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BARAROWIGZE — uh Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ai Qaen, Berbeckiego 10 
BUNIŁOWICZE — cl. Wileżska i 

GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 
SRODNO -— Plze Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ul. Majora Mackiawieza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — ul. Miekiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileżska 28 
POSTAWY — Rynek 19 
STOLŁPCB — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — u) Rynek © 
SWIR — uł 3-go Maja B 
WILEJKA POWIATOWA—ni Mickiewicz: 24 
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Według oznak zbieranych wSszĘ- cerkwi, która i tak przeniosła już 
dzie mie widzimy, aby wśród naszych wieje, a niejedno zniosła i z naszej 
wyższych urzędników panowała jakaś wjny, za €rasów p. Ponikowskiego i 
stalsza orjentecja co do sprawy bia- p, Grabskiego naprzykład. jesteśmy 
łorusko-wyborczej. wybory będą Sta przeciwnikami dalszego jej rozkładu. 
nowiły pewiea zakręć historji w roz- = 4) Nezmiennem naszem zdaniem 
woju tych stosunków.  Zestawmy jęgt, że droga do rozwiązania proble- 
wszystkie możliwości, wszystkie Mo- rmy białoruskiego prowadzi przez lo- 
żliwe orientacje co do udziału nacjo- jajne, uczciwe współżycie państwa 
nalistó w białoruskich przy wyborach. pojskiego z Cerkwią prawosławną. 

Jedno jest dla nas pewne, Że Za* Nje należało jej zdaniem naszem ani 

równe blok mniejsześci narodowych, autokefalizow:ć, ani ukrainizować, ani 
blok czesko-litewski, jak my go na- pjałorutenizować, przeciwnie dać jej 
zywamy, gdyż finansowany jest ze żyć życiem wł.snem. Pulska pozo= 

źródeł państwa kowieńskiego, Z BO“ stala dziś w Europie największem 
dejrzanych źródeł czeskich, na równi państwem  'katolickiem, powinna 

z pieriędzmi żydowskiemi,—ten blok, sakżę 1 jednocześnie być największem 
żak również próby Hromady — są to państwem prawosławnem. Anglja i 

objawy wręcz wrogie państwu pol- Francja kłócą się z sobą o tytuł pańie 

skiemu, które bezwzględnie zwalczać stwa muzułmańskiego. Nacjonalizm 

mależy wszelkiemi zaajdułącemi się w jest siłą, lecz wyznaniowość także jest 

rozporządzeniu społeczeństwa Šrod- siłą. J-śli mówi się, że możemy wy- 
kami, rywzć nacjonalizm białoruski prze- 

Pozatem istnieje cała gama możli- (;„ Rosji, to pytam się dlaczego nie 
wości, które wyliczamy: mamy Cerkwi prawosławnej, uczuć 

1) Białoruscy aktywiści. — Czy wyznaniowych wygrywać przeciw 
"zdobędą oni głosy? To jest pierwsze Sowdepji. Tylko inercja myślowa na- 

pytanie, które się nasuwa. Inne pyta- szych polityków jest przyczyną, 26 
mie jest, czy mie zabierają właśnie sią nie zwraca uwagi na te porówra- 

tych głosów, które w razie mielstnie- nie nącjoralizmu z Cerkwią. «Nacjo- 
mia tego ruchu padłyby na listy pol- ralizm biało uski wygrywać będziemy 

skie. Pozatem strasznie jest trudno przeciw Rosj> — woła się, — «Prze- 

akkomodować manewry takiej parti (jw komu» pytam — «Przeciw R_sj » 

z pewnei wymaganiami, które Się __ parę przecież Rosja nie istnieje. Jej 

im stawia przez protektoró w. Czasem imię jest wytarte ze związku politycz- 

protektor sam nis wie czego chce i nego sowleckch republik. Mówić o 

protegowany jest w kłopocie. — Po- wsżójnym froncie polsko białoruskim 
za temi zastrzeżeniami należy powie» i anty-rosyjskim nie można, skoro 
dzieć, że ruch wśród chłopów biało- ten gront rosyjski właśnie nie istnieje. 
'raskich, któryby pod względem spa- | Nagi politycy nie mają poczucia 
łecinym zbliżałby się do typu poli- tej realności. Tak samo słyszałem 

tycznego ruchu zanożniejszych wło= zdania moich przeciwników; .Chczcie 

ścian, jaki znamy na. - 
dła peństwa pożądany i powinniśmy wiastki rosyjskie, moskiewskie!” — Ja- 

mieć do niego sympaiję. kirż to nierealne. Tak'amo zapytać 
2) Bietoruscy radykali. — Mówi n.j,ąy, dlaczege te pierwiastki mają 

się o możliwości wyluskania niektė“ 5  ebezpieczne dla nas? Dlatego, 
rych Bł-łorusinów z pod wpływów że sympatyzują z emigracją rosyjską? 
komunistycznych. O emancypacji Z pyzęcież to Śmieszne. Jakież nitbez- 
pod kurateli bolszewickiej, o próbo» Lecz, ństwo dla p:ństwapolskiegomo- 
waniu lotów pod basłami samodziel- Gris stanowić te kilka tygodników i 
mości bisłoruski:j bez pieczątki 80- kika dzienników, które w Europie 
wieckiej. Tutaj musimy przypomnieć, reprezen ują myśl? emigracji : rosyj- 
że wielu obywateli maszego kraju, skiej? Czy ci panowie—Rosjanie,įkto- 
jak np. p. Roman Skirmunt byli pio- rzy w Nizzy. sprzedają banany, lub w 
mtrami świadom. ści narodowe] bia- pi. au jeżdżą jako szoferzy — mają 
łoruskiej. Polska, przez cały wiek X X stanowić to _uiebezpieczeństwo dla 

wgompowywała we wszystkie oktaide p:Astwa polskiegu? Dziecinadz! Jesz- 

ne ludy poczucie odrębnośc) narodo- cze się nie zakłada w Moskwie koni 
wej, poczucia nicjonalistyczne, aby 40 вай mających na Kreml zawieźć 
» mich mieć sojuszników w walce © ; Samodzierżcę. Jzszcze tam na 
z Rosją. Późaiej, po wskrzeszeniu ze stei mauzoleum Lenina 1 stać 
s = "= 2: mamy wrażenie będzie długo, bardzo 
Wzywaliśmy ludy  okralnne de i wierzymy w Upa 
walki z władzą sowiecką, widząc T aka  powieckij i diego nie 
A wał a boimy się tych rzekomych czy rze- 
tuggyiewskiego C:ratu, —Dziś stosun- : Ž j naszego kleru Sasa 0 siad Kai t, ro, ra, ema a 
które mają coś w įsobie jeszcze 26 ski. ] szczebyśmy im wszystkim 
sreber 1. amarantów e rige m Wozrożdienje zaprenumerowali, N ech 
padowego, „rj 2 ae 35 js sobie czytają Co to nam szkodzi?, 
niai elass ien Przeciwnie, własnie sowietyzm, właz 

nymi», to «wspólne sztandary» jest 

piękne aa scenie i jako wspomnienie 

- ataroświeckie, Tale w nagłówku piama 

j politycznego, codziennego, współczes- 

| mego polskiego już jest nie do uży- 

| cia. Trzeba już mówić coś bardziej 

konkretnego. | dla tege boimy się 

sawsze, że Sowdepjs, która zagarnęła 

trytorjum białoruskie — będzie miała 

| wpływy wśród radykalnych pa ty 

| Wałoruskich. Tylko konserwatywne, 

| kOqgerwatywno-włeściańskie, czy też 

KONięryalywno-kościelne hasła mogą 

hat zapewnić, że dana parija białorus- 

ka ti podpadnie pod opiekę zamas: 

kowantwy bolszewizmu. 
у 3) Orjmtacja bialoruska prawo- 

1 sławna. Podoino „pewstal w Warsza- 
' szawie prąd, tążący do ukrainizacji 

| cerkwi i do  blawrutenizacji cerkwi 

4 1 podobno znaleźli się ludzie, którzy 

te właśnie hasła chcą rzycić na Szale 

| madchodzących *wyborów,. Piszetny 
podobno, gdyż w Ostatnich czasach 
rozpowszechniło się wśród "doniesień 

dziennikarskich sporo ptactwa brzyd: 
ko zwanego kaczkami dziennikarskige 

tni, Jeśli taka, koncepcja istnieje, to 
bylibyśmy jej przeciwnikami. Chodzi. 

łoby tu o dalsze rewolucjonizowanie 

śnia satanizm, antyreligijność, aktyw- 

ne i idzowe bezbożnictwo władzy so- 

wieckiej otwiera przed państwem pol- 

skiem mowe horyzonty. Sly:zalem 

Hedyś: Mojżesz nie doprowadził tego 

poko'enia, które wyszło z Egiptu do 

ziemi obiecan:j, Musiało ano wy- 
mrzeć, U.odzeni w nieweli nie zdol- 

ni byli żyć. Taksamo u nas. Ciągle 
ciągle myślimy niewolniczemi kon- 

cepcjami. Szczytem maszych ambicji 

była autokefalja polskiego kościoła 
prawosławuego. Przeprowadzono ją w 

sposób szkaradny. Mniejsza z tem“ 
Ale nikt o tem nie pomyślał, że am- 

bicją Polski, ambicją państwa Jagieł- 

łów, Olgierdów i Witołdów, ambicją 
największego w Eurupie państwa ka- 

tolickiego powinna być nie zutoke- 

falja, lecz opieka nad cełą Crrkwią 
prawesławną, 

Ciągle to niewolnictwo myśli. Po- 
wtórzcno mi zdanie wytrawnego dy- 
plomaty europejskiego: „Polska i 
Sowdepja zrównoważyły dziś swe si- 
łyś;— I to prawda! Władza sowiecka 

stabilizowało się na Kremlu i to wła- 
śnie stab lizowane słabość i bezsiłę 
tego, co tiegdyś nazywało się Rosją: 

W sprzedaży deiaiieznej cena pojedyns „o m JR 20 grosay. 
niem. 

Reda kcja .ęłcpiećw miesamėwlonyeb mię zwrzes 
КОНЕ ЕЕЕ ЛЕЕС ZY: 

Opłata pocztowa ona 

Rex ortodoxus. 
A my naszemi niewolniczemi mozga= 
mi boimy się, aby -nam nie wyrząs 

dził coś złego tak potężny czynnik 

jak metropolita S:rgjusz i proklamu- 
jemy papierową autoktfalję, aby się 

ed tego zabezpieczyć, zamiast prze- 

ciwnie dojść do tego, aby metropol ta 

Sergjusz mógł liczyć na opiekę pań- 
stwa pelskiego. 

Rex ortodoxus Ten iytuł w in- 
nych wkolicznościach nadany był Kró- 
lowi polskiemu i Wielkemu Ksęciu 

naszemu. Wiedy za Cerkwią prawo- 
sławną steło silne państwo, które nie 

chciało  depuścić do pojednania 
schyzmy z Rzymem. Ale dziś? 

— Diś w pojedynku dwuch na- 

rodów © pierwszeństwo w świecie 

słowiańskim atut Cerkwi prawoslaw-= 
nį jest jakby rzucony w nasze ręce. 

To więcej niż atut nacjonelizmu bia- 

łoruskiego, o którym bardzo wątpię, 

czy go posiadamy. Cat. 

Kogoś może zdziwić dlaczego nazywam 
Polskę nsjwiększem państwem katolickiem. 
Do tego tytułu może rościć sobie prawa 
Francja, Niemcy, Polska, Włochy. Z iego 
odrzucamnyf,Francję i Niemcy, Niemcy jako 
państwo  przedewszysikiem _— protestanckie, 
Francję jako państwo gdzie najsilniej wy- 
sępuje to co nazywamy ideologją masoń- 
ską. Pozostają Włochy i Polska. Mussolini 
chce s'ę pojednać z Papieżem, ale dotych= 
czas jedaak sprawy te formalnie załatwione 
nie zostały, państwo Świeckie włoskie jest 

rywalem państwa duchowego Watykanu 

Polska zaś jest jedynym krajem w Europie, 

gdzie nawet socjaliści jawnie nie wywiesza- 
ją haseł antyklerykalnych, gdzie wszyscy 
Chcą być w zgodzie z kościołem katolickim 
i gdzie powaga episkopatu nawet w spra- 

wach polityki wewnętrznej jest tak duża. 

EEE TINA TATTO 

Rozporządzenie.o prawach i 

„_. gbowiązkach oficerów. 
WARSZAWA, 29 XI. Pat W 

ostatnim Nrze Dzeęnnika Ustaw 
Rz:e ypospolit j P.iskiej z dnia dzi- 
sejszega rgłoszone zostało rozpo- 
rządzenie Rady Minisrów z dn. 5 
grudnia rb. w sprave wykonania 
art 77 Ustawy z dn. 23 marca 1922 
r. O podstawowych obowiązkach i 
prawach of.cerów wojsk polskich. W 
myśl rozporządzenia władze, urzędy 
państwowe i samorządowe tudzież 
przedsiębiorstwa państwowe i samo- 
rządowe Oraz przedsiębiorstwa przez 
Pań.two subwencjonowene przyjmo 
wać będą na służbę przy jednake- 
wych kwal fikacjach przedewszystkiem 
kandydatów z psśród oficerów za- 
w dowych przeniesionych do rezer- 
wy lub w stan spoczynku. 

Handel z Rosją. 
"WARSZAWA, 29X1. PAT. W m-cu 

listopadzie rb. przywieziono z Rosil 
do Polski 2355 wagonów różnych 
'owarów, głównie rudv żelaznej, któ: 
rej przywieziano 1954 wagony. W 
tym czasie wywirzieno. do Rosji 
143 wagony, głównie cynku żelaza i 
mas yn rolnczych W lstepadzie b 
przywiezono z Łotwy do Polsk: 306 
wagorńów różnych towarów, przeważ- 
nie siemie Ма @ crluloza, oleje i 
śledzie. W tym czasie wywieziono z 
Polski do Ł'iwy 1390 wegonów io- 
waró , głównie drzewa i węgla. 

Odszkodowania za straty spo- 
wodowane przez wojsko. 
WARSZAWA, 29 XI PAT. W о- 

statnnim N-rze Dziennika Ustaw z dn, 
dzisi jsw”go ogłoszone zostało rozpo- 
rządztn e Prezydenta R'eczypospol tej 
z dn. 17 gu g'udnia 1927 r. w Spra- 
wie zaepatrzenia osób cywilnych po- 
szkodowanych w związku z dzizłania- 
mi woiska p Iskiego w dn. 12—15 
maja 1926 r. R.zsorządzenis powyž- 
sze wydane na podstawie pilūomoė- 
niciw przyznaje prawo de zaopatrze- 
nia ze strony Państwa osobem niepo" 
siadającym šredkow utrzymania, które, 
w związku przyczynowym z działaniami 
wojska polskiego w dn. 12—15 maja 
włącznie, doznali uszkodzenia zdro- 
wia względn e okaleczenia powodują- 
cego uiratę przynajmniej 25 proc. 
zdolności do pracy: zarobkowej Oraz 
pozostałym po osobach, które zglnęły 
lub zmarły w związku przyczynowym 
z dziełaniami wyżej wymienionemi, 
najbliższym krewnym Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem ogłoszenia. 

Zjazd naczelników wydziałów 
zdrowia. 

WARSZAWA 29.XIl (że/. wł. Słowa) 
W styczniu m:nisier spraw wewnętrze 
nych gen. Składkowski zwcłuje kon- 
fsencję naczelaików wejewódzkich 
wydziałów zdrowia w celu Omowie- 
nia szeregu spraw sanitarnych. 

| CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy 

Interoencja dyplomatów o Kownie. 
Anglja chce przyśpieszyć rokowania polsko-litewskie. 
Z Kowna donoszą: Frzybylitu posłow e fr ncusk: i ang elski 

z Rygi Fosłowie odbyl: n:rady z premjerem Vo demarasem. Tre:ć 
nar d nie jest »nana. * szakże krążą pogloski, ,Ż om.wiano Sspra- 
wę przys ły h rokowań oolsko I tewsk ch 

Według tych samych pogłosek, jakoby dyp omacja ang e'sk a 
z wpł;nąć na Litwę w kierunku przyśpieszenia terminu ro- 
Овай, 

"Wiadomości kowieńskie via Berlin. 
BERLIN, 29 XII. PAT. Prasa berlińska donosi z Kowna, że po 

Owacyjnych przyjęciach premjtra Woldemarasa po jego powrocie z G:ne- 
wy, obecni: rezpoczyna sę na ł«mach dzienników kowieńskich coraz 
ostrzejsza kampanja przeciwko niemu Da dzie ników ludowe-socjalistycznych 
i klerykalnych, które zawsze krytykowały Woldemarasa, przyłączyły się 
obecnie dzienniki partji chłopskiej, a nawet organ chrześcijańskich robot- 
ników, który dotychczas copierał Woldemarasa Wszystkie te dzi nniki 
stwierdzają, że wynik rokowań genewskich określony przez urzędową pra- 
sę kowieńską jake sukces Litwy, jest właściwie kapiiulcją na całej linji 
przed marszałkiem Pilsudskim. Prasa rządowa broniąc Woldemarasa za- 
rzuca opozycjonistom, że obniżają znaczenie sukcesu genewskiego, aby 
tylko zaszkodzić premjerowi. 

Konfiskata majątku emigrantów litewskich. 
WIEDEŃ 29XII PAT. Z Kowna donos а, że rząd ltewski po» 

st'now i sk nfskować na rzecz państwa ruchomy i nieruchomy 
majątek emigrantów 'litewsk ch. 

Kryzys parlamentarny na Łotwie. 
RYGA, 29 XII PAT. Prezydent republiki z prosił do siebie lea- 

dera niemieckie o Schiemana. Kika dzenników dowiaduje sę. 
ie pre:ydent republik: po wejścu w poro um enie z wszystkiemi 
ugrupovani-mi sejmu zamierza zrob ć uż tek ze swego pr-wa Ood- 
woł.na sę do wyborców w sprawie rozwiązania parlamentu. 

Narady francusko-włoskie. 
PARYŻ 29—XII. PAT. Petit Parisien rozważając ewentualne podstawy 

narad francusko-włoskich zeuważa, że jeżeli postulaty włoskie ogłoszone 
przez Giornzle d'Italia i Trbunę są wyrazem stanowiska rządu włoskiego, 
to sz:nse os agnięcia porozumienia są miezmsiernie słabe. Jednakowoż — 
pisze dalej dziennik — wiemy od pewnej miarodajnej osob stości, która 
powróciła właśnie z Rzymu, że Mussolini nigdy nie sformułował takiego 
programu, jaki jest przedstawiony w wymienionych dzienn kach włoskich, 
S:et rządu włoskiego, wedle oświadczenia owej osobistości, uznaje cha- 
rakter międzynarodowy zagadnień Tangeru, mandatów kolonjalnych, Bałka- 
nów i wschodniej części Morza Śródziemnego. в 

Szczegóły układu Czech z Watykanem 

przeciw min'strow: B:neszowi, podeją dzisiaj treść zawartego między Wa- 
tykanem a Czechosłowacją modus vivendi rzekomo na podstawie wiaró. 
godnych i'f.rmacyj zaczerpniętych w Rzymie. Zdaniem pisma, modus vi- 
vendi jest w zustłności wzorowane na niedawnym konkordacie z L twą, 
Treścią modus wvendi ma być między innemsi uregulowanie stosunków 
dyplomatycznych między Czechosłowacją a Watykanem oraz kwestja mia- 
nowania biskupów, która ma być rozwiązana w tem sposób, że Stolica 
Apostolska zezwala na to, że przed mianowaniem biskusa zapyta prezy- 
denta republki czy ten niema jakichś zarzutów natury politycznej przeciw 
m anowamiu upatrzonej osobistości. 

Przeciw temu artykułowi modus vivendi dziennik występuje bardzo 
ostro, uważając go za zupełne pozbawienie rządu czechosłowsckiege 
wpływu na mianowanie biskupów. Dalej dziennik zarzuca modus viv:ndi, 
że w klauzuli przysięgi, jaką składa biskup, niema zupełołe wzmianki o 
wierności dla pźństwa i jako przykład podaje konkerdat zawarty między 
Watykanem a Polską. Czeskie Buro Prasows zamieszcza dziś wieczorem 
dementi tych wiadomości Veczernych Listów, twierdząc, że treść podana 
przez ten dziennik jest zupełnie nieprawdziwa i że ani jeden artykuł 
zacytowany przez V*czerni Listy nie znajduje się w osiągniętem poro- 
zumieniu, 3 

Konflikt studentów rumuńskich z rządem. 
BUKARESZT, 29 XI PAT. Lupta donosi, że między rządem a stu“ 

dentam: wybuchł nowy korflikt, Uała studentow chrzęścijan oświadczyła, 
że stoi po stronie 9 ciu oskarżonych i zrzuca wszelką ©dpowiedzia ność 
za mastępstwa. Rząd w ostatnich dniach zwolnił 40«u aresztowanych stu- 
dentów, Uaja studentów chrześcijan oświadcza jednak, że nie może się 
tem zadowolnić. 

EET 

Nieprzerwane burze nad kanalem Angielskim 
LONDYN, 29 XII PAT. Dzisiaj w czwartym dniu nieprzerwanej burzy 

nad całą prawie środkową i południową Angiją oraz kanałem Angielskim, 
wzmógł się wicher i nastąpiły znaczae opady śnieżne. Ż den parowiec nie 
odszedł dz siaj z'D_ver. Natomiast na linjach kslejowych nastąpiła znacz- 
na poprawa w blegu pociągów dzięki oczyszczeniu torów z olbrzymich 
zasp śri:żnych. › 

W niektórych miejscach śnieg wskutek późniejszej odwilży i ulewy 
a masfg>nie sildego mrozu, przeistoczył się w twarde zwały lodowe, które 
trzeba było rozbijać oskardami. Obecnie nad kanałem Angielskim i znacz- 
ną częścią południowej Anglji, panują silne wiatry półaocno-wschodnie. 
Drogi punliczne zawalone są śniegiem i ebalonytui słupami telegraficznymi 
dr. e» ami. 

Wiele miasteczek odciętych jest od Świata elbrzymiemi zaspami 
śnieżnemi, Snieg zasypał również szereg osad w hrabstwie Kent, a także 
w Highland. Do wszystkich zagrożonych miejscowości wysłano silne 
oddziały ratownicze, Władze hr. D.vonshire wysłały do Dortmouth ekspe- 
dycję ratunkową. Wczoraj musiano rozbjać tankami zaspy Śnieżne, aby 
przywrócić komunikację między S lisbury i poligonem wejskowym w 
Fidworth, który od świąt Bożego Narodzenia odcisty jest wd Świata. 

Dostarczanie żywności aeroplanami, 
LONDYN, 29. XII. Pat. W dniu dzisiejszym władze użyły aeropla- 

mów dla dostarcenia żywności do miasta Desterham i szeregu sąsiednich 
wiosek w hr. Kent, których mieszkańcy byli przez zaspy śnieżne  odcięci 

od świata. Ponieważ aereplany mie mogły wylądować na głębokim śniegu, 

przeto żywność umieszczono w workach, które spuszczomo na ziemię 

przy pemocy spadochronów; 

Załoga łodzi „S 4" zginęła: 
NOWY JORK, 29 12. — Podsekretarz stanu, Wilbur, skierował do 

dowódcy pierwszego okręgu marynarki wejennej Stanów Zjednoczonych 

w Bostonie donissienie, w którem stwierdza, że załoga ładzi podwodnej 
«5 4» definitywnie ogłoszona fest, jaka nieżyjąca. Do 17 grudnia żyła 
jeszcze cała załoga. większa część umarła w tymże dniu. Pozostałych 

sześciu maryriarzy, zamkniętych w ubikacji torpedowej, dożyło jeszcze do 

21 grudnia. Praca nad podniesieniem zatopionej łedzi jest przeprowadza- 
па w dalszym ciągu, w kołach fachowych przypuszczają jedaak, że przed 
wiosną nie będzie można statku wydobyć, 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 

_Aiwowych. 
„ © PRAGA, 29%]. PAT. Vecierni Listy, Gzieamik występujący stale 

Za tekstem 10 groszy 

Przeniesienia w armii. 
Pojawił się świeżo nr, 28 my <Dzienni- 

ka personainego> M. S$. Wojsk. i zawierą 
następuj ce ważniejsze zmiany aa stanowi- 
skach wyższych w armii. 

Dotychczasowy szef departamentu kance- 
larji M. S. Wojsk, gen. Józef Tokarzewski 
został mianowany d-cą 3 dyw. kaw, zaś 
szef m depariamentu został pułk. S* G. Zbi- 
gniew Lewicki. 

Dotychczasowy szef dep. intendentury 
po Joljan Koźmiński został kierownikiem 
nstytutu Technicznego latendentury, zaś 

szefem dep. pułk. Karol Masny. 
„Szef wydziału samochodowego pułk. 

Orlik-Ruckeman został dowódcą piechoty w 
23 dywizji. 

Ppłk. dr. Bohdan Żakliński został dele- 
gatem M. S, Wojsk. do Polskiego Czer- 
wonego Krzyża. 

Pułk. Bronisław Wędziagolski (były po- 
seł) został przeniesiony w stan spoczynku, 

Puły. dr. Karol Rudolf został zastępcą 
szefa dep. int. 

„Pułk. dr. Stanisław Orki (który przed 
rokiem prowadził proces przeciw kom, Bar- 
toszewiczowi i tow.) został przeniesiony do 
prokuratury gw najwyższym sądzie wojsk. 

Mjr azuikewicz  Wilheim (sędzia 
śledczy w sprawie zniknięcia gen. Zagór- 
skiego) został podprokuratorem w Brześciu. 

Mjr. Bron ow:ki Leszek został ze siłada 
osobowego gabinetu wojsk. Prezydenta 
Rzplitej przeniesiony na stanowisko zast. 
d-cy 21 p. p. w Warszawie. 

Do składu osobowego gabinetu wojsk. 
Prezydenta weszii kot. Caspaeri Chrzą szczew- 
Ski (jako kierownik kancelaiji) i por. lwa- 
nicki (zamkowa kolumna samochodowz). 

Mjr. Tyczyński Jan przeniesiony został 
z 23 pułku uł. do 27 pułku uł. na stanowi- 
sko zastępcy d:cy. 

EEE 

Godła i barwy państwowe. 
W Nr 115 Dziennika Ustaw Rzecz 

spolitej z dnia wczorajszego SEO SE 
stało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 13:go grudnia r. b, o go 
dłach i barwach państwowych oraz o ozna- 
kach, ch rązgwiach i pieczęciach. 

Rozporządzenie powyższe, zmieniając 
częściowo przepisy dotychczas w tej dziedzi- 
nie obowiązujące, wprowadza nowy wzór 
herbu państwowego oraz cho'qgwi R:eczy- 
pospolitej, przysługując j wyłącznie Prezy« 
dentowi Rteczypospoliicj Zm ana polega na 
ustanowieniu nowego rysunku Orla Białego 
oraz dodaniu w chorągwi Rzeczypospolitej, 
zawierającej pośrodku rysunek Orła, Obra: 
mienia białego. Ponadto mocą ro? porządze- 
nia vstanawia się dla władz i urzędów pań: 
stwowych w kraju i zagranicą oraz dla za” 
kładów, instytucyj i przedsiębiorstw pań- 

ych oznaki, złóżone z herbu psafistwo- 
wego i napisu, odoowiadającega ich nazwie, 
Dia władz i urzędów samorządowych ustą- 
nawia się odznaki, złożone z herbu pafi- 
stwowego, z herbu województwa, do które- 
go należą i napisu odpowiadającego ich 

' nazwie, 

Wyjaśnienie w sprawie zali: 
czek dla urzędników. 

WARSZAWA, 29XII. PAT. Wo- 
bec pojawienia sie w niektórych 
pismach z dn, 29 b. m. nieścisłej 
wiadomości, jakoby zaliczki na upo- 
sażenie funkcjonarjuszów  państwo- 
wych nie były udziełane, Ministerstwa 
Skarbu komunikuje. iż wiadomość ta 
mie odpowiada prawdzie. W r.eczy» 
wistości udzielanie zaliczek było 
wstrzymane chwilowo tylko wobec 
kenieczneści zmiany  detychczaso* 
wych zasad ich wypłaty, z uwagi bo- 
wiem ma postanowienia planu stabi- 
lizacyjnego rządu, według których 
miał być zaniechany dawny system 
wypłaty z sum obrotowych. Ustalono 
nowe zasady wypłaty. Zasacy te zo- 
stały już opracowane i kredyt budże- 
towy potrzebny na ten cel urucho- 
miono, wobec czego udzielanie załi- 
czek Na Uposażenie odbywa się w 
dalszym ciągu w poprzednich roz- 
miarach, | 

Wykazy inwestycyjne, 
WARSZAWA. 29 XII (tel wł Słowa) 

Ministerstwo Spraw Wewnęuzsych 
rozesłało do wszystkich wojewodów 
ekólnik, załecający przedstawienie da 
ministerstwa wykazów  miezbędnych 
inwestycyj. Wykazy te są poirztbne 
dla celów orjentacyjny h w związku 
z akcją kredytową Banku Gospodar- 
stwa Krajewego. 

В Wielki wybór © 
  

pluszu, aksamitu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych, suklennych, blawatnych, 
Przy zakupach świątecznych udzielamy 

od 10—35 proc, rabatu 

ž „Manufaktura Lodzka“ 

E 0 "viskiu Ė 
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 

instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wst 
i miasteczek, oświecojąc ten lud 
utrwala granice Ziem  %schodnich 
Rzeczypospolitej. 

Czy jesteś jej członkiem? (Wilno, 
Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
do 8 ej), 

(WA KSIAŻK 
„Zwierciadło Nocy” 
K.IŁŁAKO WICZÓ * NY 
SSE STETZIR SARS 
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M szachownicy wyborczej, 
Układ sił. 

Dwa tygodnie minęły od rozpo- 
częcia właściwej kampanji wyborczej 
ujętej w terminach kalendarzyka wy- 
borczez0. Na dzień 1-go stycznia 
ebwodowe komisje wyborcze powin- 
ne przesłać jeden egzemplarz spisu 
wyborców do okręgowej komisji wy 
borczej a nazajutrz episy te mają 
być wyłożone do ublicznege prze- 
glądu aby w ciąga dwuch tygodni 
każdy z wyborców mógł sprawdzić 
czy jest wciągnięty na listę 1 złożyć 
reklamację © ile go pominięto. To 
jest strona techniczna a cji wybor- 
czej. Przygotowania w tym kierusku 
idą pełną parą. Natomiast akcja stioa- 
nictw i grua poliycznych jeszcze na 
zewnątrz mik _ mab ała rozmachu. 
Wciąż odbywają się posiedzenia, 
korferencje, narady tych lub innych 
grup i komiłątów, omawiane są takie 
lub inne kombinacje ale wszystko 
jeszcze pozostaje w sferze możliwo- 
ści i tajemnicy. Przygotowsnia wyber- 
cze mają jeszcze charakter zakuli- 
sowy, Najwyreźaiej być może prowa- 
dzona jest kampanja przygotowawcza 
wśród mniejszości. 

Aby rozglądnąć się w syluacji 
trzeba powtórzyć kilka już znanych 
faktów z okresu który pozostał za 
nami. Przedewszystkiem więc mamy 
blok mniejszości zorganizowany na 
wzór 16 ki przez posła Orunbauma, 
łecz jego stan posiadanie, jeżeli się 
tak j wolno wyrazć, jest znacznie 
skromniriszy, niż to było w 
roku 1922 W skład bloku mniel|szo- 
ściowtgo e tendencjach antypaństwo- 
wych wthodzą żydzi sjoniści oraz 
niektóre grupy demokratyczne żydow- 
skie, ukraińskie «U tdo», Niemcy, 
oprócz socjalistów, Bi łoruski šielan- 
skij sojuz pos, Jaremicza i R>guli, 
Chadecja białoruska z ks. Stankiewi 
czem i grusa prawosławna na czele 
z sen, Bohdanowiczem oraz ta część 
Litwinów, którą reprezentuje dr. Ol- 
sejko, Blok mniejszości nie wyczerpu 
je bynajmaiej położenia wśród mnej- 
szości. Mamy tu jeszcze grusy, które 
z/mierzają wys aoić na własną rękę, 
awęc: «Białoruskie zjednoczenie wła- 
ściańsko-robotaicze» (b. Hromada), 
Białoruska rada narodowa na tzele z 
Paw'ukiewiczem, Rosyjskie zjednocze: 
mie ludowe (RN O.) prowadzące oży- 
wioną egitację na Wołynu, w Gilicji 
wschodniej i Pelesiu. Równocześnie 
powstał biok prawosławny pod egidą 
metropolity Dyonizego, na czels któ- 

z DRMEŁGERIZCI 

Zacisze w 

rego stoją głośni z swej poprzedniej 
«działalność» na ianem polu archi- 
mandryta F lip Morozow i duchowny 
Kowsz Blok prawosławny wysuwa 
podobno hasła białoruten zacji cerkwi 
prawosławnej jeżeli chodzi o tereny 
zamieszkałe przez prawosławną lud- 
ność białoruską i ukrainizację, która 
już zrobła znaczne postępy, jeżeli 
chodzi o Wołyń i Gulicją Wschodnią. 

Jeszcze jedna grupa białoruska, na 
której czele stoi p. Umiastowski, 
weszła jak wiadomo w skład stron- 
nietwa krajowego, które niedawno w 
Wilnie powsteła. 3 

Żydzi, którzy nie przystąsili do 
bloku fnniejszościowego, a więc po- 
tężna organizacja ortodoksów stojąca 
na gruncie państwowości polskiej i 
uważająca blok mniejszości za anty- 
państwową imprezę oraz liczne rze- 
sze kupców i rzemieslników žydow- 
skich zamierzają wystąpić z własną 
listą W tym kierunku odbywają sią 
od dość dawna narady, w których 
uczęstaiczy coraz większa ilość przed- 
stawicieli rozmaitych organizacyj. 

Tak się przedstawia Sytuacja 
wśród mniejszości. Przygotowania 
wśród stronnictw polski.h dają mniej 
więcej taki obraz położenia. 

Pertraktacje PPS, z Wyzwoleniem 
o blok nie dały pozytywnego rezulta- 
tu i wobec tego należy przypuszczać, 
że PPS, półd.ie samodzielnie. Grupy 
centrowe, Chadeėja i Piast przechodzą 
poważny kryzys wewnętrzny na tle u 
stosunkowania się tych stronnictw do 
rządu. Próby odgrzania 8ki z roku 
1922 czyniene przez Zw. L, N. via 
Chrcześcijańską Demokrację napotyxa- 
ją na wielkie trudaości, mimo zapisa- 
mia na swój rachunek listu Episkopa- 
tu Polskiego i usiłowań zmonopolizo- 
e dla siebie haseł katólicko-naro- 
owych. 
Gupy t. zw. sanacyjae (Partja 

Pracy, Zw. Nasrawy Rzeczyposaolitej, 
Stronnictwo Chł>pskie) mają wzjść w 
skład komitetu B zpastyjnego, które- 
go podstawą wyborczą jest życzliwy 
siosunek do rządu i różnice społecz: 
ne nie będą odegrywały roli. 

Pertraktacje prowadzone przez ko- 
munistów z Niezależną Partją Chłop- 
ską i PPS. lewicą rozbiły się i pra- 
wdopadobnaie komuniści 
własną listą, która obejmie oprócz 

wystąpią z 

komunistów polskich elementy komu- 
nizujące mniejszości narodowych. 

stolicy. 
WARSZAWA, 29XIi, (Żel.wł Słowa). W sytuacji przedwyborczej stoli- 

cy panujz całkowita cisza. Prowadzone ze strony prawicy rokowania © 
utworzenie bloku katolicks-narodowego, do którego by weszły Zw. 
Lud. Narodowy i N. P. R. prawica prowadzone są w dalszym ciągu. Z 
toku jednak rokowań nie zanosi się na to, aby blok taki doszedł do skut. 
ku. Na lewicy panuje zupełay spokój. Należy sią spodziewać, że dopiero 
w pierwszych dniach stycznia rozpocznie się pewne ożywierie i właściwa 

działalność przedwyborcza. W pierwszych dniach stycznia mają również 
rozpocząć akcję giupy idące do wyborów pod hasłami poparcia rządu 
Marszałka Piłsudskiego: 

Przygotowania żydów wileńskich do wyborów, 
W dniu wczorajszym w lokalu 

gminy żydowskiej, przy ul. Orzeszko* 
wej Nr 7 odbyła się narada wszyst- 
kich żydowskich ugrupowań politycz= 
nych, (orócz skrajnej lewicy) raz 
instylucyj i vrganów gospodarczych. 
Główaym tematem narady były spra- 
wy związane z przyszłemi wyborami, 
oraz ustalenie porządku kandydatów 

„na l stę nsniejszości narodowych. 
W keńcu w;brany został komitet 

wyborczy, którego zadaniem jest kie- 

rowanie 
Żydów. 

W  maradzie tej wzięli udział 
miejscowi mizrachiści t zw. ogólno- 
sjoniści, rewizjoniści, „Poalej Sjon* 
—prawica, oraz przedstawiciele związ* 
ku rzemieślniczego, związku drobnych 
handiowców, zw. kupców żyd., zw. 
przemysłowców leśnych, fabrykantów 
żydów i radni żydowscy, należący do 
bloku, (x) 

akcją wyborczą wśród 

Zjazd białoruskich delegatów zjednoczonych. 
Daia 28 grudnia w lokalu przy 

ul, Ostrobramskiej 8, odbył się zjazd 
delegatów białoruskich zjednoczonych, 
zwołany przez b. posła Jaremicza i 
Rogulę. 

Na zjeździe było obecnych 105 
osób, w tem przedstawicieli z pro- 
wincji 47, resztę stanowili „statyści”, 
zaproszeni oczywiście dla pówiększe- 
mia liczby uczestników zjazdu i do- 
dania mu tem większej powagi, oraz 
„białoruscy” działacze mojżeszowego 
wyznania. Obeeni byli b. posłowie 

3 POR R gula i Sobolewski oraz 
. senator Bohdanowicz. 

Przy końcu zebrania * zaszczycił 
zjazd i b. poseł Owsianik w natural- 
nym swoim nastroju, który wymagał 
wprowadzenia jego de sali. Pan 
Owsianik wygłosił swe przemówienie 
przedwyborcze krótko a węzłowała: 
„Po...dać mnie ga..tychmiast auto... 
mobil.“ Po tem przemówieniu pan po- 
stł był wyprowadzony tak jak i wpro-. 
wadzony, t.j „pod rączkę* | 

M.'mo tego, iż na zjazd przyjmo- 
wane były tylko specjalnie. zaproszone 
oseby „pewne* i „zwołennicy*, zjazd 
©bfitował w nader drastyczne dla ini* 
cjatorów momenty. 

Wśród przedstawicieli z prowincji 
w większości zupełnie wyraźnie ujaw- 
niał się nastrój nie tylko daleki od 
przychylności, ale chwilami wręcz 
Acc. 

zemówienia b. posłów  najzu- 
pełniej nie wywierzły tego wrażenia, 
ca jakie były obliczone. Wciąż prze- 
rywano ich uwagami, złośliwemi da- 
cinkami, stawiano zarzuty przeciwko 

ich polityce i t. p. 
Przeciwko b. pesłowi Sobolew- 

skiemu było nawet batdzo ostre wy» 
stąpienie. Przemówienie jego było 
przerywane _ okrzykami „hańba”, 
„Zdrajca”. 

Na kategoryczne żądanie obec- 
nych po Sobolewskim głos otrzymał 
jeden ze zwolenników Hromady, 
który zarzucił Sobolewskiemu zdradę 
Hromady i tych swoich kelegėw, 
którzy obecnie siedzą w więzieniu, 
Słowa te nagrodzono hucznemi okla- 
skami. | 

Najbardziej licznych zwolenników 
na zjeździe mieli oponenci, którzy za- 
rzucali b. posłom bezcelowość ich 
bezwzględnie opozycyjnej polityki ©- 
raz partyjności, która spowodowała 
rozbicie jednolitego frontu narodowe: 
go białoruskiego. Zarzucano również 
b. posłom, iż nie nie zrobili dla po- 
jednania z innemi grupami bialorus- 
kięmi w celu zjednoczenia i ustalenia 
jednego frontu. 

Naogół zjazd dobitnie wykazał, iż 
wpływy tak zwadego Kemitetu Zjede 
noczenia nawet wśród notoryczaych 
rzekomo zwolenałków twórczości P, 
p. Jaremićza, Roguli, b, senatora B.h. 
danowicza i chadeków są więcej, niż 
nikłe. Zaś idea bloku  mniejszościo« 
wego, którą jej premoterowie Jare- 
micz | inni usiłowali uzasadnić j us 
prawiedliwić, spotkana była przez 
przedstawicieli z prowineji wręcz wro- 
go i dlatego też kwestja ta została 
dyplomatycznie wominięta milczeniem, 
chociaż obecai Żydzi oczekiwali na 
coś innego. (0) 

Incydent przedwyborczy. 
Wiadomem jest, że w okresie 

- przedwyborczym, kiedy namiętności 
ludzkie mniej hamewane wypływają 
ma wierzch z całą siłą, nie brak incy- 
dentów związanych z rękoczynami. 
Jak się dawiadujemy, w lokalu lasty- 
„Utu Gospodarstwa i Kultury (Ostra- 

bramska 8) doszło do rękoczynów 
pomiędzy p. Mamońką (S. R. biało- 
ruski), a b. posłem Jaremiczem. Ma: 
mońko znieważył czynnie . Jaremicza. 
Przykre te zajście jest obecnie przed: 
m. rozmów w sferach politycz- 
nych. 

ŁOWOQ 

Zamordowanie konsula włoskiego w Odessie. 
MOSKWA, 29X1 PAT Moskiewska r djostacja donosi z Ode' 

sy, że zost ł tam zamordowany prztz bandytów miescowy wice- 
koasui włoski Cozzo Trupa jego znale iono we środ: popolud- 
nu na jednej z mał ch uiiczek odd lonych od cent um miasta. 
Cozzia zn knął roprzedniego dnia Wyszedł on z ko 1sulatu o godz. 
4tej po południu i węcej ne p:wrócił. B ndyc zdję! z 7amor- 
dow.nego werzcha'e ubranie i pow:rywali mu złote korony z 
zębów Przedstawiciele wł.dz oraz konsu! włoski w Odese Ton- 
ker dow edzaws'y sę o wypad:u, udali się natychmiast na mej- 
sce gdzie zn leziono zainordowa ego- -Władze podjęty energicz. ne kroki w celu wykrycia sprawców mordu. "Co.zio mal Lt 75, 
był kawalerem, wiódł życie samotne. 

Wymiana więzniów politycznych z Rosją, 
MOSKWA, 29X1, PAT. W dniu 27 gruiaia rb. sodplsany został w 

Moskwie protokuł umowy o wymianie wieźńlów politycznyć 
Rzeczypospol tą Pelską, 

wieckiej przedstawiciel Narkomiadiełu 
zreal zowana w 
sce 32 osoby, 

h pomiędzy 
a ZSŚR. Ze streny Polski „rotokuł podpisał 

radca poselstwa Rzeczypospol tej w Moskwe Zielezi fński, ze strocy 85- 
Ksrskį Umowa „powyższa zostanie 

pierwszych dniach stycznia. Strona rosyjska wydać ma Pal. 
‹ z ktorych 10 skazanych bylo przez sądy sowieckie na roz- 

strzelanie, a reszta na długoletnie więzienie „I! deportację. Ze swej strony 
władze polskie wydadzą sowietem 9 osób. 

Protokuł powyższy jest właściwie 
cym pozostałe jeszcze z dawnej 
polskiej 32 o 
sowieckiej 9 osób 
wymiana dokonyw 

wymiaay osoby, 
„oby przebywające w więzieniach go 

protokułem dodatkowym obejmują - 
a malanowicie ze strony 
wieckich, ze strony zaś 

przebywajacych w więzieniach polskich. Jst ta ostataia 
ana па zasadzie uchwały sejmowej z r. 1923 Wymiana 

obecna nie jest więc żadnym nowym aktem, Ślecz tylko wykonaniem daw- 
nych zobowiąz ń- 

Klęska głodowa w Chinach: 
LONDYN, 29-12 Agencja urzędowa Reutera 

wieści z Chin. Mianowicie prasa angielska 
przynosi straszliwa 

stwierdza dziś na podstawie 
tych wiadomości, że olbrzymie obszary Chin nawiedzone są strasznym głodem Prowincja Szantung kompletnie jest wyczerpana 2 aprowizacji; 4 
mijony chińczyków 
wincji Szamuug nie 

ko plewami i korą drzewną. 
Według informacyj, 

sunki, punkt kulm nacyjn 
jony rolników chńskich, robotników, 
szczają swoje siedziby. Usłują oni 
dów* i wtarguąć do siedzib krajów 
zapas żywności. Powodem tej nędzy 

nych band, oraz cgromne podatki. 

są bliskie śmierci głodowej, W wielkim okręgu pro- 
zebrane nawet 10 proc. żniw. W innych kregach uratowane zaledwie połowę żniw. 10000 ch ń 

licznych o- 
czyków żywi zię tyi- 

otrzymanych od osób, znających tamtejsze sto- 
y katastrofy głodowej jeszcze nie nadszedł, Mil- 

rzemieślaików i inaych stanów, opu- 
rozpacząć prawdziwą 
cywilizowanych, gdzie jeszcze istnieje 
jest wojaa domowa, 

spowodowane przez masy szerszgni, posuchę, 

„wędrówkę  lu- 

spustoszenia, 
rabunki i plądrowania róż- 

Kanton w ręku Li-Kai-Suma. 
KĄNTON. 29 Xi! PAT. Wojska Li Kai: Suma, 

tonu aż do zamachu stanu z dn. 17 listopada, 
brały wojskom Li FatJama władrę 
krwi. Wojska Li-Fax.Jama wycofują się. 

który był gubernatorem Kan. 
wkroczyły dziś do Kantonu I ode' 

nad miastem. Odbyło się to bez przelewu 

Trzęsienia ziemi. 
- NOWY YORK 29Xii PAT. United «Press Sejsmografy uniwersytetu w Fordhae zanotowsły silae trzęsienie ziemi 

wy zachód. Trzęsienie ziemi rozpoczęło się 
a trwało z niezmniejsznną siłą aź do god. 2 
* MEDJOLAN 29 Xli PAT. 
iące 2 godz ny trzęsienie ziemi 

w odległości 4,600 mil na potudaio- 
© godz. I min. 55 (czas amerykański) 
ej min 15. 

Tutejsza stacja sejsmogr.ficzna zanotowała trwa. 
w odległości 8,500 kim. Się, jąk przypuszcziją, w Azji wschodniej. 

Ognisko jego znajduje 

* 
* я EEA 

Świętokradztwo w katedrze św. Jana 
w Warszawie, 

We środę okało lz: 6 rano zakrystjan katedr: 
szedłszy otworzyć A ias dtawi u 

Św. Jaua Jóret Zgórecki przy. 
buczue 4 piawcej struny, 

Tknięty złem przeczuciem zakrystjan zaczął rozgłądać się po świątyni i stwier- dził ślady Świętokredztwa. Niewykryty Świętokradcą 
szanych i drewnianą, przeznaczone do pieniędzy. Kierują: si 
Zgórecki stwierdził, że zostala okradziona kaplica Cudownego ba 

robił pięć puszek Żelaznych, bia 
do Wielkiego  Oitarza 
ną Jezusa, znajdująca 

się z lewej strony Wielxiego Ołtarza. Tam Świętotradca zrabował umieszczone nad ołtarzem obok ay Pana Jezusa różne vota (przewźżnie złote) w postaci pierścionków, 
kolczyków, obrąc: 

znajeziono na stopniach ołtarza. 
O świętokradztwie niezw łocznie „zawiadomiono władze Sledcze. 
Z przeprowadzonego dochodzenia pierwiastkowego, 

ek i top. Nadto świętokradca rozu gabi tę mieszczącą relizwie róż- 
uych świętych. Oprócz rozbitego szkła, uszkodzoni jest obramowanie relikwiarza, który 

okazuje się, że puszki do 
ofiar — zgodnie z poleteniami wyższych władz koś ielnych — były opióżniane przed 
samemi świętami, przeto zawartość ich była nikła. Brak Sadów włamania przy zam- 
ach d:zwi frontowych, każe prz puszczać, iż śwlętokradca musiał posiadać 
ne klucze do tych drzwi. Wartość I ii 

votów ks. Niemira przed dwoma miesiącami 

podrovio- 
h 086 skradzionych v.tów w kapiicy Cuuownego 

Pana Jezusa nie jest narazie ustalons, będzie to można stwierdzić dokładnie 
wrocie proboszcza ks. Niemiry. Narazie wiadomo jedynie, 

le lo po- 
ił część kosztowniejszych 

polecił zdjąć 1 przen eść do skarbca w 
tejże świątyni. Ks. Niemira uczynił to z tego względu. iż przed dwoma miesiącami nie- 
znana osoba włożyła do futerału okujarów ks, Niemiry, jarąś karteczkę. W 
karteczki było podane ostrzeżenie pod adresem księdza, 

к trešci tej 
aby wamącnił dozór nad Świą: 

tynią, gdyż planuje się zamach Świętokradzki. Ks. Niemira karteczkę ową przesłał do 
urzędu śledczego. 

Przypuszczać należy, że świętokradca miał wspólnika, który stał na czatach. Energiczne śledztwo wdrożono. 

„II PODWOZIA SS 

Polski komitet wyborczy w Baranowiczach, 
Z inicjafywy burmistrza p, D:m- 

bińskiego powstał organizacyjny Ko- 
mitet w składzie panów: Bereśniewi- 
Cza, Bukowskiego,  Danowskiego, 
Dzmbiń:kiego, Głąbika, Kubusa, Ła- 
nowego, M, Piotrowskiego, Wernera 
i Wełożyńskiego. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się 
20 grudnia w prywatoem mieszkaniu 
p. burmistrza, gdzie przyjęto za za- 
ads, iż powinniśmy mieć w Okręgu 
jedną listę polską, i pestanowiono 
zwołać posiedzenie  przedstawicigli 
wszystkich warstw Społeczęństwa i 
odłamów politycznych, : 

W dnu 23 bm. odbyło się posie- 
dzenie w biurze rejenta Danowskiego 
pod hasłem jednej listy polskiej, 

Na przewodniczącego wybrano 
burmistrza Dembińskiego,  sekieta- 
rzem - p, Markowicza. ' 

Po dyskusji postanowiono обес- 
nych uważać za Komitel, 
prezydjum, któreby porezumiało się 
z innymi Komitetami w powlatach w 
sprawie utworzenia w Okręgu fedy- 
nej listy polskiej. 

Do prezydjum wybrano: p:y, Wer. 

ZEGAREK    a wybreć 

    to szczyt precyzji. 

nera, Regulskiego, Bereśniewiczs, Dem- 
bińskiego, Donowskiego, Kobusa i 
Kurkowskiego, na zastęsców ks. Ż2- 
łądkowskiego, p.p. Kirylaka i Korca. 

Zasłługuje ua uwagę oświadcze- 
nie przedstawiciela Wyzwolenia, któ. 
ry przyrzekł solennie iż, w razie u- 
tworzenia jedynej polskiej listy, Wy- 
zwolenie nie będzie wystawiało włas- 
nej listy w Okręgu Nowogródzk'm. 
Sporo. czasu zajęła także dyskusja 
nad nazwą Komitetu; webe: różnych 
propozycyj ustalono nazwę: «Polski 
Komitet Wybarczy». 
DRZEWA KRRP SIS TATTO 

Dowiadujemy się,jże na jednem zebra, 
niu chrześcijańskiej demokracji w Lidzie 
miał występować p. Kownacki, najwybitniej. 
szy przedstawiciel oficjalny Związku Ludo- 
wo Narodowego w Wilnie. Zwraca powsze- 
chną uwagę, że o ile w Warszawie chadecja 
i endecja wcale nie jednemi i temi samemi 
zawsze krążą drogami, o tyle w Wilnie or- 
ganizacje te są tak zespolone z sobą, że 
nie można czssami odróżnić co jest chadeck4 
endecją, a co cndecką chadecją. і 

    

Do kolacji przygrywać będą 

„Restauracja 
„Kušliosia“ 

Mickiewicza 9. 

i 
ra 

  

$ 

   
  cd 

  

„Boki 

podaje do wiadomości Szanownej  Klijenteli, 
31-go b. m. w salach górnej i 

| Uroczyste 
Nowego Roku 

Zespół orkiestry znacznie powiększony 
Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd. 

Stalin-Dżugaszwiili 
Kierownicy partji komunistycznej 

i sowieccy mężowie stanu poza jed: 
nym tylko Leninem nie mają swo ch 
biografów. Są coprawda wyda. 
me przez „Oosizdat* urzędowe 
biografje najwybiiniejszych komunis- 
tów, ale te z samego charakteru dale- 
kie są przedstawienia mniej więcej 
objektywnego danej postaci, która w 
tej czy innej formie znajdzie swa 
miejsce w hstorji. Brak tego rodzaju 
prac tłomaczy się niewątpliwie tem, 
że wypadki które stanowią tło na 
którem owa postacie występują są 
zbyt Świeże, zbyt ociekające krwią 
jeżeli chadzi e Bo>lszewj:. A tem 
niemniej hiografje głównych twór- 
ców koszmaru rosyjskiego за 
niezmiernie _ ciekawe. (W  chwi- 
li obecnej postacią najbar- 
dziej interesującą jest generalay 
sekretarz parti komun'stycznej, włae 
ściwy dyktator Rosji Stalin-Dżuga- 
szwilli. Próbę jego charakterystyki 
zamieścił niedawno na szpaltach pa- 
ryskich „Posieduich Nowosiiej* $ мее 
tay pisarz rosyjski Ałdanów, głośny 
autor trylogji bi torycznej <Zagowor», 
«Czortow mosi» i «9-je termidore». 

— „Trudao—pisze Ałianow* ob- 
jektywnie pisać o bolszewikach, pa- 
wiem jednak: Stalia to wybitay, bez- 
sprzecznie najwybitnitjszy wśród ca= 
łej leninewski”j gwardji Stslia, zalany 
krwią tak obficie jak nikt inay po za 
Trockim i Zinowjewem z żyjącego 
pokolenia, gosiada wyjątkowa siłę weli, 
odwagę osobistą. Tych cech jego cha- 
rakteru trudno mi jest mu odmówić 
Dla Staliaa mie tylko cudze życie 
— kopiejka, ale swoje własne ma tę 
samą cenę To włsśnie jaskrawo go 
wyróżnia z pośród masy innych bole 
szew ków. 

Dyktator sowiecki pochodzi z 
biedaej rodziny tyfliskiego szewca, 
Ludzie kiedyś mu bliscy opowiadali 
mi o surowej szkole przez jaką prze- 
szedł w młodości.  Pr-yszły dyktator 
żył wśród tyfliskich «kinto» i przejął 
się ich brutalnością i cyniczny do- 
wcipem, który pozostał mu na zawsze. 
Polityczna biogratja _ Dżugasziilego 
roznoczyna się od Tyfliskiego S :mi- 
narjum Duchowneg=, dokąd oddał ge 
ojciec Sielia — duchowny... 

Z S-minarjum rychło go wvlano 
za  „niebłagonadiożaost*. Nastę snie 
sześć razy aresztowane, Sześć 
rszy zsyłano ma Sybir, ałe nad- 
zór okrutnej  <carskiej  ochranki> 
był taki, że Stalin potrafił sześć razy 
zbiec jak również organizować ek- 
spropriacje. Dżugaszwili był głównym 
wodzem bojowców w okręgach za- 
kaukazkich. Nie wiem, ale wydaje mi 
się, że nikt oprócz samego Stalina 
nie może dekładnie powiedzieć ile 
«skokow» Dyle uUziticw 'jcgu rąk. 
J:dnym z głównych sukcesów w tej 
dziedzinie byla głośna ekspropriacja 
w Tyflisie, która zabezpieczyła partji 
belszewickiej kilkanaście lat, 

13 czerwca 1907 roku o godzinie 
10 raao kasjer tyfliskiego oddziału 
Banku Państwa Kordiumów i rach- 
mistrz tegoź banku H łownia otrzy: 
mali na poczcie większą sumę pienię- 
dzy, którą edwozili w dwuch powozach. 
Dia bezpieczeństwa dodano im dwuch 
strażników oraz kozacki kenwój. W 
centrum miasta w pobliżu pałacu na- 
miestnikowskiego, kiedy jadący na 
przedzie kozacy skręcili z placu Ery- 
wańskiego na jedną z ulic, z dachu 
domu księcia Sumbastowa na pojazdy 
rzucono olbrzymią bombę, której wy» 
buch spowodował zniszczenie wszyst- 
kich szyb w promieniu wiorsty. Pra- 
wie jednocześnie do konwoju z chod- 
ników ulicy rzucono kilka bomb 
mniejszych ©raz jacyś nisznani ludzie 
rozpoczęli rewolwerową  strzelaninę. 
Na rmmchliwym placu nastąp ło zamie- 
szanie, Cs się stalo z pismędzmi 
nkt z świadków maoczn'ch badany 
na śledztwie nie mógł nie konkretac- 
go powiedzieć. Kasjer i rachmistrz 
wyrzuceni siłą wybuchu z pojazdu 
poranieni znaleźli się ma bruku. 
Przestraszone konie w szalonym 
pędzie poniosły cudem _ ocalałą 
bryczkę. Na drugim końcu placu wy- 

„przechodzen“ rzucił się na 
przełaj pędzących koni i cisnął im 
pod nogi bombę. Rozległ się eglu- 
szający wybuch i wszystko znikło w 
obłokach dymu. jednakże jeden za 
świadków widział, że człowiek w mun- 
durze oficera, przejeżdżający .kłusem 
przez płąc, skoczył z konia i rzucił 
8е do rozbitej dymiącej bryczki, chwy- 
cił coś i pognał, strzelając na prawo 
i lewo z browningu. W tym naigło- 

Dlaczego niema zsprzeczenia? 
Najpoczytniejszą na Łotwie gazetę 

„Jaunakas Zinas” nie czytają u nas 
w Wilnie, bo niema tu prawie żwcale 
Łotyszów. Alew Rydze ma ona wiel- 
kie znaczenie i największy k lbortaż 
D:wiadujemy sią z niej niestworzo- 
aych rzeczy: „Ajenci Pleczkałtisa 
przyjszdłałją ciągle do Rygi gdzi: 
werbują ochotników. Całe eszelonv 
pociągów przekraczeją granicę Polską 
i jadą do W lna. Powtarza się to czę- 
ste. Z Wilna zwerbowani schotnicy 
dostarczani są do Lidy, gdzie w Ко- 
szarach 77 pułku piechsty otrzymują 
umundurowaae, breń, amunicję 1 Ka- gg 
2а im się ćwiczyć. Są oni 
wani tym wojskęwym regimem, ka- 
rami surowemi, brakiem jedzenia i 
pieniędzy. Uciekają stamtąd do Łotwy 
z powrotem i opowiudają wszystkie 
szczegóły*.— „Jaunakas Zinas* kaz 
mi Łotwę a zarazem zagreniczną opi- 
nję publiczną temi rozdmuchanemi 
sensacjami. Pówtarzają to iane gaze- Г 
ty, sowelując się na daty, liczby, naz- 
wiska, naidrobniejsze szczegóły w in- 
formacjach potężnej łotewskiej ga- 
zety. 

Ne wątpimy, ani ua chwilę w to, że 
wszystki: te wiadomości wyssane są 
poprostu z palca jak również, że 
przyczyniają Polsce ogromne s'kody 
w opinji zegraaicznej Nie chodzi nam | 
jut o namawianie naszego przedsta- 
wieielstwa w Rydze,. by się zajęło © 
pracą w kierunku należytego informo: 
wamia prasy lub navią:ania bliższego 
ontaktu z temi sferami łotewskiemi, 

które ongiś przyjazae dziś stają się 
wrogo nastrojone do Polski,” a w | 
każdej chwili stanąć mogą u steru 
rządu łotewskiego. Ale te „wiado- 
meści* dotyczą przecież osobiście 
naszą placówkę dyplomatycz ą Skoro 
bowiem „przybywają tu z Wilna” ja- | 
c ś ludzie, „jadą do Polski cale po- | 
cągi*, „przekraczają granicą całe | 
baady* — to przecięż ktoś im musi 
udzielać pozwoleń, przepustek, wiz, | 
paszportów... Tymczasem zaprzeczenia T 
urzędowego maszego poselstwa ma | 
łamach prasy łotewskiej nie możemy | 
spostrzec. | 

„Riga—mówią gazety sowieckie— | 
gorod polit. czeskich „spletai*. Nie też 
dziwnego, że siedzą iu koreSson- 
denci gazet angielskich, niemieckich, - 
sowieckich, włoskich nawet — siedzą 

1. wchłaniają seasacje „Jaunakas Żiaas”* 
a zaprzeczenia posła Łukasiewicza 
jak niema tak niema., 

Jeszcze o Pleczkajtisie. 
Kowieński „BŁieluvis* zamieścił | 

«korespondencję z Wilaa» utrzymaną | 
naogół w tonie drwłącym. Niektóre 
ustępy nie licują nawet z ogólnie © 
dość poważnyma charaztaram głów- 

nego organu tautininków, Przeciw- 
stawia się tam «włościan białoruskich 
i litewskiche «zaborcom polskim», 
czem przygom na łudzące eluxubracje 

o Wilnie różnych domorosłych pu 
blicystów z «Lieiuv»s Żin'os» czy «Ry- 
tasa», którzy na eczy Wilna nie wi- 
dzieli. 

Za-jdujemy w niej wszakże wia- 
dom ść treści następującej, która ze 
względu na oryginalae ujęcie wyglą: 
da jakgdyby była przez rządowe czyn- 
niki kowieńskie inspirowana., Włado- | 
mość ta brzmi: 

„Giy się ukazały w prasie wilsń- 
skiej pogłoski © mającej mastąp'ć 
wymianie  kryminałstów  pomięJzy 
Polską i Litwą—powstała wśród emi- 
grantów litewskich panika. Zwłaszcza 
zmartwił sią Uiewicz i inni, którzy 
rabowali bank Litewski w Taurogach 
Opowiadają, iż emigranci udali się 40 
wejewody z prośbą o sozwolenie Na 
wyjazd z Polski do ZSSR "lub" N:e- 
miec, lecz wojewoda oświadeżył im, 
że nie mołe ich wypuścić i nawet 
zażądał, aby złożyli podpisy, że wo* 
góle ngdzie z Wilna cię dalą. 
Te pogłoski zrobiły przygnęb sjące 
wrażeńne na emigrantów. Pl:czkaj| 
zaś miał już przedtem zwąchać coś o 
możliwej wym anie prze tępców i 
zdążył ucieć dn Niemiec”. że. 
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śniejszym ze wszystkich zamachów. 
padło zabitych około 50osób, ||| 

Taki był początek karjery ebec-. 
nego, wszechwładnego dyktatora Rosj: 
Stalina. Jego biografja zawiera mi 

rozczaro '. 
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mało podobnych sukcesów, Zwłaszcz. 5 
że pod piórem tak zakomiłego pi 
загга, jak Ałdanow, nabierają plastyki 
i dramatycznego napięcia. Ji. 

  

Absoloent Instytatu Ped.ž+gibi Specjamej, 
tutynowany pedazog podeįmie sie 

ul. Chocimska 31 m. 

dmząd Restauracji „St. Georges" w Gilnie 
że zwyczajem lat ubiegłych urządza 4 dnia $ 
dolnej hotelu «St, Georges» : 

Powitanie Nowego Roku 
dwa kamplety muzyczne. 

Zamówienia na stoliki Brzyjmuie Zarzad Rę-tauracii, tel. 484 
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| lekevi dla dziecka ociemniajego 
1. Odg. 3ei—5 oi. 
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Tragedja 
Poniżej podajemy s”czegółowy 

opis pożaru zamku w D ikowi* pió* 
ra bbljotekarza słynnej  bibijoteki 
dzikowskiej p. M chała Marczaka, 
naocznego świadka tragedji. 

Niemasz już D ikows, tego zam 
| ku w centrum Polski, pięknej neogo- 

tyckiej rezydencji, znanej całej Polsce 
i zagranicy z bezcennych zbicrów. 

Bo czego tu nie było! Wspaniała 
bibijoteka, © której zawartości mówi 
obszernie broszura bibliotekarza dzi 

płaskiego (M. Marczak: Bibioteka 
araowskich w D ikowie), pos'ada- 

ją”a największą ilość druków polskich 
z XVI w., niezwykłe cymelja, kilka- 
dziesiat solskich iakunabułów. Prze- 
szło 35000 dzieł łącznie, Archiwum 

— točto prawdziwy S zam. D.plemy 
i pergaminy od r. 1305 włącznie. 
Akta majątkowe od arugiej połowy 

° XVII w. po dzień dzisiejszy. (Katalog 
Chmiela, Vrtela). Największy w Pol“ 
sce zbiór minjatur (przeważnie Les- 
seura) z czasów Stanisława Augusta 
i Ksęstwa Warszawskiego. Kilkaset 
cennych płócien wśród nich wspa- 
niały Vandyck, Czechowicz, Gr'u e, 
szereg arcydzieł włoskich, flamandz- 

| kich szkół; z mowszych wspaniałe 
„Stado hstmańskie" Kossaka. Przy: 
tem wszystkiem mnóstwo pięknych 
pamiątek historycznych, dość wymie- 
nić buławę, szablę i rzęd ma konia 
hetmana Tarnowskiego. 

Straty ogromne, ale fest pewna 
pociecha, że nie wszystko przepadło. 
Archiwum, można pewiedzieć, uUrato- 
wane, lubo niemało ucierpiało w szyb- 
kiem przenoszeniu  Minfatury ocalił 
służący Antoni Tyburski (srebra kre- 
densarz Józef Puc). Uratowana więk- 
sza Część bibljoteki, w każdym razie 
dnkunabuły, sooro cymeljów. Płótna 
wszystkie, fak również niektóre pa- 
mmiątki, Artystyczne przedmioty, jak 
śliczne marmury i alabastry г ре- 
czątków XIX w. z powodu dużego 

Kciężaru i medoświadczenia ratujących 
przeważnie nie wyszły cało. 

Oczywiście urządzenie zamku zni: 
szczało niemal zupttiie. Poutrącane 
rueble, częstokroć trudne do nasrawy, 
trudno nazywać prawdziwie uratowa- 
uemi. Trofea myśliwski”, największe 
i majwspanialsze w Polsce, zapocząt- 
kowane okołe 1870 r., które ostat- 
wo we Lwowie budziły taki zachwyt 
— prawie mie istnieją. Zabrano sig 
do jeh ratow*nia ma samym ostatku. 
D iś niepodobna oznaczyć dokładnie 
strat. Ratcwane energicznie, z całem 
moświęceniem, uratowano co w da- 
nych warunkach było możliwe. Do: 
wodem człego heroicznego poświęce- 
mia fest liczba ofiar w ludziach: 11 
osób stracło życie. Wśród nich znaj. 
fuj: się zacny, pilny i szlachetny 

Mastalerczyk, bardzo zdolna uczenica 
| tutejszego Seminarjum nauczyciel- 

skiego, Kocznerówna, znany iw Pol- 
sce sportsmen Alfred Freyer szybko- 
biegacz, ojciec i syn Gilowie, stolarze 
wraz ze swymi Uwoma czeladnikami, 
murarz Pomykalski, ojciec 6 ga dreb- 
nych dzieci, i para innych. W s-pita+ 
iu pozostają 3 osoby i iest nadzieja 
zachowania ich przy życiu (wśród 
nich uczeń gimnazjalny, Adam Gro- 
nek). 

akiż był powód i przebieg tel 
! Е tragedj.? 

O godz. 3 ej rano zbudziła mnie 
służąca straszną wiadomością. Pra. 

wie momentalnie znalazłem się na 
miejscu i mie tracąc  chwilki czasu 
zabrałem się do ratowania bibljoteki, 
pomieszczonej w wielkiej, piętrowe] 
sali, z szafami na książki biegnącemi 
wzdłuż ścian do wysokości piętra. 
Gorączkowe otwieranie trzech kon- 
dygnacyj szaf ośmiu kluczami, z 
których każdy od innej szafy — wy- 

dibywanie zawartości i prośba do 
nadbiegających, by zabierali i unosili 
w bezpieczne miejsce. Niestety, prości 
ludzie uważali za wskazane ratować 
grzedewszystkiem sprzęty i meble, 
iampy i popielniczki. Na szczęści: 
Pan Bóg nadniósł młodzież  glmna- 
złałną, która zaraz S$kupiła się przy 

mnie i ile tylko unieść w rękach 
mogła, wynosiła, Powstał jędnak przy 

«iwóch bocznych drzwiach zator z 
- mebli i nadbiegających ludzi. Główne, 

4 wajważniejsze drzwi objęte były sferą 

ania, schody płonęły.  Inkunabuły 

Lily zebrane w jednej szafe, i te 

tozdałem młodzieży, Niestety ma 20 

wysokich szaf tylko jedna szsnowa 
Arabinka! т 

Gdy ta niebawem się złamała, 

majwyższą kondygnację szaf otwiera- 

'.,uo siłą rękoma, -czzpiając się po 
małpiemu framug ścian i szaf,  Po- 
biegłem do mej pracowni ratować 
Kotalogi przed rokiem szczęśliwie 

skończone. Właśnie od lutego cdby* 
wało się syguaturowanie i konirolo- 

,wanię kart katalcgowych i druków. 
Dumny być mogłem ze swej 10 lat 

' mad bibljoteką trwającej pracy. Cała 
wzafa wypełniona była kartami ka- 
| talegowemi (rzeczowy i aliabetyczny 
"ególay).  Wydobywanie i składanie 

| katalegów zleciłem młodzieży, sam 
zaś zwróciłem do . wielkiej sali by 

" skontrolować ratowanie druków. Szło 
wszystke Sprawnie. 

| Ratunek w cemności. —Tragedje 
ginących. 

Wtem światła elektryczne pogas- 

ły. Prócz zapałek nikt z obecnych nie 

rezporządzał elektryczną * latarką, ni 

kawałeczkiem świeczki. Ciemność pę- 

działla denerwująco ma wszystkich. 

Mrok przebijały co chwila spadałące 

    

    

    
   

  

„ły, bo niosący je upadli 

mój uczeń z Vi kl. gimnazjalnej, Jaś 

Dzikowa. 
z dachów żagwie oraz prześwietlający 
pod głównemi drzwiami płomień Nie 
przestawano jednak pracy ani па 
chwilę. Oddawszy uczenicy Jędralów- 
mie pakę książek i zapytując 88. 
Ko*n równę, zejętą przy katalogach 
in: swe nieszczęście wbiegeją ą do 
sali, usłyszeł:m piekielny świst, ryk, 
jakiś djabelski chichot, równocześnie 
z okien wypadły wszystkie Szyby, 
rezległ się trzask złamanego ua pół 
sufiu Trwało to wszystko chyba se- 
kundę.  Uszułem się pochwycony 
przez kegoś i siłą wyrzucony do 
sąsiedniego gokoju. Ktoś mi pomógł 
się podźvignąć i skierować się na 
boczne schedy. Byli to dwaj mei u: 
czniowie z -gimnazjum, którzy mi ura- 
towali życie jednym z uich był Ei- 
mund Lewek VII kl., drugim Krasch 
z kl Vf. Na sali było ebecnych 
około 18 esób. Z tych oprócz mnie 
i moich zbawców, tudzież kucharza 
zamkowego ocaiało 6 czy 7 osób, 
reszta znałazła się w gruzach, Tra- 
giczna była śmierć Gla młodszego. 
belka przewalła mu nogi. Wzywał 
ratunku, B haterski porucznik Ma- 
stalski próbow :ł go wyciągnąć. Nie 
dało się, powinno się było obciąć 
nogi i resztę dla rodziny ocalić. Nie 
było siekiery. A chwila była estatecze 
na, bo spadałv głownie płoną e, 
węgle żarzące. Nieszczęsny prosił, że- 
by go losowi zostawić, a żywi niech 
ratują już tylko siebie. Starszy Gl 
otwierał właśnie. najwyższą kondyg- 
nacię, zwieszony w powietrzu... 

Takich chwil się w życiu nie za- 
pomina. Zacoy Mastalerczyk ogrom- 
nie inteligentnie wyławiał cenniejsze 
książki: osądzał po oprawach. Pewnie 
teraz sortuje b bljotekę nit bieską. 

Ogień pożera wszystko. 

Katastrofa wielkiej sali rozegnała 
młod ież od katalogów. Z pow ;du 
zatoru ludzi i mebli na wąskich i ciz- 
snych schodach niepodobna mi już 
bvłe wtargnąć do mtj pracowni. Za 
10 minut albo kwadrans runął suft 
łw tym pokoju. Katalogi moje po- 
szły z dymem. Ocalał jedynie inwen- 
tarz bibljoteki z przed 70 lat, roboty 
X. kan. Scip'ona del Campo. Patrzy- 
łem na płonące moje dzieło... Prócz 
części bibljsteki udało się mi urato- 
wać szereg obrazów i pamiątki het- 
mz:ńskie, Cenne fajansy, poiobne z 
malowidłami pędzla uczniów R.faela 
i pod jego okiem, zapewne nie ocala- 

na frotero- 
wanych, zalanych śniegiem posadz- 
kach. Pr y ratowaniu obrazów craco* 
wał energ cznie buchalter Lipiński. 

D: ratowania było jednak jeszcze 
bardzo wiele, cały parter. Straż ognio- 
„wa orzekła, że za uratowanie tej czę- 
ści gmachu, a zapewne i całego le- 
wego skrzydła może ręczyć. Dzielnie 
ssrawowzł sią w akcji strażackiej, 
strażak Skiba, Dyżur w części pro- 
wadzącej do apartamentów właścicie» 
la i srchiwum objął adwokat G>ld- 
gari. jego żona pilnowała znoszo- 
nych na gazon książek, dopóki po 
katastrolie wielkiej sali nie nadszed- 
łem. Nie bardze jednak przekonany 
zapewnieniami straży ogniowych, po. 
Stanowiłem mimo wszystko ratować 
i archiwum oraz rękopisy, Niestety 
drzwi zamknięto i © klucze nie moż- 

< 

na się bylo denytač. Okienkiem tedy 
da kaplcy wtargnąłem do archiwum, 
otwarłem siłą niektóre szafy i z po- 
mocą heroicznych ludzi udało się wy: 
nieść rękopisy. U zniowie: Bielewicz, 
Lewicki, Burdza, także Sudoł i cały 
szereg inaych po bchatersku wyno 
sili, eo mogl'; wynieśli ciężką rztźbę 
dłuta B:rnniego. Zakazał jednak ka- 
tegorycznie komendant policji wcho- 
dzenia de zamku z powodu spadania 
kawałów dachu. Zakaz ten wstrzymał 
dalszą pracę. 

N ileżało zająć się zabezpieczen em 
ocalonych zbiorów i sprzętów. Leża« 
ło to wszvstko na gazonie w śniegu 
i wodzie. Dzielny prcfesor Wyrostek, 
zajęty w D'ikowie urządzeniem ar 
chiwum majątkowego, który pitrwszy 
dojrzał pożar, przybiegł i pomógł 
siaruszce 89 letniej, matce włościciela 
d> przeprowadzenia się w bezpieczne 
miejsce, a następnie wszędzie biegał 
i zachęcał de ratunku, zajął się teraz 
serowadzrniem furmanek dla przewo- 
żenia ruchomeści. Szybko zjawił się 
па miejscu sekretarz Ćwikliński i z 
pomocą nadbiegłych zarządców  fol- 
warków dyrygował akcją ratowniczą 
Młodzież gimnazjalna obojga płci 
(dzielne uczenice Jędralówny!) ode- 
grała tu ogromną rolę. W dużej uje 
żdżalni poskładano przeważną część 
przedmiotów. nadto w budynku ku- 
chennym i Zarządu dóbr, Dziś wie- 
czór przejrzałem ocaloną część b bljo- 
teki i z radością stwierdziłem na oke, 
że dawaych druków Ocalało wiecej 
niż pełowa, ale za to przeszło 8000 
broszur starych i nowszych w pakach 
spłonęły. 

Skostniałego i słowa wymówić 
niezdolnego zabrano mnie rano o 8 ej 
do dowu, gdzie niemal bszprzy omny 
przeleżałem do późaej nocy, W.e:zo: 
“= nadjechał nieszczęśliwy właści- 
Ciel... 

Ogień powstał z powodu roz- 
grzewania zmarźniętych rur wo- 

dociągowych. 

Powodem pożaru było rozgrzewa- 
nie zmarzniętych rur od. wodociągu 
do późaej nocy. Jeszcze po północy 
był na drugiem piętrze służący i ni- 
czego się nie d. myślił, nic bowieni 
nie wskazywało na to, co się już od 
dłuższej chwili na strychu dziać mu- 
wiało. Pożar ukazal się na zewną'rz 
odrazu żywicłewo około godz. 230 
po północy. W olbrzymim gmachu 
trudno się było ludziom zorjentować, 
wielu błądziło. Drugie piętro momen- 
taln e objęte zostało żywiołem, sufity 
szybko zustały strawione i runęly 
wbrew rachubom zawcztśnie. Stąd 
tyle ofiar w ludziach. 

Skuteczny ratunek utrudniały roz- 
liczne braki, wobec późnej pory mo. 
cnej i dużego mrozu niełatwe do usu: 
nięcia. Dużo przyborów było w ma” 
gazynach na Il piętrze, niestety część 
ta najwcześniej była objęta pożarem. 
Wody w zamku brakło, bo rezerwo- 
ary były na strychu spalonym, Straże 
ogniowe z D.isowa i Tarnobrzega 
wprawdzie przybyły pod  kierowni- 
etwem sędziego Malika, lecz nie mogły 
w pobliżu dostać wody, hydranty 
zamkowe zasypane śniegiem i zamar- 
złe. Nadjechała potem straż ogniowa 
z Mokrzyszowa, lecz znalazła się w 
podobnem jak poprzednie '/ położeniu. 

Michał Marczak, 
AKA TARA LI S TSS T POTC TECE PTA WZ KI CWYZZCZZA WTZEKTOZWWRZWOOAZCTĄ 

Z SĄDOW. 
Zlikwidowane spr wy. 

W dniu wczorajszym na wokah- 
dzie Sądu Okręgowego w Wilnie zna- 
lazły się dwie sprawy b. redaktora 
odpewiedzialaego „Slowa“ p. Z, La- 
wińskiego, oskarżonego w myśl art. 
305 ust. | K, K.: 1) zamieszczenie w 
Nr. N 215 i 216 artykułów p. t. „Ko- 
wieńska afera szpiegowska w Wiln'e* 
i „Śladami wrogiej konspiracji" i 2! 
zamieszczenie w Nr. Nr. 213 i 214 
artykułów p. t. „Likwidacja litewskiej 
bandy Szpiegowskiej* i „Litewska 
afera szpiegowska w Wilnie”, w któ 
rych to artykułach, jak głosił akt 
oskarżenia, ogłoszone zostały przed 
posiedzen em sądowem wiadomości, 
ujawnione przez policję polityczną na 
dochodzeniu w sprawie wykrycia or- 
podł szpiegowskiej na rzecz Li- 
wy. 

, Oskarżony nie przyznał się do 
winy oraz zeznał, że artykuły wspo- 
mnianę wydrukowane zestały już” po 
zatrzymaniu przez policję członków 
bandy szpiegowskiej. 

Pe przeprowadzeniu przewodu 
sądowego przewodniczący udziela 
głosu stronom. Rzecznik oskarżenia 
podprokurator Rauze popiera akt ©- 
"ole 

ońca oskarżonego mecenas 
Witold Świda w pina i piek- 
nie wypowiedzianem przemówieniu 
odparł zarzuty stawiane przez Urząd 
Prokuratorski, Sąd Okręgowy  orze- 
konany najzupełniej przęz p. Świdę 
zgodził się z jego wywodami i po 
naradzie wyniósł w ebydwóch spra- 
wach wyrok uniewinniający. 

Powrot z tamtego świafa. 
Trudno inaczej zatytułować opo- 

wieść o ludziach, którzy znałazłszy 
się mocą wyroku sądowego w więzie- 
miu, gdzie r. b, mieli przepędzić dłu: 
gi okres czasu, decyzją sądu wyższej 
instancji zostali ed winy i kary u- 
wolnieni. "Sprawa, o której mowa, 
miała przebieg następujący: W dniu 
12 grudnia 25 r. j. Bramberg, czy- 
ściciel miejski w uszmianie wracając 
z grabuwiska miejskiego znalazł przy 
drodze Oszmiena — Żuprany, trupa 

mężczyzny. Zdalarmowane władze po- 
licyjae stwierdziły, że był to Broni- 
sław Zabłocki, 
Na 'mecy wyników śledztwa po: 

stawiono w stan oskarżenia cztery 
osoby: Wincentego Kratkiewicza, Jana 
Błaszkiewicza, Kaz. Piotrowicza i J 
Buchiewicza. Oskarżenie oparte zosta- 
ło na zeznaniach szeregu świadków, 
z których kilku widziało zamordewa- 
uego pijąccgo w krytyczny dzień 
wódkę z aresztowanymi, jeden zaś — 
Stankiewicz, będąc w  więzirniu w 
Oszmianie miał rzekomo usłyszeć 
przyznanie się jednega z oskarżonych. 
Wobec tego też, że mordercy nie za: 
brali zabitemu znajdujący h się pie: 
niędzy, edpadło przypuszczenie mor- 
du rabiukowego i śledztwo poszło! 
po На zabójstwa mającego inny 
podkład. 

Zamordowany był pijakiem, mało 
dbał o swoją żonę i jak głosiła fama - 
żona jego miała romans z Kratk ewl- 
czem nm. b. dzierżawiącym ziemię za- 
bitege. 

ąd Okręgowy po zbadaniu tego 
nadzwyczej zawiłego materjału wydał 
wyrok skazujący: Kratkiewicza na 
dwadzieścia, a Błaszkiewicza na osiem 
lat więz enia ciężkiego, uniewinniając 
pozostałych. 

O:karżeni apelowali. Sprawa kilka 
już razy wyznaczana była na wokan- 
dą sądową. Każdorazowo zachodzila 
konieczność odroczenia jej dla do- 
pełnienia śledztwa i dopiero wczeraj 
Sąd Apelacyjny pod przewodnictwem: 
v.prezesa Bochwica wyniósł wyrok. 
Podczas przewodu sądowego przesłu: 
chano powtórnie kllku świadków. Po 
przemówieniach  obrończych mec. 
C:ernychowu i apl. adw. Siawciłło 
zapadł wyrek uniewinniający. Dwaj 
młodzi i jak się okazało niewinni lu- 
dzie otrzymali możność wrócenia do 
życia bez piętna mordercy na nazwis- 
ku. Sprawiedliwości, która © mały 
włos nie została skrzywdzona, stalo 
się zadość. 
— 

Zakład Położniczo Ginekologiczny 
Doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego, 
Brdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

na operzcje i porody. 
  

Łow SO 

    

będzie w godzinach od 12-ej min, 30 
do 13-cj mia, 30 w salach reprezea- 
tacyjnych Pałacu przedstawicieli władz, 
urzędów 
złotyć na J'go ręce życzenia Nowo- 
roczne dła Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Rządu, 

prawosławnego u p. Wojewody. 
Dnia'28 b m. przybyła do p. węje-. 
wody wileńskiego delegacja odbywa- kazań Listu Pasterskiego Najczcigodniejsze- 
jącego się w Wilnie zj zdu dziekanów go naszego Episkopatu, wsżystkie katolickie orkiestry p 
prawosławnych djecezji w. 'ński:j 
osobach  przewodnicząc'go 
protojereja Józwiuka i sekretarza zjazdu borczej, 
protojereja Naronowicza. 
złożyła wobec 
wyznań wyrazy czci i 
dla Państwa za stosunek do cerkwi 

lizacyjnych. W ostątnich dniach za- łosierdzia św. Wince 
kończone zestały przez Magistrat ro- wa Organizacja Kobiet, T.wo Koło Polek, sobie nogę Stefan Żukowski (M:hometańska 
boty mad skanalizowaniem ulicy Ta- 
tarskiej de zbiegu ulic Garbarskiej i 

barskiej i u [ 
prawię na ukończeniu. 

skanalizowauia również "prawej części 
pl. Katedralnego do ul. Bskupiej, w 
polączen'u z ul. Skopówką, 

wą w robotach kanalizacyjnych. 
Magistrat m. Wilaa nosł się z za: 
miarem, o czem w swoim. czasie dO- kołaja». 

; atrze Polskim będzie wieczorem prawdziwe dla etry, WY, e robotach. | iż wesołości, klasyczna bowiem azot Fortowa 28—5, godz. 10—2, ecnie dowiadujemy się, ©- Thomasa Brandona «Ciotka Karola» ma to w I od 4 -7:ej. 
1 statuio Magistrat postanowił roboty do siebie, że największy pesymista wybnchs = 

  

Wincenfy Mokrzecki 
Sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, urodzony w maj. Dzitryki, pow. Lidzkiego, opa:rzony Św. Sakramentami po 

krótkich lecz ciężkich cierpieniach »marł dnia 29 b. m. oryeżywezy lat 66. 
Eksportacja zwłok z kaplicy przedpogrzebowej kliniki U. S. B. do Kościoła Św. Jakuba odbędzie się o godz. 5 p. p. 

KAL 30 > m. Nabożeństwo żałobne o godz. 10 rano w dniu 31 b. m. poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz 
ernardyfisti. 

O czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

siostra. bracia i rodzina. 

  „Dawny Petersburg“. 

Stary emigrant w Paryżu tak wspomi- 
nai pewnego wieczoru dawue ląta szczęśli- 
wej młodości, spędzonej w stolicy swej oj- 
czyzny: 

<Dawny Petersburg z ostatnich tai XIX 
w, — był miastem kontrastów. Były tam 
pękne ul ce, szerokie, czyste, udne i pełne 
Światła, a o kilza kroków dalej znajdowały 
się brudne, zie wybrukowane zaułki. ; 

Liczne pomniki były ż'6dłem aowcipów 
{ anegdot. O siedzącym na koniu Mikołaju £ 
mówiono: «Nie Śpiesz się bo i tak nie do- 
pędzisz Piotra Wielkiego!» 

W dzielnicy, zamieszkałej przez ludność 
wboższą, oraz studentów i artystów, pano- 
wał ruch. Spotykało się tam wiele zabaw- 
nych szyldów jak np: nad sklepem z tam. 
nami narysowano trumnę na katafalku, przy 

niej kobietę w żałobie, a u doła widniał 
napis: «sprzedają się rozm ite trumny pra- 
wosławne, katolickie, luterańskie i metalowe». 

W Letnim Ogrodzie odbywała się «Ве- 
wja panien na wydaniu». Panienki spacero- 
wąły w pięknych chustach ma głowach, a 
siedzący na ławkach pauowie zasęzali — о- 
formacyj o nich od licznych swatek, 

5101 mi w oczach most, na którym 
strzelano siedem rązy do cesarza Aleksandrz 
llgo. Podczas śledztwa w tej Sptawie jeden 
z żandarmów rzekł: «Jakież to szczęście, że 
pan siedem razy spudłowałł» A Sołowjew, 
kióry strzelał, odrzekł: «Czy myślicie, że 
łatwo jest strzelać do cesarza?» 

Ciekawy był w tym ezasie typ studen- 
tów. Właściwie przypomin-li oni raczej ban- 
dytów,.chodząc zimą w ietnich paltach, okry- 
wali się pledami, a ich Szerokie kapelusze 
były zawsze poszarpane. Opierali się na sę- 
kacych kijach, Uczące się na różnych <kur- 
sach» panny, ubierały в6 2 umyślnem 
niedbalstwem i obcinały włosy. Lubiły wy- 
rałać się stylem górnojotnym, a gdy jechały 
w towarzystwie kolegów tiamwajem, zwra: 
cały się do nich w ten sposób mniej więcej: 
<A cóż, Gawryłow, powiece 0 transceden- 
talnym charakterze naszej eksperymentalnej 
próby». Gawryłow milczał, a publiczność 
uśmiechała się. Studenci byli burziiwie na- 
strojeni; gdy pawnego razu jeden z profeso- 
rów piODowai ich uspokoić i przemawiał 
serdecznie, nazywając ich «solą ziemi» i 
<najl pszym elementem», ktoś krzyknąć: 
«Niech się pan profesor nie podlizuje». 

„ Urzędnicy stanowili więcz cdrębuą kastę. 
Byli tak przyzwyczajeni do swej pracy, że 
biuro i praca w niem były 1660184 ich życia. 

: $. 1 P. 

WINCENTY MOKRZECKI 
Sędza Sądu Okręgowego w Wilnie ‘ 
zmaił w omu 29 gruonia 1927 roku, 

Eksportacj: zwłok ze szpitali Św Jakóo: edbędzie się w pią. 
tek 30 grudnia 1027 '. o godz. 5 po południu. Nazajutrz rane 
w sobotę o godz. 10 rano odbędzie się mabeż'ń:two żałobne 
w Kościele Św. J.kóba, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu 
po B-ra:rdynskim, . 

O bolesnei stracie swego członka zawi-damia 
Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszenia Sędz ów 
i Prokuratorów R eczy ospolitej P lskiej 

Objęcie Kuratorjum Szkolnego przez p. Pogorzel- 
skiego, 

W dniu 29-go b. m. obowiązki od ustęnującego na stanowisko Ku. 
Kuratora Oxręgu S kolnego Wilrń: rator: Qxręgu Szkolnego Łódzkiego 
skiegožprzeją! p. St fin Pogorzelski p. D-ra Antoniego Ryniewicza. 

Aresztowanie jaczejki komunistycznej, 
Onegdaj w gminie Jelskiej pow. Sokół- stycznej oraz dowody stwierdzające, że Neu- 

ka, miejscowc organa policji politycznej are- brun i tow. byli w kontakcie z G. P. U. w 
sztowały całą jaczejkę komunistyczną skła- Mińsku: 
dającą się z kilkunastu osób. Zadaniem tej organizacji było szerzenie 

Na czele jaczejki stał 18 ta letni żydek wśród miejscowej ludności agitacji antypafi- 
z Sotółki niejaki Neubrun. stwowej 1 przedwyborczej. 

Przeprowadzona rewizja u pomienio- Wszystkich osadzono w miejscowem 
nych ujawniła większą iiość bibuły komuni. więzieniu. 

Nastaną silne mrozy. 
Zwykle doskonałe przepowiednie dzają one, że mają nastać bardzo s!|- 

pegody ogłasza obserwatorjlum Pe- ne mrozy, począwszy od pierwszych 
tersburskie. Tym razem dołącza sią dni stycznia. Padebno mrozy te trwać 
de tych przepowiedni b uletyn obser: długo nie będą. 
watorjum ryskiego. Zgodnie stwier- 

"KRONIKA 
  

  

PIĄTEK te przerwać ze względów ad niego Mimo ssromnych peńsyjek ł ictwo był Ą Wach, el, € gi 7 m. 45 "iezależnych ma dai kilka. * bard:o słabo rozwinięce, ucz 0 Dsiś Jech, sł. © gi ‚ Robotnicy zaś, którzy dotąd pra: ; ać pubuiczności byli roznosi- 
Eugenjusza. Zach. st. o g. 15 m. 33 Cewali przy kanalizacji, będ przy Las Wacky wył OS — savas uruchomieniu tych robót z powro- Pytano roznosiciela: «Misz Głos? Mam ylwestra tem przyjęci. Czas?» a go taierdzącej odpowiedzi doda- 

wano: <To Śpiewzj sobie!» 

Baki Tao | 
co chwilą serdecznym śmiechem. Krotochwi 
ła ta nie ma w sobie żadnych tanich efek 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 
a dnie 29 -—XII. 1827 <. 

POCZTOWA 
— Nowe znaczki pocztowe, 

dów Ministerstwo poczt i telegrafów w a 2 tów farsowych, anie posługując si Сиа |" zzz najbliższym czasie wprowadza w ©- jak Świat, lecz wąż pzyblerjącym nowe ай › bieg znaczki pocztowe warisšc!25 ciu upierzenia tematem trójkąta małżeńskiego, Teamrperat sza | — se. oszy z podobizną marszałka Józefa Iest odpowiednią również i dla młodzieży. sdnią iłsudskiego. Odaośne rozsorządze- AZ: W 
Onaś xa do | 02 nie ministra poczt i telegrafów ukaże — ипес':ог Sylwestrowy w Teatrze = mm p s Die oo pps ych N.ów Polskim. = Oo sylwestro- ' 1 : ziennika Ustaw Rzeczypospolitej wego w jeatrze Polskim złoży się: kroto- „> sex Zachodni i. Chwila <Ciotka Karola», piosenka, humor i 

U wa gi: Pochmurno. Śnieg. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA taniec z udziałem całego zespołu, oraz an- 
Samblem tanecznym p. Rajzerówny. Minimum za dobę — 110C — (x) W sprawie budo Е — Niędzięloe widowiska w Teatrze 

mid barotmetryczn: spadek GB mw robotniczych w Wilnie. = ea kak e (P-TA GRZĘDOWA. zwiążku z prejektowaną przez Magi- k g. 6-ej pp.—cDom warjai6ms; 
Pan strat budową domów robotniczych, o g. 8 m. 30 wiecz.-—Powtórzenie Wie- — eowrót p. Wojewody: przytułków i t. p. w Wilnie dowia- czoru Śylwestrowego, woj:weda R czkiewicz wróci do Wil- 

i dujemy się, iż kosztorys, szkice i t d : ‚ WI! na w B AŻ djencja nowo. Z0stały przez Magisirat apłacdwiija | 8000 WILNO. 

roczna u p Wojewody. W dniu w początkach styc.nia r, 1028 prze- Fala 435 m. dłożone będą Radzie Miejskiej do za. 1 stycznia 1928 r. pan wojewoda wi- 4 rdzenia. Sobota 31 grudnia 1927 r. 
leński WŁ Raczkiewicz przyjmowzć s * Miejsce pod budowę tych do- Goa OR wia odczytu nowo- 

mów  projekiuje Magistrat jako naj- 17.50—18 55: «B, .50—18 5. ajka . dogodniejsze, prawdopodobnie przy misja x Warszawy. do hc końcu ul. Legjonewej i na Nowych 18 55—19.05: Przemówienie noworoczne 
Z .budowaniach. Rozpoczęcie tych ro- polewody .,, w efskiego P. Władysława bót, uzależnione będzie ud Uzyskania 19.05—19.30: «0 pisarzach polskich zmar- przez Magistr:t odpowiednich kredy- łych w ostatniem trzyleciu», odczyt z działu tów na powyższy cel. <Literatura», wygł. p. Tadeusz Łopajewski: 

19.35—20 00: «Radjokronika> Dr. M. Stę- RÓŻNE, sa i ki ask a 
— : MAudycją bajek dlą doro- Po Liście Pasterskim. W myś! roz- słych w kę o p. Janiny bea 

2030: Wieczorny koncert sylwestrowy 
оё dyr. prof. Al. Kontorowicra, 

poświęcony muzyce tanecznej, urozmaicony siespocė ankami, : V t ‚ kończenie: Gazetka radjowi od której zależeć będzie przyszłość у pa : j Tt D. legacja. Polski, w tem głębokiem przekonaniu, ŻE nej korea Tea M aka kierownika oddziału Siła i moc jej zależy od jej wierności zasa- Nowego Ruku). RTU wdrięczności dom katolickim, które jedynie uchronić mogą 
od kcmunizmu i wypływającego zeń zdzi- WYPADKI | KRADZIEZE czenia 

+ organizacji, pragnących 

— Delegacja duchowieństwa 

w ! polskie organizacje kobiece w Wilnie do- 
łożą wszelkich starań i usiłowań, by w jed- zjazdu ności i zgodzie, stanęli ak do akcji wy: 

prawosławnej Graz zap:wniła o goto- Ztąd wypływa: , — Ząaczadzenie. Dn; 29 b, m. od wcze- 
wości duchowitństwa prawosławiitgo 1) absolutna dla wszystkich konieczność Śnie zamknięt go pieca zaczadzieli Edward 
w gracy dla pobra Państwa i cerkwi, głosowania, Bujwid 1 A. Łukaszonok (Popławska 8). 2) obowiązek głosowania na ludzi pew- Wezwany lekarz pogotowia skonstato- 

nych, którzy sprawy katolickiej I uałoddwej wał zgon Bufwida, Eik keednka zsŚ w stanie 
nie zdradzą. ; ciežkim dostawiono do s pitala Šw- Jakėbos 

Katolicki Związek Polek, T-wo Psń Mi- — Ofiara miejskiej slizgawki. Dn. 29 
ntego a Paulo, Narodo- b- tn. na Placu Katędralnym upadł i złamał 

MIEJSKA. 
— (x) Zakończenie prac kana- 

Wileńskie Wojewódzkie Kot: d. J Posrkodowanego dostawiono d i 
Ziemianek, mię ra Św. A aaa w. Jakóba. g lo do szpitala 

nn w: £. pozy Polskim Zw. Kole: > asie a \ ze na 29 b. owym, Sekcja Lidze Robotai- Ozbito głowę A. Pietrowskiemu (T 
czej św. Ka mierzą. > m 4), który będąc w stanie meknės — 

wołał bójkę na ulicy. 

TEATR i MUZYKA, 

& '—[ ‹Кеапіъ-' ania Tydzień Ž 
wigteczny, atek: o godz. 16-ej przed- — Zamiast kwiatow na ы 

stawienie dla dzieci po cenach stłioaych Zofji Januszkiewiczówny ES 
«Noc Św. M kołaja»—baśń sceniczna w 5-ciu sCy i Konarzewscy na Schronisko dla nieule- 
odsłonach. czalnie chorych 15 złotych. 

— © godz. 2Jej «Betlee n Ostrobramskie> х 
T. Lopalewskiego, Gabinet Kosmetyki Lecz- Sobota — o godz. 16ej <Noe Św. Mi: | niczej absolwentki „Institut 

de Beaute Keva Paris“ 
usuwanie zmarszczek, piegów, 
wągtów i innych defektów twa- 
Yzy, jak również natychmiastowe 
odświeżanie na bala bez Szkody 

   

    

    

  

   

   

       

      

    

      
     

D.broczynnego zauł. 
Roboty kanalizacyjae przy ul. G:r- 

zauł. Debroczynnym są 

Ostatnio Magistrat grzystąpił do. Ofiary, 

— (x) Prawdosodobna przer- 
    

   
© godz. 20ej «Betlejem ostrobramskie>. 
Niedziela—o godz. 16-ej «Noc Św, Mi: 

kołaja», 
o godz. 2l-ej <Betiejem Ostrobramskie>; 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 

nych około 360 robotników zatrudnic- siejsza premjera, Dzisiejszy wieczór w Te- 

nosiliśmy, przerwania robót kanaliza- 
cyjnych w m. Wilnie z powodu bra- 
ku odpowiednich na ten cel kredytów. 

Tem samem miało być zwolnio- 
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Wijeński Bank Ziemski 128 00 

Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estońskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodnej, Kolonjalne i państw poza« 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i Święta 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794 
  

     
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

madzenia Zwyczajnego w dn. 30 kwietnia 1927 r., zatwierdzo- 
nej Postanowieniem Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
z dn. 10 sierpnia 1927 r. (Monitor Polski z da. 5 września 1927 
r. Nr. 202) i uchwały Rady Banku w dniu 28 paź 1ziernika 
1927 r. 2342—V1 | 

Dział A — w dniu 7—Xu. 1927 r, 

7438. 1. A. <Kopelowicz Michał» w Wilejce, ul. Pił: 
sudskiego 12, cukiernia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 

Kopelowicz Michał, z«m. tamże. 2313—Vi 

1439. 1. A. <Kotler Chona» w Trabach, pow. Woł.żyń: 
skim, sklep skór wyprawionych. Firma istnieje od 1902 roku. 
Wiaš-iciei Kctler Chona, zam. tamże. 2344—VI 
  

Permuttera Ultramaryna ! 
fest bezwżględnie najlepszą I naj- 

datnić f do  bielizn; 
ne r po majkoskich. Si 

Odznaczona na wystawach w Brukselł 
1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. { 

td
 

5 

  
1440. 1: A. <Szulańska Frejda» w Wilnie, ui. Trocka 9, 

sklep owoców i cuksów, sprzedaż p'wa i selcerskiej wody. Fir- 
ma istnieje od 1927 roku. Właścicielka Szulańska Frejda, zam. 
tamże. | 2345—Vi 

  

  

  

  

targ na zakup nawozu w 3 p. a. C. nie od- 
był się w oznaczonym terminie, natomiast 
odbędzie się takowy dnia 9 stycznia 1928 
roku w Kwatermiatrzostwie 3 p. a. c. o tej 
samej godzinie i na tychże warunkach. 

Do przetargn przedstawia się nawóz 3 

koszary w Porubanku. 

Nr 2365 VII, 

wybrane marki 

PROSPEKT bogato ilustrowany 
na rok 1928 wysyła na żądanie 

bezpłatnie: 
Red. pisma „Mój Przyjaciel" 
Warszawa, Bielańska 5./43 

  

  

    

  

      

    

    

  

kujemy do kupaa 
za gotówkę 

D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańs*a 6, tel, 9 05 
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

э 2 SE 
Owalkę z dzieciobójstwem, | miejski Kinematograi [О Rikos a „Bestija morska“ wma ża | LEŚNIĘ Tereny Lešie | ŁUKIE'. 

Mieszkznka gminy Kobylniekie współczesnej kinematografii. W rolach głównych: najgenjalnejsry tragik Świata John Barrymore | kresowiak zdolny, idealnie nadające 
35 io letnia Jórefa aoi WY oraz piękna Dolores Castello. Ostatni seans o godz. 10. W poczekalut koncert tad jo. Orkiestra pod |energiczny, uczciwy, się do osź A to 

V ° а dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 26 grudnia kasa czynna cd godz. 1. Początek seansu o |kawajer lat 30 Kom- przestrzeni dowol: Mickie 
mężatka i matka trejga dzieci, zmarła (ut. Ostrobramska 5) godz. 2. We wszystkie inne dnie: ka. czynna od godz. 3 m. 30, początek seansów o godz. 4. Peteniny: urządzeniach nej do 2.000 ha SEK e 
na skutek zabiegów, zmierzających do ; Ceny hile'ów: parter 80 gr., balkoa 40 gr. Następny program: « WIBRŁKA PARADA». gospodarstw leśnych, sprzedam na kich 1. d 8 p y deckich 1, ! 
uchylenia się od spodziewsnego od aaa : bardzo dogodnych | === 
czterech miesięcy macierzyństwa. Ni.bywały szl gier Sczenu. Focług sł,nnej powieści mł ste izarządzie (EE = ' wa z. roz: DOKTOJ 
„Operacji* au za „0 zkałych Nowy Kino-teatr prz:gody naiviekszego WE uwodziciela i hu'aki argelskiegn Casann w ygy0sisinio na powažnem Aa ky + @п5 
miejscewy „specjalista”, Zygmunt Sie 66 Wi E trąciły go w przepaść kobiety“ E EE] módscinem stano RE Wleńskie Biuro |<horoby v- 
wicki, zamieszkały w zaścianku Tru- „Wanda "2 Erotyczny dramat w 12 akt ue oli HOROÓ, prz.sliczn» Marry: a. E ais 200 do 300 || Komisowo. Handlo. wi Gil 
dopel tejże gminy Kebylnickiej. Spra- a Astor, rraz szczyt senszcii Ksaže W Iji Początek o р 48 skromne. Świadectwa złotych e mi PAŃ : 
ча oparła Się o władze śledcze, do- . i refe encje poważnych | — ргкел pracę RAA AT 

onano stkcji zwłok, w mieszkan'u i '$ premjeral Szlagier sezonuł Aż 4 Pikanti т cs6b Łaskawe oferty: i 
$ wickiego ztialeziono dowody doko- a Kino: H lios“ Wszystkich wzruszy, zabawi, zachwyci „Ks'ęzniczka Czardaszka R cada E © warszawa, Dzika 51, w domu 

y 38 tar » = A 1 <Leśnikowi: i nywania zabiegów chirurgicznych, a s kk. Wileńska 38. upiej z „=. a = aa Z AE Rze MARJON. NADE W. roli tytułowej CH «Leśnikowi>. zarobi każda kobie- ewne Jr 6 

A o oc : ?‘ш']впі:‚ iż Rekord nowrdzeni» Seansv: O grdz. 4 6 8 i 1015 wecz, A EU ÓW am lokaty gotówki wod ik 
uwicki dokonał już niejednej „opera- NO « OŚĆ we.sainej nowo zrłatwia s > : i i ciowe i 

cji", zresztą nie zawsze z wynikiem Kino- Taa Das premjerai. Wielki Życowy dremat w Ś skiach osnuty ma UE żica mł <= ‹ Ziesne) | masgvmie || „Yileūskie Biuro | 
pożądanym. 3 B Teatr „1 olonja w atak przez z”»drość męża wyrzucona z domu że stoczyła się > bani R Kontis która OO ai sko а6н ноппі::е‘; Komisowo-Handlo- Чейска 
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W: MASSON 

* Dom śmierci 
Auto wjechało do miasta i zatrzy” 

melo się przed wspaniałym kościołem 
renesansowym. 

Betty prowadziła Jima ku niezwyk- 
łemu obrazowi „Strasznega sądu*. 
Bóg u*azywał się wśród obłoków po- 
mad tlumami anicłów z trąbami wzy« 
wających grzesznych ludzi na sąd 
ost:teczny, Postacie grzeszników wy: 
rażały ból i rozpacz. * 

Betty i Jim wpatrywali się milcząc 
w ten obraz. Jim zrozumiał, iż to, co 
miał przed oczyma tlomaczyło jaśniej 
myśl detektywa, niż słowa mogłyby 
to uczynić. 

— Tak, to jasne, — rzekł wresz- 
cie. 

W ponurem milczeniu wracali do 
domu. 

Szofer zajął się autem. Betty wbie= 
gła na schody i dopiero w przedpo- 

koju rzekła do Jima: 
Jestem zrozpaczona! Wciąż 

jeszcze miałam nadzitję, žė myl my 

£ię, że zdaje się nam tylko, iż Annie 

grozi niebezpieczeństwo... Oczywiście 

ani pa chwilę nie depuszczam myśli 

© jej winie... A jednak musi uciekać. 
koniecznie! ` 

Beity wolnym, ociężałym krokiem 

weszła na schccy, wiocące do jej 

pokcju i już nie ukazała się Jimowi 
22 do obiadu. Nie widział też dnia 

tego Anny ani razu. + 
Była już blisko dziewiąta godzina, 

W:cdzwca Stanisław Mackiewicz 

gdy Betty zjawiła się przed siedzącym 
w bibljotece Jimem. : 

— Dzisiaj będziemy mieli spóźnio- 
ny obiad, — rzekła. — Jesteśmy sa- 
motni — dodała wchodząc do jadal- 
nego pokoju. 

Podczas obiadu Betty była zdener- 
wew na i przejęta czemó. Odpówia- 
dała Jimowi skinieniem głowy, lub 
krótkiemi zdaniami nie mającem: żad= 
nego związku. Widecznie nie słuchała 
co mówił do niej. 

Jimowi zdawało się, že Betty ocze- 
kujs czegoś, że nadsłuchuje. W patry: 
wała sę w zegar i ogarniało ją coraz 
większe zdenerwowanie, rosnące x 
każdą chwilą. Było te coś niezrozu- 
misłego u tej tak opanowanej zwykle 
dziewczyny. 

Nareszcie około dziesiątej usłyszeli 
ryk. syrey samochodewej i turkot 
samochodu, który zatrzymał się na- 
tychmiast przy bramie domu Gren: lle. 
Poczem iozległa się stuknięcie cęż- 
kich drzwi wejściowych, lecz nieco 
przygłuszone, jakby ten kto je zamy- 
kał, starał się uczynić to jakuajciszej. 

Widocznie Betty oczekiwała z na- 
tężeniem właśnie tego odgłosu, spoj- 
rzała bystro na Jima, łakby chcąc 
przekonać Się czy słyszał,a widząc że 
spostrzegł jej ruch, zaczerwieniła się, 

Po chwili samochód ruszył  dałej 
i Bsity westchnęła z ulgą. 

Jim nach;lł się ku niej i rzekł 
szeptem, chociaż wiedział, że byli zu- 
pełnie sami, 

— To panna Apcoff wyjechała, 
nieprawdaż? 

— Takl 
— Tak szybko? Więc wszystko 

było już przygotowane? 
— Oi wczorajszego wieczoru! 

Must b,ć w Paryżu jutro rano, a 
wieczorem w Angli] Ach, żeby się 
tylko to wszystko | dažų! 

Mimo całego swego zdenerwowa-. 
nia, Betty zauważyła niezadowolenie 
Jima, wywołane myślą, że zost:ł znów 
pominięty i nie wtajemniczony w plan 
ucieczki, Ne poradzono się go na- 
weul Do iedział się e wszystkiem w 
ostatniej chwili, nie ufano mu, jakby 
jakiemu plotkarzowi, lub gluecowi, 
który nic poradzićby nie potrafiłl 

Betty starała się wytłomaczyć: 
— Naturalnie najlepicjbyśczy zro- 

bili, zwracając się po radę do pana, 
ale Anna nie chciała. T „ierdziła bo- 
wiem, że pan przyjechał tylko w me= 
jej sprawie i że mienależy pana mie- 
szać do łej ucieczki. Był to jej wa” 
ruusk, musiałam więc uledz. Lecz 
teraz czekam pzńskiej pomocy! 

Gniew Jima rozwiał się momenial: 
nie, wiedział już teraz, że Betty chcia-. 
ła go wtałemniczyć i miepokoiła się, 
że plan, obmyślany bez jego poma- 
cy, może się nie udać. 

— W czem mogę być pani po- 
męcnym? 

— Nech pan półdzie de kina i 
zajmie p. Anno rozmową, by nie mógł 
wpaść па ślad ucieczki Auny, aż do 
rania. 

] ш zadrwił w duszy z detektywa, 
który wyobrażał sobie, że nikt nie 
wię, iż spędza wieczery w kinie, ped- 

Redaktor w z Czesław aarwowski 

czas gdy było to wszystkim wia 
dome. 

— Dobrze, idą tam!—odrzekł szy- 
bko. 

Jedoak nie znalazł p. Anno na 
zwykłem jego miejscu i przesiedział 
samotnie aż do jedenastej, Nagle pod- 
szedł doń jakiś mężczyzna i, wpatru- 
18 się w ekran, szepnął: 

— Proszę na mnie nie patrzeć! Je- 
stem Mauro. Jak wyjdę, proszę podążyć 
za mną. : 

Wyszedł. Jm poczekał chwil parę 
i ruszył za n'm, szedł krokiem space- 
rowym po chodniku, za chwiłę minął 
go Mauro i nie patrząc w jego atro- 
nę, skręcił w jakąś uliczkę. Jm szedł 
za nim ze ściśmiętem sercem. Szal f- 
stwem było sądzić iž Anno da się 
podejść tak łatwo: Samochód został 
pewnie zatrzymany, a p, Apsoff znaje 
dować się juź musiała w celi wię- 
ziennej, Wszakże Anns  powlarzał 
wczoraj kilka razy: „Muszę się śpie- 
szyćl* 

Zaal:źli się przed małym hotelem, 
jakich b»rdzo wiele było w tej dziel- 
nicy. Wąskie i kręte schody prowa” 
dziły na górę, długi korytarz był pu- 
sty. Mauro otworzył nagle drzwi. 

Jim przestągł próg małego, brud- 
nego pokoiku. Okna tu były otwarte 
lecz  okieęnice zamknięte. Wiszą* 
ca lampa rzucała żółte Światło na 
stół, przy którym siedział Anno nad 
dużą magą. ‘ 

Mapa była znaczena czerwoną 
kreską, która miała kB/tałt podkowy. 
Anno podniósł głowę i spojrzał po- 

ważnie na Jima. 
— Cy wiedział pan o tem, ze p. 

Apcoff pojechała dziś wieczorem na 
bal do pani de W-is? 

Jim był zdumiony. 
— Widzę, że pan nie wiedział o 

tem, — zauważył Anno. 
Wziął pióro i zrobił czerwony zna- 

czek na końcu podkowy. 
Jim zwolna zaczynał się orjento- 

wać. Widęcznie bal. u p. de Wais 
miał być pierwszym etapem ucieczki. 
Był to niezły pomysł 

W kostjumie i masce, peśród 
tłumu zamaskowanych ludzi, łatwo 
była wymknąć się z domu, którego 
drzwi i okna były pootwierane. 

A jednak ucieczka sią nie udałał 
Anno położył na miejsce obsadkę i 
rzekł złowieszczym tonem: | 

— Piękna lilja wodna niezbyt we- 
solo będzie się dzisiaj bawiła na 
balu! 

" ROZDZIAŁ XIX. 

Mapa i djadem. 

Anno odwrócił mapę w sirenę 
Jima 1 zapytał: 

— Co pan widzi na tej mapie? 
Jim przysutął sobie krzesło, usiadł 

i zaczął pilnie wpatrywać się w mapę. 
Przedewszystkiem poznał, że to jest 
powiększona mapa miasta Dijon i 
jego okolic. Miasto leżało u dołu 
czerwonej podkowy, która widocznie 
miała oznaczać jakąś dregę, mołe d 
przebjtą przez kogoś, kto wyjechał 
z Dijon i powrócił doń z drugiej 

streny. Lecz fbyły tam i 
czerwone, a obok ostatni 
żyka, który zaznączył 
chwilą, napisane były te s 
godzina”. 

Jim dostrzegł, 
kowy zaztaczone 
40 minut". 

że wi 
było 

Jim ze zdumieniem 
detektywa, 

— Mój Boże! — Zawę 

pochylił się nad mapą. 
Przypomniał sobie, że 

denastej zairzymali SĘ w 
Djon przed jakimś park 
bi którego siał pałac, Bet 
ła coś przy aucie. Następ 
czonej na mapie godzi 
się na rozstajnych droga 
wiali z nmisznajommym m 
Śpięszącymm motocyklem c 

— Ależ to jest droga, 
byliśmy dziś rano auiern z 
— zawołał Jim, — Więc 
śledził? 

W tej chwili przype 

drugi motocykl, który d 

gdy rozmawiali z nieznajć 
— Cry śledził nas ten 

tocyklista? 
Lęcz pytanie 

bez odpowiedzi. 
jego zi 

A wszakże motacykla 
li już gdy byli w małe 
przydrożnej, gdzież się 
ziać? 
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