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PRENUMERATA

z

odniesieniem

P.K.O.

W

sprzedaży

detal.

cena

pojedyńczego

słów sekretarza

nie

mieckiego ministerstwa spraw zagranicznych barona Maltzahna. Należy do
dać,

że

baron

Maltzahn,

kótry

zasadniczo

o

wiele

przedtem,

lecz niemiecki minister spraw zagranicznych Ratenau, nie chciał jej podpisywać w czasie konferencji genueńskiej.
Był on przeciwnikiem
zbyt Ścisłych
związków ze Wschodem i był zwolenni
kiem zbliżenia się do Francji i Anglji,
zwłaszcza Francji.
Umowa Rapalska była
podpisana
nieoczekiwanie w niedzielę wieczorem.
Nocą z soboty na niedzielę niemiecka
delegacja na konferencji w Genui otrzy
mała z rozmaitych źródeł (holenderskich i włoskich) wiadomość, że Rosja
doszła do porozumienia z Anglją i Fran
cją i że Niemcy zostały wykluczone z
nowej kombinacji _ międzynarodowej.
Delegaci
Ratenau zapadł w rozpacz.

'

niemieccy ze wszystkich stron rozpatry

wali całą tę sprawę i ponieważ mogli
skonstatować tylko zupełną swą bez-

“+

Silność, więc rozeszli się do swoich po-

"

kojów i położyli się spać.
Qgodzinie 2 w nocy baron Maltzahn

został rozbudzony przez numerowego,

który mu oświadczył, że jakiś pan o
dziwnem nazwisku wzywa go natychmiast do telefonu. Był to Cziczerin. Telefoniczna rozmowa trwała kwadrans.
— Wszystkie nasze plany — opo)
| wiadał baron posłowi angielskiemu —

K

rozleciały się jak dom z kart. Natural-

Fnie, że całą naszą

rozmowę

telefonicz-

ną podsłuchał wywiad włoski. Głównym punktem mojej rozmowy z Cziczerinem była kwestja czy może Cziczerin odwiedzić niemiecką delegację w
niedzielę, aby pomówić na temat, czy
nie możnaby jednak zawrzeć choć ja -

|
(

kiejkalwiekbądź ugody. On nie powie-

|

+

,

dział mi, że jego pertraktacje z mocarstwami zachodniemi nie powiodły się.

|

Lecz odrazu zrozumiałem,

że nasze wia

domošci w tym przedmiocie są fałszy-

we.

|

— Cziczerin kategorycznie zadekla
rował gotowość rządu sowieckiego udzielić Niemcom prawa największego

uprzywilejowania.

|

|

t

O godzinie pół do trzeciej zrana
Maltzahn zastukał do numeru Ratenaua
Gdy przeszedł próg pokoju
Ratenau
rzekł:
—- Myślę że niesie mi pan wyrok
Śmierci.
— Przeciwnie — odparł Maltzahn
— przynoszę doskonałe wiadomości i
treść rozmowy Z
chcę zaraportować
— Teraz jest mi wszystko jasne
— oświadczył Ratenau. —Idę do Lloyd

George'a,

powiem

mu,

co

potrzeba

/ zawrzemy ugodę.
— To niemożliwe — ostro przer, wał Maltzahn. Byłoby ta nieuczciwie.
( Jeżeli pan to zrobi, natychmiast podam
*

;

się do

dymisji

i zrzeknę

się

na takie zdradzenie Cziczerina.

Po pewnym czasie Maltzahn skłonił

k

Ratenau'a na swoją stronę i otrzymał
obietnicę, że zobaczy się w niedzielę
4 z Rosjanami. Spotkanie istotnie miało
* miejsce, lecz okazało się płonnem,

albo

wiem obie strony nie chciały ustąpić
sobie wzajemnie. O godzinie pierwszej
Niemcy wyjechali za miasto na śniadanie, w czasie którego otrzymali od
telefon:
Lloyd George'a następujący
„Potrzebuję koniecznie zobaczyć się z
p. Ratenau.

Czy

nie zechce

on

odwie-

dzieć mnie dzisiaj w czasie herbaty lub

zejść do mnie jutro na śniadanie".

międzynarodowy wyWidocznie
wiad był zorganizowany w Genui po
sowiecka
mistrzowsku, bo delegacja

4,

była natychmiast poinformowana o telefonogramie Lloyd George'a i jej człon
kowie stali się bardziej skłonuymi do
ustępstw.
й
W

niedzielę

Rapalska

po

obiedzie,

została podpisana.

nie uwzględnia

|

nie zwraca. Administracja

bez rzeki—walka

Kilka

i

budynków,

o mur— zniszczony

sąsiadujących

pogłoski: -sukces

szpital

z poselstwem

angielskim,

WIEDEŃ.
nad

wódców

Amanullaha

28.12. (PAT). Dzienniki donoszą z Kabulu, że wojska rządowe odniosty

powstańcami

poważne

powstańców

zwycięstwo.

umową

milimetrowy

400 powstańców

dostało się do niewoli. 2 przy-

popełniło samobójstwo.

W-g informacyj dzienników londyńskich, w Kabulu powstańcy aigańscy przedłożyli królowi żądania, w których domagają się usunięcia z Kabulu poselstw zagranicznych,
niewysyłania studentów afgańskich zagranicę i odwołania z zagranicy tych afgańczyków
którzy zostali wysłani na edukację, wreszcie osłabienia tempa reform.

kiemi

możliwemi

Środkami.

Mimo

wszakże tych środków walka z religją,
w szczególności naturalnie z Cerkwią
prawosławną,
jako
dominującą
na
terenie Rosji, jest bardzo utrudniona
i w pojęciu bolszewików daje wyniki
wybitnie negatywne.
Powracających
na łono wiary jest coraz więcej, zna-

czenie religji w masach

rośnie i mo-

żemy dziś mówić,
że cały system
„bezbożnej*
agitacji _ bolszewików

przechodzi poważny

kryzys.

Sytuacja

ta tem więcej się w całej okazałości
wyłoniła
w święta Bożego NarodzeWedle pogłosek Amanullach ma się zrzec tronu na ręce swego syna.
nia. Pisma sowieckie pełne zazwyczaj
utyskiwań na różnego
rodzaju przejawy antysowieckiego odruchu w RoWASZYNGTON. 28.12. (PAT) Poselstwo paragwajskie
ogłosiło, że
w obliczu
zupełnie
boliwijczycy zajęli ponownie port Vanguardia, znajdujący się na terytorjum, sji, tym razem
masowego
udziału
ogółu
w
świętach
o które powstał cały zatarg. W związku z tem położenie staje się znowu bardzo poważne.
Bożego Narodzenia,
odwrotnie—noPoselstwo oświadcza, że wojska boliwijskie posunęły się naprzód bez tują jedynie wypadki
negatywnego
żadnych starć, korzystając z okazji zaniechania kroków nieprzyjaznych zgod- stosunku do tych Świąt, przemilczając
dnie z rozporządzeniem rządu paragwajskiego.
fakty świętowania „Kaliad“ przez ro-

Paragwaj oskarża Boliwięo konfynuowanie wojny

Widmo

botników,

śmierci nad łożem króla Anglii

Znaczne pogorszenie—upadek
mylne

sił=niechęć

horoskopy

do

lekarzy

niema przyczyn do bezpośredniego ałarmu, jednakże

niepokój

o którym

donosiły

po-

przednie biuletyny, akcentuje się obecnie jeszcze silniej. W końcu komunikat podaje, że
wczoraj w nocy była chwila, w której choremu groziło poważnie niebezpieczeństwo,

tem bardziej niepokojące, że siły króła nadwyrężone są już znacznie przewiekłą chorobą.
się

więc

stanu

jego

zdrowia

o zmniejszeniu się bezpieczeństwa życia.
W

jest

objawem

bardzo

poważnym

ciągu ostatnich kilku dni lekarze wyrażali stale pogląd, że poprawa

i świadczy

w stanie zdro

wia króla musi w danych okolicznościach być bardzo powolna i osiągnięta być może tyl-

ko drogą bardzo gruntownych zabiegów.
Tymczasem poprawa, o której donosiły biuletyny, postępowała jeszcze bardziej
powolnie, aniżeli przewidywali lekarze. Przyczyną tego objawu jest prawdopodobnie
okoliczność, że lekarzom z trudem tylko udawało się nakłaniać chorego do przyjmowania
pokarmu, co musiało wpłynąć ujemnie na poprawę ogólną. Przez czas jakiś przyjmował
prawie wyłącznie tylko surowe jajka.
Po wczorajszem pogorszeniu się nastąpiły jednak wkrótce objawy, które pozwalały lekarzom żywić nadzieję, że chory poczyni jednak postępy i że siły zostaną odzyskane
przynajmniej częściowo.

Konsyljum, które odbyło się dzisiaj rano, stwierdziła, że w ciągu ubiegłego tygod-

nia nastąpiły

poprawy

lokalne,

ogólna

jednak

poprawa

równaniu za stanem z przed 34 godzin. Zmniejszyły

Wybery

marszałków

BUKARESZT. 28.12. (PAT).
konano wyborów przewodniczących
obrany został p. Pop, b. prezes rady
dzie. Przewodniczącym senatu został

wykazuje

się

poziom

niższy

w

po-

również waga i siły chorego.

Seimui Senatu rumuńskiego
Na przedświątecznych posiedzeniach parlamentu doIzby i Senatu. Na stanowisko przewodniczącego Izby
ministrów i znany działacz rumuński w SiedmiogroTrajan Bratu rektor uniwersytetu w Jassach.

28.12.

(PAT).

W

styczne. Aresztowano

6 osób,

między

W

domu,

w którym

odbyło

kompromitujące dokumenty
zieniu w Szawlach.

Szawlach

policja

wykryła

nielegałne

innemi trzech uczniów

zebranie

gimnazjum

komuni-

szawelskiego.

się zebranie, znaleziono wiele literatury komunistycznej,

i znaczną

ilość rewolwerów.

Aresztowani

osadzeni

w wię-

W Kownie brzeg Niemna usiany komutistyczną bibnłą
KOWNO.

zostały

w

czerwone

28.12.

(PAT).

Ubiegłej

wielkiej ilości proklamacje
sztandary

nocy

w

Kownie,

komunistyczne.

z komunistycznemi

na

Na

brzegu

ulicy

Niemna,

Gedymina

nicach

rorzucone

wywieszono

napisami.

Bomba w redakcji dziennika włoskiego
ł

nie było

sjonisfyczny

WIEDEN,

28.XII. Wczoraj

wieczorem

Przywódca

rewizjonistów

Žabotynski

narodowy kongres sjonistów - rewizjonistów.

nych
i religijnych.
Dotychczasowe
próby nauczyły wiele bolszewików.

Т. zw. „Żywa

został tu otwarty trzeci międzysprawozdanie

o

sy-

tuacji w Palestynie i o ruchu rewizjonistycznym. Żabotyński zarzuca obecnemu kierownictwu stronnictwa sjonistycznego, że zaprzepaściło główne
cele sjonizmu.

Rewizjonizm

jest

przeciwny wszelkim

Palestynie instytucyj parlamentarnych,

próbom

Cerkiew",

do niedaw-

na jeszcze główna wypadowa reduta,
główna ostoja rozłamanych tendencji»
znajduje się w tej chwili w stanie zupełnej likwidacji. Tym, którzy odeszli
do komsomołów i partji, nie potrzeb-

na jest nawet „Żywa Cerkiew",

utworzeniajw

wier-

ni natomiast
zostali „wiernymi.
Akcja bolszewicka zwróciła się w
kierunku możliwie największego przyna

swoją

stronę

prawdzi-

Sergjusz, który

ciągle

uznał wła-

Rola Sergjusza
niejasną,

znaj-

dujący się w więzieniach, na zesłaniu
w Sołowkach, Syberji i t. d., a takich
było nie mało. Stanowili zaś z natury

rzeczy

elitę,

opokę

prawowitej

nieprzedajnej Cerkwi.
Według tych
wiadomości,

zanim nie rozwinie się w całej peł- nadchodzą z Moskwy,

rząd

jakie
bolsze-

Mohilizacja w Tureji—dla nauki aliabefu.
Ponadto

utworzonych

zostanie

228

szkół

specjalnych.

Rezulfafy fajiunu na Filipinach
WASZYNGTON,

28.XII.

PAT.

Skutkiem

ostatniego

tajfunu na

Filipinach, w 6 miejscowościach, najbardziej dotkniętych
strofą, zginęło 500 osób i około 20 parowców. Dla ofiar
strofy wysłano do Manilli 5.000 £. st.

katakata-

W

10 groszy. Kronika reklamowa

groszy.

za wiarę

jest jeszcze

ciągle

28.

Petersburgu

rządzi

toljusz. Kieruje sprawami

patrjarsze-

składania
ławników

WARSZAWA, 28 XII. PAT. W związku
z akcją uruchamiania sądów pracy, do Mi-

w

więzieniach i na zesłaniu. Tak naprzy- nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej w
ciągu napływają od poszczególnych
kład metropolita Piotr znajduje się na dalszym
organizacyj listy kandydatów na ławników
zesłaniu w gubernji Tobolskiej, gdzie i zastępców ławników sądów pracy i sąmieszka biednie
w ' małym
domku. dów okręgowych.
. Wobec tego, że w terminie fdwutygodMetropolita Cyryl Kazański, wyznaczo niowym, wyznaczonym ną składanie tych
upływającym w dniu
31 grudnią
r-b.
ny swojego czasu
przez
patrjarchę list,
przypadały dni
świąteczne Ministerstwo
Tichona
na pierwszego
„miestoblu- Sprawiedliwości, w porozumieniu z mini-

stitiela", leży chory

strem pracy i opieki społecznej oraz przemysłu i handlu zgodziło się na przedłuże= tego terminu do dnia 5 stycznia
1929

w Tajgach Sybe-

ryjskich.
Główni przeciwnicy Sergjusza, grupują się na terenie Jarosławia.
Tak
nieustraszenie
przeciwko
Sergjuszowi występuje
metropolita
Józef,w
Petersburgu dwuch sbiskupów Dmitry

i Sergiusz,

w Wiatce

roku*

Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
W związku z mającą nastąpić nominacją dyrektora departamentu konsularnego
p. Babińskiego posłem w
Belgradzie, rozważana
jest obecnie

biskup Wiktor,

w Woroneżu Aleksy i t. d. OczywiŚcie trudno wymienić
wszystkich pominiętych rang duchownych.
Natomiast jak
już wzmiankowali-

śmy,

„Żywa Cerkiew"

zarówno

Sprawa obsadzenia

jego

stanowiska.

Dyrektorem departamentu konsularnego mianowany ma
być poseł polski
w Łotwie p. Łukaszewicz.

jak

wszystkie inne sekty, t. zw. „raskolnikėw“ nie mają żadnego powodzenia.
Ich świątynie stoją pustkanii. Liczba
ich wiernych jest Śmiesznie znikoma.

Burza nad Danją.
KOPENHAGA,

28 XII.

W czasie

świąt Bożego
Narodzenia
przeszła
nad Danją szalona burza, która jeRola ich skończona; znaczenie żadne dnakże wyrządziła stosunkowo niewobec, ostatnio, braku
poparcia
ze znaczne szkody.
Szczególniej gwałtowny charakter
strony władz bolszewickich.
J. K.
miała burza w Kattegacie. Jeden staEITI
RE ZRAOWRZ ZOO RED
tek stojący na kotwicy w porcie wyDowiadujemy
się że informacje prasospy Anholt
został porwany
przez
we o rzekomem zaproponowaniu p. Meysztoorkan.
wiczowi notarjatu czy innej lukratywnej posady są błędne. Nie znają chyba tak źle p.

wicz

wrócił

EE

w Warszawie.
na

stale do

SDUSA

Pan

Walka

Meyszto-

Wilna.

w

Kijowie,

wyemigrował

majorem Hernandsenem, który zdołał

zabić dwóch policjantów wraz ciężko
ranić 9 przechodniów.
Hernandes
zabarykadował się w
domu jednego ze swych
przyjaciół i
strzelał z karabinu maszynowego. W
ciągu 4-ch godzin oddał
on
conajmniej 500 strzałów. Dopiero straż po
żarna zdołała wejść do domu przez
okno i obezwładnić Hernandesa.

do Pol-

CO I GDZIE ZASZŁO NIEMIŁEGO—W
RU WIERSZACH.
CHICAGO. 28.12. (PAT). „Chicago

ski, gdzie
osiedlił się, korzystając z prawa
azylu.
Rozprawie przewodniczy sędzia Krassowski przy współudziale sędziów Lorentowicza i Wyczańskiego, oskarża prok. Nissenson, obronę wnoszą adwokat Niedzielski i
Szyszkowski.
Po ustałeniu personalji oskarżonego, wyłoniła się kwestja, wysunięta przez obronę,
zezwolenia na sprowadzenie szeregu świadków, na co sąd po naradzie zgodził się.
Na zapytanie
przewodniczącego sądu,
czy oskarżony przyznaje się do winy, Wojciechowski oświadczył, że przyznaje się do
zarzuconego mu czynu, wygłaszając jednocześnie ostre przemówienie
antysowieckie.
W trakcie tego przemówienia
WojciechowSki nazwał:
Lizarewa
prowokatorem 1 аgentem GPU, wskutek czego przewodniczący musiał interwenjować, zwracając uwagę
oskarżonego, iż wyrażanie się w podobny
sposób o przedstawicielu oficjalnym obcego
mocarstwa jest niedopuszczalne. W przemó-

W dalszym ciągu
słuchania świadków.

ZEZNANIE

sąd przystąpił

buite“ donosi, że przy
z samochodem 6 osób
dem poniosło śmierć.
*

LONDYN.
(Kanada)
Pięć osób

Niedzielskiego, czy
spisek, skierowany

przeciwko przedstawicielom
łówko stwierdza, że M.S.Z.
M.S.W.,

które

uczyniło

Z.S.S.R. p. Hozwróciło się do

wszystko

co

leżało

w jego mocy. Fakt, że tylko Wojciechowski
j zasiadł na ławie oskarżonych, świadczy —
zdaniem świadka — że żadnych spisków nie
było.
ERA
M.S.Z. Leon Babiański zeznając,
wyjaśnia charakter dyplomatyczny Lizarewa
stwierdzając że był wpisany na listę dyplomatyczną. Świadek Mikołajew
wydaje jak
najlepszą opinję o Wojctechowskim i uważa
że czyn pego wypływa z pobudek patrjotycz
nych. Opisując ideologję
emigracji rosyjskiej świadek podkreśla że dążeniem tej emi
gracji jest niedopuszcza nie do aktów terorystycznych. Sergjusz Wojciechowski twierdzi, że dla niego czyn jego brata był niespodzianką i tłumaczy go przeżyciami podczas
re wolucji rosyjskiej. Po zeznaniach matki
oskarżonego przewodniczący o godz. 11.30
wiecz odroczył rozprawę do jutra godz. 11

rano.

Przebojowe

arcydzieło

„Przedwiośnie!
w rolach głównych:

Marja GORCZYNSKA,

WAN,

Zbyszko

Stefan JARACZi Marja

DZELEWSKA

„

wkrótce w kinie

„POLONIA.

SA-

MO-

załamał
utonęło.

Tri-

zderzeniu
jadących

tramwaju
samocho-

mieście

St. John

*

—W
się lód

pod

samochodem

* * *

BERLIN.

* * *
12. — W

28.

czask

świąt Bo-

żego Narodzenia w mieście wybuchły liczne pożary. Straż ogniowa wzywana była 120
razy.
į
EBamuwmmmmmmmmim

g. Na zimowe wieczaryI šwigfa“,
piękne, ciekawe
i tanie książki:
Urodzony Jan Dęborog,
poemat
Wł. Syrokomli z obrazkami Šanio
lego. Okładkę zdobił „prof. F. Ruszczyc.
ł. —

Najpiękniejsz_

A. J. Glińskiego. Obraza
J. Hoppena
L 1

ŚWIADKÓW.

Na zapytanie mec.
włądze polskie wykryły

*

28.12.

PA-

LONDYN. 28.12. — W miejscowości Catersville (Stany Zjednoczone) wyleciał w powietrze magazyn ogni sztucznych. Pięcioro
dzieci zostało zabitych. Wiele osób odniosło rany.

do prze-

Po dwugodzinnej przerwie sąd okręgowy
przystąpił do dalszych rozpraw. Przesłuchi-

ze zwarjowanym

LONDYN,
28 XII. Donoszą
z
Mexiko City, że policja w ciągu 4-ch
godzin walczyła z umysłowo chorym

S INTA

WARSZAWA.
28.12. (PAT).
W dniu
dzisiejszym, przed Sądem
okregówym w
Warszawie rozpoczęła się sprawa Jerzego
Wojciechowskiego, ' emigranta rosyjskiego,
oskarżonego o zamach na życie p. Lizarewa
radcy handlowego poselstwa sowieckiego w
Warszawie w dniu 4 maja 1928 r. Wojciechowski ostatnio student, jako syn byłego
oficera gwardji carskiej, a następnie urzędnika rosyjskiego w zaborze rosyjskim, skazanego w roku 1919 na śmierć przez bol-

szewików

policji

oficerEm.

Proces Wojciechowskiego

metropolita

Serafim, człowiek energiczny,
pełen
inicjatywy. W Odesie,
gdzie także
spustoszenie wywołała swojego
czasu „Żywa Cierkiew*, doprowadza do
porządku stosunki arcybiskup
Ana-

XII. 28.

Przedłużenie ferminu
list kamdydafów
na
sądowych.

prawo-

wielu

opiera się niezbicie na fundamentach wano świadków. Między innemi zeznawał
M.S.Z. p.
kanonicznych.
Doniedawna
jeszcze naczelnik wydziału wschodniego
_ wbrew
oświadczając,
Tadeusz Hołówko
nie uznawało go w Rosji niemal całe twierdzeniom radcy poselstwa sowieckiego
że widzi oskarżortego po raz
duchowieństwo prawosławne
w nie- Kociubińskiego,
pierwszy.
у
AS
T

wicki skłonny jest do udzielania wolności tym wszystkim, którzy
w
pouważa, że wszystkie interesy klasowe muszą być podporządkowane głów- korze uznają Sergiusza. Ostatnio 12
nym celom odbudowy państwa żydowskiego.
więźniów duchownych Sołowok uznało metropolitę moskiewskiego
i zostało
wypuszczonych
na wolność.
Wszakże
trzech
kapłanów
Serjusza
WIEDEŃ, 28.XII. PAT. Dzienniki donoszą z Konstantynopola,
že
gubernator miasta zarządził przymusową mobilizację ludności w wieku od nie uznało, i nadal pozostaje w wię16 do 25 lat celem uczęszczania na naukę aliabetu łacińskiego.
Kurs po- zieniu.
4 miesiące.

Prześladowanych
sławną

jest do-

jakkolwiek

ni proces imigracji żydowskiej. Rewizjonizm domaga się utworzenia żydowskiej siły zbrojnej w Palestynie. Pod względem „społecznym
rewizjonizm

trwa

20

wych autorytetów
Cerkwi, autorytetów kanonicznych. Akcja w tym kierunku prowadzona zakulisowo, mniej
lub więcej znana,
posługuje się różnemi metodami. Na zewnątrz zaś podkreślić należy fakt, iż, o ile zwalczana jest intensywnie ogólnie biorąc religja, we wsi chłopskiej czy — ТаБгусе
robotniczej, o tyle władze
bolszewickie nie niszczą
bynajmniej kanonicznych;podstaw istnienia Cerkwi pra- wieniu swem Wojciechowski oświadczył, że
jest Rosjaninem i jakkolwiek urodził się na
wosławnej w Rosji wogóle.
terytorjum obecrtej Polski, nie przyjął obyDziś sytuacja tej Cerkwi jest na- watelstwa polskiego, a korzystał jedynie z
prawa azylu. Wojciechowski stwierdził, że
stępująca. „Miestobliustitielem patrjar- jest całkowicie i jedynie odpowiedzialny za
szawo Priestola“ jest, jak wiadomo, inkryminowany mu czyn.

woli. T. zn. wszyscy duchowni

w Wiedniu

wygłosił

dowodowego

sowy zwalczania autorytetów cerkiew- O ZAMACH NA DYGNITARZA SOWIECK.

dzę sowiecką.

28.12. (PAT). Ostatniej nocy, na gmach dziennika „Unione”*, wychodzącewłoskim, rzucona została bomba, która zniszczyła w dwóch miejscach mur

Kongres

na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem

go Synodu biskup Pitivim, b. więzień
Sołowiecki.

Meysztowicza

Ażeby tę sytuację w
całej pełni
zrozumięć, należy uprzytomnić
sobie
fakt, iż bolszewicka propaganda zmieniła z gruntu swój system dotychcza-

tychczas

oraz maszyny drukarskie i drzwi. Szkody są oceniane na 100 tysięcy franków. Wypadków
z ludźmi

fabryki.

Sowietów.

metropolita

TUNIS.
go w języku

całe

narodzeniowych w Rosji, nie od rzeczy jest zaznajomienie
się z ogólną
sytuacją Cerkwi Prawosławnej w gra-

ciągania

Wykrycie komunistycznej organizacji w Szawlach
KOWNO.

'chłopów,

trusty i t. d. Na tle wypadków Boże-

jedzenia—

LONDYN. 28.12. (PAT). Po raz pierwszy od 10 dni nastąpiło pogorszenie w .stanie zdrowia króla jerz:
Biuletyn ogłoszony dzisiaj podaje, że król nie czuł się tak dobrze, jak dnia poprzedniego. Zanotowano zmniejszenie się apetytu i nieznaczny upadek sił, jakkotwiek puls
jest nadal normalny. W komunikacie wydanym dzisiaj nad ranem podano, że jakkoliwek

Pogorszenie

jednoszpaltowy

lub nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie

Poważne naderwanie
autorytetów
t. zw. oficjalnie „sowietskawo „stroitelstwa', nad czem w tej chwili biada
prasa komunistyczna, przypisują czynniki rządowe
sowieckie
najbardziej
wpływowi religji, a że „religja - opjum
naroda", przeto zwalcza się ją wszyst-

zostało

wojsk rządowych—żądania powstań-

ców—abdykacja

Wiersz

Dzisiejsza sytuacja cerkwi w 595R.

uszkodzonych przez pociski. Jeden z krajowców, służących w poselstwie, z0stał zabity, zaś dwaj odnieśli poważne rany.
Obie strony usiłowały dla ochrony wykorzystać wysoki mur, otaczający zabudowania poselstwa. Położenie w Jallaabad pozostaje bez zmiiany.
MOSKWA. 28. 12. (PAT). Agencja Tass donosi z Kabulu, że oddziały
wojsk rządowych zajęły miasto Pagman i odrzuciły powstańców o 30 kim.
od Kabułu w kierunku Czarikara. Szpital wojskowy wpobliżu Bazibala oraz
szereg wsi w okolicach Kabulu zostały całkowicie zniszczone przez powstańców.

Inne

OGŁOSZEŃ:

numeru

NEW-DELHI. 28.12. (PAT. Według wiadomości z Aiganistanu powstań
cy zmienili jakoby bieg rzeki Salang poruszającej elektrownię, która dostarcza prąd dła Kabulu.
W dniach 25 i 26 bm. na wzgórzach wpobliżu Kabulu toczyły się zażar
te walki.

CENY

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń.

wszelkiej

działalności politycznej. Nigdy się nie
zgodzę

Kabul

:

Cziczerinem.

Redakcja rękopisów niezamówionych

gr.

tragi-

cznie zginął w roku ubiegłym w katastrofie lotniczej pod Hamburgiem był
ojcem polityki wschodniej Niemiec powojennych uważając za jej kamień węgielny zbliżenie Niemiec z Sowietami.
Opowiadanie barona Maltzahna z tego właśnie względu jest
szczególnie
ciekawe.
Według relacyj barona Maltzahna,
umowa z Rosją sowiecką była zdecydo
wana

Nr.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Perypefje wojny domowej w Afganisfanie

Ktoby
przypuszczał dziesięć
lat
temu, że nazwa drobnej mieściny stanie się historyczną ze względu na podpisanie w niej traktatu niemiecko - sowieckiego, który bez przesady można
powiedzieć, zakreślił pierwszy granice
nowej koniiguracji politycznej w Eropie. Ile razy się mówi o Rapallo zaw/
sze otacza je mgiełka tajemnicy, którą
czas powoli lecz stale wyświetla. Oto
- niedawno ukazały się pamiętniki b. am
basadora angielskiego lorda d'Abernona w Berlinie w których szczegółowo
opowiada o podpisaniu traktatu. Dzieje tego aktu dyplomatycznego spisane

|

łub

20

80259.

Historia Rapalle

|.

.

domu

Nr.

zostały z własnych

(

do

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe

Г
,

miesięczna

Gawędy

i

z rysunka

й

a
8
a

g

£

Ci cc
chunek Z
80

a

osenki

gr. 80.

volskie
okładka

Wł.

Syrokomli

J. Hoppena. Zł. 1.—
placą na poczcie па га-

1unta Nagrodzkiego w P.

„Nr. 80.224 Zt.3 i nadešlą swój
Otrzymają

wszystkie

3 ksią-

žeczk:
żadnej więcej dopłaty za
przesyłk, pocztową.
Ci zaś, którzy znajdą więcej ama-

torów pięknych czytanek i wpłacą ha

poczcie

należność

odrazu za

10 ksią-

a
i

żeczek (po kilka każdej) nietylko nie
oniosą żadnych kosztów przesyłki

5

żeczkę bezpłatnie.

g

ecz jeszcze otrzymają jedenastą ksiąAdres wydawcy:

ZYEMUNT

NAGRODZKI

Wilno, ul. Zawalna Nr. H-a.
Skład maszyn rolniczych. £— 689g
WY CE CZE ERY PE

9 LE US SY CT ES US

oj NAJLEPIZY S
LAŁIER DO PAZNOKŹJ

;

przeszło

Młodzieży

Polskiej

od

roku

w

Mł. Poi.

Ist.

Stowarzyszenie

Święcianach,

pomimo

niesprzyjających warunkach i przeszkodach
rozwija się i staje się
coraz
to
žywotniejszą placówką kulturalno - oświatową w
naszem mieście. Stowarzyszenie ma własnie
Ognisko w wynajętem lokalu,
które
zawdzięczając życzliwym jednostkom — jest
zaopatrzone w radjo i fortepian. W tym samym lokalu mieści się prócz tego parafjalna
bibljoteka im. św. Teresy, licząca przeszło
2 tys. tomów, z której młodzież korzysta bez
płatnie. W roku ubiegłym był uruchomiony
kurs introligatorstwa,
uczęszczany chętnie
przez druhny. W roku bieżącym Stowarzyszenie nabyło maszynę do szycia, wobec
czego został zorganizowany 4 mies. kurs
Szycia, kroju, haftu i innych robót ręcznych
Kurs jest prowadzony
przez wykwalifikowaną instruktoskę z Wilna i jest jednocześ-'
nie zapoczątkowaniem szwalni. która ma
być godziwem
źródłem dochodu dla młodzieży. Dziewczęta w liczbie 20 — garną
się do nauki i pracy z zapałem, pożałować
można jedynie że brak większego lokalu nie
pozwolił przyjąć na kurs wszystkie kandydatki, jakie się nań zgłosiły. Ilość ich około
40 — jest wymownym dowodem aktualności stworzenia podobnej placówki na naszym
terenie. Praca w szwalni wre od 8-eį rano do
6-ej wiecz z 2 godzinną przerwą na obiad.
Przyjmowane do roboty są suknie i okrycia
damskie, oraz wszelkie hafty i inne ozdobne roboty ręczne. Czas, poświęcony nauce
szycia schodzi nietylko pożytecznie, ale i
przyjemnie, gdyż urozmaicony jest radjem i
pogadankami z przezroczami. Można mieć
nadzieję, że społeczeństwo Święciańskie zechce podtrzymać placówkę, zasilając ją nietylko pracą lecz i moralnem poparciem. SMP
męskiej prowadzi w tym roku PW i oprócz
innych już istniejących sekcyj — zapoczątkowało pracę w warsztacie stolarskim.
Sympatyk.
—

Pijaństwo

na

wsi.

Kwestja

prohibi-

bicji sięga oczywiście do zamierzchłych,
łem

przysypanych

Rzymianie

stuleci.

przestrzegali

pijaństwo

py-

nau-

ką: „post vinum lac — testamentum fac! —
po winie — młeko — czyń testament...
Alkohol odnaleźli ludzie w sfermentowanym soku winogron, a potem zaczęli go wyrabiać z innych owoców, z różnych gatunków zbóż, z ryżu, wreszcie z kartofli. (pierwszą gorzelnię założono w Niemczech wr.

1750).
Przenoszę się jednak na grunt wileński
w dobie obecnej gdyż
kresowa wieś pod

względem pijaństwa pobija wszelki rekord.
Według statystyki naszej najmniej piją (myślę tu stale-o wsiach) wódki w Małapalsce,
następnie w Poznańskiem, więcej zaś w byłej Kongresówce, a najwięcej w Wileńszczyžnie. Tu każdy niemal gospodarz wracając
z targu wiezie ze sobą kilka butelek wódki.
Piją więc młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety przy pracy i zabawie, przy powitaniu i

żegnaniu,
nej

lub

weselach

przy

każdej

rodzinnej:

uroczystości

na Święta,

i pogrzebach.

na

Przy

kościel-

chrzcinach

każdej

okazji

występuje wódka na stół. A rzecz smutniejSza, iż piją też dziecil.. Stwierdziłem osobiście, iż na 100 dzieci w wieku szkolnym
jedno tylko nie znało smaku alkoholu. Jednego chłopca ojciec nabił nawet pasem, gdy
ten odmówił wypiciu wódki. Najbiedniejszy
to gospodarz lub najbardziej
skąpy, kiedy

na wesele przywiezie jeno 50 litrów gorzał-

ki. (Trzeba też wiedzieć, iż krewni, oraz
zaproszeni przyniosą drugie 50 litrów —

stop.

—

innej

na

wsi

Baczność więc posteruitko i akcyzy
deszła dobra pora do popisu!

‚

MICHALISZKI,

nie

- na-

„J. H.

pow. Wil.-Trocki.

— Niedola urzędnicza. Tak zwane dziś
modnie „zdobycze socjalne* znajdują swe
życiowe zastosowanie bardzo nłerównomiernie. O ile klasy, stanowiące ciemne masy
bez większych intellektualnych / własności,
znajdują chętnych obrońców i protektorów
— o tyle inteligencja pracująca nie
wabi
nikogo w swej obronie. Słychać ciągle o potrzebach pracowników rolnych — czy to w
postaci pieniężnego wynagrodzenia — czy

też

ich

potrzeb

mieszkaniowych,

—

nikt

jednak słówkiem nie wspomni w jakich warunkach materjalnych i mieszkaniowych pracuje urzędnik w naszych wsiach, miasteczkach, czy też stacjach kolejowych. Niedawno będąc przejazdem w Michaliszkach i załatwiając sprawę na poczcie
przekonałem
się o tem. Naczelnik miejscowej poczty dla
rodziny składającej się z ojca, matki i rocznego dziecka — ma klateczkę za przepie-

rzeniem

—

bez

Światła,

o tak

wilgotnych

ścianach, iż woda formalnie leje się na głowy. W tych warunkach hoduje się dziecko
— przyszły obywatel Polski! Nie będę wspominał o bardzo ciężkiej sytuacji materjalnej
— gdyż powszechnie wiadomem jest
jak
źle są opłacani funkcjonarjusze pocztowi —
zwracam jednak uwagę odpowiednich władz
— iż podobne traktowanie urzędnika,
który
tyle ofiarnej pracy wkłada dla państwa jest
wysoce demoralizujące. Przykład ten świadczy: iż głoszenie „zdobyczy socjalnych z
kieszeni cudzej zwykle popierane bywa —
ale milczy się gdy chodzi o kieszeń własną.
Przejezdny.

—

KRÓLEWSZCZYZNA.
władz kolejowych. Potącze-

Uwadze

BUKARESZT. 28.12. (PAT). Osoby, przybyłe w ostatnich dniach z Ukrainy do Besarabji, opowiadają przerażające rzeczy o głodzie, panującym w
tej części Rosji, a zwłaszcza w tak zwanej republice mołdawskiej, gdzie położenie ludności jest beznadziejne i gdzie wiele ludzi umiera z głodu.
W republice tej 752 majątki zostały rozgrabione przez zgłodniałą iudność. W Odesie, Mikołajewsku i Chersonie znajduje się obecnie około 200
tysięcy dzieci przywiezionych z okolic, opanowanych przez głód.
Większa część członków korpusu dyplomatycznego zmuszona jest sprowadzać zapasy żywności z zagranicy.

Wileńskiej
bezpośred-

niej komunikacji, który będąc typu z ubiegłego stulecia, zupełnie nie nadaje się
do
podróżowania w nocy w szczególności gdy
chodzi o drogę z Wilna do Królewszczyzny,

Parafjanowa,

Budsławia

t. j. wtedy —

ły —

bez

poduszkowych

ławek

sprawiają

i PIŚMIENNICTWO

Jana

wagon

gdy

Jeżeli

zaś

mieszany

znajdzie taki —

iż są kierunki
niej

zaliczyć

do

o to

tego

aby

II i III klasy,

„GAZETA

reprezentacyjne
wszelkie

należy

komunikacji

i —

Wilno

—

się

pogląd,

zapadłe,

przy

w

tek.

I jeszcze

tam

jeden

będzie

wagonik

ciekawy

tam

po-

„Handlarze
świąt Bożego

ci zaopatrzyli
Narodzenia w

lek jako nadliczbówkę,

się już z racji
dziesiątki bute-

by sprostać w zapo-

zapotrzebowaniu tej „aquae vitae",
Dodać również nałeży, że i ceny

w

|

każdej

ilości

sprzedaje

„Rolnik

podsko-

czą do góry (z 4-ch złotych na 5 zł. za bu-

į

'

Na Sylwestra

telef. 5-44,
Va a

EE

O

CZ

Świat książki.

A

A

A A

O

A

CO

A CO

A ZW M

swoją

objętość.
powojennego

1 część tego zeszytu przedstawi stan produkcji

rolnej niemieckiej po wojnie i jej technikę,
II część — organizację produkcji i zbytu oraz
organizację obrony inte resów rolniczych w stosunkach niemieckich.
będzie zawierał kilka„Zeszyt Niemiechi*
dziesiąt źródłowych prac oryginalnych oraz kilkaset ilustracyj.
„GAZETA

przez
Przedpłata

dowy.

z przes.

i dodatkami

od

Redakcji

й

i bez

od-

wejść

w grę,

ale

się

o władzę

świecką

głę-

wychowania,

niezniszczalny

O

te cechy

polskości

Gdy
czuwano

stali. —

różnice

te

nie

dogmatycznie.

więc

o dogmat

gdy zerwano

nie

dbano,

z legitymizmem

się do obowiązków

i nie pewzględem

Państwa Polskiego; gdy miano nadzieję zachować polską narodowość w pań
stwie rosyjskiem gdy nadzieja bogactw
i zaszczytów łączyła się z potrzebą 0parcia organizacji kościelnej o tron —
cóż mogła stać na przeszkodzie do zła
nia unitów ze schyzmą?
I kto wie, — może i to p. Charkie-

wicz odnajdzie —czy nie błyskał przed
oczami Siemaszki błędny ognik „pol--*
skiego prawosławia”, uiudna nadzieja
utrzymania się przy narodzie po zer-

4

waniu

było

z

państwem.

zapóźno,

czność,

Dopiero

okazało

wciągnięta

w

gdy

|

już

się że społe-

orbitę

państwo-

wości rosyjskiej
musiała powoli
spływać w ruskie narodowe morze.
Naród
nięte

i Państwo!

Dwie

—a przecie różne

tak zroś-

rzeczy. Weźmy

stosunek do tych dwu wartości u Tatara z pod Mińska czy szlachcica z pod
Orszy!. Nie umieli nawet po polsku.
Ale dość im było poznać na sztandarach znaki Rzeczypospolitej obojga narodów

—

by odrazu

chwycić

za broń,

by stanąć, jako pierwsi w pierwszym
szeregu. Spójrzmy na stosunek do obu
tych
rzeczy u mazurskiego
chłopa,
wspomnijmy o jego roli w powstaniach
o wyczekiwaniu raz na bolszewików,
to znowu na „cysarza'. I zobaczmy jak
ten chłop umiał bronić mowy, jak był
gotów umrzeć za polski pacierz.
Naród i Państwo. Temat ogromny,
temat który znowu stał się aktualnym
po odzyskaniu Państwa dzięki wysiłkom narodu. Temat zbyt obszerny na
notatkę

marginesową.

Wystarczy,

gdy

taka notatka skieruje myśl czytelnika
ku wielkim zagadnieniom stosunku Narodu i Państwa.
X. W.M.
PERTEOCEMIE:
TRZ
STT
STS

[Franciszek Kmietowicz
junior

ordynuje

wym

Krynica

w

—

sezonie

Zdrój,

zimo-

willa

„Kosynier“.

z

KUMULATO
R

R

D-ra POLLAKA

jest ideałem

Radjoamatora.

Przedstawicielstwo, fachowe ładowanie i naprawa

akumulatorów.

Michal GIRDA +.
Wilno, Szopena 8 (przy dworcu)

Bibljoteka|

[Fun

un",

A. G. SYRKINA, Wielka 14.

wykształ-

charakter naro-

Watykańskim,

Książki

w jęz.: polskim,

francuskim,

rosyjskim,

angielskim i niemieckim.

Wszystkie
A

nowości.

skiej był inny. Tkwiły w ich świadomości zadawnione pretensje do Rzplitej o nierówne traktowanie duchowieństwa łacińskiego i ruskiego, mieli
w
pamięci ruinę ostatnich zrębów Pań-

1 stycznia

stwa Polskiego; pogodzili się z tą ruiną. I zachowując przywiązanie do narodowości — wyrzekli się państwowości polskiej.

i Administracji:

ul. KOPERNIKA 30 parter,

pawstrzy-

Ale stosunek ich do państwowości pol-

przesyłana

kwartalna

były

Siemaszki

musiało

urodzenia,

zatarty,

nowozgłas. zającym się odbiorcom pia— póki zapas starczy —
styczeń bezpłatnie.

będzie

mo-

cenia, polskość w nich tkwiła jako nie-

ROLNICZA*
ma

że i ono

arcia

tek

TELEFON 58-42

B

14-95,
AC

znacznie

z nimi

bok. tkwiła w psychice nawet zjednoczonych z Rzymem katolików obrządku wschodniego. Ziarno bizantyjskiego cezaropapizmu wybujało, i zrodziło pokusę oparcia się e tron Imperatora Rosji.
A
Dlaczego tej pokusie nie sprzeciwiła się polskość Siemaszki i jego towarzyszy? Qui bene distinguit, bene
judicat, powiadają scholastycy.
Distinguo w Siemaszce i jego wspólnikach jego stosunek do narodu polskiego i da państwa polskiego. — Na sku-

- "OGRODNICZY,
PIŚMIENNICTWO
ORGANIZACJA PRACY w ROLNIC-

pówiękiszą

powinny

„karjera*

1

Relna“ bęzaś wszystPRZEGLĄD

jako

zeszyt, poświęcony
zobrazowaniu
rolnictwa niemieckiego:

WARSZAWA,

PIWO

polecamy

pomocy

W styczniu zostani: je wydany specjalny wielki

Adres

_____—‘

BROWARU

przy

1929 r. będzie wynosiła 25 zł. Nr. Rach. Czek. w P.K.O, 548.

--------------------------`

©

wychodziła

TWIE

J

Wileński" Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
147, w sktadach: Pacific Rossa i Sklep
Kalwaryjska 6.
—0

gospe-

Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich,

ROLNICZO
ROLNICZE

ogrzewany, że pasażerom zdaje się, iż trafili
do płekła. Termometrów co prawda niema,
więc trudno określić temperaturę, ale ponie-

|

Gospodarski*

„Inžynierja
miesięcznik,
kie pozostałe dodatki, a więc MLEKO,

zaby-

| KARTOFLE

„Poradnik

Radzie

dzie

waż para przechodzi pod ławkami — a warazem 100 litrów).
gonik jest mały i niski bez wentylatora —
W każdej też wsi istnieje w kilku nawet więc „niech sobie czytelnik dośpiewa jak wypunktach tajna sprzedaż wódki. Trzeba je- gleda podróżny. Prośby pasażerów o wstrzydnak nielada sprytu, by udowodnić lub zna- manie pary nigdy nie bywają uwzględniane

stępczości.

wszystkie gałęzie

warzystwie'
Rolniczem.
Od. Nowego Roku

jest tak

teźć u tych handlarzy wódkę. I to jest naj- przez służbę pociągu. Zresztą trudno się o
większa bolączka i to tchnęło mię do skreś- kogoś dopytać — rączki zaś regulujące zilenia niniejszej notatki. Jest to bowiem źródło mno i ciepło już nie robią na pasażerów żawszełkiego zła, jakie powstaje u nas w każ- dnego wrażenia.
Z. K.
dej wsi, dlatego też odnośne władze musz
V
m
sprawą nielegalnego wyszynku
zająć się [P 77722 7-2 22052 0
znacznie bliżej i przy pomocy zaufanych na
miejscu likwidować stanowczo gniazda prze-

uwzględnia

R Związku Ziemian w Warszawie, przy Związku
olskich Organizacyj Rolniczych i Centrałnem To-

bezpośred-

Zahacie

dzę

„DORADZTWO. PRAWNO - EKONOMICZNE”.
„DORADZTWO PRAWNO - EKONOMICZNE"
będzie prowadzone prz: y udziale najlepszych specjalistów, prawników i ekonomistów, skupionych

był

ciągu wieczorowym. Wagonik ten po wycofaniu radziłbym odesłać do
muzeum, gdyż
już dziś stanowić

ROLNICZA”

i napływającej

czyżby tylko samo nagie cyniczne prze
kupstwo prowadziło całą grupę unickich hierarchów ku schyzmie? Czy nie
było w.tej całej akcji jakiejś
myśli
przewodniej, jakiejś zasady, która podłana złotem i honorami, wydała owoc
zdrady? Czy nie było żadnego podkładu ideowego, żadnego
uzasadnienia
moralnego? Oto właściwie jądro zagad
nienia.
‚
Znając naturę ludzką
przypuścić
należy, że takie uzasadnienie istniało.
Postaramy się je odnaleźć.
Schyzma wchodnia, oparcia o Sto*cę Apostolską — pozbawiona, szu1 zawsze oparcia o tron. Ta potrze-

wiejskiego, zarówno ich technikę,
darstwa
jak
i stronę ekonomiczną, podaje obfite dane z życią
organizacyj społeczno-zawodowych, informacje podatkowe, porusza stale sprawy robotnicze, daje
systematyczny przegląd piśmiennictwa rolniczego,
w tem prasy ząwodowej polskieji zagranicznej;

z

pochodzenie,

stępstwa była zapewniona. Pieniądze?
Nie pamiętam, czy p. Charkiewicz znałazł dowody przekupstwa. A priori są

ROLNICZA“ w r. 1929 będzie wychodziła z dotychczasowym programem, ustalonym przez długoletnią tradycję, znacznie jednak rozszerzonym i
w powiększonej objętości.

prowadzi

rupiecia, do któ-

i wagonik

niem,

grona najwybitniejszych specjalistów.
Od Nowego Roku poza „Poradnikiem Gospodarskim", prowadzonym w dotychczasowym zakre-,
sie i sposobie, „Gazeta Rolnicza” wprowadza nowe
jego, ażne uzupełnienie

nie

to

to też

trzeba tylko zmienić

w które się wtyka

rych

potrzeba

chodzi

naczelną

Lutosławskiego

a urzędowy Związku Polskich Organizacyj Rolniczych
Ziemiańskich, Centralnego
ady Naczelnej
Organizącyj
Towarzystwa Rolniczego i Związku Ziemian w Warszawie.
„GAZETA

szlacheckie

dy polityczne

(redaktor — dyr. W, Sawicki)

redakcją

wraz

mać hierarchów unickich w ich drodze
ku schyzmie. Dlaczego nie powstrzymały?
Karjera osobista Siemaszki? Nikt
dziś tak nie zna Siemaszki i jego stosunków, jak p. Charkiewicz. Jego zda-

z dodatkami

1

nych — chociażby na tym samym odcinku,
gdyż pociąg, który idzie do Mołodeczna o
g. 3.30 po południu ma właśnie taki wy-

wagon,

ilustrowane

ROLNICZE
pod

noszonemi ławkami w pociągach krótkobież-

zmusza.

ISTNIENIA

ORGANIZACJA PRACY w RO LNICTWIE (redąktor — H.
Ohrt), INŻYNIERJA ROLNA (redaktor — prof. inż. St, Turczynowicz), MLEKO (redaktor— Z. Ihnatowicz), PRZEGLĄD
RÓLNICZO-OGRODNICZY (redaktor — prof. dr. M. Rożański)

istne tortury dla ludzi zmuszonych stale odbywać drogę do Wilna — a rozporządzających
jednym dniem dla załatwienia swych
spraw służbowych. Wiem, jaki mię zarzut
spotka: — kolej nie jest obowiązana myśleć
o spaniu pasażerów, na to są wagony sypialne. Uważałbym odpowiedź taką za słuszną,( o ilebym nie widział wagonów z pod-

godny

tygodniowe

nieraz

chownym

GAZETA R OLEICZA
Pismo

Litewskiem,

skiewszczyźnie. Słowem Polacy —propagujący, moskiewskie
prawosławie.
Jak to tłomaczyć?
Niedowiarstwo? Oczywiście musiało ono być najgłębszem podłożem całej
akcji Siemaszki i jego wspólników. Jednak brak wiary — to tylko brak zapory, a raczej brak jednej z zapór, stojących na drodze do likwidacji Unii.
Jeżeli nie względy religijne—to wzglę-

—
——
LL LLLITTLLLLLZLLLLL
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LXIX

X.

polska, zachodnia kultura; wykształcenie z Uniwersytetu. Wileńskiego, koleżeństwo filaretów, polskie talenty pisarskie, wreszcie przywiązanie da języka polskiego idące aż do wyszydzania ruszczyzny u przybywających
do
Żyrówic Moskali — z drugiej zaś strony akcja, niwecząca katolicyzm unitów
rwąca ich więzy ze wszystkiem
co
rzymskie, otwierające naroścież
bramy długowłosym, półazjatyckim
du-

kompromisowy projekt podwyższenia diet poselskich.
Przed głosowaniem Poincare, któ ry był przeciwny projektowi, opuścił salę obrad. Według
tego projektu,
diety
mają być podwyższone o
1250 fr. miesięcznie na koszta związan e z posiadaniem drugiego mieszkania w Paryżu.

gdy

podróż trwa prawie 10 godzin. Mały wagonik drugiej i trzeciej klasy, ciasne przedzia-

skie,

Senat uchwalił dodatek „mieszkaniowy'.
PARYŻ. 28.XII. Pat. Senat uchwalił
140 głosami
przeciwko 107

ROK

W.

autorem stajemy wobec
niepokojącej
zagadki: w jaki sposób ludzie jak Siemaszko i jego otoczenie — Polacy w
każdym calu — potrafili pchać unitów
ku prawosławiu? Z jednej strony pol-

Posłowie francusty mają pensję definitywnie powiększone

nie nasze z Wilnem pociągiem nocnym jak
w jedną tak i w drugą stronę wymaga zwró-

cenia uwagi władz naczelnych
Dyr. Kolejowej. Chodzi o wagon

ścielnejjw

borem

Słaba ich wiara zlekceważyła różZapraszamy

Sz. Publiczność dziś na otwarcie

Kino- Teatru

demonstrowany
A

warstw czytelników. Dość powiedzieć,
Nietylko
informowanie o ukazuże po dziesięciu latach istnienia pań- jacych się książkach,
nietylko bibljoCzasopismo,
poświęcone
zagadnie- stwa odrodzonego brak dotąd u nas grafja książki i jej krytyka -ale cała
niom czytelnictwa, krytyki, miłoś- tak podstawowej ustawy dla przysz- dziedzina kultury i techniki książki
nictwa,
zdobnictwa
oraz grafiki łości kultury narodowej, jak ustawy powinna się stać przedmiotem rzeczoo skarbie wej i krytycznej propagandy.
książki, Zeszyty 1—3 r. 1928, po- o bibljotekach gminnych,
święcone książce w Polsce Odrodzo- literatury i t. p.
Głęboko odczuwanej potrzebie tej
Dopóki książka u nas nie będzie zadość czynić bodaj zamierza
nej 1918—1928. Redaktor i wydawca
czasotłoczona w _ pięćdziesięciu tysiącach pismo, które niedawno się ukazało
Jakób Mortkowicz.
egzemplarzy, dopóty trzydziestomiljo- p. t. „Świat książki".
Jak
można
Po dobrze już spełnionej roli w nowy naród nie stanie obok kultural- wnioskować
z pośrednich
danych
Polsce
niewolnej
politycznie,
ma nie przodujących
narodów
świata. będzie to miesięcznik. - Zeszyt potrójksiążka polska wielką rolę do
spel- Aby odmierzyć
dystans,
jaki dzieli ny wynosi przeszło 60 stron. Skromnienia w Polsce odrodzonej.
nas od tego ideału, wystarczy stwier- ne to rozmiarami, ale jak na począNieraz o tem pisało się, jak cięż: dzić, że tylko
wyjątkowo
poczytne tek wystarczy. Bardzo
zato poważne
kie warunki
ogólne
towarzyszyły książki wyjątkowo
poczytnych auto* i pożywne w treści. Pierwsze wrażeprzenikaniu książki
polskiej do naj- rów drukowane
są u nas w pięciu nie, jakie
nasuwa
pismo—to jego
szerszych warstw czytelników nowych, tysiącach egzemplarzy.
bogactwo
artykułów
i rozpraw,
a
zmienionych do gruntu
psychicznie
Do ideału tego nie zbliży nas ani ubóstwo kroniki, sprawozdańi spraw
faktem najdonioślejszym w ostatnich reklama, ani nawet propaganda książ- bieżących. Cecha
to wszystkich pism
stu pięćdziesięciu
latach: wskrzesze- ki. Trzeba u podstaw zaradzić złemu: polskich —nierównomierność wyposaniem państwa polskiego.
stworzyć organizacyjne
fundamenty, żenia poszczególnych działów. Ale to
Wbrew zdanhiom optymistów słusz- na których zakwitnie produkcja książ- są mankamenty
drugorzędne, nieodniejszym wydaje się sąd,
Oparty na ki. Kiedy ustawa nakaże każdej gmi- łączne od wszelkich początków.
faktycznej obserwacji rynków księgar- nie nabywanie dzieł literatury pięknej
Zeszyty pierwsze, składające
się
skich i działalaości
wydawców, że i naukowej, kiedy z drugiej strony na ogólny obraz
książki polskiej
w
pojemność tych rynków i zbyt książki skasujemy wysiłek państwa na tępie- pierwszem dziesięcioleciu
Polski Odrow dzisiejszych
warunkach
znacznie nie
analiabetyzmu—będzie
można dzonej zostały
wyposażone
nietylko
się zmniejszyły, że się mniej
czyta, snuć horoskopy na przyszłość i ma- w pierwszorzędne
artykuły,
różnemi
niż dawniej i że wreszcie, książka nie rzyć, że nakłady dzieł literatury pięk- zresztą metodami
traktowane,
ale co
reprezentuje dziś w mniemaniu ogółu, nej skoczą z pięciu do pięćdziesięciu
ważniejsza, otrzymały bardzo sympatej wagi „i
tej doniosłości,
jaką tysięcy egzemplarzy.
tyczny charakter
przez
dyskretną...
piastowała dawniej, pod zaborami. To,
Bardzo
ważnym
warunkiem
w programowość.
Stanowi o niej artyże ruch wydawniczy na polu
szkol- racjonalnej—obok powyższych „rady- kuł Wincentego
Rzymowskiego p. t.
nych podręczników znacznie, stokrot- kalnych"
środków — propagandzie „Idea demokracji w powieści
nowonie wzrósł, nic a nic nie Świadczy na książki jest uwzględnienie,
możliwie czesnej", Motywem
naczelnym
tego
korzyść ogólnego
polepszenia
się pełne, zagadnień
kultury i techniki artykułu jest sparafrazowana
przez
warunków
wydawniczych
i zbytu książki.
Chestertona przypowieść,
że „łatwiej
książki.
4
:Dotychczasowe
wydawnictwa pol- wielbłądowi przejść przez
ucho igielPrzyczyny tego są dwojakiego ro- skie, poświęcone
książce — a było ne niż wielkiemu człowiekowi dostać
dzaju.
Popierwsze:
brak
poprostu tych perjodyków kilka — jednostron- się do królestwa
ziemskiego”. — „Oto
kultury czytelniczej i brak zaintereso- nie zwracały uwagę wyłącznie prawie
formuła—mówi Rzymowski—w której
wań intelektualnych w warunkach po- na informowanie czytelnika «o ukazu- zamknęła się,
istotnie,
estetyka
po:
wojennego obniżenia poziomu cywili- jących się dziełach wraz z podaniem wieści demokratycznej”.
zacyjnego; powtóre: z powodu niedo- ich krytyki. Ramy
tej
akcji
muszą
P. H. Radlińska w artykule „Książcierania
książki
do
najszerszych być stanowczo rozszerzone.
ka w wolnej
Polsce"
charakteryzuje

p. tt

"2

będzie

sr =

$WIATOWID
najnowszy

film obecnego

„Szaleństwo jednej nocy*

Mickiewicza 0.

a

Czopki he-

s (z

kogutkiem)

moroidalne „Varitol
usuwają
ból,
krwawienie,
swędzenie,
pieczenie,
zmniejszają guzy (żylaki).

sezonu

Sprzedają

aa

i składy

apteczne.

i

dwa zjawiska. Jedno—to niepomierne,
zdaniem autorki, rozszerzenie się rynku zbytu książki. Drugie—to
„zmiana w życiu umysłowem
i trudność
dostosowania się literatury do nowego rytmu”, O ile trafność
drugiego

Zawodziński wielkiemi rzutami syntetycznemi, namiętnie i często niesprapoezji współwiedliwie kreśli obraz
tej poezji
czesnej. Widzi na niebie
Tuwim,
konstelację siedmiu gwiazd:
Lechoń, Słonimski, Wierzyński, Iwasz:
spostrzeżenia jest bezsporną,
o
tyle kiewicz, Pawlikowska, Iłłakowiczówna.
trudno uznać słuszność pierwszego.
A oto próbka oryginalności
uzaMnie się wydaje, że rynki zbytu książ- sadnień Zawodzińskiego: Słonimski—
ki w wolnej Polsce bardzo zeszczup- „pozory
głośno
manifestowanego
laty. Zmienił się poprostu -charakter kosmopolityzmu nie przeszkadzają jei powołanie książki
dawniej a dziś i go głębokiej, wbrew samookreśleniom,
stąd wynikło zdetronizowanie—fatal- polskości, dowodem tego ostatecznym
ne w skutkach— książki z piedestału jego twórczość... najbardziej z całej
narodowego na poziom lektury
roz- poezji współczesnej leżąca w tradycji
rywkowej. Taki proces odbył się, nie- polskiej poezji romantycznej:
pokrestety, w mniemaniu
ogółu.
I nic to wieństwo z Mickiewiczem w
dozowanie pomogło, że zatarły, się granice niu subjektywizmu i objektywizmu, w
zaborów,
że książka
przestała być ustosunkowaniu żywiołów logiczności
czemś zakazanem i przešladowanem i muzyczności, w tematyce, w naturze
przez cenzurę, że powstała sieć księ- patosu"...
,
garni—rynek odbiorczy i zastępy czył jeszcze uwaga pro domo nostra
telnicze wyraźnie się zmniejszyły.
A Zawodziński twierdzi,
Wilnie
że w
jeżeli dodamy do tego „trudność do- dawni „Zdrojowcy”, wbrew tendencjom
stosowania się literatury do nowego aborygenów,
sobie solidne
„uwili
rytmu" życia - zrozumiemy jak ciężki gniazdko'. Dalibóg,
ze swiecą w rękryzys przechodzi książka polska.
ku trudno znaleźć w Wilnie zwolenniI dlatego ma głęboką, bardzo głę- ka dawnego „Zdroju* poznańskiego,
boką rację p. Jan Muszkowski, gdy w a chybaż Hulewicz dziś już znacznie
artykule swym p. t. „Ze Świata książ- odszedł od
ideałów
przejściowych
ki polskiej'* twierdzi,
że „najgodaiej- „Zdroju“? A jakich innych „sympatyszem uczczeniem dziesięciolecia Odro- ków' ma na myśli Zawodziński?
dzonej
Rzeczypospolitej"
byłoby uPiwiński zaczyna przegląd
powiechwalenie już na najbliższej sesji sej- Ści w latach 1918 —1928
od stwiermowej
ustawy o bibljotekach
gmin- dzenia, że najważniejszem
wydarzenych, „tak
pożądanych
warsztatów niem tych lat to dzień śmierci Żerompracy
umysłowej i wyrobienia
spe- skiego. Nikt mu nie dorównał
znałecznego dla miljonowych rzesz lud- czeniem i wpływem,
żaden z pisarzy
ności",
nie zajął dotąd jego miejsca. Daje
Dorobek dziesięciu lat niepodleg- autor dalej przegląd 42 autorów,
z
łości w poezji i w powieści oceniają których trzydziestu
najlepsze,
budzi
—każdy po swojemu—K. W. Zawo- zdaniem Piwińskiego, nadzieje. „Z podziński i L. Piwiński, Są to artykuły, wieścią polską—konkluduje—nie
jest
które każdemu miłośnikowi literatury tak źle, jakby się nieraz
wymogło
Sprawią prawdziwą rozkosz:
pełen
Piwińskiego
zachwy- dawać!* Artykuł
cą lub zirytują.
również oryginalnych nadświetleń (o

Barczu

Kadena,

o

stanowisku

Nał-

kowskiej we współczesnej powieści, o
Strugu i t. d.) daje dużo uciechy czytelnikowi: jest chwilami
wprost
zabawny! Ot, te choćby słowa krótkiej

przedmowy:

„W

zebranym

materjale

są z pewnością luki niemałe: zwłaszcza co do lat 1919
- 1920 i 1926
opieram się tylko na (zawodnej)
pamięci. Oczywiście są też opuszczenia
intencjonalne. W każdym razie żaden
z autorów pominiętych nie może mieć
pewności,

że pominięto

go

šwiado-

mie. Dotyczy to również pominiętych
utworów
pisarzy
uwzględnionych".
Albo doskonałe określenie wartości
indywidualnych czterech oto
pisarzy:
„Wielkiem powodzeniem
w najszerSzych kołach czytelników cieszy
się
obfita produkcja powieściowa
i no-welistyczna Kornela Makuszyńskiego,
Edwarda Ligockiego, Zdzisława Kleszczyńskiego i Stefana
Kiedrzyńskiego.

Pisarze ci, niepozbawieni

wnoszą
pisarskiej

jednak
nic

talentu, nie

do sztuki
nowego

powieścio-

i nie

stawiają

sobie innych zadań

ponad

sowanie

czytelnika. Osią-

gają

i zabawienie

to różnemi

stopniu.

drogami

Analizowanie

Ši

niejące

Stowarzyszenia

40

SE

były określone

m

Z życia

o mocy

Czytając świetne szkice p. Walerjana Charkiewicza o likwidacji Unji Ko-

ki

—

telkę,

piją).

uciekinierów z Ukrainy

zaintere-

i w różnym

tych różnic by.

łoby jednak pracą dosyć bezplodną“.

Dla próby poziomu i charakterystyki ogólnej pisma nowego — niech
te doskonałe cytaty wystarczą. Smiałość i oryginalność sądu niech nadal
będzie przestrzegana.
Е
Sygnalizując ukazanie się „Świata
książki” pozostaje
mu tylko
życzyć
pełnego powodzenia.
Do zasług wydawniczych p. J. Mortkowicza przyby-

=

ŚWIĘCIANY.

Wstrząsające opowiadanie

nice w nauce kościelnej; — pamiętajmy, że wszakże podówczas przed So-

wa nowa.

w.

Piotrowicz.

ocz

KRAJOWE

la marginesie siudjów p. Charkiewicza

o

ECHA

Głód i nędza w południowej Rosji

zo60

MENEM

Oficera Polskiego Garnizonu Wileńskiego

Zarząd Domu

tradycyjnym

>

urządza

zwyczajem

ul. Mickiewicza 13.

_ (w noc na 1-szy stycznia 1929 r.

można

otrzymać

m y ОНО
„kurjer GospodarZiecz
T-wa

komunikatu

(Według

Tegoroczne urodzaje Iiu mogą być
zakwalifikowane jako średnie. RozróżIniarniając dwa ważniejsze rejony
Brasławski,
skie: północny, powiaty
Świę-

i część

Postawski

Dziśnieński,

ciańskiego, woj. Wileńskiegoi południowy — powiat Wołożyński i północa część powiatu Lidzkiego, woj. Nowogródzkiego, — stwierdzimy,
południu len, aczkolwiek krótszy

niż

30

zaledwie

jednakże

i długie,

proc. tych lnów nie uległa uszkodzemroniu na skutek przedwczesnych
wydadzą
nie
zów. Uszkodzone Iny
szłachetnego włókna i mogą być prze-

czyli
robione tylko na „szarpaniec*,
„reissfłachs'. Wobec bardzo późnych

zbiorów tegorocznych na północy WiĄleūszczyzny i obawy mrozu i Śniegu,
zaledwie połowę całej zebranej słomy
Jnianej zdołano należycie wyrosić lub
Reszta słomy pozostanie
wymoczyć.

d owiosny. Wobec

w stanie surowym

sezon
tego przypuszczać należy, że
Iniany będzie miał okres trwania dłuż-

szy niż zazwyczaj i przeciągnie się do
czerwca roku 1929.
Konjunktura rynkowa dla polskielnianego w roku bieżącym

go nasienia

jest bardzo pomyślna. Na skutek spó„lata

i chłodnego

zasiewów

źnionych

skupywany

po

wanego

f.

Polsce,

w

sokie ceny. We

i w pierw-

wrześniu

szej połowie października cena na siemię nasienne w Rydze wynosiła 22
za
za tonnę. Po uwzględnieniu 1 I.
transport tonny włókna otrzymamy, w

/

||

pud

1

za

cenę

złote,

na

przeliczeniu

riasienia loco Wilno pónad 14 zł. Zaznaczyć należy, że poszukiwane jest

> — —

|

kiełkowania

mocy

rancję zachowania

716 wiosny: W końcu października i poCzątku listopada cena na suche nasienie nieco spadła, w każdym razie wasię

hą

dając się do przerobu na szlachetniejsze gatunki, uzyskiwało ostatnio cenę
na rynku w Postawach do 42 zł. Naogół ostatniemi czasy ceny na włókno
kształtowały się zwyżkowo. W Wołożyńskim rejonie cena za surowiec Iniany wahała się od 30 do 40 zł. za pud.
Rynkowej ceny na słomę Inianą nie
było, przy pojedyńczych tranzakcjach
płacono:

za słomę

około

ubie-

M

za pud.

zł.

13

nieroszoną

—

pud.

(—)

ECA OGAPISC DCEPOZZOECD

INFORMACJE.
Celem

uchronienia

zawodowemi,

oraz

celem

dostarczenia ludności miejskiej

chleba

centralne

w

roku

w warunkach,
higieny, wła-

ubiegłym

wydały

rozporządzenie o stosowaniu mechanicznych
urządzeń do przesiewania mąki, mieszania

pieczywo.
Rozporządzenie to weszło
dniem 25 maja r. b. i wymaga,

w życie
z
by urządze-

wojewódz-

w

nasienia

suchego

twach Wileńskiem i Nowogródzkiem
był stosunkowo niewielki i podług pro-

Wizorycznych obliczeń nie przekraczał

100 wagonów 15-tonnowych, przeto
ała się zaobserwować chęć eksportu

przed

wejściem

w

życie

wzmiankowanego

rozporządzenia, by zostały wyposażone w
urządzenia mechaniczne do dnia 25 listopada 1929 r.
й
Nie wszystkie jednak piekarnie, istniejące na terenie m. Wilna będą mogły zastosować się do tych przepisów, a to ze
względu na trudności sanitarne,
lokalowe,

kupców
zagranicę przez niesolidnych
Jednasienia.
mokrego
ych
prywatn
nakże, nasienie to nie zostało przyjęte ekonomiczne i t. p. i przez to samo będą
nieodpoprzez odbiorców i szereg transportów musiały być zlikwidowane, jako
mokrego

dze,

siemienia

bądź

to na

stoi bądź

to w Ry-

stacji granicznej

w

Turmontach. Jeden z tych transportów

został zwrócony do Wilna i tu zabezna
cen sprzedany do olejarni. Cena

siemię przemysłowe, a więc
waha się od 9 do 10 zł. za

i mokre,
pud loco

Wilno. Przy tych cenach już się nie
olejarni
kalkuluje sprowadzanie dla
siemienia

z Argentyny

Laplata),

(stan

gdy cena tego siemienia Wraz z transportem w Wilnie wynosi około 1 dol.

30 cent. za pud.
Ceny

ё

na włókno

nie skrystalizowały.

*

lniane jeszcze się

Naogół,

lepszego

wiadające

wymogom,

pomienionego

jedynem wyjściem będzie łączenie swych dotychczasowych drobnych warsztatów
—pie-

karskich w większe piekarnie mechaniczne,
udziałówe lab spółdzielcze. Tylko taka droga

przemyślana

uchroniłaby

i ugruntowana

piekarzy

przed

tak źle wyroszonej,

że

do

wszyst5.000
kredy-

tową na budowę większych piekarń mechanicznych.
Przeznaczony w roku bieżącym na ten
cel kredyt, Bank Gospodarstwa Krajowego
mają być wyasygnowane
dyty nowe.

chodzi ze słomy

zam-

dążąc

zmechanizowania piekarnictwa we
kich miastach, posiadających ponad
mieszkańców, przychodzi z pomocą

już

w zależności od zawartości paździerza
Brai gatunku włókna. W powiecie
sławskim włókno jest tak słabe i po-

zawczasu

skutkami

knięcia ich zakładów wadliwych.
Zaznaczyć należy, że Rząd,

czany jest gorszy gatunek włókna ze
słomy nienależycie wyroszonej i uszkodzonej przez mróz. Ceny rynkowe na

wahają
za pud

rozpo-

rządzenia. Dia takich piekarń, które nie będą mogły zastosować się do powyższego,

włókna na rynku ukazała się dotychczas bardzo mało, przeważnie dostar-

włókno w rejonie północnym
się od 6-iu do 42-ch złotych

wypłacił

Związkom,

które

zgłosiły się o pożyczki. W

gi

i ki

i

zawczasu

roku następnym

na

tenże

kupimy

cel

w

kre-

ła-

1000 I
NICZYNĘ
dunkach
wagonowych. Uprasza się o skłądanie
о-

fert tylko na pierwsze gatunki suchej
koniczyny i siana murożnego do Biura Reklamowego, Garbarska 1.

PIERWSZA PAROWO + MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY
%a

Ba

BIELIZNĘ

w Wilnie.
wszelkiego rodzaju w zakładzie

przy

Sztuka zł|gr
Koszulą

prasowana

na sztywno

Koszula dzienna niekrochmalona
Koszula nocna niekrochmalona
Półkoszulek sztywny
Półkoszulek miękki
Kolnierzyk sztywn:
Kolnierzyk migkki"
Para mankietów sztywnych

Para mankietów miękkich

1 —

—25
—25

—40

—25
—25
—15
—30

—20

Kalesony

—25

Koszulą damska nocna

—30

Koszula damska dzienna

Majtki

Halka

—25
—25

—30

Stanik

Biusthalter
hustki do

—20

nosa

Para skarpetek

—20
—5

—10

ara ponczoch

—15

brusy

—80

brusy na 6 osób

ną 12 osób

—40

Obrusy na 24 osób
Obrusy restauracyjne
Serwetki obiadowe

[i] Serwetki herbaciane

ulicy

Sztuka zł|gr
1 60
—25
—15

—5

Serwetki restauracyjne i fryzjer. —10
Kau
1—
Pokrowce

na kołdry

Prześcieradła

Prześcierądła

fryzjerskie

Kapka ną poduszkę

Poszewka
Jasiek

poduszkowa

Ręczniki

—50

—30

—20

1 50

—20
—10

—20

Fartuchy lekarskie i fryzjer.
—50
Firanki na jedno okno od 1 do 2 —

j Bielizna żołnierska niemaglowana 35 gr. za kig.
Bielizna szpitalna i przytułków
maglowana 45 gr. za klg.
Bielizna szpitalna i przytułków
magl. i pras. zwycz. 55 gr. za klg.

Bielizna z okolic może być przysłana pocztą
za zaliczeniem pocztowem.

że dnia

1 stycznia

i odsyłana będzie

NAARAAAAAAAARAABAABAAABAAA

ug

przyjaciół

Ciśnienie

ESY

XH

U. S. B.

|

3

Tendencja barometryczaa:
ciśnienia.

śnieg.

powodu

przedwczesnego

Persone! f, „Tektura“,

dzieci?

dzwiedzia

dżanie

mają

Bernardyński

iść nasze najmłodsze

zy

i wilgotny

i

Wzrost

Magistrat

Na
wyasy-

miejskich; 2) 2000 zł. Tal500 zł. związkowi pracy

Onegdaj wyjechali do Warszawy wice - prezydent miasta p. Czyż i szef sekcji finanso-

w sprawie

i za

Tylko Cielętnik jest

dzieci

pokryte

saneczkach

ze śródmieś-

śniegiem,

z małych

powiednich miejscach,

1) 2500 zł. na zakup 500 kg. tranu

wej ławnik p. Żejmo

na

pozwala sobie. na

Magistratu.

posiedzeniu

dla

re powinnoby się specjalnie

społecznej kobłet na utrzymanie ochronek.
— (0) Uregulowanie pożyczek miejskich.
uregulowa-

ale

krzyki

zjeż-

górek,

któ-

urządzić w od-

nadomiar

złego

i gburowate

za-

chowanie względem dzieci i ich opiekunek.
Szykany doprowadza do tego, ża posypuje
piaskiem jedyną górkę, z której można zje-

żdżać.

5

Ciekawem jest, jak długo zły humor strćża ogrodowego będzie zatruwał spacery dzie-

ci (które boją się go), i przeszkadzał i m w

zabawach koniecznych dla zdrowia. Należałoby wyjaśnić, czy Cielętnik jest ogrodem
przeznaczonym tylko dla żonłierzy i spaceru-

jących z ni mi dziewczyn,
się ogrodem dla dzieci?

— Koniiskata dziennika

czy też ma stać
Ww

„Nasza

Žižū“.

nia

Został skonfiskowany

przez Magistrat m. Wilna w dniu 17 grudnia

dnia dziennik rosyjski „Nasza Żiźń' za artykuły „Dwa obozy” i „Walka z prawosławiem”, jako kolidujące z art. 154 K.K. i art.
1 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o rozsiewaniu fałszywych wiadomości.

szeregu pożyczek miejskich.
— (0) Nowe miejsca dla zwożenia i skła
dania Śniegu. Wobec tego, że wyznaczone
rb. miejsca do zwożenia i składania czystego śniegu okazały się z niektórych wzgladów niepraktycznemi.
Magistrat
w dniu
wczorajszym zmienił swą uchwałę i wyznaczył miejsca następujące:
1) lewa strona rzeki Wilenki, między mostem Bernardyńskim a Zarzecznym, zsypując
śnieg
do Wilenki; 2) wylot ul. Gedymina,
zsypując śnieg do Wilji; 3) brzeg rzeki Wilji
za szpitalem Św. Jakóba, zsypując Śnieg do
Wilj. Wywozić i zsypywać śnieg wolno od
godz. 7-€j rano do
7-ej wiecz.
Co się zaś tyczy
śniegu zanfeczyszczonego, to takowy należy skierowywać na miejsca składania śmieci, wyznaczone poprzednio
przez Magistrat.

POCZTOWA.

— (o) Nowa taryfa pocztowa i telefoniczna. Na mocy rozporządzenia Min. Poczt
i Telegrafów z dnia 19 listopada rb., wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r. zmia-

pocztowej

i telefonicznej.

Zostaną wprowadzone następujące zmiany do taryfy pocztowej i opłatą za druki bez
adresów do 50 gr. wagi wynosić będzie 5
groszy. Jest to nowa forma przesyłek pocztowych, polegających na tem, że można do
danej miejscowości przesłać większą liczbę
druków dla pewnej określonej kategorji 0-

sób, naprzykład dła lekarzy, adwokatów, kup

ców i t.p., a poczta lokalna sama według posiadanych spisów rozda wymienione przesylki. Pozatem podwyższa się od 1 stycznia оpłatę za polecenie listów w obrocie wewnę-

trznym

z

jego

плу

po-

bie drzwi dobranym

dzenie na trawniki,

MIEJSKA.

na taryfy

współczucie

ro-

ją się rzeczy, w których wględnięcie prosimy
czynniki miarodajne. Stróż
bowiem nietylko
nie. pozwala no stawianie bałwanów , wcho-

(mami

dla dzieci ochron
mud Torze i 3)

szczere

Samoobrow Kaplicy

cia, to też schodzą się one tam ze wszystkich
stron. Cóż kiedy właśnie w Cielętniku dzie-

Maximum оа д064 -1- 1°С,

wczorajszem

nasze

zgonu córki

upośledzone pod względem spacerów. Chyba niema ińnęgo miasta prócz naszego, któreby nie miało ogrodu dla dzieci. Bo
gdzież

daleko dla małych nóżek.

Uwagi:
Pochmurno,
Minimum za dobę —: 19C.

Z

wyrażamy

— W Cielętniktu. Już kilkakrotnie pisališmy o tem, że dzieci w Wilnie są specjalnie

Południowo-zachodni

(0)

w

p. Prezesowi

M. BOHDANOWICZOWI

RÓŻNE

możliwym spacerem

8

gnował:

roku jako

Szy

1928 z.

| 748

|

lat 84.

i życzliwych pogrążona w glębo kim smutku

Szanownemu

Ostrobramskiej Msza św. ku uczczeniu
ległych członków Samoobrony.

meteorologiczne

z dnia 28 —

—

1929

cznicę 10-tą zajęcia Wilna przez
nę, odbędzie o godz. 8-ej rano

z 40 do 50 gr., a w

obrocie zagra-

—

Zaspy

śnieżne

Nr. 43 z dnia 25 gru-

zatamowały

podwyższa się z dniem 1 stycznia rozmowy
międzymiastowe. Za rozmowę trzyminutową
opłacać się będzie zależnie od odległości pomiędzy wywołującym i wywoływanym przeciętnie o 10 proc. więcej niż obecnie. Od powiednio do tego podwyższa się opłata za rozmowy pilne w godzinach od 21 do 8 rano,
prasowe i t.d.

ruch

po-

ciągu. Obfite opady śnieżne jakie zanotowano w przeciągu dni ubiegłych sprawiły niemało kłopotu władzom kolejowym. W wielu
miejscach zaspy Śnieżne uniemożliwiły wprost
normalne funkcjonowanie pociągów. Na odcinku Druja - Dukszty, pociąg zmuszony był

oczekiwać

przez

pogotowie

nie oczyściło

—

Reduta

sześć

godzin

toru

zanim

t.zw.

ze Śniegu.

TEATR

I MUZYKA.

na Pohułance.

Ostatnie

prze-

dstawienia „Uśmiechu losu". Dziś i jutro komedja W. Perzyńskiego „Uśmiech losu".

—„Potop*

siedem

obrazów

dramatycz-

nych z powieści H. Sienkiewicza. Dziś grane
będą obrazy dramatyczne „Potop”.
|
— Popołudniówki niedzielne. W _niedzielę o godz. 3 pp. będzie grane widowisko
jasełkowe „Betleem Polskie".
Ё
O godz. 5.30 — grana będzie krotochwi-

la W.

Rapackiego

„Ja tu rządzę".

— „Sylwester* w Teatrze Polskim. Teatr
Polski na poniedziałek 31 bm. przygotowuje
specjalny program oparty przedewszystkiem
na humorze i satyrze. Będzie to program niezmiernie ciekawy i bogaty, posiadający wiele aktualności.
Koniec programu (życzenia noworoczne)
oznaczono punktualnie na godz. 11.30 w.
— Poranek baletowy L. Sawinej - Dolskiej w Teatrze Polskim. W niedzielę 30 gru-

dnia o godz.

12.30 pp. odbędzie

się w Tea-

trze Polskim poranek baletowy Larisy Sawinej - Dolskieį oraz jej utalentowanej uczeni-

cy Doni Minkowicz. W programie:
Grieg, Glinka, Liszt, Mendelsohn,

wynosić 30 gr. za każde 100 zł. zadeklaro- Prisowski i inni. Ceny
wane.
Poranek wywołał
O ile chodzi o rozmowy telefoniczne, to Bilety już są do nabyci

Cichej 3, obok placu Orzeszkowej (dawniej zauł. Gazowy) tel. 14-172
CEN NIK:

krewnych,

szawie w dn. 29.12 2 8r. tradycyjną „Czarną kawę“ w salonach Kasyna Oficerskiego.
— W 10-tą rocznicę samoobrony Wileńskiej. Podaje się do wiadomości członków b.
Samoobrony Wileńskiej z roku 1918 - 1919

nicznym z 50 do 60 gr. Równocześnie podwyższa się opłaty
od recepisu oddawczego
przesyłek poste- restante i t.p. Wysokość ase
kuracji przy listach wartościowych
będzie

ZTUWYWWWWWYWWYWYWYWWYWWYWYSY
ч
PIERZE

Zach. sł. o g. 15 m. 39

Meteorologii

przeżywszy

RODZINA,

Tomasza
jutro
Sabina

i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach wytwarzających

rozporządzenia całkowicie już w chwili ich
uruchomienia. Piekarnie zaś, które
istniały

2apas

O czem zawiadamia

Wschód
sł. g. 7 m. 33

piekar-

przed

dze

wraz z pry-

29 Dzis

Zakładu

dnia 27 grudnia 1928 roku,

Eksportacja z domu żałoby (Mickiewicza 5) odbędzie się w sobotę 29 grudnia o godzinie 6 wieczór do kościołą
Św. Ducha. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o g. 10 rano, po którem odprowadzenie zwłok na Cmentarz Rossa.

SOBOTA

Spostrzeżenia

Św. Sakramentami.

cierpieniach zasnęła w Bogu

(RONIKA

Opad za do- )

skich

zdrowego wyprodukowanego
odopowiadających wymogom

Po długich

zimą JERU

robotników

chorobami

Opatrzona

mieszkaniem.
Oferty
nadsyłać:
Centralne
Biuro
Ogłoszeń L. Metzl i S-ka, WarszaM
wa, Jasna 17 sub: „Okazja”,

sprawie mechanizacji piekarnictwa. bęw mm

W

reilektantom

watnem

Temperatura J

nia piekarń, które zostaną uruchomione po
dniu 25 maja r. b. odpowiadały wymaganiom

Że czasie wynosiła 8—9 zł. Ponieważ

poważnym

3 zł.

roszoną 6 zł. za

randka 1 hr. Grabowskich Worosnakowa

(w Warszawie) jest do odstąpienia b.

stwier-

Elym róku cena za pud nasienia w tym

BUWYWYYWYWYWYWWYWYWGYW

|
|

gwa-

nasienie, dające

suche

wyłącznie

dawał

dzie się kalkulował, łącznie z kosztami przewozu 5—6 zł. za pud, — 45—
46 zł. za pud.
Włókno surowiec, na-

bardzo wy-

zań

płacąc

pud,

surowca,

za pud, zaś za.słomę

pow-

istniejący przeszło 30 lat, cieszy się
powodzeniem, wyposażony w bogate
inwestycje, odpowiadające
wymaganiom współczesnej dentystyki,
(ргаcownia techniczna na miejscu), położony w najlepszym
punkcie
stolicy

dzić należy, że nawet przy cenie 8 zł.
za pud trzeciego gatunku cena nie jest
zbyt niską, gdyż przy uzyskaniu
20
proc. produktu pud „reisstlachsu“ Бе-

go kraje te poszukują nasienia Inianego

z

angiel-

maszynie.

Taklad Iekarsko-dentystyczny,

„reisstlachsu“

zł. za

produktu

cze-

wobec

zupełnie,

prawie

16

na

stępne. Zapisy przyjmuje E. Marszałkiewicz w Wilnie ul. Mickiewicza 31. 4.

około 25—30 proc. produktu, zaś trzeci gatunek, za który cena
wynosiła
6—8 zł. za pud, wykazywał zaledwie
10—20 proc.
produktu.
Przyjmując
pod uwagę tak nikły procent uzyski-

- nasienie lniane na Łotwie i w Rosji nie CHWYTEM
dojrzało

—

też pisania

szechnej względnie 4 kl gimnazjum
konwersacje, ządania
szkolne, korespondencją
i tłomaczenia.
Lekcje
odbywają się wieczorem (dla początkujących udogodnienia).
Ceny przy”

iż na — 35—40 proc., drugi gatunek włókna

w
zwykle, to jednak, jako zebrany
czas i należycie wymoczony, może dać
pierwszorzędny - materjał na włókno.
Na północy Iny na pniu były bardzo
ładne

produktu

jako

niespodzianek.

języka

niemieckiego,

Przygotowania do 7 kl. szkoły

Lniarskiego w Wilnie).
nadaje się w najlepszym razie na „szar
paniec*.
Próby włókna, dokonywane
przez Centralę Spółdzielni
RolniczoHandlowych w Wilnie, wykazały, że
włókno pierwszego gatunku, na które
cena wynosiła od 22-ch do 26-ciu zł.
za pud, przy doczyszczeniu
dawało
gotowego

lekcji

za zaproszeniami

do dn. 21. XII. 28 r. codziennie od godziny 17—19.

Garnizonowem

Udzielam

waga.

skiego

dla Inu

rynkowe

Koniunktury

(

U

w Kasynie

Wsfęp

Wiele oryginalnych

Przygrywać będą 4 orkiestry.
Zaproszenia

Począfek o godz. Zd.

w gmachu Domu Oficera Polskiego

m

derobę

wartości

To

samo

kluczem skradziono gar

600

zł.

spotkało

4)

A. Mikulskiego

na sumę

400 zł. No

(Nie-

rynku

Ki-

jowskim włamano się do sklepu St. Szukiela.
rzez otwór w ścianie złodzieje wynieśli:

—

(Cenna

przesyłka.

„BŁ

“ „SZALENCY“ — (kino „Heijos“).
Szliśmy

na

ten

film —

wyznajmy

to

szczerze
—z pewnem uprzedzeniem i szeregiem wątpliwości wywołanych reminiscen

cjami pierwszych
polskich filmów

— jakże nieudolnych
patrjotycznych. Filmy

wyprowadzono

wyświetlane

kilku laty w Wilnie,

Ze

stajni

Gurwicza

1200: zł.

(Nowogródzka

bryczkę

i

Prócz tego zanotowano

uprzęż

30)

wartości

długi szereg mniej

szych kradzieży. Część sprawców

siedzi już

pod

wcześniej

czy

kluczem,

później

część

nie minie

przepija

łup,

ich jednak

więzienie.

OFIARY.
— Od
Romualda

JE ks. Arcybiskupa Metropolity
jałbrzykowskiego
zamiast wizyt

świątecznych i noworocznych:
1) na Dom Dzieciątka Jezus

2) na przytułek
ul „Wiwulskiego

3) na
złotych.
4) na
ubogiemi
5) na

ndla

towarzystwo

—

500

zł.

nieuleczalnych
100 zł.

Dobroczynności

Komitet

charytatywny

Macierz

Szkolną

100

opieki nad
100 zł.
100 zł.

— Na Macierz szkolną
zamiast
świątecznych i noworocznych:

życzeń

Bańkowski Witold — zł. 20, Bohuszewicz
Seweryn — zł. 5, Bułhakowie Jan i Anna —
zł. 10, Burhardt Aleksander — zł. 5, Cieszewski Witold — zł. 5, Czarnecki Edward dr. —
zł. 2, Desz Edward — zł. 25, Florczak Kazimierz — z.ł. 20, Jankowski Witold — zł.
5, Kiaksztowa Stanisława — zł. 10, Marcinowscy Kłemensostwo — zł. 25, Matyasz Jaromir — zł. 10, Mianowski Stanisław — zł.
18, Obertyński mjr. Szt. Gen. zł. 5, Olechnowicz Bronisław zł. 5, Raczkiewicz Władysław, Wojewoda zł. 30, Rutkiewicz
Józef—
2. 5, Słemiradzki Henryk zł. 10, Sopoćko Józef — zł. 5, Turski Zbigniew — zł. 5, Wierzyński Józef zł. 5, Węsławski Stanisław —
zł. 5, Wiścicki Jan — z. 15, Wismont Franciszek — zł. 10, Wołodźko Marjan — zł. 5,
Osiecimski Władysław — zł. 20, Pigoń Sta-

nisław Prorektor — zł. 5, Reuttówna Marja—

z. 30,80, Szwykowski Ludwik — zł. 10, Węsławski Witold dr. — zł. 5, Żejmo Mieczysław zł. 10. dr. Borowski Antoni — zł. 2,
Domański B. — zł. 2, Fedorowicz Zygmunt

kilku

przed

udanemi

epiżodami

i masą

—
ie,

poza

|

dobrych

chęci, przedstawiały się nader nieszczęśtiwie: niemożliwie
rozwiekła treść, ckliwy.
sentymentalizm, przeładowanie filmu posta-,
ciami drugorzędnemi, kiepska gra i jeszcze.

słabsze zdjęcia
lepsze!
mne

Tem

walczyły
ъ

przyjemniej

postępy

w nich ze sobą

bylo skonstatowač

kinematografji

©

ogro

polskiej,

która

wykazuje wzmiankowany przez nas obraz
„Szaleńcy*. Film ten sprawił nam rzetelną
niespodziankę: scenarjusz - zajmujący; zdję-

cia — wcale niezłe, a młejscami nawet bardzo dobre; gra artystów — umiejętna i staranna; niema tu wreszcie, wywołującego dozorjentację u widza, nadmiaru osób działających i cała akcja obraca się dokoło kilku postaci w sposób logiczny i przejrzysty.
2 poszczególnych epizodów najbardziej
się wyróżniają sceny rozgrywające się w
wielkopańskim dworze w Królestwie podczas
przymusowego
kwaterunku w nim rosyjskiego sztabu pułkowego. Sceny te, owiane
duchem takich utworów
Żeromskiego jax
„Wierna rzeka”, „Echa leśne* lub „Uroda
Życia”, zagrane są Świetnie, wywołując sze-

reg silnych emocyj u widza. Tak samo ef:ktowna jest scena potyczki
oddziałkiem legjonistów a
lerji rosyjskiej.

w lesie mię izy
patrolem kawa-

Wogóle środowisko legionowe — zostało
oddane bardzo realnie i starannie dając szereg doskonałych typów naszych „legunów*,

zarówno

inteligentów

charakterystyczną

le. Również

jak

trójką

i prostaczków

przyjaciół

na

dobre są postaci ze dworu:

z

cze-

©4-

ciec, córka i synek; zwłaszcza uroczo, jako
„panna ze dworu* wypadła córka w wyko-

naniu

Ireny

Gawęckiej.

Obraz „Szaleńcy, jako polski film propagandowy, mający
swym celem zobrazowa-

nie właściwego

ducha legionów, ich dziejów

i roli którą odegrały w odzyskaniu Nizpodlewhki Wojciech 2 zl., Iwaszkiewiczowa Marja głości przez naszą Ojczyznę — wyxonuje
— 2 zł, Jasiński Zbigniew — 5 zł, Judziłł swe zadanie w zupełności.
Jeśli można mieć jakie zastrzeżenia 10
Zygmunt — 5 zł., Karczewski Henryk — 5
zł. Korolec Józef — 100 zł., Kowalski -Ed- chyba to że w filmie propagando wym, wska
mund — 10 zł., Kowalski Franciszek — 9 zanemby było raczej zakończenie szczęślizł. Kownacki Piotr — 2 zł., Krassowski T. we niż tak jak to jest w obrazie „Szalency“
— 5 zł, Kubilus Stanisław 3 zł., Lewandow- —dramatyczne; tak samo „fasunek* krówki
żołnierzyków
niezbyt
chwalebnie
ski J. — I z. Łokuciewski Jan —2 zł., Ma- przez
świadczy o zdolnościach naszej intendentury!
lczewski Wiktor — 2 zł., Marcinowski AleJlustracja muzyczna zadawalnającz.
ksander — 5 zł,
Piłsudski Jan
—5 zł,
Wężyk - Rudzki J. 5 zł., Sopoćko [Józef 5 zł.,
Ata.
Zimmerman K. 5 zł., Kiersznowski Tadeusz
Aleksander zł. 10.
AN

—

1 zł, Folejewski Józef —

Chopin,
Szmidt, BONBONIERKA

5 zł., Gołębio-

>
CZEKOLADEB

od 50 gr
zainteresowanie
ie Teatru Pol-

RADJO.

Sobota

I KRADZIEŻE
Właścicielka

ekranie

15 kożuchów i 60 par butów. P. Grenkowiczową zam. przy ul. Wiłkomierskiej okradziono poważnie.

skiego.

WYPADKI

Na srehrnym

sk

WŁAJNE
/KLEPY

15.00 15.20:
fonowych.
15,45
15.20
i
„Znaczenie
odczyt.

dn. 29 grudnia

Transmisja

zadanie

plyt

z

Muzyka

1928

z

akcji

r.

gramo-

Warszawy:

misyjnej”

za słodyczami Dubczańska, doniosł.
że po rozpakowaniu prze:
i
15.45 — 16.10: Muzyka z płyt gramofoZAOPATRYWANE JĄ —
cukrowemi wysłanemi jej
я
nowych.
CODZIENNIE w /WIEZY TOWAR.
Y610 — 16,30:
firmę Goplana w Poznaniu
stwierdziła, że <w
Odczytanie programu
wewnątrz zamiast zamówionego towaru znaj
3
KOMUNIKATY.
i chwilka litewska.
dziennego
i
e. Policja prowadzi dochoZw. Kółeki
Komunikat
16.45:
1630
— Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wi
paczki wynosiła 250 zł.
Org Roln. z. Wil.
leńskiego L.O.P.P. podaje do wiadomości, że
— Pomyślne inkaso. Pola Rudnikowa wła
programu na
Odczynie
°
1645 - 17.10:
z dniem 1 stycznia 1929 r. Biuro Komitetu ścicielka sklepu udała się do biura jednego
nast. tydzień i komunikaty.
zostaje przeniesione do nowego lokalu przy z notarjuszy wileńskich w celu wykupienia
Orkiestry T-wa
RR NZPRPADDYZECY
17.35: Koacer
17.10
ul. Zawalnej Nr. 1.
wieksla. W tłoku jaki panował prz
okienku *
Spor
t
„Makabi*.
— Poranek kołendowy T-wa muzycznego jakiś sprytny złodziej wvciągnął jej 280 zł.
awy
OBWIESZCZENIE.
„Lutnia*, We
środę l-go stycznia 1929 r.
& 17.35 — 18.00: Transmisja z Warsz e
P. Rudnikowa nie wykupiła w:
tow sałi miejskiej (Ostrobramska 5) odbędzie miast sprytny. oprys.
„Artystyczne przechdzk i po Warszawi
załatwił pomyšlni
się poranek kolendowy z udziałem chóru mie inkaso.
Aukcjonista lzby Skarbowej w Wilnie Ch. odczyt.
sz
T-wa „Lutnia“ pod dyrekcją J. Leš18.00 — 18.25: Koncert Ork. Tow.Sport.
— Wiedział gdzie trafić. U wejścia do lo- Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030
nie
go oraz znanych solistów — Wandy kalu stacii Opieki nad Matką i Dzieckiem U.P.C. tudzież par. 33 Instrukcji o przymuHendrich i prof. Adama Ludwiga. Połowa „Kropla Mleka* przy ul. Wielkiej Nr. 46 zna- sowym sciąganiu opłat i podatków z dnia „Maikas! "18.40:
Audycja recytacyjna z
go zysku przeznacza się na odnowienie leziono miesięcznego chłopca głośno dopo- 17. 5. 26 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) cykłu „Nasi poeci regionalni".
I
Ostrobramskiej i kościoła św. Tere- minaiacego
18.40—19.05: Recital spiewaczy.
się o ciepłą kołyskę i kroplę mle- podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 31
odczyt.
sy. Początek o godz. 12.30 p.p.
„Murmanczycy“
10.05 - 19.30:
szczono go w przytułku Dzieciątka grudnia br. o godz. 11 rano w lokalu Sali
:
— Wielka zabawa taneczna. Dnia 29. 12.
10.30 20.00: Transmisja z Warszawy
Licytacyjnej w Wilnie przy ul. Wielkiej 66
rb. na cele kulturalno oświatowe Koło Mło- | Ё
“.
nika
okro
Radj
Harce złodziejskie
w okresie świąt. w terminie drugim odbędzie się sprzedaż
ska”.
dzieży im. Zawiszy Czarnego w Wilnie, u- Święta dały złodziejom różnych specjalno- 280.000 kopert, pudełek,
papieru i innych ”Чда%!:›го—го.%: Kukułka Wileń
Transmisja z Warsz.
rządza wielką zabawę taneczną w wytwor- Ści i autoramentu szerokie pole do popisu.
2030 — 2200:
materjałów piśmiennych oraz 3 dębowych
Bojomir
czyli
nej sali Kręgla, przy ul. Ludwisarskieį Nr. 4. Tu i ówdzie znalazło się mieszkanie pozosta- sklepowych lad należących
na Czartoryszynie
do Br. Papp i „Zamek
Początek o godzinie 8 w. do 4 rano. Wstęp wione, przez bawiących
się mieszkańców, Sp-a przy ul. św. Mikołaja Nr. 7 a oszaco- Wanada“ sztuka sceniczna.
1 zł. 50 gr.
23.30: Tr. z Warszawy: Komu22.00
bez opieki, tu i ówdzie „zawiany gość” prze- wanych na 2610 zł na pokrycie zaległości
— „Czarna Kawa". Zwyczajem lat и- dstawiał łatwy obiekt do obrobie
nikaty: oraz muzyka taneczna lub reatransU Dawi podatkowych.
bieglych Akademickie Koto Wilnian w War-da Szutana (Zawalna 10) otworz
misja ze stacyj zagranicznych.
Ch. - Smajkiewicz.
ZY S0-

Włesny

sklep

Wilno, ul. Miekiewicza 10

SŁOw e
Od

Heidi Kosmala | „„$ A

Dobór znakomitych maszyn.

SALA

kas

”

ul.

MŁOCARNIE
BUKOWNIKI
zbóż ozimych
TRIEURY doWAROTTA
TRESZCZOTKI
czyszczące

Ostrobramska ° 5.

Dziś!
KinoTeatr

motorowe

WICHTERLE

i KOVARZIK

$ILRIIGI

TEGO

gospodarskie „BRUNNER”
podsiewającem

2 sitem

lub pytlem
b-€LSS
е

poleca

DIE$LA

Nr.

11-a.

НН

MAT

=

Fab ryka

ksiąg

ul. Mickiewicza 22

i fisharmonje

Złote medale 3

Najwyższe nagrody na Targach
Północnych w Wilnie —

pP

K. Dąbrowska.

Zamkowa
7—1
czenie światłem:
.

TYT

GNET

narządów

tyczne

' НЧ

0816

[I
7

4

„

freriwun]

REKORDOWA

ZNIŻKA

OBECNIE:
1. PoDWOZIE

ЧА

didi

& 930-]

Limuzyna 4-oprzwiowa

„JEDAN“ й

JU MUZYNA 2-orzwiowA
с

Oto

polskiego

sensacja

największa

w

1929

„Coach A

rynku

7345-0

1463;

samochodowego

r.

GENERALNE
„Hudsexway* Tow.

Handlu

Eda buł akc b ddd dd do fok
'9 Tragiczna przygoda p. Molineau
— Jestem Feliks Czepel — przed|
stawił się przybyły, kłaniając się.
— ja nazywam się master Franciszek, a to mój przyjaciel master Rupert. Pan zapewne również zajmuje się
bezwstydnego
śledztwem w sprawie
morderstwa?

Wydawca

Mackiewicz.

Dramat

najwyższą nagrodę „Grand Prix“

DLA

pierwsza

brygada*

MŁODZIEŻY

w

DOZWOLONE.

odpowiedzialny

Witold

egzotycznego

Tańce

Kurjer“

NILSEN,

ogalisek.

Bogata

epopea

w

12 aktach

LIL DAGOVER

jest jubileuszowe

wystawa.

i urocza

dzieło

Melodje wschodnie

w

w BAGDADZIE.
12 akt. z życia

rol. głóNi
vały

CSRO

MA

namiętności!

RURIER

TAJRY

z krwawych

nego Z „Kurjerem

NIEWOLNICAMI
Dramat
erotyczny

egzotycznego Bagdadu. W
Frenest Torrence i William Collier.

ludzkich

Mozżuchina

MOZŻUCHIN,

„Tajny

GRETA

Najnowsza

dramat miłościi pożądania
Film

HANDEL

HAREĄŃU

kobieta wampir
Wschodu.

wschodu.

dni rewolucji

W rolach

tytułowych

AGNESPETERSEN

najnowszego

wydania
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nic wspól-1

Możność nabycia dużego, wygodnego
e
samochodu za stosunkowo nizką cenę

-

я__—.

d LOKALE
аеа ста

mieszkaniach,

zalet

cu

380 sążni

|
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plakw.,

;

| miast za 2500 do- i
larów
D. H.-K. „Zachęta

Mickiewicza
tel. 9-05.

151
0“

Szmochėd

spół-

dostępną

ceną

stanowi

idealny typ

i

Wszystkim tym warunkom odpowiada w
zupełności ostatni model samochodu Chevrolet, który mieści wygodnie pięć osób, nawet
tęgich i wysokiego wzrostu, gdyż wejście i
wyjście
z samochodu
ułatwiają szerokie
drzwiczki.

sprzedamy natych- |

8

z

maszyny.

i

o

przestronność
siedzeń,
wytworny
i oczywiście cenę. Połączenie tych

silnika,

wygląd

онн

| drewniany

Е
się

RZY wyborze samochodu należy brać pod
uwagę trwałość konstrukcji, wydajność

Dom

Mieszkanie
Budująca'

са

Pozatem

głębokie

siedzenia i nadzwyczaj

miękkie materacowanie dostosowane do linji
karoserji zapewniają
całkowitą
wygodę i
wypoczynek
podczas najdłuższej podróży.
Samochód Chevrolet nietylko pod wzgłędem
przestronności i wygody swej karoserji przewyższa wszystkie inne maszyny nabywane

po

tej

wiecz.

ВнЕ

=o skiego

ооа

г РОЗАОУ ;

—

praktyką

bankową i sterze rolniczo - gospodarczej
poszukuje stałej pra-

on

bowiem

oczywiście samochód Chevrolet, jak wszelkie
oraz wiele innych ulepszeń specjalnie wprowadzonych przez firmę General Motors.
Całość zaś składa się na idealny typ samochodu. który znajduje znacznie więcej chętnych nabywców, niż każdy inny. O prawdziwych wartościach tej maszyny można się łatwo
przekonać
podczas
próbnej przejażdżki u

zastępcy General Motors, Wysód Genera! Motors.

|

Wystawiamy na Powszechne) Wystawwie Krajowej w Poznaniu, w roku 1929.

Upoważnione

Zastępstwo

t

»AUTO:GARAŻE«, JAN SOBECKI,
Wilno,

Wileńska

26, tel. 4—51,

”

jų

Wszelkie

z dužą

handlową,

Posiada

inne drogie maszyny posiada: hamulce na
czterech kołach, filtr do powietrza i paliwa,

- ©

10 — 7.

cenie.

————

Rutynowany
BUCHALTER

samej

rozstaw kół na 2.705 metra, a zatem dłuższy,
niż każdy inny samochód w tej cenie. Przytem

dzielnia
przyjmie dwuosobowy, używaudziałowców. Wileń- ny sprzedaje się tanio
ska 15, Bank,
godz. Wiadomość: Dąbrow5—7

|

fa-

spraw

oszczędności
10kujemy
solidnie
pod
dobre
gwa-

rancje hipoteczne
i wekslowe
£by
się
na wyjazd. D H.-K. „Zachęta*
1,
; Wilno,
Dobroczynny Mickiewicza
že
zaułek Nr 2-a m. 3. tel. 9-05.
„Buchalter“.
* cy Za

Skromne

+ nagrodzenie.

wy:

Zgodził

4BARWAWAW
5 KUPNO | SPRZEDAŹ

k A

do sprzedania Z
lat
zatwierdzonemi
projektami
i kredytem B. G. Kr. Wilefska 15, Bank, godz.
5—7 więcz.
—0

Z7GUBY
Z

gubiono

Sedan 4-0 drzwiowy 13.450 Zł.
Loco Warszawa, łącznie z
podatkiem obrotowym

upowa-

żnienie na prawo
korzystania

unieważnia

się.

CHEVROLET

z

radja
za Nr 6337,
wyd.
przez
Urząd
Pocztowy
Wilno
i,
na imię Aleksandra
Budrys —Budrewicza,
-

a

GENERAL

MOTORS

W

POLSCE,

WARSZAWA

@

OE

O

— Niewinien! — krzyknął w pasji — rozkazał Czepel, — proszę jej polord Franciszek. Ten potwór ma być wiedzieć...
— Proszę natychmiast wprowadzić
niewinnym zbrodni. Gdyby nie było tu
ją tutaj, — przerwał ostro młody lord.
jego
zbrodni,
gdzieżby
się
podziała
pan
Ponieważ
—
.
Fillimoer
Czepel zawahał się, zdawało się,
po- żona?
wspólnego z policją, mogę więc
że
nie
wiedział, czy ma uciekać, czy
—
Właściwie...
niema
żadnych
dozamiaru
wiedzieć panu, że nie mam
Wreszcie padł na krzesło i zawodów,
że
ona...
że
ona
umarła...
zostać.
prowabędę
policją,
z
współpracować
marł
w
pozie niemej rozpaczy i bezsilLord
roześmiał
się
gorzko.
rękę.
poszukiwania na własną
dził
ności.
—
Więc
może
pan
przypuszcza,
bez policji.
Obejdę się
—_ Pan chce się obejść bez policji? że oni razem uciekli? —zapytał drwiąIV. Stempel pocztowy.
ze co.
— Tak, ja sam porachuję się
Do
gabinetu
weszły dwie damy w
—
Ale...
gdyby
udało
się
panu...
Bylebym
mordercą!
zwyrodniałym
i stara, druga
wysoka
Jedna
żałobie.
mógł wpaść na jakiś ślad wówczas... złapać go... czy.. czy pan pozwoli mu
średniego
wzrostu
i
lat.
Staruszka
miawyjaśnić
sprawę,
wytłomaczyć
się?
Przerwał i żeby opanować wzbuła
w
ręku
trąbkę
do
słuchania,
drugą
Nieprawdaż,
master
Franciszku?
kroi
rzenie, zaczął chodzić wielkiem
— Oczywiście,
krzyknął wście- zaś ręką opierała się na ramieniu młodkami po pokoju.
kle
Rupert,
—
ale
pierwiej
wyciągnie- szej damy, która była widocznie jej pazdła— Wówczas?... powtórzył
nią do towarzystwa. Twarz tej ostatmy
z
niego
duszę!
wionym głosem Czepel.
niej surowa i ponura z natury, rozjaCzepel
wstał
i
zwrócił
się
ku
Młodzieniec wyjął z kieszeni brośniała się w uśmiechu za każdym radrzwiom.
wning i gestem pełnym wyrazu, pogłazem, gdy łowiła na sobie
spojrzenie
jęknął,
—
przepraszam,
ja
Ja...
—
poczem
hnię,
dził jego zimną powierzc
starszej
pani.
Z
rozczulającą
pieczoło—
ale
muszę
coś
napisać.
schował go do kieszeni.
witością
usadowiła
staruszkę
w podwywrócił
nie
mało
0
Wychodząc
— Słowem, — dodał Rupert z okru
suniętym
przez
lorda
Franciszka
fotewchodził.
właśnie
który
policjanta,
moMolineau
—
cieństwem w głosie,
— Jakaś pani pragnie pana widzieć lu.
gdyż
że się uważać za szczęśliwca,
Staruszka była niezmiernie wzbubędzie wyprawiony na tamten Świat o — oznajmił policjant.
rzona.
Gdy_z piersi jej wyrwało
się
przerażony
—
Pani?
—
szepnął
spodzietego
się
niż
wiele wcześniej,
szlochanie, młodsza towarzyszka wyCzepel.
wa
jest jęła natychmiast chusteczkę i gładząc
— Nazwisko jej Macierson,
Czepel był tak zdumiony, że przez
łagodnie pomarszczone ręce, uspakaciotką
nieboszczki
pani
Molineau.
ani
ć
powiedzie
kilka minut nie mógł
jała ją. Poczem wskazała na siedzącą
—
Ciotka
pani
Molineau?
—
krzysłowa. Dopiero gdy opanował wzbuw fotelu, ruchem uroczystym i rzekła:
knął
Fillimoer.
rzenie zawołał:
— Miss Macferson.
— Tak sir.
— Mój Boże, a jeśli ten człowiek
Franciszek i Rupert ukłonili się Fe— Proszę jej tutaj nie wpuszczać,
jest niewinny?

Woydyłło.

Jerzy

p. t.

ten cios dla pani.

Redaktor

i „Złoty Medal“.

Сойтап

poczuł wielką sympatję do tego literata.

10 aktach.

gł.
Irena Gawecka,
Seansy o godz. 4-ej.

liks

raz naiwności, że Franciszek mimowoli

w

rol.

— Jaki zbrodniarz? — jęknął Czebierze pan udział w śledztwie jako iapel.
chowiec?
— Molineau— odrzekł Franciszek
Twarz jego miała tak szczery wynie ma nic

‚ — Szczerze mówiąc, nie mam nic
z tym fachem. Do zajęcia
wspólnego
się tą sprawą skłoniły mnie nader pobędę
ważne względy, o których nie
wspominał, mogę powiedzieć panu tylpoczem ko tyle i to w nadziei, że pan zachowa
kaszlać,
zaczął
Czepel
dopomożenia
ym:
to dla siebie, że chęć
rzekł głosem ochrypnięt
bodźcem
ym
s
główn
jest
nie
om
władz
ikarz.
dzienn
— Tak.. jako
brwi. mego działania.
Lord Fillimoer zmarszczył
Nie zdarzało mu się nigdy dotąd spot— Ach tak? — mruknął Czepel, nie
kać dziennikarza, pamiętał jednak, że mogąc ukryć zdumienia. — Więc a co
ojciec jego nie był przychylnie uspo- chodzi?
sobiony do tej kategorji ludzi. Jednak,
— O zemstę! — krzyknął młodzieponieważ od dzieciństwa przyzwycza- niec, usiłując bezskutecznie opanować
jony był do uprzejmego traktowania swe wzburzenie. Lecz oczy jego ciskaludzi niższego pochodzenia, podsunął ły błyskawice, a twarz zbladła śmierznajome- telnie. — Pan wybaczy, nie chciałem
grzecznie krzesło nawemu
widocz- pana przerazić, ale jestem zbyt wzbuuspokoił
ten
Gest
mu.
mniejszem rzony:
Z
Czepela.
nie Feliksa
spogląjuż nawet zainteresowaniem
— Nie... to nic nie szkodzi! — Wycorozrzu
i
dę
szufla
aną
wyłam
na
dał
szeptał Feliks Czepel, którego niepone papiery. Wkrótce rozmowa pomię- kój rósł coraz bardziej.
wielce
przyjęła
dzy trzema panami
nie
-— Chcemy żeby zbrodniarz
przyjazny ton.
rozdo
się
zał
wmies
—
kary!
ł
unikną
Pan Czepel nie był widocznie przyRupert
dotychczas
policji, mowy, milczący
jaźnie usposobiony względem
emu
dziwn
wie
cieka
się
ąc
lądaj
przyg
gdyż po kilku zdaniach zapytał:
i.
iekow
człow
czy
—- Рогмо! рап, 2е zapytam,
:
Stanistaw

+

rzajki, wypadanie włosów. Mickiewicza 46.
m. 6.
—

PRZEDSTAWICELSTWO:

Samochod. Sp. z ogr. odp., Gdańsk/Reitergasse 12-:5.

CLAUSTON.

Gabinet Kosme-

—н

ŻWAWAWAW

Wytwornia Limuzyna Essex Super Six
ZA DOL. 1.545 ??

Się

8 lat w jednych ręNowogrėdzka
fach,
—0
28 m. 11.

—wrzóz: Nzяisżr MutszerkaŚmiałowska

kits dek ika Ai SAAB ns AAA A AAA

Т
s

aga:

sprzedaje
milijnych
się sklep spożywczy,
prosperujący,
dobrze

:
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POLSKiEGO.
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Baczność!

88

piegi, wagry,
ЧАЧА УА УАЧ Р szczki,
łupież, brodawki, ku-

ЧА

30.

Z powodu

mm
AMUSZERKI

198

ul. Mickiewicza 24,
tel. 277.

OE

Czar

Iwana

utwór

"a
Wstrząsający

kosmetyka

ET

Zeldowiczowa

SAMOCHODÓW „ESSEX”
RYNKU

i

lekarska. Wilno, Wi—+
leńska 33 m. 1.

mass
cd 12—2i Od 4-%, Ak TN

Bacha

(sztuczne słońce górskie)i elektrycznością

(ajatermia)
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STOPER

weneryczne,

SPECJALNA MONTOWNIA
DLA

premjera!

przepych

od 11—12 4
nowy
lampowy
i od 5—6.
Choroby
radjowy. Wiaaparat
skórne, leczenie wło- domość
adminiw
sów, operacje kosme- stracji „Stowa“.
—O

AE

у ЧЧ УРА

а

lampa

gg

„„$SZALEŃCYĆ

„My

dramacie

PERŁĄ

|

Sprzedaje

przyjmuje

A

УР

7 УЕА АРАЧЕ ЧГ

lux,

LeSol-

=

DOKTÓR

NA
RA
КЕ, НАк

dziny przyjęć 5—7 pp.
|

Wielka

Hawzyłkiewiczowa

aw

Dr.

z cyklu

i Ronald

PEBETEATEWTZA

D.ZEbDOWIEZ

Ordynator
Szpitala
Sawicz, choroby skórne, weneryczne,
_go-

Wschodniej

=

PSA

i Marjan CZAUSKI.

na ekranie
wnych: ulubienica mężczyzn,

r „Mada“

—ul.Što Jariska1

moczowych, od 9
—1, od 5—8 wiecz.

* Cena abonamentu z dostawą zł. 6.—
Zamawiać. można w. Wilnie w. Przedst. Aj. Wsch.
ul. Mickiewicza 4 — 6.

Kobusz

i poświęcenia

Dziś!

S-ka Akc. „Papier“ ul. Zawalna 11

chor.

Mydavniciuo niezbędne w każdem przedsiębiorstw.

АР ЭуИ уч

4

„

syfilis,

jędyne codzienne pismo gospodarcze w Polsce. Ingormuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych

bin

s

R LEKARZE Ę

[GAZETA HANDLOOAĘ
Ч

pierwszorzędne księgi handlowe wszelkich
rodzajów.
Do nakrycia w sk ładzie: Fabrycznym — ul. Subocz 4
W. Borkowski—
ul. Mickiewicza 5
oraz w Firmach:

MWAWAWE— DOKTOR

RASUZZOSOSROKOREZROWURUDZRZNABNESEENNK

Ajencji

miłości

Dziśl Wielka uroczysta
Turcja
i Persja

WIELKA;42.

pa

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6.
Wie Iki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów,
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe.

Wydawnictwo

dramat

Poleca

a

a

Fortepiany, pianina

E

Początek
O g. 2, 4, 6,
Film ten podziwiać będzie całe Wilno.
Publiczność
o przybycie na
8.15, 10.20. Dyrekcja uprasza Sz.
15 minut przed rozpoczęciem seansów. Ceny normalne.
Bilety honorowe nieważne.

Kino „Pietadily“

handlowych;

„WILJA“
BRUZGBEZZANZKSOGADZGSZEKOZCEBZSNNANESDZASNEJ

8

„KOCHANKÓWIE"

„POLONIA“

opracowania projektów
w Stoczni
Gdańsku wzgl. jej oddziale:
11 m. 5, tel. 99-18.
informuje firma Sz. Rudomiński, iz

J. DERCZAŃSKI

ZKE ZAK

Zawalna

Ė

film, który zdobył w Paryżu

w przebojowym

Zygmunt Nagrodzki
Wiino,

Pierwszy polski

Vilma Banky

KINO

gazem ssanym, świetlnym i ziemnym.

Żądajcie bezpłatnego
Gdańskiej w
Warszawa, jasną
Na okręg Wil no
no, Zawalna 28.

E

Od 25-go grudnia ŚWIĄTECZNY
PROGRAM. Film z
wytwórni
„United
Artists".
„Grupy wielkich gwiazd
ekranu",
W rolach głównych: Najpiękniejsza para
kochanków filmowych

budowy leżącej i stojącej. odznaczone na Targach
Północnych w Wilnie wielkim medalem złotym,
jak również wy=
URZĄDZENIA
próbowane
w dob roci SILNIKI GAZOWE,
NA GAZ SSANY oraz SILNIKI ZMIENNE
do napędu ropą,

i trieury do siemienia
Inianego

SZUL

Potężny

38.

Bezsprężarkowe

i jarych

M

WIELKA PARADA POLSKI

„Neliós”

Wileńska

tarki do koniczyny
patent ROHOWSKIEGO

MŁYNY

MIEJSKA

3, 41/2 i 6 koni mech.

o sile 11/2,

|»)

Cudowne obrazy i zdjęcia. Świetna reżyserja. Przepyszny zespół artystów. Obrona Paryża,
pochód samochodów, miotacze ognia — wszystkie
Sceny przejmujące i wspaniałe,
Tyle poezji i piękna, tyle wzruszeń
i namiętności nie zawierał jeszcze żaden film
W rolach głównych: JANET GAYNOR i CHARLES
FARRELL.
Reżyserował:
FRANK
BORZAGE. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej.
Następny program: „DLA SZCZĘŚCIA DZIECKA".

Kulturalno-Oświatowy

„MUNKTELLS"
MOTORY-TRAKTORY
do ropy naftowej

MOTORY RSS

dnia 25 do 30 grudnia 1928 г. włącznie będzie wyświetlany najwspanialszy film sezonu

Jrukarnia

Czepel

twarz.

zaczął

drżeć

i odwrócił

, —Z całej duszy współczujemy pani. — wyrzekł poważnie
lord Fillimoer, — rozumiemy, jak ciężkim by:
Mis Macterson skierowała ku towarzyszce koniec swej trąbki.
— Co mówi ten pan? — zapytała
bezdźwięcznym głosem.
—

Mówi,

że

rozumie,

jak. ciężkim

był ten cios dla pani.
Staruszka westchnęła i smutnie pokiwała głową.
— I pomyśleć tylko, że to ona miała być moją spadkobierczynią!

— Czyż tak? — zdziwił się, pełen a
i

współczucia lord. Podszedł do staruszki i nachylił się podnosząc

głos, by le-

piej być słyszanym i rzekł:
— Pani pozwoli mi...
Nagle Feliks Czepel zerwał się .
fotela, odepchnął lorda Franciszka
chwytając w obie ręce trąbkę
rzekł.
nie podnosząc głosu:
-— Droga pani, zapewniam panią,
że w całej tej sprawie kryje się jakaś
tajemnica, że popełniono błąd i wszystko opiera sie na nieporozumieniu.

„Wydawnictwo

(0:

©. №)

Wileńskie' ul. Kwaszelna 23,

^

G

