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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łoszuk. { 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, ! 
HORODZIEJ -— Dworzec Kolejowy — K. Smeorzynski i 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. i 
KLECK — sklep „Jednošė“, ) 
LIDA — cl. Suwalska 13, S. Mateski. ; 
MOLODECZNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

    

N. SWIĘCIANY — & 

      
   

   

Poiskjej Maci 

SŁONIM — Księgarnia %. Lubowskieg! 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. T. 
WILEJKA POWIATOWA — u!. Mickiewicz. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — księgarnia T-wa „Ruch“. , 

TAKAS TORBY TALAT ) 

NY UGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na s ronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
RON milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłmetr 60 gt. Wiumerach świątecznych oraz. z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłorzeńie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

wicza 12. 
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Dnia 14 lutego r. b. w numerze 41 

Słowa został zamieszczony list znako- 

mitej naszej polskiej pisarki, Marji Ro 

dziewiczówny, która ze zwykłym sobie 

talentem, szlachetnością i patrjotyz 

mem opisuje przebieg sesji Sądu Naj 

wyższego w Warszawie w sprawie ma 

jatków, skonfiskowanych patrjotom — 

powstańcom polskim przez rządy za 

borcze rosyjskie. 

Znakomita autorka Dewajtisa, całą 

siłą zbołałej duszy oburza się na 

у mowy reprezentantów urzędów Rzeczy 

pospolitej ,Polskiej, którzy w dogma- 
, tycznych swych przemówieniach kwe- 

| 

i 
i 
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stjonują sprawę zwrotu  skonfiskowa 

nych przez Murawjewa i innych satra 
pów majątków należących do ojców 

powodów, którzy zwrócili się dziś do 

Rządu polskiego o zwrot takowych. 

Słuchając mów tych panów, pisze 'au 

torka Dewajtisa, pytałam w duchu, czy 

ci ludzie mówiący po polsku są Pola- 

kami, gdyż oświadczenia, które słysza 

łam, nie mogły wyjść z duszy Polaka! 

Marja Rodziewiczówna, ta córka 

Polski popowstaniowej, krwawiącej 

się we krwi rozstrzelanych, lub powie 

szonych przez Murawjewa, synów, 

którzy poświęcili swe życie i mienie na 

to, aby dziś mógł egzystować Sąd Pol 

ski, któryby wynagrodził choć w czę 

ści, krzywdę wyrządzoną dzieciom 

tych powstańców, nie może się po 

‚& godzić z dzisiejszą chorobą polskiego 

społeczeństwa „z pustomówstwem” o 

sprawach, które u narodów normalnie 

żyjących, dyskusji żadnej nie wymaga 
ją... Polak broni swego kraju, wiary i 
języka, odebranego przez najeźdźców. 

Broni; nie -bacząc na to, że może stra 

cić nietylko życie, lecz i własność, a 

kiedy, nareszcie po 150 latach walk , 
najukochańsza Matka Polska powraca 

do życia, 40 ich ziomkowie, których 
ojcowie i dziadowie bardzo być może 

zażywali spokoju w czasie powstań o 

wolność, raczą kwestjonować możli 

wość zwrotu zagrabionych majątków, 

_ bo to może naruszyć bieg życia! nor- 
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malnego. 

Satrapa, któremu darowano skonfi 

skowany polski majątek „za uśmirenje 
miatieża* mógł go sprzedać innej oso 
bie, ta zaś innej i t. d. 

Na te repliki panów urzędników 
_ mogę tylko odpowiedzieć, że wszystko 

to są czcze słowa pewnych *prawni- 
ków którzy: chorują na pustomówstwo, 
wstrętną chorobę, panującą dziś w 
Sejmie i Senacie polskim.... 

„Nie wolno kupować kradzionego* 
jest to prawo, które dotychczas było 
stosowane we wszystkich kulturalnych 
Państwach, a jeżeli ktoś przez lekko- 
myślność, lub chęć zysku nabył kra- 
dzione, to z chwilą, kiedy przyszedł 

, prawy właściciel, przedmiot kupiony, 
bez wszelkich wynagrodzeń, musi być 
zwrócony właścicielowi. Tak było i 

tak być musi i żadne wykręty, o ile 
Polska ma należeć do państw kultural 
nych nie pomogą. 

| Naigrawanie ECHA STOLICY 
Wysokie odznaczenie malfańskie 
dla P. Prezydenta Mościckiego 

WARSZAWA. 22.I1, Pat. Dziś o 
godz. 12.30 Pan Prezydent Rzeczypo- 

spolitej przyjął na Zamku na uro- 

czystej audjencji p. Bohdana hr. 

Czapskiego, prezesa Polskiego Związ- 

ku Kawalerów Maltańskich w towa- 
rzystwie członków zarządu tego to- 

warzystwa, który wręczył Panu Pre- 

zydentowi bullę i odznaki wielkiego 

bailli maltańskiego wraz z pismem 

namiestnika kawalerów maltańskich 

Francho di Cavalieri, który zastępuje 
chorego wielkiego mistrza. Tej uro- 

czystej audjencji asystował również 
minister spraw zagranicznych Zaleski, 
który otrzymał odznaki wielkiego 
krzyża magistarskiego Zakonu Mal- 
tańskiego. 

Audjencje n Premjera 
WARSZAWA 22.ll. Pat. P. prezes 

Rady Ministrów Bartel przyjął dziś 
w godzinach rannych prezydenta m. 
Warszawy Słomińskiego, a następnie 
delegację komitetu międzynarodowego 
kongresu komunikacyjno-turystyczne- 
go w osobach prezydenta m. Pozna- 
nia Ratajskiego i p. Roppa. 

* 

WARSZAWA. 22.1. Pat. Prezes 
Rady ministrów przyjął w dniu dzi- 
siejszym ministrów Janta-Połczyńskie- 
go, Józewskiego i Matuszewskiego. 

Minister Kwiatkowski 
w drodze z Genewy zatrzyma 

się w Gdyni 
WARSZAWA. 22.11. Pat. P, mici- 

ster przemysłu i handlu Kwiatkowski 
w powrotnej drodze z Genewy przy- 
będzie w dniu 23 bm. do Gdyni na 
uroczystości, związane z obchodem 
10-lecia odzyskania dostępu do mo- 
rza. 

WARSZAWA, 22—II. PAT. Komisja 
prawnicza S«jmu na wczorajszem posiedze- 
niu obradowała między ianemi nad refero- 
wanym przez pos. Ciołkoszą wnioskiem P. 
P. $. i inaych klubów w kwestje swobody 
przenoszenia się adwokatów i aplikaatów 
adwokackich na obszarze państwa polskie- 
go, oraz nad wnioskiem w sprawie zmiany 
wymogów do wykonywania zawodu adwo- 
kackiego na — obszarze byłego * zaboru 
austrjackiego, W rezultąc'e Ożywiunej dy- 
skusji wybrano dla rozpatrzenia wniosków 
specjalną podkomisję, złożoną z 7 posłów. 
Za powołaniem podkomisji wypowiedział 
się również min. Dutkiewicz, 

Posłowie Trąpmczyński I Pająk 
WARSZAWA. 22.II. Pat. Dziś pod 

przewodnictwem pos. Snopczyńskiego 
odbyło się posiedzenie sejmowej ko- 
misji wojskowej dla dokonania wybo- 
ru prezesa. Pos. Trąmpczyński zgłosił 
kandydaturę pos. Pająka z P. P. S, 
Pos. Kościałkowski podtrzymał swą 
reżygnację, podkreślając jednocześnie, 
że klub B. B. nie pretenduje do sta- 
nowiska prezesa komisji. Przedstawi- 
ciele B. B. wstrzymali się od głoso- 
wania. Następne posiedzenie komisji 
wyznaczono na środę 26 bm. 

O ulgi dla rolników przy na- 
hywaniu drzewa 

z lasów państwowych 
„WARSZAWA, 22,1I.Pat. Na wczorajszem posiedzeniu komisji rolneį pod przewodnic- 

  

Rząd lewicy francuskiej 
z kogo składa się nowy rząd 

PARYŻ, 22—II. PAT. W skład nowego gabinetu wchodzi 21 "deputowanych, w 
tej liczbie 11 podsekretarzy stanu. 12 należy do grupy socjalistów-radykałów, 5 do 
= radykalnej, jeden do niezależnej lewicy, 1 socjalista, 1 republikanin-socjalista, 

iki, \ 
Skład nowego gabinetu jest dość różnobarwny pod względem zawodu jego 

członków: liczy on 9 adwokatów, w tej liczbie i samego premjera, 8 profesorów, 6 
lekarzy, 2 inżynierów, 4 dziennikarzy, 1 przemysłowca i 1 urzędnika państwowego w 
osobie p. Bonneta, ministrą handlu. : . 

Oświadczenie nowego premjera 
Chautemps przedstawi dziś wieczorem prezydentowi republiki swych współpra- 

cowników. Wychodząc wczoraj o godzinie 20 min.30 z pałacu Elizejskiego, Chautemps 
oświadczył dziennikarzom, iż gabinet przedsięweźmie odpowiednie kroki w celu za- 
pewnienia ciągłości prac delegacji francuskiej w Londynie i Genewie. Rada gabineto- 
wa zbierze się w poniedziałek o godzinie 9 min. 30. 

Rząd Chautemps nie będzie miał stałej większości w par- 
lamencie 

PARYŻ. 22.11. Pat. Odmowa Tardieu przyjęcja udziału w kombinacji, 
stanowiącej szeroką koncentrację, którą początkowo zamyślał Chautemps, 
zmusiła tego ostatniego do stworzenia gabinetu z udziałem radykałów, re- 
publikanów, socjalistów i członków t. zw. lewicy radykalnej. W ten spo- 
sob nowy rząd stanowi drugie wydanie tego, który w roku 1924 uformo- 
wany był przez Herriota. Jest to rząd radykalny. 

Koła polityczne są zdania, że nowy gabinet nie jest długowieczny 
wobec tego, że trudno mu będzie liczyć na odpowiednią większość. Przy 
najpomyślniejszych warunkach gabinet Chautemps zebrać może jakieś 280 
głosów lub 300 i to pod warunkiem, że socjaliści będą stale za nim gło- 
sować. Wystarczy jednak socjalistom powstrzymać się od głosowania z 
jakichkolwiek powodów i większość rządowa odrazu spadnie do jakichś 
200 głosów. 

Dla tego, aby zdobyć stałe poparcie socjalistów, Chautemps będzie 
musiał stale do mich się stosować i wprowadzić do deklaracji rządowej 
minimum programu _ socjalistycznego, Lecz w takim znowu razie odepchnie 
on cd siebie grupę Danielou, czyli t. zw. lewicę radykalną, która łatwo 
wówczas może powrócić do swego poprzedniego stanowiska, solidarnego 
z grupą Tardieu. 

Tajne obrady komisyjne parlamenfu niemieckiego 
Nacjonaliści domagają się wyłączenia umowy likwidacyj- 

nej z kompleksu umów haskich 
BERLIN. 22.il. Pat. Połączone komisje parlamentarne obra- 

dowały dziś na tajnem posiedzeniu w dalszem ciągu nad spra- 
wą umowy likwidacyjnej. W toku dyskusji wpłynął wniosek opo: 
zycji, domagający się wyłączenia umowy likwidacyjnej z Polską 
z całego kompieksu „umów haskłch. | 

Do głosowania nie doszło na skutek propozycji rządu, aże- 
by przedtem członkowie komisyj raz jeszcze poddali tę sprawę 
do rozpatrzenia swoim frakcjom. 

W poniedziałek wszystkie frakcje parlamentarne odbędą 
oddzielne posiedzenia, na których zapaść mają ostateczne de- 
cyzje co do stanowtska ich wobec sprawy iunctim. 

Kanclerz Austeji u Hindenburga 
+ BERLIN, 22. II, PAT. Prezydent Hindenburg przyjął dzisiaj w połud- 

nie na dłuższej audjencji kanclerza Schobera. : 
Bezpośrednio po audjencji odbyło się Śniadanie, w  którem między 

inuymi wzięli udział kanclerz Miiller, - ministrowie Curtius, von Guerard i 
Groner, poseł austrjacki w Berlinie Frank, poseł niemiecki w Wiedniu 
Lerchenield oraz prezydent Reichstagu Loebe. 

Pierwsza konierencja Schobera z Miillerem 
BERLIN. 22.11. Pat. Dziś w godzinach popołudniowych odbyła się w 

kancelarji Rzeszy pierwsza wyczerpująca konferencja polityczna, w której 
brali udział kanclerze austrjacki dr. Śchober, kanclerz Rzeszy Muller, mi- 
nister spraw zagranicznych Curtlus oraz posłowie— austrjacki w Berlinie dr. 
Frank i niemiecki w Wiedniu dr. Lerchenfeld oraz główni rzeczoznawcy 
obu państw. Obrady będą kontynuowane w poniedziałek. ` 

„Panie, wyzwól nas od Wersalu” 
Nowy pomysł agitacyjny nacjonalistów niemieckich 
BERLIN, 22 Il. Pat. Z Erfurtu donoszą, że minister spraw wewnętrznych 

i oświaty Turyngji hitlerowiec Frick zamierza wydać rozporządzenie, wprowadzające 
we wszystkich szkołach Turyngji obowiązkowy pacierz rozpoczynający się od słów: 
„Panie, wyzwól nas Wersalu". Pozatem w ciągu dwóch miesięcy przed Zielonemi 
Świątkami w szkołach turyngijskich mają się odbywać specjalne wykłady na temat 
traktatu wersalskiego i planu Younga. 
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OBRADY SENATU 
WARSZAWA. 22. 2. (PAT). Na dzi 

siejszem posiedzeniu senackiej komisji skar- 
bowo - budżetowej po referacie sen. Bogu- 
szewskiego przyjęto bez zmian projekt usta- 
wy o wypłaceniu części zaległego dodatku 
mieszkaniowego za rok 1928 funkcjonarju- 
szom panstwowym, sęd:'om, prokuratorom, 
wojskowym i emerytom, jak również pro- 
jekt ustawy o uregulowaniu niedokładności 
w ustaleniu kredytów w paragrafie 10iym 
wydatków zwyczajnycn Se:mu i Senatu. 
Projekt ten referowała sen. Kluszynska. 

BUDŻET MIN. POCZT i TELEGRAFÓW. 
Z kolei komisja p piłą dc cbrad rad 

preliminarzem Ministerstwa Pocz i Telegra- 
iów. Sen. Schreiber (Ko'o żyd.) uskarża się 
na nieprzyjmowanie żydńw na posady w 
tym resorcie i apeluje o zmianę t 30 postepo 
wania. Sen. Pepłowski ,NPR) domaga S2 
szybszego załatwienia sprawy nį ‘ 
telefonicznej Warszawa — Łódź, azuiąc 
na przeciążenie obecnej linji. Sen. Fuussczyń 
ski (PPS) domaga się przywróczna  hnji 
Kutno — Piątek, która już i ła przed woj 
ną. Sen. Ewert domaga się wprowadzen: 
transmisji kazań ewangie“cki wskazując 
że ewangielicy polscy zmu: i są siuchac 
dotychczas kazań, nad:w ch przez racja 
z Berlina. Sen. Iżycki (Wvzw.) uskarza Się, 
że w przekazach do Rosji 'udność krzywdzo 
na iest na kursie. Sen. Hałuszczyński (KI. 
Ukr.) skarży się na przyx” doznawane 
przez Ukraińców z powodu używania sv:ego 
języka w komunikacji teletoniczn=| we Lwo- 
wie. 

Sen. Boguszewski (BB) re zaprzecza 
słuszności szeregu wysanietych postulatów i 
zwraca jednocześnie uwagę na niedostatecz 
ne środki. 5 

Wicemin. p. Dobrowolski udziela wy jaś- 
nień w poruszonych kwe:tijaci, zazaaczaiąc 
między innemi, że Ministerstwo nie stosuje 
żadnych ograniczeń w przyjmowaniu kandy 
datów narodowości niepolskiej oraz wydało 
surowy okólnik do urzędów  pocztewych, 
aby załatwiały interesantów w jezyku, w įa- 
kim się do nich zwracają. Wiceminsrer pod 
kreśla, że otwarcie linji telefoniczaej Warsza” 
ма — Łódź nastąpi w połowie bieżącego 
roku. Co do kazań ewangielickich przez ra- 
djo, trudność polega na tem, że o tej samej 
godzinie nadawane są kazania katolickie z 
Poznania. Co do przekazów do Rosii, żo jest 
to jej wewnętrzna sprawą i nie mamy ra 
nią wpływu. Po końcowem przemówieniu 

A. dyskusja została zakończona 
Po połudńiu wchodzą na porządek dzienny 
emerytury, renty i długi 

iiNa ipopołudniowem posiedzeniu senacka 
komisja skarbowo budżetowa przystąpiła 
do--emerytur i. rent inwalidzkich - Sprawo- 
zdawca sen. Ewert (BB) wniósł o przyjęcie 
obu tych budżetów bez zmian. Sen. Soko- 
łowski wniósł o wydanie rozporządzenia o 
przerachowaniu dodatku kwalifikacyine- 
go do rent inwalidzkich. Sen. Iżycki (Wyz.) 
mówił o przerwach kilkumiesięcznych w wy- 
nagrodzeniu urzędników, którzy przechodzą 
na emeryturę, zanim ją wymierzą. ы 

„Wiceminister Skarbu Grodyński obiecal 
zająč się poruszonemi kwestjami i wspomniai 
że sprawa przerachowania dodatku do rent 
zostanie uregulowana przez ustawę, na któ- 
rą obraduje komisja sejmowa. Następnie 
sen. Ewert zreferował budżet idługów pań- 
stwowych, . stwierdzając skonsolidowanie 
wszystkich długów państwa oraz ich zagra- 
niczny charakter. Zadłużenie na jednego 
mieszkańca Polski wynosi (15 i pół zł. Sen. 
Gross (PPS). kwestjonował celowość zuży- 
cia pożyczki. stabilizacyjnej. Wicemin. Gro- 
dyński wyjaśnił, iż dzięki pożyczce stabili- 
zacyjnej wzmocniła się sytuacja Banku Pol- 
skiego. Przemawiał 'jeszcze sen. Boguszewski 
(BB i sprawozdawca. Na tem dyskusję za- 
kończono. Następne posiedzenie w „ponie 
działek 24 bm. Poświęcone ono będzie bu- 
dżetowi MSZ. 

Sztuka polska w teatrze w Rydze 
RYGA, 22. Il. PAT W dniu oneg- 

dajszym w łotewskim teatrze narodo- 
wym odbyła się premjera sztuki 
Szaniawskiego "Adwokat i róże”. 
Sztuka została wyreżyserowana przez 
dyr. Zelwerowicza, któremu  przepeł- 
„niona widownia zgotowała gorącą 
owację, a dyrektor teatru Berdin w 
'dłuższem przemówieniu podziękował 
za poniesione trudy, ofiarowując wie- 
niec laurowy. 

Na przedstawieniu był obecny pre- 
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Hńbiycy dokument 
— 

Oświadczenie sow. metropolity 
Sergjusza 

W prasie sowieckiej („Prawda“ 
16.11.) znajdujemy pełny tekst oś- 
wiadczenia Metropolity Sergjusza, o 
którym pisaliśmy onegdaj. ; 

Nie jest to indywidualne ošwiad- 
czenie a zbiorowe odpowiedzi pięciu 
hierarchów prawosławnych na pyta- 
nia przedstawicieli prasy sowieckiej w 
sprawie sytuacji cerkwi prawosławnej 
w Bolszewji. 

Odpowiedzi te są tak charaktery- 
styczne dla prawosławnej teorji „przy- 
stosowania się do warunków”, że 

  

; warto jest dla przykładu zacytować. 
Niektóre odpowiedzi na pytania 
brzmią jak swoiste rozmówki A la 
Olendorff. 

Pytanie. Czy istnieję w Z.S.S.R. 
prześladowania religii i w jakich for- 
mach się ujawnia? 

Odpowiedź. Prześladowań reli- 
glinych nigdy w ZSSR nie było i niema 

Wobec dekretu о oddzieleniu 
cerkwi od państwa wyznawanie jakiej- 
kolwiek religii nie jest ograniczone 
i żaden z organów państwa nie pro- 
wadzi prześladowań. Więc nawet 
ostatnie postanowienie C I K. Sow: 
narkomu Z. S. S. R.o zjednoczeniach 
religijnych wyklucza całkowicie mo- 
żliwość prześladowania religji. 

Pytanie. Czy prawdą jest że bez- 
bożnicy zamykają cerkwie;i jak do te- 
go odnoszą się wierni? 

Odpowiedź. Tak, istotnie, nie- 
które cerkwie są zamykane. Ale od- 
bywa się to nie z inicjatywy władzy 
a na skutek żądań ludności, a rawet 
w niektórych wypadkach w rezultacie 
postanowień : wierzących. Bezbożnicy 
w ZSSR są stowarzyszeniom prywat 
nem i żądań ich w dziedzinie zamy- 
kania cerkwi władze urzędowe nie 
uważają za obowiązujące. 

Pytanie. Czy prawdziwe są wiado- 
mości zamieszczane w prasie zagra- 
nicznej o znęcaniu się agentów  wła- 
dzy sowieckiej w stosunku do du- 
chowieństwa? 
Odpowiedź. W žadnei mierze 

wiadomości te nie odpowiadają rze- 
czywistości, Wszystko to niecny wy- 

„mysł, oszczerstwo niegodne powaž- 
nych ludzi. Do odpowiedzialności po- 
ciągani są duchowni nie o  działal- 
ność religijną a z oskarżenia o czyny 
antypaństwowe, Odbywa się to nie w 
formie prześladowań religijnych, a w 
formie zwykłej dla wszystkich oskar- 
żonych a o te przestępstwa. i 

Pytanie. „Kak wy otnositieś* do 
wystąpienia Papieża? 

Odpowiedź. Uważamy za ko- 
nieczne podkreślić, że nas ogromnie 
zdziwiło ostatnie wystąpienie Papieża 
przeciwko władzy sowieckiej. Papież 
uważa siebie za „namiestnika Chrystu- 
sa“ ale Chrystus cierpiał za nieszczę- 
Śliwych i ugniecionych a tymczasem 
Papież znalazł się w swoim wystąpie- 
niu w jednym obozie z angielskimi 
obszarnikami i francusko-wtoskimi 
grubasami. Chrystus takby nie po- 
stąpił. On napiętnowałby tėgo? ro- 
R odstępstwo od chrześcijańskiej 
el. . 
Tembardziej dziwnem jest słyszeć 

z ust Głowy Kościoła katolickiego 
oskarżenia o prześladowaniach ino- 
wierców, gdy cała historja Kościoła 
katolickiego stanowi ciągłość przešla- 
dowań iaowierców włącznie do tortur 
i palenia na stosach. Wydaje się 
nam, że Papież w danym wypadku 

Żadne przedawnienie nie może tu twem pos, kuckiego, pos. Madejczyk refe- ранио add wdoky ЧАВАЫ пн г{;і;:і Na oraz przedstawiciele ha katolickiego sowie „AAS OD 
= leżę Н 2 2: asta 

: BE 
odgrywać roli, bo nie było instancji, grobnemu rolnictwu driewą bida dego 7 Ps dni y ® W dniu dzisiejszym w teatrze 'pol- nych na nasz kraj i w ten sposób do której można było wnieść protest 
przeciw gwałtowi. Tak samo, „dziś, 

kiedy upadną bolszewicy, właściciele 

, domów i majątków muszą wrócić do 
Własności w Rosji sowieckiej. 

Zaraza ze Wschodu i u nas na nie- 
Szczęście  wywarłą swe piętno, — 
Dziwnem się wydaje, że u osób, zaj- 
Mmujących stanowiska państwowe, de 
wiza, że własność jest świętą i niena- 
Iiszoną może wywoływać jakieś wąt 
pliwości! 

Pamiętam kiedy Mińsk w 1919 r. 
Zajęły wojska polskie, to w miejsco- 
wem więzieniu tak zwanej czrezwyczaj 
ce, pozostało 17 „smiertników* pol- 
skich ułanów i peowiaków, których co 
fający się bolszewicy nie zdążyli roz- 
strzelać. Leczyłem żonę naczelnika wię 
zienia rosyjskiego stupajki, który mi 
w. chwili szczerości wyraził swe wątpli 
wości: co da zwolnionych przez władze 
polskie „smiertników*, bo wyrok już 
się na ich głowy uprawomocnił, i to 
zwolnienie osądzonych na śmierć było 
według słów stupajki naruszeniem pra 
wa. Między resztą dziś nieznaczną ży- 
lących powstańców, są też zapew 
ne skazani na śmierć, którym się udał 

    
  

lssach państwowych po cenach zasadniczych. 
Wyjaśnień udzielali dyrektor lasów pań- 
stwowych p. Loret oraz przedstawiciel Mi- 
nisterstwa Rolnictwa p. Spanek. Uchwalono 
wniosek, że Sejm wzywa Rząd, w szcze- 
gólności Ministerstwo Rolnictwa, aby w la- 
sach państwowych przeznaczono odpowied- 
ną ilość drrewa na potrzeby ludności 
miejscowej po cenach konkurencyjnych i na 
kredyt do lat trzech. В 

Sprawa wyszynku alkoholėw 
WARSZAWA, 22,ll. Pat. Na dzi- 

siejszem posiedzeniu podkomisji skar< 
bowej Sejmu pod przewodnictwem 
pos. Wyrzykowskieżo pos. Snopczyń: 
ski (BB) referował wniosek posła 
Spitzera (Kl. Niem.) w sprawie nowe: 
lzacji przepisów o pozwoleniach na 
wyszynk alkoholów. Nad referatem 
rozwinęła się ożywiona dyskusja ogól- 
na. Dyskusję szczegółową jodłożono 
do następrego posiedzenia. 

TOKJO, 22, II. PAT, (Reuter). Dotychczasowe rezultaty 
przedstawiają się jak następuje: 

Partja rządowa Min-Seido — 245 mandatów, partja opozycyjna 
Seiyukai — 148 mandatów, proletarjusze — 5 mandat>w, niezależni — 5, 
inne ugrupowania — 8, 

Aczkolwiek ostateczne rezultaty nie są jeszcze znane, to jednak na 
podstawie obecnych danych już można stwierdzić znaczną większość rzą- 
dową. Wobec obsadzenia przez rząd połowy miejsc w parlamencie stabili. 
zacja sytuacji politycznej w Japonji wydaje się zapewnioną. Rząd będzie 
mógł prowadzić w dalszym ciągu swoją politykę gospodarczą i społeczną, 
bez obawy jakichkolwiek trudności. 

Zgon kardynała Carlo Perosi 
RZYM, 22. II. Pat. Zmarł tu kardynał Carlo Perosi. 

Rewolucja pałacowa w Monako 
MONAKO, 22 Il. Pat. Na skutek incydentów, jakie wydarzyły się na dzi- 

siejszejszem posiedzeniu parlamentu, książe Piotr opuścił Monako, powierzyw= 
szy opiekę nad dziećmi księżnie Vendoce, przebywającej w Cannes. Księżnicz- 
ka-następczyni tronu powróciła do pałacu, 

й 

wyborėw skim przy przepełnionej sali została 
odegrana sztuka Szaniawskiego „Pa- 
pierowy Kochanek". „W sztuce, reży- 
serowanej przez siebie samego, bierze 
udział dyr. Zelwerowicz. 

Uczelowie złodzieje 
Niezwykły proces w Marjampolu 

Z Kowna donoszą, że w Marjampo- 
lu odbył się jedyny w swoim rodzaju 
proces przeciwko 10 uczniom gimna- 

zjum w wieku lat od 17 do 20, którzy 
utworzyli regularną bandę złodziejską, 
Banda ta grasowała od dłuższego cza- 

su. Uczniowie budząc mało podejrzenia 
przez czas dłuższy uchodzili bezkarnie 
pościgowi policyjnemu. Sąd skazał 
trzech uczniów na karę więzienia 1-go 

roku, kilku na mniejsze kary, resztę zaś 
zwolnił warunkowo: 

został wykonanym... Może i tu jest bez 
prawie? 

Już w chwili otwarcia pierwszego 
posiedzenia Sejmu polskiego, o ileby 
takowy. stał na wysokości swego sta 

nowiska, musiał być wydany dekret. 
Mocą tego dekretu zagrabione przez 

najeźdźców majątki powstańców pol- 
   
    

Mińszczyzny, Mohylewszczyzny i Wi- 

tebszczyzny jako „wycięcie wrzodu''? 

Czy p. Władysław Grabski, który 
naigrawał się, zapytując delegację zie 

mian: „czemu tam siedzicie'*? 

Czy ci, którzy*w swych mowach 
dowodzili, iż na „Kresach* jest 90 

proc. burżujów polskich, 'a od tych 

pośredników sądowych, wróciłyby do 

prawych właścicieli lub ich potomków. 

Ale któż byli ci posłowie w  na- 
szym Sejmie? Jaki był wątek, o który 

się zapytuje Marja Rodziewiczówna w 

swym liście, wiążący ich z dawną 

Polską Piastów i Jagiellonów? 
Czy p. Stanisław Grabski, który po       
    
    

kultura? Im chodziło o glorję Lenina, 
Dzierżyńskiego, Trockiego i innych. 

Byli to Polacy wychowani na rosyj- 
skiej międzynarodówce. 

Naród, w którym sumienie zastąpił 
partyjny ' pokłask demokratycznych 

mas — nie mógł osiągnąć innych re- 

zultatów. 

  

podpalając ognisko w celu przygoto- 
wania wojny przeciwko narodom Z. 

"Pytanie. „Kak wy otnositeś" do 
wystąpienia arcybiskupa Cambridge? 

Co się tyczy wystąpienia arcybi- 
skupa Cambridge, to ono grzeszy tą 
samą nieprawdą w odniesieniu do 
prześladowań teligijnych w Z. S. S. 
R., co i wystąpienie Papieża. "Lud 
pracujący Londynu ocenia wystąpie- 
nie to jako „cuchnące naitą"*. Wyda- 
je się nam, że nawet o ile ono nie 
cuchnie naftą, to każdym bądź razie 
pachnie popychaniem wiernych do no- 
wej interwencji, od której tak wiele 
ucierpiała Rosja. 

Hańbiący ten dokument podpisali: 
Sergjusz, metropolita Niżegorodskij, 
Serafim, metropolita Saratowski, Alek- 
sy, arcybiskup Chutyński, Filip, arcy- 
b skup Zwenigorodzki i Pitirim, bi- 
skup Oriechowo Zujewski. 

Oświadczenie sowmetropolitow po- 
„zostanie , historycznym dokumentem 
hańby; kłamstwa i ostatecznego 
upadku moralnego hierarchów pra- 
wosławnych w Rosji. „Przystosowanie 
się do warunków" doprowadziło do 
tego, że najwyżsi dostojnicy. Cerkwi 
prawosławnej nie tylko sankcjonują 
to, co się dzieje w Bolszewji, ale 
jeszcze _ośmielają sii 
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MADRYT, 22. I. PAT. Dotychczasowy minister oświaty książę Alba 

  

Wizyfzeja szkół na prowincji 
(Każdy resort państwowy po odzyskaniu 

niepodlegiości ma swą historję.  Historja 
szkolnictwa należy jednak bezsprzecznie do 
najciekawszych. 

Czasy wielkiej wojny (1914—1918) nie 
mogły pozostać bez wpływu na dziedzinę 
oświaty i szkolnictwa. Zniszczono ogromną 
liczbę budynków, niektóre zaś zajęto na 
szpitale lub biura wojskowe i t. d. Ludność 
wędrowała, tułała się w ogniu, padały ofia- 
ry... To też o normalnej nauce nie mogło 
być mowy : nastąpił zupełny zanik państwo 
wych szkół rosyjskich, a stopniowy rozwój 
prywatnego szkolnictwa polskiego różnych 
typów i rodzajów. Społeczeństwo żywiołowo 
współdział ał o w tej akcji. ł 

W tym czasie, powstał w Warszawie 
przy Komitecie Obywatelskim — Wydział 
Oświecenia (5-VIII 1917), zlikwidowany zre 
sztą przez władze pruskie okupacyjne 

nie przez jego zastępcę (inspektorów szkol- 
nych jest w Polsce 278 i 125 zastępców). 

Na tym . właśnie punkcie nieco 
się zatrzymam. Podział terenu Rzplitej na 
inspektoraty szkolne według wzoru powiatu! 
politycznego, (starostwa) został dokonany 
zbyt szablonowo, a więc — niefortunnie. Są 
bowiem powiaty małe i duże, w dodatku 
powiaty nasze są rozległe, źle skomunikowa 
ne i td. i td, Był e kiedy inspektorzy 
szkolni mieli chociaż parę koni do wyjazdu, 
łatwiej więc mogli dojechać do szkół; nie- 
stety sanacja Grabskiego lokomocję im ode 
brała, pozostawiając na to miejsce coś» 200 
zł. miesięcznego ryczałtu, co ani w części 
nie pokrywa się z poprzednim inwentarzem 
żywym. Nie mówię tu już nic o poderwa- 
niu przez to autorytetu samym inspektorom 
szkolnym, którzy rozjeżdżają dziś na brud- 
nych wozach, do których są zaprzęgane 
nędzne szkapiny chłopskie. lle to czasu mar- 

   

po nuje się przez podobną „jazdę*! Na zacho- 

półrocznem istnieniu. Dopiero koniec r. 1918 dzie naszego kraju inspektoratom szkolnym 

był szczęśliwszy. W Warszawie powstało 
sui generis Ministerstwo Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego, obejmują- 
ce jedynie byłe zabory austrjacki i częścio- 
wo rosyjski. 

przyszły z pomocą samorządy, (sejmiki) ku- 
pując do ich użytku konie i dając im na 
utrzymanie tychże pewne fundusze. Nasze 
sejmiki są biedniejsze, (może narazie) więc 
o tem nic nie słychać. Wytworzył się przeto 

№ terenie b. zaboru pruskiego władzę Stan ciężki, na czem cierpi w znacznej mie- 
zwierzchnią sprawował; Wydz. 
i Szkolnictwa Komisarjatu Naczelnej 
Ludowej w Poznaniu, zaś na 
wschodnich, obejmujących: Litwę, 
Wołyń i Podole w granicach, sięgających 

Rady 
Oświaty rze 

ziemiach Trocki, a powierzchni : 

Białoruś, klm, kw.! Szkół w powiecie jest 248 — рай- 
stwowych į 23 

oświata pozaszkolna. ' 
Weźmy dla przykładu powiat Wileńsko 

aż sześciu tysięcy 

prywatnych. _ Nauczycieli 
poza obecne granice państwa, tworzył / się szkół państwowych jest 360 i 23 szkół pry 
zarząd wojskowy Ziem Wschodnich, przety. watnych. Jest jeden olny, 

> m я ЧЕ . jednym też zastępcą, których obowiązkiem. 
p. jest zwizytowanie powyższej liczby 

tułowany następnie na zarząd cywilny Z. 
pod kierunkiem komisarza jeneralnego 
erzego Osmołowskiego. Przy Generalnym przynajmniej raz do roku. 

inspektor szkolny, z 

szkół 
A prowadzenie 

omisarjacie (mieszczącym się w Wilnie, w kancelarji? Można dostać gorączki, co? Oj, 

wały odpowiednie sekcje, np.: 
(przy ul. Dominikańskiej 3, szefem sekcji 

powsta- można! W tych warunkach nie udoskonali- 
skarbowa, my nigdy naszego szkolnictwa. 

Na szczęście jestęśmy Świadkami wizy- 
był p. Chorzelski, zastępca p. Gabrjel Cze. tacji szkół powszechnych przez p. kuratora, 
chowicz, b. minister Skarbu), Oświecenia 
fPubiicznego — (na czele której stanął wy- P. AS 

& ; 8 . niedawno powiat Oszmianski, bitny pedagog — organizator, — dziś Ś. p. 
Lucjan Zarzecki i t. @. W powiatowych zaś — 

! e Ao. najdalszych zakątków. Nie wiemy miastach powstawały inspektoraty 

(w towarzystwie nacz. wydz. szkół powsz. 
T. Młodkowskiego), który zwiedził już 

ostatnio zaś 
Wileńsko-Trocki i na wiosnę uda się do 

narazie 
obok zaś i w wioskach liczne szkoły. Byl dokładnie jakiego wrażenia doznał p. kurator 
to okres dziwny: do uszu nauczycieli i dzieci po dokonanej już inspekcji, wiemy natomiast 
dolatywał huk armat, w powietrzu czuć było bezwątpienia, iż znaczenie osobistych — po- 
woń prochu i wojennej 
1919 i 1920 nieszczęścia 

pożogi. Lata 

%tórego stał p. Lichtarowicz) 
(16 maja 1922 r.) Kuratorjum podległe już 
M. W. R. i O. P. 
>. W okresie tym, podobnie jak w Mał 
polsce między rokiem 1880 a 1885 głoszon 
powszechnie hasło: niech jaknajprędzej pow 
staną szkoły, choćby je miano umieszczać 
w, kurnej chacie chłopskiej, Zwracano więc 
większą uwagę na ilość niż na jakość szkół. 
Słowem, co było ongiś marzeniem 

— drožy 
te potęgowały: szkolnych na naszym terenie jest ogromne. 

ewakuacja, ofiary i t. d. GA a id P. kurator bada dokładnie stan 
Wisla“ t. zw. Litwa Środkowa i jej — likwi Szkół, ‹ ! 

' Часла. 7 Departamentu Oświaty ( na czele — pilnych zaś uczni nagradza 
utworzono Pisząc: 1 E : 

(imię i nazwisko) ofiaruje na pamiątkę (pod 
pis i data) przemawia, zachęca i t. d. 

najwyższego zwierzchnika władz 

techniczny 
sieć szkolną przysłuchuje się lekcjom 

książkami, 
wasnoręcznie: „pilnemu uczniowi 

Wierzymy przeto, że poziom naszego 
sa szkolnictwa wzrastać będzie stale i szybko 

— na chwałę Ojczyźnie. J. Hopko. 

: STOŁPCE. 
— Rozwój przysposobienia wojsk. i wy 

„ iluzją — chowania fizycznego. Od chwili, kiedy po- 
stawało się rzeczywistością. W chacie wiej wiatowym komendantem P. W. i W. F. w 
skiej leżała. odtąd rzecz bodaj nowa — ele Stołpcach został por. Warczygłowa, 
mentarz polski. się rozwój przysposobienia wojsk i wychow. 

datuje 

Nie mogę wprost ominąć tu przy okazji fizycznego w pow. Stołpeckim. W szeregu 
osobistych wspomnień, a mianowicie: w r. 
1920 natrafiłem u dziecka z*1 oddziału 
Małych Solecznikach, 
kiego — na elementarz polski, drukowany... 

czasy... Czasy, kiedy włościanin polski uwa- 

miejscowości, w powiecie powstały oddziały 
oda Ww P. W.i W. F, szereg świetlic strzeleckich, 

pow. Wileńsko-Troc z których najruchliwszą jest Świetlica 
z A Stołpcach, bowiem oprócz zwykłych utensy- 

rosyjskiemi literami! Smutne przypominał on syljów 

w 

— jak książki i gazety, przybory do 
gier i zabaw, świetlica ta od czasu do czasu 

‚° żał szkołę za instytucję, która mu nie przy wyświetla dla swych bywalców obrazy fil- 
niesie żadnej korzyści, to też, machnąwszy mowe, urządzane są perjodycznie odczyty i 
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Wschodniej, świeżo 
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| Nowa Wyžszą Szkołę 

apatycznie ręką przestał zwracać na 
uwagę. Była to bowiem instytucja, 
dzieci jego nie mogły nauczyć się 
książek do nabożeństwa, listów, dokumen- 

nią t. p. Ostatnio, w dn. 16 b. m. 
gdzie została w Stołpcach inowacja, pierwsza te- 

czytać go rodzaju, a mianowicie zawody strzeleckie, 
żeńskiego hufca gimnazjalnego. 

urządzona 

Mimo b. 
tów, rachunków gospodarskich, kwitów i t. złych warunków atmosferycznych (mroźny, 
p. ani też pisać tych listów, tych rachun« sjiny wiatr północno-wsch.), na prowizorycz 
ków i tych kwitów, ponieważ w Szkole, nej strzelnicy w gołem polu i przy strzela 
którą on razem z innymi musiał utrzymywać niu —- jak komisja orzekła z broni nienada- 
za własne pieniądze, uczono mało, albo nie jącej się do zawodów, zniszczonej, — zawod 
uczono wcale tego języka, który był 

stytucja, do której wzywają jego 

о a „kic mu niczki wykazały się b. pięknemi 
koniecznym w codziennem życiu; była to in W strzelaniu zespołowem, na 1200 

dzieci, wych punktów, osiągnęły 

wynikami. 
możli- 

zawodniczki 698 
aby tam czynić z niemi jakieś nieprzyjemne p. z czego: ucz. G. Tymińska — 103, Br. 
dlań eksperymenty. Wróćmy 
tematu. AE 

Wizytacje szkół w pierwszych latac 
istnienia szkolnictwa polskiego były zjawi- 
skiem rzadkiem. Dzisiaj wogóle nie znajdu- 

jednak do jJasionówna — 125, T. Trybuchowska 135, 
L. Rubinsztejnówna — 91 W. Staniszewska 

latach 154 i M. Łotyszówna 90 punktów. W strze 
laniu indywidualnem przy znacznie obostrzo 
nych warunkach trzy pierwsze miejsca zaję- 

jemy w aktach urzędowych śladów wizy- ły: I ucz. Br. Jasienówna 131 punktów (na 
tącyjnych z tych lat, a zwłaszcza do r. 1921 200 możliwych), II ucz. 
włącznie. Tłumaczy się to tem, iż rok szkoł 119 i HI ucz. Trybuchowska Walerja 

W. Staniszewska 
94 

ny trwał wówczas bardzo krótko, (zazwy- punkty. Wyniki więc b. ładne. 
czaj, w najlepszym razie od połowy listopa- 
da, do połowy marca), następnie, szkolni- 

W. jaki więc sposób czerpie się środki 
na akcję P. W. i W. F.? Jednym z tych spo 

ctwo było wciąż w stadjum rozwoju. Chao sobów są imprezy urządzane przez powia- 
tyczny ten stan wykorzystywali różni i liczni towy komitet P. W. i W 

" miepowełani — iure caduco — „wizytato- 
rzy”. "Np. zanotowano kilkadziesiąt 
krych wypadkó 
wiście niepišmienni, 

  

z pieczęciami 

  

my dozór nad  gospodarczemi 

z czytania, wypytywali 
Nie mówi się tutaj 

 osiwiałą już nauczycielką, odrzekła mi 
lekkim uśmiechem, jakby ulgą: „gorzej by- sympatycznym nastroju. 
wało, kiedy szkołę odwiedzał gubernator, w Ziembiny, Žiomanoff, Kuleszowej, Zacharja- 

siewiczowej,, Ciążyńskiej, Dziatkowej i Gra- 
mow- bowskiej — toalety 

szych, normalniejszych. Rok szkolny poza podziw. Śliczne kotyljony były dziełem pań: 
‚ тогрос 1 „W Ciążyńskiej, Cwalinówny, gen. Tumiłowskiej 

oczątkach września i kończy się w drugiej Gorzkowskiej, Łopatninkowej i Zacharjasie- 
/ połowie czerwca. Przyczynił się do tego w wiczowej. Sale Reduty były również pięknie 

asyście... Strażnika”, — Sapienti sat. 
Przejdźmy wreszcie do czasów 

małemi wyjątkami rozpoczyna się już 

y czele, jako prezes stoi p. starosta Kulwieć. 
i at  przy- Ostatnią imprezą dochodową na P. W. i W. 

w, kiedy radni gminni, (oczy F. był wielki bal karnawałowy, urządzony 
` 1 piecz swych w dniu 15 b. m. 
imion i nazwisk) przydzieleni do t. zw. ko- w Stołpcach, w lokalu „Reduty”. Na bal ten, 
misji szkolnej, zadaniem której było wyłącz zaszczycony 

. sprawami wiecia, d-cy garnizonu KOP. w  Stołpcach, 
szkoły — wchodzili podczas lekcji do klasy, mjr. dypl. p. W. Michalskiego z małżonką, 

_ «ozkazywali nauczycielkom prowadzić lekcję oprócz licznych przedstawicieli miejsc. kor 
zh rachunków i t. d. pusu oficerskiego garnizonu KOP. w Stołp- 

oczywiście o różnych cach i społeczeństwa, przybyli również b. 
indywiduach, szumowinach i t. d. Gdym roz mili goście p. p. oficerowie z małżonkami z 
mawiał o tych przykrych sprawach z pewną 78 p. p. z Baranowicz i innych pobliskich 

z gamizonów. Zabawa odbyła się w 

‚Е . na którego 

staraniem Pow. Komitetu 

obecnością p. starosty A. Kul- 

nader 
Wielu pań jak: 

budziły powszechny 

‚° znacznym stopniu dekret o obowiązku szkol. przybrane. Przygrywała orkiestra 78 p. p. 

szkoła bywa zwizytowana conajmniej raz 
fa rok przez inspektora szkolnego, względ- 

W dziedzińcu Poczobuifa 
_(ieljeton astronomiczno - heruldyczny) 

otrzymuje 
wraz z Instytutem Europy 

inaugurowanym. 
Quod felix faustumque sit. — A jednak 
do sstarych Batorowych murów ściślej 
Ignie serce. Zamknięto teraz stare, wy- 
deptane od najmłodszych lat przejścia: 
z dziedzińca Poczobutta na  dziedzi- 
niec Skargi, albo od bibijoteki, przez 
mroczne korytarze, na dziedziniec Po- 
czobutta. Cóż robić, porządek musi 
być. Ale miało pewien urak to otwarcie 
Almae Matris na cztery wiatry, od 
wschodu i zachodu. Ta było coś, jak- 

by symbol gościnności, jakby wiew 
swobody... 

_ Dziś nikt nie przechodzi przez dzie 
dziniec Poczobutta. Trzeba tam iść 
specjalnie. Dawniej chodził, kto chciał. 
I któż nie wysilał wzroku, by odcyfró” 

Wilno, 

 astronomicznem? Nad nową tabliczką 
komisji edukacyjnej, między oknami 

kończońy dumnie: „hic itur ad astra”, 
A jeszcze wyżej heksametr, 
Sens nie przestał być tajemniczym na 

   

którego 

mym, z dnia 7 lutego 1919 r. Każda prawie z Baranowicz. Rolę uprzejmych gospoda- 
rzy pełnili: p . burmistrz Cwalina i p. por. 
Warczygłowa. 

posiadto: Addidit antiuo virtgus nova 
lumina coelo“. , „Dodała cnota nowe 
światła starożytnemu niebu”. Cnota 
nowe miała na niebie pozapalać gwia 
zdy? coś się mąci. O jakich to nowych 
gwiazdach cnoty chciano mówić wów 
czas, w XVIII wieku, kiedy 

„JPuzynina, mądra i bogata pani, odda 
ia dochód z wioski dwiestu chłopów na ob- 
serwatorjum astronomiczge? 

I dlaczego właśnie te słowa umie- 
szczono pod fryzem zdobnym w dziwa 
czne jakieś figury, bajeczne zwierzęta 
i ryby? dė 

Kto lubił w letnie wieczory liczyć 
gwiazdy, kto, by zrozumieć: „co się na 
niebie wyrabia”, zajrzał czasem , do 
książki, ten pozna, že owe  cudalczne 
stwory na fryzie są znakami Zodjaku— 
znakami g wiazdozbiorów, przez które 
przechodzi w ciągu roku Šanės, I po- 
czynając od rogu wyliczać będziemy 
znajome znaki: Waga — Skorpion — 

Ryby... — Baran..? nie... coś tu nie 
jest w porządku: Baran na fryzie jest 

pierwszego i drugiego piętra jest na- o dwa miejsca dalej: tu jest Byk? Cze kominkiem. Pełno tam było 
pis, odpędzający poziome troski, za- mu? Czy mnie pamięć myli? Czy rzeź- Była tam etażerka, a za nią rzeźbione, 

biarz nieświadom był astronomii? Nie: 
wiedział 
przecie dl 

ię jozprawe o Zodjaku napisał. 

    

mianowany został ministrem spraw zagranicznych. 

Koniereńmcja międzynarodowa Kas Chorych 
GENEWA, 22—1l PAT. Przez dwa dni obradował tu międzynarodowy związek 

kas chorych. Z Polski przybył dyrektor związku polskiego p. Osiowski. 
zjazdu wysłuchali sprawozdań poszczególnyc 
wrześniowego kongresu w Dreźnie. 

U :zestaicy 
h krajów i. opracowali memorjały do 

  

Wybuch miny w 
KĄTOWICE, 22—Ii. PAT. Robotnicy, zakładający minę na kopalni 

kopalni Giesche 
Giesche, 

natrafili wczoraj wieczorem na stary, widocznie niewystrzelony nabój, który wybuchł. 
Wskutek eksplozji trzech górników odniosło rady, w tem dwóch—-ciężkie. Władze 
górnicze prowadzą dochvdzenie w tej sprawie. 

Zabójstwo I samobójstwo w Stanisławowie 
LWÓW, 22—11. PAT. 21 b. m. o godz. 10.15 wiecz. Aleksander Szuberlak, 

inspektor spółdzielczy wojewódzkiej dełegatury Małopolskiego Towarzystwa Rolnicze 
go w Stanisławowie, wystrzałem z rewolweru zabił w swem mieszkaniu prywatnem 
swą narzeczoną Irenę Sokolnikównę, a następnie wystrzelił sobie w lewą skroń i w 
stanie beznadziejnym odprawiory został do szpitala. W mieszkaniu znaleziono kilka 
listów, z których wynika, że morderstwo popełnione zostało za umową wspólną. 
Motywów dotychczas rie ustalono. 

Spółdzielczy Bank Rzemieślników | Kupców Polskich 
W WILNIE 

Niniejszem przypomina PP. udziałowcom, 

udziałowców odbędzie się dnia 23-go 
iż Walne Zgromadzenie 

lutego b. r. (w niedzielę) 

w lokalu Banku przy ul. Niemieckiej Nr. 25 o godzinie 4ej (ze 
względu na wiec) z porządkiem obrad 

mieni 
jak jw rozesłanych zawiado- 

  

  

  

(tom Bani 
Wilno. 

poczynając od dnia 20 bież, 

y T. BUHIYQOJCZ 
lutego obniżył stopę proc. 

z tytułu dyskonta weksli, pożyczek i inn. operacyj do 
12 proc. w stosunku roczn ym i jednocześnie zmniej- 
SWYAROMUWNAUCA 

szył o 1 proc. rocznie wysokość procentów płaconych 

za wkłady A vista, rachunki bieżące i wkłady termino- 

we (za wkłady, których termin jeszcze nie upłynął, 

umówiony proc. pozo: staje bez zmiany). | — 
  

  

bikwidacja akcji komunistycznej w Słonimskiem 
NOWOGRODEK, 22 II. Pat. Z polecenia wiceprokuratora na powiat słonimski 

POLICJA 
Gruba pani jacentowa, znana z dobrego 

serca i uprzejmości, wracając nieco po pół- 

nocy do domu zastukała po drodze do, mie 

szkającego na parterze, sąsiadki. 

Wszelki duch Boga chwali — a co się 

stało? — zastękała obudzona i przerażona 

sąsiadka. 

— Nie bój się moja pani — to ja! Chcia 
łam wam tylko powiedzieć, że zdaje się, o 

mało spotkałam waszego brata na ulicy. On 

jest policjantem prawda? 

— Prawda. 

— Numer 1753? 

— Tak, tak — czy mu się biedaczkowi 

coś złego przytrafiło? 

— Skądżeby znowu! Otóż to — prawie, 

że go spotkałam — minął mnie bowiem 

przed chwilą na ulicy policjant numer 1754. 

Pani Jacentowa nie jest odosobniona w 

swem identyfikowaniu policjantów z mz 

nami oznaczonemi numerami, nie ona je 

ną widzi w stróżu bezpieczeństwa kołek 

różniący się od drugiego tylko cyferkami 

na kołnierzu. Bardzo smutny objaw Stosu- 

nek społeczeństwa do policji test u nas sta- 
nowczo zbyt chłodny, nawet poniekąd srogi. 

Conajwyżej tolerujemy ją — o jakimś uzna 

miu, sympatji bardzo rzadko jest mowa. 

Podczas gdy wojsko wszyscy ubóstwiają, 

policji nikt naprawdę nie lubi. 
Są wyjątki — niektórzy przekładają skro 

mnego przodownika nad oficera. 

  

   

Policjant jest w gruncie rzeczy również 
żołnierzem. Tylko, że gdy jeden służy do 
obrony obywateli j ich mienia przed obcymi 
bandytami to drugi broni ich przed krajowy 

mi. Ten ma do czynienia z liczną i dobrze 

zorganizowaną bandą — ów z pojedynczy 

mi, działającymi na własną rękę, rzezimiesz 

kami. Ten funkcjonuje raz na kilkanaście, 

kilkadziesiąt lat — ów regularnie dzień w 
dzień. Ten w razach potrzeby jest wspiera 

ny przez wszystkich — ów pozostawiony 

jest stałe własnym siłom. Ten uchodzi za 

bohatera i rycerza — ów za „glinę” i czło 

wieka z niższej kategorji. Co za niespra 
wiedliwošč! 

Wśród pożytecznych ludzi policjanci zaj- 

mują poczesne miejsce mogą Śmiało kon- 

kurować z każdą inną kastą — nie dadzą się 

wyprzedzić byle profesorzynie czy pisarzy- 

nie. 
W miarę wzrostu cywilizacji policja sta 

je się coraz potrzebniejszą; w państwach kul 

/turalniejszych jest (dziesięć razy więcej: 
|policji niż w nieco dzikszych. _ Wia- 

spolicja przeprowadziła likwidację grupy komunistycznej na terenie tego powiatu. W wy* domo przecie, że zy Anglji i Stanach Zjedno- 
niku rewizji zostało zatrzymanych kilkanaście osób, u których znaleziono obfity ma- | czonych liczba stróży porządku jest najwięk 
terjał kompromitujący w postaci odezw kom unistyczaych, okólników, broszur i sztan' 
darów, przygotowanych do wywieszenia. Zatrzymani przyznali się do winy należenia 
do komunistycznej partji Zachodniej Białorusi. W zeznaniach swych wskazywali na 
utrzymywanie kontaktu ze znaną działaczką wywrotową Heleną Lebecką, która ostat- po jednego stupajki — dziesięciu rozgarnię- 
nio zamieszkiwała w Wilnie, gdzie pozostawała na stanowisku kierowniczki Towarzy- 
stwa Szkoły Białoruskiej, W związku z tem 

becką i osadził w więzieniu na Łukiszkach. 
oskarżenia z art. 102 kodeksu karnego. 4 

wileński urząd śledczy aresztował Le- 
Aresztowani postawieni zostali w staa | 
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komitet Nadzorczy 
miasta 

1) Zagajenie i wybór Przewodni 

misji Rewizyjnej za rok 1929. 

zorczego oraz 1 zastępcy, 
Wybór na miejsce ustępujące 

6) Wybór Komisji Szacunkowej, 
1) Wybór Komisji Rewizyjnej, 

rzystwa, 
* 9) Wolne wnioski 

UWAGA! Zgromadzenie będzie 
obecnych na niem pełnomocników ($ 

    

  

     

Wyszła ona w 1805 roku, może już po 
budowie obserwatorjum. Ale pomyłki 
w układzie znaków na fryzie w żadnym 
wypadku być nie mogło. Bo jeżeli dwa 
środkowe, na samym froncie  umie- 
szczone znaki opuścimy, to dałej wszy 
stko jest w porządku. I możemy z Sa- 
tystakcją wyliczać: Baran, Byk, Bliż- 
nięta, dalej Rak i Lew, — aż do Pan- 
ny, skromnie ukrytej w rogu, po stro 
nie dziedzińca Skargi. Więc — cóż 
znaczą owe dwa znaki pośrodku? Je- 
den z nich wyobraża powtórnie By- 
ka — drugi tarczę, dlaczego? Wszak 
Byk jest jeden tylko wśród gwiazdo- 
zbiorów Zodjaku, a Tarczy wcale tam 
niema. jest wprawdzie konstelacja, 
zwana „Tarczą“, ale poza Zodjakiem. 
„Scutum  Sobiescii* chciano ją na- 
zwać, ku czci Jana Trzeciego... 

Ale — co to ma do rzeczy? 
A jednak ma: Tylko proszę o chwi 

lę cierpliwości. : 
W zaufaniu chcę zaprosić czytelni 

wać napisy na dawnem obserwatorjum Łucznik — Koziorozec — Wodnik — ka do pewnej ktyjówki w starym dwo- 
rze, w kącie ciemnego, zamykającego 
szereg poważnych salonów pokoju z 

książek. 

czerwoną materją kryte krzesło. Kąt 

_To był „jego własny” kąt. I kiedy na 

  

TYLKO BATERJE 

„ENERGOS; 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 
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EK KIESZONKOWYCH 
у gwarantują najwyższą jakość. 

20 lat doświadczeń dają pełną [gwarancję wysokiego gatunku 2 

„ENERGOŚ 5 
> =P 

Taja Kredytowego 
Wilna 

zaprasza pp. Pełnotmocników Towarzystwa na Doroczne Zgroma- 
dzenie, które ma się odbyć w niedzielę dnia 23-go marca 1930 roku 
o godz. 6-cj p. p. w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 — 4, 
x następującym porządkiem dziennym: 4 

iczącego 
2) Bilans oraz sprawozdanie Zarządu, Komitetu Nadzorczego i Ko” 

3) Preliminarz wpływów i wydatków na rok 1930, 
4) Wybór na miejsce ustępujących prezesa i członka Komitetu Nad- 

go członka Zarządźji zastępcy 

8) Powołanie Komisji Doradczej w sprawach budowy domu Towa* 

prawomocne bez względ na ilość 
74 Statutu) 
  

    
     

  

dworze, za oknami dziecięcego pokoju, 
szaruga ociekała z pożółkłych warko- 
czy płaczącej brzozy, gdy dokuczyły 
hałasy młodszego rodzeństwa, wtedy 
tam siadał z wielkim tomem „Wieczo 
rów Rodzinnych* lub „Przyjaciela Dzie 
ci“. Tuż obok, na półce, stały roczniki 
„Złotej księgi szlachty polskiej". i sze- 
reg grubych tomów herbarza Niesiec- 
kiego w starych oprawach, i Kojato- 
wicz i Paprocki, I chłopiec ciekawie 
przeglądał zrazu rysunki Lubiczów, Na 
ięczów, Krzywd, Ślepowronów, potem 
zaczął czytać o Gryfach i Hippocen- 
taurach, „takim kształtem położonych 
i o tem, jak „wielka jest pomiędzy u 
czynymi questio, czy bestye podobne 
in rerum natura istnieją”, i o tem, kto 
„trzy głowy rycerskie, czubami Stru- 
siemi stroyne, jednym miecza  zama- 
chem zdjął”, i o tem, kto do Moskwy, 
lub do Chana posłował, kto gdzie re“ 
gimentarzem był, i w jakiey okazyi za 
Qyczyznę legł. 

A gdy znajome jakie nazwisko, na 
zwisko sąsiadów, lub krewnych połą- 
iczył stary herbarz ze świeżo poznanemi 
wtedy sprawami Samossierry Kirchol- 
mu lub Kłuszyna — biegła bujna dzie 

i cięcą wyobraźnia za czynami orężne ka. Ii oto mamy nić: dwa znaki gwie herbów i łaciny — ale i znaki tej dro- 
on dobrze, co robi. Robił ten znany był pewnemu chłopcu, gdy mi, zatapiała się w wizjach,. ledwie zdne, wtrącone w Zodjak, są nietylko gi, po której „itur ad astra". + 

a Ks. Poczobutta, a on wła miał lat ośm — dziewięć — dziesięć. świadomych, dawnej chwały i da- 
dzi: 

  

       wnego bohaterstwa. Być mi 

      

„też silnym, musi nieźle biegać, musi 

sza na Świecie. W Rosji policji było zawsze 

najmniej. Jest to zupełnie zrozumiałe: stu 

tępych chłopów moskiewskich słucha się śle 

tych robotników angielskich komentuje tego 

rozporządzenia, krytykuje je, opiera się, bun 

tuje. Najinteligentniejsze społeczeństwo po- 
trzebuje dozoru! 3 

(Policjanci są nietylko srogiemi cerberami 
— 5а oni również częstokroć nauczycielami 

dobrego wychowania, dżentelmenerji..  Je- 

szcze dziś, zapytawszy się jakiegoś chłystka 

o drogę w Warszawie, można usłyszeć do- 

wcipną odpowiedź: „pójdziesz pan prosto, 

"potem na lewo, potem na prawo, potem zno 

wu prosto, a potem do djabla*. Rozmowa z 

policjantem jest istną przyjemnością — to 

„wersalczyk wśród gburów. Nic dziwnego 

jprzeto, że przybysze z prowincji mają doń 

zaufanie; nie dalej jak przed tygodniem do 

stojącego na Krakowskiem Przedmieściu po* 

licjanta zwróciła się młoda gąska z zapy- 

taniem: „proszę pana — czy trzewiki zam 

szowe na wysokich obcasach są dobre u Hi- 

szpańskiego? Czy cena 35 złotych nie jest 
za wysoka?“ I poczciwy policjant wyłusz- 
czył prowincjałce, że firma jest pierwszorzęd 

na, a cena zgoła nie wygórowana. , 

Najlepszym dowodem wysokiego *pozio 

mu policji jest fakt, że dostanie się do niej 

„jest tak utrudn:one. iPosłem może zostać ka- 

żdy — nie wymaga się żadnych kwalifika- 
cyj— policjant musi być piśmiennym, by. 
strym, przytomnym, inteligentnym. Musi być 

mieć 
przynajmniej metr siedemdziesiąt _ wzrostu, 
musi mieć dobry wzrok, słuch, węch... Czyż 

|w jakimkolwiek urzędzie wymagają tylu rze 

czy od kandydatów? 
A jeśli up rzytomnimy sobie na zakończe 

nie, że człowiek łączący tyle zalet fizycz- 

nych i intelektualnych jest fatalnie opłacany 

i że bardzo rzadko otrzymuje podwyżkę, bo 

nie może ani strajkować, ani awanturować 

się, nie ma związku zawodowego, któryby 
gardłował o jego byt — to doprawdy przy- 

znamy, że policjanta można podziwiać, ale 

nie zazdrościć mu. Karol. 

  

      
siejszy pedagog wrogiem by był ta 
kiego budzenia wyobraźni. Bałby się 
może rozwoju próżności, instynktów 
klasowych, pychy. A jednak — nie po 
Szły na marne te heraldyczne czytania. 
Streściły się w jednej dewizie:  „No- 
blesse oblige*.  Odżyły pod Bobruj- 
skiem, w obronie Wiina, nad Dniep- 
rem, Berezyną, Wisłą. | nie żal dziś 
tych chwil, gdy niema ni kominka, ni 
dworu — a resztki tomów Niesieckie- 
go duszą się w ciasnej bibljotece miej- 
skiego mieszkania. - 

Dość. Wracamy na dziedziniec Po- 
czobutta z garścią wspomnień ze sta 
rego herbarza. „Póty Litwy, Polski pó 
ty — póki żyją Poczobutty'-—— szep- 
ce natrętne wspomnienie. Cyt. Nie o 
Poczobutta chodzi. Wracajmy do na 
pisu, do znaków Zodjaku nad obser 
watorjum Puzyniny. Pytališmy: co zna- 
czą ów Ciołek i owa Tarcza, wtraco- 
ne między dwanaście znaków drogi 
słonecznej? — Niesiecki nas nauczył, 
że Sobieski, puklerz Chrześcijaństwa, 
miał za herb — „Janinę“ — „pawęž 
złotą w polu czerwonem“. A Poniatow 
scy w herbie mają „Ciołka*, tak po- 
dobnego do gwiazdzistego znaku By- 

Są one też zna 
królów, z któ- 
* я ż 3 

znakami konstelacji. 
kami hebowemi d      

    

ale я t Bilska na Targech Lipstlch 
Po raz pierwszy zbiorowa wystawa 

całego przemysłu polskiego. 
Postępujący stale proces łączenia 

gospodarki naszego kraju z rynkiem św 
towym znajduje wyraz nietylko w licznych 
traktatach handlowych, lecz także w wzra- 
stającem uczestnictwie Polski na wielkich 
międzynarodowych targach i wystawach. Po 
odbytej w roku 1927 Wystawie Polskiej, na 
Targach Wiedeńskich nastąpił cały szereg 
innych oficjalnych występów polskiego 
przemysłu, a obecnie czuje się polski prze- 
mysł eksportowy już dość silnym, by mógł 
się zaprezentować w zbiorowej wystawie 
także na wiosennych Targach Lipskich. Wy 
stawa polska odbędzie się w jednym z naj 
większych pawilonów targowych w t. zw. 
„Pałacu Rynkowym Targów ' i zajm ować 
będzie powierzchnię nie mniejszą jak 250 
metrów kwadratowych. Ten ważny krok, 
decydujący o przyszłym rozwoju polskiego 
eksportu jest owocem wieloletnich starań i 
zabiegów jeneralnego konsula polskiego, dr. 
p. Jerzego Adamkiewicza oraz Państwowe- 
go Instytutu Eksportowego w Warszawie. 
Bardzo korzystną jest okoliczność, że ta 
akcja polskiego Świata przemysłowego przy 
pada na obecną chwilę, kiedy stoimy bez- 
pośrednio przed ukończeniem rokowań 0 
traktat handlowy: na Targach Lipskich Pol 
ska przejdzie przez pierwszą próbę ognio- 
wą w walce z konkurencją rynku Światowe 
go, a przedewszystkiem *z konkurencją Nie- 
miec. 

Charakterystycznem jest dła rozwoju 
naszego przemysłu, że w Lipsku będą ekspo 
nowane nietylko produkty przemysłu rolni- 
czego i oczywista rzecz — surowcowego, 
lecz także bardzo znaczny odsetek gotowych 
wyrobów standarowego przemysłu przetwór 
czego, a jprzedewszystkiem wyrobów prze- 
mysłu tekstylnego, jedwabniczego, konfek- 
cyjnego, a nadto metalowego i żelaznego; 
nawet .ceramika i przemysł porcelanowy — 
dotychczas największa domena przemysłu 
czeskosłowackiego i niemieckiego — wystą- 
pią tutaj na widownię. Zwiedzający Targi 
w Lipsku niemało będą zdziwieni, spotyka- 
jąc tami również polskie maszyny, armatury, 
lożyska kulkowe, radjatory ; t. d. Jest samo 
przez się zrozumiałem, że także polski prze 
mysł artystyczny, stojący na tak wysokim 
pcziomie będzie w Lipsku zastąpiony. Inicja 
torowie tej wystawy: Jeneralny Konsułat w 
Lipsku i Państwowy Instytut  Eksportowy 
ściśle skontrolowały zgłaszające się firmy i 
wyeliminowały przedsiębiorstwa mniej 
sprawne, ażeby Świat zyskał / prawdziwy 
obraz rzeczywistego stanu i charakteru prze 
mysłu polskiego. W takich warunkach za- 
pewniony jest sukces moralny i efektywny. 

Impreza ta stanowi pierwszy krok do 
usadowienia się polskiego przemysłu ekspor 
towego na Targach Lipskich, będących dziś 
miejscem największego gospodarczego ren- 
dez vous Europy, którego nie omijają także 
Ameryka, Azja, Afryka i Australja. Corocz- 
nie zjawiają się w Lipsku wystawcy i kup 
cy ze wszystkich krajów zamorskich, by 
stąd rozszerzyć sieć swych interesów. Pań- 
stwa Sąsiadujące z Polską, w szczegótno- 
ści Czechosłowacja i Austrja już od lat po- 
siadają w Lipsku własne place ; stoiska tar 
gowe i z Lipska nawiązują i rozwijają co- 
raz bardziej stosunki handlowe z rynkami 
światowemi. To też ze stanowiska gospo- 
darczego rozwoju naszego kraju z radością 
powitać należy fakt, że akurat w obecnej 
chwili nasz przemysł wkracza na widownię 
rynku światowego. . Próba ta niezawodnie 
przyczyni się do opanowania kryzysu go-- 
spodarczego. W Niemczech bacznie śledzą 
ten krok Polski, tę próbę zaprezentowania 
się światu także w charakterze kraju prze- 
ysłowego, ponieważ Niemcy pragną nale- 

życie ocenić szanse eksportu do Polski po 
zawarciu traktatu handlowego . Aczkolwiek 
na Targach w Lipsku wystąpią do walki 
konkurencyjnej tylko najsprawniejsze i naj- 
poważniejsze firmy polskie, to fednak poło- 
żenie polskich wystawców będzie dość trud 
ne, ponieważ, innj zagraniczni wystawcy, 
dzięki wieloletniemu uczestniczeniu na Tar- 
gach mają oddawna wyrobione stosunki z 
rynkiem Światowym, podczas gdy polscy 
eksporterzy muszą dopiero stosunki nawią- 
zywać. Mimo to jednak firmy polskie rokują 
najlepsze ńadzieje, że impreza w Lipsku 
uda się zupełnie. ю 
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TM. md I. DOBRZAŃSKI 

Sklep detaliczny ul. Mirkiewicza 10. / 
ROSKO ESEE -TOOPRYEITORY KB SATP KE T BECZEK 

GINEKOLOG. Przeniósł się na ul, 
Zawalną Nr 8 m- 3. Przymuje co- 

Al dzennie od 4—5 p. p. — © 

pe E 
NA” LEGITYMACJE 

ZAJĘCIA koLejówE gaż cm. 
Wo, e tanio, Bea 

ylko zakład fotograficzny „RECORD* 
di SZOPENĄ Si Wytnijcie ORO" TI 
   

  

rych jeden wówczas właśnie panował, 
gdy Obserwatorjum stawiano, a drugi 
był u szczytu pośmiertnej popularności 
której tak mu skąpiono za życia. 

„ l oto sens tajemniczego heksametru 
się wyjaśnia: „Dodała cnota nowych 
blasków niebu* — to znaczy: „Cnoty 
Sobieskiego i Poniatowskiego zabłysły 
nowemi gwiazdami na niebie". I fryz, 
i napis — to jest komplement dla kró 
la Stasia, to murowane, w kamieniu 
kute — pochlebstwo. Ale czy sama 
wytworność, sama subtelność wersal- 
ska, łazienkowska komplementu nie - 
przemawia za usprawiedliwieniem poch/ | 
lebcy? I czy nie milsze jest to pochiebsi 
wo, niż smarowanie się umyślnie sadzą 
niż komedjancki krzyk przed  Motło 
chem Jegomością: „Towarzysze, pod 
wasze nogi!...* ю 

Kto wie, może legnie pod butami 
towarzyszy przeszłość, w którą ojeo” - 
wie nasi ziarna lepszej . przyszłości 
wsieli. Wszak walka jeszcze nie skoń //|- 
czona — a my, żołnierze, wiemy, że 
Bóg kule nosi. Ale jeżeli Motłoch zwy 
cięży — to czy nie zginą, wdeptane w 
ziemię, nietylko astronomia i heraldy 
ka, — nietylko wspomnienia dworów, 
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© Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie 

z dnia 22 — II 1930 r. 
° 

Cišnienie \ 
$rednie w mm | 13 

ponaa | - 3°С 
šrednia 

Temperatura najwyższa: -|- 39C. 

Temperatura najniższa: — 7% 

Opad w milimetrach: 

Wiatr \   
    

  

   
    

     
    

    

  

    
   
   
    

  

      

   

   

| "Termin ten jest ostateczny i osoby, 

przeważający J “71 

Tendencja barometryczna: stan stały 

Uwagi: pogodnie, wieczorem mglisto. 

  

KOŚCIELNA 

— (w) Nieustanna Adoracja Przenajświę 
o Sakramentu. Dnia 25 lutego w košcie 

łe w Ossowie przypada całodzienna Adora- 

| cja FP „rzenajświętszego Sakramentu. 

URZĘDOWA 

— Spieszcie odnowić zewolenia na 

broń. Włecskie Starostwo Grodzkie podaje 

do ogólnej wiadomości, że termin składania 

podań o prolongowanie na rok 1930 pozwo” 

"leń na posjadanie i noszenie broni został 

przedłużony do dnia 28 lutego rb. WIARE 

nie złożą w tym terminie podań o prolongo= 

ranie won będą uważane za posiadają 

— се broń nielegalnie i zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności administracyjno karnej. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. We 

czwartek, dnia 27 lutego, odbędzie się po” 

siedzenie Rady miejskiej. ' 3 
Na porządku dziennym, m. in. Sprawy 

następujące: 1) odpowiedzi na interpelacje, 

zgłoszone na posiedzeniu Rady miejskiej w 

dniu 27 stycznia 1930 r., 2) wnioski w spra 

wie przeniesienia kredytów w budżecie 1929 

| — 30 r. 3) wniosek w sprawie uruchomie- 
nia miejskiej bocznicy kolejowej, 4) wniosek 

w sprawie częściowej modyfikacji taryfy o 

płat za czynności wydziału przemysłowego 
Magistratu; 5) wnioski w sprawach: a) 
zmiany sposobu obliczenia ilości wody, zu- 
żywanej z wodociągów miejskich i ustalenia 

ceny za 1 metr sześcienny wody; b) utrzy- 

mania na rok 1930 — 31 100 procentowej 
skali opłat kanalizacyjnych od poseśwji, przy 

 legających do ulic, gdzie są czynne kanały 

i wodociągi, c) zmiany Bo w przed 
miocie korzystania z miejskiej wody i u 
rządzeń kanalizacyjnych, 6) projekt statutu 
© zabezpieczeniu emerytalnem pracowników 

_ miejskich i ich rodzin, 7) projekt przepisów 
' miejscowych w przedmiocie zapobiegania 
pożarom w obrębie m. Wilna, 8) wniosek 
w sprawie zamiany działek z Kasą Chorych 

przy ul. Nowogródzkiej, 9) wniosek w spra- 
wie zamiany działek ziemi przy ul. Nowo- 
gródzkiej z pp. Szutowiczową, Pupkiewi- 

| czową i Kl ukową, 10) wniosek w sprawie 
_ modyfikacji uchwały Rady miejs 

| 27 maja 1929 r. w sprzedmiocie yci 
gruntów prywatnych w związku z przeniesie 

jskiej z dnia 
nabycia 

  

 miem rynku Nowogródzkiego, 1) | wniosek w 
sprawie umotzenia manco materjałów opało 

| wych na elektrowni miejskiej z okresu 1921 
1924 r.; 12) wniosek w sprawie umorze 

nia zaległości « podatku hotelowego, należą- 
 <ego od Z. Kiewszynis, wł cielki zajazdu 

3) wniosek w 

  

   przy ul. Antokolskiej 140; 
|, sprawie rewizji uchwały Rady miejskiej z dn 
23 kwietnia 1929 r. w przedmiocie opłat 

za rekonstrukcję pionów, 14) wybory człon 
ka komisji szacunkowej do. spraw podatku 
dochodowego przy Il urzędzie skarbowym w 

1 Wilnie, 14) wybory 24 opiekunów społecz- 
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i Budowy 

ń 
| dentą miasta zgłosiła się delegacja bezrobote 
mych, żądająca dostarczenia pracy. P. prez 

\ \ 

_ ktora honorowego prof. | 

nych. “ 
; Posiedzerije nadzwyczajnego komitetu 

Pomnika śp ]бхе!а Montwiłłą  od- 
będzie się dn 24 lutego w poniedziałek pun- 

" Ktuainie o godz 6 w gmachu wileńskiego 
' Banku Ziemskiego, Mickiewicza 8 pokój 10. 
 Uprasza się członków komitetu o punktual 

ne i konieczne przybycie, ponieważ sprawy 
— $а pilne. 

KOLEJOWA. 
— (y) Osobiste. Dyrektor Kolei Państwo 

wych w Wilnie inż. K. Falkowski w Spra- 
wach służbowych wyjechał na kilka dni do 
Warszawy. 

s POCZTOWA 
| —(y) Służba telefoniczna w Słonimie. 
(Dyrekcja Poczt i Telegrafów komunikuje, iż 
w urzędzie pocztowym Słonim 19 bm. za- 
prowadzono służbę telegraficzną i telefoni- 
"czną. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (y) Delegaci inwalidów w komisjach 
odwoławczych przy województwach. Jak się 

dowiadujemy, m-stwo pracy * opieki spo 
łecznej, poleciło aby w utworzonych przy 
urzędach wojewódzkich komisjach odwoław 

czych dla inwalidów wojennych  zasiadali 
przedstawiciele organizacyj inwalidzkich. 
Rozporządzenie o komisjach inwalidzkich 

przewidywało dotychczas, że do składu ich 
" Wchodzą: lekarz wojewódzki, lekarz DOK, 

przedstawiciele województwa i łzby Skarbo- 
wej. į 

_ — (0) D ja bezrobotnych u prezy- 
denta miasta. W dniu wczorajszym do prezy- 

dent obiecał zwołać w poniedziaiek, dnia 24 
łutego, nadzwyczajne posiedzenie Magistra- 
tu w tej sprawie, na które zostaną zaproszo- 
ne delegaci bezrobotnych. 

|, — (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We- 
dług danych Państwowego Urzędu pośred- 
nictwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie m. Wilna wynosi obecnie 4540 osób, 
w tem mężczyzn 3490 i kobiet 1050. W po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem, stan bezro 
bocią zwiększył się o 17 osób. 
* 
1 — (9) Wyjazd robotników do Francji, 

bieżącym mieszącu, w wyniku przepro. 
wadzonej rekrutacjj wyjechało do Francji 
290 osób, które znajdą tam. pracę w kopał 
niach rudy i węgla, w dniu zaś 25 lutego 

„wyjeżdża do Francji ostatni transport ro- 
botników fachowych w liczbie 10 osób. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Uniwersytetu. Dnia 24 b. m. O 
Avodz. 12 m. 15 odbędzie się w Auli Kolum 
nowej Uniwersytetu Stefana Batorego uro- 
czystość wręczenia dyplomu doktora filozofji 
honoris causa profesorowi Janowi Rozwa- 
dowskiemu, b. prezesowi Pólskiej Akademii 
Umiejętności. Na uroczystość tę złoży się: 

t. Przemówienie Jego Magnificencji Re 
ktora; 2. wręczenie dyplomu przez dziekana 
Wydziału Humanistycznego; 3. odęzyt do- 

na Rozwadowskie 
  

   
. Wstęp wolny. 

1    
nie będzie mógł narazie zalatwič przychyl- 

NIKA 
AKADEMICKA 

— (y) Anglik gościem młodzieży akade 
mickiej. W dniu wczorajszym przybył do 
Wilna sekretarz International Student Servi- 
ce, Anglik p. James Parkes, witany na dw 
cu przez przedstawicieli wileńskiej młodzie- 
ży akademickiej. W godzinach popołudnio- 
wych p. Parkes złożył w towarzystwie człon 

ków Wil: Komitetu Akademickiego wizyty 
JM ks. Rektorowi i p. wojewodzie, poczem 
zwiedzał Uniwersytet Stefana Batorego. O gł 
3 gość był na obiedzie w Mensie Akademic- 
kiej. Następnie Parkes przeprowadził sze- 
reg konierency przedstawicielami poszcze 
gólnych mniejszości narodowych studentów 
ma terenie USB. Gość angielski zabawi w 

Wiłnie przez cały dzień jutrzejszy. W ponie- 
działek rano wraca do Warszawy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Ukonstytuowanie się Instytutu 
Badania Europy Wschodniej. Wczoraj 

odbyło się zebranie ogólne członków 

Instytutu Badania Europy Wschodniej. 

Zebranie uchwaliło budżet Instytutu, 
zatwierdziło program Szkoły Wyższej 
oraz jej obsadę personalną, dokonało 
przyjęcia nowych członków Instytutu 
oraz wyboru władz. 

_ Prezesem Instytutu został wybrany 
prof. Jan Rozwadzowski z Krakowa. 
Do rady administracyjnej wybrani zo 
stali pp. senator Witold Abramowicz, 
prof. dr. Stefan Arnołd, prof. dr Bujak 
proi.-Cezarja Ehrenkreutzowa, prof. dr. 
Stefan Ehrenkreutz, prof. dr. Jan Kucha 
rzewski,. prof. dr. Kazimierz „Nitsch, 

pos. Kazimierz Okulicz, pos. Jan Pił 
sudski, prof. dr. Jan Rozwadowski, 
prof dr. Witold Staniewicz, Marjan 
Swiechowski, prof. dr. Władysław Za 
wadzki, , prof. dr. Marjan Zdziechow 
ski. 

Do zarządu powołano proi. Stefana 
Ehrenkreutza, posła Jana Piłsudskiego, 
jak wiceprzewodmiczącego, senatora 
Witolda Abramowicza jako skarbnika, 
posła Kazimierza Okulicza jako sekre 
tarza, oraz dyr. Instytutu posła Jędrze 
jewicza . Do komisji rewizyjnej wybra- 
no mecenasa Bagińskiego, prezydenta 
Folejewskiego, oraz mec. Krzyżanow- 
skiego. | = 
aż Dyrekcja wyższej. szkołylnstytutu Na. 

ukowo - iwczego Europy _ Wschodniej 
<awiadamia, że zapisy słuchaczów będą się 
odbywały od poniedziałku 24 bm. Przyjmu- 
je podania i wszelkich informacyj udziela se 
kretarjat w lokalu instytutu Zygmuntowska 
Ar. 2. 

— Odezyt p. prof. K. Nitscha. Jutro, w 
poniedziałęk 24 b. m. słynny językoznawca, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra 
kowie, Kazimierz Nitsch wygłosi na prośbę 
Koła Polonistów słuch. U. S$. B. odczyt k t. 
„Ruchy ludności polskiej w świetle djalek- 
tów". Mamy nadzieję, że zarówno temat 
odczytu jak i osoba Szanownego  prelegen 
ta ściągną wszystkich ktokolwiek się inte- 
resuje życiem języka polskiego. 

Odczyt odbędzie się w sali Śniadeckich 
U. S. B. o godz. 19 (7 wiecz.) Wstęp I zł. 
dla uczącej się młodzieży 50 gr. 

— Neurastenia i ja jednost 
ki i stwa. Odczyt pod powyższym 
tytułem wygłosi na rzecz Koła Medyków 
U.S.B. w dniu 9 marca r. b. w sali Śniadec 
kich uniwersytetu o godz. 19 (7 wiecz.) p. 
prof. dr. Stanisław Władyczko. 2 

— Polskie Tow. Pedjatryczne. W piątek 
dnia 28.11 b. r. o' godz. 8 wiecz. odbędzie 
się w lokalu Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem Nr. 1 (ul. Wielka 46) posiedze 
nie Wileńskiego Oddziału Polskiego Tow. 

  

    

  

     

Pedjattrycznego z nast. porządkiem dzien- 
nym: 

1) pokazy chorych, 2) dr. M. Chorzel 
ska: „Z teorji PA nauki o  witami- 
nach“, 3) dr. Ž. _ Olechnowicz-Świdowa: 
„Sprawozdanie z VI Zjazdu Pedjatrów języ 
ka francuskiego* (dokończenie, 4) wolne 
wnioski, Goście mile widziani, 

— (k) Zebranie Organizacyj katolickich. 
Zebranie konferencji Ill $w. Wincentego „a 
Paulo odbędzie się we wtorek 25 lutego o 
godz. 5 p, p. 

— Zarząd Towarzystwa Opeki nad Zwie 
rzętami w nie (ul. Tatarska 2) zawiada 
mia Sz. P. iż Walne Zebranie członków i sym 
patyków odbędzie się w środę dn. 26 lutego 
1930 r. o godz. 17.30 w lokalu urzędu woje 
wódzkiego, ul. Magdaleny nr. 2, według na- 
stępującego porządku dziennego: 

1) zagajenie, 2) wybór przewodniczące- 
go i sekretarza, 3) odczytanie protokułu 
z poprzedniego zebrania, 4) sprawozdanie 
zarządu i komisji rewizyjnej, 5) budżet na 
rok 1930 i wnioski zarządu, 6) wybory za 
rządu i komisji rewizyjnej, 7) sprawa zjazdu 
T-w w dn. 9. IH. 1930 r. 8) zmiana statutu 
i regulaminu 9) wolne wnioski. 

„W razie nieprzybycia dostatecznej ilości 
osób, następne posiedzenie odbędzie się te 
goż dnia i w tymże lokalu o g. 18 i będzie 
prawomocnem bez względu na ilość przyby 
łych osób. p 

„Wobec bardzo wažnych spraw, mających 
być „przedmiotem obrad, zarząd uprasza о о- 
bowiązkowe i punktualne przybycie. 

KOMUNIKATY. 
— Ubezpieczenia na życie bez badania 
skiego w P.K-O. Korzystne warunki, 

udział w zyskach, podwójna wypłata w ra. 
zie Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypad 
ku, wypłata złotych w złocie, składki mie- 
sięczne począwszy od 3 złotych. 

Zgłoszenia przyjmują i informacyj udzie 
la: Oddział P. K. Ó. w Wilnie (ul. Mickie 
wicza 7), wszystkie urzędy pocztowe oraz 
upełnomocnieni zastępcy. 

— (k) Kursy dla zarządów SMP, I 
26 i,27 lutego odbędzie się kurs w Krz 
czach, dla zarządów SMP Krzywicze, Motyki, 
Filipki Na kurs winni przybyć conajmniej 
prezes (ką)  sekretarz(ka),  skarbnik(a) 
Uczestnicy ci winni też zaopatrzyć się w 
sprawozdanie z działalności stowarzyszeń, 
aby mogli zdać relację z przebiegu prac w 
swoich stowarzyszeniach 

    

   

  

RÓŻNE 

— (0) Nowy kierownik ruchu samocho 
dowego. W wyniku konkursu na stanowisko 
kierownika ruchu samochodowego przy wyż j dziale drogowym Magistratu m. Wilna, pre 
zydent miasta mianował na to stanowisko Pp. 
Czesława Mierzwińskiego. 

— (4) Zniesienie cła wywozowego. U- 
kazało się zarządzenie znoszące clo wywo- 
zowe od makuch Inianych i rzepakowych w okresie od dnia 31 maja 1930 roku włącz 
nie. 

—(a) Ograniczenie pożyczek przez Bank 
Rolny, W związku z ograniczonemi możliwo 
ściami w zakresie łokat na fisty zastawne 
Bank Rolny stosuje ograniczenia przy udzie 
laniu pożyczek długoterminowych lecz mimo 
to w dalszym ciągu podania o pożyczki na- 
pływają. Przeważają podania na kupno grun 
tów jak i inwestycje rolne. Bank podanią te 

   

    

nie ponieważ posiadane fundusze. muszą być 
użyte na pomoc dla drobnych rolników w 
postaci krótko'- terminowego kredytu gotów 
kowego, i nięechcąc dopuścić do dalszego na 
pływu podań, takowe z dniem wczorajszym 
przestał przyjmować. 

Powyższe niedotyczy osób, którym sto 
sownie do ustawy o wykonaniu reformy rol- 
nej mają być udzielane pożyczki na kupno 
gruntu z funduszu zapomóg z kredytu ul 
gowego. 

TEATR I MUZYKA. 
Teatr miejski na Pohulance, Dziś po 

raz trzeci „Broadway“. Jutro w dalszym cią- 
gu „Broadway“. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś po raz trze 
ci „Gdybym chciała”. 

— Dzisiejsze przedstawienia popołudnio 
we. Dziś o godzinie 3.30 pp. odbędą się w 
teatrach miejskich widowiska po cenach zni 
żonych. W teatrze na Pohulance „Księżnicz 
ka chińska Turandot'', w teatrze Lutnia „Mę 
żcżyzna i kobieta“. 

— Dzisiejszy poranek symfoniczny w te 
atrze miejskim w Lutni zapowiada się bar- 
dzo interesująco. Początek o godzinie 12 w 
południe. bilety do nabycia w kasie teatru 
Lutnia od g. 11 rano. 8 

— Rewja wileńska, Zespół rewji wileń 
skiej po pozyskaniu szeregu nowych sił ar- 
tystycznych wystawia w teatrze Lutnia we 
wtorek 25 i środę 26 bm. nową aktualną re 
wię karnawałową p.t. „Idź na bal”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Słońce — „Eskorta. 
Lux — Dziewica Orleańska 
Światowid — Noce szału. 
Heljos — Uroda życia. 
Hollywood — Grzeszna miłość. 
Kino miejskie — Halka. 
Wanda — Hrabia Monte Christo, 

„ Piccadillly — Gwiazda Tawerny Porto- 
wej. 

Ognisko — Noc poślubna. 
Kino Spas — Grazieiia. 
— (y) Powrót p. wojewody. P. wojewo- 

  

   

    

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Sy- 
stematycznem piciem  szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Choro- 

by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena* i „Wanda*. Do 

nabycia w aptekach j składach aptecznych., 

  

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby, W czasie 
od 21 do 22 bm. do godziny 9 rano zanoto- 
wano w Wilnie ogółem różnych WRZ 
48. W tej liczbie było: kradzieży 15 zakłó 
ceń spokoju publicznego i nadużycia alkoho- 
lu 12, przekroczeó administracyjnych 14. Re 
sztę wypadków podajemy w skróceniu w 
tej samej rubryce. 

— (c) Podrzutek. W. korytarzu gimna- 
zjum Lelewela znaleziono podrzutka chłopa- 
ka w wieku około 3 tygodni. Niemowię ulo- 
kowano w przytułku „Dzieciątka Jezus”. Ró 
wnież podrzutka dziewczynkę znaleziono 
przy ulicy Lwowskiej 18 z przypiętą kartką 
„Dziecko nieochrzczone, proszę mu dać imię 
Boleś, niemam środków do życia”. 

(c) Zatrzymanie szopenieldziarza, 
Wczoraj w dzień do sklepu Pejsacha Berki- 
na przy ulicy Szklanej 18 wszedł jakiś osob 
nik,, zażądał okazania mu skór. W trakcie 
oglądania rozłożonych na ladzie towarów nie 
znajomy korzystając z chwilowej nieuwagi 
usługującego sciągnął kawałek skóry i ukrył 
ia pod paltem. Kradzież zauważono gdy ku 
pujący był już na ulicy i udano się za nim 
w pogąń. Złodzieja zatrzymano w chwili 
gdy wychodził na ulicę Wielką i skradziony 
towar odebrano. Szepenfeldziarzem okazał 
się Jan Zagorski zamieszkały przy ulicy Ma- 
jowej 47 którego oddano policji. 

., — (e) Do włamania na ulicy Wileńskiej. 
Śledztwo policyjne „w sprawie  zuchwałego 
włamania do sklepu aptecznego Segalsona 
przy ulicy Wileńskiej 16 nie dało jeszcze | 
konkretnych wyników. Policja śledcza wpra- 
wdzie aresztowała kilku bardziej znanych 
włamywaczy lecz narazie dowodów że to 
oni dokonali włamania policja nie posiada. 
Taksamo nie natrafiono na jakiekolwiek 
ślady gdzie skradziony towar został ukryty, 
mimo, że przeprąwadzono szereg rewizyj. 

Włamywacze którzy byli dobrze obeznani 
z terenem dostali się do sklepu po wypiłowa 
niu otworu w drzwiach od strony podwór- 

ka, gdzie czuli się bardziej bezpiecznie. Ró 
wnież towar wyniesiony został nasam przod 
na podwórko a następnie przez sąsiednie po- 
sesje na miasto. 

— (c) Zabójstwo. Na trakcie Oszmiana 
— Bieniakonie czterech nieznanych osobni- 
ków pobiło ciężko jadącego drogą Aleksan 
dra Tolewicza z N. Solecznik który po prze 
wiezieniu do Solecznik w prędkim czasie 
zmarł. Policja poszukuje sprawców. 

„  — (c) Wypadek podczas saneczkowa. 
nia. Podczas zjeżdżania z góry wypadł z 
sanek i doznał ogólnych ogólnych obrażeń 
22 letni Wulf Bak (Sierakowskiego 27). Po 
szkodowanemu udzieliło pomocy Pogotowie 
Ratunkowe. 

— (c)eKradzież w pociągu. Na szlaku 
Wilno — Królewszczyzna jednemu z pasa 
żerów Abramowi Szapiro z Królewszczyzny 
skradziono walizkę. Sprawcę zatrzymano 
gdy chciał wyskoczyć z pociągu. Okazał się 
mim mieszkaniec Wilna Aleksander Kaklis 
(Kolejowa 3). 

— (c) Kradzież w Magistracie. W piątek 
wieczorem do biura Magistratu zakradi się 
Wincenty Szostak (Dunajek 18) który scią- 
gnął z wieszadeł palto jednego z pracow- 
ników magistratu. 

Szostaka zatrzymana w chwili gdy usi- 

  

łował wyjść z lokalu z włożonem na siebie 
paltem. 4 

— (c) Występy „potokarza*, Na rynku 
Stefańskim z wozu tanisława  Skoczyka 
mieszkańca folwarku Jewje gminą solecznic- 
ka Rywa Pupko (Piłsudskiego 53) usiłowała 
sciągnąć towar. Sprawczynię ujęto. 

c) Oskarżona zasłabła podczas  o- 
trzymania wyroku. Wczoraj w tut. sądzie 
grodzkim była rozpatrywana sprawą nieja- 
kiej Lachowiczowej mieszkanki wsi Bielkisz 
ki gm. niemienczyńskiej oskarżonej o obrazę 
sekwestratora. W trakcie rozprawy Lachowi 
czowa poczęła zdradzać wielkie zdenerwo- 
wanie i w chwili gdy sędzia począł odczyty- 

«wać wyrok nagle upadła wstrząsnięta silne- 
mi atakami. Do chorej wezwano lekarza i 
po udzieleniu pomocy oddano pod opiekę 
rodziny która zobowiązała się odwieźć ją do 
domu. 

— (c) Zasłabła z wycieńczenia. Kolo mo 
stu Zielonego znaleziono leżącą na jezdni 

szych lat kobietę w stanie nieprzytom 
nym. Wezwany lekarz stwierdził, że nieznajo 
ma zasłabła wskutek wycieńczenia i polecił 
odwieźć ją do opieki społecznej. 

— (c) Pożary na wsi. Onegdaj we wsi 
lewo gminy kościeniewickiej z niewy- 

jašnionych narazie przyczyn wybuchł pożar, 
który zniszczył 4 stodoły, cały zapas paszy na 
leżący do rodziny Borsuków, inwentarz mar 
twy oraz zgromadzony budulec. Straty wy 

4 

  

   

  

noszą 12 tysięcy zł. 
Również duży pożar zanotowano we wsi 

Szomy gminy prozorockiej gdzie spłonęła o 
bora stajnia, spichrz oraz cały inwentarz ży- 
wy i martwy Jana Milewskiego. 

— (e) Udusiła własne dziecko. Policja a- 
resztowała mieszkankę wsi Kozicze miny 
postawskiej Olgę Szurpik która jak okazało 
się dopuściła się zbrodni na swem nieślub- 
nem dziecku które udusiła i zakopała w chle 

wie. » 
— (c Spadła ze chu. Z powodu wła 

snej nieostrożności spadła ze strychu 40 let- 
nia Urszula Juzefowicz zamieszkała przy uli- PE kz     

Z SĄDÓW. 
WCZEŚNIE ZACZĘLI... 

Czem skorupka za młodu nasiąknie... mó 
wi stare przysłowie, tem gorzej na starość 
możnaby dodać biorąc pod uwagę dwa proce 
sy karne początkujących. e 

Aleksander Marcinkiewicz ze wsi Miedni 
ki gm, szumskiej już mając 18 lat znalazł 
się na ławie oskarżonych pod zarzutem u 
kradzenia z pastwiska konia. Czy ta kra- 
dzież koniczka poprzedzona była ukradzeniem 
przysłowiowego rzemyczka nie zostało usta 
lone podczas przewodu sądowego jednak i 
bez tego sąd wyniósł wyrok skazujący Mar 
cinkiewiczą na rok więzienia. 

Inni dwaj młodzieńcy W Parzyn (18 lat) 
1 К Kropow (17 lat) obdarzeni mniejszym 
nieco polotem zamiast  romantyczno - cy 
gańskiej awanturki z konikiem puścili się na 
więcej prozaiczną — kradzież ubrania i' róż- 
nych gratów z mieszkania niejakiego 
niewicza. Kradzież udała się lecz na 

  

nie- 
szczęście obu przechodzący ulicą policjant 
miał zanadto bystre oko. 

Widząc niepewne miny przechodzących 
z paczkami chłopców zatrzymał ich i odsta 
wił do komisarjatu. 

Dalej poszło jak z płatka: dochodzenie, 
"areszt centralny, gabinet sędziego śledcze- 
go, Łukiszki, sala sądu okręgowego i znów 
zimne mury więzienia na Łukiszkach na o 
kres 8 miesięcy. A wszystko dłatego, że 
wszyscy byli młodzi i niedoświadczeni. Na 
przyszłość będą postępować ostrożnie (y) 

Na srebrnym ekranie 

„Grzeszna milošė“ w Hollywood. 
Co to swoją drogą, znaczy reklama! 
Wystarczyło pėjšė do „Hollywood“ na 

pierwszy seans w pre«jerowym dniu, aby 
zrozumieć. R 

Pierwsze seansy w Wilnie cieszą się 
powodzeniem tylko w Kinie Miejskim. Spra- 
wiają je zniżki udzielane w niem dla mło- 
dzieży na widowiska trwające między 4-tą 
a 6tą po południu. 

W innych kinach tego niema, stąd 
publiczność woli uczęszczać na seansy póź- 
niejsze, przedewszystkiem na 6:tą i na 

  

8-mą. 
1 na tle tych przyzwyczajeń kinoma- 

nów naszych staje się dziwnym fakt, że 
„Grzeszna miłosć" zaraz w pierwszym dniu 
i od pierwszego przeistawienia zaczęła го- 
bić „kasę”. 

Dlaczego? Otóż tu właśnie chodzi o 
reklamę, o której wspomniałem na po- 
czątku. оя 

Gdyby pani Batycka byla obecnie sobą 
z przed miesiąca, film z jej udziałem bu- 
dziłby niewątpliwie zainteresowanie, jak 
każdy nowy film polski, ale ostatecznie... 

Tymczasem pani Bstycka w ciągu wła- 
śnie ostatniego miesiąca zrobiła coś, co 
na nią zwraca oczy całej Polski: została 
tegoroczną Miss Polonją. 

Bagatela! Publiczność nasza jeszcze się 
bynajmniej „nie ostukała* ze swą wybran- 
ką. jeszcze ciągle się nią iciekawi, i za złe 
pewno ma „Czerwoniakom”, że tak mało 
fotografij pani Batyckiej na swych szpal- 
tach reprodukują, a tu naraz bomba: Zofja 
Batycka w nowym filmie polskim, do tego 
bynajmniej nie w jakiejś tam rolce pod- 
rzędnej, nie w jakimś tam fragmenciku fil- 
rnowym, ale w całej swej okazałości i w 
ciągu całych 10 aktów. 

Jakże tu nie pójść czemprędzej?, 
1 dlatego publiczność idzie, idzie i idzie 

bez konca, a napewno znajdą się i tacy 
co nieraz pėjdą do „Hollywood“, 

Otóż teraz pytanie: czy warto pójść? 
Niema dwuch zdań, że warto. „Grzesz- 

na miłość" jest filmem osnutym na tle 
powieści Struga p.t. „Pokolenie Marka 
Świdy”. 

Uważam, że przedewszystkiem tytuł 
cbrazu, który objął część tylko fragmen- 
tów książki jednego z czołowych naszych 
pisarzy, jest b. trafny, 

Przyznam się, że z niepokojem oczeki- 
wałem tych bardzo subtelnych i tragicznych 
przeżyć i załamań, które według oryginału 
Struga przechodził jego bohater. | wyznam, 
że te najtrudniejsze, bardzo psychologicznie 
głębokie sceny, wypadły wprost Świetnie. 

Walka między uczuciami szlachetnej 
przyjaźni dla kolegi a miłością do kobiety, 
będącej żoną tego kolegi, rozgrywająca się 
w duszy Marka Świdy,-wypadła bardzo do- 
bitnie i bardzo zrozumiale. Należy to za 
pisać bez niedomówień, na dobro odtwór- 
cy roli Marka. p.! Wesołowskiego, który z 
trm centralnym niejako momentem fabuły 
obrazu dał sobie doskonale radę. 

Wogóle całość kreacji pana Wesolow- 
skiego cechuje duży naturalizm, .brak szar- 
ży i także duża swoboda, z jaką się w saej 
t'udnej roli artysta obraca. 2 

Pani Smosarska, po dłuższej przerwie 
powróciła na ekran. Nie można jednego 
przypisać tej artystce, mianowicie rozmaito- 
$1 w jej kreacjach. Pani Smosarska jest 
zawsze i nieodmiennie jednakową. Dlatego 
też powierza się jej pewien określony ro- 
dzaj ról, w których zresztą jest całkiem 
poprawną. 

Nie można tego znowuż powiedzieć o 
Miss Polonii tegorocznej, o p. Batyckiej. 

Debiut w „Szlakiem bańby*, który był 
bardzo udanym, stanowił jedynie próbę 
poon odtwórczych w pewnym rodzaju 
spów. 

„ Rola, która przypada artystce w „Grzesz- 
nej miłości* jest rodzejowo kompletnie 
różną od tamtej 

P. Batycka sięgoęła do repertusru rani 
Gorczyńskiej. Gra rolę Izy Chosłowskiej z 
„Pokolenia Marka Świdy*. -Tworzy z tej 
postaci punkt centralny zainteresowania 
publiczności, obok postaci Msrka, a ponad 
osobą Moniki Goślickiej, która w orygina= 
le Struga wydaje się być bardziej czołową. 

Może to zresztą złudzenia wywołane 
obecną porycją pani Batyckiej! į 

W każdym razie mamy do czynienia z 
dużą skaąl możliwości odtwórczych u no- 
wej gwiazdy naszego polskiego filmu i z 
tego należy się cieszyć. i : 

. Samborski, świetny „Policmajster Ta- 
giejew i gen. Polenow jest także w „Grzesz- 
nej miłości*. Dostała mu się rola podrzęd- 
na, fragmeniaryczna przyjaciela Chosłow- 
skiej, ekspedjowanego przez nią do Rosji 
po skarby. Nie daje to pola do popisu te- 
mu pierwszorzędnemu skądiaąd artyście. 

Całość ciekawa, bardzo zręcznie sce- 
nariuszowo ujęta. Piękne, przepiękne kraj: 
obrazy tatrzańskie, swojskie i niemniej 
ładne, » tak miłe, obrazy wsi polskiej. 

Bardzo warto wszystko to razem ujęte 
zobaczyć. Omega. 

JENaneweBieu 
j NAJLEPSZE PERFUMY 
iWODY KOLOŃSKIE 

    

  

cy Legjonowej 3. Podczas upadku Józefo 
wiczowa doznała złamania lewej nogi. i 
przez Poogtowie Ratunkowe została odwie- 
ziona do szpitala żydowskiego: 

— (c) Wybuch a. Manipulując 
zapalnikiem spowodował wybuch 15 letni Wi 
told Wojecki zamieszkały przy ulicy Bołtupie 
8, który doznał uszkodzeń trzech pałców 2 ч с 

uch“ 

  

W pierwszą bolesną rocznicę zgonu 

$. 
Z MICHALOWSKICH 

P, + 

D-rowej Hleleny Mancewiczowej 
odbędzie się za spokój jej duszy nabożeństwo w kościele Św. Kazi= 
mierza we wtorek dnia 25 go b. m. o godz, 8 rano. 

O czem zawiadamiają mąż, dzieci i rodzina. 
ZE 

/ 

Powojenny upadek obyczajów w po- 
stąci niedopuszczalnej mody, tańców i t. p. 
spowodował niejednokrotne wystąpienie 
Stolicy Apostolskiej z potępieniem tych 
mód i tańców. 

Chociaż obecnie daje się zauważyć 
znaczaue polepszenie w tej sprawie, jedaa- 
kowoż jeszcze nie jest tak, jak być po- 
winno i jak tego żąda Stolica Apostolska. 

To też niżej podpisane organizacje 
zwracają się tak do swych członkiń, jak i 
60 ogółu kobiet, by dążyły najusilniej do 
podniesienia obyczajów do poziomu nale- 
żytego we wszelkich przejawiach życia 
iadywidualnego i zbiorowego. 

Wilno, dn. 20 lutego 1930 r. Liga Ka- 
tolicka—Związek Archidiecezjalny Stowa- 
rzyszeń Kobiet Katolickich, Narodowa 
Organizacja Kobiet, Związek Katolicki Po- 
lek, T-w0 Koło Polek, T-wo Pań Miło- 
sierdzia św. Wincentego 4 Paulo, Sodalicja 
Marjańska Pań. 

  

DALSZE PROTESTY 
Otrzymujemy pismo następujące: Do 

głębi oburzeni wywodami p, podprokurato- 
ra w toczącym się procesie w Sądzie Naj: 
wyższym o zwrot ;zagrabionych majątkó 
powstańców przez moskali — przyłączam: 
się do licznych w tej sprawie protestów lo- 
gcznie i zdrowo; myślącego społeczeństwa 
polskiego. е 

Wilno, 22 lutego 1930 r. (—) Wińcza 
Ryszard Jan, Korolko Józef, Orczykowski 
Eugęnjusz, Walknowską Walentyna, Szy- 
mańska Marja, klermanowski Tadeusz, Je- 
zierski Adam, Ossowska Stefanja, Szell 
Emilja, Wiliczkówna Zofja, Sobolewski Ka- 
rol, Korzon Augustyn, Gregor józef, Nos" 
wicką Helena, Boufałłówna Jadwiga, Ko- 
morowska Eleonora, Garniewicz Jerzy, Lu- 
pinowiczówna  Marja, Downarowiczowa 
Marja, Pawłowicz Jan, Januszewski .Ta- 
deusz, Miezian Adam, Łukaszewicz Wła- 
dysław, Gotowiecki Adolf,  Koziełłówna 
Eugenja, Karpawicz Czesław. 

. 

SPORY 
NOWINKI NARCIARSKIE. 

W niedzielę odbędzie się w Oslo, jako 
w do międzynarodowych zawodów nar 

ciarskich o mistrzostwa FGS bieg patroli woj 
skowych ze strzelaniem. 

Do konkurencji tej zapisały się 
Czechosłowacji, Finlandji, Polski, 

  

atrole: 
rancji, 

*Szwajcarji, Norwegji, Szwecji i Niemiec. 
Patrol polski poprowadzi znany w Wilnie 

z zawodów zeszłorocznych por. Kasprzyk. 
Ponadto do reprezentacji polskiej =wyzna 

czeni zostali: Bronisław i Władysław Czecho 
wie, Ant, i Karol Szostakowie, Zdz. Motyka, 
St. Skupień i J. Kuraś. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że 
mistrzyni Polski Br. Staszel - Polankowa i E. 
Ziętkiewiczowa wyznaczone zostały do re- 
prezentacji Polski na międzynarodowe zawo 
dy narciarskie w Steinhaus (Austrja). (y) 

LEWINÓWNA W OBOZIE TRENINGO- 
WYM. у 

Wczoraj rozpoczął się we wsi Bukowina 
na Podhalu dwutygodniowy kurs treningo 
wy dla lekkoatletek przewidzianych jako re- 
prezentantki Polski na Igrzyskach kobiecych 
w. Pradze. 

Zawodniczki te trenować będą pod kiero 
wnictwem Klumberga poszczególne specjal 
ao oraz wysłuchają wykładów  teoretycz- 
nych. 

Z Wilna do obozu tego zaliczona została 
czołowa nasza lekkoatletka p. Lewinówna z 
Makabi. Ogółem zaliczono dwadzieścia za- 
wodniczek. (y) \ 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
22 lutego 1930 r. 

Dawizy I waluty: 

* „Tronm Sprz. Kupno 
Franki francuskie 34,92,5  35,01,5 34,83,5 
Dolary 8,87, 8,89, 885, 

Belgja 124,28, 124,59, 123,97 
Kopenhaga 238,80, 239,40, 238,90 

Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

Holandja 357,60 358,50 — 256,70 
Londyn 43,36, 43,47 43,25, 
Nowy York 8,904, 8,924, 8,884 
Wypłaty telegr. 8,921, 8,941,  8,901, 

Oslo 238,52 239,12 237.92 
Paryż 34,90, 3499, 34,81, 
Praga 26,40. 26,46, 26,34 

Szwajcaria _ 17207, 112,50, 171,64 
Bukareszt 5.3125 53137 53119 
Stokholm 239,30, 239,90 — 238,70 
Wiedeń | 12557 125,88, 125,26 
Węgry 155,57 165,74 155,7 
Włot hy 46,71,5 46,83 | 4559 

Tallin 237,60 23820 237,00 
Gdańsk 173,28 
Marka niemiecka 212,90 

Papiery procentowe: 
„ Pożyczka inwestycyjna 128.00. Prem- 
jowa dolarowa 28.75-5 proc. konwersyjca 
51,— 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. ki 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa 4850. 8 proc. 
La Oo „> Giosp Kraj. i Bankų Rola., obli- 
sacie (iosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25 4 i pół Ł.Z. ziemskie 42,75 
8 proc. warszawskie 73.25.5 sroc. warszaw- 
škie 55.25 8 proc. Łodzi 6550. 10 proc. 
p wek 8 proc. Ob) 10m B 
omunalnego 93, Stabilizacyjaa 85.— 10proc. 

Radomia 75. 7 proc. ziemskie 75.—, 4,5 prac 
ziemskie 51.25 6 proc. poż. konw. Warsz. 
53.— 4 i pół proc. warsz. 528 Kalisz 62,00 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 81,25 
8 Proc. Piotrkowa 61.00'8 proc. Częstocho= + 
wy 61.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 
ы zu w ZA OKI 

redy| gzek Spółek Zarobkowy. 
19 25 Puls 47.50. E! w Dąbrowie 
60. Cukier 28.00 Cegielski 41 —. Mo- 
drzejów 13.25 Norblin 65. Ostrowiec 61.— 
Starachowice 20:75 Zieleniewski 60, 
- 80. Paro' Zee 53,25  Paro- 
wozy 20, —, Bt ad sri ь 
Liipop 20,75 B.. Zachodni 80. -- Kijewski 60, 
Klucze 70. Ill em. 73,50. Siła i Światło 
Rabat e. Bank Dysk. 126—Nobel 10,00 

"а 

    

      

  

“6 owy— М a ajews! 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 28280. 

RADJO 
Niedziela, dnia 23 lutego 1930 r. 

10,15— — : Тгапэт. nabożeństwa z Ba- 
zyliki Wileńskiej Chór katedralny pod dyr. 
prof. Kalinowskiego. 11,55— : Sygnał 
czasu z Warszawy. 12,00 — : Bicie zega- 
rai hejnał z Wieży Katedralnej w Wilnie. 
1205—15,00: Komunikat meteorologiczny 
koncert i odczyty rginicze z Warszawy. 
15,00—15,20: „Tuczenie świń* odcz; wet 
Rudolf Munczuk. 16,45 -17,/0: „Poradnia 
prawna* prow. dr. St. Węsławski. 17,10— 
18,30: Uroczystość otwarcia Instytutu Na- 
ukowo Badawczego Europy Wschodniej. 
Transmisja z pałacu  Reprezentacyjnego 
Rzplitej w Wilnie. 18,35 19,00: „Hygjena 
pracy naucžycielskiej“ XI odczyt organ. 
przez Kuratorium O. S. wygł. dr. Aatoni 
Borowski 19,00 - 19,25: „Kukułka wilefska“ 
mówiony tygodnik humorystyczny. 19,25— 
19.40: 31-sza lekcja języka niemieckiego. 
Prow. dr. Wł. Jacobi. 19,40 —20,00: Program 
na poniedziałek, sygnał czasu i rozmaitości. 

20,00—21,45: Transm. Kwadransu literac- 
kiego i koncertu z Warszawy. 21,45—22,15: 
Audycja pogodna „Gdzie djabeł nie może..." 
Ill fragment z powieści Ignacego Herrman- Ч 
na p. t. „Mistrz Kondelik i narzeczony Wej- 
wara". Radjofon. K+ Vorbrodta w wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 22,15—24,00: Trans- 
misja komunikatów i muzyki tanecznej 
z Warszawy. 

Poniedziałek, 24 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsz, 
12,05—13,10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. ork. Polskiego Radja. 1) Waldteufel 
—walc, 2) Offenbach — fant. z op. „Opo- 
wieści tlofimanna*, 3) Greczaninow—koły- 
sanka, 4) Sieczyński—piosenka wiedeńska, 
5) Lehar—arja z operetki „Frasguitta“, 6) 
Muzyka taneczna. 13,10—13,20: Komunikat 
meteorologiczny z Warsz. 
Program dzienoy. 16,15—17,00: Muzyka 
retransmitowana ze stacyj zagranicznych. 
17,00—17,15: Komunikat Akademic 
Koła Misyjnego. 17,15—17,40: Audycja dia 
dzieci „Mój ogródek 'ч marcu* wygł. Irena 
Łubiakowska. 17,45—18,45: z 
certu z Warsz, 18,45—19,25: Retransmisje | 
stacyj zagranicznych. 19.25 — 19,40: 28-ma | 
lekcja języka włoskiego. Prow. dr. Janina * 
Rostkowska. 19,40—20,05: Program ) 
rek, Sygnał czasu i rózmaitości. 20,05. 
20,30: „Antypolska propaganda Litwy na 
terenie zagranicznym* odczyt wygł. Marjan | 
Beuermann. 20,30—23,00: Audycja ekspery- 
mentalna „Serce ną antenie" słuchowisko 
tragiczne ną fali wszechświatowej, pióra 
Rolfą Cunelda, w przekładzie Witolda Hu- 
lewicza. Muzyką Eugeojusza Dziewulskiego 
Wykonanie Zesp. Dram. Rozgł. Wileńskiej. 
23,00 —24,00: „Spacer detektorowy po Euro- 
pie" retransm. stącyj zagranicznych. ; 

  

   

  

  

  

OFIARY. 
Na skutek zawartej zgody ofiarowuje dła 

najbiedniejszych J. Z. zł, 15. % 

      

Wileńskie Towaržystwo Handlowo- 
Zastawowe й 

LOMBARD 
Zawiadamia, že dn. 11, 12 i 13 marca || 

+0 godzinie $ pp. w lokalu Lombardu I 
Biskupia 12 (plac Katedralny) odbę- 
dzie się licytacja zastawów we wła- 
ściwym terminie nie prolongowanych 
od Nr 11243 do Nr 58690. -0 

KOMUNIKAT. 
Najszczęśliwsza kolektura 

R. Minkooski 
Wilno, Niemiecka 35 : 

tel. 13-17, P.K.O. 80928 @ 
rozpoczęła wyprzedaż 

    

     

    

    

    
   

     

      

       
       

    

   

  

    
   

    

   

  

szczęśliwych losów 

59 kLasy 
20-ej Polskiej Państwowej Loterji Kla-G_ 
sowej, ciągnienie której odbędzie 516 @ 
JUŻ dn. 6 marca i trwać będzie do 

dn. 10. kwietnia r. b. 

wygrana U. 750.000| wygrana * © | 

  

MASYWY_ miarów: 0 3 5346 «68, 
36x7", 36x4*, 34x4“, 36x5", 

Cięści zamienne do samochodów cię: й 
żarowych i osobo* 

wych „Pord“, „White“. „Packard“, 
„Cadillac“, „Pierce“, „Fiat“ i t. Pi 

MOTOCYKLE Harley-Davidson z wół. p 
kami gruntownie . 

remontowane. + ж 

"'вшпш „Ford“ Gsikniėė i pół : 
ciężarowe pół tonnowe | 

w pierwszorzędnym stanie na nowych 
gumach oraz samochody innych marek | 

sprzedają 

Poństoowe Żokłady | 
Inżynterji 

Warszawa, Królewska 35, telef 430-54 

  в 
5,000 dolarów 

kamienica nowoczesna niedekretową B- 
_w dzielnicy handlowej do sprzedania 
przy połowie gotówki. Na miejscu: 

interes bąndlowy. : 

Dom H. K. 

    
„ZACHĘTA* Mic     

  

   

    

16,10—16,15: | 

Transm. kon- | 

  

   

        

   

   
     

       
     
  



  

A „4:8 % ч% 

R iestr Handlo [jg <> u <>R<>EN<>HE<>HR<PNE<PEN<>EEA>EN<>HE<>HE JH] 17020] GE e pod Wilnem z du- 
GIE5 T a wy : Rozwój bez przykładu... L i aki aaa i a e, ROYAL TYPEWRITER COMPANY, INC. 3 ` + B > > nym sprzedamy DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W NEW YORK 3 14+14.1210...jest to wyrazem dwudziestoletniej historji Služąca dogodnie 
WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 27. 12. 1929 r. 

11355. A. I.-„Ki welewicz Reweka* w Wasiliszkach, pow. 
Szczuczyńskiego, sklep drobnych towarów galanteryjnych. Wła- 
ściciel Kiwelewicz Reweka, zam. tamże. 3450 5 

11356. A. I. „Jan Koczergin* w Wilejce, ul. Piłsudskiego, 

przedsiębiorstwa naszego. Wyroby nasze rozpowszechnione 

są we wszystkich krajach kulturalnych całego Świata. — 
Ten olbrzymi zbjt zawdzięczamy wielkości organizacji 

naszego przedsiębiorstwa, jak równ'eż skoordynowanej pracy 

doświadczonego kierownictwa z wysiłkiem 3.500 wzorowo 

wyszkolonych naszych robotników. 

Dom H-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

| tel 005, 
do wszystkiego po- 
szukuje posady. Wi- 
dzieć od 9—11 z rana. 
Filarecką 20—3. — -0 

[ACE otrzymać po- 
L sadę? Musisz 

ukofńcz:ć kursy fa- 

    
Oszczędności 
swoje złote i dolarye d. Kopelowicza, księgarnia i sprzedaż materjałów piśmiennych ulokuj na 12 proc. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Koczergin jan zam. w OWE: koresponden- „cznie, Gotówka ‘ Lidzie ul. Słobudka 72 3451 — VI cyjne profesora Se- > = : ŚW < ь kułówicza Warszawa, t*9I4 jest zabezpie- — — — — — о— — — е — — — — — — — — — — ,czoną złotem,  вге- Żórawia 42H. Kursy 

wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo - 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa, kali 
grsfji. pisania na ma- 
szynąch. towaroznaw* 

11357. A. I. „Kopelman Sora* w Wasiliszkach, pów. Szczu 
czyńskiego, sklep towarów galanteryjnych i obuwia. Właściciel 

> Kopelman Sora, zam, tamże. 3452 — VI. 

brem i drogiemi ka- 
mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 
skupia 12. Wydaje | 
pożyczki pod zastaw ‚ 
złota, srebra, brylan- 
tów, futer i t. @. 1993 

    

   

    

   

EREUNU" 
*SELIANI" 

11358. A. I. „Korobacz jJózei* we wsi Żuczki gm. Bielice 
kiejj pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i tytoniowy. Firmą ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Korobacz Józef zam. tamże. 

3453 — V. 

o ARTYSTYCZNE- | 
  

      

11359. A. I. „Kuczejįko Michal“ we wsi Chodorowce gm. й і!!‘::‹;из!(і:п‹%іт'дёзе&?ё& GO ATELIER Żołudzkiej, pow. Szczuczyńskiego sklep spożywczy i tytoniowy kiego, AR oraz DAMSKICH UBIO- ESC оНОГ molis Malagoje Kacsejko a AI: Przedsfawielelstwo na Polskę Województwa: Wileńskie i Nowo- gramatyki polskiej.ROW przybyły naj- o DiW Zi PY ы [Tow. Handl. Przem. „P ACIFIC* Spółka Akcyjna gródzkie Biuro Techniczno Handlowe * Po ukończeniu Świa- nowsze modele sukni 
113160. A. . „Laskowski Konstanty“ we wsi Pohorodno, Iaž, KIERSNOWSKI i KRUŽOLEK - dectwa. Žądajcie pro- wizytowych, balowych, 

gm. Żyrmuńskiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma ist Warszawa, Al. Jerozolimskie 25. Tel. 117 80 i 80-37, SKA WILNO, ul. Jagiellońska Nr 8, spektów. bry AE ORA ao 
Pe od 1925 roku. Właściciel Laskowski Kay KŻ . tel. 5-60, S LOKALE 2 say ed 

JE OCR L O żę iz B poł, Żonom wójsko- | 

113617 A. I. „Łebiedziewicz Grzegorz we wsi. Ogrodnik | RR i i i i PUMP MNE] Minamos o sie 26. raj gm. Bielickiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel Lebiedziewicz Grzegorz, 1 UE 

3. — V. 

  

oraz wyplatę na raty. 
Wilno, ul: Subocz 19, | 
tel. 198, —0 ю 

  Od 1 marca do wy- Gd dnia 17 lutego 1930 roku będzie wyświstlsua NAJNOWSZĄ RINO-OPERA POLSKA оя К ROS ES | cja 3 
11362. A. I. „Leįbman Estera“ w Trokielach, gm. Žyrmun- 

skiej, pow. Lidzkiego, piwiarnia i sprzedaż wyrobów tytonio» Kino Miejskie psl A AĄ** 
Dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej opery. ST. MONIUSZKI. Realizacja: К, MEGLICKI. AL оо каа KG Mickiewicza 46 m. 14 

dwa pokoje 
W. Weak I gia 

  

Bk a i Aid E E W. golsch głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA. Z. LINDORFÓWNA, H. CORT, HH. ZAHORSKA, DOKTOR Ż5 (19050 
SP NA? SPALONA BZ 8 SALA MIEJSKA W. CZERSKI, M: PALEWICZ i H. KAWALSKI. Pelna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe RawryłklewiczOwa да marca wydaje się | Spółka г ой odp. S — — — — — — ; i chórowe śpiewy artystów opiery. Oryginalna muzyka Moniuszki. Powiększony zespół orkiestry. u Wilno, ul. Tatarską 11363. A. I. „Irena Lengiewiczówna** w Dokszycach, pow. 
Dziśnieńskiego, biuro podań. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- ul. Qstrobramska 5, Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Wejście tylko z początkiem Seansów. 

Ze względu na wysokie koszta, związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższoue: Parter 1 zł. 

  

  

ściciel Lengiewiczówna Irena, zam. tamże. 3458 — VI. kórne, leczenie wło-. Walnością łazienki, i 
: ; . ЗЕННЕ СЕНЕНЕ :оэ/‘:поЪегасіепк‹›:т‹:- može e z Koa EPA aj ši ARENOS TS NTA КЕСЕ 575747 R AINA RIAA — Е = Е - > t ik ty. niem dla solidnych, i ialni Kino-Teatr DZIŚ ostatni dzień! Kolosalne powodzenie! Najgłośniejszy Przebój Polski 1930 r. ze „Złote Serji', ka: iska, ©Wilag, lubiących spokój. sa > a ei 

Według nieśmiertelnego arcydzieła ST. ŻGROMSKIE- Wileńska 33 m. 1. _ Portowa 23 m. 24, łóżka niklowane”ć aanqażujemy barbie kierownika biura sprzedaży e, RORY NA R BRZ W rolach W. Z. P. 77. Oślądać od 11—3 ej.] angielskie, kreden- S s : AM ZiS. BOGU- ——— z каа ® do interesu handlowego 0 charakterze technicznym, @а Wileń głÓWNYCO: NO › М DOKTÓR s sy, stoły, szafy prowadzenia księgowości i zastępstwa właściciela. Reflektu- ileńska 38. __ SŁAW SAMBORSKI, ST. JARACZ, EUG. BODO, IRENA DALMA i inni Pocy. seansów 0 2 4, 6. Ni 1015, L. GINZBERG MWAAWAM |” ei 
jemy tylko na osobę poważną, bez nałogów i pracowitą— 

„HELIOS* | „URODA ŽYCIA““ 

przyjmuje od 11—12 4% pokój frontowy, 

i od 5—6. Choroby umeblowany, z uży: 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

  

  

  

wykwalifikowaną należycie i o dobrej opinii. Obowiązuje 
wkład od 3.000—5.000 zł. gotówką do interesu, aby za* KiNO-TEATR 
gwarantować intensywność pracy i inicjatywę dla pomyślne- 
go rozwoju interesu. 
dług umowv. 

  

    
   

; , Niemiecka 4, tel. 222 dla „A S*. 4 В RÓŻ | am” ) . (0 Е Do | 
818:?:‚2&2 ris k do pensji i wa* EACH ił a m Mogał ży: W AA NE: Posągowa aka Kone sia TALMADŻE Ex uzywany BD ZR sy 

г i: i ie. — i efektowny amant jęan „Życie na pokładzie luksusowego jachtu. — owoczesna Wenera”, wycho- © jąc iešci i 
R ML ! Wilefiska 38. dząca z piany morskiej, — Cudowny Łazurowy Brze” na Riwierze oraz Algier Seansv 0 0. 4. 6 8 i 1045. 8 BE kosmetyka dB wake se ME R se onodi 

D KAT UKE IS ; Lazilėni Spal ržawia 

* r DZIŚ! Film ze Złotej Serji Polskicj! Z Z dzielni". Wiadomość: ii R dd 

: 1 Ё GRZE$ZNA MIŁOŚĆ OGEBAREC | A właścicielki maj. Mar- 
s . IANINA i FORTEPIANY 5 У, 5 NE Racjonalnej Kosme- a: (kucie, przy ul. Su: 
u światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie maa KINO-TEATR paka i S RO ORA Cate Solik aj STRUGA tyki PR OŚRODEK —] bocz ой y : : > в „Pokolenie Marka Ś vida”, roli głównej królowa polskiego ekranu + no, : ; > K Н E akis DLE JADWIGA SMOSARSKA, MISS POLONJA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA Mickiewicza 31 m. 4.| dużego majątku, ° a » *SOMMEREELD etc | „NKOLLYWOOD" | 9r3z szaruiący TADEUSZ WESOŁOWSKI, kwiat stołecznych scen Į i kobiecą kon- menkai, sia, NAŁĘCZÓW 
в Wilno, @ BOGUSŁAW SAMBORSKI JÓZEF  MAŁYSZEWSKI i FRANCISZEK [O(Q serwuje, dosko- | od Wilna 30 kin, | pracę ładnie położo- 
g K. Dąbrowska ul. Niemiecka 3, m. 6,8 DOMINIAK. Mnóstwo sensacyj! lmponująca bitwa eskadry lotniczej. nali, odświeża, usuwa PAR Bie“ ine, blisko parku za- || 
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Stała gaża i prowizje ód obrotu we: 
Oferty pismienne należy składać do Biura „HELIOS“ 

Jutro premjera! Atrakcyjny przebój erotyczny! 

99W E PA 88 g* (Bogini Miłości) 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
eton 567. Przyjmuje 
od 8do 1 iod 5do8 

  

    

  

  nowsze zdobycze ko- 
  

PO LSKIE KINO 

„Wanda” 
DZIŚ! Arcydzieło według powieści AL. DUMASĄ w nowej edycii 1930 r. 

HRABIA AKONTE-CIHRI$TO 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od gi 10—8 

W Z. P. 43 
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pa ekranowy Oraz zasilany wprost z sieci oświetleniowej 
Dogodne warunki. bez akumulatora i baterji. 

  

  

" BEORGE GIBBS. 

% Żółty ptak 
Rozmawiali swobodnie spacerując 

po pokładzie do późnego wieczora i 
na prośbę Doris, zjędli razem obiad w 

saloniku. Rizzio był bardzo opanowany mawiających. : cej interesowało. oznajmił jej na powitanie Rizzio. — Windenbergu, gdyż Rizzio wspomniał odpędzić straszne widziadła. Nie, byle - uprzejmy i miły. Doris dowiedziała — Dobrze, — mówił oficer angiel Po południu yacht znalazł się na Nie wiem, co pani o tem myśli, ale że właśnie tam „Żółty ptak* przylaty tylko nie zabójstwa! Cyryl nie byłby 
się o generale von Strombergu, głowie ski, — przepraszam, że niepokoiłem wodach będących już pod. niemieckim radziłbym pani zaufać mi i oddać swój wał zawsze. Zdawało się jej, że Rizzio zdolny do podstępnego morderstwa! tajiego wywiadu cesarstwa  niemiec- 
kiego, o aerodromie w Windenbergu i 
perjodycznych wyprawach  „Żółtego 
ptaka*, które trwały już od poprzed- 
niej zimy. 

Następny dzień rozpoczął się spo- 
kojnie. Doris wyszła na pokład dopie 
ro koło południa. Ale przed drugiem 

należał do angielskiej floty. W sercu 
Doris zabłysła nadzieja. Może Anglicy 
znajdą jakąś nieformalność w doku 
mentach yachtu, zatrzymają go i od 
prowadzą do angielskiego portu. Z 
naprężonemi nerwami czekała, co bę- 
dzie. Słyszała głosy i nawet słowa roz 

pana. Życzę szczęśliwej podróży. Do 
widzenia. 

Nigdy angielski język nie 
się Doris tak miłym. Ale rozpacz ogar 
nęła ją, gdy zobaczyła odjeżdżającego ° 
oficera. Maszyny zaczęły znów praco 
wač i „Sylfida“ ruszyła naprzód w 
dalszą drogę. 

BREMA GC 

@ ŁĄDAJCIE R 

Prow, A, PAKA. 
i ia kai a 

wydał, 

  

  

  

wskutek 

wypłata złotych 

mūieni zastępcy.     

chce uratować Cyryla, musi wykorzy 
stać swój pobyt na yachcie i oczaró- 
wać Rizzia i wyciągnąć od niego jak 
najwięcej niezbędnych wiadomości do 
ułożenia planu postępowania. Ale nie 
łatwe była to zadanie. Rizzio mówił o 
wszystkiem, prócz tego, co ją najwię- 

nadzorem. Rizzio spędził dużo czasu 
przy aparacie nadawczym radja. Doris 
słyszała cały czas suchy trzask radjo 
masztu. \ 

Po obiedzie Rizżio poprosił aby 
odeszła do kajuty i położyła się spać. 
Znów zamknięto za nią drzwi na klucz 
Rozpacz ogarnęła młodą dziewczynę. 

dali widać wielkie okręty, stojące na 
kotwicach. Widocznie byli już w zato 
ce i zbliżali się do celu podróży. To- 
warzysząca Doris miss Maden' nie 
chciała odpowiadać na jej pytania, do 
tyczące portu, do którego jechali. 

— Zaraz będziemy w Bremie, — 

los w moje ręce. 
Nie mam innego wyjścia, — 

odpowiedziała spokojnie. Co będziemy 
robili? 

— Muszę rozmówić się z władzami 
portowemi, które zaraz tu przybędą. 
Potem pojedziemy na dworzec i stam 
tąd pociągiem do Windenbergu. 

  

Korzystne warunki, udział w zyskach, 
podwójna wypłata w razie śmierci 

nieszczęśliwego wypadku, 

miesięczne począwszy od .3 złotych. 

  

ERMUEZIAKEE 
Ą Letanze pemysc w złocie, składki 

Przyjmuje: os 9—12 
od 4—6. Oliarna 

m 5. 

co sama uzna za:stosawne, po dłuż 
szym namyśle. 

'Na uwagi Rizzia dotyczące piękne 
go krajobrazu rozściełającego się za 
oknami pociągu, Doris uśmiechnęła 
się i zaów powróci'a do swych rozmy 
ślań. Cyryl musiał być również w 

żałował później tych słów, w każdym 
razie nie chciał już więcej odpo 
wiadać Ina żadne jej pytania, dotyczą 
ce sprawy, dla której jechali. 

Doris usiłowała zdać sobie sprawę 
z sytuacji w jakiej mógł się znajdować 
Cyryl, po przyjeździe do Windenber 
gu. Wszakże wykonał rozkaz, przysła 

      

    

  
dębowe i t. p. Do- 
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AutolbuSs Do sprzedania 

  

Biuro Ogłoszeń 
Uagra Warszawa, Se- 
natorska 12, PRZEDAMY lub 

zamienimy ma- 
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Niniejszem zawiadamiam Szanowną 
" klienielę, že 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

  

BM Zakład przyjmuje wszelkie roboty 
w zakres krawiectwa wchodzące, 
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jenne tajemnice Niemiec, može plany | 
fortec, lub recept gazów trujących? A 
może coś jeszcze straszniejszego... za 
bójstwo jakiegoś generała lub innego 
dostojnika... być może samego  cesa 
rza? 

Doris drgnęła i zamknęła oczy, aby 

Koniecznie, koniecznie musiała mu 
dopomóc, przygotować zeznania. Jeśli 
podejrzewają go, to naturalnie nie 
uprzedzili go o jej przyjeździe. Ca się 
stanie, gdy nagle ujrzy ją przed sobą? 
Myśli dziewczyny mąciły się. Ach, gdy 
byż mogła dać znać amerykańskiemu 
posłowi w Berlinie. śniadaniem na horyzoncie ukazał się Gdy torpedowiec zniknął z oczu, w Przez całą noc nie mogła zasnąć n rzez mar iemiecki f žli 

: у p L › : Z ąč, narza niemieckiego, Gdyby to było możliwe, to t dym i szybko wyrósł statek wojenny zamku zgrzytnął klucz i zapukano do drżąc przy najmniejszym hałasie. ROZDZIAŁ XIV. Świadczyło to na jeno korzyść. Jeśli a a w Windenbergu „2 angielski, który skierował się wprost drzwi. Na progu ukazał się John Riz- "Przez okno | iliiminatora zobaczyła podejrzewano go o zdradę, szybkie zwolą jej na nic. Ale i tutaj w szybko na yacht. „Sylfida” nie zatrzymywała 
się aż dopóki torpedowiec nie wystrze 
lił. Pocisk padł przed dziobem yachtu, 
podnosząc słup wody. Maszyny zatrzy 

,_ inały się momentalnie. Rizzio podszedł 
_ do Doris stojącej na pokładzie i obser 

" wującej z natężeniem torpedowiec. 
— Miss Mater, — rzekł, krótko — 

proszę panią zejść na dół do kajuty. 
Spojrzała w jego stalowe oczy i 

  

zrozumiała, że sprzeciwiać się nie moż dan'a Włoch był niezwykle miły i usi prędzej ubrała — mówił przez drzwi jąc możliwie najwięcej milczenie. Naj Na chwilę ogarnął ją strach - siedziała, wcisni : od: as ea : o Say, «.„ pierw chciała dowiedzieć się czego od S S UC ME Z U eta w kat samochoduy na, w milczeniu odeszła do swej kajuty łował rozerwać swą towarzyszkę po- dyzurny marynarz. — Za pół godziny niej ua Žala, RAB dało się jej, że czytał jej myśli. i usiłowała uspokoić rozkołysane ner | Niewidzialna ręka zamknęła za nią na 
tychmiast drzwi na klucz. Poprzez szy 
by iluminatora widziała, jak spuszcza 

"Mo z torpedowca małą łódź, która skie 
 -„rowała się ku yachtowi. Torpedowiec 

zio. 
— Ciągle muszę panią przepraszać 

— rzekł żartobliwie. — Ale pani rozu 
mie, że nie mogłem postąpić inaczej? 

— Jestem w pańskiej mocy, — 
„szepnęła smutnie, 

— Ale pani przyzna mi, że nie wy 
korzystuję sytuacji? 

Doris wzruszyła ramionami i z Riz 
ziem wyszła na pokład. Podczas śnia 

dróży i rozproszyć jej smutne myśli. 
Doris była bardzo zamyślona: starała 
się ułożyć plan dalszego działania. Naj 
ważniejsze było to, żeby się nie stracić 
i nie przestraszyć. Zrozumiała, że jeśli 

ciemną masę stojącego obok „Sylfidy* 
okrętu wojennego. Słyszała niemiecką 
mowę. * 

'Wkrótce dźwięki rozmów ucichły i 
znów „Sylfida* zaczęła płynąć. 

Doris zasnęła wreszcie. Głośne stu 
kanie do drzwi obudziła ją. Poprzez 
szyby iluminatora zaglądały promie 
nie słońca. : 
* — Hr. Rizzio prosi, žeby się pani 

będzie pódane śniadanie. 
[Doris posłuszna zaczęła się ubie- 

rać. Idąc do saloniku wyjrzała przez 
iluminator i zauważyła że  „Sylfida* 
płynie po spokojnych wodach, a w od 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Von Stromberg i Rizzio. 

Droga do Windenbergu wydała się 
Doris nieskończenie długa. W pociągu 
mieli zarezerwowany, oddzielny  prze- 
dział. Włoch był uprzedzająco grzecz 
ny i wesoły, całą drogę mówił bardzo 
dużo, ale Doris czuła wiszące nad so 
bą i Cyrylem niebezpieczeństwo i zde 
cydowała, że najlepiej zrobi, zachowu 

nadzieję, że jej instynkt dopomoże do 
wyplątania siebie i Cyryla z sideł. 

W każdym razie postanowiła sta- 
nowczo, że nie powie nic poza tem, 

T 

wykonanię rozkazu musiało zniweczyć 
podejrzenia. Przecież jasnem było, że 
zdrajca nie zjawiłby się dobrowolnie, 
aby włożyć pętlę na szyję. 

Generał von Stromberg nie mógł 
się domyślić, że Cyryl miał inne je 
szcze polecenie, które postanowił wy- 
konać za wszelką cenę. Doris podnio 
a oczy i spotkała ciemne źrenice Wło 
cha. 

Ale Włoch uśmiechnął się spokoj- 
nie i odwrócił głowę. 

Jakie polecenie mógł mieć Cyryl 
od rządu angielskiego? Widocznie cho 
dziło o jakieś tajne wiadomości, wo- 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilefiškie“ Kwaszelna 23. 

pedzącym pociągu, 
przedsięwziąć? 

Na platformie małej stacji, spotkał 
ich oficer niemiecki, zaprowadził do 
zakrytego auta i wydał rozkaz szofe 
rowi. Samochód minął wioskę i wje- 
chał do lasu. Rizzio rozmawiał z ofi 
cerem o podróży i niewygodach, fakie 
musieli znosić w drodze. O celu przy 
jazdu nie mówiono ani słowa. Doris: 

czy mogła coš; 
у 

wy. Najważniejszem jest — powtarza 
ła sobie, nie stracić męstwa i panowa 
nia nad sobą. 
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