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Canossa opozycji w 
Bolszewji, 

W Moskwie ogłoszono nader cie- 
kawy list podpisany prztz grupę opo: 
zycjonistów, mędzy innemi przez Ka: 
mieniewa, Zinowjewa, Įewdokimowa i 
Łaszewicza, w którym podpisani pro- 
Szą O przyjęcie powrotne do partj, 
przyznając się do peprłnionych błę- 
dów w swej walce z C K  Podpisa- 
mi epozycjonmści z Kamieniewem i 
Znowjewem na czele reprezentują w 
szaregach opozycyjnych grupę Oper- 
tuni tyczną, która zaskoczona wyklu. 
czeniem z pariji zdecydowała się 
pójść do Canossy. 

Lst ten nie jest pierwszą próbą 
przebłagania Stalin=, Kamieniew w 
kilku mowach na XV zjeź izie partji 
robił aluzje ugodewe, które jednakże 
spotkały się z stanowczym Sprz ci. 
wem kierowniczych czynników w par. 
tji. List obecny jest całkowitem przy- 
znaniem się do błędów i potępieniem 
poprzedniej działalności opozycji 
Treść jego jest następująca: 

| — Rezulucja Zjazau w sprawie о- 
pozycji stawia wobec każdego z 
członków byiej frakcji opozycyjnej 
zagadnienie oalszej pracy dia rewolu 
cji proletarjackiej. Służyć tej sprawie, 
której pod kierownictwem Lenina 
slużyliśm' przez dziesiątki lat, nie- 
masz możności poza W. K. P,, ani 
"łeż w drodze organizacji nowej par- 

tj. Bez wzglądu węc ma ciężkie wa- 
runki, stawiane nam pr ez Zjazd, po- 
mimo silnego przekonania z jakiem 
jroniliśmy swych poglądów wcb c 
Zjazcu, jesteśmy obowiązani podpo- 
sządko +ać swą wolę i goglądy woli 
i poglądem Pariji, gdyż jest ona je- 
dyną kierewniczką rewolucji proleta- 

‚° ujackiej, jedynym najwyższym sędzią 
w kwestji, co jest pożyteczne a co 
szkedliwe dla zwycięskiego pochodu 

* rewolucji Obow ązani jesteśmy Sta» 
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„kąć w obronie uchwzł Partii, jej Zjaze 
du, narad i jej C. K, 

Uważamy za błedne i potępiamy 
jako przeciwieninowskie pog'ą dy, we- 
dług których zwycięskie busownictwo 
socjelistyczne w Z S. S. R. jest nie- 

, możl we oraz bierące w wątpliwość 
socjalistyczny charakter naszej rewo- 
jucji i naszego przemysłu, oraz 80- 
cjalistyczne drogi rozwoju włościań: 
stwa w warunkach dyktatury proletar- 
jatu i wreszcie 8am f.kt istajenia dy« 
ktatury proletaijstu w Z. S. S. R. 
(Th-:midor). 

Uważamy za swój główny błąd 
to, że w walce przeciw C. K. wkios 
czyiśmy na drogę istotnie zagraża- 
jącą utworzeniem nowej partj, Uwa- 
żamy również za błąd m:sz sposób 
działania dnia 7-go listopada: zawład- 

„ mięcie gwałtem salą P. litechniku, orga- 
nizacja nielegalnych drukań i t. p. 

Kto usłuje utworzyć własną par- 
tię przeciw W, K, P, w sposób nie- 
umkniony staje w opozycji do Ko- 
minterou i do Z S, S R. i bezwzglę- 
dnie będzie popchnięty do obozu ich 
wrogów. Dotyczy to nietylko W. K. 
P., ale i wtzystkich scekcyj Komin- 
ternu A więc uznajemy za błąd łącz- 
ność swą z grupą Masłowa i Ruih 
F,sher i stosuoki te zrywamy. Co sę 
tvczy Korsza, Suwarina,  Rosnera, 

presałką ysaztową ś zł. 

Fikcja dyktatury proletarjatu. 
PRAGA 28;XIl PAT. Nar dni Listy ogłaszają wywiad swe- 

go mos«iewskiego korespondenta Kostowa z Trockim, który 
zaznaczył, że obecny ustrój Rosji sowieckiej jest dyktaturą osób, 
a nie dyktaturą proletarjatu Wyniki rewolucji wyrażają się w 
zastąpieniu dawnego systemu kapitalistycznego przez nowy system 
ekonom czny <NEP, (Nowaja Ekonomiczeskaja Politika), ktėry 
stworzył nową burżuazję zarówno w miastach jak i na wsi. 
Nowa polityka ta wytwarza po wsiach coraz to wzrastającą 
liczbę zamożnych chłopów, podczas gdy w miastach kupcy i 
spekulanci zawładnęi 70 proc handlu wewnętrznego Fakty te 
dają podstawę do twierdzenia, że spekulacja stanowi obecnie: 
główną sprężynę całego wewnętrznego życia ekonomicznego Ros 
sji Sowieckiej . 

Trocki powiedział dalej, že co się tyczy druglego wažnego 
punktu programu rewolucyjnego, to jest wyzwolenia robotników 
— możną stwierdzić, że proletarjat najbardziej odczuwa skutki 
kryzysu ekonomicznego. Liczba godzin pracy zwiększyła się z 
9:ciu do 10 ciu, przyczem większość fabryk ma płace przeraźlin 
wie niskie, niewystarczające do zaspokojenia najbardziej elemena 
tarnych potrzeb robotnika. Trocki oświadczył że nie zna innego 
kraju w którymby sytuacja klasy robotniczej była tak opłakana 
jak w Rosji, co do której uważają, że jest pod panowaniem 
praletarjatu, Trocki nie dąży do przewrotu, lecz atmosferę sprzya 
jającą przewrotowi stwarza st.nowisko nowej bu.źuazji Trocki 
dodał, że nie chce zakończyć swej karjery polityc nej ani przez 
kompromis ani też na Syberji, a chociaż przeciwnikom jego nie 
są obce te wszystkie rzeczy, nie przypuszcza, ażeby pragnęli -go 
się oni pozbyć Zresztą — zakończył Trocki swój wywiad — 
wszystko jest możliwe, 

10 rocznica Sowietów na Ukrainie, 
MOSKWA, 28 XII. PAT. W Charkowie, Kijowie, O tesie i inaych 

miasta:h Ukrainy urządzono uroczyste obchody z okazji 10 tej rocznicy 
wprow=dzen'a ustroju sowirckirgo n+ Urrainie, 
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Bilans polityki zagranicznej Niemiec, 
BERLIN, 28—Xi. PAT. Organ nieri:cko-narodowy D.u'sche Tage- 

szeituog ogłasza dziś artykuł ujmujący całoroczny bilans polityki zagra- 
nicznej Niemiec. Omawiając sprawę Locarna i udziału „Niemiec w Lidze 
Narodów, autor wchodzi do wniosku, że wstąpienie Niemiec do Ligi 
Narodów. doprowadziło tylko-do. żego._iż Niemcy —biorą udział | 
grze poltycznej, prowadzonej przez wielkie mocarstwa, same bawiąc sig 
w odgrywanie roli wielkiego mncarsiwa. 

Niemcy traktewane są pozornie w G:newie jako równouprawnione: 
ale zmuszane są do znoszenia w dalszym ciągu niegodnej sytuacji, w ja: 
kiej się znajdują. Skoro tylkosprzedstawiciel Niemiec wyciągnie w Gene- 
wie jaki weksel locarneński i zażąda czegoś  konkreinego,  natrefia na 
mur opozycji. W marcu Niemcy ustąpły tak _ dalece życzeniom Francji i 
Anglji, że rozpoczęły politykę zbliżenia do Polski, a przymusowe skut.i 
tej polityki coraz silniej muszą odczuwać. Artykuł kcńczy się oświad- 
czeniem, ża istotaie Niemcy w Lidze Narodów zjednały sebie najrozma- 
itsze sympatje, sympatje te jednak nie zaznaczyły się w żadnych ko- 
rzystnych faktach. 

Ugoda franko-hiszpańska w sprawie Tangeru 
PARYŻ, 28 XII —Trwejące od kilku miesięcy rokowania francusko 

hiszpańskie w s„rawie Tangeru doprowadziły do porozumienia. H szpanja 
zrzekła sę żądonia, aby Tanger wcielono do strefy hiszp.ńskiej w Ma- 
rokku i postanowła się zadowolić kierownictwem policji, oraz współu* 
działem W zarządzie poriu. Umowa fraucusko-hiszpańska ma być szczegó.” 
łowo opracowana i podpisana w ciągu stycznia Treść umowy ma być 
przesłana Aagifi i Włochom przyciem Włochv mają być zapros”one do 
współudziału w administracji miasta i okolicy Tangeru. 

Przygotowania do konferencji rozbrojeniowej, 
PRAGA, 28 XII. PAT. Bohemia donosi, że w kcńcu stycznia odbę- 

dzie się w Pradee narada kilku członków komisii przygotowawczej konia- 
Roland-Gcb ta i in. ngdy nic wspól- rencji roz*rojeniowej przy udziaie delegata H słandji R-utgersa, Pulitisa 
nego z mimi nie mie| śmy. 

Prosimy Zjazd © pozwolenie na 
powrót nam do Partji i danie nam 
możności wzięcia udziału w cedzien- 
nej pracy praktycznej." $ 

Jak hist zostanie przyjęty przez 
Ceutralay kositet pattji komunistycz-" 
nej narazie: nie: wiadomo. Wiele jede 
nsk jest danych na to, że Stalin na- 
uczony peprzeaniem doświadczeniem 
nie będzie wspaniałomyślcy i błędów 
nie przebaczy i pokuty nie przyjmie. 
Któż mu bowiem zaręczy, że po kil- 
ku miesą.«ch pokuiujący Ieaderzy O- 
pozycji nie rozpoczną na nowe ken 
spiracyjnej robety, % której zdaniem 
C.K. ciągnie zyski jedynie „trzecia 
siła”. 

List opozycji błagający o powrotne 
przyjęcie do «żłobu» jest doskonałym 
przyczynkiem dla charakterystyki pa- 

' mujących w Bolszewji rządów i tej 
atmosfery, w jakiej pogrążone są 
szczyty oligarchii: komun stycznej. 

Losy 5 4. 
Przed kilku dniami depesze zaalarmowa* 

© zatonięciu amerykańskiej łodzi poawod- 
nej S 4. Axcja ratownicza prowadzona ener" 
gicznie przez departament marynarki stwier: 
dziła, że w kadłubie łodzi znajdują się żywi 
marynarze załogi, 

Prace nad wydobyciem z głębin szcząte 
„ków S 4 utradnią niesiychane barziiwę 

morze. Wylewanie oliwy, bevzyny pomaga 
niewieje a tymiczagem marynąrzom  Zitajdu- 
jącym się na dnie morskim brakuje powie« 
trza i jedzenia, Porucznik Fitch jeden z 6 ciu 
pozostałych przy życiu za pomocą uderzeń 

| w ściarę łodzi prosił nurków sprobować а0- 
| starczyć Duielki z tlenem 1 jedzenia przez 
otwory Od aparatów wyraucających miny, 
Próby te jednak się nie udały. Jeżeli w cią. 
gu najbliższych godzin nie uda się podnieść 
łodzi na powierzchnię, zatopieni marynarze 

zginą okropną Śmiercią, 

(Grecja), H »lsti (F.nlandja) oraz min. Benesza. Obrady potrwać mają kalka 
dni, gdyż chodzić będzie © opracowanie ostatecznego Sprawozdania na 
sesję parlamentarną komisji przygotowawczej - konferencji rozbrojeniowej 
zweływanej w lutym 1928 r. do Gznewy. 

Żapowiedź wielkiego przemówienia Poincare, 
"PARYŻ, 28 XII. PAT Matia przypominając, że Poincare zamierza po 

zakeńczen u bieżących f-'j świątecznych przedstawić we wielkiem prze- 
mówien u zasadnicze linje programowe polityki zewnętrznej i wewnętrznej 
rządu francuski go, donosi, że wczoraj Peincare odbył w tej sprawie nara. 
dę z Briandem, Painievem, Herriotem i Sarrautem. 

H vas donosi, że wczorajsza narada Poincarego z kilku współpra: 
cownikami nie miała charakteru politycznego jak utrzymują niektóre pisma, 
Narada była zresztą bardzo krótka i miała na celu jedyaie załatwienie 
szeregu drobnych spraw w celu odciążenia poządku dziennego dzisiejsze- 
go posiedzenia rady gabinetowef. 

L GALER 

Zgon znakomitego psychjatry profesora 
Bechtieriewa, 

MOSKWA, 28 XII Znany psychjatra, akademik Bechtieriew zmarł na. 
gle na anewryzm serca, przeżywszy lat 70, 

Profesor Włodziraierz Bzchtieriew urodzony w 1857 r. był jednym z 
najwybitniejszych psychoneurojogów, W 1893 r. obją! katedrą w Peters 
burgu. Po rewolucji 1905 roku otworzył w Petersburgu własny  instyiut 
naukowy psycho-neurologiczny. Drukował wiele prac z zakresu psychjatrji, 
anatomji mózgu, fizjolegji i patolegji układu nerwowego, powoływany był 
często na eksperta sądowego. в : 

Brał żywy udział w życiu politycznem * inteligencji rosyjskiej przed 
rewolucją 1917 r. 

Krwawe egzekucje w Chinach. 
HONG:KONG, 28 XII PAT. Ksęża, którzy zostali uwelajeni z wię- 

zień opowiacają, że z okien więziennych widzieli jek odbyw: ły się egze- 
kucje, dokonywane przez komunistów we wszystkich miastach okręgu 
Hui Luk-Furg, gdzie istnieje jeszcze kompletna organizacja sowiecka, Księ- 
ża ci wyrazili opinje, że w ciągu ostatnich dwuch miesięcy tracono dzien» 
nie conajmniej po 150 osób. Głowy straconych zatknięto na murach oka- 
lających siedziby komunistyczne. Członkowie organizacyj komunistycznych 
składają się przeważnie z młodych chłopców i dziewcząt w wieku od 15-tu 
do 18-tu lat,   

W aprzedeży dztalirznej cena pojedrtysęgo n -re 16 ZFGaZY. 
Oplata posztowa miszesona ryt:zauttem. ё 

Reda kcja iędepiećw miezamewionyeb ule zwraca. 

   

    

PARAROWISZE — «l, $zosowa 172 
BFASŁAW — el. S-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Oem. Berbeckiego 16 
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ODDZIAŁY: 

fednoszpaltowy na stronie 
n-ch są 

Komu na tem najwięcej zależy. 
Jest faktem już dowiedzenym nie- 

zbicie, iż rząd SSSR. i Komintern są 

jednym wspólayn. organem w pod 

stawach swych 'nierozdzielaym. Na 
'czem wszakże polega ta wyjątkowa 

Elastyczność dyplomacji sowieckiej, ta * 

polityka nawpół przebiegła, na poły 

bezczelnie aroganck:? Atut dyploma- 

cji sowieckiej leży w podziale i '„ot- 
młeżewanji” rządu sowieckiego ed 
poczyn:ń i zadań Kominternu, w wy* 
padkach gdy tego polityka zagranicz= 

ma Sowietów wymaga. Bz:zczelność 
zaś ma swe źródło w iodwadze ofi- 
ejalnego: „nic nie mamy wspólnego z 
Kominternem“; 

Bezczelność prowokacyjua Sowie- 
tów dała się nam poznać najbardziej 
w ostatnich czasach naprężcnego 
konfliktu polsko-litewskiego, w sta: 
nowis! u.t. zw. republik niezależnych 
sow e:klch. Zachodzi tu analogia z 
Kominternem. Te cficjalnie pėlnieza 
leżne republiki, jak naprzykład Biało» 
ruska, czy Ukraińska, w każdym mo- 
mencie mogą się stać zupełnie «nie: 

zależne», o ile tego wymagać będzie 
polityka Moskwy. Wtedy one działać 
mogą na «wlasną rękę».—Są to frag" 
menty tych niezliczonych w dyploma« 
cji sowieckiej wyblegów, które dają 
swój wyraz w powszechnie już niemal 

ludowem przysłowiu i pojęciu Euró- 

py: bolszewikom wierzyć nie możnal 
jeżeli jednak nawet nie wierzymy, 

- musimy niestety to wszystko znosićl 

Jeżeli zwrócimy uwagę na dwie 
sąsiadujące z nami republiki komuni- 

styczne — Białoruską 1 Укга вКа — 
to spostrzetemy, że stanowią one сеё 

5 'g6 pO! ja, „buf-rami i
w ‚ 

ok 
Kominternu. Przytem „są te placówki, 

Charakterystyczuą ich ce.hą jest, że 
z natury swej zależności od Moskwy 
nie utrzymują z Polską stosunków 
bezpośrednich dyplamatycznych, a w 

zależności od Kominiernu — znałcu- 

ja się z nami w stanie faktycznej 
wojny, nieraz stokroć razy stroszniej- 

szej niż głośny 'w Europie oficjalny 
stan wojoy pomiędzy Polską i Litwą. 

O:tatnio mamy do zanotowania 

wystąpienie przew dniczącego Rady 

Komiserzy Ludowych Bał.rusi Sc- 
wiecziej, towarzysza Knoryna na 
zjeździe lokalnej partjj komunistycz- 

nej. Wystąpienie to było szeregiem 

niesłychanych obelg, oszczerstw, Za» 

rzu'ėw i prowokacji pod adresem 

Polski, niedopuszczalnych wprost w 
stosunkach międzynarodowych. A 
właśnie te najbardziej bezczelne 

ustępy tyczyły sprawozdania z goli- 

tyki zagran cznej Bi.łoruskiej „Repub- 
liki Sowieckiej. J:żeli chodzi o stałą 
wytkniętą  linję działania Białorusi 
Sowieckiej w stozunku de Polski, 
nie potrzebujemy wspominać dywer: 
sji, niezliczonych afer  szpiegowska- 
agitacyjnych w Wileńszczyźcie, Hua. 
mady i t. d., bo są to rzeczy, które 

już bądźcobądź minęły, 

natomiast przytoczyć i 

przyjęte de wiadomości _ przez 
przedstawiciela rządu _ mińskie- 
ge sprawozdanie Komunistycznej 
Partji Zachodniej Białorusi, istnieją: 

cej nielegalnie w granicach Polski, I 
rezolucje powzięte w Sprawie tego 
sprawozdania przez dygnitarzy 80 
wieckich na zjeździe partyjnym w 
Mińsku w końcu r. b. Nawołuje się 
tam poprostu otwarcie do zbrojnego 

powstania. Alarm wszczęty przez 
eficjalne czynniki mińskie z powodu 
konfliktu polsko-litewskiego jest ró- 
wnie niezmiernie dla tej linji postępo- 

wania charakterystyczny. Popieranie 

Voldemarasa, tego uosobienia do nie- 

oficjalnie 

nadawsa jeszcze faszystowsko-reakcy|- 

nego burżuje, napaści na socjalistów 
litewskich, którzy szukają zgody z 
Polską, wreszcie dz!siejsze stanowi- 

sko prasy mńskiej wobec. decyzji 

Rady Ligi i mających się odbyć ro- 
kowań pslsko-litewskich — powinno 
nas bardziej interesować niż głosy 

urzędowych «lzwiestji>» i oficjalnychę 
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Wystarczy G 

czynników moskiewskich. To bowiem 
co Maskwa powiedzieć nie może, 
Mńsk, czy «u reiński» komunisty 
czny Kijów mówią za nią, a mówią 
właściwie to, co Moskwa myśli. 

A ce piszą dziś w Mńsku? Dziś 
Voldemaras stał się znów nejwigk- 
szym wrogiem „ludu pracującego", 

jest tym burżujem, który sprzedaje 
lud litewski obszarnikom polskim, 
Taki ;paroksyzm gniewu wywołuje 
zawsze w Mińsku najbłahsza wiado» 

mość, ub zgoła kaczka, © mającem 
nastąpić porozumieniu pemiędzy Pol- 
ską i Litwą Staje się zupełnie jasnem 

komu najbardziej na trwaniu konfl ktu 
polsko-litewskiego zależy, kto na tem 
zarabia grubo... Komintern. 

1 'а właśnie niezwyczajna elastycz- 
ność dyplomacji sowieckiej, jaką mie- - 
liśmy spesobność obserwować cstat- 
mio w Warszawie, w Kownie, w Ge- 
newie, wykazuje system manewrowa- 

nia w zupełaej zależności od czyn. 
ników Kominternu. Ten zaś nie u- 
sypia ani na jedną chwilę, buduje A. 
nowe plany, układa newe zamachy, 
intrygi i td. : 

To co się knuje w M'ńsku, do- 
tyczy głównie Ziem Wschodnich 
Polski i Litwy Kowieńskiej, Narazie 
nie widzimy jeszcze efektywnych re- 
zultatów, złe, jak słychać, przygote- 
wywany jest tam jakiś nowy plan 
działania. Świadczy o tem wybitnie 
intensywna działalności zarówno w 
kierunku zakładania szkół agitatorów 
na granicy Polski, aktywne ść MOPR u, 
antypolskiej propagandy ogólnej—jak 
też w kierunku najaktualniejszej dziś 
sprawy; budowy komunistycznego ru- 

ny którego podwaliną 
te | Zostać ma kongres w dn. 7 lutego w 

które stale znajdują się god bronią.     
    

  
sku. Dla rozwoju tych planów 

najodpowiedniejszą glebą były do- 
tychczas niehormalnie stosunki polsko- 
litewskie, W takiej atmosferze najdo- 
godniej rozwijać możua było przej- 

rzystą taktykę: zarówno kwesijono- 
wanie przez organa „Hramady* pre- 
tensji Litwy do. Wilna, jak podburza- 
nie ludności Ziemi Wileńskiej prze- 
ciwke psfstwawości polskiej. m. 
НТУЛЕСОИЧЕЛ НОНЕННИМЕТО СЧ РУЕ ЕЕН 
Rozporządzenie © godłach i 

barwach państwowych 
WARSZAWA, 28. Xi. FAT. W 

N-rze 115 Dzienaika Ustaw Rzeczy: 
pospolitej Polskiej z dnia dzisiejsze- 
go ogłoszone zostało rozgorządzenie 
Prezydenta Rzeczplitej z dn. 13 grud- 
nia rb. @ godłach i barwach pzństwa- 
wych oraz o odznakach, chorągwiach 
i pieczęciach, Rozporządzenie a0- 
wyższe zmienia częściowo przepisy 
dotychczas w tejdziedzinie obowiązują: 
ce, wprowadza między innemi nowy 
wzór herbu państwuwego oraz cho- 
rag +i R-eczypossoliteį. ; 

Wypadek samochodowy min. 
Składkowskiego. 

Trzeci już wypadek samsche- 
dowy na terenie wojtwództwa lubel- 
skiego zdarzył się ministrowi gen. 
Składkowskiemu. Tym razem widow- 
nią wygadku była szosa w pnblżu 

rabowa, pew. Puławskiego. Samo- 
chód wpadł do rowu. Wobec nie- 
możności uzyskania pomocy ze wzglę- 
du na brak kogokolwiek w okolicy 
p. minister musiał wyciągnąć samo. 
chód z rowu przy pomocy jadącej z 
nim rodziny, 

Z gowedu uszkodzenia maszyny 
z trudem udało się p. ministrowi 
przybyć do Lublina, skąd udał się w 
dalszą drogę do Nałęczowa drezyną 
wypożyczoną ed władz kole owych. 

Nowy poseł angielski, 
WARSZAWA, 28XII. (tel. wł. Słowa) 

W dnu 1 sty_znia przybywa cio War- 
szawy nowy poseł angielski p. Erskin 
który w pierwszych dniach stycznia 
złoży Panū Prezydentowi swe listy 
uwierzytelniające, 
P. Pragier Pińska nie upodo- 

bał. 
WARSZAWA, 28XII. (Zel. wł Słowa) 

B. poseł P.P.S, Pregier po wygeśnięe 
ciu mandatu poselskiego pawtócił na 
stanowisko radcy Ministerstwa Pracy. 
i Opieki Społecznej, które zajmował 
prz d wyberami do Szjmu w roku 
1922. Wobec tego jednak, że został 
służbowo przeniesiony do Bińska p. 
Pragier złożył prośbę o dymisję, któ. 
a zośleła przyjęte. 
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Za i przeciw. 
Książka do nabożeństws jako te- 

mat obrad parlamentu. 

W. Anglfi najważniejszą ze spraw poli 
tycznyeh jest dziś kwestja książki do nabo- 
żeństwa, ksiątki modlitw. Opracowano nowy 
zbiór modlitw, w kiórym zaznaczył się wy» 
raźnie zwrot ku katolicyzmowi, Obawiano 
się, że nie przjmie tego modlitewnika epi- 
skopat anglik:ńs"i, że będzie miała zastrze» 
żenia Isba Lordów. Przeciwnie Episkopat 
“ zgodził, lzba Lordów nie zgłosiła prote- 
stów, natomiast leba gmia odrzuciła modli- 
tewnik ścią głosó ». Prasa angielska 
podkreši>, że nie spodziewano się aby sprze* 
ciw przeciw katolicyzmowi i przywiązanie 

ke a angilkafskich były w Izbie Gmin 
silne. ft > 
Cala ta sprawa jest specvficsnie anglel- 

Sbą. Dztwi aas ona i jako ludzi kontynentu 
iiiego W ek, UE zał 
pieć, aby w pracy do, cznej, gija 
brał udział patlament i aby o t+kim czy in“ 
nym stosunku człowieka do Pana Boga de- 
cydowało głosuwanie posłów. Dla ludzi z 
kontynentu niezrozumiałe jest takie zajmo- 
wanie uwagi parlamentu pracą o charakterze 

dogmatyczno-religijoym. 1 

Legja čudzoziemska. 

Sprawa frantuskiej legji cudzoziemski: 
stała się znów aktualna. W r. 1908 z so 
du incydentu z żołnierzem Legji, Niemcem 
z pochodzenia doszło do konfliktu dyploma* 
tycznego francusko-niemieckiego. Dziś ozna- 
ki są o wiele groźniejsze, "gdyż p. Painlewe 
minister wcjny francuski pocz'nił znaczne 
ustępstwa państwom cudzozl: mskłm. Pewien 
merykanin nazwiskiem Doty uciekł z Le- 

gli i schował się w Syrji, uzyskał po pew- 
nym czasie opiekę koasul tu Stanów Zjed- 
noczonych i nietylko, że nie został ukarany 
przez władzę fr ncuską, jecz uzyskał amne- 
stję i zwolnienie z Legji. Teraz znów jedem 
żołnierz Legji, Anglik z pochodzenia został 
Skaz:uy ma siedem lat więzienia. Anglja 
interwenjowała, żądzjąc wypuszczenia owego 
żołnierza. — Prasa francuska jest 
nie bez słuszności twierdząc, że jeśli mocar- 
stwa ošcenne będą mogły dowoli inter- 
(Wenjować co do wymiaru sprawiedliwości 
nad žolnierzami Legj, którzy wszyscy są 
cudzo;iemcami, to rozpadnie się karność w 
Legji i upadnie zasada na kiórej została ona 
zbudowana. Dotychczas nowowstępujący 
żołnierz do Leeji Cudzoziemskiej tracił swe 
prawa obywatela innego państwa. 

W „Prawdy“ krzywem źwier- 
cładie. 

Propaganda antyreligijna w Resji do- 
prowadziła tylko do poczucia większej goli» 
darności pomiędzy poszczególnemi wyzna- 
niami Zwierciadłem tego jest ch: ćb$ biuź- 
niercwy obrazek w ostatniej Prawdzie, cen- 
trainym organie partji komunistvcznej Obra- 
zek jest zatytułowany +jedyny front p ‚ 
(popowskij) i pośrodku z nadpisami <syn>, 
<ojciec» i «dnch» przedstawia okropne figu- 
ry będące bluźnierstwem na Trójcę św. 
«Syn» jest przedstawiony jako opasły jego- 
mość w pończochach, <ojciec» jako burżuj 
angielski w cylindrze i t d. Koło tych 
Staci przedstawione są iune figury z podpi- 
sami: pop żydowski starej włary, pop sek- 
tantów, pop martwy, pop żywy, pop Żydow-- 
ski nowej wiary i pop mahomet:ńsk. Pop 
martwy oznacza niewą'pliwie duchownego— 
Tichonowca, 2 pop żywy—karjerowicza z ży” 
wej cerkwi, Również ii u żydów nastąpił 
rozłam i część żydów religijaych  podiała 
się propagandzie bolszewickiej reformując 
swe obriędy. Jeśli teraz żywa cerkiew zbli- 
żyła się do starej pod wpływem wzmożonej 
akcji autyreligijaej i wogóle nastąpiła kone 
solidacja przedstawicieli organizacyj. rel'gij- 
nych, to mależy to uważać za objaw po» 
imyślny Wogóle dużo się pod tym wzglę- 
dem zmieniło w Sowdepji od czasu ostai- 
niego ugodowego we.wania metropolity 
Sergjusza. 

Maksym Gorkij. 

Spotykamy, w Izwiestjach polemiczn: 
artykuł Gorkiego. Bardzo ciekawy arłyku 
Widać z niego jak dalece dziś bulszewicki 
pisarz całą swą psychologją tkwi jeszcze w 
przedrewolucijnej, omal że nie w przedwo- 
jennej epcce. Gorkuj odpowiada na zarzuty, 
które mu stawia prasa emigracyjna i naj- 
bardziej go to gniewa, że nazwano go xa- 
ieżnym oa władzy, że powiedziano, że arty- 
kuły swe noci on dobrowolnie do cenzury 
sowieckiej Z „kKakaja poszłost* woła 
wściekły Gorkij. Poza tym jednym wykrzy- 
kmkiem list Gorkiego jest mięki, raczej 
przepraszający. Wspomina wszelkie repre- 
sje Cesarstwa, jako usprawiedliwienie (jedy- 
nel) czrezwyczajek I tego wszystkiego CO 

„czynili bolszewicy. Ponieważ wszystkie 
surowości caratu nie dadzą się porów- 
mė -з jednym tygodniem, jednym 
dniem krwawej perwersji Carezwyczojek, 
więc te argumenty Gorkiezo wyglądają Dla- 
do. Pozatem Gorkij porównuje boiszewików 
do P.otra l-go i powołuje się na to, że I za 
czesów Plotrą Wielkiego byli zwolennicy 
<przytcłuej staroświeczczyzny> tak jak teraz 
znajdują się przeciwnicy reform boisze- 
wickica. 

Represje antysłowackie w 
Czechach. 

BRATISLAVA, 28 XI PAT. Pro- 
kuratorja skonf.skowała 10 000 egzem- 
plarzy kalendzrza «Slavak» z powodu 
zamieszczenia antyrządowego artykułu 
ks. Hlinki, 

Potop w Marokko. 

RABAT, 28. XII. PAT. Wszystkie 
rzeki w Marokku  wzbiereją, Wody 
wylały załewając wsie i unosząc je» 
den z mostów przez co odcęty został 
szczep B:ai-Erual. Nad zalantmi о- 
kolicami krążą samoloty badając ” 
łożenie mieszkeńców. Woda doche- 
dzi do bram Rabatu. /



Przygotowania przedwyborcze. 
Rokowania w sprawie listy komunistycznej, 

WARSZAWA 28.XI (el wł Słowa) Rokowania rozbiły się z powodu nie- 
Wczoraj wieczorem odbywały sę ro- znalezienia wspólnych jhaseł wybor= 
kowamia przedstawicieli P. P. S$. le- czych. Lewica P. P. S. wycołała sią 
wicy, Niezależnej Partji Chłopskiej i 

komunistów w sprawia utworzenia 

wspólnej listy kandydatów do S*jmu. 

Narady 
WARSZAWA 28 XII (£el wł Słowa) 

Dziś zostały  wznowiene  n:rady 
przedstawicieli Chadecji, Zw. Ludo- 
wo-Narodowego i N. P. R. prawicy 

mawet z konferencji porozum'e- 
wawczej. 

Endecji. 
w sprawie utworzenia wspólnego 
bloku wybsrczego. Przedstawiciele 
Piasta odmówili udziału w tych kon- 
ferencjach. 

Narodowa unja gospodarcza stanu średniego. 
W Poznaniu zjednoczenie związ- 

ków cechów samodzielnych rzemieśl- 
ników i przemysłowców, zjednoczenie 

związków towarzystw przemysłowych 
i rzemieślniczych ziem zach. Polski, 

komitet wyborczy urzędników p-ń- 
stwowych i samerządowych ziem 
zach. Polski, oraz zjednoczenie stabu 
średniego na okręg poznański utwo: 
rzyły „Narodową unję gospodarczą 
stanu średniego”, która zrywając z: 
dotychczas” wym systemem rozpano- 
szon:go partyjnictwa i stojąc na sta- 

celu reprezentowanie stanu średniego 
i inteligencji pracującej. Obrona tych 
warstw dotychczas najbardziej po- 
krzywdzonych i zapewnienie im nale- 
żytej reprezentacji w ciałach ustawoe 
dawczych, nakazuje w chwili obecnej 
skupienie wszystkich pokrewnych or- 
ganizacji społecznych i gospodar 
czych. W tym celu wymienione orga« 
nizacje przystępują do podjęcia pere 
iraktacji ze zbliżonemi ugrupowania- 
mi, celem utworzenia wspólnego blo- 
ku wyborczego. 

uowisku współpracy z rządem, ma na . 

Zjazd rabinów i ortodoksów we Lwowie. 
We Lwowie odbył się zjazd rabi- 

nów małopolskich i przedstawicieli 
ortodoksów z udziałem 250 rabinów 

na którym powzięto szereg uchwał 
wyrażających wierność dla Państwa 
Polskiego. 

Okręg m. Oświęcima za rządem marsz. Piłsudskiego. 
KRAKÓW, 28 X PAT. Z inicja- 

tywy burmistrza m. Qśw ęcima, Mayze 
ła, edbyło się dziś w Krakowie ze- 
branie burmistrzów miast okręgu wy- 
borczego Nr 42 Oświęcim—M echów. 
Z wyjątkiem Miechowa reprezento- 

wane były wszystkie inne miasta. Pe 
wyczerpującej dyskusji, w której za- 
bierali głos wszyscy delegaci, uchwa- 
lono pęprzeć gorąco rząd marszałka 
Pilsudskiego i iść bezwarunkowo po 
linji wszystkich jego poczynań. 

TOKIU 

Zebranie bloku mniejszości w Wilnie. 
Wczoraj na ul. św. Anny miało 

miejsce zebranie polityczne Białoru* 
sinów należących do bloku mniejszo- 
ści, Przemawiali B.hdanowicz, Jare- 

Ne osób w Wilnie ma 
Według ostatnich zestawień doko- 

micz i inni. Nastrój pomiędzy zebra- 
mymi był niesłychanie opozycyjny 
wobec samego państwa polskiego. 

prawo do głosowania, 
Listy wyborców przekazane zosta” 

mavych przez Magistrat m. Wilda ły w dniu wczorajszym przez prezy” 
osób uprawnionych de głosowania denta m. Wilaa p. Folejewskiego 

do S jmu mamy na terenie m. Wilda Głównemu Komisarzewi Wyborcze- 
104 081, zaś—do Senaiu 61 716 osób. mu na m. Wilno. 

Praca przedwyborcza na terenie pow. Wil-Trockiego. 

Poczynając od dnia wezorajszego obecnie spisy te są przez komisje 
wyborcze komisje ebwodowe na terg- sprawdzane, 
nie pow. Wileńsko-Trockiego rozpo” Na całym terenie powiatu fest 95 
częły już urzędowanie. Urzędy gmiu- komisji, tak, że nakażdą gminę wypa- 
ne wykończyły już spisy wyborców i da po 4—7 komigji. 
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Sprofanowanie ołtarzą w kościele po Pau- 
lińiskim w Warszawie 

W poniedziałek o godz. 7 mia. 50 wice-rektor kościoła po-Pauliń- 
skiego św. Ducha na rogu ul. Długiej i Freta ks. Wacław Kunert po od- 
prawieniu prymarji, udał się do zakrystji. W/Ówczas to nabożni zaczęli 
opuszczać kościoł. W niespełaa 5 minut póź iej ks. Kunert przerażony 
został niezwykłym rwetesem, hałasem i krzykami, jakie rozległy się w 
kościele. Gdy ksiądz znalazł się w kościele ujrzał iż sierżant oraz kobiety 
z bractwa trzymają jakiegoś żyda i usiłują go bić, Widząc to ksiądz 
krzyknął: „Nie bijcie go!* Wzburzony tłum usłuchał. Na kamiennej po- 
sadzce Oraz na stopiiach Ołtarza Matki Beskiej Bolesnej znajdującego się 
z lewej strony Wielkiege Oltarza leżały cztery olbrzymie lichtarze i dwa 
małe—platerowane Oraz połamane Świece, Okszało się, że sprawcą spro- 
fanowsnia ołtarza jest Jakób D,mant. у 

Wszedł on niepostrzeżenie do kościoła i w czasie gdy nabożni wy- 
chodzili dokonał tego haniebnege czynu, zrzucając z oltarza olbrzymie 
gichtarze. Sprawca czyniłby w dalszym ciągu spustoszenia przy tym ołta- 
rzu, lecz w porę przytrzymany został przez sierżanta, 

Ks. Kunert, zasłoniwszy własnem ciałem Dymanta, wyprowadził go 
z kościoła i oddał w ręce najbliższego policjanta, który odprowadził go 
do II kemisarjatu p. p. 

Jak się okazało sprawcą profanacji ołtarza Dymant dostawszy się w 
1915 r. do niewoli niemieckiej, dastał tam lekkiego pomieszania zmysłów, 
dzięki czemu władze niemieckie zwolniły go do domu, Przez dwa lata 
przebywał w szpitalu żydowskim dla umysłowo chorych pod obserwacją 
dr. Wizla, ze szpitala uciekł i od tego czasu błąkał się po mieście, cza- 
sami zachodząc do żony i dorosłych dzieci, mieszkających przy ul. Smoczej 
Nr, 16. Przed kilkoma laty aresztowany był za najście jednego z poscistw 
zagranicznych, Dymant cierpiał na manję prześladowczą, i twierdził, 26 
powołaniem jego jest zemsta za krzywdy, jakie spotykają żydów. 

Zatrzymany w konsisarjacie Dymant oświadczył, że chciał się pomścić 
za pogromy żydowskie w Rumunji. 

SŁOW O 

Min. Prokope o polityce zagranicznej Finlandji. 
HELSINGFORS, 28X i. PAT. Minister spraw zagranicznych Prokope 

w wywiadzie udzielonym dzisiaj przedstawicielom prasy, zapewnił, że nie 
należy oczekiwać żadnych zmiam w polityce zagranicznej F.nlandji, która 
uprawiać chce politykę samodzielną, wolną ed wszelkich obcych waływów. 
Utrzymywzć będziemy pokojowe i przyjazne stosunki z państwami mają- 
cemi wspólne interesy z nami, jak np. z państwami z nami sąsiadującemi. 
Fimiaudja jako członek Ligi Narodów pragnie współdziałać w pracy nad 
wzmocnieniem Ligi. M nister zagrzeczył pogłoskoam jakoby Finlandja miała 
dążyć do utworzenia bloku antysowieckiego i zaznaczył, że Finlandja bę- 
dzie dążyła do wytworzenia przyjaznych stosunków z Rosją sowiecką na 
rzeczowych podstawach. 

Zniesienie wiz między Anglją a Niemcami. 
BERLIN, 28 XIi. O zniesieniu wiz paszportowych pomiędzy Anglją | 

Niemc.m: od 1 st,czma 1928, nadchodzą bliższe szczegóły, z których wy- 
nika, że wskuiek tej umowy nie są bynzjmniej zniesione inne rozporzą- 
dzemia polcyjne, dotyczące przyjazdu Nicmców do Auglji. Niemcy udający 
się do Anglji, muszą posiacać specjalne pozwolenie przyjazdu wystawione 
w konsulatach angitlskich, mają też zaopatrzyć się w papiery, stwierdza- 
łące, w jakim celu przyjeżdżają. 

а = 4 
Kiedy odbędą się wybory dó Reichstagu. 
BERLIN, 28. XII. „Berliaer Tagebiatt* wypowiada się za przeprowa: 

dzeniem wyborów do R:ichstagu przed terminem odbycia s'ę wyborów 
'we Francji, zaznaczając, ży min. Stresemann, który miał być poprzednio 
zwolennikiem jakaajpćź iejszego odbycia sig wyborów do Re'chstagu, t zn. 
dopiero na jesieni, po ukończeniu się kadencji obecnego Reichstagu, dziś 
jednak, jak twierdzi „Berliner Tageblatt", już tego stanowiska nie zajmuje. 
D>tychczas nie zajął on wyrzźoego stanowiska w tej Sprawie, a zależeć 
ono będzie od dalszych losów ustawy szkolnej, Narazie jest tylko pewnem, 
jak twierdzi dziznmk, że kanclerz Maix który pragnie doprowadzć za 
wszelką cenę do uchwalenia ustawy o szkole wyznaniowej wolałby doko- 
mać tego bez przeprowadzenia walki wyb »rczej pod tem hasłem. W kołach 
rządowych ma według dziennika, panować opiaja, że majodpowiedniej- 
szym terminem do przeprewadzenia wyborów byłby miesiąc czerwiec 
przyszłego roku. 

Zaprzeczenie Kowńa. 
KOWNO, 28 Xi. PAT. Litewska agencja telegraficzna upoważnioną 

jest do zaprzeczenia doniesieniom prasy porannej jakoby między Polską a 
Litwą została nawiązana w strefie demarkacyjnej swobodna komunikacja. 
Komunikat powiada, że stosuaki między temi państwami nie mogą zmie- 
nić sę, dopóty, dopóki nie dejdzie do porozumienia w kwestjach epor- 
mych, Pozatem komunikat litewskiej agencji telegraficznej zaprzecza wia- 
domości o osiągniętem jakoby rfiędzy L twą a Polską porozumienia co 
do wymiany przestępców kryminalnych. Rokowania w tej sprawie jeszcze 
się nie zaczęły, 

Popłauskas skazany zaocznym wyrokiem, 
KOWNO, 28 XII PAT. Litewski sąd wojeńdy postanowił włączyć by- 

ego p Sła sejmowego socjalnego-demokratę Poplauskasa do spisu Osób 
' oskarżonych o przestępstwa mo ityczne. Popłauskas — jak wiadomo znaj- 

duje się obechie w Wilnie. Cały jego majątek uległ konf.skacie. 

Nagły zgon dyplomaty litewskiego w pociągu, 
WIEDEŃ 28 XIl PAT. Dzienułki donoszą, że w póci iesznym ja- 

-dącym z Wiednia do Tryjestu zmarł narle ze M a 
skiego byt: Kae: uniwersytetu dr. Stacha ] nie Istwa litewakies 
o w Berlinie władze sustrjaczie przeprowa: zły o ję zwłok, która URE 
ziła, że przyczyną śmierci był udar sercowy na tle zwapnienia arterji. Żadnych 

Peg okucia g1 pasisiona ZO pow CA w aż liener Nen- 
a okumenty podrėžy I a jstwowe opieczętowano ! przeštauo do po- 

selstwa litemwskiego w Berlinie. " Pe war» +7 

Skład fejerwerków w płomieniach. 
BERLIN 28 Xll PAT. W wielkim domu towarowym w Kilonji (Kiel) pow: 

stał wczoraj cgromny oapłoch. Wskutek zapalenia się ogai sztucznych na pod- 
wórzu tego domu wybuchł cały skład fajerwerków. Płomienie objęły towary 
złożone na dziedzińcu. Publiczność ełniająca «ch poczęła w panice wy: 
skakiwać przez okna. Jeden z pracowników uległ ;ciężkim poranieniom. Ogień 
umiejscowiony: 

Niebywałe śnieżyce w Rosji Środkowej 
MOSKWA 28—12. —W środkowej i wschodniej Rosji rozpętały się 

burze śnieżae. Šueg lzży na półtera do dwóch metrów. Pomiędzy Orłem 
i Tułą ugrzęzło na skutek zasa 8 pociągów. Linje kolejowe Kazań—Pen- 
za oraz Symbirsk—Penza są całkowicie unieruchomione. Przeszło 30 po- 
ciągów ugrzęzło w śniegach. Podróżnym grozi śmierć głodowa. 

Lt 

Rektor košciola šw. Anny w Warszawie 
ofiarą katastrofy samochodowej. 

We wtorek w okolicy Nadarzyna pod Warszawą zdarzyła się wstrzą- 
sająca katastrofa samochodowa. 

Okałe godz. 2ej po poł. rektor kościoła św. Anny (po bernardyń- 
ski) w Warszawie ks. Antoni Kaim, wraz x ks, J O:arowskim wybrali się 
automobilem w odwiedziny do ks. Kosarzewskiego do Radziejowic, Kolo 
Nadarzyna szofer, prowadzący auto z nadmierną szybkością, zmuszony 
został nagle do zwolnienia jazdy i gwałtownie zaczął hamować. 

Na oślizgłej, pokrytej złodowaciałą skorupą drodze, auto moimental- 
mie „zarzuciłe* i samochód wpadł do rowu, przygniatając pasażerów. 

Skutki wypadku były straszne, Ks. Kaim i szofer ponieśli śmierć na 
miejscu, zaś księża  Pogerzelski i Otarowski zostali ciężko poranieni. 

Na miejsce wypadku nadbiigłi okoliczni mieszkańcy, w oczach — К- 
rych nieomal rozegrała sig katastrofa; wkrótce przybyła policja i przedsta- 
wiciele władz. - 

Cężko poiłuczonych ks. K. Ożarowskiego i Pogorzelsklego po 6- 
patrunku przewiezione do stolicy. 

Ś. p. ks. kanonik Antoni Kaim, był rektorem kościoła $w. Anny i 
dzięki jego energii i poświęceniu świątynia ta wraz ze starą, atylową 
dzwonicą została ostatnio odrestaurowana, Ks, Kaim był również prefek- 
tem w gimnazjum p. Stichowej i gim. Lorenza. 

Największa zdrada w dziejach Świata, 
W początkach styczuija ma odbyć 

się w Londynie proces o jakim nie 
słyszago w historji Świata, Jak dono- 
si londyński korespendent berliński 
„Nachtausgabe”, grupa Anglików ma 
wytoczyć r'ądowi japońskiemu pro 
ces o osiemdziesiąt msljonów marek 
złotych. Za tło do procesu służy 
wojna japońsko-rosyjska, czyli raczej 
zwy.ięstwo Japonji nad Rosją, które 
to zwyc ęstwo zost:ło poprostu przez 
Japorje kuoione. jest Gfaktem; histo- 
iycznym, że Port Artur poddał się Ja- 
pończykom, choć w rzeczywistości 
nigdy nie został przez nich zd.byty 
Fortyf kacje cytadeli, które uchodz ły 
za niezdebyte, nie były nawet naru: 
szone. Sachalin poddał się prawie 
bez walki. Flsta jagońska przepłynęła 
przez tosyjskie tereny minowe nie- 
uszkodzona i w teu sposób Japon- 
czyry wygrali wojnę. 

wiat stał wtedy przed pewnego 
rodzaju zagadką, która prawdopo- 
dobnie znajdzie teraz rozwiązanie w 
majicym nastąpić procesię. 

Trzej zdrajcy rosyjscy sprzedali 
podobno zwycięstwo fap.ńczykom. 
Po bitwie pod Mukdenem Japoński 
tejay urząd zaofarewał trzem  ofice- 
rom rosyjskim olbrzymie sumy za 
zdradę: W krót' e potem Japończycy 
wkroczyli de Horjiu Artura. Za zara” 
dę tę każdy z eficerów otrzymał wek- 
sel na 46 miljonów yen, czyli okołe 
90 miljonów таг К złotych, płatnych 
w marcu roku 1015 z zastrzeżeniem 
że Japonja nie będzie się wtedy znaj- 
dowała w stanie wojny. Jest rzeczą 
niewiadomą co się stało z pierwszym 
weksiem. Mówią że go Japonja za- 
płaciła Niema jednak — па 
to dowodu. Posiadacz drugie: 
go wekslu znikł Tak samo rzecz się 
ma z trzecim węksiem. Trzej oficero= 
wie, którzy otrzymali weksle, byli w 
rzeczywistości tylko przedstawicielami 
trzech grup szpiegowskich. Teraz wy” 
jaśniają, że ci ludzie nie chcieli zgubić 
ojczyzny, lecz mniemali, że przez 
swoje postępowanie obalą rządy car- 
skie. W każdym razie znane są na- 
zwiska trzech ludzi, którzy czynili 
starania O zrealizowanie weksli. Byli 
to hrabia Igor Tilński, Aleksander 
Teodorow i Włodzimierz Worski. 
Razem z nimi zjawia się na powier:ch- 
ui kobieta imitriiem Sonia, cudnie 
piękna dama z półświatka, będąca 
ko,banką wysokiego urzędnika z taj- 
a : 

Główną figurą po stronie japofi- 
skiej jest książę Jamagota, zwany |a- 
pońskim B.smarkiem. 

Pe dokonaniu zdrady  Wer- 
ski w towarzystwie Soni i Til- 
lińskiego udał się do Nagasaki, 
aby zrealizowcć weksie. Na konferen- 
cji w tej sprawie, przedstawiciel fa- 
pcński oświadczył, że ojczyzna jego 
nie jest w stanie płacić natychmiast, 
ponieważ traktat pokojowy nie dał 
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: Zabawę Sylwestrową zn dorostych. 

im spodziewanego wielkiego odszko- 
dowania, ma które liczyli. Rosjanie 
otrzymali trzy nowe weksle, płatne 
na okaziciela. Ale weksie mogłby 
być zrealizowane tylko wtedy jeżeli 
będą przedstawione łącznie z pewną 
umową. U nowa ta z podpisami księ- 
cia Yamagote ma do dziś dnia znaj- 
dować się w jednym z londyńskich 
safesów, Już przed niejakim czasem 
osoby zainteresowane us łowały skon- 
statować prawdziwość dokomzeniu { 
w tym celu nawiązały stosunki z po- 
selstwem japońskiem i bankiem Jo- 
kohamskim. W obydwóch miejscach 
uznano prawdzw.ść podpsu W 
umowie rząi jap:ński obowiązuje A 
się do wypłaty premji w wysokości 
trzy razy po 46 miljonów yen okazi: 
cielowi weksli i umowy. 

W międzyczasie Włodzimierz 
Worski, który posiadał jeden z tych 
weksli, został zamordowany.  Alek- 
sander  Teod.row i S'nia rósnież 
zn knęli, Żyje tylko hrabia Igor Tillm- 
ski, który przywiózł drugi weksel do 
Londynu. Było to w roku 1013. 
Tlloski szukał w Londynie wpł;wo- 
wych esubistości, któreby mu po- 
mogły do  zankasowania  wekslu, 
płataego w roku 1915. Starał się 
tymczasem o pożyczkę pod zastaw 
tega wekslu, ale Anglicy zażądali, 
by im przedstawiono umowę. Tillia- 
ski z narażeniem życia odbył pod- 
róż do Odessy, gdzie udało mu się 
odnaleźć i posąćć umowę. Newiado- 
mo |jakch użył środków do tego 
celu. Od tego czażu starzno się zmu- 
sić rząd japcūski do zapłaceniu dłu- 
gu. Ponieważ wszystkie śradki nia 
pomogły, sprawa weszła na dragę 
sądową, Jest rzeczą ciekawą czy rząd 
janrński dnnuści [do tego eroc=<u. 
USSR ARIESS TA |RAISRZAGA, | KAWA 

Samobójstwo fałszerza bank- 
netów: 

PARYŻ, 28, XII. Pat. Do Le Jour- 
nal donoszą z Monachjum, że zdwo- 
kat Oais, zaaresztowany pod zerzu: 
tem fałszerstwa banknotów, otruł się 
w mocy w więzieniu. Żona adwokafa* 
i dwie córki zażyły również trucizdy- 
L willi znajdującej sig na przedmie- 

iu, 

Nawałnica Śnieźna we 
Fi andrji; 

PARYŽ 28, XII. Pat. Wielkie ob- 
szary Fiaudrji fcaucuskieį zestety za- 
lane przez powódź. Według donie- 
sień z Ostendy, na pobrzeżu szaleje 
nawałalca śnieżna. Zetonęlo kulka 
statków rybackich. 

Katastrofa na morza Marmara, 

ANGORA, 28 XII, Pat, Według 
ostatn'ch wiadomości, ofiarą katastro- 
fy statku „Stwadje”, który zderzył 
się z drugim statkiem na morzu Mar: 
mara, padło przeszło 30 osób. 

430090000460055000009004935546650 
udnia r. b, Stowarzyszenie Tech- в 
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Absolwent Instytutu 
rutynowany pedagog podejmie się 

х ak Chocimska 31 m. 

Pedu;-giki Specjanej, 
łekćyj dla dziecka ociemnialega 
1. Od g. 3e—5 ei. 
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„Szlagier 3e7onut 

Księżniczka Czardaszka 
z udziałem ęrzepięknej 

Liany Hajd 
w tych dni»ch 

w kinis „HEL OS“. 
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 Największy szlagier sezonu! 

4 „Meęczennica -matžeistwa“ + 
w roli gł. KORINNE GRIFFITH 
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Wrażenia teatralne. 

Tadeusz Łopalewski: „Betlejem 

Ostrobramskie'. Misterjum w 3 ch 

częściach, wystawione w Reducie. 

„Betlejemki“, lub jeśli któ woli, 

„szopki“ są tak nieuniknione jak 
«gorzkie żale» i «święcone» — w iu" 
nej porze roku. ° 

Zasadnicze są dwa rodzaje „870° 

pek“ vel „betlejek“. Albo kolendową 

swoją prostetą i staroświeckością w 

równej mierze chwytają za serce jak 

rzewnym nastrojem i pobożnośc ą hoj: 

nie w sentymencie Ssxąpaną — albo 

są fylko kanwą dla przerozmaitych 
myślowych „głębokości", często idą- 

cych w parze 2 satyrą albo. z „tak 

zwanym „podkładem społecznym”. 
Do tej drugiej kategorji usiłowało 

najwidoczniej należeć, wystawiene po 

raz pierwszy w Reducie na pierwszy 
dzień Świąt Bożego Narodzenia, wie- 
czorem, „Betlejem  Ostrobramskie" 
Tadeusza Łopalewskiego. 

P. Łopalewski jest zdeklarowanym 
i gorliwym — regjonalistą. Idea re- 
gionalizmu polega na rozwijaniu kul- 
iUrejnych pierwiastków miejscowych. 
Reglonalizm jest te, nieprzyrnierzając, 

sukurs moralay (a bywa, że i tnater- 
jailny) udzielany  dzielaicom  kre- 
sowym przez centralg państwową 
i narodową. Regjonalista jest to, nie- 
przymierzając, ogrodnik sprowadzeny 

np. z zagranicy, lub z mocno cywi- 
lizowanej fakiejć dzielnicy kraju, w 
każdym razie „z dalekich stron* do 
wiejskiego dworu aby pokazał i na- 
uczył jak się stary sad owocowy pie: 
lęgnuje, jakiemi sposobami pobudza 
się go do wydajności «niesłychane |», 
nieprzeczuwanej... Bywa, że pan ogro- 
dnik (na którego wszyscy we dwor 
rze popatrują albo podparłszy ręką 
brodę albo świdrująć palcem w no: 
sie) sam jakieś «zamorskie» drzewko 
dzieś opoda! starego dworu posadzi. 
zewko: albo przyjmie się w nie 

swejskim dla niego gruncie albo ani 
rusz nie przyjmie się... Na dwoje 
zawsze babka wróży. 
„Ol, z tej samej grupy regjona- 
listów, do której p. Łopalewski na- 
jeży, mamy w naszem Wilnie pana 
profesora Stanisława Matusiaka! (Te- 
mu krzewicielowi u nas nowego, 
„niesłychanego* stylu malarskiego 
poświęcił p. Łopalewski w najnew- 
szym zbiorze swoich poczyj dłuższy 
utwór „Pieśń o wojnie i miłości" — 
co, pozwalamy sobie mniemać, świa- 
dectwem jest pokrewieństwa dusz). 

Mógłbym skorzystać ze sposab- 
ności aby zaprezentować cały, wcałe 
fuż bujny bukiet wileńskich regjona- 
listów z Bożej i Warszawy łaski... 
Ale to innym razem, 

Wystarczy na razie podkteślić, że 
pp. regjon<liści wcałe energicznie 
zabrali się ostatniemi czasy do na- 

szych „miejscowych pierwiastków”, 
prowadząc je ku racjonalaej a zarazem 
posięsowej  kuliurze. Na. p. prof, 
Matusiak pokazał nama raczej 
chciał nam pokazać na pewnym pla- 
kacie źaką Najświętszą Pannę Ostro- 
bratmską, że amśmy, prostaczkowie, 
nie wyobrażali śobie, że taka wogóle 
istnieć może na świecie! Zaś p. Ło- 
palewski napisał nam „betlejki ostro- 
bramskie'—też o jakich się nam nie 
śniło. 

Osowiedzieć? Opowiem. 
Więc, gdy sią kurtyna pedniesie, 

ujrzycie państwo ma scenie Reduty 
Ostrobramę — w trzech kawałkach. 
Front od strony kaplcy, ;z łukiem 
bramy, a po obu bokach po jednej 
kamienicy aby symulowana była ul'ca. 
Kamienice troszkę dziwne. Okna w 
nich jakby celki w plastrze miodu; z 
każdego ukna (zobaczycie państwo w 
części trzeciej widowiska) wyjdą 
aniołowie i staną 'grający i śpiewają- 
cy Przenajświętszej Dziecinie, Ładny 
to, ami słowa, dekoracyjny pomysł... 
Natomiast podnosząca się w kierun: 
ku bramy ulica jakoś dziwnie zielon- 
kawa, choć sam autor pragnął ją 
mieć, comme de raison, pokrytą Śnie- 
giem. 

Zbliża się czas „Gwiazdki*. Dzia« 
dy i baby ostrobramskie siedzą i ga. 
dają. Po jakiemu gadają? Dziecko 
zrozumie, że po regjonalnemu. 

Dziad wileński powiada da baby: 

„Babciu serdecznal!* A on:: „Pat. 
idzie tu jakiś pan w bogatym przy” 
odziewku!* To pracujący intel gent. 
Po nim zjawia się robotnik, po ro- 
botniku chłop, po chłopie kulawy 
inwalida z ostatniej wojny. 

Chłop skarży się na swą 
Monologuje np. w ten sens: 

W jesiennych wichrów czas 
Dzwoni mój pług o głaz, 
Kofi, krótko spięty w uzdzie, 
Ciągnie po twardej bruździe 
Losu mojego płig. 
Za nim stygmaty bosych nóg 
Bierze na siebie zwiigła gieba.*) 

Lecz oto zazieleniły się najpięk- 
miej „łany*, Cóż wtedy, w rozumie- 
niu naszego chłopa czyni... Pau Bóg? 

I wtedy, wtedy — w serce nóż 
Wbija mi On błyskawic ręką, 
Gdy nocą w chacie chyby jękną, 
Giy jęknie w uszach cały Świai: 
A to mi w zbóże wali grad! 

Wystarczy. Tak regjonalnie prze. 
mawiają niemal wszyskie osoby w 
wileńskiem „Betlejem“ p. Łopalew- 
skiego. 

Wynurza się z iej ekspozycji — 
«podkład socjalny». Przybywa De- 
mon Zła z gwiazdą bolszewicką na 
czole. Mscy wielkiej wysłannik i mąż— 
jak sam siebie zarekomendowuje, O» 

‚› *) Trudno nie zauważyć, że stygmaty 
ie są Žadnemi odciskami; są to, jak wia- 
domo, piętna, Z pod bosych nóg, nawet 
chłopskich, nie tryska krew z ziemi ornej, 
Nawet się nie różowi krwią: 

dolę, 

  

fiaruje nieszczęsnym: 
chłepowi,  inwalidzie, 
swoje usługi. 

Krew waszą i ła, i 
Ja — mścieielj R” 

]а — powiada — dam wam u. 
pragnione szczęście! 

astąpuje  opętańcze kołowanie 
jakby wszystkich stanów dokoła De. 
mona. | niewiadomo coby się było 
stało, jeślby się nie ukazał w arce 
Ostrejbramy ogremny Anioł, tak 0- 
gromuy, że sięgał głową do sklepie- 
nia bramy, a tak potężny, że precz 
za kulisy wygnał Demona. 

1 zwiastował rychłe już przybycie 
Świętej Rodziny. 

Po antrakcie, w drugiej części, czy 
«sprawie» (jak brzmi afiszowe okre- 
ślenie) staje na ulicy przed Ostrąbra- 
mą sam... Murawjew. Z wiekła przy- 
był. Wszystkich wieszać chce. Aliści 
ukazują się Trzej Królowie. Pierwszy 
ma postać Wielkiego Księcia Witolda, 
brata Jagiełły, drugi to — św. Kazi- 
mierz, a trzeci — Mickiewicz. Św. Ka- 
zimierz, padłszy na kolana wita Naj- 
świętszą Maryę Pannę O strobramską— 
słowami M'ckiewicza «Panao Święta, 
co jasnej bronisz Częstochowy etc." 
Trochę te dziwi, zważywszy na <cza: 
su przedział»; Lecz, że w «betlejkach» 
było to — więc tak powiedziałl W 
<betleįkach>, jak wiadomo, wszystko 
dziać się może; w «bstlejki» wszyst- 
ko włożyć można. 

robotnikewi, 
inteligentowi 

CĘŁĘPLLPO PLOG W 

Wielki wybór 
pluszu, aksamitu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych, sukiennych, bławatnych. 
Przy zakupach świątecznych udzielamy 

od 10—35 proc, rabatu 

„Manafaktura Łódzka* 
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Zakład Położniczo Ginekologiczny 
Doktorów Karnickiego, Lobrzańskiego, 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

na _operzcje i porody. 
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Fa A jednak: co włożyć w usta,. 
Mickiewicza?! Powiada tedy, że ze- 

mienii go w chleb i sól. Ból, łzy, 
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brał wszystek ludzki ból, Bóg prze- | 

krzywdy sklada Mickiewicz w darze 
Dzieciątku. Nie rozdzieli sprawiedli- 
wie: cierpienia i radości. Przyjdź Kró- 

=" spo 
je le sług i panów 

Na Twym królewakiai dworze... | ‚ 
Gdy to Mickiewicz rzekł (w dość 

długiej tyradzie), zjawia się Anict i 
słowami Wernyhory i Gospodarza z 
«Wesela», powiada: « Wytężcie słuchi» 
A Mickiewicz dodaje: «S.uk kopyt 0- 

А 

siołka słyszę: Najświętsza się Zbliža | 
Rodzina...» Wierutna, mówiąc nawia- 
sem, licentia poefica, bo osigłek jdą- 
cy po śniegu wcale kopytkami nis | 
stuka, j 

Mniejsza. 
Gdy się trzeci i astatni obraz 

oczom maszym jawi, jest już cała | 
Święta Rodzina zgromadzona pod 
arką Bramy Ostrej: Matka Boska nad 
kołyską, Amiołowię, Przed kołyską 
mieduża choinka, na której gałązkach 
Aniołowie zaczną niebawem święczj! 
zapalać. 

Niewiele się tu już dzieje. Jeszcze 
mniej niż w poprzednich obrazach ” 
dwóch—czy „sprawach*. Przemawia, 
nadmiernie długo Mickiewicz (ma na 
sobie długi biały płaszcz Z wyszyte- 
mi ua piersiach trzema koronami— 
„Na trzech stoi koronach a sam bsz 

+ 

4 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODMICH. 

Opłaty stemplowe przy Od- 
wołaniach. 

I Jeżeli zaczepiona suma podatku 
majątkowego nie przenosi kwoty 50 zł. 

- —dwołanie wolne jest od stempla. 

Il. jeżeli zaczepiona suma podatku 
mjątkowego przewyższa 50 zł. lecz 
mie przekracza 100 zł. stempel na od- 
wołanie wynosi 50 gr. 

II. Jeżeli zaczepiona suma podat- 

kowa przewyższa kwotę 100 zł. stem- 

El 2 złote, 
4 IV. Na wszelkie inue podania i 

ošby do władz państwowych, a 

więc na preśby o ograniczenie, wstrzy: 

manie egzekucji i t. d, stempel w 
każdym wypadku równa się 3 zł. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

‹ — Kolejność legalizacji na- 
czędzi mierniczych w 1928 r w 

Wilnie W celu uniknięcia w 1928 r. 
nadmiaru narzędzi mierniczych, jedno- 
czeście zgłoszonych do legalizacji w 
Wileńskim Okręgowym Uizędzie Miar 
i wskutek tego z konieczności zbyt 
długiego przetrzymywania tvch na- 
rzędzi w Urzędzie Miar, Okrę.owy 
Urząd Miar ustanawia kelejność, w 
jakiej narzędzia winny być zgłaszane 

do legalizacji, a mianowicie: : 
Przedsiębiorstwa znajd. na terenie 

i-go Kom. P, P. winny zgłosić na- 
rzędzia do legalizacji w styczniu 
1928 r., ma terenie llgo w lutym, 
Ill-go w marcu. IV-go w kwietniu, 
V-go i Vigo w maju 1928 r. 

Okręgowy Urząd Miar wzywa po- 
sladaczy marzędzi mierniczych, we 
własnym ich interesie, do ścisłego 
przestrzegania wyznaczonych  termi; 
nów, uprzedzając, że uchylanie się 
od wykonania powyższego spowo- 
duje bezwzględne zatrz, mywanie na- 
rzędzi nieposiadających prawomocnych 
cech łegal zacyjaych i kwalifikację ich 
go konfiskaty, właściciele zaś tych 
"narzędzi będą pociągani do odpo- 
wiedzi: ln ści sądowej. 

— (e) Z rynku drzewnego. 
Obecnie kształtowanie się rynku 
drzewnego w  Wilaie charakteryzuje 
zuptłna stagnacja i nastrój wyczeku- 
jący. Tendencja ma materjały tarta 
jest nadal niepewna. Sytuacja tarta- 
„ków wileńskich jest dosyć ciężka 
wobec wysokich cen na surowiec. Po. 
pyt ma deski od dłuższego czasu nie 
ulega zmianom. Za deski czyste płacą 
110 zł. za metr. W stosunku do 
drzewa okrągłego eksportowego nie- 
mma większych tranzakcyj, Ceny za 
metr franco wagon stacja naładowa- 
«ia ukształtowały się w Sposób na- 
stępujący: 
Bloki . sosnowe od 30 cent. w cien- 

kim kcńcu 50 szyl. za maetr, Okrą: 
glaki eksportowe (dłużyct)—32 szyl., 
okrąglaki dla tartaków miejscowych— 
20 szyl. 

Popyt na papierówkę i osikę Eks- 
portową również słaby. 

— Kurs kontrolerów obór. Wi- 
leńskie T-wo Rolnicze i Sejmik p0- 
wiatowy Wileńsko-Troeki organizują 
począwszy od 10 stycznia 1928 roku 
6-tygodniowy kurs hodowłany. Kurs 
ten przeznaczony dla rolników, którzy 
pragnąc wyspecjalizować alę w dzie- 
dzinie chowu bydła zechcą ewentusl: 
mie zostać asystentami kontroli obór. 
W tym celu na kursie obok wykła- 
dów teoretycznych z zakresu żywie- 
mia, dojenia krów mlecznych, pielę- 

owsn a, wychowu inwentarza i to. 
Będą uwzględniane w  najszerszych 
rozmiarach wiadomości z zakresu 
kontroli mieczności i rachunkowości 
przy kentroli mieczności. 

Na kurs przyjmowani będą kandy- 
daci w wieku od lat 18, posiadający 
co najmniej ukończoną powszechną 
szkołę 4 klasową, jak również prakty- 
kę rolniczo- hodowlaną. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 27 
grudnia r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 
za 100 klg.. owies 38 — 42  (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43 

К 

— 44, ua kaszę 40 — 41, otręby š 29 
30, pszenne 30—31, słoma żytnia 9—10, 

siano 11—12, ziemniaki 12—15. Tendeucja 
stała Dowóz średni. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 
g za 1 kg,, krajowa I gat: 95—100, w s 

—00, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— 
52, razowa 38—40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proo. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 130-150 gr. za 
1 kg. krajowa 110—120, gryczaną cała 95— 
105, przecierana 95—105, perłowa 80—05, 

  

Wsch, sł. © g: 7 m. 44 

Zach. sł. o g. 15 m, 31 

  
Zakład 

kz” — 465, jęczmiena 60 — 75, jaglana 

przowe 300—350, schab 350—380, boczek 

400—4 

szmajec amerykański I gai 450 — 480, II 

Nabiał: mieko 55—60 gr. za 1 litr, śmię 

tone 650 — 700, soione 600 — 650, deserc' 

Warzywa: kartofle 15—17 gr, za 1 

brnkiew 15-20, ogórki 80—120 gr. za I dzie- 

150 gr. za główkę, kapusta świeża 25—30 ха 

Drób. kury 3,00 — 6,00 zł. za sztuk. 

8,00—1200,_ bite 7.00—10.00, indvki žy- 

Tomasza B. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Giśnienia | 716 

średnia | = 

Wiatr 

Minimum za dobę — 8°С 

Mięco wołowe 250 — 260 gr. za 1 kg, 
cielęce (240—250, baranie 220 —.,240 wie” 

250—380, szynka Świeża 350—380, wędzona 

Tłaszeze słonina krajowa I gat. 400 — 
420, II gat. 330- 380, amerykańska 430—460, 

400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

tana 230--250, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso» 

we 700—800 
Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek. 

cebuła 60 — 80, marchew 15 — 20, ke 
truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 

siątek, groch 60 — 70 gr. za 1 kg, 
Ka 70 —80 gr. za 1 | BA 10077 

1 kg., kwaszona 25—30, pomidorv 140 — 
180 grzyby suszone 8.00—1200 za i zę. 

kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 
bite 500—600, młóde 3.00—.40, gęsi żywe 

we 15.00—1700, bite 12.00 — 15.00 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. 

ZWARTEK 

29 Ds 

jutro 
Eugenjusza. 

Meteorologji U. S. B. 
z dni: 28 —XII. 1827 r. 

średnie 

Temperatura 

Opad za do. 
bę w mma. 

nocuo-Zachodni 
Wiat ay | 3 = 
Uwagi: Pochmurno. 

2 barometryczna: stały wzrost ciš- 
nienia. 

KOŚCIELNA. 
— (c) Nowy rytuał polski. Oj-iec 

św. zatwierdził nowy rytuał polski 
wydany przez Esiskopat polski, 

URZĘDOWA. 
— W dniu wczorajszym p. woje- 

woda R:czkiewicz wyjechał na kilka 
dni do Warszawy. 

Jak się dowiadujemy, zwykłe przy- 
jzcie czwartkowe (29 bm.) u p. Wo- 
jewodziny nie odbędzie się z powodu 
jej nieobecności w Wilnie, 

— (x) Konfiskata pisma „Sie- 
lanskaja Niwa”. W sobotę dnia 
24 b, m. Urząd Komisarz Rządu w 
Wilnie zarządził konfiskatę białorus- 
kiego pisma, wychodzącego w Wil- 
nie g. t. „Sielanskaja Niwa“, za umie- 
szczenie artykułu w treśći którego 
władze dopatrzyły się czech przestęp- 
stwa przewidźianego w ustawie pra- 
sowej. 

SAMORZĄDOWA. 

— Kolejne posiedzecie wydzia- 
lu powistowego. W dniu dzsiej: 
szym odbędzie się posiedzenie wy- 
działu  roloego pow.  Wileńsko- 
Trockiego. 

— Zjazd wójtów ipis:rzy gmin- 
nych. W mad.hodzący piątek w lo- 
kalu sejmiku pow. Wiłeńske-Trockie- 
go odbędzie się posiedzenie zjazdu 

Owoce. Jabłka 60—100, grmzki 120. — 
50. . 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
Sak kostka I gat. 170 — 180, Il gat. 160 

Ryby: liny żywe 400 450, śnięte 300-3%0 
za 1 kg, szczupaki żywe 350—380, śnięte 
250—28U, okonie żywe 350—400, śnięte 280 
—300, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 350-370, śnięte 250-260, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 260-280, sielawa 150— 
180, wąsacze żywe 350— 380, snięte 250—260, 
sandacze 350—400, sumy 250—260, miętuzy 
(brak), jazie żywe 380—400, śnięte 250— 
ga (brak) płocie 120—150, drobne 

Len: włókno I gat. 30—35 zł. za pud, Il 
gat. 20—25, siemię laiane 10,50 —11,00 zł. za 
pud. Tendercja stała. 

WARSZA WSKA G.ELDA 

28 grudnia 1837 + 
Dewizy t waluty: 

Trans. Sprz. Kupno 
Dolary 8885 8,905 8,865 
Londyn 43,52 43,63 43,42 
Nowy-Yark 8,90 8,92 888 
Puyž 35,11 35,20 35,02 

Szwajcaria 172,39 172,82 171 
ssStokholm 241,— 241,60 240,40 

*upiery Proacentowe 

Dolarówka 64,—6390—64 
poź. dolarowa 83,75 й 
kolejowa 102.50 — 103,25 
5 proc. konwers. 66,25 
konwers. kolejowa 61,50 
listy i obi. B ku Goso. Kraj.92— 93— 
Listy Banku Roln. 93 
oblig. Banku Komunalnego 92,— 
8 proc. ziemskie 83, 
45 proc. ziemskie 56,75 56,50 
8 proc. warszawskie —— 81,75—81,50 
5 proc. warsz. złot, 65— 
8 proc. łódzkie 76,75 — — 
10 proc, m. Lublina 89,— 
8 proc. m. Łodzi 77,— 

  

NIKA 
wójtów i pisarzy gminnych. Porządek 
dzienn+ przewiduie sprawy związane 
z przeprowadzeniem wyborów do 
S:jmu i Senatu oraz zapoznanie się 
uczestników z nową ustawą ło- 
wiecką. 

— Znamienne uchwały Rady 
gminnej w Mickunach. Na ręce 
p. starosty Wiikowskiego nadeszłe 
pismo Rady gmianej w Mickunach, 
która opierając sę na swojej ostat: 
niej uchwale zdążającej de wszczęcia 
walki z szerzącym się alkoholizmetn, 
prosi o poczynienie kroków u. wł dz 
wo'ewódzkich w sprawie cofaigcia 
zezwolenia licznym piwiarniem i „ka 
wiarniom* па sprzedaż piwa, gdyż 
pod przykrywką handlu piwem zakła- 
dy te sprzedają wódkę. Uchwała ta- 
ka zwłaszcza obecnie w okresie przed. 
wyborczym ma ogromnie dedatnie 
znaczenie i wyreźnie wskasuje „ta 
debre zrozumienie Rady swoich ebo. 
wiązków kulturalnych, 

WOJSKOWA. 
— (x) Perjodyczne dodatkowe 

komisje pr eglądowe. Na mocy 
zarządzenia Komisar.a Rządu na m. 
Wilao z początkiem roku przyszłego 
Gdbywać się będą co tydzień dodat- 
kowe komisje przeglądowe dla pobe- 
rowych, którzy dotąd z jakichbądź- 
kolwiek powodów nie stawili się do 
przeglądu. Pierwsze posiedzenie takiej 
komisji odbędzie się w dniu 2 stycz- 
nia r. 1928 arzy ul. Bazylj<ńskiej Ne 2. 

— (x) Kredyty na zapomogi i 
pożyczki dia podofcerów zawo- 
do eych. | .k nas informują, odnośne 
władze wejskowe w Wilaie otrzymały 
ostatnio większe kredyty na udziela 
mie zapomóg ! pożyczek podoficerom 
zawedówym garnizonu wileńskiego. 

KOLEJOWA. 
— (x) Wstrzymanie ruchu ko- 

lejki wąskotorowej Dukszty — 
Druja. Z powodu większych z489 
śnieżnych z dniem wczorajszym ad: 
nośne władze zarządziły wstrzymanie 
ruchu wąsksatorowej kolejki, kursują- 
cej mędzy Duksztami i Drują. 

Po eczyszczeniu tru, które po- 
trwa kilka dni, kursowanie kolejki zo- 
stanie wznowione. 

  

korony*—w ręku zaś wysoki kosztur 
' pielgrzymi). Przemawia Św. Kazimierz. 
Mówi o głazie, o który się potknął 
po drodze a którego dawniej nie by- 
ło w tej stronie. Przynesi go Jezuso- 
wi. „Panie Jezu—woła — zamień ten 
głaz w chleb miłości*, Kto uważnia 
słucha ce święty mówi, domyśli sią, 

‚ 28 tym głazem jest: spór polsko-li- 
„tewski. Czy nie tak? Wielki książe 

Witold, kładzie do stóp  Dzieciątku: 
« łeb powalonego smoka Niezgody (te- 
go, z lochu ma Bakszcie). Obzcni, 
nawet dziady i baby, składają dary 

« Dzieciątku. Idą one wszystkie na 
ieboinkę. 

Przez cały czas trwania tej sceny 
siedzi na biuku ulicznym, nawprost 

„ kaplicy, Dziewczyna uboga. Cóż ona 
„ (MOŻE oflarować Dzieciątku? Na imię 

> l Porzja, Pokłon niesie.. w piosen- 
; pokłon niesie—od dzieci, bo „ser« 

duszek dziecinnych jedyną treścią jest 
„— poezja”. : 

A tu i przybywają z miasta ko. 
lendnicy z gwiazdą— i dzwony zaczy- 
uają dzwonić pe wieżach wileńskich 
kościołów. 

I podczas gdy wSzystkiemi Świa* 
tłami jaśnicje „Żłobtk* wod _ arkadą 

strejoramy, złoci się w Świec blasku 
Karas Matki Boskiej, «rgany grają, 

€ndy się rozlegają — dobiega mi. 
sierjum aa sk : m 

„A jednak, przy całym tym mocno 
1 obficie „dzielnicowym* aparacie— 

nie jest to to, czego nam potrzeba. 
„Betlejem Ostrobramskie” Lopa- 

lewskiego, pomimo, że się rozgrywa 
aż w samej Ostrejoramie, jest o sto 
mul od nastroju naszych <niejsC" nim się zacznie 
wych» dusz, od stylu wileńskiego, Od układać i śpiewać. 
melodji ostrobramskiej, Gdzie prosto- 
ta, tak mam mił4? Gdzie szczere u- 
czucie, które my w lot wyczujerny? 

Wioskewego Syrokomli! Nie dość 
przecie tylko znać (z podręczników 
literatury) «pieśni naszej wioski“. 
Wpierw je wskroś odczuć tczeba, za- 

«iutejsze» pieśni 

Ale nil desperandumi Przyjdzie do 
tego gdy o opokę naszej tutejszości 
pokruszą się matusiakowate przeróż- 

Gdzie korna pobożność? Żebyż chsć ne regjonalizmy... 
jedna osoba mówiła tak, jak się u 
mas mówi do tutejszych ludzi! 

Ach, jeśl by tak klęknął przed 
kaplicą Ostrobramską, na bruku ulicz- 
nym Syrokomla i ze łzami w oczach 
rzekł ma głos tylko swoje proste, nie- 
wymuszone: ' 

Błogosław pracy rolnika, 
Błogosław plonom na niwie. 

Błogosław litewską stronę 
Z wysokiej baszty Twej bramyl 
Matko! Pod Twoją obronę 
Z pokorą się uciekamy. 

Wszyscy byśmy poklękali za nim. 
A tak... na tem sztucznem, re- 

fleksyjnem, wymędrkowanem „miste- 
«jum” trzeba było czekać aż SĘ roz- 
legną stare, odaiecene i nieśmiertel- 
ue kolendy, dlatego aby. odtajała pu- 
bliczność redutowa.. Te organy ci- 
cho grające, te chóry, proste pieśni 
śpiewające — eto, co wynadgrodziło 
publiczneści źnułejszej zawód w ciągu 
obu pierwszych obrazów doznany. 

Ach, ci «ludzie dalecy» z Lirnika 

Wracałąc zaś do nisdzielnej pre: 
mjery w Reducie=—zwróćmy na jeden 
tylko szczegół mocniejszą uwagę. W 
jastrukcjach autora czytamy wyrzźnie, 
że nad arką bramy, pod którą siedzi 
u kołyski Matka Boska, powinien 
jaśnieć, nawet ogromnem światłem, 

‚ eudewny obraz Ostrobrataski. Tyle 
Łopalewski. Ale reżyserja Reduty mo- 
gła śmiałe zwrócić auterowi uwagę, 
że nie jest wskazana łączyć ze sobą: 
żywą postać Madonny z jej obra- 
zem, osobliwie tak czczonym jak 
Ostrobramski. Dusza — aby vią tak 
wyrazić—widzów i słuchaczów jakby 
rozpaławia się w czci i nabożeństwie, 
a wyobraź ia tego dualizmu nie zuo- 
si. Dwie Matki Boskie: Kolendową i 
Osirobramską mamy jednocześnie w 
trzecim Gbrazie betlejek p. Lopalew- 
skiego przed sobąl Jest to ekspery- 
ment, którego mie należałoby nigdy 
już więcej powtarzać. Nie wytrzymu- 
je go wrażliwsza natura PADY 

Л. 
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Zjazd uczestników oddziału mjr, | 12727 S 
Dąbrowskiego. 

Dia uczczenia pamiętnych dni ob- 
rony Wiłaa-przed- bolszewikami - w 
1919 roku oraz bohaterskich walk 
O działu Majora Dąbrowskiego Z 
Niemcami i bolszewikami, a także dal- 
szych walk o oswobodzenie ziemi ro- 
dzinnej, odbędzie się w Wilnie w 
dniu 6-stycznia 1928 r. Ziazd uczęst- 
ników Oddziełu Majora Dabrowskis- 
go, Komitet Organ zacyjny ustalił na- 
stępujący program Zjazdu: 

Nabożeństwo w kościele św. An- 
ny © godz. 9 m. 30., uroczysta aka: 
demja w Auli K lumnowej USB. o 
godzinie 12 i pół bankist w sali Klue 
bu Kolejowców przy ul. Dąbrowskie” 
go 5 (b. sala Apollo). 

WACLAW 

cmentarz Antokolski nastąpi w dniu 

Na wstępie wczorajszego posie: 
. РОр dzenia Rady Miejskiej, w myśl pisma 

Komitet  Osganizacyjay wzywa Komisarza Rządu opierającego s'ę 

wszystkich towarzyszów broni dO ną wstawie, wybrano dwóch , przede 
zgłaszania swego udziału w Zjeździe. stawicieli w osobach: v -zrezydenta 
Zgłoszenia należy skierowywać pod Gzyża i radnego Korolca, do kom'sji 
adr sem Komitetu Organizacyjnego pożyczkowej odbudowy m. Wilna. 
Wilno,  Miekiewicza 4, Redakcja Następnie edczytanó cztery wnio- 
<Słowa». ski nagłe i jedną interpelację. Pierw- 
1777——— 5 :—— szy wniosek magły złożony przez 

— (x) Stworzenie psychotech- radnych z gruzy 10-iki + 2ądaniem 
nicznej komisji przy Dyr. P.K P. zbudowania przez miasto przy trakcie 

w W lnie. Dowiadujemy się, iż Dy- Batorego,  pozbawionegs  wady— 
rekcja P. KP. w Wilnie osi sę z studni miejskiej, przekazano komisji 
zamiarem stworzenia w najbliższyma technicznej. | 

czasie specjalnej komisji t zw. psy* Drugi wniosek złożony przez 

chetechnicznej. Zadaniem tej komisji radnych z 12-stki w sprawe zarzą: 

będzie badanie kwalifikacji osób, ma- dzenia przez miasto odpowiedniej 
jących zamiar poświęcić się służbie w kontroli ml-ka i nabiału na rynkach 
kolejnictwie. 4 i miejskich, uchwalono odesłać do roz- 

— (x Zjazd prezesów i na- p.trzenia kom sji sanitarnej 
czeln ków Dyrekcyj P. K.P. W _ Trzeci wniosek złożony również 
połowie stycznia r. 1928 odbędzie się przez. radnych z 12 stki dotyczył 
w Warszawie. pod przewodnictwem sprawy wszczęcia przez Magistrat 
ministra komunikacji p. Romockiego odpowiednich kroków, 'w celu .zapo- 
—zjazd prezesów i naczelników po- bieżenia oszustwom, w formie 
szczególny|h wydziałów Dyrekcyj P. hazardowej, urządzanej przeważnie w 

K. P. Rzplitej. Z ramienia Wił ńskiej dni targowe na rynkach Sprawę tę 
Dyrekcji na pomien'ony zjazd wy- Rada uchwaliła рггейсё do urzędu 
jeżdża prezes Dyrekcji p. inż. Sta: Komisarza Rządu z prośbą © wyda- 
szewski w towarzystwie naczelnika nie w tym względzie odpowiednich 
wydziału cksploatacyjnege inżyniera zarządzeń, Н 
Ulatewskiege. W ezwartym wniosku grupy PPS 

POCZTOWA Aaa da A ag x 
ы „ gistrat placu, koło elektrowni mieį- 

poz Nagrodh. za pomoc przy, a. $dj pod budowę pojklowsaej prl 
teczną pomoc przy ujęciu w Drui ni i ływalni, oraz o udzlelenie na 

defraudanta pocztowego, Witolda ("1 cel subsydji w wysokości 300 000 
Wasilewskiego, zbiegłego z Barano- 

zł. i poczynienię w Banku Gospodar- 

wicz, Ministerstwo Poczt i Telegra- stwa Krajowego starań o udzielenie 
fów, w uznaniu obywatelskiego czy- długnot rmiaowej pożyczki w su ie 

nu mieszkańca tego miasta p. |ina 1500000 zł. Sprawę tę przekazano 
Kochanowskiego; upoważniło D rek- kom'sji techaicznej i finansowej. 
cię pocztową w Wildie do przyzna " Ostatnia interpelacja złożona przez 

nia mu nagrody pieniężnej i 
sadacgo rynek: ji 4 m: 

c i lefo. ŻAdanie od Magistratu wyjaśnienia w 

wideł O PARAM: Ra, obo. Sprawie zaprojcktowanej budowy do- 

wiązułącej dotychczas taryfy telefo- „yw lali k penas i LP. 
= isowiednie wyłaśnienie sformułow. i жа З‘;Ё:'Ф“:›#Ё?&‘:Ё:‘;Ёк':{"„"і z v-przzydeat p. C-y2, które zadowol- 

wiatowe) będą podlegały opłacie 30 niło arawdopedobnie waioskodawców. 

groszy za każdą trzymiautową jedno- Jako pierwszy punkt porządku 
stkę rozmowy zwykłej. 

dzieauego pier pow a 
mp. gistratu na interpelację grupy rad- Dotychczas tego rodzaju rozmo- Z! „delei 

wy byty bezplatae. || Е nych w sprawie zwretu opłat za pio: 

Ponieważ w sprawie tej zaintere- 
ny w sumie 72408 zł, która miala 

sowane są również urzędy _państwo- esa 2 o 
we, Urząd. Wojewódzki. w iojo wy sprzeciwu radnych żydów, a Sszcze- 
stąsił ostatnio z wnioskiem do Mn- gólnie radnego Dra Wygodzkiego i 
Saraw Wewn. о owe” anu po szczegółowem wyl-śnieniu spza- 

lowania tego zar”ądzenia. wy przez v -prezyd. Czyża większo- 
PRACA 1 OPIEKA SPOŁECZNA cją głosów przyjęto wniosek Magi- 
— ix) Z dzi łalności PU.P.P. gtratu, w myśl którego dokonanie 

w Wiln e. W czasie od 19 do 24 b. zwrotu pamienionef sumy mastąpi w 
m. w państwowym urzędzie on$r. prą- roku budżetowym 1928 —29 Pozatem 
cy zarejestrowano ogółem 4412 bez- odczytano komunikat w sarawie Za 
robotnych. Z l'czby tej przypada: ro- twierdzenia przez Pana Wojewadę, z 
botników hutni zych—3, me'alowcó v pewnemi poprawkami, uchwały R-dy 
—232, robotników budowlanych 487, Miejskiej w przedmiocie przymusu 
wykwal fikowanych 1004, niewykwal f.- kanalizacyjno wodociągowego. 
kowanych 1340, rabotaików rolnych Dkonano również zmiany źródła 
118 i umysłowo pracujących 1228. 

& >, 

FICOWSKI 
Prokurent Wileńsciego Syndykatu Rolniczego 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu opatrzony Św. Sakra- 
i mentami w dnia 27 grudnia 1927 r. 
Wyprowadzenie zwłok 2-Poliktiniki przy ut Witefskioj 28 na 

29 b. m. o godz. 13.30, 

O tym smutnym obrzędzie zaw adamia 

Dyrekcja i współpracownicy 
Wileńskiego Syndykatu R ln'czego. 

TAKSI VAS UM EO IIS TE 

. RADA MIEJSKA, 
pokrycia wydatku na subwencję Toru 
Przeciwgruź! czemu w sumie 15 400 
zł, w ten sposób, że zamiast pokry- 
cia ich z sum przeznaczonych па 
akcję dla bezrobotnych, „pokryte zo» 
staną z nadwyżki budżetowej podatku 
wičo viskowego. ; 

D:lej u hwalono przeniesienie kre- 
dv'ów z jednych $$ oudżetu 1927— 
28 r. do,inn.ch wraz Sprawę. 2ry- 
czałtowania podatku „widowiskowego 
od kinem-t-or fów, ma ogólną sumę 
rocz 14—196 500 zł. 

Z rewyrse:j shmy wyzaaczone 
na kino „Н lios“—65 000 zł; „Po- 
lonja—55 000 »ł, „Lux”*—15 000 zł., 
„Ede1* —20 500 zł., „ Wanda”— 15.000 
zi. i „PiccadIli*—26 000 zł. Omłata 
tych sum podzieloną została na mie- 
sięczne raty, pła ne M gistratowi zgóry. 

Na wnulozek Magistratu ucthwala- 
no jednogłośnie wzięcie przez m. Wil- 
no ; udziału w powszechaej wystawie 
krajowej w. Poznaniu w r. 1929, 
przyczem przeznaczono pół proc. ы 

gry dżetu miejskizgo na wydatki związane 
z powyższem i pół proc. tegoż” bu- 
dżetu ma, fundusz gwarancyjay. wy- 
st'wv. . Ogólnie suma ta wyniesie 
42 000 zł. 

W sprawie udziału m. Wilna w 
erganizacji „T "gów Północnych" w 
Wiiinie w r. 1928: postanowiono u- 
dzielić komitetowi wystawy — tereny 
egradu Bem rdyńskiego wraz z_przy- 
ległemi placami, oraz 10000 zł. na 
prace erganizacyjne komitetu. 

Jedaocześnie Rada postanowiła 
zwrócić się do odnośnych władz 
wojskowych z prośbą o zniesienie 
szop garażowych, znajdujących się na 
placu przyległym do ogrodu. Bzrnar- 
dyń skiego. > : 

Z kolri przyjęto jednogłośnie 
wniosek Mag'straiu w sprawie budo- 
wy mostu па rzece Wilji przy ul. 
Ksnoniczuej — między posesjami p. 
Romerowej i p. Kukiera Koszta bu- 
dowv tego mostu obliczone są na 
757 000 zł, Wobec jednak tego, iż 
Mia. Robót Publ. przyrzekło u dzielić 
miastu getową żelazną konstrukcję 
mostu, przeto: koszta.budewy znacz- 
nie się ebniżą, miasto zaś wyasyg- 
nowało na powyższy cei 100000 zł. 

Pozatem uchwalono pobierać w 
noc Sylwestrową od godz. 23 do 7 
rano podatek miejski w wysokości 
10 proc. od rachunków, tuiszczanych 
przez poszczęgó!nych gości w restau- 
racjach. W końcu omówiono. sprawę 
dodstkowych wyborów członków da 
obwodowych komisji wyborczych, . 

Po krótkich debatach ś uzgodnie- 
nis wywodów przedstawicieli poszcze- 
Ólnych grup — spraw; tę odłożono 
e następnego. posiedzenia. 

Po skończonem posiedzeniu pre- 
zydent m. Wilaa p. Fólejewski zło- 
żył wszystkim obeenym, 'w imieniu 
miasta serdeczne Życzenia Nowo- 
roczne. (x) 

Z zasiłków korzysta dotąd ogó- МЕМЕ PRARIRNZACYSKZY DRONGDA EE TR BANY LEZŁRCKĆ WYDTA CANIN NSA k TOS 
łem 864 t. zn. 607 umysłowo pracu- toniowa, Dziewulski Wścławowa, Englowa Świątecka Kazimierzowa, Totwenowa Stefa- 
jących. Pozatem urząd ten skierował Mieczysławowa, Epstejaowa Adamowa, Erd- nowa, Walczykowska Wacławowa, Wafko- 

do pracy 35 bezrobotnych; zapośred- 
niczył pracę—3 Na miasto Wilno 
ogółem przypada 4109 bezrobotnych. Filipkowska  Władysła wowa, 

NADESŁANE 

manowa Antoniowa, Erdmanowa Karolowa, wiczowa Stanisławowa, Węsławska Stani- 
Falkowska Eugenjuszowa, Federowiczowa sławowa, por. Widlińska Mieozyslawowa, 
Lucja, Federowiczowa Władysławowa, płk. Wirszyłłowa Romanowa, Władyczkowa Sta: 

Fiorczakowa nisławowa, Wodzinowska Feliksowa, Wojcie: 
Kazimierzowa, prez. Folejewska Józefowa, chowską Katarzyna, kpt. Wołłowiczowa Hen- 
Frejslerowa Marjanowa, Gieczewiczowa Hi- rykowa, Wołodźkowa Piotrowa, Worotyfńska 

— Ważne dla słabowzrocz- politowa, Głowińska Antoniowa, płk. Górska Mieczysławowa, Woynicka Edwardowa, Zdzie- 
nych!!! rturowa, Górska Janowa, Grzegorzewska chowska Marjanows, , Zaniewska Józefowa, 

Jeżeli cenisz swój wzrok, czy też Władysławowa, Houwaldtowa Jerzowa, pik. Zawadzka Feliksowa, Żarnowska Witoldowa. 
ukowska Stefanowa,  Januszkiewiczo wa 

twojej matki, ojcz, męża lub żony, to Aleksandrowa, Ignarska Władysławowa, 
daj im parę okularów lub binokli z Iwanowska Stanisławowa, Kalenkiewiczowa 
wszechświatowej sławy szkłami «Aro- Janowa, Kieżunowa Witoldowa, płk. Kla- 
scopic» w Paryżu, które dają więk* 
sze-pole widzenia, więcej -promieni 
światła i w których można czytać wa, 
bez uajmniejszego przemęczenia, ska 

Pan Leon Kokociński, optyk z wa, Krzyżanowska OWY mjr. > 

Paryskiego Instytutu Oftalmicznego, gięciowa Stefanowi, Ro anlslanowi, Ta 
przebywa cb:cnie przez krótki czam, bieńska Marja, 
wraz ze swym asystentem w Wilnie, wowa,  Malecka Janowa, 

„ Feliksowa, Malinowska Janina,  Marci- 
nie leczy oczu, lecz ścśle dostosowu nowska "Klemensowa, Marynowska 
je szkła do wzroku. 

Szkła aroscopijne są do nabycia 
wraz z ładną o,rawą już ed 10 zł. 

lateresantów przyjmuje się czago- 
wo w hotelu St. G:orges, pokój 4, 
ulica Mickiewicza 20, codziennie Od wiczowa Antoniowa, Obiezierska Ma jano- 
godz. 10 do 1 i od 3 do 7, zaś © wa, Obiezierska Mieczysławowa, Opoczyń- 
e-enf. zmianie adresu  doniesie 74 Rasa Erza płk. Ordyłowska Szczepa: 

: я nowa, 
wzmianka w prasie, Pracownia Na jznowa, płk. Pakoszowa Michałowa, rekt. 
miejscu, Pigoniowa Stanisławowa, Pietraszewska Ja- 

nowa, Pietraszunowa Antoniowa, Piotrow= 
KRONIKA TOWARZYSKA. szą Gustawowa, Piotrowska Stanisławowa, 

Na balu oficerów rezerwy w dniu Podoska Bohdanowa, Gen. Popowiczowa Во- 

14 stycznia 1928 roku pod protekto- !esławowa, Praszzłowiczowa Bronisławowa, 
Przyłuska Józefowa, Rackiewiczowa Okta* 

ratem pana wojewody Władysława Wid wę Mieczysławowa, 
R-czkiewicza i pana generała Bole- Woj. Raczkiewiczowa Władysławowa, kpt. 
sława Popowicza łaskawie orzyjęly a. NZ A p“, 

S у 27 jeszczyńska le ksandrowa, owiczowa na siebie obowiązki gospedyń nastę- Jasowa, Rucińska Romanowa, Rychłowska 
pujące panie: Franciszkowa,  Ryniewiczowa _ Antoniowa, 

Kpt. Adamczykowa Władysławowa, An- Rzewuska Stanisławowa, Sagatowska Regi- 
drzejewska Janowa, Białasowa Stanisławowa, na, Salecka Kazimierzowa, płk. Schrótterowa 
Bielunasowa Bronisławowa, Bochwicowa Sta- Karolowa, Sielankowa Mieczysławowa, Sie- 
nisławowa Bohdanowiczowa Ignacowa, Bo- miradzka Hipolitowa, Siła-Nowicka Stefano- 
rowska Janowa, Budrewiczowa Gustawowa, wa, Smilglewiczowa Władysławowa, Sobec- 
Bukowska Stanistswowa, Bnrhardową Ale- ka Janowa, Sopoćkowa Józefowa, Stad<no- 
ksandrowa, Buykowa Janowa, Buykowa Woj: wa Konstantowa, kpt. Staniewiczowa Józe: 
ciechowa, Charkiewiczowa Walerjanowa, płk. fowa, Sztrallowa Bolestawowa, Sumorokowa 
Chłusewiczowa Benedyktowa, Chmieiewska Leonowa, Szafkowska Kazimierzowa, Szanie- 
Macjanowa, Ciozdzina Stanisławowa, Cywiń- lowa Bolesławows, Szczepkowska Antonio. 
ska Janowa, Czerwińska Kazmierzowa, De- wa, Szmidtowa Władysławowa, Szumańska 
Latourowa Markowa, mjr. Doboszyńska An. Władysławowi; Szydłowska  Marjanowa, 

czyfska Wacławowa,  Klodtowa Janowa, W piątek dn. 30 b. m. o g. 
Kłossowa Juljuszowa, Kopciowa Adolfowa, narjum Histor. (Zamkowa 11) odbędzie się 
Kossobud.ka Cyprjanowa, Kownacka Piotro posiedzenie Wydziału III T. P. N., na któ- 

łk. Kozierowska Czesławowa, Kożliń- rem prof. Modelski 
Waśdysławowe, płe. Kruszewska Jano- Kanonik wileński ks. 

wie. <Descriptio potentiae Turciaes? 

Jad. Tow. Pań Miłosierdzia 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie III Wydz. T..P М. 

z. 7 w Semi- 

wygłosi odczyt p. t, — 
Miedzyleski Za 

— Osobiste. Delegat Prokuraforji Ge- 
dysławowa, Łączyńska Stanisławowa, Łu: neralnej p. Adolf Kopeć w dniu 28 grudnia 

Macklewiczowa  Stanisłą- wyjechał na trzy dni do Warszawy w. spra- 
Malinowska wach służbowych. 

— Podziękowanie  Vill Konferencja 
Śgo Wincentego 4 

wiga, Materska Ignacowa, Michejdzina Kor- Paulo składa niniejszem najgorętsze podzię- 
nelowa, Mieczkowska Anioniowa, Miedzia- kowania Księdzu Kanonikowi 
nowska Władysławowa, mienicka Marjano- za łaskawie podjęty trud w wygłoszeniu 
wa, Mienicka Ryszardowa, Mieszkowska Ja- pięknego odczytu o tak bardzo podniosłym i 
nowa, Mohlowa Wacławowa, Muszyńska Ja- aklualnym temacje «Prawdziwego 1 fałszy- 
nowa, Miihlstejnowa Albertowa, mjr. Nogo- wez0 mistycyzmu»: 

jo wskiemu. 

RÓŻNE, 
— Komunikacja z Dalekim 

Osterwina Juljuszowa, płk. Ożyńska Wschodem. Dowiadujemy się, że 
G:ueralne Agentury Podróży Między- 
narodowego Towarzystwa Wagonów 
Sypiałnych w Warszawie, Lwowie i 
Stołgcach sprzedają bilety kolejowe, 
bilsty sypialne i plac-karty bezoośrede 
niej komunikacji na Daleki Wschód, 
Fakt, że bilety te można nabyć odra- 
zu ma miejscu, przedstawia wielkie 
udogodnienie dla polskich sfer han 
dlowych i przemysłowych, które mają 
stosunki z Dalekim Wschodem. Po- 
nieważ zaś w najbliższym czasie zo- 
stanie otwarta Agentura T-wa Wago- 
nów Sypialnych w Łodzi, udogodnie- 
nia tego również nie będzie pozbawie- 
ny przemysł łódzki. (A. W.) 

— Wśród ksątek dzecinnych. 
Zaów śliczaa ksążeczka ukazała Się 
na półkach księgarskich „Na waka- 
cjach* Marji Weryha. Chociaż treść



Nowe wysiedlenie z Litwy 
Onegdaj na terenie odcinka Ry- Kozł wa i Zneszewskiego. 

konty władze litewskie wysiedl ły do 
Polski trzy rodziny z dziećmi, a mia- podejrzanych o sprzyjanie państwó- 4 

niejakiego  Olechnowicza, wości solskiej. 

W sprawie wymiany kryminalistów z Kownem 34 
gra- nej kwestji wyjechał na granicę wy- 

miczne władze litewskie zwróciły sę delegowany przez p. 
do dowództwa odcinku KOP ma te- stępca starosty pow.-W I -Trockiego 

Święcieńskiego proponu- p, M. Łukaszewicz. Władze litewskie 
jąc nawiązane rokowzń w Sprawie nie dały początkowo 

nowicie 

(3 Przea kilkoma tygodniami 

renie pow. 

wymiany więźniów kryminalnych. 

mienione. 

tej książki łączy się z treścią innych, 
poprzednio już wydarych: „W с- 
gródku Naci*, „Nacia ra pensji”, 
temni*mniej tworzy całość odrębną. 
Napisana żywo, barwnym i obrazo 
wym stylem, jest przytem pełna uro- 
ku, prostoty i prawdy. 

Przeznaczona jest dla dzieci od 
lat 8miu do 12 tu, ale zainterese- 
wać może i starsze dzieci, O'o w pa* 
ru słowach treść owego  dzlenniczka 
Naci: 

Dwe małe drugoklesistki wyjeż- 
dżają na wieś, leżącą wśród błot Pin 
sk ch. Sierotka Nacia, jadące do swych 
ukothanych dziadków prosi, by za- 
prosli jej ubc gą przyjaciółke Natalcię. 
1 ote rozpoczynają się dlagbu dziew= 
czynek dnie pełne słońca. Gospoda- 

- 8 w domu i w ogrodzie, poznają 
przyrodę. W dzienniczku Naci jest 
wiele opisów krótkich, a jasnych z 
życia ptaków, reśln, motyli i td. Jest 
barwny sen w formie bajki, a prze- 
dewszystkiem jest jakaś głęboka nu- 
ta swejskości i sentymentu. 

To też z prawdzwą przyjemnos- 
cią czyta się tę pełną treści i myśli 
książkę- 

TEATR i MUZYKA... 
— «Reduta» na Pohulance. Tydzień 

świąteczny. Czwartek — z powodu przy- 
gotowań do mowej sztuki przedstawienie 
zawieszone. 

Plątek: o godz. 16-ej «Noc Św. Mko- 
łsja» przedstawienie dla dzieci po cenach 
zaniżony ch, 

o godz. 20ej <Betleem Ostrobramskies:“ 
Sobota — o godz. 16ej <Noc Św. Mis 

kołaja», 
o godz. 20ej «Betlejem ostrobramskie>. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>») Dziś 

«Kredowe koło», które zarówno przez swą 
treś$, melowniccą wystawę oraz wzorową 

prawdziwy tryumf artystyczny i kasowy. 
— Jutrzejsza premjera. Jutro — kla- 

syCzna krolochwila Thomasa  Brandona 
a KARNA. Gi 

utor, nie p słu с 
trywjalnemi Wozoytniżi. 
krotochwilę beztro ką pogodą i rzetelnym 
humorem, to też «Ciotka Karola» dostępna 
jest zarówno dla starszych jak 1 młodzieży. 

Wieczór Sylwestrowy. 
wieczór sylwestrowy składać się będzie z 
trzech części: Na część pierwszą złozy się 
«Ciotka Karola», część drużą zajmie koncert. 
kabrret, traecią zaś — spotkanie Nowego 
1928 roku. 

Ułozeniem wieczoru sylwestrowego za- 
jął się reżyser K, Wyrwicz Wichrowski co 
jest rękojm'ą, iż wieczór ten na długo się 
upamiętni. 

Fala 435 m, 
Czwartek 29 grudnia 1927 r. 

17.20—17 45 Tran»misją z Warszawy — 
Ša książek» — odezyt prof, Mošcic- 

lego. 
k 17.45—19 00. Koncert kameralny. 

Albert Katz (wiolonczela). W programie: 
Czajkowski: Trio a-moll, E, Grieg: 
skrzypcową c-m Il. 

motywując te brakiem dyrektyw z 
Wskazano nawet nazwiska osób, Kewna, a dopiero nocy wczorajszej 

ktėrtby ewentualnie mogły być wy- powiadomiły, że władze . 
„def mtywnie odmówiły prawa prowa- 

Przed kilkoma dniami w podob- dzenia dalszych pertrakta: ji. ' 

wartowników i 

z kareb nu. 
schwytano, a roaszalały tłum deko- 
nał samosądu. 

wątpliwie czy uszlby z życiem. Są 
ło: mieszkaniec wsi Kropiwnik 
Kanusewicz oraz wil ianie Josel Į jis 
(Nowogrėdzka 8) i lzaak Wapnik 
(Konarskiego 11). Jak się okazało tamże. 
banda składała się z pięciu osób i 
miała do swego rozporządzenia dwa pzy, 

grę artystów (grane jest bez suflera), święci konie. Przy zatrzymanych znaleziono Właściciel Juchniewicz Konstanty, zam: tamże. 
karabin, łom żelazay i noże rztž- 
nickie, 

się płasklemi i w Wilnie czwartego członka bandy, 
wyposażył swą który będąc przy saniach 

uciec, Jest to Kuczyński, rzeźnik z 
Wilna. 

Sobotni nie został aresztowany, jakkolwiek po- 
licja zna jego nazwisko. 

świąt aresztowano w Paryżu niezwv* 
kłego złodzieja. Złodziej ten ukradł 3 

6 gruszki w sklepie spożywczym przy 
RADJO—WILNO. ulicy Recne. Przyłapany przez skiepo- 

wego odesłany został do komisarjaiu 
pelicji. Kiedy stanął 
rzem, gruszek już nie byłe, lecz wzee 
mian w kieszeniach jego znaleziono 
dziesięć kluczy nd kas ogniotrwałych 

Wykonawcy: Róża Nadelmenówna (for- oraz na sumę 140000 franków obcej 
tepian), prof. Al. Kontorowicz (skrzypce), waluty: franki, Sierlngi, dolary, flore- 

Sonata Ty, peszty i inne. 

ŁOWO 

  

Pomienionych wysiedlono, jako $Ż ul. Wileńska 38.. 
nejwiększy bohater 
Billie Dove. 

wszystkich czasów, 

W kanie e-ntro]so rgrzeun" 

OUGLAS FAIRBANKS 
O:załamiający przepych wystawy Dia młodzieży dozwolony. 

Brrzatrk nd grd- 

{ 2 [ Dze ostaim azien. Cudo Fila. 66 Naiwiększa airakcja wszech- Biuro Podań 

z me „Helios“ Cały film w matursin,.ch kolorach „CZONY Pirat światowa, W roll głównej «Administrator» 
i ięk i przepiękna w 

* 4 tel 
  

Teatr „Polonja* 
ul, A. Mioklewicza 22, 

wojewodę Za- 

£ „Martwy węzeł" Hrab'a Plater-Zyberk (Człowiek bez rąk) Kazimierz 
* Stępowski oraz znany zapaśnik Zawisza Dla młodzieży dozwol ne. Początek: o godz. 4 ej. 

Korona Polskiej produkcji Film, który przykuwa uwagę widza od początiu do kcńca 
nadzwyczajne przygody ozłowieka bez rąk, W głównych: © 

Janosza- e 
rolach 

  

Miejski Kinematograi 

Kalturaino-Oświatowy 
Saia Miejska 

odpowiedzi 

(ui. Ostrobramska 5) 
centralne 

$ Nowy Kinoteatr 

е 4« Wielka „Wanda* *ś 

  

6) Marsz ind j:ki—Selenik. 
7) Kotendy polskie. 
19.10—1935: «Skrzynka pocztowa», po- 

ge wygłosi Kierownik Programowy 
itold Hulewicz. 
1935—20 00: <O języku polskim w życia 

iw peezji»—Odczyt Dr. Stanisława Cywif- 
skiego 

20.15: Trensm'sja koncertu symfoniczne- 
go z F.lhsrmonji Warszswskiej. 

Na zak: czenie: Gazetka radjowa. 

WYPADKI I KRADZIEZE 
— Kradzieże krów w pow. 

Wil.-Trockim ustaną. O! ołu:sze- 
go czasu mieszkańcy pow. Wilińsko- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Od dnia 25-go do dnia 30-go grudnia r. b 
będzie wyświetiany film: 

współczesnej kinematografji. W rolach głównych: najgenjalnejszy tragik Świata john 
oraz piękna Dolores Costello. Ostatni seans o godz. 10 
dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego 26 grudnia kasa czynna cd godz, 1, Początek seansu o 
godz. 2. We wszys'kie inne dnie: kasa czynna od godz. 3 m. 30, początek seansėw o godz. 4. 
Ceny bile ów: parter 80 gr, balkon 40 gr. Nastęcny program: « WIEŁKA PARADA». 

Dział A — w dniu 5—XII. 1927 r. . 

7418. 1. A «Nienart Jan» w Ornianach, gm. Janiskiej, 
pow. Swiecisfńskim, sklep spożywczy i tytuniowy. Firma istnie- 

je od 1027 r Wh: šciciel Nienart Jan, zam. tamże 

„Bestja 

Ni.Dywały 8:1 gier Sez.nu. Fucług 
przerdy nałviekszego w Świecie uwodziciela 1 hu'aki 

zneny tragk john 
Ks że W iji 

ców i ryb wędzonych. 

2290—VI 
  

Treckiego żyli pod strachem, gdyż 
śmiała banda złodziei systematycznie 
uprowadzała krowy, Akcja śledcza 

1419. 1. A. «Norman dSymon» w Wiiejve, riac Św. jer- 
ski, sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1923 rcku. Właściciel 

Norman Symon, zam. w Wilejce przy ul. Piłsudskiego 68. 
2'00—Vi 

  pelicji nie dawała pom:ślnych rezu!- 
tatów, wobec czego włościanie sami 
zorganizowali nocne dyżury. 
ubiegłej wartownik we wsi Pegiry gm tamże. 

7420. | A <Berman tesia» w Drujsku, gm. Sł 
skiej, pow, Brasław-xim, sklep resztek towarów włóknistych: 

Nocy Firm. istnieje od 1926 roku. Właściciel Berman Pesia, zam. 

Sivubad- 

2301—VI 
  Rudominskieį spostrzegł, że do za» 

1421. |. A. <W, Ferski, J, Tabachowicz, t. Łurje, Ch. 
grody jeónego z sąsiadów podeszło Zusman, Bogdanów S-ka», Śklep towarów spożywczych i Śmóel Bejln; Hirsz 

trzech nieznanych mu oscbnków i kolonjalnych. Siedz ba w os. Bogdanów, pow. 
22 września 

spólnicy: Wujt Perski 1 Josiel Tabzchowicz obaj z Wołoży: 
po wyważen u zamka weszło do chle- SE 

wu. Na alarm a Sw wo ma craz Gecel Perski, Eljasz Łusje i Chaim 

się w pościg za uciekającymi złodzia: warta na mocy vm wy z dnia 
jami, z których jeden ostrzeliwał się 

W rezultacie złodziei 

półsa rozpoczęła działainość z dn. 

imieniu spółki dwaj 

# ь i . i Inych, zaliczki ko- 
nogę, pozostali zostali pobici dotkli: syłk. towery ze stacji k lejowych, komor ce b, E 

wie i gdyby nie interwencja p licli lejowe i temu podobne ma prawo otrzymywać V : 

kali w Wiszniewie, pow. Wetožyfi-kiego. Spółsa Нстома га- 
22 września 1927 r, na Czasokrės 

do dn. | maja 1930 r. Zarząd należy do wszystkich  wspólni- 

ków. Weksle, czeki, żyro weksli, przekazy, plenipotencje, wszel- 

kiego rodzaju umowy handlowe, korespondencję handl..wą, ra- 

chunki, psma dotyczące zapotrzebowań towarów podpisują w 
wspólnicy pod stemplem firmowym. KO- 

J:den z bandytów ma zlamaną respondencję zaś pocztową, poleconą, przekazy pieniężne, prze- 

każdy ze wspólników pod stemplem firmowym. 

Wołożyńskim. 
1927 r 

Zusman, zamieSz- 

„Wtrąciły go w przepaść kobiety% 
Erciyczny dramot w 12 akt 

Astor, rrzz szczyt s"naac'i 

Rejestt HandloGY. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wcląg. 

7380. I. A. «Mozes Szlozberg i S n—Ska». Sklep owo- 

sk m J. Firma 10 poczęła działalność z dn. 15 czerwca 1927 r. 
Wsrólnicy zamieszkaji w Wilnie; Mozes Szlozberg—przy ul. 
Su o z 6a i Lejba (Leon) Szic2berg—przy ul. W. Pohulanka 
14. Spó ka firmowa zawsita na mocy umowy z dnia 9 sierpnia 
1927 r. na czasckres do dn. 15 czerwca 1928 r. 
nem przedłużeniem 2 roku na rok, až do Czasu zgłoszenia 
prez któregokolwiek ze spólników żądania jej rozwiązania. 
Zarząd należy do obydwuch wspólników. Wszelkiego rodzaju 
zobowiązania, weksle, żyro wek lowe, czeki, przekazy, pełao” 
mccnictwa, jak również korespondencję, pokwitowania z odbio* 
ru towarów, dokumen. 
ficznej: zwykłej, poleconej i pienężnej oraz żądania zwrotu 
sum z instytucji kredytowych podpisuje jeden ze wspólników 
pod stempiem firmowym. Wszelkie 2:8 umowy i akt 
rjalne oraz hipoteczne podpisują obaj wspólnicy. 

do obydwuch wspólników. Wszelkie dokumenty, wes sle, z« bo: 
wiązania, żyro, umowy i plenipotencje podpisuje 
Spółki każdy ze wspólników pod stempiem tirmowym, jak 
również każdy ze wspólników ma pr-wo otrzymywać z ban- 
ków i innych instytucji 
stwowych, samorządowych i prywatnych i od osób prywat 
nych wszelkiego rodzaju sumy należne Spółce za swoim 
pisem pcd siempiem firmowym. 

«6 dramat w 12 aktach, 
wstrząsające arcydzieło 

Barrymore 
W poczekalai koncert radjo. Orkiestra pod 

morska 

sł,anej powiesci mił ane © 
ang'elskiegn Casannw e 

El FF e 
Barrymore, pie Sliczna Marry 

Porząrk og 4 i = 

Siedziba w Wilnie, przy zauł Os miań: 

z autemstycz 

  

nl. wielką 56 
(nad Notarjuszem 
Bohuszewiczem) 

zgodnie z pozwo- 
Jeniem władz wy- 
kupoje dla wszyst- 
kich _ przedsię: 
biorstw Świadect- 
wa Przemysłowe 

na rok 1928. 
Spieszcie z załat- 
wieniem gdyż ter- 
min tylko do 

31 grudna. 

WINA 
wódki i koniaki 

po cenach najniż- 
szych poleca 

J. Faur;łkiewicz 
Mickiewicza 33. 

MEBLE 
najtaniej 

nabyć można 

  

  

  
  

w 

Damu Handlo 

H. Sikorski $-ką 

Antyki! 
Sz. BOŁTUPSKI 

Wileńska 3,teł. 11—18 
Kupnc i sprzedaż 

porcelany, obrazy, bi- 
żuierje, srebro, złoto 

* nryjanty 
    

Meble plecionel- 
tanio i soudnie wyko 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszką 

lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

dawniej Kijowska 
PPOACRZEZKETOANK RE) 

Piece żelazne 
szamotowe 

i naftowe 

ŁYŻWY poleca 
S, H. Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych у naczyń 

gospodarczych, 
Wilno, ul.Zamkowaj 

Nr. 3 
set: ERROR TAKSI 

° 
Wynajmę 
2 pokoje z pr. kuchań., 
Wygody. Bankowa z 
Makowej Nr 2—6.;     

ów, korespondencji pocztowej i telegra- 

nota- 
2325 — VI 

7382 I. А. «Вувка # bryka konserwów—ŁATOPOL— 
w Wilnie Samuel Bejlia 1 S ks». Fabryka konserwów. Sie- 

w _ imieniu 

kredytowych oraz z urzędów рай- 

od. 
27—V1 P 

  

  

Józef 7422. 1 A. <Giliński Benjamin> 

towarów bawełnianych i 

7423. |. A. «Juchniewicz Konstanty» 
dskiego 26, biuro podań. Firma istnieje 

124, sprzedaż mięsa. 
W dniu wczorajszym aresztowano Lit Mowsza, zem. w Krasławiu, 

zdołał mejiskiej, pow. Swięcańskim, eks 
cd 1917 soku. Wł.ściciej Magun 

Piąty uczestnik dotychczas Św. Jasóbska 8. 

j w Lyngmiansch, pow. 

i ! ki Janteryjno-bakalejny i tytuniowy oraz 

AS ST a voko krajowego wyrobu. 

Firma istnieje od 1885 roku. Właściciel Gilińszi Sa зать 

7424. |. A. <Lif Mowsza> w Brasławian, ul. Piłsudskiego 
Firma istnieje od 1921 roku, Włościuiel 

ui. Piłsvdskiego 22 2305—VI 

7425. |. A. <Magan Samuel» w maj. Podojce, gm. Kie 
oatacja lasu: Firma istnieje 

amuel, zam. w Wilnie, ul. 
2 

  

w Brasławiu, ul. 
od 1926 roku. 1385. 1. <Baskin 

2304—VI 
zam. tamże, 

Hirsz, zam. tamże. 

306—VI 

baciarnia, Firma istnieje od 1912 roku. a Baskin Bika, 

7384 |. A. «Baron Zueman» w Brasławiu, ul. Piłsud- 
skiego 138, sklep towarów żelaznych—sprzedaż drobna. Firma 
istnieje od 1923 r. Właś.icieł Baron Zusman, zam. tamże. 

2329—VI 

Elka» w Drui, pow. Bra-ławskim, here 

30—VI 

1383. |. A <Borenssiejn Hirsz» w Hoduciszkach, pow. 

  

  

  

Swięciańsk m, szlep bakalejny, 

ZE ŚWIATA. Michel, zam. tamże. 

7426. 1. A. <Manejskin Michel» w Łyngmianach, pow. 
galanterji, ssór i wyrobów ty» 

tun'owych. Firma istnieje od 1880 roku. Adm M nejskin 
—VI 

  

— Grek—oczywiście. Podczas 

7428 |. A. <Hodb reski Eja> w 

przed kotmisa: ję cą ,927 reku. Właściciel Podbereski Bija, 

7421. |. A. <Mołot Herc» w Borysówce, gm. Baksztań: 
skiej, pow. Wołożyń skim, sklep spożywczy, galanterji, m:nu* 
faktury i towarów żelaznych oraz wyrubów tytuniowych. Firma 

istnieje cd 1922 rokn. Właściciel Mołot Herc, zam. .lamże. 

Baksztańsciej, pow. Wołużyńskim, sprzedaż mięsa. Firma istnie- 
ząm tamże. 

nej ilości 350 ltr. 

2308—VI 

Borys0wce, gm.   

Sekcja Zdrowia Magistratu m. 

Zdrowia (ul. Dominikańska Nr. 2). 

dniu 31 grudnia o godz. 10 tej rano:   

  

  

ul Zawalna 30 

LEŚNIK 
kresowisk zdolny, 

energiczny, uczciwy, 
kawajer lat 30 Kom- 
peteniny: urządzeniach 
gospodarstw leśnych, 
iikwidacji serwitutów, 
rolnictwie i ogólnym 

    

dziba w Wilnie, przy ni. Popławsziej 30. Przeds ębiorstwo roz- zarządzie majątku. 
cczęło działalność z dn. 9 listopada 1927 rosu. Wspólnicy Ostatnio na poważnem 

Szklar—cbaj zemieszkali w Wilnie, przy samodzielnem stano. 
ml. Wielkiej 15. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy £ wisku poszukuje po- 
dn. 9 listopada 1927 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy sady. Wvmegania 

skror”ne. Świadectwa 
i refe e cje poważnych 
csób Łaskawe oferty: 
Warszawa, Uzika 51, 
m, 1 *Leśnikowi». 
  

Znany stroiciel 
Fortepjanów 

w dniu 1—XIl. 1927 r, A. ‚ MR Przy] 
О. > 

| 1383. . A. <Barbakow Ajzik» w Drui, pow. Brasłąw- racja i > odnowienia 
skim, drobna sprzedaż tows'6w galanteryjno spożywczych i foriepjsnów, pianin i 
naczyń. Firma istnieje od 1906 r. Właściciel Bsrbnkow Ajzik, fisharmonji 1 innych 
zam tamże. 2328—V| muzycznych 

instrument w 
uł, Portowa Nr 14, 

NOWOŚĆ: 
PODHALAŃ:3KĄ 

kiełbasę czysto wiep- 
rzową otrzymali i 

jpoleceją 

  

  

2309—VI 
  

w dniu 29—Xi. 1927 r. 

Swięcizńskim, 
1919 r. 

Badany zeznał, że „znalezione u 
19.10—1935. «Jak żywić świeżo wycie- niego pieniądze pochodzą Z OSZCZĘ- Stoł Maila, zam. tamże. 

lone krowy» — odczyt z działu <Flodowla» 

wygłosi pot USB J.n Marszaikowicz. 
1935—2000. Odczyt muzyczny ku ucz- 

czeniu: 40-lecia St. Niewiadomskiego. Wy: 

Tad. Szelisowski (odczyt), Władysław Tro- 
<ki (fortepian). 

2030—22.00. Trarsmisja z Warszawy: 
Koncert ork. oętej pod dyr. Al. Sieiskiego:— 
program popula:ny, 

Na zskcficzenie: Gazetka radjową. 
Piątek, 30 grudnia 1927 r. 

17.20—17.45: <Dzień Wilniarki w Lon- 
dynie», odczyt z działu «Podióże i przygo 
dy» wygł. lektorka języka ang. U. 5. B: Dr. 
Wanda Januszkiewi'zówna. 

17.45—1900: Koncert orkiestry dętej 1 
pułku piechoty Legjonów pod dyr. kąpelmi- 
strza prof. Feliksa Koseckiego, | 

1) Uwertura «Swaty Polskie» — Nowo- 

poolu, Brukseli, Bilbao, Nzw-Yorku i 
konawcy: W. Hendrichówna (sopran), dr. Paryża. Niezwykły złodzitj okaz:ł się 

dności i że posiada ogniotrwałe kasy 
w lięznych bankach; Londynu, L'wer- mani ALI 

ścicieł Suczuwer Mowsza, zam tamże. 

1373. 1. A. <Sołomiak Szewach> w Hoduciszkach, pow. 
sklep bakalejno gslanteryjny. Firma istnieje od 

Właściciel Sołomisk Szewach, zam. tamże. 

1314. 1. A. «Stoł Maila > w Brasławiu, ul. Piłsudski: go 
90, drobna sprzedaż skór. Firma istnieje od 1842 r. Wł Ściciel 

1375. 1. A. <Suckower Mowsza» w Hoduciszkach, pow. 
Swięcieńskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

Obwieszczenie 

2318 - VI 

2319—VI 

2320— 
c: marca 1928 roku.   Grekiem, imieniem Iwan  Waljanos, 

urodzony w 1865 roku na wyspie sca 
1376. 1. A. Szaniawska Anna» w bBrasławiu, sklep win 

lek. Firma istnieje od 1923 rosu. Właściciel Szaniawska 
Anna, zam. w Głębokiem, pow. Dziśnieńskim. 2321—VI 
  

Korfu. 

Ofiary. 
— P. Helena Bielińska dla uczczenia 

pamięci męża, $. p, Pref, Dr. Józefa Bieliń. 
skiego przesłała na ręce Senjora Bursy Aka- zapiro Mowsza, zam. tamże. 

1317. 1. A. <Szaviro Mowsza» w HModuciszkach, pow? 
Swięciańskim, sklep skór, materjałów Bzewskich i obuwia oraz 
Da kamaszów. Firma istnieje od 1901 roku  Włeściciei 

złotych kaucji lub 
2322—VI 

  

demickiej na gwiardię dla najbiedniejszych 

kwoię 100 zł. 

Zakład 
  Szmerel, zam. tamże. 

i 1378 1. A. <Szejteł Szmerel» w Hoduciszkach, 

studenrów Uniwersytetu Stefana Batorego Swieciafsiim, sk'ep bakelejno galanteryjny, naczyń i wyrobów 
żelaznych Firma ismieje od 1925 roku. Wizšciciel Szejtel 

pow. 

2323—VI 
  

7379 1. A. <>zerman Lejba» w Bresławiu, ul. Piłsud» 
zwrocone. 

Daia 2 go strcznia 1928 roku w 
Megistracie m, Głębokiego edbędzie 
się przetarg za pomocą of:rt piśmien- 
mych, w zakrytych kopertach, a na- 
stępnie przetarg ustny ma wydzlerža- 
wienie poborów ryskowych i 
kowych w dnie targowe t. j. 
działki, czwartki i piątki w m. Głębo- 
kem, od dnia 3 stycznia do 31 

Cena wywoławcza 9000 zł., płat- 
nych w równych mies'ęczny: h. ratach 
z góry za każdy mies ąć. 
ofertę winien złożyć jednocześnie 300 

weksle gwarancyjne na zabezpieczenie 
dotrzymania podanych warunków Pa 
zakończeniu przetargu złożone k-ucje 
wszystkich uczestnków prócz 
dzier'awiającego zostaną natychmiast 

  

  

Składając 

ma..takąż Sumę 

wy- 

| W wielkim wyborze 1 11 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Fiija „to Jańska 1. 

LEJE EEDETSTAT 1.) 

Kieszonkowy 

Kalendarz Intormator 
m 

ma rok 1928. Rocznik IV С 40 @ 

Fryzjerski „M į ( h i r 
b. pracownik «Teodora» 

nowootworzony przy ul. Tatarskiej 6, 
polecą Sz Klfjentejl: salon damski, 
męszi, manicure, oraz białe peruczki 
do wyn: jęcia, Dla P. p. studeniek i 
siudentėw -20 prcC. znižki, dla uczni 

wit jakiego. ь 
2) Pelonez elegijny— Noskowskiego. 
3) Cud nad Wisłą—J, Kcseckiego. 
4) Fandango, tariec hiszpański. «Wspom* 

nienia o Kadyksie»—Leoncavallo. 
5) Swta «M ędzynarodo wa» — P. Czaj- 

kowskiegc: a) taniec polski, b) Romans fran= 

skiego 129, sklep towarów bakalejno galanteryjnych—sprzedaż 
drobna bez wyrobów wytwórniejszych. Firma istnieje od 1909 
roku. Wł:Ściciel S$ erman Leiba, zam. tamże 2324—VI 

° 7381, 1. A. <Wajnerman Izrael» w Hoduciszkach, pow. 
Swięciańskim, sslep bakalejno-galanteryjny, wody sodowej i 
lemonjady. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Wajnerman 

Warunki dzierżawy można oglą- 
dać codziennie w Mogistracie. 

Magistrat pozestawia za sobą pra” 
wo wyboru cfertanta niezależnie ed 
ząproponowanej sumy. 
m. Głębokie dn 22 go grudnia 1927 r. 

gr. Zawiera wszelkie adresy 
władz i instytucji rzą owych. gy 
Taryfy opłaty siemplowej, pocz- M 

towej. Razkład jazdy i t. d. 
Żadać wszędzie. 

Wyd. Biura Reklamowego 

cuski, c) taniec czeski, d) taniec włoski, €) 
taniec rosyjski, I) taniec tyrolski, g) Marsz 
węgierski, 

40 proc, zniżki. Zsklad urządzony 
wię najnowszych wymagań hygjeny, 

Izraej, zam. tamże. 
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Leśnik 
taksator. Sporządzanie 
planów leśnej: gospo* 
darki, poszuzuje posa- 
dy. Zgłoszenia pod 
<l"śnik - taksator do 
<Stowa». 
— 

gubioną ksiąt:cz* 
ię wolstową, 
wydaną praez, 

P. K. U. Wilno, na 
imię Władysława 

Tarnockiego, zam, we 
wsi Krywańce, gm. 
Gtaużyskiej, p, Osz- 
mi-ńskego, unieważ» 
nia się. 

  

  

Mejątek 
ziemski pod Wil- 
nem oe 250 ha 

sprzedamy у 
dogodnie s] 

D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, el. 9-05   

gubioną książkę 
wojskową wyda» 
ną na imię Kone 

stantego ugina rocz- 
mika 1900 przez P. K. 
U. Lida w roku 1923, 
unieważnia się. 
  

  
  

    
    

Swięciańskim, sklep baka!ejno galanteryjny, f«jsnsu, naczyń, B.cia Gołębiowscy 

ady, wody sedow:j Piac oraz_sprzedaż piwa, wina i Ul. Trorko 3 Tel 757. L E KA R 1 E. 
miodu. Firma istnieje od 1924 roku. POOR PAR ROW? ' 

28 3 pokojowe DOKTÓR 
mieszkanie 

P> na Antokolu wynajmę. b ZELDOWIGZ 
Qgłoszenie, Oferty w Administr. | „o, -2ne, | 

«Słowa» sub. W. T. šyfilis, ass . 
Wilna poszukuje moczowych 

dostawcy na mleko do szpitali Mejskich w przecięt I . T od 9-1, od 3-8 w, 
dziennie. Oferty z wyszczególnie- Uży W) Or K obieta.Loi 

niem cen należy złożyć do ćnia 30 grudnia w Sekcji domów w Centrum az 
miesa i'na_ przed. | [r Zeldowiczowa. 
m. ai 4 » 

Otwarcie cfert i ustny przetarg ©dbędzie się w wo A iais ч 'ЁЗВ‚!; С ENARZĄ. 
D. H.-K. <Zachęta« DÓW MUL. OW: 
Gdańska 6, tet. 0 05. od 1221 0d 46 

—2 — ———— ORRARRNOCCNCGZo SENNA | 3! Mickieci za 26 
в 3 2 : 4. 277. 

o przetargu. © Wielki wybór TTW. Zar. Ne. 152 
-- konfeti, pocztówek * noworocznych, 
g *alendarzy, materjałów piśmiennych Dr Wolodžko 

= poleca a ordynator szpitala За- 
BT. JANKOWS K A. B via Chocty spo 
= W Irūska 26, 8 muje: od g 12 do 2 

regat- BARURDREDGEW Е 2 СБ ПН О К НА 34 1Б 1 оа g. 5 dą 6. 
ponie- Zawaina ul. 22. 

& МА`ЪО deserowe kilo 8.60, SER z m. 2 W. Z. P. 20. 
A а Raków w.p Zdziechowskiego kilo 4.40 & : 

leca J. ZWIEDRYNSKI, > 
SAP Pwrilefiska 28, tel. 12-24 С Dr X. Sokołowski 

i weneryczne, 

rzyjmuje: 
s в. 9 — 12 г. 
i od g. 5 — 7 wiecz., 
Ponadto we wtorki, 

Czwartki i piątki 
od g. 3 m, 30—4 m. 30 

w Poradni, 
ul. Garbarska 3, 

W. Z. Nr 160, 

AKUSZERKI. 
Akuszerka 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

  

      

46 m, 6. 
w z.P.Nrs | 

W: MASSON 

«pom śmierci 
Zasiedli w uroczym ogródku do 

śniadania, podano im emlet i gorące 

kotlety z sałatą, do tego butelką do* 

brego wina. C uli się oboje szczęśli: 

wi w tym zacisznym kąiku, gdzie 

megli pozostawać zupełnie sami. Betty 

śmiała się weswło i żartowała, a ] ma 
uległ zupełnie uczuciu rozkoszy i bło- 

gości. 
Lecz Betty przerwała nagle ten 

nastrój. Gorąca kawa stała przed ni. 
mi, zapelili papierosy i na chwilę za- 
milkli, 

— Wróćmy do rzeczywistości 

Jimie, — rzekła nagle młoda dziew- 

czyna. — Muszę z panem pomówić 

w pewnej ważnej sprawiel 

Radość znikła z jej twarzy 
— Cóż takiegc? — zapytał. 
— Chodzi o Annę Apcoff — od- 

rzekła, a oczy jej szybko obiegły cały 

ogródek i zatrzymały się na twarzy 

Jima... — Ona musi wyjechać! — Owszem, chciał, lecz, gdy mu 
— To znaczy uciec? — zawołał się fo nie udało, zwrócił siś ku Aa- 

zdumiony Jim. nie. Ona musi wyjechać. Nie mogąc 
— Tak, natychmiast i to w naj- mnie oskarżać, postanowił pogrążyć 

większej tajemnicy! moją przyjaciółkę, a już Anno potrafi 
Jim zamyślił się nad jej słowami, wynaleźć dowody. ‚ 

Beity zań z niepokejem czekała na — O, Bzity, Anno nie zdolny do 
odpowiedź. 3 tego redzaju czynu! — zaprotestował 

— Te jest niemożliwe! — rzekł Jim, 
wreszcie. — A jednak raz już zrobił coś 

— Owszem, możliwe. takiego? 
— Zresztą, czy ona się zgodzi? — Kiedy? 

‚ — Już się zgodzilal 
— Ależ to znaczy to Samo, 

przyznać się 
cicho. ił. 

— O nie, Jimie! Chodzi mam tyl- — Domyśliłam się, a gdy wziął 
ko © czas — to įest nmejwaźniejsze: tę książkę do rąk, nie megłam mieć 
trzeba czasu, by odnaleźć mój djadem, żadnych wątpliwości. Wszakże musiał 
by móc dowieść jej nicwinności. zneć już ten traktat dokładnie, gdy 

Mówiłem kiedyś panu, iż Anno nom ją pokazywał, Ne megłam uwie- 

— Odstawiając traktat o strzale 
co trującej" - 

do winy, — zauważył — — Skąd pani wie, że on te zro- 

„musi znalźć swą ofiarę, pan niechciał rzyć, by mógł ją tak dekładnie prze- 
wierzyć, lecz tak jest naprawdę, cho* siudjować w ciągu półgodzinnego 
dzi tu e jego sławę. Najpierw chciał oczekiwania ma mas. Musiał ją znalźć 
on mnie uczynić swą ofiarą... gdzieś poprzedniego dnia i zabrać do 

—Nel — krzyknął Jim. Gomu, by przeczytać, a potem odsta- 

wił na miejsce na półce. 
Jm był zupełnie zbity z tropu: 

wszakże on sam mnie wiedział i ne 
mógł się domyśleć, kto odstawił ten 

traktat na miejsce, aż dopóki nie po- 

wiedziano mu tego. A jednak Beity 
domyśliła się tego samal 

Beity zaś dodała z gniewem: 
— Tek, a terazoskarża nas 0 od- 

stawienie na miejsce tej książki! w 

— Ależ on przyznaje się do tego, 
że sam to uczynił, — rzekł cicho Jim, 

Baity była zdumiona. 
— Kiedy, kiedy się przyznał do 

tego? . 

— Wczeraj wieczorem powiedział 
mi to sam. 

Betty roześmiała się gorzko —nie 

chciała przyjąć żadnego usprawiedli» 
wienia. 

— Teraz, gdy ma coś lepszego... 

— Cóż lepszego ma itraz?—Z5- 
tal Jim. > 

£ trawie djademu! O, Jimis, 

ona musi zniknąć! Gdyby pojechała 
do Angiji, nie znelezionoby jej, nie- 

prawdaż? Zresztą mie mają wystar< 
czających dowodów! Tylko podejeze- 
nia, podejrzenia i podejrzenia! 

We Francji można aresztować na 
te] zasadzie, w Anglji niel Wczoraj, 
pamięta pan, Anno był już bliski 
aresztowania jej! 

Jim skinął głową. 
М а!ет te same wrażenie! 

Z początku plan Betty zdziwił niee 
mile | ma, lecz w miarę, jak się nad 
nim zastanawiał, pomysł ten wyda- 
wał mu się ćoraz bardziej słusznym. 

* Przedewszyslkiem przenawiał za 
tem najpoważniejszy argument, któ- 
rego nie znała Betty:—oto skutki 
znalezienia jednej części Strzały w 
pekoju Anny, a drugiej u Jana Cisu- 
del, mogły być dla biednej dziew- 
czyny zbyt obciążające. Był to do- 
wód 

Istotnie, 
zniknąć stąd. 

— Wszakże on jest pewien, że to 
ona pepełniła  morderstwcl—zapew* 
niała Betty. 

panna Apcoff muaiała 

meble stgiowe, bronzy, , 

ul. Wiieńska 30 m. 14, | 
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— Tak sądzę, —odrzekł Jim.—jed/ | 
mak możemy to 
nocy małem, co do tegr, 

Zeszki 
pe 

sprawdzič. 

wątpliwości, zapytałem wigc go W 
— Cóż 

drżącym głosem. 
odpowiedział? zasytała 

— I tsk i miel Dał mi dziwną 
edpowiecź. 

— Co powied 
— Kazał mi pi 

w Kości:le Matki 
patrząc na ten obraz, 
czy p. Agcoff jest 

Krew uciskła z 

zial? х 
rzyjrzęć się mozajce 
Bożej twierdząc, ŻE 

wina. 

czy jej z przerażediem wpiły się w 
Jima. 

oczy jei pstaly. 
— To strasze 

okropne! 
Potem zerwała 

Siedziała Aieruchoma, jak głaz, a 

| — szeptała— To 4 

się Z okrzykieri 
— Pan sam zobaczy! j-cźmyl— 

skėczyla ku samechodewi. ” 

To co zobaczymy, będzje dla nas. 

wskazówką, nieprawdaż? 

  
a 
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twarzy Betty; r х 
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