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Lenin- -Wojewėdzki- 
Kiedy kończyła się sesja sejmo- 

wa wyliczono wszystkich posłów, 
przeciw którym wytoczene są sprawy 

karne, W ich liczbie był także poseł 
Syłwester Wojewódzki, najniebezpiecz- 

niejszy agitator i organizator sowiec- 

ki, bezkarnie działający па naszem 

(+ ferytorjam. Pos Wojewódzki jest tem 
| miebezpieczniejszy, że posiada dużę 
| zdelności i ambicje, że marzy o roli 

| polskiego m.łego Lenina, 
! Ambicje pos: Wojewódzkiego są 

) jegs rzeczą prywatną. Natomiast nie 

możemy zrozumieć dlaczego władze 
odpowiednie zapominają o tej osobi- 

| stości, dlaczego korzysta on z bez- 

|. karaości? Pos. Sylwester Wojewódzki 
jest jeszcze teraz oficerem rezerwy, 
kiedyś Kł jednym z kierowników II 
oddziału. Dziś jest rozbijaczem wszel- 
kiej anty-komunistycznej roboty, czło- 

wiekiem od którego wszelkie nici pro= 

wadzą do podziemnej, prowokacyjnej, 
komunigt""zaej roboty, dziś jest kie- 

rownikiet . £entrali komuńistycznej ro- 
boty przedwyborczej. 

+  Qaegdaj zrobiono rewizję u pos. 
Wojewódzkiego. Znaleziono doku. 

menty kompromitujące dostateczne aby 

go zatrzymać w więzieniu. Ne гго- 
bieno tego niewiadumo dlaczego. 
Byłoby oczywiście naiwneścią, żeby 
myśleć, aby tak doświadczony kon- 

spiratsr, jak p. Wojewódzki przetrzy- 
mywał jakieś specjalnie ważne doku- 

- menty u siebie w domu, lecz też nie- 

udolności naszej policji przypisać na- 
leży, że nie umie zdemaskować p. 

Wojewódzkiego jake agenta Moskwy, 
| skoro on sam na tajnych konwen- 

|. tyklach za takiego się przedstawia. 

— Zagadkowa solidarność; — 
Trudno, musimy powrócić do star 

rego, lecz słusznego poglądu, że 
istotą endecji jest meprawda, niepraw- 
da i jeszcze raz nieprawda, Wzywa 
%а parija do jedności, ogłasza się za 
zwolenaików listu past-rskieg', uda: 
je pobożnisiów i świętoszków — 
tymczasem gzle tvlko może rozbija 
możiiwość utworzenia jednej listy 
polskiej. 

Wojewoda lwowski hr. Dunin: 
Borkowski włożył niezwykle dużo 
serca, sił i zapału aby stworzyć we 
Łwowie wspólną polską listę. Udało 
mu się koło jednego stołu posadzić mo- 
marchistów z radykałami. Wreszcie 
uważał, że sprawę zakończył pomyśl- 
nie. Naji iej oczywiście było z en- 
dtkami, kiórzy przy każdej Sposcb- 
ności wołsją o jedność polską i na: 
rodową. Ponieważ jednak  endecy 
Iwowscy są zeniej zażartymi partyjni- 
kami, niż gdziejndziej, a z pattjo- 
tyczną lu inością Lwowa żartów niema, 
więc wkońcu i endecy przystali ma 
grogozycję wojewody, ziemianina 
lwowskiego i szczerego patrjety. 

Czas okazał, że się pośsieszyli. 
Qto z Warszawy przyszły inne  iu- 

(_ strukcje.  Zmyto głowę  iwowskiej 
— — ekspozylurze związku ludowo-naro- 

dowego, powiedziano że gdzie chodzi 
o partyjny interes i zwalczanie obec- 
tego rządu tam nie powinny wystę 

pować żadne skrupuły ani narodowe- 

go, ani patrjotycznego, smi nawet 

moralnego ze względu, ma datą obiet- 
nicę. charakteru, Eadecy więc wycofali 
sią z jednohtej połekiej listy ale już 

oficjalnie za rozbijaczy jedności na- 
rodowej uchedzą. 

Z naszego podwórka możemy 7а- 
cytować nowy przykład, jak endecy 
„lubią się posługiw:ć nieprawdą, 

Oco do Lidy przyjechał p. Kow- 
nacki, wileński kierewnik związku lu- 
dowo-narodowego. Każdy w Wiłnie 
wie, że p. Kownacki jest zażartym 
opozycjonistą i swoich opozycyjaych 
wobec rządu nastroi wobec nikogo 
dotychczas Die ukrywał, Ale jak wi- 
dać ze sprawozdania ogłoszonego 
wczoraj w Dzienniku Wileńskim p. 

, Kownacki poźrafił w Lidzie jak za- 
p szła po temu potrzeba wystąpić omal 

© mie w reli Piłsudczyka. «Nie jesteśmy 
|. przeciwnikami rządu», żalił się rzew- 

‚ mie, cza takich mas tylke ogadują. 
Cheemy jednej pelskiei listy. Chcemy 

z narodowej. Chcemy słuchać 
iskupów». Jednem słowem p. Kow- 

macki niczego więcej ni r 
Aidzie jak tylko jedneį polskiej listy 

i zgody Z rządem. Aniołek. 
Należy żałować, że udało się p. 

**Kownackiemu zmylić czujność kilku 
powaźnych ludzi, między innemi o- 

e szanowanego ks, Moroza. 
nitet założony przez p. Kow» 

| mackiego Sprzeciwia się projektowi 
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Intrygi niemiechie © Kownie 
BERLIN, 30X1l (Tel wł) Nacjonelstyczna agencja Telegra- 

phen Union, « za ną d.iennik! prawicowe powterzają w depe: 
szach z KOoena art kuł 'ednego z przywódców mn ejszości nie- 

miec'ie! n:. Ltwie B umgertela ogłos ony na łamach nem ecke- 
go dzienn ka Ltauscher Rundsch-u. Art ku! ten z tytułowany 
„Wsp Inota losu" omaw 2 z-.gada ene stosunku Ltwy do Prus 

Wschodn ch. Autor artykulu tw erdzi, że mniejszość niem ecka na 

Ltwie zmus on jest do zwrócenia uw g Nemiec па aiebe:pie- 

Czeń two, j ke rzekomo zagraża ze strony Polski nietylko Prusom 
Wschodnim, «ie i Litwie. ? 

polska ujęła w kleszcze nietylko same Prusv, lecz Prusy i L't- 

vę rarem wcskejąc sę ki nemz jednej strony imię zy Niemcya Pru- 

sy Wschodn e, : z drugej między Litwę a Rosę Dwa polske ko- 
rt re — oświadc a p Baumgerte! — dwe b rjery, dwa poskie 
b story zamknę'y w kleszczach Prusy Wschodnie i Ltwę jed- 

noc:ąc je we wspólnocie 'osu L's Prus Wschodnich 2ależy od 
losu Litwy, toteż Prusy Wschodnie pójść muszą tą drogą, którą 
pójd e Litwa 

W zw ą:+0 Z tem autor artykułu sądzi, że rokowania polsko: 
ltewskie, które Litwie — jego zd niem — zostały w Genewie na- 
rzucone, pow n e wzbudzić akn jwięksre zainteresowan e ze stro- 
ny tych czznnkó: nemeck.ch, kt re poc uw.ją się do od„owie- 
dzi Inośc za przys łe losy Prus Wschodn ch. Bi rne 'nteresowa- 
nesę temi ios m ogran czeją e sę do samej rejestracji dokona- 
nych faktów byłoby dia Prus Wschodni-h teq niem žiwą do uz: 
n.nia podobn e jek Ltwa niemoże uznać tezy, iż polityka ws.hod- 
na rob się na z+chodzie. > 

Schiemann usiłuje stworzyć gabinet. 
RYGA. 30.XII PAT. Leader frakcji niemieckiej w Sejmie Schiemann odbył 

wczoraj konferencje z przedstawicielami poszczególnych partyj z wyjątkiem 
socjalistów w sprawie możliwości utworzonia rządu. Jak zaznaczają p sma, 
konferencje te mają na celu przeorowadzenie nowej próby stworzenia koalicji 
bez udziału socjalistów, Wynik zależy tu od odpowiedai centrum demokratycz- 
nego, które prz':rzekło udzielć jej dziś po poładniu. W razie dojścia do poro: 
zumienia, przewodoictwo objąłb; poseł Jsroszewski, w razie zaś nieosiągnięcia 
porozumienia, nalezy się spodziew:ć wznowienia rokowań, które miałyby na 
celu u'worzenie nowego rządu lewicowego, 

Reforma procedury karnej w Rosji 
MOSKWA, 30-X1. PAT. Na ostatniem posiedzeniu akademii ko- 

munistycznej, zastępca komisarza sprawiedliwości Krylenko wystąpił z 
odczytem o reformie procedury karnej w Rosji. Z referatu i przebiegu 
dyskusji wynika, że projektowane rf>rmy mają na celu generalne есту- 
szczenie adwokatury sowieckiej z t, zw. elementów burżuazyjaych. Śc ślej 
mów qe chodzi o wyeliminowanie tych zaslužcnych skądinąd obreńców 
w sprawach politycznych, którzy swoją wied:ą prawniczą wnieśli do obecnie 
obowiązującej procedury karnej i materjalnego prawa karnego, cały szereg 
ważkich korektywów, tembardziej cennych, że zarówno procedura jak 
prawo malerjalne znajdują się ped przemożnym wpływem szybko zmie- 

Tarcia wewnętrzne w Rosji Sowieckiej. 
MOSKWA, 30 X. PAT, Dzienniki rozpi ują się e walce, jaką ko- 

mun ści rosyjscy muszą Staczsć 2 szowinizmem przejawiającym się we 
własnych szeregach komunistycznych na terenie nektórych republik wcho- 
dzących w skład Związku Sowieckiege. Pozetem prasa wskazuje na opiekę, 
jaką znajdują mniejszości narodowe u władz centralnych wobec zakusów 
nacjonalistycznych ze strony pewnych czynników w republikach lokalnych, 
Jak pisze „Prawda”, „najbardziej zacofane plemiona wkraczają ma. wielką 
drogę wiodącą ku wyzwoleniu". 

Ciągle jeszcze rokowania Hiszpanji z Francją 
PARYŻ, 30. XI. PAT. Ls M=tin podaje, że zamieszczona w jednym 

z dzienników anglelskich wiadomość 0 zawarciu prowizorycznego układu 
francusko-h'szp ńskiego w sprawie Tangeru, jest przedwczesna. Le Matin 
dodaje, że Francja i Hszpanja pracują w chwili obecnej nad osiągnięciem 
kompromisu w zaszdniczej kwestji organizacji policii. Wszystko wskazuje 
nato, že rokowamia w sprawie Tangeiu zakończą się w najbliższym czasie 
w sposób pomyślny. dla obu stron; Е 

Mińska agitacja wyborcza, 
Likwidacja centralnego składu bibuły komunistycznej. 

Wład:e bezpieczeństwa od dlu:szcgo czasu prowadz ły śledz- 
two w kierunku wykryca drogi, którą sowiety transportowaly 
do Poiski bibnłę agitacyjną przeznaczoną przeważnie dla Zi.m 
Wschodnich. 

Poszukiwania uwieńczone zost:ły pomyślnym rezultatem, gdyż 
w m. Doks'yc: uj wsiono c'nt'alny skład skąd dopiero bibuła roz- 
wożona był: do poszczególnych punktów. 

Przed kiku dni mi:res towano w socągu zdąż jącim do Wił- 
masdwie żydówk: w:osące w ększą ilość b buły. N-ogót w Sprawie taj 
ares towano s.ereg Osób oraz skonfiskowano si.demdziesiąt kilo- 
gramó v bibuły :g tac jnej. 

B,buła ta przeznaczona byla na Okres wyborczy. 

Antypotska propaganda w Mińsku: 
Z Mińska donoszą: W ostatnich czasach propaganda antypolska ponownie 

przybrała na sile. Wyświetlane są odpowiednie filmy, wygłaszane odczyty, 
urządzane manifestacje i td Szczególną aktywność przejawia MOPR. Obecnie 
Centralny Komitet Zwiąrków Zawodowych Białorusi Sow. ogłosił odezwę do 
wszystkich robotników, wzywając ich do czynnej pracy w antypolskiej propa- 
gandzie i udzielaniu pomocy Międzyn. Qrg. Pomocy Rewol. 

Odezwa zaznacza, iż cała ta akcje skomasowana zostanie w pewien stały 
program, pod hasłem: <Nasza odpowiedź na teror faszystowski Polski». 

Ogólnie przypuszczają, że akcja ta obliczana jest na wywarcie wpływu 
podczas wyborów do Sejmu pclsc'ego, na Ziemiach Wschodnich. 

T = 

zorganizowania w okręgu wyborczym jest istotna, faktyczna, szczera. Tutaj 
Lidzkim komitetu złożonego z przed- w Wjlnie zupełnie co innego. Tutaj 
stawicieli zaprawdę wszystkich kie- one działają razem. Widzimy to choć- 
runków politycznych polskich, a tak- by na przykładzie naszego miasteczka. 
że z udziałem miejscowego ziemień- Obok ks. dziekana Bojarufńca, który 
stwa. Posiedzenie więc zorganizowa- przyjął przewodnictwo w komitecie, 
ne przez p. Kownackiego, który do- również widać w błąd wprowadzony 
skonale wie, że Endecja wraz z cha- cg do właściwych intencji organizato- 
decją nie mają $zaas zdobycia nawet rów tego komitetu, jako zastęnców 
jednego mandatu w okręgu wybor- pr.ewodniczącego widzimy: p. Dłus- 
czym  Lidzkim, a tylko rozbiją lud- kiego wybitnego endeka i przedsta- 
ność polską—należy uważać za ma- wiciela Obozu Wielkiej Polski na Lidz- 
newr rozbijający inicjatywę tych, któ- kim gruncie i p. Harniewicza, oficjalne- 

rzy myślą o solidarności pelskiej w go przedstawiciela chadecji Mote 
tym ok ` * władze centralne On De- 

Nikt z ziemian nie był ebecny na mokracji wyjaśnią co znaczy to zagad- 
zebraniu zerganizowanem przez p. kowe współdziałanie i jakie nie ujaw- 
Kownackiego, Ludzi coraz bardziej niane dla szerszej publiczności więzy, 
S ia las czy zna M woki Wilnie 
w Wilnie i w orbicie wpływ. wadzą do tej zastanawiającej soli- 

eji T w c al or Barności. м pra. th ! 
sią endecja z chadec am 2 2 
ność jednej ak od drugiej "os 

ODDZIAŁY: 
BARABOWIGZE — ai, Szosowa 172 

BRASŁAW — ul. B-go Maja 64 
DUKSZTY — nl Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska ? 

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 

NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 19 

W sprzedąty detalicznej cena pojedyńdzego n -rm 20 greezy. 
Opłata wa ena ryėsauliem. 

Redakcja cęk opisów uieramówionysb nie swraca. 
PEZWOTTCZN FTRAYSZIDAEKA 

m" "M [777 Moskiewski 

GŁĘBOKIE — sui, Zamkowa 80 
GRODNO -— Plae Batorego 8 
KAMIEŃ ZOSZYRSKI — Zwiąncz Ziemian 
BIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milim 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

wy na stronie 

Staramy się nie oszczędzać błę- 

dów własnego polskiego spolecze fi“ 
stwa. Widzimy teraz naprzykład, że 

u nas na kresach będzie się toczyć 

rozgrywka mędzy dwoma blokami: 

rządowym i endeckim. Na blok rzą- 

dowy spadnie cały ciężar wałki z ka* 
munizmem i jego attaszatami, Blok 
endecki będzie walczył z rządem, bę- 
dzie się bawił w łatwą epozycyjną 

demagogję, będzie osłabiał walkę z 

komunizmem. Po kilku tygodniach sta* 
mie się dla wszystkich jasne, że właś- 
mie taka, a nie inna wytworzy się u 

nas sytuacja. Teteż liczymy copraw 
da na uczciwość kresową, na to, że 

wilefiscy, nowogródzcy, polescy en 
decy będą więcej Polakami, niż ende- 

kami. ; 
Ale widząc błędy naszego apole- 

czeństwa widzimy też błędy mniej- 
szości narodowych. Uważamy, żę 

tworzenie bloku moiejszości narodo- 
wych dowodzi tylko wielkiego niewy» 
robienia pol tyczaego naszych Żydów, 

naszych Białorusinów, a także na- 

szych prawosławnych. Piszemy to 
bynajmniej nie ze względu na wy- 

bory, piszemy jako prawdę, jako u- 
wagę historyczną. Powołam się na 
to, że pisaliśmy zawsze, że interesy 

partyjne Hramady skłaniają tę orga- 
nizację ku sowieckiej orjentacji i ue 
ważaliśmy to za naturalne, z przy» 

czyn, których tu powtarzać nis bę- 
dziemy, Lecz nienaturalne, błędne, bez- 

rozumne, niepolityczne jest, gdy: 

Białorusini uzależniają sią od rzą- 

du kowieńskiego, biorą od niego pie- 
niądze, Przecież obećny rząd p. Volde- 
maraza stoi za stanowisku „traktatu 

"czyli na stanowisku 
przyłączenia do Litwy kowieńskiej 

tylu Białorusinów, ileby Litwini megii 

zlitwinzować. Blok mniejszości na- 
rodowych, Bzłorusini z tego bleku 
wiążą swą politykę z celami pelityki 

kowieńskiej, Do czego to może do- 
prowadzić, skoro p. Voldemaras zaw- 
sze mówi tylko „o narodowem pań- 

stwie litewskiem, a niedawno wypo- 
wiedział zdanie, że wątpi bardzo czy 

narodowość białoruska ma dane roz- 
woju. Rozumiem, że ktoś jestbolsze- 
wickim Białorusinem i chcz powięk- 

szyć GBSSR. Lecz nie rozumiem 
stanowiska białoruskiego, pragnącego 

oddania tych ziem Litwie ko: 

wieńskiej. Dlatego też nie bardzo 
wierzę w szczereść polityczną ideclo- 

gli ks. Stankiewicza i Jaremicza z 
Rogulą, którymi dotychczas nasza po- 
licja. polityczna nie potrafiła udowod- 
nić posiadania litów i posiadania 
koron czeskich. 

Żydzi. Nie przeczę, de nasza Or 
dynacja wyborcza, tworzona przez 

sccjalistów i endeków, w sposób 
sztuczny chciała umalejszyć reprczen- 
tację ludności żydowskiej, włączając 
miasta do okręgów wiejskich. Uwa- 
żam to za błąd. Uważam, że takia 
właśnie ograniczenia do niczego nie 
prowadzą i nigdy na dobre nie wy- 

chodzą. W dawnej Polsce jeśli cho. 
dziło © reprezentację miast, „to ży dzi 
zawsze mieli w niej udział w formie 

przez obyczaj lat dawnych dopusz- 
czalnej. Ale cóż, nasze Stjmy z 1-t 
1919 — 1927 cały swój rozum  pra- 
wodawczy oparły ra zasadzie majo- 

ryzacji;, chciano majoryzować nietylko 

żydów ale przedewszystkiem w pierw- 

szej linji inteligencję polską, [chciano 
aby w Sejmie panował tylko rozum 
chłopa 1. rozum robotnika. Wiemy 
z bolesnego doświadczenia, że ia za- 
sada majoryzacji inteligencji, produ- 
centów, sier gospodarczych dopro- 

wadziła do prędkiej i nikczemnej de- 
kadencji samego polskiego sejmo- 

władztwa. 

Żydzi więc na ordynację wybor- 
czą znaleźli lekarstwo w bloku mniej- 

szości. | tu należy zapytać, czy lekar-. 
stwo nie jest gorsze od aamej |cho- 
roby. Zgoda, że gdyby blok mniej- | 
szości nie istniał żydzi mieliby repre-- 
zeatację w Sejmie 1022—1927 mniej 
liczną, może nawet mriejszą, niźli ze 

stosunku procentowego na żydów w 

Polsce wypadało. Ale niewątpliwie 
stosunek i rząda, i sejmu, i spole- 

Qzeństwa polskiege de tej reprezen- 

tacji byłby zgoła inny. 
Zapytajcie się przeciętnego, more 

malnego żyda wileńskiego czy życzy 

sobie, aby Wilno należało do p. Val- 
demarasa, —odpowie wam: „nie”. | tu 
jest straszna szkoda, że żydzi dzięki 

swemu  południowemu,  nerwowemu 

temperamentowi wpadają pod wpływy 

takich  miepoczytalnych  histeryków 

którzy ich prowadzą do zdrady stanu 
Bo tylko zdradą stanu można razwać 

łączenie się z elementami pracującemi 

za pieniądze pochodzące z zagranicy. 
Żydzi zyskają sobie przez ten sojusz 
te kilka głosów w Sejmie więcej i 
znów zarobią sobie na nieufność, na 

niechęć, ma antypatję całego  зро!е- 
czeństwa polskiego, które jednak jest 

trochę silniejsze od p. Jaremicza 
z Rogulą, i ks. Stankiew cza, i p. Vol- 
demarasa. E 

Prawosławni, Futaj trzeba odróż- 
niać takich Rosjan, którzy w myśl 
pięknych powieści gen: Krasnowa 

marzą © Rosji „od Władywostoku do 
Kalisza”. Ci jeśli dążą do oderwania 
Wilna dla p. Voldemarasa, to czynią 

to dlatego, iż sądzą, że „przyszłej 

Rosji“ Litwa kowitūska da się połk- 
nąć daleko łatwiej niż wielka. Polska. 

Tutaj właśnie trzeba  ubelewać, 

iż nasza służba policyjna bar- 

dzo :niezdarna i dotychczas źle 
zorganizowana nie potrafła wyjeśnić 

dotychczas ile prawdy jest w tych 
pogloskach © czeskich pieniądzach 

ofiepowanych na cele bloku mniejgżo” 
ści narodowych. To pytanie jest wagi 
pierwszorzędnej. Cyiowano nm na- 
zwisko próf. Wierszinina w Pradze, 
przez którego mają te pieniądze pły- 

mąć. jeśli naprawdę pochodzą one ze 
źródeł mających jakikolwiek kontakt 

ze sferami oficjalnemi czeskiemi, to 
stosunek rządu i społeczeństwa pol- 
skiego do Czechów uledz powinien 
radykalnej zmianie. 

Odróżniamy jednak od tych emi. 
sarjuszy restauracyjnych chrześcijaa— 

prawosławnych, którym chodzi e po- 

moc, ukojenie i spokój dia swej Cer- 
kwi tak umęczonej przez ' bolszewi- 

ków. Znowuż rezumiemy, że prawo” 
sławni mogą mieć niektóre słuszne 
pretensje de rządu polskiego. Lecz 
pretensje te nie powinny im  zacie- 
mniać tej prawdy, że Polska jedyna 
może dać ochronę pewną Cerkwi 

wobec  niebezpieczeństwa zagłady, 

które grozi jej ze strony Sowdepji. 

I tutaj żaden prawosławny myślący 

realnie nie powinien życzyć Polsce 
słabości ani upadku. 

Nie jesteśmy nacjonalistami. Ale 
blok mniejszości nie dąży tylko do 
tego, aby z pewnych okręgów powy- 

syłać do Sejmu nie — Polaków, lecz 
przedstawicieli innych narodowości. 
Byłeby to naiuralne, zrozumiale i nie 

byłoby zupełnie sprzeczne z pato 

tyzmem państwowym takich mniejsze- 

ści. Nie! Ten blok jest organizacją 
antypaństwową, idącą na pomniejsze: 

nie granic państwa polsk ego, na osła- 
bianie naszego państwa. I dlatego wal- 
ka wyborcza z tym blokiem ta elemen= 

tarny obowiązek nie tylke Polaka, 

lecz każdego lejalnego obywatela 
państwa. Cat, 
BRETEEIRZTS AIETN RESE TREE WTRAZAWKOEC, 

Francuskie kwiaty na trumnę, 
„. Prasa francuska poświęca ciepłe wspom= 

nienia pośmiertne o p. Sergjuszi Sazonowie 
świeżo zmarłym b. rninistrze spraw zagra- 
nicznych, Istotnie należą się Sazonowowi 
kwiaty na trumnę od Francuzów. Ocalił on 
zachód Europy przed panowaniem teutof- 
skiem, zbudował drogę do odzyskania nie- 
podiegłcści Polski, — coprawda ceną = 
pchnięcia Rosji na wojnę i rewolucji. Zwła- 
szcza pięknym frazesem kończy swe wspom- 
mienia o zmarłym przyjacielu Francji p. Per- 

tinax dad de Paris: o lk 
<..wtedy rozpoczęły się wypadki, ki 

zniszczyły cywilizację |. Wielkiego. Nie- 
oleskie oczy Sazonowa przeświecają o: 
dnym blaskiem przez stronice jego >. 
"Opowia! zad BĘ: rozdartem, a z 
ryczy. nością wspaniałą zu on 
= nędzę na emigracji, to wy! bez- 
naazeįne. Wdzięcaność Francuzów jest mu 
zapewniona». 

ь jednoszpalto 
. W n-ch świątecznych oraz z 
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Za i przeciw. 
Inspiracje .. nie n'emieckie. 
W «Głosie Prawdy» czytamy pod tytu- 

łem <lnspiracje niemieckie o pośle Łukasie- 
wiczu» zaprzeczenie wiadomościom o mają- 
cem nastąpić jego ustąpieniu ze stanowiska 
posła w Rydze. Pomijając fakt, że według 
wiadomości posiadanych przez nas z wiaro- 

godnego źródła, zaprzeczenie to nie odpo- 
wiada prawdzie, —tytuł <inspiracje niemiec- 
kie» jest nie na miejscu, gdyż ustąpienie 
posła Łukasiewicza leży nie w interesie Nie- 
miec a właśnie Polski. 

Raczej przeciwnie: poseł Łukasiewicz 

który popierał rząd socjalistyczny na Ło- 
twie, najbardziej germanofilski ze wsżystkich 
dotychczas tam istniejących, był dia bałtyc- 

kiej polityki niemieckiej najbardziej pożą: 
danym. 

Niedopatrzenie redskcyjne.: 

Messager Polonais ostatni przynosi ar- 
tykuł p, Fłarrisą © wewnętrznej sytuacji w 
Anglji. P. Harris specjalnie podkreśla, że 
konserwatyści poniosą klęskę przy przyszłych 
wyborach. Przytem dziw! nas trochę ta prze” 
gada, z kiórą artykuł jest mspisany. Oto p: 
Harris wytacza przeciw konserwatystom an- 
gielskim szereg argumentów bardzo nacią- 
ganych, ma pewne rzeczy do zarzucenia p. 
Chamberlainowi, wreszcie bardzo daleko 
idzie w proractwach co do odrodzenia par- 
tji liberalaej w  Anglji: — Wiemy, że u 
nas w Polsce dość dużo ludzi jeszcze daw- 
niej orjentowało się na liberałów w Anglji 
i fudzie ci zawiedfi się w sposób bardzo 
dotkliwy w swoich obliczeniach. — Dla Pol- 
ski najlepszym rządem w Angli jest zawsze 
gabinet konserwatywny. Toteż ten artykuł 
p. Harrisa dziwi nas trochę. Zapewno mamy 
tu do czynienia z niedopatrzeniem redakcyj- 
nem, ale w Mess. Polonais nie powinno być 
niedopatrzeń. 

Papież potępia nacjonalizm. 

Francuskie pisma katolickie donoszą z 
Rzymu, że Papież wyda w krótkim czasie 
encyklikę zwi: ją przeciw nacjonalizmowi.—= 
Wiadomość ta wywoła ciekawe skutki w 
Polsce. WE 4 nas nacjonaliści, 
mianowicie emi u twie że 
obrońcami Ktśziola, у — e 

Prymas Węgierski. 
Papież mianował Prymasa Węgier kar- 

dynała Szeredy. Nominacja ta była mies 
d:ianką „dla hr. Beihlena, premjera k 
skiego. Życzył on sabie wogo innego na wy- 
sekie to stanowisko. Kardynał Szeredy zuą- 
ny jest pam 0 zwolennik. a fe ty 

mis! Pych poglądów i aa jego jest 
uważana za zwycięstwo wpływów królowi 
Zyty w Watykanie. > 

„Sucha Ameryka. 

Oficjalne Z dane, ogłoszone 
w New.Yorku, świadczą o trwałym wzroście 
ajkoholizmv w Ameryce. 

W roku 1924 sresztowano za pijaństwo 
650961 ludzi w 602 miastach, w rotu 1925 
aresztowano 687.812 i w 1926 — 751.889 ciu. 

Liga walki z alkoholizmem w odezwie 
wskazuje na to, že zo RO i vaj- 
groźniejszym rezultatem zakazu alkęholu jest 
wzrost zużycia go przez młodocianych, dziew- 
oząt i nawet dzieci. 

Prowokacja chlebem powszed- 
„nim. 

Właądomości dochodzące mas z Rosji 
tłómaczą dlaczego nie należy się tam spo- 
dziewać jakiejś terorystycznej, czy innej ak- 
cji sk ercwanej przeciw rządowi sowitckie- 
mu. Jest to skutek nieustannej działalności 
prowckacyjnej. W każdym uniwersytecie, 
gimnazjem, szkole wojskowej i wogóle każ- 
dem skupieniu inteligencji chronicznie jest 
podsyłany prowokator, który zakłada <kół- 
kos anty-sowieckle: Po kilku tygodniach 
działalności takiego <kółka» steje się ono 
pastwą G. P. U. System taki utrzymywany 
jest przez Q. P. U. stale,a głodna i zdemo- 
ralizowana inteligencja rosyjska ciągle do- 
starcza nowych przeciwników podłemu ce- 
chowi prowokatorów. System ten wciąga 
wszyskie siły opozycyjne do więzień, jest 
jakby pompą, która wysysa . ze społeczeń- 
stwa zdolności i ochotę do przeciwdziałania 
oligarchji sowieckiej, 

Książka o dziennikarzu. 
_ W Warszawie ukazały się na półkach 

księgarskich <Listy o człowieku idei» pióra 
hr. Wojciecha Rostworowskie, wybitnego 
Członka Prawicy Narodowej A ngtėco kie- 
rownika departamentu spraw politycznych 
Król. Pol. Studjum to poświęcone jest omó- 
wieniu twórczości dziennikarza wileńskiego 
p. St. Mackiewiczą. 
    

Na powitanie ' 

NOWEGO ROKU! 
Wina krajowe i zagraniczne 

z najprzedniejszych znanych firm 
Konjaki, rumy, likiery i różne 

wódki. 

Miody staropolskie. Szampan' 

Sery różne, masło deserowe. 

Wędliny wiejskie, greczek 
zielony, kompoty, konserwy "z 

ryb i jarzyn. 

Indyki tuczone. 

CENY NISKIE. 

Poleca Szanownej Klijenteli 

SKŁADA, JANUSZEWICZA. 

Zamkowa 20-a, tel. 8-72.  



Hu szucioonicy Gyborcze). diktato 

Dzień wczorajszy. 
Dzień wczorajszy nie przyniósł w 

sytuacji przedwyborczej żadnych po- 

ważniejszych zmian. Wszystko pozo* 
staje nadal w sferze przygotowafi 

etoczonych tajemnicą I żadna z kon: 

espcyj wyborczych zwłaszcza wśród 

stronnictw polskich jeszcze się nio 

skrystal zowała, Wypadkiem którego 

nie me żaa pominąć jest fakt rozbicia 

próby utworzenia jednolitego frontu 

polskiego we Lwowie przez endecję. 

Ciasne partyjnictwo wzięło górę i en- 
decy wycofali się z komisji porozu- 
miewawczej, która przed paru dniami 

tam powstała, 
Wśród mniejszości należy zanoto- 

wać znaczne ożywienie działalności 
przedwyborczej wśród Białorusinów 
oraz dojrzewający rozłam w R. N O. 
(Rosyjskie Zjednocenie Ludowe). Ta 
ostatnia grupa jak wiadomo nie wcho- 
dzi įdo bloku mniejszości i [do wy- 
birów ma Ść samodzielnie. Powstanie 
jednak prawosławnego komitetu wy- 
borczego pod egidą duchowieństwa 
prawosławnego poważnie szachuje R. 
N. o. i ten fakt właśnie jast powodem 
poważnych ta:ć i nieporozumień. 

Bai 

Kto rozbija jednolity front polski, 
Przed paru dniami donosiliśmy o 

powstaniu we Lwowie z ia'cjatywy 
wojewody Iwowskiego hr. Dunia Bor- 

kowskizgo komitetu porozumiewaw- 
czego wszystkich stronnictw polskich 
w celu zorganizywania wspólnej akcji 

wyborczej. Przedstawiciele wszystkich 

stronnictw na pierwszem posiedzeniu 

opowiedzieli się za poparciem bloku 
rządowego, gdyź blok tan jest jedy- 
ną realną kombinacją wyborczą dla 
obrony interesów państwai polskości. 

Zgoda wszystkich przedstawicieli 
stronnictw mie wyłączając endecji, co 

do której najwięcej można było mieć 

wątpliwości ze względu na nieprze- 

jednane jej partyjnictwo, była mówiąc 

szczerze miłą niespodzianką, Jednakże 
w dniu wczorajszym, na trzęciem po- 

siedzeniu komitetu  porozumiewaw- 
czego, reprezentant narodowej deme- 
kracji dr. Opieński, zgłosił oficjalną 
deklarację, że jego strenaictwo nie 

może brać udziału w pracach kemi- 
telu, ponieważ wysuwa оп program 

współpracy z rządem, zaś endecja 
zajmuje wobec rządu negatywne stren- 

nictwo, poczem sam jeden, wśród 15 

reprezentantów innych ugrupowań, 

opuścił zebranie. 

P. Korfanty wydalony z Chadecji 
Na ostatniem posiedzeniu zarządu 

głównego sironniciwa Ch. D. po- 
wzięto uchwałę, mocą której Woj- 

ciech Korfanty został ostatecznie wy- 
dalony ze stronnictwa. 

W stan nieczynny 
WARSZAWA 30 XII (£e/ wł, Słowa) cewski z klubu Z.L.N. został przenie- nie należy do zbyt wielkich przyjemności, 

Naczelnik wydziału w Ministerstwie 
spraw wewnętrznych b. poseł St. Ko- 

siomy w stan nieczynny 

SŁ OWO 

Powrót Marszałka Piłsudskiego do Warszawy, 
WARSZAWA. 30 Xll. (żel wł Słowa) jutro przybywa z Krynicy do 

Warszawy Marszałek Piłsudski i jednocześnie powrócą do stolicy wszyscy 
ministrowie, którzy bawili na wypoczynku świątecznym. Powodem przy- 
jazdu wszystkich członków rządu jest niedzielna uroczystość noworoczna 
ma Zamku. W dniu tym Pan Przzydent przyjmie па Zamku wszystkich 
członków rządu, korpus dypłematyczny, przedstawicieli wojskowości i SpO- 
łeczeństwa, którzy złożą Mu życzenia noworoczne. 

W kołach politycznych krążyła pogłoska, że wieczorem w niedzielę 
Marszałek Piłsudski zaprosi do siebie wszystkich członków rządu na nara- 
dę w serawach państwowych. Oczywista narada taka odbyłaby się 
w ściałej tajemnicy: 

Dochodzenie w sprawie pobicia Adólfa 
Nowaczyńskiego 

WARSZAWA. 30XII del wł Słowa), Dochodzenie prokuratorskie 
w sprawie pob cia p. Adolfa Nowaczyńskiego skoncentrowane jest obec- 
mie ma badaniu szoferów taksówek i osób, które w dniu pob'cia znajda: 
wały się na ulicy Złotej w pobliżu mieszkania p. Nowaczyńskiego. Do- 
wiadujemy się, że Urząd Prokuratorski otrzymał liczna anonimy wskazu- 
jące rzekomo nazwiska sprawców i dowady ich winy. Treść tych anc- 
nimów nie jest pozbawiona wybułałej fantazji, mimo to jednak eały ma- 
terjał jest skrupulatnie badany przez władze prokuraterskie, które niepo- 
mijają ani jednege szczegółu, mogącego przyczynić się do wykrycia 
sprawców pobicia. Pobiciem p. Nowączyńskiego i śledztwem zainteresowały 
się wyższe czynniki w Ministerstwie Sprawiedliwości, które zażądały co- 
dziennych raportów z wyniku dochodzeń. 

BUSEKEGKI ESKK ASKA PAABEENOATZEZTRAZZRKZEASZ ZOEKO PT ÓWEZOE LAETEEZ PACC 

Odwrotna strona medalu. Birk Nr 2-gi: 
Współczucie należy się obywatelom ro- Dlaczego najlepsze szczegóły w 

syjskim skazanym na Czytanie gazet sowie- 

  

Pleroszo"Zeina Restauracja BRISTOL 
MICKIE 41CZA 22 

DZIŚ na 

Spotkanie Nowego Roku 
urządza wspaniałą kolację 

będzie znany kwartet 
e Gabinety 

#% Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracji 
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Przychodała !| Kliniki Wewnętrznej U S.B. na Antoksiu po 
Świętach B. N. będzie czyaną od dnia 2 stycznia 1028 r. Pora. 
dy be płatnie codziennie w godz. od 8—10 rano, prócz świąt. 

Absolwent Instytytu Peduz<slhi Specjanej, 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyi dla dziecka oci i . 

ul Chocimska 31 m. 1. Odg. 3ej—5 ej. вна 

  

  

  

Na SYLWESTRA polecam 

  

Powodzenie B'oku bezpartyjnego. 

WARSZAWA 30.X żel. wł. Słowa cepcyj blokowych. Należy zauważyć, 
W dalszym ciągu odbywają się tajne że z każdym dniem do Bezpartyjnego 
konferencje i narady zarówno w sta- bloku wyborczego popierającego po- 
licy jak i na prowincjj w sprawach czynamia rządu Marszałka Piłsudskiee 
tworzenia bloków wyborczych. Jak go przystępują coraz większe zastępy 
dotąd jeszcze nie skrystalizowała sią organizacyj społecznych i gospodar- 
żadna z istniejących dotychczas kon- czych. 

  

е 
«Narodnaja Niwa» i «Trezwonn. 

W najbliższym czasie vkażą się 
dwa pisma. Jedao p. t. «Narodnaja 
Niwa» będzie organem Prawostawas- 
go komitetu wyborczego zorganizo- 
wanego pod egidą Mztropolity Dyo- 
nizego, o czetm pisaliśmy już wcza- 
raj. Redaktorem i wydawcą «Niwy» 
będzie p. D. Bochan, doniedawna 
współpracownik <U ro» organu R. W. 
O. «Niwa» ma być wydawnictwem 
codziennem, natomiast drugie pismo 

„a 

p. t. «Trezwon» będzie tygodnikiem 
drukowanym w trzech językach: ro- 
syjskim, białoruskim i ukraińskim, 
„Trezwon“ podobnie do „Niwy* bę- 
dzie służył interesom prawosławnego 
komitrtu wyborczego. Kto będzie re- 
daktorem  „Trezwonu* jeszcze , nie 
wiadomo, być może na czelę stanie 
kelegjum redakcyjne, w którem wy 
bitny adział brać będzie b. sen. Na- 
zarewski. 

Jeszcze jedna lista białoruska, 
Zaany na terenie Nowogródczyz= 

ny aktywista białoruski Mitkiewicz, 
jak nam komunikują, postanowił 

stworzyć własną listę i nie blokować 
sig w akcji przedwyborczej z żadnem 
z ugrupowań, 

P. Szapiel 
B, poseł Szapiel główny «as» Ra- 

dykalnej Partji Włościuńskiej Ziem 
Bialoruskich znany ze swej demagogicz- 
nej działalności antypaństwowej dla 
którego djety poselskie mają nieprze* 

party urok już przystąpił do „pracy* 
i zwrócił się do władz o zgzwolenie 
na dzień 15-:go stycznia 1028 r. 
zjazdu członków swego stronnictwa. 

O podział... skóry niedźwiedzia 
Dowiadujety się, że b. poseł H:ł- 

ko zwrócił się do secesjenisty „Wyz' 
woleria* mecenasa Raczkiewicza, o- 
becnie członka Kr jowego Stronnic- 
twa Ludowego w sprawie podziału 
terenu wpływów. 

P. Hałko stara się © uzyskanie 

nowogródzkiego Okr. wybore. wyłącz- 
nie do swojej dyspozycji w  sęnsie 
prowadzenia reboty agitacyjnej. 

Czy propozycja ta będzie uwzglę- 
dniona dotychczas nie zostało wyja* 
śnione. 

P. Wołejs.a przypomina się; 
Znany w swoim czasie «działacz 

i polityk» białoruski, który był już 

-dszedł z widowni politycznej, p- 

Wołejs:a postanowił się przypomnieć. 

Przed paru dniami ukazała się odezwa 
w której p. Wołejsza proponuje za- 

pomnieć urazy, zjednoczyć się aby 

zgodnie pójść do wyborów, ©Гг 

„wzywa naród białoruski aby pomógł 

mu pogodzić „działaczy partyjnych”. 
Pod pedpisem p. Wołejszy widnieje 

    

Paryski Sylwester: 
Bywa to niestety nie zawsze, ale 

tylko raz w życiu, Po 2 ch latach nie- 
potrzebnego siedzenia we Francji, 

„złamałem w sobie strach przed Baki- 

lonem (apasze i...) i pojechałam do 

Paryża. Nikomu nie zabraniam jechać 
tam ze mną, ` 

„Stalony” kurjer pędzi jak warjat, 
albo jak strzała, pomędzy czarnia- 

wymi dywanami pochylonych ku nam 
wzgórz lotaryńskich, pełen szwabów, 

szwabianek i szwab'aiek. Dwanaście 
lat temu plemię to wyruszało capod- 
bój Paris, a dziś Csfe de Paris. O 
g. 8'ej wiecz. stajemy w Bar-l3- Duc, 

miasteczku, któremu burmistrzował 
Poincare, zanim sią fstał finansowym 
Cyncynatem Francji. O g. 1l-ej wie- 
czór zaczyna zbliżaę się do nas Pa- 
ryż. 

a Głowy. wsuwają się natychmiast 
w prąd powietrzny, który omal nie 
odrywa je od iułowia. Na Horyzon- 
cie ukazuje się półkułista droga 

mleczna, sunąca ku nam po ziemi z 
nieopisaną prędkością Za chwilę wpa- 
damy w nią, krajamy ją pół na pół, 
tniemy i lecimy wśród ław, trójkątów, 
kwadratów i czworokątów świetlnych. 

tytuł «prezes rady senjerów b. biało- 
ruskiego zebrania obywatelskiego» 
eraz komentarz, kto w skład owego 
zebrania w roku 1922 wchodził. 

Do licznych grup i osób przygo” 
towujących się wśród B ałorusinów de 
akcji wyborczej przybył więc jeszcze 
@. Wołejsza. Z kim pójdzie i ca za- 
mmierza to narazie jest tajemnicą, ala 
pierwsze fanfary już odtrąbił. 

Trzydzieści minut tej drogi wśród 
„drogi mlecznej* daję nam wstęp do 
wielkości wielkiego miasta, Gare de 
lEst. Długi tunel wyczekiwaczy i wy” 
czekiwaczek, auta, brudne hotele i 
myśl: cech to taksamo, jak wszędzie». 
Ale serce bije mocno, po parysku. 

Pierwszy haust słowa Paris—wy- 
chylony. 

Nie kupuję żadnego przewodni: 
ka, nie mam mic zanotowanego, mie 
pamiętam Żadnego opisu orjentačyj- 
nego, nikego nie pytam się o nic. 
Znam Paryż tylko z historji i to pią: 
te przez dziesiąte. Absolutnie nie 
znam go z geografji. 

Ale nawet ten kto niema żadnego 
pojęcia o Paryżu tak jak ja, nawet 
ten kto zwiedza Świat Zachodni, jak 
barbarzyńca, wie jednak, że istnieje. 
Jest-to właśnie klucz Paryża. 

Ма ойер natykam się na jakieś 
schody i schodzą w dół. Rój istot 
i istotek wyprzedza mię, co chwila 
skacząc ze stopnia na stopień. lm 
sią śpieszy a mnie nie. Cóż to, czy 
może mam w Paryżu kamienicę, te- 
ściową i obowiązki familijne? Czy 
meże muszę nie rozstawać się Z ze- 
garkiem, ażeby mie spóźnić się na 
Odczyt? Azaliż pędzę z worem pienię: 

ckich w Bolszewji. Coś tak nudnego jak 
przeróżne «<doxłądy i rieczi» ciągle tych 
samych osób okraszone soseim propagando- 
wym w ciągu lat, może zabić ochotę do 
Czytania prasy u A ES entuzjasty, 
To też czytelaictwo prasy w Bolszewji by- 
najmniej się nie zwiększa i olbrzymie płach- 
ty «Prawdy» i egis idą na:zawijanie 
śledzi i iau,ch specjałów spożywczych w 
sowieckich kooperatywach, 

Dia nas prasa sowiecka ma w sobie'coś 
egzotycznego i stąd każdy kto jej nie wit 
dział gdy zobączy jeden egzemplarz ch wyta 

O z niesłychanem zaciekawieniem. Stałe 
Jednak wertowanie dzienników sowieckich 

To co się czyta jest tak umiejętnie przesia- 
ne przez cenzurę propagandową, że odtwo* 
rzenie istotn=go obrazu życia w Rosji na 
4 prasy należy do niemożliwości. 

tąd po bliższem zaznajomieniu się z cha- 
rakterem pism maleje zainteresowanie. Pra: 
sa sowiecka zawsze jediak będzie źródłem 
informacji, jeżeft chodzi o oficjalną politykę 
sowiecką jak wewnętrzną tak zagraniczną i 
z tego względu zasługuje na baczną uwagę. 
Natomiast nigdy nie spełai tego, Co jest 
właściwem zadaniem prasy, być zwierciade 
łem dnia tak jak on się naprawdę przed- 
Stawia. Może jedynie ad czasu do Czasu w 
niektórych rubrykach podrzędnych znajdzie 
się coś co przeczy drukowanym ma naczel- 
nym miejscu oświadczeniom jeaderów par- 
tji o rozkwicie budownictwa  socjalistycz- 
nego: 

Oto znajdujemy w <Prawdzie» w rub- 
ryce.p. t. <Kalonym р!егом › kilka opisów 
wypadków, które mówią game za siebie i 
stanowią świetay komentarz do rozkwitu 
<budownictwa socjalistycznego». 

„Solidny tom. Olbrzymi traktat z ko- 
menutarzami. Suchość tematu — pisze <Praw- 
Ча> — 4informator taryfowy kwalifikacji 
ładunków) książka ta niówątpliwie będzie 
najulubieńszą lekturą żeglarzy dnieprowskich 
w chwilach odpoczyaku. 

Wydając informator zarząd Żeglugi 
Dnieprowskiej zrobił kilka omyłek nie wska- 
zawszy taryfy na przewóz całego Szeregu 
ładunków. Niewiadomo np. jak wieźć mu 
ły, wieibłądy lub rowery. Natomiast jest 
taryfa dla przewozu <kału (!), nawozu i 
ptasiego pomiotu». Coprawda nikomu jeszcze 
nie przyszło do głowy wozć bagażem kał 
lub nawóz, ale na wypadek gdyby się tacy 
znalezli taryfa jest opracowana. 

Książka zawiera 5925 nazw rozmaitych 
ładunków. Nie jest jednak nudna. Raczej 
odwrotnie im się bardziej zagłębiać tem 
większa ogarnia wesołość Oto mp: 2499 
nazw powtarza się dwukrotnie, Na jednej 
stronie zaznaczono «wyroby tytuniowe» na 
innej zaś <tytuniowe wyroby». Taryfa prze- 
wozowa w obu wypadkach różni się moc* 
no. «Wyroby tytuniowe» jadą według szóstej 
skali opłat a <tytuniowe wyroby» według 
czwartej. <Asfa towa papa» według taryfy 
10-tej, <Papa asfaltowa» zaś jedzie według 
9.tej I t. p. 

Żadnych instrukcyj jak odróżnić <wyre- 
by tytuniowe» od <tytuniowych wyrobów» 
niema. Dlatego też na przystaniach <żeglu- 
gi» ładunek określa się według natchnienia. 

Jakież wyjście: z lewej strony zoba« 
czysz wydaje się «kredowy proszek», opłatę 
więc należy pobrać według taryfy 12 tej. 
Zajrzeć zaś z prawej akurat odwrotnie <pro- 
szek kredowy» i taryfa już inna Ale зу!па: 
cji bez wyjścia niema. 
leźli wyjście: 

— Wozić ładunki według taryfy niższej 
a pobierać wyższą zgodnie z informatorem 
i różnicę do kieszeni 

Dra ludzi z inicjatywą, kończy «Prawda», 
informator daje nie małe pole do popisu»; 

Odwrotna strona «budownictwa socja 
listycznego» jak widzimy przedstawia się 
nieco gorzej. A «Prawdzie» można przecież 
wierzyć! 

iektórzy więc zna- 

dzy do własnego przedsiębiorstwa 
iżby osłodzić robotnikom Noc Syl- 
westrową? A gdzież tam. Na całym 
świecie jesteśmy tylko we dwoje: ja 
i Paryż. 

A więc nie trzeba sią śpieszyć. 
Fale skoczków gonią jedne drugie, 
mijając mię co sekundę. Ale i ja idę. 
Właściwie mie wiem dokąd, ale to 
wszysiko jedno. Fala wielkomiejska 
jest falą oceaniczną. Wielkiego wysił- 
ku pływackiego nie wymaga. Idę tam, 
gdzie wszyscy. Wciskam się za wszyst- 
kimi, Poszturchuję wszystkich, Płacę 
to co wszyscy. Biorę reszty tyle ile 
mi dają. Dają do kontroli bilet jak 
wszyscy. Konstatuję, że obok mnie 
całuje się jakaś młoda parka, jak nie 
wszyscy... i oto pociąg podziemny 
unosi mas wszystkich w czeluście pod- 
paryskie. 

Teraz jest już trochę gorzej, bo 
trzeba jednak gdzieś wysiąść. Ale 
gdzie? Szereg wielkich napisów sta- 
eyjaych mija, nie rodząc żadnego 
«wysiadać». Wszystko jedno przecież 
tam ezy tu. Ale trzeba wysiąść na 
którejś stacji, bo jeszcze Metro może 
wysadzić na Sylwestra w golu pode 
paryskiem. 

Og. 11 m. 45 zaczynam drugi 

tej tajemniczej sprawie, tvczącej przę» 
dewszystkiem Austrji i Rosji Sowiec- 
kiej, czeraać możemy właśnie z pra- 
sy estońskiej — nie wiemy, Prawdo- 
podobnie odegrywa tu role  przysło- 
wie «Schadęnfreude», — Via Rewel 
otrzymujsmy wiadomość o Brku nu- 
mer 2gi, Jest nim były poseł 
austrjacki w Moskw e p. Poh', W dy- 
plomatycznych sferach Moskwy mó- 
wią o tem bardzo dużo. Krążą naj- 
bardziej fantastyczne i nieprawdopo- 
dobne pogłoski. — Rzecz sję miała 
pokrótce jak następuje: 

Poseł austriacki Pobl pokłócił sig 
ze swemi władzami 

Tel. 5-44 
"BB 

Zakład Położniczo Ginekologiczny 
D>ktorów Karnickiego, Dobrzańskiego, 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tei. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

na operacje i porody. 

        
iż rząd sowiecki zamierza wykorzy- 

=>. Dubelfowe 
Two Hke. browaru „SZopen* 

y 

Tel. 6-72 | 
SME — 

©0695 
  

Restauracja „ZACISZE% 
MICKIEWICZA 25 tel. 814: centralaemi, 

skutkiem czego odwolany został ze 
swego stanowiska. Wyzaączone dru- 
giego posła. Pohl wręczył Kaliniaowi 
pisma odwołulące, zaś następca uwie- 
rzytelniające. jednakże Pohl pozostał 
madal w M»skwie i odmówił rzekoe 
mo powrotu do Wiednia, Czyżby 
dobrowolnie odmówił? Oto pytanie, 
które interesuje w wysokim stopniu 

stać zatarg powstały pomiędzy rzą- 
dem austrjackim i jego posłem, Z 
drugiej iednak strony opawiadają, że 
fest to dzieło G P U. zupełnie podebne, 
zupełnie identyczne ze sprawą Birka. 
Padejrzenia te masuwa okoliczność, 
że Pohl należy do stonnictwa skrajnie 
lewych socjalistów i w ten sposób 
z łatwością mógł być wyzyskany dla 
jakichó, dziś jeszcze nieznanych taje- 

Na powitanie 

NOWEGO ROKU 

urządza dla Szanownych Sw;ch 

Gsści tradycyjną kolację i różne 

niespodzianki, 
dyplomatyczne sfery. Krążą pogłoski, tmniczych celów Narkomindiełu. m. ; 

  

Restauracji | 
„Myšliūska“ 
—_Mickieglcza 8. o 

  

    

Uroczyste powitanie |- 
Nowego Rok T4w dniu 31 grudniab, r. 

Zespół orkiestry znaeznie powiększony й 
, _ Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd. 
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TOWARZYSTWO WAGONÓW SYPIALNYCH 
niniejszym ma zaszczyt podać do wiadomości Szanownej publiczności, 

że uruchomiło wagony sypialne 3-ciej klasy na następujących linjach: 
Warszawa — Katowice pociąg 213/14 — odjazd z Dworca Gł. w Warszawie o godz. 23 15 
Werszawa — Lwów 
Warszawa — Sandomierz „ 

» 903/4 » . » » » 23 00 
17/18 с w 2 5 0. 05 

Warszawa — Wilno — pociąg 711/12 odjazd z Dw. Wileńskiego & 5 20. 35 
zaznaczając jednocześnie, że wagonu sypislny 3:ej klasy był wystawiony na ostatnich Targach 
Wschodnich we Lwowie co dało możność Szanownej publiczności zapoznać się z komfortowem 
i eleganckiem urządzeniem wagonów sypi:laych tego typu — które zapewniają wygodną i 

tanią podróż. 
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Nagrodzona medalami na wszechświatowych wystawach. 

EEEMEEEFEEEFEEEFEIE 
    

haust słowa Paris, Na przedostataim 
schodku metrowych schodów ude- 
rza mię nieludzki wrzask, jakiejś sze- 
rokiej rzeki ulicznej. Tłumik, który 
skskał obok mnie, tonie i znika w 
gęstej masie kape-luszy(-lusików) i 
lśniących wierzchów autowych. Tonę 
i ja. Z peczątku próboję walczyć z 
h:gemonją mentanjarów i nadać so- 
bię jakiś kierunek. Ale potem daję 
za wygraną i płynę bez steru . wśród 
fali, która tańczy, wrzeszczy i śmieja 
się. Na jakimś rogu jakielś ulicy wska« 
zówka zegara staje na 12ej i część 
fali zaczyna tańczyć — pół Moskwy, 
pół Kongo. Jakiś ebdartus w  czer- 
wonej chustce zatacza się pomiędzy 
Išnieniami aut i tłumem... Apaszl!! 
Chwytam niespokojnie moje 300 fran- 
ków, uspakaja mię jednsk myśl że 
jestem raczej podobny do niego, niź 
do jego ofiar. 

Nowy Rok rodzi mi się na ulicy. 
Mój najczarowniejszy, najlepszy No: 
wy Rok — pierwszy dzień pierwszej 
miłości turystycznej z Paryżem. Jak 
oszalały krążę po klatce wrażeń Oce: 
aniczna fala miejska tworzy swe Ori- 
noka i Amazonki na pomniejszych 
uliczkach i placykach. Iść tędy, czy 
owędy? Można tędy, można owędy. 

=== = R E EI 

Fabryka iorfepianėw i pianin 

„MALECKI“ 
Warszawa—Belweder, ul, Zajączkowska 5. 
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1 stycznia 1928 r. zostaje uruchomiona 

uż 

Egzystująca od roku 1857, 

Idę owedy i ląduję na pustych nad- ska, Spostrz iskiejj brzeżach jakiejś nieszerokiej rzeczułki nie tak jak zu 2 zł i Kru : z drzewami pochylonemi nad wadą. czej. Warszawa wydaje mi się więk» Na lewo most nieduży, na prawo ci- szem miastem. Ale może fo złudze- sza i pustka. - nie szerokich placów i ulic. Idę wzdłuż Zkąd się to tu wzięło, myślą S0* rzeczułki długe, bardzo długo, do: bie, Wiem, że w Paryżu jest Szkwa- chodzę do krat ogrodów i pałaców. na. Ale czyżby to ta sama rzeczuł. Gdzieś coś musi tu być z h storji kowa na tle wielkiego miasta rzeka XVj.go Ludwika rewolucji... Może i te drzewa ...zupełaie, jak na Wsi.. tg Tiuflerjc! Może. Jaknajbardziej mo- Zamgłony fragment Paryża — Z PO- dern fala łyczków załewa dziś wide cztówki lat dziecinnych staje przy j Rewolucji i Rzakcji. Bardzo dluge mnie, Tam musi być Notre-Dame. błądzę, potem idę wzdlnė jakiegoś Oglądam się i szukam. Jakieś gtrasznie długiego Nilu ludzkiego, na dwie wieże ofulone w chusty uliczce wychodzącej na plac średniej drogi mlecznej, bladej i wypłowiałej wielkości, buntuję się przeciwko swe. na niebie, mocnej i gwiazdzistej na mų dyletantyzmowi i ćzytam poraz ziemi majaczeją za rzeczułką, za drze- pierwszy mapis, bezcelowo zek! i wami : za mną. Może to i Notre. niepotrzebnie: St, Antoine. 2. Dame. Vis a vs kościoła Naszej Pa- . а 
ni na lewym dalekim brzegu rzeczulki Rag warzne z 
spostrzegam cibrzymi podłużny dy: 
za A błyszczących, świetlnych esów Siła nie nod i PERO sr a: na A 2 placyku Bastylji stoi długa, brzydka ze BM mss " = aż Pole wałki wier- 

8 leści i zuch » alstwa, lojalnašci i būn- > o: di. radiem = swobody mąszęńsk ego ae | | . ‚а Mia zalewa jezioro łyczków, łyczkó- | definicja miasta Paryża rodzi SiĘ wek į łyczkówien, pospać, rice, | jakoś sama przez się. Wieś! Naj- į 
większa i najpiękniejsza iwieś zaa: Szare, pstre. Ale za lat Sto ktoś tak- 
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KURIER GOSPODARCZY 
Zaliczka na konie re- 

montowe, 

Na zasadzie rozkazu p. wice - mi- 
nistra i szefa administracji minister: 
jum s=raw wojskowych z dn. 2 grud: 
wia 1927 r.. zarządzono wiosenny 
ibjazd kwalifikacyjny stad hodow- 
ów ma terenach wszystkich komisji 
amontowych. Qbjazd rozpocznie się 
in. 15 lutego i skończy się dn. 31 

a 1928 r. 
Postanowienie to zbliża komisje 

remontowe do hodowców, daje im 
możność pozuania rodzaju ich ha- 
dowli, oraz zapisania koni 3 i 4 let- 
nich, mogących być zakwal fikowane- 
mi do remontu, po powtórnem obej- 

„tzenu przez nabywczą komisją pod 
/ koniec lata. Wiosenny objazd : komi- 

dzo dobry. zaliezki wydawans być 

ustawy © podatku przemysłowym od 
3 do 20 krotnej kwoty, nieuiszczonej 
za świadectwo; winni zaś gnabycia 

miewłaściwych świadectw przemysło= 
wych ulegną karze pienieżnej do wy- 

sokości 3 krotnej kwoty, stanowiącej 
różnicę migdzy ceną właściwege a 

posiadanego świadectwa przemysło- 
wege: 

Leży przeto w interesie samych 

płatników zaopatrzenie swych przed- 
siębiorstw w odpowiednie świadece 

twa przemysłowe na rok podatkowy 

1928 w terminie do dnia 31 grud- 

nia b. r. 
Do świadectw przemysłowych na. 

bywanych na rok 1928 będzie pobie- 

rany 10 proc. nadzwyczajny dodatek 

sa O. U. Z. p. Śt. Łączyńskiego posiedzenie 

Pozatem została umorzona sprawa zuie' 
sienia służebności pastwiskowej, rzekomo 
obc'ążająej dobra siemskie Bałwaniszki, gm. 
Holszańskiej, pow. Oszmiańskiego, własność 
*spadkobierców Eustachego Minejki na rzecz 
wsi Bałwaniszki. 

Rrszta spraw z różnych powodów spa* 
dła z porządku dziennego: 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 30 
grudnia r. b. 

Ziemiopłody: żyto 
za 100 №&. owies 38 — 42  (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43 
— 44, na kaszę 40 — 41, otręby żytnie 29 
—30, pszenne 30—31, słoma żytnia 9—10, 

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

pszenna amerykańska 100—110 gr. 
gr. za 1 kg,, krajowa I gat: 95—100, II gat. 

52, razowa 38—40, kartoflana 85—95 s 
czane 75—85, jęczmienna 60—65. e 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 

ŁOwWw о` 

We czwartek dnia 5 stycznia 1928 r. o godz. 10 rano jako w 
pierwszą rocznicę śmierci ś. p. 

Stanisławy Biszewskiej 
odbędzie się za spokój J-į duszy Nabożeństwo żałobne w 
Kościele parafjalnym w HOLSZANACH i św. Rafała w Wilnie, 

O czem zawiadamia 

  

krewnych i znajomych 
Rodzina. 

loco Wino 41-423. JAK rząd kowieński usiłował dosięgnąć emiu 
grantów litewskich 

Dlaczego zerwano rokowania w sprawie wymiany więźniów 
kryminalnych: 

Przed niedawnym czasem władze graniczne litewskie zwróciły się de 

80— 90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— maszych placówek z propszycją nawiązania rokowań w sprawie wymiany 

więźajów kryminalnych. Propszycja ta 

Na eznaczany termin wyjechał na granicę starosta pow. 

została przez nasze władze przyjęta, 
Wilefisko-Troc- 

stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. kiego p. Łukaszewicz celem przedstawienia listy kryminalistów i wszczęcia 
rekewań. Jednakże na granicy, ze streny litewskiej nikogo nie zastał. Po GIEŁDA WARSZAWSKA 

+ 

Po bolesnej stracie. 
Od hr Zdzisława Tarnowskiego о- 
trzymujemy list następujący z prośbą 

o umieszczenie. 

Podobało się Paau Bogu, którego 
woli się zawsze z pokorą poddaję, 
zesłać na mas straszne nieszczęście, 
jakiem jest dla mnie i mojej rodziny 
zniszczenie pożarem pełnego pamiątek 
i zabytków przeszłości gniazda ojczy- 
stego w Dzikowie. 

W tej mad wyraz ciężkiej dla mnie 
chwili Spotkałem się 2 niezmiernie 
liczaemi objawami gorącego i serde- 
cznego współczucia, zarówno tu na 
miejscu ze strony nmajbl ższego Oto- 
czenia; jak ze wszystkich strem Pol- 
ski, a nawet z poza jej granie. 

Wzruszocy do głębi okazanem mi 
sercem, a ne mogąc podzitkować w 
warunkach ciężkich, w jak'ch się znaj: 
duję, tak jak bym pragnął, zaraz 
każdemu z os>bna, postanowiłem tą 
drogą prosić wszystkich o przyjęcie 
wyrazów mojej najgorętszej dozgon- 

47 kwalii kotyjosį Est wasay, abo... - 30 grudnia 1337 ; kilku dnia h ukazał się w prasie kowieńskiej urzędowy komunikat, który "El wdzięczności, 
jem na zasad.ie jej uznania, będą Niezależnie od tego, czy Świadectwa 3 з y ' У A więc przedewszystkiem zwracam 

| giamne zaliczki = A dd, W NA przemysłowe będą nabyte w r. 1927, z a Sprz. Kupno w a się do tych, którzy tu na miejscu, 
\ | mierze makštis! głosi: «Komisje re- czy też w r. 1928, Dolsry 8885 8005 8865 "PPO nych nie odpowiadają na razie rzeczywistości. niestety pod moją nieobecność, z na- 

montowe podczas wiosennego objaz- KRONIKA MIEJSCOWA. | Lonėjn 4353 4363 43,50 Według poufnych wiadomości otrzymanych z Kowna, mamy tu da- rażeniem życia, rzucili sią wśród 
„du kwalifikacyjnego mogą hadowcom Е SE OE OK zr + 888 czynienia ze sprytaym manewrem kowieūskim. Manewr ten polegał na Ciemnej, mroźnej nocy, by ratować 

wydawać za!: na konie, 1 r mieji Zacznie, Pozo zoł Ke аааца | 1T330  U282 "17105 tem, Iź władze kowieńskie chciały w spisie żądanych kryminalistów zamie- palący się ZEE by 6 morza pło- 
„ przedstawi: materjał bar. Kia 'odbylo się pod przewodnictwem preze- Wiedeń 125,90 125,85 125,54 ścić na pierwszem miejscu emigrantów litewskich zamieszkałych w Wilnie, 090) WYTYwaC I wynosiC WSzy "pas tylko mogli, przyczem dziewięć osób 

mogą w wysokości do 35 proc. przy: Okręgowej Komisji Zemskiej w Wilnie. GIEŁDA WILEŃSKA. nadając przestępstwom ich charakter krymiaalny, ponieważ podczas pow- śmierć poniosło, a siedm osób jest 
*Wliżonej wartości konia i to jedynie Podania plenipotentów p. Žyamonis Wilno, dnia 30 grudnia i927r. stania w Taurogach napadli oni i ograbili oddział tamtejszego banku Litew- rannych, z których dwie 
hodowcot, posiadającym Бегврггеса- Cao na rzecz Pafutwa majątków Banknoty skiego. Ponieważ rząd kowieński dowiedział się, że Polska nie jest skłon- — СЕЁ О. 

| a zdolność kredytowa, Za o ke ko. Niestanówi, gm. Wiezniewskie, „pow. Wiiej. Dolary St. Zjedn. 887 8,86 na do wydania emigrantów litewskich, traktując ich jako emigrantów poli- „, Fźkt ten i eis Ara ar 
| 4 > ‚ gm. Świ ы 5 я 

| misji wo * Święciańskiego, Komisja pozostawiła Pyez Złoto. tycznych, władze kowieńskie zaprzestały dalszych rokowań w tej sprawie. pamiąci mej i moich potomków, bę- 

| Na otrzymaną tytułem zaliczki PANA A kawi Wai dil Ruble 4,681/, 4,671/ą Mimo to wszakże, powołując się na poprzednis propozycje władz dąc nowem wzmocnien em starego 

kwotę hodowca ma wystawić wek8£l, zenia a: kiai Sidlanko, Białe Listy zastawne. granicznych litewskich, polskie władze administracyjae wysiedliły w dniu węzła miłości, łączącego moją rodzi- 
płatny w terminie dnia spędu keni w 
swej okolicy. Weksel musi być za 
żyrowany przez solidną i dobrze zna- 
mą organizacją ziensian lub rela'ków. 
(Związki ziemian, Tow. ro nicze, Kół: 
ka rolnicze itp ). 

| Zaliczki można wydawać tylko w 
razie zakwalifikowania  <conajmniej 
2 ch koni» jako <zdatnych u jedne- 

właściciela». Jako podstawa do o- 

śc'ciela folw. Tataryszki, gm. Solecznickiej, 
pow. Wileńsko-Trockiego, obszarów leśnych 
z pomienionego folwarku, przejętego na wła- 
sność Państwa na cele reformy rolnej, 

"KRO 
    

Wil.B, Ziemsk. zi. 100 6200 61,80 dzisiejszym na terytorjam Litwy dwuch kryminalistów traktując ich jedno- 
cześnie jako uciążliwych mieszkańców. Są to: Kozłowski, muzykant l-ego 

„Wileński Bank Ziemski 13000 120— pułku huzarów litewskich, który uciekł do Polski po zdefraudowaniu 
Akcje. 

NIKA 
emama znacznej sumy pieniędzy i recydywista — złodziej Cybulski. Obaj przeka- 

zani zostali granicznym placówkom litewskim. 

Korespondent PAT na granicy litewskiej, 
W dniu dzisiejszym bezpośrednio zėzwolily ma przebywanie na teryto- 

nę z mieszkańcami Dzikowa i jego 
okolic. Im to zawdzięczam wszystko 
co się z płomien! uratować dało i na- 
dzieję odtworzenia choć w części z 
ocalonych pamiątek, zabytków, dzieł 
sztuki i zbiorów, wnętrza zamku 
Dzikowskiegol Nie będzie tem czem 
byłl Ale jeżeli Bóg dopomoże będzieł 

Zwracam sie dalej do Najprzewie- 
lebniejszych Arcygasterzy i do wszyst- 

: "Ža „ | SOBOTA w składzie oficerskim policji wileń: przez granicę polsko-litewską udał się rium Ltwy w przeciągu 14 dni. Do ;; : 

7 biezeia wysoko salei siu Ct IB] cu] go see. "KI zęsbiy gstalecne przez m. Mi. do Kowna, korespondent. Polskiej graney wysianakowi PAT. tewargys Men 13 Ba wa, deh Ža asian bódowlańzgo от 3 Dalė a in DE nistra Spr. Wewn, zdzeydowane. W Agencji Telegraf cznej, któremu, jak szył przedstawicel władz administra- mój żal z taką nieocenioną 'życzliwo- 
AA Sie zad wiem i sėjos w Zach, st. o g. 15 m. 33 > nA pa 1928 Š až Alkis, już podawaliśmy, władze kow eńskie cyjnych. śą l 4 ak. goracci "wipGi moi, 

p 8 jatro . Ur podkom, „ Kudzewicz 
majścia bolszewików, hodowcy byli | Nowy Rok asp. R. Kabulski obejmą już nowe INTA IIa = N.uchej wą2 przyjąć zechcą 'e moje 
pozostawieni własnym s'łom—a za- 
kupy do remottu nis odbywały się 

  
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Stanewiska, pierwsi dwał—Naczelnika ustawy O ochronie lokatorów co do RÓŻNE, gorące wyrazy Instytucje publiczne, 
które przez swoich łaskawych przed- Urzędu Śled. i zast. a ostatni kierow- komornego nie ułegną zmianie, nato- Metoorotogji U. S. B. 1 

A Ds nika wydziału śledczega w Kielcach. miast Min. Robót Publicznych, jak — Podziękowanie d. e 
z dmiy 30 - XII. 1827 : ękowanie dzieciom i młodzie dość systematycznie co do terminów. 

i у ży. Wszystkim dobrym i kochanym dzieciom 
stawicieli do male zwrócić się raczy- 

Zachęta do hodowli remontowej i = iż 3 2 ły. Niechaj je przyjmą drodzy mei к ‹ ; k się dowiadujemy, na miejsce asp. Słychać, opracowuję dekret CO dO zę szkół powszechnych Nr 1, 3, 10. 18, 24 ; | fest konieczna. Jeżeli podług wyks- Sišniss“ — { 272 Ja ‚ : aniczeń komornego Ww 30 i 50 te i B „24 wsp6lpracownicy na niwie publicznej, 
zów statystycznych ogólna liczba ko- kę i Saso ma przybyč z Kielc podk. dk alia go Czkitotytowo, oai Eee zy niech przyjmą przyjaciele, znajemi, 
mi w Rzeczypossolitej wzrasta bardz spe: 000, ке zw” zkolnej Z, W. składa niniejszem miodzież Kochana I Wreszci eV! 
Žas lite OCE EG: | Mołodeczno otrzyma (x) W sprzwe redukcji ro- ii own PO za” i - "a + ч - ania ią: i 

| mako nam wie mi Р dział śledczy. Przy orgauizowanių botn ków zatrudnionych _ Przy dze, słodycze I zabawki na chojnki dla duiedi 04 paloniaszyci do I Mial 
hh i io t = Dwor rze” as EE е wydziałów śledczych była mewa o kanalzacji. Jak już  donosiliśmy, wiejskich uczących się w szkołach Polskiej Žon w aj D Ieci moich Bó 

SS oo każ dargi ; I powstaniu takiego wydziału w Molo- Magistrat m. Wilna nosi Pa r Otwazcie! fabryki fortepianów i aż 70% = nan w tei 
» ‘нг ; Potud.-Zachodni decznie. Sprawa ta długo była w za. Miarem przerwania w tych dniath „ianin. Znana przed wojną fabryka fortenia- : 

—
—
—
—
—
—
—
 
d
m
 

dów ekonomicznych, a dawne dziel- 
„ ge wyjazdowe konie zastąpiły Samo- 

chody. Zachęcenie gospodarzy  wiej- 
skch szczególnie w pewnych okrę: 
gach hodowlanych, jest bardzo właś: 
ciwie, a zaliczkami można ich do ho- 
dowli jeszcze przyciągnąć. Drobni 
gospodarze nie mają jeszcze dostate- 

przewsżnjącz 
U wa g lz Pochmurno. Deszcz 

Minimum za doog — 5°С = 
a= barometryczna: stały spadek ciś- 
nienia. 

URZĘDOWA. 
— (x) Narada w Wojewód:twi: 

w spr. wydz. przemysł. przy Ma- 

wieszeniu i dopiero teraz dówiaduje- 
my się, że wkrótce wydział zostaje 
zerganizowany, a stanowisko kierow- 
nika obejmie asg. Cswe, 

SBIRISKA. 
— (x) Życzenia Noworoczne m. 

robót kanalizacyjnych, w ;związku z 

czem też miała być zwolniona partja 
robotników w ficzbie około 360 osób. 
Wobec powyższego w dniu wczsraj- 

szym zgłosiła się de v.-prezydenta 

m. Wilna delegacja robotników ;z 

prośbą o wstrzymanie wykonania te- 

nów i pianin Małeckiego, założona w r. 1857, 
która z powodu wszechświatowej wajny 

swą działałaość, zmuszona 

obecnie po gruntownem przerobieniu i za0- 
patrzeniu się w nowoczesne urządzenia tech- 
niczne, z początkiem roku bieżącego ponow- 
nie rozpoczyna swą przerwaną pracę. 

Należy nadmienić, że fabryka do wojny 
wyprodukowała około 40000 instrumentów, 

nieszczęściu serce okazali. 
Zdzisław Tarnowski. 

Dzików, dnia-26 grudnia 1927., 

ZE SWiATA. 
— Sekta lampartów. Misjenarz, 

znajdujący się w Gaibunie (Kongo), stracie W związku z organizowa: Filna Panu Prezycentow: R pitej go zamiaru. V- rezydett ma, Wilna, 
ror przy Magistracie, w sój Rsz. i M rszełkowi Płsudsk emu. W mając na względzie obecny zły stan 

porządzenia Prezydenta Rzplitejz dnia GRU dzisiejszym w-prezydent m. Wil- materialny robotników, przyrzekł de- 
7 czerwca rb“, wydziału przemysłe- Ba p. inž. Czyż, w imieniu m. Wil- legacji jaknajdalej idące poparcie, „ 

а Ba, wobec nadchodzącego Święta podkreślając, iż zwolnonych zosta- 

które zyskały sobie wszechświatową sławę, 
zdobywając wiele nagród na wystawać 

CE strach 
le chcąc rozpisywać się zbyt szeroko, 

lodajemy, że fabryka Mależkieze zamierza Afryki. Ludzie ci, tworzący coś w ro 

cznego uświadomienia, co do wybo- 
Tu ogiera i jak po upływie pierwsze- 
go roku obchodzić się ze źrebakiem. 

Perwsza komisja wiosenna wyda- 

przysłał bardzo cekawe doniesienie o 
ludziach lampartach, szerzących po- 

na  zachedniem wybrzeżu 

i i . wege, w dniu wczorajszym odbył ] rodūkadės akoto 600 оЙЕИ zaa 
192 naba aga się w Urzędzie Wojewódzkim, pod Nowego Roku przesłał na ręce Pana nie ogółem tylko 88-miu robataików, czyć należy, by produkcja ta rok rocznie Ka is T 

S › przewodnictwem p. Dworskewskiego, Prezydenta Rzplitej i Marszałka Pił- a (o w pierwszym rzędzie Samotni i wzrastała, 2 : аОНИ z ianańami jj (ch 

ss > przy współudziale naczelnika wydz. sudskiega—życzenia Noworoczne. starcy ponad 55 lat, oraz tacy którzy TBATR I MUZYKA, P ziwy p 
charakterze muszą zabijać ludzi. Bie- 

— «Reduta» na Pohulance: Tydzień £aią Shi po dżunglach — па czwora- 
świąteczny. Sobota — 31-go grudnia 1927 kach z prawdziwemi lamprėiemi pa- 

eat zzo a Św Mily Budd. pała ae de zwł 
wach rodzinnych. Zastępstwo objął кр i. w $<lu odsłonach M. Szakiewicza, — — poto, aby zestawiać po sobie zwie- y gp Ja! kacyj dla umysłowo chorych w szpi- w <lu od а ED aj uc diedy Żamej — оы ой 6К 

jak lampariy, przegryzając 
v-prezydent m. Wilna p. inż, Czyż. talu šw. J-kóba, Magistrat m. Wilaa Ad seka I ŁootewikÓĆ: ŚRO, 

w dziwny mad wyraz sposób 

— (x) Wyjazd prezydenta m. wykazują lenistwe przy pracy. 
Wilna. W dmu wcz rajszym prezy- — (x) Tranziokata umysłowo- 
deut m, Wilna p. Folejewski wyje- chorych ze Szpitala św Jaidba. 
chł z Wilna na dni kilka w spra: 7 powodu braku odpowiednich ubi- 

samorządowego p Dunajewskiego, 
iuż. Sławińskiege i v-prezyd. p. Czy” 
ża, narada, 

Głównym tematem marady byla 
sprawa organizacji wydziału przemy” 
słowego i związańych z tem stron 
technicznych, 

Między innemi powierzono Magi- 

INFORMACJE 
Ostateczny termin nabywania 
świadectw przemysłowych. 

Z dniem 31 grudnia b. r. upły= 

wa termin nabywania świadectw prze- 

|) myslowych i kart rejestracyjaych na 

х 
— (x) Wyjazd komendanta stra w ieni odnośnemi wła- edziela — 1-.go stycznia 1928 nną a porozumieniu z Niedziel 1go sty: « o stnną arterję 

Żr oguiowej do Warszawy. Ko- dzami postanowił ostatnio wszystkich godz. I6ej «Noc Świ Mito aja». OF W: 
i i kcji karnych Mmendant stražy ogniowej p. Wal góra umysłowo chorych z tego Szpitala _ © godz. 20-ej <Betlejem Ostrobramskie>: : | ok podatkowy 1928, pra mb a zai wyjechał w daiu wczorajszym na kil- przetranz : „ _ Poniedziałek — 2go stycznia 1928 r. Odbywa się poświętenie nowego | Wobec niczem mieuzasadnienych do petentów, którzy w przepisanym kódówy part do aaa Kil- grzetraazlokować do specjalnych za- о a Bej aleje Ola, duikė, 

czasie nie zarejestrują swych przed- 
siębiorstw. 

Kary są przewidziane w  pierw- 
szym wypadku — upomnienie, przy 
powtórnych 1000 zł grzywny, lub 
wrazie nigwypłacalności 14 dni аге- 
sziu 

Rejestracji podlegają przedewszyst- 
kiem te zakłady przemysłowe, które 
już istnieją 3 lata. Kierownikiem tego 
wydziału mianowany zestał p. Kon- 

y, w CE- kładów dla umysłowo charych na te- Wtorek — 3 

głównego związku straży esa l ma a 97 6 ma "Belle, aodrapaki, at " т y kładający się z ciu 08 — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- я 
Rzplitej, Na posiedzeniu tem  omó- R MAC " pierwszych dniach Siejszy Wieczór Sylwestrowy. Tete Pol. łamł, domieszkę których stanowi 
wione będą sprawy nowelizacji usta- stycznia r. 1928 do zakładu dla u- ski m na dziś tere Sziwesizo- krew gpbliego człowieka oraz nię« 

o i * 3 > wy, rego program i i awy. 

Dore inysłowo chorych w Świeciu ma krotochwiii Thomasa Rrandona «Uietka Ka: Zioła golują się złó. 
— (x) 10 proc dod. do ra- Pomorzu.3 rola», oraz produkcji wokalnych, tanecznych, : аё ją się w czaszce c - 

chunków na rzecz miasta nie > aktusinych monologów | deklamacji. Kon. wiecej. Kilka kropel niespostrzeżenie 
obowiązuje Jak wiadomo Rada cert poprowadzi z właściwym sobie humo. wlewa się do wody, którą pije wy- 
Miejska na estatniem posiedzsniu rem K, Wyrwicz- Wichrowski. świ cany, poczem — ludzie lamparty 
mięczy innemi oświadczają mu, iż jest wyświęcony 

Jeżeli uda im się zdebyć odpe- kob, i 
BOA o os KLASE nacz wiedniego kandydata, upajają go zio- 
przesunięciu powyższego terminu 

zwraca Ministerstwo Skarbu uwagę, 
że termin ten bezwarunkowo mie zo- 

stanie odreczony, a już z dniem 2 

stycznia 1928 r. przystąpią władze 
skarbowe do ścisłej kontroli przed- 
siębierstw handlowych i przemysło- 

wych oraz zajęć przemysłowych. 

lu wzięcia udziału w 

WOJSKOWA. 

— (x) Zwolnieuie od służby hwal; Ceny miejsc normalne wieczorowe. 
uchwaliła ssecjalny żołnierzy wyznania prawosławne” —pNoworoczne widowiska w Te- ; najęży do sekty, i że obrząd doko- ES aż i i Otwarcie wydziału POdatek miejski w wysokości 10 proc. т оЕЕ ; atrze Polokim. Jutro w dzień Nowego Ro- й . 

Winni prowadzenia przedsiębierstw Ri 2 dA 3 ae 1828 Od rachunków, płaconych erzez Gości A R: Ro" ik p ku, Tente Polski czynny będzie trzy razy: any Oddał go w posiadanie lame 
bez świadectw przemysłowych ulegną w restaurscjach, w Noc S WIĘ: 80 ję og. 3ej pp. g'ani będą <Ułani Ks, Jó- partów. Nowy członek, przerażony i 

— Zmiany personalne w po- ylwestrową. ją grawszławnegg, władze wojskowe zeta», specjalnie dla młodzieży szkol 2 2 к Kasie guzywien a zasźdie art. 08 ЦОЙ, Žapseiaiės oidauna „siai Brawo gs, wła i zeta», specjalnie dla młodzieży szkolnej, oraz bzezradny, staje się posłusznym nie- U hwała ta jednak nie zestała za- i śl któ najszerszej publiczności; tóimdżoni Р wydały zarządzenie, w my ROZNE Rn AD „ wslnikiem sexty. przez Pana Wojewodę, g. 6-ej pp. — <Dom warjatów» kroto Nie raz zdarzało się, iż nowe wobte czego też a Laufea; saa go teź podatek ten nie oba og.8 m 30—Powtórzenie Wieczoru Syl. lampasty sprowadzały braci lub 

żołnierze tego wyznania zwelaleni zo» o 

staną w dni świąteczne od swych "ia 
* Й 

J — RISE S AIA i i III TIA 

‚ , obowiązków. Równocześnie udzielane westrowego. i Ę 
amo będzie widział przeszłość pod- w labiryncie małych wąskich uliczek _ — (€) Jsk'e należy Opłscać ko- jm będą urlony od 5 do 10 stycznia > Odczyt Boya w Teatrze Polskim: Dina. ZE czas tereźniejszości, || „ (. znajduję jakiś tnały kościolek. Jest morne w roku |928. Podług art 6 į cd 12 do 17 stycznia 1028 r. WE AAS, scania e Teatrze Polskim Ani misjonarz, interes i Jakiś autobus z napisem St. Mi- tam zupelnis pusto i mogę juž sobie ustawy © © hronie lckatgrów z dna wygłosi odczyt znakomity prelegent Boy- a; onarz, interesujący Się 

— (x) Komisja do wyboru te: Żeleński. 
renu pod budowę domów dla Początek o g. 12 m. 30 pp. 

sekta jawnych przesądów, czy też 
ORKCŻ slacjownjace "9. Skiie wy Ofiary. zmierza do pewnego celu i powstała wojskowe, stacjonujące 1 T d : 
znaczyły ostainio swoic rzedsta- — Zamiast wizyt na Święta Noworoczne wyłącznie pote, ażeb i - yly p 1928 r. ma instytucją. «Chleb Golec ina galas pote, ażeby grabić i za 
wicieli do specjalnej komisji, zada- „4 gg r i 
niem której będzie wybór odpowied- ej Radka Powiiege Brady Galios (TNS UEI SI 
niego placu pad budowę projzkto- Białas zł. 30, oraz urzędnicy Banku Polskie. 1 zł., Raszko R. 1 zł, Rybiński Jan 1 zł., 
wan"ch domów dla pedoficerów za- go zł 20, razem zł. 50. Rudzicz M- 1 zł., Bejnar Al, 1 zł., Drzenie: 

<lampartami», ani gabuńskie władze ; iezie mię dokądś i staje, R chel wi Ę doką je. St je mie są w stanis wyjašač, czy jest to sięto na środku wrzasków tak prze- 
raźliwych, że wobec nich reszta ha- 
łasów paryskich wydaje mi się fuja- 
reczką grzecznego chłopczyka Jestem 
ak w pomiedowym miesiącu Rewo- 
ucji Rosyjskiej. Gromady obdartu- 
sów i kokotek, pzeuda-studenckiego 
bydła wszelkich kelorów ciała, sami- 

11 kwietnia 1924 r. komorne za dru- 
gi kwartał 1024 r, unormowano w 
stosunku procentowym do komerne- 
go podstasowego z czerwca 1014 r. 
i wzrastało stopniewo co kwart-l do 
siycznia 1925 r. o 4 proc., a ad 1-go 
stycznia 1025 r. c» kwartał o 6 proc. 

Podwyżki, zgodnie z punktem 3 

edpocząć. Fiuk Amazonek i Orinoke 
lewego i prawego brzegu prawdo- 
podobnie Sekwany dechodzi jak od- 
głes dalekich wodospadów. Potem 
błądzę długo i wychodzę znowu na 
rzeczułkę, koło wielkiego kościoła, 
BY musi być prawdopodobnie Notre 

ame, 
k ь Przedemną rozpięty między niebem tEgoż artykułu, ustają z chwilą, gdv Prokuratorji Generalnej: В. 1 zł., Lui, ki St. 1 zł, Do 

czek wszelkich stopni obnażeń, alko- ; ziemią, wisi z w wigży komora dosięgnie wysokości 100 wodowychy KOLEJOWA. Al! Kopef His M. Omedneki st S'WIŁ ladki joti 507g. Dyskowski |. SO Gr. | holików wszystkich części Świata, Ejfej, Potem błądzę wśród rzek sa- Proc. podstawowego komernego. Tak ] ” Kasas sk 1, Pai ał. 1, K. Cier- T z: Žo. E Seinos, LĄ 
> ‚ 1, К. — К k ai € 

=? olei, RZE Z mochodowych pod dachem reklam — *Wane „świadczemia", tj, opłaty do- / — (x) Wznowienie komuni- Ą, ji, — akos am razem 7.50 gr. Wojciechowicz 8. 5b gr. Zimiński į i aze- 
ciarzami, koszowymi, Kakadu 
trotuary wysłane grubą warstwą sie- 

| mieczek zachodu t j. kOkanelek pod- 
,_ lane czerwonemi plamami $rozlanych 
) win... dyskretne numery świetlne do- 

mów publicznych, nerwowe, Sztuczne 
» śmiechy białych ulicznie, włóczących 

się z indo-chińczykami, japończykami, 
' egipcjanami i innymi posjadaczami 

walut twardych... kawiarnie i restau" 
racje pełne par i parek w stanie cor- 
reckt i odwrotnym... ; 

‘ ” * 

Na lewo odtege kwartału Wiedzy 

datkowe ustają skoro komorne prze- kcji wąskotorowei Duks: lsby Skarbowej: Pi M. 50 gr., Rogiński Ol 50 gr., Milewski J. 
kroczy 75 proc. podstawowego ko- Dali Jak już donosiliśmy, z e. al; 3; oraz soda jów daw Z 50 r KE 50 gr. Ein B 50 gr 

mornego. du większych zasp śnieżnych ruch 5.74, razem zł. 30.70. EE Pa ISA 
Wszystkie wiąksze lokale doszły wąskotorowy kolejki między Dukszta- ao ВОН łania A 2, oraz 50 pr. Olaa W 

do 100 proc. podstawowego kómor- mi a Drują został wstrzymany. Okręgowego Urzędu Ziemskiego: Dyrekcji Ceł i Urzędu Celnego w 
nego już w przedostatnim kwartaie , Obecnie dowiadujemy się, iż po Łączyński Stanisław 24. 5, Žemojiel Tade- Wilnie: Stanisław Chmiejewski 5 zł, Kon- 
1927 r. lokale zaś złożone z 4 do 6 gruntownem oczyszczeniu toru ka- usz zł. 2, Juszczacki Al. 2 zł, Dawiakowski stanty AA 22i, Teodor Konopka 2 2: 

pokojów w pierwszym kwartale 1928 munikacja została z dniem wczoraj- Aa A ias Akla ak es S da LA m A. Ado 
rsku opłacać będą komorne przed- Szym wznowiona. 

fajerwerków  złacistych, czerwonych, 
pomarańczowych, obserwując i wę: 

drując bez dzfmicji, ceiu i określeń. 
Nie mam nic na głowie... ani pod 

pachą.; 
Nikt mi nie mówi „Wwróćmy—zo- 

stańmy, to takie ładnel*„ ł nie dźwi- 
gam nic, nawet kija. Židna myśl o 
kimś, żaden obowiązek nie zabija mi 
ćwieka w głowę, Na całym świecie 
jesteśmy tylko we dwoje”. Paryż i ja. 

K. Leėzycki. 

L] 

galio Jerzy zł. 2, Brzeziński St. 2 zł, Jasie. Ski 2 zł., Władysław Lutostański I zł, Adoif 

i 2-3 pok 96 Čiešiasti i Ia, Bajes Meka o Sterzd. Andriej Pleteaezewski I zl, Stefan Zye 1 zl. wojenne, a 2— ojowe ` й ieśliński St. 1 zł, Bujko M. 1 #2., Szaryń: Audrzej Pietraszewal „Stefan Zys 1 zł., przedwojennego ae Grę AKADEMICKA, ski St 1 zł,.Pietkiewiezówna M. i zła Kai. Stelan Skwarko | zł, Michał Wilamowice 
du:yczy mieszkań С | Е й łowicz P, 1 zł., Pacewicz W, 1 zł. Szydiow- 50 gr., Adam Janowski 1 zł, Helena Sobo- 
Giyczy mieszkań |eduopokojowych  .— Spotkanie Nowego Roku u ska K. i zł, Święcicki B. 1 zł, Kisiel M, lewska 50 gr., Marja Murawska 50 gr.; Mie- 

to wzrost stawek procentowych zottał akademików. W sobotę, dn. 31-go 1 zł, Komorowski W. 1 zł., Pogorzelską A. czysław Szczubełek 1 zł, Józet Koliūski 1 
zawieszony do dnia 30 czerwca 1928 grudnia odbędzie się w Ognisku 1 zł; Zanm Wł I zł, Kondratowicz W._ 1 zł, Włodzimierz Jermoliński | zł., Stanisław 
roku. Akademickiem tradycyjne spotkanie zdeka dp zaś w pa» RE Wire z „told aka” z ; . embo Fr. „Sn i “ i szniewski > 0) |. | 

O ile wiadome, (główne zasady N. Roku. Początek v g, Il-ej. Tali kasytis SL U atu Lekšas WE Razem 27 al, 50 gr. : 

1
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Ema spotkonie Nododo3 2 
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Roku | na kamawał 
Sklep 

  

A, Miokiewicza 22, 
„Męczennica małżeństwa (Three Hours): W roli 

Początek: o_godz. 4 ej. Ost. o g. 1020 w. 
koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. 

zy p. t. 
KORINNE GRIFFITH Orkiestra 

  R. Męcewicza 
ul. Mickiewicza 7 tel. 1062. 
Został zaopatrzony w wie ki wy- 
bór win krajowych i zagranicz- 
nych pierwszorzędnych marek. 

  

Nowy Kino-teatr 

„Wanda“ Visi 

Ni-bywaly 841 gier Sczenu, tHouług słynnacj powieści mił ane 
prz gody nałuiększego w świecie uwodziciela i hu'aki 

„Wtrąciły go w przepaść kobiety« Г 
Ereiyczny dramot w 12 akt znany tragik john Barrymore, 

Astor, oraz szczyt sensacii Ks+że W iji 

2 > ; г Pikantn, st 
„Helios“ Wszystkich wzruszy, zabawi, zachwyci „Księżniczka Czardaszka* a acz” ’ ® 99 wia Ma | AEL pri RE A nn de Br KĘ epa senų © adjo „AUD 

Rekord powedzenis. Seansv, o oedz. 4 6, 8 i 1015 wiecz, 3 NY © | Wilao, ul.,Wileńska 14 (vis a vis Ludwisarskiej). 

Т = T Aparaty lampowe od ,1—8 wedlug najnowszych schematow 
Ė Dar „Polonja“ WEGA KBA Bin Wn Aparaty detektorowe w dułym wyborze 

L
L
 

L 
L
L
!
 

     

na = Wszelki radjosprzęt odpowiadający wymaganiom nowo- 
@ czesnej techniki. 

Materja! izoiacyjny <«Gummeid», 
Ml Kto pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt 4 

angelskiegn Casanow 2 E nich nabywa w frmie Audjon «19 

prz. sliczna Marry. 
Początek o g 4--i e 

© 

  Poleca się: 
Vermut krajowy — 2,50 

E butelka; znanę [uż wino 
„Deserowe* z owoców 

e południowej Polski, koniaki, 
o rumy, śliwowicę zagraniczną 
p, i krajową, wódki najroz 

maits7e, Miody stare, Szarz- 
pan, Bakalje, Malaga, Cu 
kierki, Konserwy, Wędlicy 

wiejskie. 

   

  

     

     

      

3 
АВ 

onkurs. 

Miejski Kinematograf 

Kulturain o-Otwlatowy 
Sala Miejska 

pokoju. W 

(al. Ostrobramska 5) || 

(Od dnia 31-go 

rolach głównych: John Gilbert i Renee 

le wyświetjany monumentalny film: 
(<Wielka parada») dramat w 14 aktach, Oryginalne zdjęcia z wojny światowej — jako propaganda 

л Adoree. Reżyser King Vidor. Orkiestra pod! 
Kapeimistrza p W, Szczepańskiego. W poczekalni koncert, radjo. Ostatni seans o godz. 10.! 

Początek seansu o godz. 4. Ceny bile ów: parter 80 gr., balkon _40 gr. 
Następny progrzm: «KSIĘŻNA GDAŃSKA». 

Silniki elektryczne Stoczni Gdański 
ZE SKŁADOW: 

dnia 1927 r., do dnia 5-go stycznia 1928 r. wł. „Parada Śmierci" 

    

й 

Ё 

| 
Najlepszy, bo kulturalny, 

nA ŚWINZAKĘ ;-., 

firmy „ELEKTRIT* 
Aparaty detektorowe i lampowe 
kim zasięgu i czystej, przyjemnej 

Bardzo dogodne 
Składy wyrobów: Głębokie—Zamkowa 

—Szeptyckiego 33, Nowogródek— Kor: 

  

  

  

  

  

w Wilnie, Wileńska 24, tel. 10-38, 

wach w Polsce, Francji i Włoszech 

modny, tani podarunek 

Radjo-aparat 
T'wo Radjotechniczne 

(do 8 lamp) o niezwykle dale- 
sudycji, wyróżnione na wysta- 

warunki Spłaty, 
29, Lida—Suwalska 65, Baranowicze 
'elicka 4, Wołkowysk—ŻZamkowa 9. 

  

  

  

  

  

    

      

  

   
2; 

sk A o i os Aa d a G a i * :    Warszawa, Stocznia Gdafiska, Jasna 11 m 5, tel 99-18, = KARNA -AŁOwE! | Zginęła DOKTÓR | 
Spółdzielnia Spoż, 3 p.a.c. ogł Łomża, Fa «Ero», Długa 6. Bla.k-Bottom, Blues Cnarlest n, | seterka bronzowa od- Ž 

AR r sadki aa UBjęcia Pady Só Wł o k. S оЗЕ 8 ki N Tango wyucza w najkrótszym prowadzić: Kalwaryj- D, ZELDOWIEZ 

dzającego spółdzielnią. Przy objęciu posady ociawek, Ozminkowski, N. Rynek 6, czasie P, Borowski wi. Mickie- | 98,25 Za wyna-| chor. : 
wymagana jest kaucja. Szczegółowych infor- Wiino, Fa St. Rudomiński, Zawalna 28, WA mak. : grodzeniem. syfilis, nara, 

ben A a aaa + raf jedie” Ч iak iež a Kurs rozpoczyna się w ponie- od 9-1, od 5-8 w оа B 2 jak również ze składów głównych w Gdańsku dostarcza Aralek 2 ай tycia Gz. Gej WINA ZZ 

O Z w tetmi- a z > wiecz. Opłata 10 zł. za kurs. wódki i koniaki Kobieta-Lekarz 

ausis einas „AMRA Stocznia Gdańsk a, Gdansk. Marur—3 go stycznia og. 7 ciw. | | Ponych pgjeej o I Zeldowlozoa 
1 T. . Hauryžkiewi CE. 4 
sekų ! Kto 2bierą MARK, POCZTO > Ę DLA Hąnickiewicza 33. 7 SG WARE 

40vco40040444 444 EINIKIS OOTTZCZNKI UCZE UKZANEMECK TEO 5) niech się zwróć do mn, za od 12.2| od £0 . 
в wiekszą ich ilośł, sa bokawsże ones | MoDle „plecionei | ai Miekiowi-za 24 | |) » az i i 2 "ź 

(głoszenie Ogłoszenie NA KARNAWAŁ a MNI JEM elt don | ie gun са —НЕ 
! х g я FOŃCZOCHY jedwabne w cenie zł. — 950—13.00 miętzy 11 a 1 oraz telefonicznie 704 iais aros Br. 6. Wolison > 

е J i 00— Wielka Nr 7. ° й 

Dy ашг Ра ича 2аома Мнунеми т. Ч тарровне ао | Monė netokia; kas I 2000-%000| | kiainceG, | BEŚNIĘ „ter Čion etenas aseę jadomości, iż i i ! В ” . » 4 е › dA 

Ei w Urdu Dyrdw La wiadomości, że.W, dniu. 4. Atyczaja 1028, 0 godz, Oo „. z próneli „ „ 1800——— Što Michalski |enerteenak Zdalny. „| MEBLE | Wiiefsta 7, ter 1067 > sów (ul. Wielka 66) odbędzie się przetarg 10-tej rano w lokalu Składnicy szpitalaej (mury Fran- „ damskie i męskie obuwie ze zaułek 8 — 4, |kawajer lat 30 Kom: najtaniej 7 
a R dc Pray, "obliczenia ciszkafńiskie) odbędzie się sprzedaż z licytacji starych skóry od „ 2400-6000 RE esm pełeniny: urządzeniach ialisć dożda DOKTOR 4 4 
powierzchniowego, poszczególnych drzow na  dzbanów do tmleka, siatek do łóżek i różnycp innych POLECA 0 N 0 U Į c K ] nych mat: rjałów, ikwidacji Likija, y+ mo L Ginsber. a 
pbiu i materjałów w stsnic wyrobionym w  wysortowanych przedmiotów. w bogatym wyborze е * oraz wszelkie robo- Lrulnictwie i ogólnym w e 9% 
Madeówiciwach; zp odbrędskią ; Огйпііпіс- Wilno, ul Wlel.a 30 tel f. 9—08 A = Aakos kra- | zarządze  majątku, | Domu Handlo: pboby wazycię k 

4 » . a 8; s 1 skórne. wy MIE, lipa stale Regio mt tear =. | Bstutge wsk | mola "zs | B Sikorski $-ka] wa wędka, 
sklem, Brasławskiem, Smorgońskiem, Uszań- MIESZKANI amskiego mę- |wi.ka poszukuje po- lefon 567, 
ki Bsksztańskiemm, Ławaryskiem, Olkie- ZAgrAMicz r i Kupno—Sprzedaż .| skiego w/g modeu dy. W ul. Zawalna 30 |Przyjmuje od 8 о 3 
nieklemm i innych. , dy p ) £po Me ny majątków ziemskich, domów, aan e 8 zB Wata Tumie |ckozne, Swiedkńwa —— lod 4 do 8, 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki 
przetargowe, szematy nmów i ofert są do 
przejrzenia w godzinach urzędowych w D. 

„L. P. w Wilnie pokój Ne 7. 
Dyrekcja Lasów Pafistwowych 

w Wilnie. 
Nr 2368:V1. 

    

| Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, - 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdafi- 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodnej, Kolonjalne i państw poza: 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wioza 42 m. 11 w nmiedzieje i święta 
między 41 a 1-4, oraz telefonicznie 794 

  

— — 
nad. sę na bank, burtow- 

Lokal nię, b inne przedsię 
biorstwo (1 piętro, 14 okien wystaw., 
front), w najlepsz, centrum  handi. 
rzy ul. Niemieckiej 28 róg Wielkiej 

WYNAJĘCIA. Wiad.: ul. Jak. 

i 

| 

| 
Jasińskiego 1. m 11 p. Lewin 044—6 |     

(а В 7 - 0 TZS TONI 

Kieszonkowy 

temu, kto nabędzie dobry aparat radjo w sklepie 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej 
Wileńska 38. 

Prowadzimy wyłącznie  pierworzędny towar, naszą szan. 
klientelę obsługujemy fachowo, uprzejmie 
cenach. Wszystkie części i przynależności zawsze na sk adzie 

@ ай ‹› 6. 

  

1 po przystępnych 

  

k Ad k Ak i k i a a Н ЧЧ 
a s " в a a Księgi! Księgi! Księgi! || 

Do Ameryk.ńsk ego i in. systemu Rachuakowości, 
księgi „Repertorum' dla pp. Notarjuszy 
dla rachunkowości Rolnej (w druku), 
cjalnie dla właścicieli domów, dzienniki podawcze, 
książki doręczeń, kwiterjusze najrozmaitsze, Wy koOna- 

mis ksiąg i druków podług danych wzorów: 

CENY NISKIE. 

W. Borkowski. 
WILNO 

Mickiewicza 5, tel 372.   
Kalendarzyk Informator 

na rok 1928. Rocznik IV. C 40 
gr. Zawiera wszelkie adresy 
władz i instytucji rządowych. 

Taryfy opłaty stemplowej, pocz- 
towej., Razkład jazdy i t. d. 

Żądać wszędzie. 
Wyd. Biura Reklamowego 

Filja: Św. Jańska 1, tel. 371. 

kaka ЗАЬЙ bk AAA, a kkk kodów 

folwarków, lasów, placów. Inte- 
resa handlowo-przemysłowe. 

Dm H/K. „Zacheta* 

  

"Hallo!! Radjo!! 
Patefony, gramofony oraz płyty gram, 
1 patef,, jakoteż skrzypce, balaiajki, 

kuchni, balkonu i du 
żej werandy na ogród, 

potrzebny chłopak i ref ' НЫ efereacje poważnych 
csób Łaskawe oferty: 

  

w nowoodbudowanym 
domu. Ulica Wiosen 
na 6, około kościoła 

w. Piotra. O warun 
kach dowiedzieć s'ęt 
Więzienna 6, m. 24. 

Tel. 25. 

TI 905. 

    
  

( ń olehi niz 
H Niemojewskiego. 

Warszawa, Nowy Świat 5, tel. 

  

doliny, lusti bawki - BOKSER telefon 8 7: Е I Tuiros kaip ороноже | BULdOJ 5 miesięc one e fo owa w TRY 
Maszyny do aim A ny samiec. bardzo, некс.е врежа " gay ją.1 muzyki (stawianie « „| ładny do sprzedania. dziel 

teca „UNIWERSALĆ wiena zr. | Nowo - Wilejka, _ do- głosu) udziela nauczy” i 
Wielki wybór! Dogodne warunki wiedzieć się na dwor a k aa 2 DTS 3 SA księgi y : cu w ki sku <Ru h». V 9582. jm rucka * mieszkanie 

keik pė LL m, 7, od 3—6 godz. 8 Aotękols mżzajmę: 
= — UTYNOWANY ss, erty w ministr. 

Choroby wątroby | przemia- R samodzielny MAJĄTKÓW <Słowa» sub. W. Т. 
ny materji L (lub do dyspo | , „ZIEMSKICH, 

KAMIENIE ŻÓŁCIOWE PS A ków parcel z zabu- gubioną książkę 

leczy w wielkich majątkach | dowamiami poszu” woj:kową wyda- 
ma dobre świadectwa. 
7 lat służby w maj. 
pana generała Kona- 
rzewskiego. _ Zmieni 
posadę od 1 stycznia. 
Ag, Pocztowa |Punża 

R 
  

  

FORTEPIANY, PIANINA i   S Gr:bowskiego. 

ODRA 092 06 8 8 Я Я 1 1Е 1 П IS 

W: MASSON - 

om Śmierci. 
Jim znów spojrzał na mapę. 

— Nie rozumiem, w jakim celu 

kazał pan nas śledzić dziś rano, pa- 

mie Annc? — zawołał z oburzeniem. 

Muszę zauważyć, że nie dobrze nas 

śledzono, gdyż wróciliśmy inną drogą, 

niż tu zaznaczono. 
— Nie mam pojęcia, kędy wró- 

ciliście do miasta, — odrzekł niewzru- 

szony Aoho, Ta linja nie dotyczy wa- 

szego auta. Niech pan przyjrzy się 

lepiej. : 

Przy pizeciwleglym punkcie u de- 

łu podkowy, widniał drobny napis: 

„10, 25 minut”. : 

Jm ale „czę się ŻE 

— Nie niczrezumiećl— : 
Аппо”'п”%всчдп sig mad stołem i 

piórem wskazał ów, czerwony punkt. 

— Oto punkt, z którego, wyjechał 
motecyklista, którego spotkaliście na 

drodze o 11,40 m,—tłomaczył Anno. 

Jim miał wrażenie, że coraz gĘę- 

stsza mgła otaczała jego mózg. , 
— Pian był obimyślony | wyko- 

many cudownie. Spotkaliście wię z nim 

tak, jak należało, nikt mie zaczękał, 

ani chwili, punktualnie stanęliścia na 

umówionem miejscu. 
— Plan?... Umówione miejsce?...— 

zawółł Jim z rozpaczą oglądając się, 
jakby szukając pomocy. Czyyśmy 

obaj zwarjowali? Dlaczego miałby 

ktoś wyjeżdżać z walizką © umówio- 
mej godzinie, pędzić w największym 

pośpiechu czterdzieści mil, by potem 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

      

  

504—96 Żądać w aptekach | ny. maj. Bujwidzie 
i składa:h avteeznvceh, Stasiewicz. 

W wielkim wyborze SEA 
FISHARMONJE ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI Staropolsk e 
Mickiewicza 5. Fiija.„-to Jafńiska 1. MIODY 

wódki, wina i likiery 
MASŁO deserowe kilo 8.60, SER z m. polecają   

  

    
wrócić do miasta najniewygodniej- 
sza droga? Ależ to nie ma najmniej- 
szego sensul 

— Oczywiście to się wydaję bar- 
dzo dziwnem,—zgodził się Anno. 

Skinął, i Maurg wyszedł do 54- 
siedniego pokoju, którego okna wy- 
chodziły na ulicę. 

— Jednak mege dopomódz panu, 
w jego domysłach — ciągnął dalej 
Anno.—Wyjeżdżając z miasta, zatrzy- 
meliście się przed parkiem, otaczają- 
cym duży pałac. 

— Tak,--potwierdzii Jim, 
— Jest to dom p. Le Vais, w 

którym dziś wieczorem edbwya się 
bal kostjumowy. 

— Pałac p. Le Vais — powtórzył 
Jim—W którym... zaczął i nie skoń- 
czył pytania. ю 

Lecz Anno dokończył za niego: 
— Tak, w którym znajduje się 

раппа Арсей. Stamtąd wyruszyłiście 
punktualnie o jedenastej godzinie 
przed południem... 

Anno spojrzał na zegarek. 
— Jeszcze niema jedenastej, —za- 

uważył, więc ona musi być jeszcze 
tam. 

Słowa detektywa były dla Jima 
promieniem światła, które” rozjaśniło 
nagie mgłę, w której brodziły jego 
myśl'. 
Ziaja, co miała znaczyć CzEr- 

wona pręga na mapie i jaki był cel 
porannej wycieczki Betty z nim, 

— Więc miała to być repetycjal— 
zawołał. 

Anno skinął głową. 
— Tak generalna próba punktu- 

Wileńska 28, 

alności. 
— Te, co sę dokonywa w te: 

atrze bez udzi łu głównych aktorów, 
—pomyślał Jim. 

Lecz, po chwili namysłu, nie mógł 
się zadowolnić tą edpowiedzią. 

— A jednak, —zauważył, —nie 
daje mi się, by tak było w istocie. 

Nie mógł on zrozumieć, jaką rolę 
edegrać tmiał motocykl i jego pasa- 
żer, w planie ucieczki Anny, Lecz 
przypomniał sobie dużą walizę, którą 
wiózł nieznajomy miodzieniec i wów- 
tzas wydało mu się, że znalazł klucz 
do tej zagadki. Ota p. Apcoff miała 
uciec z bału — w kostjumie lilji wode 
nej, nie mogła wszakże pokazać się 
w tym stroju w Paryżu, gdzie ściąg- 
nęłaby natychmiast na siebie podej- 
rzenia. Motocyklista miał więc spot. 
kać sią z wiozącym ją samochodem, 
przerzucić walizkę i powrócić prostą 
drogą, podczas gdy uciekinierka po: 
dążać będzie w stronę Paryża. 

Więc Betty ukryła przed nim 
właściwy cel wycieczki, by dotrzymać 
obietnicy danej Annie! Lecz wszystko 
to miało spełznąć na niczem, skoro 
Anno odkrył cały plan! Bedna Betty, 
tak bardzo pragnęła uratować przy« 
jaciolkę! 

— Niech pan nie przeszkadza jej 
Uciec,—rzekł jim poważnie— Proszę 
pozwolić jej wymknąć się do Paryża, 
a stamtąd do Angli. 

Anno pednios! głowę z głębokiem 
westchnieniem. || 

Dzivny uśmiech ukazał się na je 
go ustach. 

— Rozumiem!—rzekł, 
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Raków w. p Zdziechowskiego kilo 4.40 
poleca J. ZWIEDRYŃSKI, 

B-cia Gołębiowse 
ul. Trocka 3 Tel, 757 

tel. 12—24, 

— O, ja wiem,—welal Jim, a w 
głosie jego drżała gorąca prośba. — 
Panjtst agentem policji, a ja adwo- 
katem — obrcńtą prawa, nie mam 
prawa presić gana o tol A jednak 
czynię to i niemam wyrzutów sumie- 
ris! Wszakże pan nie ma przeciwko 
niej żadnych dowodów! L cz może 
pan ją zaplątać w sieci podejrzeń tak, 
że biedna dziewczyna nie zdoła nigdy 
się wyplątać. Pan ją zgubi, lecz mi- 
czego j:| dowieść nie zdołz!,. 

— Pan się bardzo zapala, dregi 
panie, —przerwał. Ante. 

] m nie mógł wytłómaczyć mu, że 
do tej gorącej obrony czerpie natch- 
mienie w pragnieniu Betty uratowania 
przyjaciółki. 

Zaczął więc tłomaczyć, iż sprawa 
ta wywołałaby wielki skandal. 

— Już i tak mówią.o niej zbyt 
wiele, dzieki Weberskięmu, — mó- 
wit Jim.—Paana Harlow juž tyle się 
namęczyla! A pan pragnie ją widzieć, 
jako świadka, zeznającego na nieko“ 
rzyść przyjaciółki, w procesie, „który 
do niczego nie doprowadz! Ja się 
znam na sprawach karnych, panie 
Anno! Sędziowie przysięgłi nie uzna- 
ja tych dowodów, które pan im przed: 
stawi, za istotne! Przecież dotąd jesz- 
cze nie natrafliśmy na ślad djademu 
i pewien jestem, że nigdy go nie 
znajdziemy. Może mi pan wierzyć! 

Anno otworzył szufladkę i wyjął z 
niej drewniane pudełko, w  którem 
mieściły się cygara i posunął je w 
stronę mówiącego. 

Pudełko było zbyt ciężkie, by 
miało zawierać cygara, jim z niepo- 

Warszawa, Uzika 51, 

w sklepie 
Ą. Januszewicza 
ul. Zaakowa 202, 

kiełbasę czysto wiep: 
rzową Otrzymali i 

poleceją   
  

  

ną na imię Kon: 
stantego Ługina rocz- 
aika 1900 przez P. K. 
U. Lida w roku 1923, 
unieważnia się. 

kujemy dla poważ- 
nych nabywców 

za gotówkę 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we Ad. Mickiewi- 

Znany stroiciel 
Fortepjanów 

21, tel. 152. 
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są do sprzedania | PODHALAŃSKĄ muzycznych Mickiewicza 12, 
Tatarskiej 9—2 i 5 -Ś. instrument 'w W. Z. P. 4, 

ul. Portowa Nr 14. 

  DOM dochodowy 
w centrum miasta 
5 sklepów i 13 
mieszkań sprzeda- 
my za 11.000 

dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we ul. Mickiewicza 

  

chor skórne 
i weneryczne, 

ul. Wileńska 30 m. 14, 
przyjmuje: 

od g.9 — 12r. 
i od g. 5 — 7 wiecz., 
Ponadto we wtorki, 

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

w Poradni, 

  

  

Kamienice 

  
  

    

ul. Garbarska 3. 
dochodową w w. Z. Nr doo 

centrum _ miasta ы 
day py 
ogodnyc 
ats AKUSZERKI. 

D. H,-K. <Zacheta< 
Gdańska 6, tel, 90 5 p Ы КОЙ 

W. Smialowsk+ 
przyjmuje od godz, © 
do 19. Mickiewicza 

  т е     cza 21, tel. 152. | т° ASA I | TABY 108.0 
ва idealnie nadzjące 

| się do polowania 
Piece żelazne przestrzeni dowol- 
szamotowe ||| nej do 2000 ha 
ŻWY a: > ŠA 

bardzo dogodngc 
s WY poleca warunkach z roż- 
sklep Rowatów žė: terminowaniem 

łaty aznych naczyń Wileńskie Biuro 
gospodarczych, Komisowo Handło- 
S we Ad. Mickiewi- 
EE | C72 21. tel 152. 
  

  

kojem chwyci! pudstko do rąk, ctwo> 
rzył je. Otulony w białą watę Iežal 
w miem djadem z pereł, cudnie do- 
branych. 

— Stosowniejszem byłoby, żebym 
znalazł to w pudełku od zasałek, — 
rzekł Anno z uśmiechem. Jednak wy- 
tłomaczę p. Bzcs, że pomiędzy zapał- 
kami a cygarami niema wielkiej róż- 
nicyl Jim z rozpaczą przyglądał się 
blado różowym perłom, 

Nagle Mauro zapukał do drzwi. 
Anno spojrzał znów na zegarek, 

— Tak, już jest jedenasta. Musimy 
iść! Simochód opuścił już park p. 
Le Vais, — rzekł Anno poczem wstał, 
schował djadera i zamknął szufladę. 

Skromny pokołk hotelowy zniknął 
z oczu Jima, Ujrzał ciemny park i 
wśród drzew uroczą postać, przekra- 
dającej się do auta dziewczyny. 

— A może auto jeszcze nie wyru- 
szyłci Mogło się coś zdarzyć. mogli 
się opóźa ć! 

— O nie, zbyt dobrze wszystko 
zostało obmyślone i przygotowane — 
zaprzeczył Anne. Nie, to niemożliwe! 

Anrio wyjął z szuflady rewolwer i 
sch »wał go do kieszeni. 

— Czyż pan zostawi tutaj ten dja- 
dem? — zdziwił się = — Lepiej 
byłoby ukryć go w prefekturze. 

— Pokój ten jest dobrze strzeżo- 
ny: — zaprzeczył Aano.—Nic mu tu 

groził 
Jim próbował wynaleźć inny spo- 

sób zatrzymania detęktywa. 
— Spóźaimy się, nie złapiemy jej 

auta przy rozstająych drogach. Już 
jest po jedenastej, a na drogę prze- 

LEKARZE. 
  

    

mad. MARI 
Dr Wolodžko az = 
wicz. Choroby skórne OKU SZIĘO 

weneryczne. Przyj: powróciła i wznowła 
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sam i E do 6. PL m. 6 
awalna ul. я 
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bytą w dzień w ciągu czterdziestu 
minut, potrzeba teraz conajmniej pięć- 
dziesięciu! 

— Ależ nie mam zamiaru dóga- 
niać jej na rozstajnych drogach, — 
zaprzeczył Aano. 

To mówiąc, złożył mapę i odłeżył 
ua bok. 

— Muszę tyzykować, — rzekł cie 
cho. Nie mam innej drogi, Ale... pe- 
wien jestem wygranej! 

Jednak twarz jego mie wym 
spokoju i pewności siebie, by. 
docznie bardze wzruszony. 

Nagle Aano przypomniał sobie 
coś i zwrócił się żywo do Jima: 

— А propos, czy widział san Ów 
ebraz w kościele Matki Bożej? 

Jim skinął głową twierdząco. 
— Pojechaliśmy specjalaie by go 

obejrzeć i byliśmy zdania, że jest pan 
dosyć okrutay,.. 

Anno przez chwilę stał ze spusz- 
czoną głową, bez ruchu. Lecz po 
chwili zapytał już zupełcie spokojnie. 

— Przępraszam, dlaczego 
mówi w liczbie mnogiej? 

Or K. Sokołowski + 
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— Bo byliśmy tam z p. Musdjąj- 0% 
wytłomaczył Frobisher. 

— Mch, tak, oczywiście! Powinie- | 
nem był sam się domyśleć! 

l nagle krzyknął w silnem zdenec- 
wowaniu: 

— Tak musi byčl.. Nie myię sięl.. 
W każdym razie teraz jest — арО о, 
na wszelkie zmiany! 

Znów zapukano do drzwi. 
Anno drguąl. 
— Chocžmy. Czy pan jest gotów? 
Swiatło zgasło. 
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