik! * Uratui я zdieč tilmowych na sali šciągnie liczne grono wa przy ul. Kijowskiej. : i 3 

od dw jad i RA > doborowych gości, > ы Kradzieže mieszkaniowe. Nieznani AA я ‘23{5_:305 pe RSE DEC. TEATR I MUZYKA _ sprawcy zerwawszy kłódkę okradli mieszka- Holandja | 35815 
„ten niedawny wieczór teatralny  — Teatr Polski. „Pioces Marv Dugan", nie Gąsiorka, Artyleryjska 18, dnia 8 bm. Kopenhaga 237,92  238,52 237,32 

w wiedeńskim Burgu był- jednym z I premiera w Teatrze Polskim przy- między godz. 16 a 17. Straty blisko 600 zł. Londyn 43,26 _ 43.37, 43,15,5 
bardzo, bardzo charakterystycznych н acyiny „Proces Mary Dusan", spi- 8 bm. e RZ A Howy-York 8.90 8.02 888 

i ję. SANY przez autora z nizewodu autentycznego samym sposobem okradz! S За _Ее%ііоё\б\”іпачпусц skłóconych, W NIE- procesu sądowego. Dla spotegowania S waryska 13, Heleny Szoszko. Rabusie unieš- Paryż 34.90 34.99 3481 
jednej mierze cudackich, powojennych nia prawdy, nie będzie używana podczas [i bieliznę, pościel. garderobę wartości 400 zi. Praga 26.40,5 26.47 26.34 
czasów. trwania a kurtyna i inne akcesozja — źle O oki e rat Ww ia I Szwajcaria 171.64 17207 171.21 

z. j. teatralne. Reżyseruje K, Wyrwicz - Wichro- ciańskim w okolicy Dukszt aresztowany z0- , su 

аат CJ wski. stał mieszkaniec wsi Kutkowszczyzna pow. 2 "= S JA 
— Inauguracja przedstawień dziecinnych skiego ]an Soroka. Uięto go na- W*achy „6 6,80 46.56 

  

             

   



NAK 

czy”, Chór ostrobramski i Lutnia kilkakrot- trudne zadanie zwłaszcza w dzisiejszych 
nie występowali tu i owdzie z koncertem ciężkich czasach byłoby łatwiejszem do 
chóralnym, Wileńskie Kongregacje S. S. IIl wykonania. — Ku Chwale Maryi. - 
zakonu odegrały w Ognisku Kolejowem W imieniu Komitetu 
piękną poaniosłą rzecz, "Tow. Popierania X. Kan. St Zawadzki 
Sceny chętnie ofiarowało część kostjumć w Prezes Komitetu. 
dla dramatycznego zespołu ostrobramskie- 9-I. 29 r. Wilno. 
go, parokrotnie już grającego w Wilnie z RADJO. 
wi.lkiem zadowoleniem publiczności Jaseł- Piątek, dn. 11 stycznia 1929 r. 

11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 
ka Rydla, toż samo uczynił W. P. Markie- 

wicz, Dyrektor Tow. Europa, ofiarowując Syunał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, orąz komunikat meteorolog. łaskawie piękne kostjumy na scenę (Na 

Podziękowanie. 
Nie mogąc z powodu dłuższej choroby 

o©dczytywać w kościele listy łaskawych 
ofiarodawców na rzecz odnowienia Świą- 
tyni i Kaplicy Ostrobramskiej, czynię to 
dzięki up zejmości pp. Redaktorów za po- 
mocą wileńskiej prasy. Dzieki tej okolicz- 
ności mozę publicznie wyrazić wdzięczność 
imieniem parafji Ostrobramskiej Komitetu, 
wszystkim zacnym ofiarodawcom, mogę też 

i -а chwałę Bożą), wszystkim tym hojnym ofia- i i szerszy O„Ół zachęcić do naśladowania oda 16.00 16.20: Oaczytanie programu dzien- : ii z wcom składam serdeczne Bóg Zapłać i i St . pięknych przykładów tak łatwej i jedno: Niech Matka Najświętsza - reszty dokona nego i chwilka litewska. 16,20 16,35; 
cześnie tak pożytecznej zbiorowej ofiarno= 
ści. J dnostką nieraz chciałaby coś od sie- 
bie, czy za siebie dać, ale widząc ni- 
kłość własnej odosobnio: ej ofiary zanie- 
dbuje szlachetnego zamiaru, zespoliwszy 
sę zaś a według kad ziarnko 

lo ziarnka, a zbierze się miarka, stwarzą ZE 
wielki czyn i składa dużo ofiary. Dla przys ©3790 więcej. 
kładu: tragarze kolejowej Stacji Wilno z ło- Tyle mamy w Wilnie Stowarzyszeń, 
Żyli zbiorowo 260 zł. na odnowienie Świą- Organizacyj, Związków, instytucyj urzędni- nego na sobotę i komunikaty. 19,:6 — 
tyni Ostrcbramskiej, dozorcy domów w czych, cechów, bractw i szkół niższych, 20,00: Sygnał cząsu z Warszawy. 20,00 — 
Wilnie 100 zł., kelnerzy z pod „Bachusa“, średn ch i wyższych, niechby każde z nich 20,15: Tr. z W-wy: Pogadanka muzyczna. 
słuzba z cukierni Zielonego Sztrala po kil- zbiorowo coś przedsięwzięło, dokonało ala 20.15: Tr. koncert. symfonicz. z Fiihar- 
kadziesiąt zł, zespół Teatralny Redutą tak pięknego i szlachetnego celu, jak od- monji Warsz. po transmisji z Warszawy 

Kurs języka włoskiego. 16,35 17,00: Audy- 
cja dla dzieci. 17,00 — 17,25: Koncert Or- 
kiestry Rozgłośni Wileńskiej. 17,25 —17,50: 
Tr. z Krakowa. „Ktliura minojska* odczyt. 
17.50—18.20 Koncert Orkiestr" Rozgłośni 
Wileńskiej. 18.20—18.45: Feljeton wesoły. 
18,45 19.15: Muzyka z płyt gramofono= 
wych. 19.15 — 1940: „Skrzynka pocztowa* 
19.40 1956: O.czytanie programu dzien= 

swoją łaskawą opieką. 
Słyszę, że p.p. Urzędnicy pewnej in- 

stytucji państwowej zamierzają też coś 
odegrać na scenie dla Ostrej Bramy, że 
amatorskie organizacje szkolne już nawet 
zaczęły podobne inprezy, daj Boże by tego 

šsLOWO 

  

Оа ама 11 90 15 ia 1929 r. ie fęz'ć welki dramat ‚ 
тц‹:в:';я'і.е bs mekka ties“ „Bezimienni halaterawie ye amas I Miejski Alaematograi 

во-О Skiej policji lotniczej w 8 aktach. Walka między sercem 2 sumieriem! Genjalna realizacja Emorg } 
Кайыга! šwiato У ohnsona. W rolach głównych: Neil Hamilton i Dorota Gullimer. Nad prozram: 1) „ŚLĄSK — ) 

SALA MIEJSKA RENICA POLSKI" 1-sza część. 2) „PIERWSZA KŁÓTNIA NOWOŻEŃLCOW* kom. w 2 aktach. | 
“L. Ostrobramska 3. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów Od godz 4 ej. W aniach 1I, 12, 14 i 15 

stycznią r. b. dla p. p. funkcjonarjuszy Policjj Państwowej za okazaniem lezitymacyj WSTĘP į 
BEZPŁATNY Następny program: „NA ZÓŁTYCH WODACH*. 

Pin 2 SEWCA  „ŚMIEJ $IĘ, PAJĄCU | Wybitnie fascynująca sztuka! PP R B E, B 1 
Wielki arimai Ausis W roli gł. Mistrz Maski LON CHANEY i czarodziejsko piękna LORETTA JOUNG. | 

Mistrzowska realizacia. Podczas seansów od g. 6 ej p. E Rawski wykona arję z op. „Pajace*, 
Seansy 0 o. 4, 6 8 į 10.15. 

„Przedoiošnie“ 
ŚPIESZCIE UJRZEĆ. 

HARRY PEEL 

Kinc= 
Taste „NAlIGŚ” 
Wileńska 38. 

i 
  

KINO 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22 

Z powodu wielkiego pla STEFANA ŻEROMSKIEGO 

powodzenia film pozostaje jeszcze tylko na kilka dni |. 

+ 4 
\   

  

Dzis! Po raz jako Maharadza Lehara i tajemniczy pan X w swej najnowszej 
pierwszy w Wiiniel i najpotężniejszej kreacji w wielkim szlagierze SW atuwym p. t. 

w najwspanialszym filmie sensacyjno- 
SALONOWYM w 12 aktach. Uaział imo „Piccadilly“ 

ofisrowata na ten sam cel część dochodów nowienie Świątyni i Kaplicy Ostrobramskiej komunikaty PAT. policyjny, Spositowy i 
z odegrywanej sztuki „Rycerz z Laman- Tej Chluby Naszej i Świątyni Naszej, a to inne, oraz koncert symfon czny. 

  

Reiestr Handlowy 
BO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilste 

wciągnięte następujące wpisy: 

w dniu 31-10 28 r. 
403. 1 B. „Wytwórnia Tkaniny drzewnej — POLSPAR 

— spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Wytwórnia Tka- 
miny Drzewnej. Siedziba w Wilnie, przy ul. Moniuszki 6. Spółka 
istnieje od 19 lipca 1928 roku. Kapitał zakładowy 4.500 złotych, 
podzielonych na 45 udziałów po 100 złotych każdy, całkowi- 
cie wpłacony. Do zarządu powołano zamieszkałych w Wilnie: 
na piezesa Samuela Broido, na zastępcę jego Frejdę Brojdo— 
obaj przy ul. W. Pohulanka 9 i na członków: Szewela Rajche- 
sa, na zastępcę jego Rachelę Rajchesową — obaj przy ul. M. 
Pohuianka, 13 oraz Abrama Kaca: i na zastępcę jego Masza 
Kacowa — obaj przy ul. Węglowej 16. Zarząd stanowią pre- 
zes i dwaj członkowie. Podczas nieobecności prezesa lub człon- 
ków zastępują nieobecnych zastępcy. Wszelkie zobowiązania 
spółki podpisuje prezes łącznie z jednym z członków zarządu 
pod stemplem firmowym, a w razie nieobecności tychże — od- 
nośni zastępcy. Inrze zaś dokumenty, jak również pokwitowania 
z odbioru towarów i pieniędzy od osób prywatnych, instytucyj 
rządowych, poczty, kolei, banków i wszelkich instytucyj pod- 
pisuje jeden z członków zarządu lub zastępca pod stemplem 
firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta 
na mocy aktu i uzupełnienia tegoż, zeznanych przez Janem 
Buyko, Notarjuszem przy NIL Hipotecznym Sądu Okrę- 
owego w Wilnie w dn. 19 lipca 1928 r. za Nr. 3067 i w dn. 

24 października 1928 r. za Nr. 4338 na czas nieograniczony. 
2222—VI 

R "Ra B KI gały 14-11 28 r. 
. B. „Lebiedziewski młyn i tartak parowy spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie i eksloatacja 
młyna i tartaku parowego. Siedziba w maj. Lebiedziewo, pow. 
Mołodeczańskiego. Spółka istnieje od 22 października 1928 roku. 
Kapitał zakładowy 5.000 złotych, podzielony na 100 udziałów 
po 50 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki sta- 
nowią: Szmuel i Boruch Poźniakowie zam. w m. Lebiedziewo, 
pow. Mołodeczańskiego. Wszelkie umowy i zobowiązania: pi- 
semne, czeki, weksle, żyra na wekslach, pełnomocnictwa i t. p. 
podpisują dwaj członkowie zarządu pod stemplem: firmowym. 
Korespondencję zaś zwykłą i poleconą, pokwitowania z odbio- 
ru korespondencji, przesyłek i towarów podpisuje jeden z 
członków zarządu pod st miplem firmy. Spółka z ograniczoną 
odpowiedziainością zawarta na mocy aktu zeznanego przed 
Janem Klottem, Notarjuszem przy | ań: 
du Okręgowego w Wilnłe w dniu 22 października [92% 
za Nr. 6784 na czas nieograniczony. -2223—VI 

k Dziat A. ы 
8817. 1. A. „Jóżef Wurgaft* w Wilnie ul. Mętna 77. Wy- 

rób cegieł. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Wurgaft 
Józef, zam. w Wilnie ul. M. Pohułanka 15. 2224—VI 

8818. I. A. „Dwejra Basok* w Wilnie, ul. Zawalna 41, 
skiep, galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Basok Dwejra, zam. zamże. 2225—VI .. 

BBSBZEEEBARBSNNENNARZEANEM 
III TELEGRAM NADZWYCZAJNY !!! 
  

10 stycznia r. b, w drugim dniu ciągnienia 
3 klasy XVilltej  łoterji państwowej, 

* Ryszard Strzeszewski*, 

  

w oduziaie Wileńskim naszej kolekfury 
padia wielka wygrana 

W sumie zł, 40.000 na Kr 131634. 

w dniu 15-11 28 r. 
8819. 1. A. „Lejba Cwejgorn* w Wilnie, ul, W. Pohu- 

lanka 6—19, eksploatacia l»Śna. Firina istnieje od 1927 10ku. 
Właściciel Cwejgorn Lejba zam. tamż>. 2226—VI 

£820. I. A. „Dawid Elterman* w Wi'nie, ul. Rudnicka 13, 
sLlep Tea krajowej. Firma istnicje od 1028 roku. Wła- 
ściciel Elterman Dawid, zam. w Wilnie, ul. Portowa 5. 

2227 -Vi 

Dział A, w dniu 15-11 1928 r. 

8821. I. A. „Boruch Fiszer i Rafał Fiszer S-ka* Dostawa mięsa 
i furażu. Siedziba w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 170. Przedsię- 
biorstwo istnieje od 1 stycznia 1928 roku. Wspólnicy zam. w 
Brasławiu: boruch i Rafał Fiszerowie. Spółka firm. zawarta na 
mocy umowy z dn. 25 września 1928 roku na czas nieokreślo- 
ny. Zarząd należy do obydwuch wspólników. Wszelkie umowy 
i zobowiązania w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy łącz- 

2228—VI 

  

nie, 

8822. I. A. „Sonia Kopans“ w Wilnie, ul. Kalwaryjska 30 
sklep spożywczy, wody sodowej i nafty. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel Kopans Sonia, zam. tamże, 2229—Vi 

8823. I. A. „Kulesza Andrzej* w Wilnie, ul. Antokolska 
78, sklep wódek, win, likierów i artykułów spożywczych. Fir- 
ma istnieje od1928 roku. Właściczei Kulesza Andrzej, zam. w 
Wilnie, ul. Śniegowa T—2. 2230—VI 

8824. I. A. „Rawgłewicz i -Herszkowicz S-ka, I-sze Ge- 
neralne Biuro—Administracja". Biuro usługowo-handlowe. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Wielka 56. Spółka istnieje od 1 lutego 1928 
roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: jan Raugiewicz — przy ul. 
W. Stefanskiej 34—7 i Bernard Herszkowicz — przy ul. Po- 
narskiej 20. Spółka firmowa istnieje na mocy umowy -z dn. 1 
marca 1928 r. oraz uzupełnienia tejże z dn. 22 marca 1928 r. 
i zawarta na czasokres pięcioletni licząc od dnia 1 lutego 1928 
roku z automatycznem przedłużeniem na: następne pięciolecie, 
o ile na trzy miesięce przed upływem terminu każdy ze wspól- 
ników nie oświadczy o chęci zlikwidowania przedsiębiorstwa. 
Zarząd spółki należy do obydwuch wspólników, przyczem dy- 
rektorem — zarządzającym biura jest Jan-Raugiewicz, zastępca 
zaś Bernard Herszkowicz. Wszelkie zobowiązania, wydawane 
w imłeniu spółki, nie wyłączając zobowiązań: wekslowych, oraz 
wszelkie umowy podpisują dwaj wspólnicy pod stemplem firmo- 
wym. Otrzymywanie wszelkiego rodzaju korespondencji, nie 
wyłączając pieniężnej i wartościowej, może uskutecznić każdy 
ze wspólników. ` 2231—VI 

8825. 1. A. „Rubinsztejnówna Melanja* w Wilnie, 
Niemiecka 10—7, biuro. podań. Firma istnieje od 1925 - roku. 
Właściciel Rubinsztejnówna Melanja, zam. tamże.  2232—VI 

Dział A, w dniu 15-11 1928 r.. 
8826. I. A. „Przedsiębiorstwo robót budowłanych inž. 

w Wilnie, ul. Słerakowskiego 23—3, 
przedsiębiorstwo robót budowłanych. Firma istnieje od 1928 
roku. Włąściciel Strzeszewski Ryszard, zam. tamże.  2233—VI 

  

Dbajcie o Swoje zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut“ są stosowane prz, 

„„PANIKA““ 
  

  

  

  

biorą: 27 Iwów, 15 lwic, Ć tygrysów; | 

4 

1 

WIELKĄ, 42. 9 tysrysic, 12 białych i 12 burych 

niecźwieczi Oraz niemniej arapieżna, lecz i kusząco powabna DARY HOLM. Słynny balet „TILLER — GIRLS* 
(24 baietnic). Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel został ciężko raniony, o czem mówiła całą piasa 

całego Świata, 

Ki й Dzisl szaleństwo młocości i miłosci! Piękno i czar kobiecości- to kwiecie życia.! Największe arcydzieło 1929 r 
- 3 

Ta „li | LESSGARZ KOBIET DUSZY Ii CIAŁA. 
"ieika 30, Potężny dramat życiowo-erotyczny w 12 skt. pełen nadzwyczaj crastycznych momemiów. W rołach gł. IWAN 

PETROWICZ, żywiołowo piękna EWELINA HOLT j urccza AGNES-PETERSEN-MOZŻUCHINOWA. 

Kino - Teatr Dziś imponujący wielki 

„„ Światowid * 
ul. „Mickiewicza 9.   
| KORZYSTAJCIE Z 

D.-H. W. JANKOWSKI 

DOKTOR 
BWAWAWE | GINSEERG 
% LEKARZE p 
A, 

"DOKTOR 
D. ZELOCWICZ 
chor. weneryczne, 
syłilis, _ narządów 
moczowych, od 9 
—1, о4 5—8 wiecz. 

  

  

- Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tei. 277. 

"W. Zdr. Nr. 152 

DOKTÓR 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Plombowanie i usuwa 

by. 
rzędnikom 

m. 5. Przyjmuje: 

  
  

komedjo-dramat 

od 8-go stycznia r: b. 

Wielka WYPRZEDAŻ 

z rabatem do 20 Ojo 

gsukien balowych, konfekcji męskiej i damskiej, bielizny, 
obuwia, śniegowców i wszelkiej ga:anterji. 

(DAWN. B-cia ALSZWANG). 
Wilno ul. Wielka 42, tel. 1200. 

choroby _weneryc? ne 
syfilis i skórne. Wil- 

г „ul. Wileńsk Nr. BAVAWAL S Praim j- 
od 8 do 1 104 4 do8. 
  

иа ооа ©° РОЗАОУ 
| Lenz oemmsci 
мЕЛЕН ОНО 

Ožyūska-Smolska na jednem stanowi- 
Choroby jamy, ustnej. 

nie zębów bez bólu odpowiednie 
Porcelanowe i złote wisko. 

AR Sztuczne zę: 
ojskowym, u- ы 

i uczącym „Lešnik — 
się zniżka. Ofiarna 4 tor". 

ad 

  

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE! 

„PIETNO PRZESZŁOŚCI: 
z udziałem słynnych DOROTHY DWAN i ROBERT ARMSTRONG. Traviczne zrządzenie losu; tajemnicza 
kradzież kolji, rehabilitacja niewinnie posą izonych. Nad program: 

WESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

  

OKAZJI! 

A 
| 
B 

Kalwaryjska 6. 

i S-ka w każdej ilości 

gorzedam z powodu 

Akuszerka  OKOSZKO 8: wyjazdu elegancką 
przyjm. od g 9 do 6Sypialnię, zabinet mę- 
wiecz, ul. Mostowa ch S firmy 

zczerbińskiego 
OO: Warszawie.  - Meble 

oglądać można od g. 
8 do 6tej na skła- 
dzie stacji” miejskiej, 
ulica Wiwulskiego Nr 
2, gdzie  informacyj 
udzieli magazynier. -0 

SE 

Nadle$ny ааоа 
wał większemi lasami 
na Kresach, od wojny 

  

amienicą docho- 
dowa w cent- 

rum miasta nie- 
dekretowa do 
sprzedania natych- 

miast 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewiczą - 1, 

sku, rekomendacje 
najlepsze, przyjmie 

stano- 

Korespondencję Handlową 
polsko niemi«cką, przepisywanie na 
maszynach polsko rosyjskich, odbiją- 
nie w setkach egzemplarzy okólni- 
ków, skryptów, kosztorysów i t. p. 

Wilno. Zawalna 15, tel. 12 73. 

EE 

KARTOFLE | 
sprzedzje „Rolnik 

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Pacific Rosga i Sklep 

—0 

ь——_—__‘ 

  Zgtoszenia do 
Biura Reklamowego, 
Garbarska 1, pod: 

administra- ‚ 
oo wiadomošci le- 

karzy seįmikowych. 

————— 

      

    

     

     

PE Wykonywuje fachowo i akuratnie sę t NOW / 
i 1ĄTŁODRUKI /ś : Biuro A. Fajnsztejna. Kausowie ść ё 

4 
+ 

Sa POWIES ZĘ 

Oddaje się 
w dzierżawę majątek 
w.pow. Postawskim, 
obszaru 155 hekt., 
posiadającemu odpo- 
wiednią gotówkę cia 
zrobienia potrzebnego 
wkład ', jak również 
odpowiedni inwentarz. 

  

  

  

SPS, Bliższe szczegóły u 
g LOKALE BOO Państw. 

Szkoły Rzemieslniczo- 

аоа нн ie te 1IŻ! *60- 1 
_ ODDAJE SIĘ A 

KE w rub-; 
lach, złotych, 

dolarach załatwia- 
my szybko i dqr @ 

POD SKLEP, godnie na dobre 

Wiadomość: Wileńska DKK Zac gta" 

44-а. —0 Mickiewicza Т 

mums te 9-05. -; 

В @ИЕ ==-==== 
вЕа 11 ОБ е ZGU BY 

Oszczędności | czamszzsnozum 
w dolarach, rub- nieważnia się do- 
lach i złot ch lo- wód — osobisty 
kujemy najpewniej wystawiony dla 
bez ryzyka, dobrze | Stanisławy _ Korwin- 

„zabezpieczone 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 

Szymanowskiej, który 
został zgubiony na 
dworcu kolejowym w 
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SRA SEE BSTR i - 

ae Lama aMNOGEL Н WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 

Wilno, Niemiecka 35 ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 

l 005 Ę у środkiem  przeczyszczającym, _uła- 
© Telefon 13— 17. 

Centrala w Warszawie, Nalewki Nr 40. 

twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1LSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

  

  

  

     

  

„aunlkiauiojia + o ży.  WWAWAW zę, Śiokiew, sj | is pe 2 
2 7 drewniany do badań 

o НОРИ Г ЗАНО z, Sz io 
mi operacje kosmie” EEE S s A SA TAB rych, łóżko "porado: 
yczn ` i z 
lekarska. Wilno, Wi- B6 AKOSZERKI 52 inw Śiwa AA  Daadych 
leńska 33 m. 1. —# 5 NieruchomoŚCi |operacyj na łózku, 

= 1-1 ziemskie i miej- |stół metalowy do sal = N 
skie, majątki, fol- | operacyjnych, wanien- NU 

DOKTÓR warki, ošrovki, įka niklowana, pod- DRC 
Akuszerkaśmiałowska domy, wille ku- |stawa dla irrygatorów, 

BLUKOOiCZ : рціету i sprze- |instrum. akuszeryjne 
ORGA IE aa Gabinet Kosme- a a 2 i SS ma: 

by | »tyczny usuwa zmar-| wstępnych nie po- |szynką elektr. dO Ś сСзорк! №е- “ kogutkiem) 
syfilis i skórne,  szczki, piegi, wągry, е Ёі]::‹:тёоті- prądu przerywanego, U oldalnć „Varitol atak "BÓL, 

W.lno, Wielsa Pohu- 
lanka d. Nr 31, u 
D-ra Bujaiskiego. -Z 

i łupież, brodawki, ku-. 
Wielka 21. sakti WYBSIARIE WIG 

Od 9 1i3 — 8. sów. Mickiewicza 46. 

„krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 

sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

=|tel 152. — — m. 6. 

STOPER CLAUSTON, 

że Tragiczna przygoda p. Moliieda 
— A dalej będzie — Molineau! 
— Pan... pan myśli, że uda się pa- 

nu go złapać? No, tak... hm, naturai- 

nie.. właśnie przyszła mi cudowna.... 
cudowna myśl... do głowy.... 

— Ja mam zwyczaj postępować 
stosownie do własnych pomysłów! — 
oznajmił szczerze Buifington. — Ale 
to nic, może pan powiedzieć mi swój. 

— Pan zdaje się... jest pewien, że 
on wcześniej lub później... wróci do 
tego domu? 

— Najzupełniej jestem 
wien! 

— Czy nie sądzi pan, że w tym ce- 
lu byłoby najstosowniej, gdyby pan 
opuścił ten dom? 

— Dlaczego? 
— Bo... on będzie się bał przyjść 

tutaj, wiedząc,”że pan jest tu! 
: — A jeśli, zjawi się tu beze mnie, 
czy wezwie mnie pan przez telefon? 

— Nie, niech pan nie żartuje, mó- 
wię zupełnie serjo. Czemu nie miałby 
pan nająć pokój w sąsiednim domu? 
Stamtąd będzie pan mógł. obserwo- 

wać, nie będąc widzianym. W razie 

czego . mogę nawet posłać do pana... 

Buffington uśmiechnął się pogar- 

dliwie: 
— Drogi panie Czepel, niech pan 

pisze swoje powieści, ale nie próbuje 

sił w dziedzinie, która jest najzupełniej 

dla pana nieznaną. Myśl pana jest 

wprost zabawna. Czyż nie rozumie pan 

tego, że Molineau jest człowiekiem 

tego pe- 

anormalnym? jego chora wyobraźnia 
przyprowadzi go tutaj, niezależnie od 
tego, czy będzie wiedział, że tu miesz- 
kam, czy też nie! Psychika tego czło- 
wieka nie jest podobną do mojej lub 
pańskiej, gdyż jest to potwór w łudz- 
kiem ciele! Obawiam się nawet, by sąd 
nie uznał go za niepoczytalnego i nie 
zmienił mu szubienicy na dom warja- 
tów. 

W duszy Molineau powstała słaba 
nadzieja: więc mogą go uznać za nie- 

poczytalnego. Czyby nie należało za- 
cząć symulować warjata, już teraz? 
Czy zaczekać jeszcze? 

— Pytania te nurtowały go czas 
jakiś, wreszcie zdecydował się zacze- 

kać. 
— A więc, — rzekł, — pan odrzu+ 

ca mój projekt? 
— Odrzucam, — odrzekł tamten 

stanowczo. Czepel zamilkł. Ujrzał 
znów chmury nad swą głową. im dłu- 
żej się zastanawiał, tem bardziej przy- 
chodził do przekonania, że nie potrafi 
udawać warjata. Ogarnęła go szalona 
nienawiść do Buffingtona,  tającego 
coś przed nim. 

— Powieszą mnie, powieszą! — 
powtarzał sobie w myślach. , 

W nocy zaszedł fakt, który prze- 
raził dziennikarza. Spał twardo, gdy 
nagle, około czwartej nad ranem, obu- 
dziły go głuche dźwięki przyciszonej 
rozmowy. Ktoś szeptał na schodach. 
Mróz przebiegł po żyłach Buffingtona: 
nie przewidział on możliwości powro- 
tu złoczyńcy o takiej porze, gdy naj- 
mniejszy szmer wywołuje drżenie i 
przestrach. 

  

      Zaczą czynić sobie wyrzuty, że nie 
przygotował się do przyjęcia morder- 

cy o takiej godzinie, gdy jego powrót 

do domu mógł być nietylko dla wino- 
wajcy niebezpiecznym. 

Lecz zwolna wracała mu zimna 
krew i wreszcie zaczął się orjentować, 
że na najodważniejszy morderca 
nie pozwoliłby sobie na tak głośne ro- 
zmowy w miejscu tak bardzo niebez- 
piecznem dla siebie. Nadsłuchując, Bu- 
ffington doszedł do przekonania, że 
głos, który dolatywał do jego uszu, 
przypominał bardza głos Czepela. 

Uspokojony, wysunął się z łóżka i 
otworzył drzwi. Od strony schodów 
doleciały go wyraźne słowa: 

— Dobrze, dobrze! Ja napiszę, ja.. 
Buifigton nachylił się by zobaczyć. 

Drzwi skrzypnęły. _W_ ciemnościach 
ktoś krzyknął. 

— Kto tam? — zapytał dziennikarz 
podchodząc do shcodów. Ё 

Ujrzał przed sobą koiegę, zawija- 
jącego się w ciepły szlafrok granato- 
wy. 

Lekki trzask nad głową zwrócił 
jego uwagę, ale nie ujrzał nic podej- 
rzanego, drzwi na strych były zam- 
knięte. 

—Ja... ja... myślę... — jąkał się 
Czepel. 

— Drogi - kolego, jak widzę — ш- 
natyk z pana? — zauważył Buffington 
ze współczuciem w głosie. 

— Nie.... tak.... Przepraszam, 
pana obudziłem! 

To mówiąc Czepel uciekł do swega 
pokoju. 

że 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witeid Woydytło. 

(Telet. 921). 

  

Oryginalny typ! mruknął 
dziennikarz. 

Ranek przyniósł Buffingtonowi nie- 
spodziankę: Gdy delikatnie podczas 
śniadania radził koledze, by zwrócił się 
do doktora, wdzięczny za okazaną ży- 
czliwość Czepel ofiarował mu książkę, 
napisaną przez mordercę. 

— A to dlatego, by ułatwić schara- 
kteryzowanie tego człowieka! 

Dzieło manjaka o średniowiecznych 
poetach zaciekawiło Buffingtona. Za- 
czął przerzucać kartki. Nagle z ust je- 
go wydarł się okrzyk tryumfu: 

— Czepel, złapałem go! Spójrz no, 
kolego, co znalazłem w książce! 

Dziennikarz pokazał kartkę, na któ- 
rej były napisane następujące słowa: 

„Drogi Irwinie, zrób tak, jak umó- 

wiliśmy się. Ja dziś wieczorem wyja- 

dę do Aberdin i tam będę na ciebie 
czekała. Przyjedziesz, gdy uda ci się 
wymknąć! 

Ewa. 
— Djablo dziwny list! — zdziwił 

się Czepel. 
— Dziwny? — ryknął Buifington, 

w porywie wzruszenia, — Czyż pan nie 
rozumie, że to list od Ewy Wilson, po- 
znaję charakter jej pisma, który znam 
doskonale z rachunków z praczką! 
Wiem, gdzie oni są! 

— Tak, to bardzo możliwe! 
— NO, teraz mi się nie wymkną! — 

oznajmił kategorycznie Buffington, kła- 
dąc ciężką dłoń na ramieniu Czepela. 

Przyjacielu, ani słowa o tem inspe- 
ktorowi. Wyjeżdżam do Aberdin! 

W ciągu kilku minut, Buffington 
spakował się i wyjechał z miasta. 

  

    

    
Po jega wyjeździe p. Molineau po- 

śpieszył na strych i stojąc na drabinie, 
mówił: 

— List zrobił cud. Buffington wy- 
jechał. załuję tylko, že nie przyjrza- 
łem się lepiej rozkładowi pociągów, 
wybrałem zbyt blisko miejscowość, są 
takie miasta przecież, do których się 
jedzie dłużej! 

— W każdym razie, szczęście to 
wielkie, że on wyjechał, — odezwał się 
z ciemności głos słodki i harmonijny. 

Ale p. Molineau nie był optymistą: 
— Niestety jest to ulga chwilowa, 

— rzekł co będzie wówczas gdy Bu- 
ffington powróci? 

— Pan pisuje zdaje się, artykuły 
o tej zbrodni? 

— Tak, muszę przyznać się do te- 
go, ze wstydem. 

— Musi pan spróbować odsunąć 
od nas podejrzenia i skierować je na 
fałszywą drogę. 

W jaki sposób. 
— Tem miejscu słodki głosik zni- 

żył się do szeptu. 

CZĘŚĆ CZWARTA. 

I. Rektor musi wysłuchać  wymowek 
żony. 

Rodzina rektora, która składała się 
z żony i jedenaściorga dzieci, żyła do- 
tąd w spokoju przytrzymując się ści- 
śle zasad moralnych ojca i męża i uni- 
kając wszystkiego, co by nie było zgo- 
dne z temi zasadami. 

Nagła sława, którą otoczono naz- 
wisko ich kuzyna z powodu ohydnej 
zbrodni, była ciężkim ciosem dła tej ro- 
dziny. Doszło nawet do tego, że rektor 

    
żałował swego nieopatrznego kroku, 
który spowodował zawieruchę która i 
jego rodzinę skrzydłem swym owinęła. 
Mimo protestów i starań, żadna z ga- 
zet nie ominęła sposobności przypom- 
nienia, że zbrodniarz był krewnym о-- 
gólnie szanowanego rektora. Gazety 
prześcigały się w okazywaniu współ- 
czucia bratu mordercy! Niestetw nie 
było to jedyną czarną chmurą, wiszą- 
cą nad głową rektora: żona jego, pani 
Lopper przysparzała mu o wiele więcej 
zmartwień i niepokoju. Zamiast współ- 
czucia bratu mordercy! Niestety nie 
najwyższe oburzenie i pogardę za tak 
niefortunne wmieszanie się do spraw 
familijnych. Za jej przykładem  jedy- 
naścioro młodych Lopperów potępia- 
ło czyn ojca. Gdy zrozpaczony mąż 
wzywał do jej uczuć szlachetnych, jako- 
żony i matki, wówczas wykrzykiwała 
złośliwie, że człowiek który bezmyślnie 
poświęcił honor swej rodziny nie za- 
sługuje na litość * wyrozumiałość! 

— Zrozum, moja droga, że musia- 
łem dać znać policji o tajemniczem zni- 
knięciu żony mego kuzyna! — próbo->« 
wał się tłomaczyć rektor. 

— Czyż nie ma ona prawa zniknąć 
kiedy się jej podoba? Przyznam się, 
że uczyniłabym to dawno, gdybym by- 
ła zmuszona do obcowania z takim czło 
wiekiem, jaki twój kuzyn! Zresztą ty- 
siące ludzi znika, nie opowiadając się 
nikomu. 

— Chyba nie myślisz, że ona zni- 
knęła dobrowolnie? Ga 

— Ależ to zupełnie możliwe! 

(D. C. N.) 

Jrukarnia „Wydawnictwa Wileftskie“ ul. Kwaszelna 23,


