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Rewolucyjna robońfa. 
Istniejący w Wilnie o dwuch lat, jako ekspozytura PPS, na wieś 

związek zawodowy robotników rolnych ebejmuje swą dzislalncė ią woje- 

wó 'ztwa Wileńskie, Nowogródzkie i Połeskie. Głównym kierownikiem 

gnuncjacjach widzimy opozycję, lecz akcji jest obecny kandydat na posła, główny instruktor Bronisław Załę- 

poza miezbędnemi frazesami należą- Ski. W poszczególnych powiatach trzech województw wsch daich znajdu- 

cemi już do liurgiki secjal stycznej ią się oddziały związku. które prowadzą agitację wśród t. zw. ordynarju: 

nie widzimy roboty rewolucyjnej, Na- Szy i małorolnych. Bazą agitacyjną związku jest Wilao, które etrzymuje 

tomiast nie znaczy to, sby tam, gdzie bezpośrednie instrukcje z centrali związku w Warszawie, na której czele 

ku temu jest grunt podatny P' P. S stoi b. poseł Kwapński, Województwo Wileńskie „poucza” 25 instrukte- 
nie prowadziła roboty rewolucyjnej. rów związku, którzy p otrzymaniu wskazówek z centrali objeżdżają wieś, 

Takim ośrodkiem pėlbelszewizmu I Liczba ta na okres wyborczy podobno zostaje zwiększona. 

rewolucjomzmu był swego czatu (e- IRON WNRCZNNAM KNT COGTZWCZCNOROA ORO ZKZEE 

аеч Pała rea + so. КОН rozpoczną się rokowania Baranowicze i Polesie. Teraz w spo- 
sób niesłychanie gw łtowny, rewolu- 

© występuje PPS ua gruucie“ vi: Gra na zwłokę p. Voldemarasa. 
leńikiego związku robotaków rol- BERLIN 3-! (tel: wł,) „Vossische Zetung” donosi z Kowna na pód- 

mych. : stawie informacji litewskich kół urzędowych, że termia rokowań polsko- 

istnieje przepis, że każde zebra- litewskich jest jeszcz- zugtłaie nieokreślony. Koła kowitńskis są zdania, 

nie polityczne powinno być zameldo- że rokowania z Polską rozpoczną się nie w styczniu lecz dopiero póź ią 

wane odnośnej wł:dzy. Należy z ca* wiosną. Premjer Voldemaras — zdanism ker.spondenta dziennika—prze- 

łym naciskiem zwrócić uwagę naszej dewszystkiem chce przeforsować projekt o zmianie ustawy konstytucyjnej 

isc „tę PolityGOSEWOREY + zawierający zwrot ogłaszający Wilno stelicą Litwy, aby przez przyjęcie tego 

8 ua żawoloniga o. н projektu zadokumentować że Ltwa niema zamiaru pod żadnym warun- 

Es mų eCbymėją эна klem wyrzekać się Wilna i że przyszłość tego miasta ma pozostać nadał 
ych telduoków. Wileński OE. głównem zagadnieniem polityki litewskiej. 
świązek robotników rolaych posiada Jak twierdzi korespondent Voss. Zig. koła polityczne Kowna ocenisją 
Sis ilość objegdzaczy: "Objet- bardzo pesymistycznie widoki rokowań polsko-litewskich. Koła te podno- 

age Iii" greyleżdte do Pra szą zarzut przeciwko Polsce, że rząd polski tol:ruje w dalszym ciągu 

noszkiukiego, waywą robotajków istnienie band na linji demarkacyjnej. Koła kowieńskie zarzucają Polsce 
DR oich' mowo nic šią ma- naruszenie umów granicznych. Komunikat oficjalny rządu litewskiego ma 
jaca wspólnego z rolnictwem, acz stwierdzać, że znowu jakiś oddział partyzancki polski dokonał rzekemo 

aw a cha ge, ape sa 2 week poztieztych. Pozatem zaś ministerstwo spraw wewnętrznych Litwy ogłasza, że 
4 rolas> > poza zarzeka ruch emigracji ltewskiej w Wilnie, popierany jest w dalszym ciągu przez 
dla kościoła i ksęty mowy te 0ЫЕ - Polskę. Dlsze zarzuty dotyczą szkół litewskich na Wileńszczyźnie, które 

so tao „sda > dotychczas miały być nieotwarte, oraz sprawy aresztowanych przez władze 

marsz. Piłsudskim nie mówi się ina- ojskie księży ltewskich, z pośród których dopiero dwuch miało być 
czej jak „zdrojca”. Zewsząd doCHÓ- uwolnionych. Z powyższych powodów koła litewskie uważają, że narazie 

p VAL 24 Tabolik z gay: WB nie megą zająć stanowiska bardzo pojednawczego. Korespondent wyciąga 
Po dsk mao z tych informacyj wniosek, że atmosf<ra „pojednawcza wytworzona pe 

rokowaniach genewskich, obecnie pogorszyła sią znacznie I dlatego teź 

nadchodzące rokowania nalsży traktować pesymistycznie. 

oswobodziciela jest zdziwiony takiemi 

O spław na Niemnie. 

przemówieniami swoich opiekunów. 
D.iwi go także swoboda z którą 

agent związku robotników rolnych 
Iży premiera, rząd i ministrów, BERUIN, 3—1. Pat, Warszawski atm mm V »ssische Z 

„ mawia w ołuższym artykule sprawę otwarcia spławu drzewa na Niemnie. 
o = pP TTL Zalegalizowanie aka = gran cy polsko-litewskiej—pisze korespon- 

stąpieniach agentów związku rebotni- Gent niewiele korzyści przyniesie handlarzom drz wa, gdyż drzewo mie 
ków rolnych densszą nam przede- może być tak jak dawniej spławianie po Nemnie do Kłejpedy, Wpraw- 
wszystkiem ze Ś więciańskiego okręgu dzie rząd kowień”ki wyraźnie zobowiązał się wydzć zezwolenie na to, ale 
wyborczego. Podobne wystąsenia Odnośne Ra: gn aeiego mz » waż uva- 

„ żają za niewystarczające, a to z tego powedu że nie daje ano najelemen= 
Biromady dezetjeatowaly ludność, sły > kada Bawet ochrony prawnej na ebszarze litewskim przesyłkom nas 
sząc te swobodne lżenia ludność nie leżącym do firm polskich To też zmiana stosunków może być najważ- 
wiedziała co można, a co nie można, niejsza ze stanow'ska gospedarczego w rokowaniach golsko-1.tewskich, 
mie wiedziała czy jest władza, czy które rozpocząć się mają w styczniu. : 
niema władzy, czy tę władzę należy Powtłując sią na argumenty prasy polskiej, która stwierdza, że Pol- 
szanewać, czy też nie, Śygnalizowane 5 5 NiE może być bardzo zainteresowana etwarciem żeglugi po Nemnie 
pe - B 1 2е ze stanowiska polskiego nal żałoby raczej życzyć sobie, aby wywóz 

tam popisy agentów związku Zawo- grzęwa zorganizowany został do G ańska jak również aby drzewo nie- 
dowegó robetników rolnych niczem obrobione ne było wywożone w takej ilości zagranicę jek detychezas, 
nie różnią od wystąpień Hromady. korespondent oświadcza, że golski przetwórczy przemysł drzewny obawia 
Dają one władzom całkowitą podsta» Się nadmiernego wywozu drzewa nieobrebionego, ponieważ spowodować 
wę do rozwiązania tej organizacji na by to musiało zmniejszenie sią zapasów oraz podwyższenie cen surowca 
32 8 8 Właściciele lasów natomiast witają, ze zrozumiały h powodów, wszel- 

naszych terenach. kie ulgi wywczowe oraz akcję zmierzalącą do poparc a ctn rynkowych 
Keżdy członek szanownego) zwią- drzewa z radcścią Na pytanie, jaki interes gospoderczy Litwa miałaby w 

zku zaopatrzony jest w cztrwoną le- tem, by otworzyć Niemen dla spławu drzewa z Polski, korespondent Vo88, 
gitymację z nadpisami „proletarjusze Ztg. odpowieda, żę L'twa niewiele troszczyła się dotychczas o rozkwit go” 
wszystkich krajów..." į inne Boz spodarczy Kłajpedy, a zwłaszcza tamtejszej luinoś:i niemieckiej. Rabuako- 

> ы S SUSE Aa gospodarka w latach ostatnich doprowadziła do niezwykłego zubeże- mami przypominającemi frazeologię 7 nia crzewostanu na Litwie. 
za kordonu sowieckiego. Wskazuje W Polsce, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w pewnej 
to na wyraźnie partyjny charakter mierze chroni drzewostau. Pozatem rezerwy leśne są tu o wiele większe. 
związku zawodowego robotników rol. Największy interes w otwarciu spławu drzewa na Nemnie ma pol tyka go- 
nych. Ale właśnie u nas prócz te spodarcza Niemiec. Zabezpieczenie ródeł surowca najbliżej Prus Wschode 
AM, p £O nich połcżanych i zabezpieczenie przystępu do daleko pcłsżunych lasów 

char:kteru partyjnego, należy pad rosyjskich, które wkrótce musiałyby być wciągnięte w obszar ekspioatacy|- 
kreślć charakter rewolucyjny tego ny, jest jedoym z najbardziej skuiecznych sposobów udzielenia poparcia 
związku. Musimy tu wspomnieć na prowiacji której przemysł prawie całkowicie opiera się na przetwarzaniu 

pEwną analogję. Oto Wyzwolenie z drzewa, dla której uprzemysłowienie, obok akcji osadniczej, posiada naj- 
maszych obszarów dało przeważnie ważniejsze znaczenie o ile chodzi o podniesienie stanu ludności. 

ludzi, którzy poszli do N. P. Ch. lub 
* komunistów. Oto Polesie, jako posła 

z P.P. S$. dało takiego Wolickiego. 

Nowy spór w Kłajpedzie. 
BERLIN, 3,1 PAT, Deutsche Allgemeine Zeitung donosi z 

Kłejped , że pomiędzy gubernatorem Kłajpedy a sejmik em kł-j. 
Obawiamy się także, że gdyby P.P.S. pedzk m wybuchł n: nowo s:ór o interpr t cję art. 12 st.tutu 
poszła z akcją wyborczą, zwłaszcza 
w otoczeniu takich haseł jakie się 

deklamuje wobec fornali, to także 

kłajped:ki go. Artykuł ten regulu'e sprawę obrad sejmiku Po- 
dobny spór w roku ub. doprow dł do ro.wiązania s jmiku, 

sprezentowałaby nam jakiegoś krypto: 
komunistę. 

D:ennik podkreśla, że przy obecnym konfl kcie rozgrywać się 
będze tak samo jak w roku zeszłym kwestja bytu sejmiku klaj- 

W każdym razie Uważamy, żę 

poszczególni ziemianie, jak I organie 

pedzkiego. 

zacje ziemieńskie mają nietylko pra- 

wo, lecz leży na nich obowiązek pod- 

jęcia walki z tą propagandą anty-spo: 
łeczną, anty-rządową i rewolucyjną, 
Związek robotników rolaych ma bro» 

nić interesów  fornali, — lecz w rze- 
£zywistości chodzi mu o odbywanie re- 
wolucjonizujących zebrań. Tę rzecz 
trzeba jasno powiedzieć i wyciągnąć 
2 tego jasne, wyreźae, obywatelskie 
I męskie kensekwencje. — М. 

  

Prasa P.P.S. i ergany centralne 

tej partji zachowują opozycyjne wo- 
bec rządu stanowisko, W cf cjalnych 

Smetona ułaskawił skazanych. 
Z Kowna donoszą: Prezydent Litwy Smetona ułaskawił 

dwóch Polaków Swobodzńsk:go i Kaniawską, skszanych na karę 
śmierci, zam en ając im k«rę na dożywotne w €zin e. 

Trudny poród gabinetu łotewskiego. 
RYGA, 3—|. Pat. Holcmanis prowadzi w imieniu socjalistów mini- 

malistów w dalszym ciągu rokowania mające na celu utworzenie nowej 
kesl'cji lewicowej. Holcmanis prosił © przedłużenie do czwartku terminu 
udzielenia prezydentowi republiki odpowiedzi. 

Międzynarodowa banda fałszerzy paszportów. 
BERLIN, 3 |. Pat. Policja aresztowała 5 osobników należących do 

międzynarodowej bandy fałszerzy paszpertów polskich I niemieckich. 

W sprzedaży detziicznej cena pojsdzńczeęgo n—w 30 groszy. 
Opłata posztowa SiczQzona ryssaułtem 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
BRODNO — Piac Batorego 8 
BAMIER KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BiDA — ul, Majora Mackiawieza 63 

*wrasz. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimętro: 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 ew 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabejowe o 

STOŁPCE — u! Pisudskiego 
ST. SWIĘCIANY — ul Вупек 9 

Syfuacja przedwyborcza. 
Pe pokoju zawartym w Brześciu 

Litewskim przez hr. Czernina, jeden 
z U rsńców, poseł do wiedeńskiej 

Reichsrat powiedział; «koło polskie 
po raz pierwszy w życiu budzi we 

mnie współczucie — tak jest znęka- 

nt», Koło polskie, które prowadziło 
trad; cylną ausircfilską politykę, isto- 
tnie mogło być znękane rezultatem 
pokoju Brzeskiego, który tak zdra- 
dził ioteresa polskie. Podobnie jest 
dziś w Warszawie ze związkiem  lu- 

dowo-narodowym. Tradycyjnie liczyło 
to ugrupowanie na pieniądze kół 

gospodarczych, na pieniądze ziemiań- 

skie. Dziś o tych pieniądzach da sią 
powiedzieć, że albo są ola endeków 

niepewne. albo są dla endeków stra- 
cene. To też znękanie i depresja 
związku ludowo-narodowego w War- 

szawie jest niezwykła, a miarą jest 

choćby wiadomość, że wybierają się 

endecy tak skonstruować swą listę, 

aby również w roli «prorządowego» 
ugrupowania wystąpić, 

Pozatem blok polityczny do któ: 
rego dążyli kierewnicy Zw, lud.-naro- 
dowego do skutku nie dochodzi. W 
Plaście układy z endekami. spotykają 

na energiczny sprzeciw marsz. Rataja. 
Chadecja rozmawia z wielu ugrupo* 

waniami, ale słychać, że jej kierowni* 
cy ogłaszają, że rozmowy ze Związ- 
kiem ludowo-narodowym właśnie u- 
ważają za wykluczone. Podobne sta- 

nowisko zajmują katolickoludowi. 
lm dalej jednak od centrum, od 

tych pr ygnębiających  wiadomcści 
nękających endecję, — tem więcej 

nadrabiają endecy miną. Pomime więc 

listu xx. Bskuoów wzywającego do 
jedności, potrafili zerwać tę jedność 
na tym jedynym terenie, gdzie była 

0a możliwa, to jest na wschodzie 
mianowicie we Lwowie, gdzie z winy 

endecji szlachetna inicjatywa wojewo- 

dy Borkowskiego  Urzeczywistnioną 

nia została. Przykładem podobnym 
moglibyśmy służyć i z innej jeszcze 

dzielaicy. Zdaje się, że na tem 

«nadrabianiu miną» i ma tych zerwa- 
niach wyjdą endecy, jak Zabłocki na 

mydle. 
Stronnictwo Chrześcijeńskiej De- 

mokracji dość dziwną prowadzi poli- 

tykę. Dość często słychać w War- 
szawie: «Chadecy rekują z tym, albo 

z owym». Chadecy chętni są istotnić 

do wszelkich rozmów w bardzo 'skraj- 

nych nawet kierunkach. Wyrzekają 

się wspólnoty z emdekamis W  Po- 
znańskiem zdecydowane już jst na« 
wet, że z endekaimi nie pójdą. J :dno- 

cześnie słychać o Dem. Narodowych 

z Wilna, którzy podejmują się i0z- 
mów także i imieniem chadecji w 

okręgach północnych, twierdząc, że 

w tych okręgach napewno chadecja 
mie odstąpi endecji. P,saliśmy uż w 
Słowie e tak dziwnem zjawisku par- 
tyjaego współdziałania, jakie mało 

miejsce na nieliczńem zresztą i bez 
większego znaczenia zebraniu w Li- 
dzie, tylko z tego wzgłędu interesu. 

jacem, żs podaje w wątpliwość czy 
centrala Chrześcijańskiej Demokracji 
w Warszawie może się wogóle zo- 
bowiązywać imieniem swych oddzia 
łów prowincjonalnych. %yjaśnienie 

kwestji tej aiesubordynacji, względnie 

tej autokefalji chadeckiej leży prze” 
dewszystkiem w interesie samej cen- 

trali stronnictwa Chrześcjańsko De- 
mokratycznego w Warszawie. Trud- 
no jest bowiem prowadzić pertrak* 
tacje z centralą, z zarządem skero 
się nie wie, czy prowincja będzie te 
układy honorować,. względnie czy się 
już nie zaangażowała w innym kic» 3 
runku. 

Na lewicy duże szanse ma P.P-S, 
— ale nie tak duże jak przy „wybo- 
rach miejskich w Warszawie i Łodzi, 
gdy tak się zdarzyło, że listy skrajnej 
lewicy socjalisty znej cboluzewików) 
były unieważnione, Dziś P. P, S, bę- 
dą walczyli na dwa fronty, — jako 
parija Opozycyjua Zz rządowym naogół 
nastrojem mag, i z ekstrawagancją ko+ 
munistów, jake socjal-oportuaiści. N + 

gdy się nie Jękamy udzisłu komu- 

nistów w Sejmie. Przeciwnie tych 
kilkunastu komuristów, którzy zasia» 
dają na ławach poselskich, demaskuje 
raczej znikomość wpływów komuni- 
stycznych na masy, 

Bezpartyjną lista współpracy z 
rządem ma swój sekret, ktorego nie 

p:trzeba nawet opatentowywać, gdyż 

i tak inne stronnictwa skorzystać z 
tego nie mogą. Oto układanie tu per- 
sonalji pozostawiono inicjatorom tej 
Isty, to jest niewielkiemu gronu osób, 

do którego wchodzi pułk, Sławek, 
polityk powszechay budzący szacunek 

ze względu na prawość sweso cha- 
rakteru Personalja te będą ujawnione 
w ostatniej chwili, —przynajmniej taka 
jest dziś tendecja  organizaterów. 
Dzieje się to tak dlatego, że „z góry* 

jest wskazówka, aby unikano wpre- 
wadzania na listy różnych esobisto- 
ści posiadających lokalne, czy też 
partyjae wpływy, lecz obarczonych 
również, grzeszkami na sumieniu, Beze 
partyjna lista ma się składać jedynie 
z ludzi wolnych od zarzutów o 

charakterze etycznym, Odkrycie tej 
listy dopiero w ostatniej chwili ma 
się przyczynić do tego aby takie oso- 
bistości wpływowe lecz niepożądane 
zawczasu tie robiły hałasów na swo- 
ich terenach i odrazu nie psuły ro- 
boty. 

Lista rządowa więc tem będzie 
się różniła od arki Noctgo, że nia 
będzie miała zwierząt nieczystych— 
żart na stronę, gdyż uweżimy taki 
właśnie środek, sekret za bardzo słusz- 
nie pomyślany. Szanse licty bezpartyj 

nej współpracy z rządem są bardzo 

duże. N:leży przypuszczać, że nie 
będzie w Polsce okręgu, w którym 
nie zdobędzie ona jednego lub dwuch 

mandatów. w niektórych ekręgach pe 
kilka. W Galicji Wschodniej wszyst. 
kie głosy polskie na nią padną. Wo- 

gėle we wszystkich sferach zaczyna. 
Jac od robotników, a kończąc na mil- 
jonerach tak wszyscy mają dosyć 
partyjnictwa, we wszystkich sferach 

tak są zadowoleni ze stanu wewnętcz- 

nego Polski, że umiejętnie rzucone 
hasło: „Niech żyje Płsudski* i „precz 
z partjami* może dać nawet duże in 

plus niespodzianki w rezultatach. 

Obrady konserwatystów _ miały 
miejsce w poniedziałek 2 stycznia w 

pałacu ks. Radziw lła. Referentem sy- 
tuacji przedwybcorczej był gospodarz 
ks. Janusz Radziwiłł, którego talert 

polityczny podziwiać należy. Atuty 
konserwatystów polegają na tem, że 

wyłoniony przez sfery gospodarcze 
komitet idzie ręka w rękę z  konser- 

watystami — solidarneść tu jest zu- 

pełaa. Drugim atutem jest Poznańskie, 
gdz e blok tworzony przez konserwa- 

tystów pierwszorzędne rokuje nadzie- 

je, gdzie tylko ten blok może zostać 
zwycięzcą w walce z każdem ugru- 

powaniem wyborczem. W tych wa- 
runkach należy też przewidywać, że 
iw przyszłym S:jmie konserwatyści 
dużą odegrają rolę. Tembardziej, że 
w przyszłym Sejmie nie „ilość” lecz 
„łakość'* posiadać będzie znaczenie, 
Rządy się przecież ni» zmienią przez 

wybeęry 4 marca, lecz do głesu 
dojdą nowi posłowie: Ich stesunek 
Iczbowy do siebie będzie mniej 
znaczył, aniżeli talenta jednostek. Cat. 

Prezydjum Zrzeszenia sędziów 
u min Meysztowicza, 

WARSZAWA, 3 —|. Pat. W dniu 
b. m. p. mioister sprawiedliwości 

Meysztowicz przy jął na dłuższej audjen- 
cji delegację prezydjum zarządu głów-' 
nego zrzeszenia sędziów i prokurato* 
rów w osobach pp. sędziego Sądu 
Najwyższego Ignacego  Blińskiego, 
sędziego Najwyższego trybunału admi. 
nisiracyjnego dr. a Morawskiego 
oraz wiceprezesa Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie Feliksa Dutkiewicza, 
którzy przedstawili p. ministrowi sze- 
reg spraw, dotyczących sądownictwa, 
omawiając szczegółowo sprawę upe- 
sażenia sędziów i prokuratorów, 

ŚWIR — ul 3-go Maja В 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mieklewicyz 24 

fednuszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 grosz 
u-ch świątecznych oraz z oo 0 25 proc drożej. Zagraniczne й 

dao drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 

Za i przeciw. 
Foseł Harwat do Rygi? 

„ Wobec przewidzianego, a podobno już 
definitywnie załatwionepo, us ąpienia do+ 
tychczasowego posła w Rydze p Łukasie- 
wicza, krążą pogłoski, iż na wąkujące ta 
stanowisko Mienowany być ma poseł polski 
w Rewiu B Harwat. 

Poseł Harwat pozostawał od dłuższego 
czasu w Rewlu, gdzie dzięki wybitnym 
zdolncściom osobistym, wyrobionym  sta- 
sunkom, zdoł ł utrzymać tradycyjną przy- 
jazń polsko estońs<a, datującą się od Czasii 
wojen niepodjegłościowych. 

W ten sposób posiad-liśmy nad Bałty- 
kiem placówkę, która na całokształt naszej 
bałtyckiej polityki posiadała nieraz wpływ 
zbawienny, wobec porażek odniesionych w 
Rydze, 

Machiavellizm nadto chytry. 
Nawet czasy przedwyborcze nie upraw- 

nia'ą do tak grubych kłamstw, jakie popełe 
nia wczorzjszy Kurjer Wileński w artykule 
rzekomego swego Rzymskiego koresponden- 
ta. List episkop:tu polskiego tniał być wy. dany za wskazówką W»tykanu, bo Waty- 
kan taksamio chce potęp Ć endecję jak Acfion 
Frangaise Od początku do kofica blaga nie 
meją a За grosz sensu. Istotnie L'Ąction po. 
tępiona zostąła za swój nacjonajszm i isto- 
tnie nacjonalizm taki sam mieści sę w dok- 
trynach endeckich, Ale nic tek blasku praw» 
dy nie przyćmiewa, jak mieszanie jej z bla: 
gą i kłamstwem. List episkopatu polskiego 
nie był wywołany wskazówką Watykanu, 
list episkopatu właśnie nic nie ma wspólne: 

jo z globalną, Światową polityką S'olicy 
postolskiej, przeciwnie list Episkopatu wy- 

wcełany był w:g ędami najzupełniej zespolo* 
remi ze wzęlę ami miejscowemi. Jeśli Kur* 
jerowi W ileńskiemu się zdaje, że dorósł do 
roll Macbiaveilego, to się myl. Lepiej by 
robł gdyby przestał udaw:6 Osservafore 
Romano (oficjalny organ kardynata s. kreta* 
rza siaau) i nfe wdawał w sprawy, w kió- 
rych wygląda jak niedźwiedź smorgoński 
udający Markiza. Sądzimy, że porównaniem 
tem nie cbrazimy szanownej redąkcj, która” 
by zapewno z chęcią ch. Ć w skóry smorgoń" 
skie się zaszyła, aby tylko za ludzi miejsco- 
wych módz uchodzić, 

" Awanse generałów. 
W. poniedziałek ukazał się Dziennik 

Personalny Nr 1, zawierający zarządzenie 
Prezydenta Rzplitej, kontragygnowane przez 
Marszałka Pilsudskiego, jakó ministra spraw 
wojskowych, dotyczące awansów generałów 
1 pułkowników. 

Nadano 3 stopnie generałów dywizjł, 
14 — generałów brygady, 19 — pułcowni- 
ków piechoty, 13 — pułzowników kawalerji, 
10 — pułkowników artylerji, 4 — pulkowai- 
ków inżynierji, dalej 2 — iutendentów, 40— 
lekarzy, 2 — weterynarzy, 5 — w korpusie 
gą Owym, 

Generałami dywizji mianowani zostali 
generałowie brygad: Juljnsz  Rómmeq, ins. 
pektor armji Rudojf Prich, były komendant 
C. W. S. w Rembertowie, obecnie w Toru- - 
niu komendant szkół artyłerji, Tadeusz 
Piskor, szef sztabu generalnego. 

Generzłami brygady mianowani pułkow- 
nicy: Stefan Pasławski, dowódca korpusu 
struży celnej, Kazimierz Jacynik, zssiępca 
dowódcy 0. K. I. w Warszawie, Henryk 
Bobkowski ze sztabu gen., Kazimierz Łuko- 
ski, dca dywizji w Stanisławowie, Włodzi- 
mierz R:chmistrnk, d ca dywizji w Grudzią: 
dzu, Stanisław Wiercński, d ca dywizji, Wła: 
dysław Uzdowski, dca dywizji w Warsza” 
wie, Sianisław Kwaśniewski, d ca dywizj 
Mieczysław Smorawińsk,, d-ca dywizji, Ado! 
Waraksiewicz, d-ca dywizji kawalerjt, Józef 
Piisowski, d-ca brygady kawaierji, Franciszek 
Kleeberg, d ca dywi:j:, Stefan "Habichi, d-ca 
Szkoły sanitarnej, Feliks Maciszewski, szef 
korpusu kontrolerów. 

Wymiana -depesz. 
WARSZAWA, 3—l|. Pat. Z racji 

Nowego R.ku miała miejsce wymia- 
na depesz między wrezydentem re- 
publ:ki austrjackjiej H 'mnischem oraz 
cesarzem perskim Riza Szachem-Pahla- 
v, a Prezydentem Rzeczypospolitej 
Ignacym Mościekim. 

Koszty utrzymania. 
WARSZAWA, 3—]|. Pat. Komisja 

Čo badania zmian kosztów utrzyma- 
nia na posiedzeniu z dn. 3 stycznia 
ust liła, iż koszty utrzymania w War- 
szawia w okrese 16—31 grudni» 1927 
r. w porównaniu z okresem 16—30 
lstopada 1027 r. zmniejszyły się o 
0,3 proc. 

Podziękowanie hr. Z. Tar. 
nowskiego. 

WARSZAWA, 3 I. 28. (fel. wł. 
Słowa.) Hr. Zdzisław Tarnowski przy- 
słał do Minlsterstwa Oświaty podzię: 
kowanie za wyrazy współczucia па- 
zwa mu z rocji pożaru w Dzi- 
owie. 

Wzrost eksportu włókienni- 
czego. -; 

WARSZAWA, 3. 1 28. (fel. wł. 
Słowa.) Z w”danego ostatnio spra- 
wozdania Zw, Przemysłowców Włó- 
kienniczvch dowiadujemy się, że w 
roku 1926 wywieziono z Łodzi wy- | 
rehów włókienniczych ma sumę 43 
miljonów złotych, a w okresie jede- 
Gaj ez r. ub. na sumę 67 
milj 21 = 

Wyrsźny wzrost eksportu * towa- 
rów łódzkich należy przypisać tanioś- 
ci ich, dzięki czemu, mogą one kon- 
kurować na rynkach światowych.  



Ka szactodnicy wyborczej. 
Zebranie ziemiańskie w Lidzie. 

W Lidzie dnia 2 stycznia miało 

SŁ OWO 

Wymiana więźniów politycznych w Kołosowie 
WARSZAWA, 3—|, Pat. 

stała na stacji granicznej Kołasowo wymiana więźaiów fpol tycznych 
Referowzł sprawy polityczne czło- Pomiędzy Połską a Związkiem S>wieckim. Ze strony polskiej wydanych 

miejsce zebranie oddziału Kresowego nek wileńskiej ziemiańskej komisji zostało stronie sowieckiej dziewięć osób, przebywających w _ więzieniach 
Związku Ziemian. Zebranie miało wybsrczej p. Stanisław Wańkowicz— polskich. Ze strony sowieckiej stronie polskiej wydanych zestało 29 osób, 
charakter polityczny i przedwyborczy, junjor. Zebranie pestanowiło solidar- a mianowicie:! 
U:hwalono opodatkowanie się na Nie przestrzegać wskazówek i dyre- 
wybory. 

Bezpartyjny Komitet Współpracy z Rządem w Wilnie 
©, W dniu wczorajszym 3 stycznia 
powstał w Wilaie Ooywatelski Ko- 
mitet Wyberczy pod nazwą „B:zpar- 
tyjny Komitet Współpracy z Rządem". 

Odezwa programowa P. P. S. 
Pierwszą oznaką rozpoczęcia agi- 

tacji przedwyborczej na zewnątrz erzez 
Р. Р. 5 jest ogłoszenie w numerze 
noworocznym „Robotn ka* „Man fe- 
šiu“ CK. W. P. P. S. 

Odezwa stwierdza na wstępie, że 
utrwzlił się sposób rządzenia pań- 
stwem, Gpariy na wszechwładzy wyż- 
szej biurokracji bsz kontroli, osłonię- 
ty mgłą tajemnicy co do celów 1 za- 
mierzeń na jutro i oświadcza, że P. 
P. S stanęła w opozycji wobec sy- 
stemu rządów go majowych. 

Dalej edezwa zaznac”a, 26 i pras 
wiea nacjonalstyczna z <Obwiepo- 
iem» na czele i sojusz fabrykancko- 
obszaraiczy podkreślzjąc Swą przy» 
łaźń dla obzcnego rządu pragną oba- 

В rysiewicz Marja, Budrowicz Czesław, Wodecki Z:'gmuni, Wolo- 
ktyw wileńskiej ziemiańskiej konajsji żyńsk Eimund, Wysocka J:dwiga, Qarkacz Piotr, Dembek Zygmunt, 

wyborczej. Dznhcff J.dwiga, Zdaniewicz Leon, Iwanowska-Majewska Emilja, Kam ński 
Józef, Kozieki Franciszek, Korewo Stanisław, Krasowski Ignacy, Krzecze 

Da Kušo, Kto Gy = Stanisława, Krzeczkowska Janina, ks, Kotwicki Jan, Lipński 
mt zgłosili Antoni, Łozowski Włodzimierz, Mitter Antoni, O coło-Kułak Zygmunt, ROSZ Lem R. Imikóy Položny Konstanty, Raj Jan, Sawicki JÓzef, ks, Chmielnicki Zygmunt, 

Zem Wschodach i iaae. Chruscewicz Wadim, Szykowski Włodzimierz, Jakubowski Włodzimierz, 
Julkiewicz Witold. 

J:duoczęśnie dokonywujący z ramienia Polski wymiany prezes Kuli- 
е kowski podpisal protoku! zdawcze edbiorczy po dokenaniu wymiany z 

Re nio c wa pełaomocnikiem komisarjatu spraw zagranicznych. W protokule tym za” 
tarną kontrolę rządu przez Sejm, gwarantowany został również powrót ks. C maszkiewicza i Sokołowskiego, 
zniesienie Senatu, zapewnienie swo- z których pierwszy przybędzie za kilka dni. Stwierdzone zestało również 
bód obywatelskich,  worowadzenie protokularnie, że sprawa wyniany ks, prałata Teofil 1 sądów przysięgłych, zal-senia: kary kęs = p Bilu Ki PRA ROA Skalskiego pozostaje 
śmierci, wybór Prezydeata przez spe- 

przedstawicieli Balu SE gnołaych " Wielki proces kozackiego wachmistrza, 
ao nl akd kia > ы ea sowieckie obawiały się ekscesów, 

! we] o- ińska donoszą: w Jenisiejsku rozpatrywana : był: 
e "beni sios b. wachmistrza 4 Dilių Raya Wasyla Abałakówe. + Abatas 

| Ком w r. 1919 krwawo tłumił powstanie bolszewickie  Zarzue 
cają mu że rozstrzelał 400 bolszewików. — Świadkami naspro- 
cese byli wyłącznie ajenci sowieccy powołani wówczas do ar: 

lić demokrację parlamentarną, 

ziem! Wileńskiej, pełaej swebody 
rozwoju marodowe-kuliuralacge dla 
mniejszości marodewych, nie zatmie” 
szkujących zwartych obszarów. 

Dia 3 stycznia w południe dokonzna zo* 
O kolej Romny-Libawa Kto wygrał dolarówkę? 

Tygodnik niemiecki „Rga am 
S:nteg" w artykule pod tytułem: W uzupełaieniu wczorajszej wia» 
„Pięść litewska na Wschodzie”, pod- demości © wygranych dolarówkach 
daje bardzo surowej krytyce litewsvą Podajemy poniżej dokładny spis wy- 
poltykę gospodarczą wobee Łotwy. granych. 
Z rozkazu rządu lit<wskiego zniszcze* Ogółem wvieznwano 57 premij na 
no na przestrzeni 20 klm, tor kolei ogólna sumę 25 000 dolarów. 
Libawe-romneńskiej, która łączy 4 — 8000 dołaró. główna wygrana 
kraji: Łotwę, Litwę, Polską i Rosję padła na Nr, 852.764, 
i stanowi najważniejszą arierję komu- 3.000 *olirow na Nr. 096 551. 

nikacvjaą dla północno - wschodnich P» 1000 dolarów wygrdv Nery: 

„da Polski, zamieszkałych przez 228508, 725938, 077554, 666206, 
5 miljonów ludności, to jest tyle, ile 855612 
liczy razem Łotwa, Litwa i Estonia. Po 500 dniarów N-rv; 652. 585, 
Litwa przytakiwała w G:newie wszy: 614659, 307076 776481, 680360, 

stkich rzzolucjam podczas gdy rów- 751576 706859, 585990, 882930, 
nocześnie rząd ltewski mszczył tor 970568 
kolei, istniejącej od 55 lat. Stan wej- P 100 d-lerów Ne-rv: 405504, 
ny między Polską i Litwą w gruncie 145286. 237736 446318 392818 
rzeczy, godził w interesy Łotwy. Mó» 067696, 345746 811831 572817, 
wiąc e przyszłości Libawy, dla któ» 860839, 963829 945028 722521, 
rej kolej libawo'romneńska jest kwe- 242781 990084, 553054, 380982, 
stją egzystencji, pismo stwierdza, iż 553717 132046, 930884 320867, 
wartości gospodarcze muszą odnieść 434649 056927 454548, 750535, 
zwyciestwo, 578670, 587446 901484 382180, 
DESI KRISTINA RKT IAIAIK SSRI |. 815378 837763 kę 

1, 704551 766527, 1 34, 

Walki w Nikaragui, 199948 570365 871124. 
MANAGUA, 3—]|. Pat. Samoloty 

marynarki amerykańskiej obrzucły 
wczoraj bombami rewolucyjne wojska 
nikareguafńiskie pozostające pod do* 
wództwem gen. Sandino, które ostai- Uprzejmie prosimy o umieszczenie w 
nio weszły w zatarg zbrojny z woj- poczyinem pismie Pańskiem następującego 
skami amerykańskiemi. Bombardowa. Podziękowania: Niżej podpiszni tą drogą wy- 

5 а rażają najwięcsze uznanie i podziękowanie 
nie mało pociągnąć liczne ef ary. za os i owocną pace. p. Statosiyj 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Termin sprawdzania list wyborców m. Wilna. 
W związku z zakończeniem prac rego upływa z dniem 15 b: m. Do- 

nad spisami wyborców na terenie m. tą” jednak bardzo meł: ilość wybor- 
Wilaa ostatnio wyłożone zostały ców interesuje się, czy jest rzeczy» 
we wszystkich komitetach obwodo- wiście wciągaęta na lisię, wykazując 
wych listy wyborców odnośnych o- tem samem brak poczucia obowiącku 
kręgów do sprawdzania, termin któ- obywatelskiego. (x) 

Tajemnicza kontrabanda broni. 
PRAGA 3-1 PAT. Wykrycie nowej kontrabandy broni do Węgier 

wywołuje tu powszechną sensację „Cs:ske Slowo* żąda, aby w Sprawie 
tej przeprowadzone zestało dochodzenie, które mogłaby ujawnić zwraca- 
jące się przeciwko pokojowi intr,gi węgierskie. Dziennik zaznacza dalej, 
że postępowanie Węgier niema precedensów. Duść dawno temu, dzienniki 
holenderskie doniosły © przywożeniu na Węgry transportów amunicji, któ- 
re to transporty zadeklarowane zostały jako towary, 

W tym samym czasie przewożone być miały, według doniesień dzien- 
ników, transporty amunicji zadeklarowane również jako towary, a przezna« 
czone do Konstantynopola. Transporty te nigdy nie były dowiez'one na 
miejsce swego przeznaczenia, lzcz wyładowywane były pod ochroną wojska 
na węgierskich dworcach kolejowych i skierowane do składów amunicji. 

WIEDEŃ 3.1 PAT. Zejście graniczne na stacji St. G>tard nie wywo- 
łają, jak stwierdzają dzienniki wiedeńskie, żadnej komplikacji dyplomatycze 
nej, Dzienniki zaznaczają, iż rząd austrjacki niema możności zetrzymywa- 
nia transportów tranzytowych. Transporty takie jednak muszą być należy- 
cie zadeklarowane i zaopatrzone w odpowitdnie dokumenty przesyłkowe' 

Dzienniki wiedeńskie doneszą z Budapesztu, jakoby węgiersk e wła- 
dze cclae miały stwierdzić, że ładunek z karabimami maszynowemi wysła- 
my został przez pewną prywatną firmę włoską do Warszawy przez Wegry. 
Wobec tego, że frma ta nie postarała sią u rzącu węgierskiego o pozwo- 
lenie na tranzyt przez Węgry, władze węgierskie zarządziły zatrzymanie 
tego transportu. 

Pasteur znów będzie aresztowany. 
PARYŻ, 2 I. PAT. Petit Journal donosi ze Strassburga, iż wydano ponow- 

my rozkaz sresztowania basieur'a, który odegrywał poważną rolę w ruchu 
autonomistycznym. 

н Platyna w Sierra-Leone, 
LNNDYN 3 X PAT. Urząd kolonjalny komunikuje, że w posiadłoś- 

ciach angielskich w S etra-Lesne znaleziono płat,nę Po raz pierwszy odkrył 
w Sierra- Leone platyng w maju r. ub: dyrektor angielskiego instytu gzoło- 
gicznego mjr. Jauner. 

ganizowania powstenia.—Poniewaź Abałakow cieszył się popu: 
larnością wśród szerokich warstw włościańskich, więc na pro“ 
ces przybyły do miasta olbrzymie tłumy okolicznych mieszkań* 
ców, niemal zcałego okregu. Władze sowieckie obawiając 
się ekscesów otoczyły gmach sądu kordonem wojska i karabi 
nami maszynowemi — Sąd skazał Abałakowa na karę śmierci 

Wąska podstawa traktatu z Niemcami, 
BERLIN, 31 PAT; Hugenbergowski „Der Tag“ stwierdza 

ponownie że w polsko niemieckich rokowaniach handlowych, 
które będą znowu podjęte 12 bm strona niemiecka nie zamierza 
dążyć do rozszerzenia tych rokowań na sprawę traktatu osta' 
tecznego. lecz będz'e jedynie się starała jak twierdzi dziennik, © 
wyjaśnienie sprawy ewentualnej waloryzacji ceł polskich, bez 
tego bowiem nie można nietylko ustalić taryf celnych £traktatu 
ostatecznego ale także w t. zw. małym traktacie. Obecne roko 
wania stycznowe toczyć się będą dookoł: Spra:y +ontygentów 
wwozowych, a m'ano-icie nierogacizny i węgla pols iego @о - 
Niemiec i towarów przemysłosych niemieckich do Polski, 

Katastrofa powodzi w Anglji. 
LONDYN, 3 I. Pat. Na skutek odwilży i nieustannych deszczów 

katast «fa powodzi staje się coraz grcź 1iejszą. 
dując zniszczenie w okolicy. 

Wiele rzek wylało powo- 
Przedmieście Londynu są żalane, 

przedm escia wschodnie położene w pobl żu razi eik es, Leu. Na skutek powo- 
dzi przerwany został ruch na kilku linjach kolejowych Woda zalała rów= 
nież liczne szosy łączące ze sobą szereg większych miejscowości. 

LONDYN, 31 PAT. Z różnych stron kraju donosza o początkach 
klęski powodzi, ss0wadowanej odwilżą po niezwykłej ćnieżycy. W dniu 
dzisiejszym woda podmyła most kolei żelaznej Londyn Nord Estera w po 
bi żu stacji E Jmonihon, leżącej na magistrali Londyn- Cambridge. Most ru- 
nmął prawie zaraz po przejściu pociągu pocztowego. Komunikacja koleiowa 
na tej linji uległa przerwie, W połączeniu z Cambridge powrócono wobec 
tego do zarzucenej od laty linji łukowej pe której komunikacja odbywa 
się z wielką trudnością 

Okrópny napad w'Ikow. 
Z Kowna donosrą, iż w pobliżu Malat pow. Uciańskiego stado zgłodnia: łych wilków opadło m'eszkankę tej wsi. powracającą do domu wraz z dzieckiem 

aa kobieta napróżno 
jąc 

popędrała konia. 
w oczach matki jej dziecko. Byłyby one zatem również matkę roz 

gdyby szczęśliwym zdarzeniem lasu nie nadjechali miejscowi wł. Ścian 

Wilki dopędziły wóz, porywa- 
zarpały, 

e, którzy 
niebawem zmusili wilków do odwrotu. Pomimo pomocy napadnięta nabawiła 
się niebezpiecznych obrażeń. 
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BEGA 

c'ągaly tu tłumy? Bo była w nich 
DWA GŁOSY. dusza, krew i ciało, tętniło coś žy- 

Betiejki łopalewskie. wega, nie te papierowe, ach jakże 
Czytałam gdzieś reklamę © „praw- przy biurku i elektryczności urodzone 

dziwej kawie figowej”, i Boże odpuść słowa,. słowa .. słowa... 
to określenie bszboźne, przysomniało A przecisżl Ż:by trochą wimyślenia 
mi się a propos Betłejek p. Łopalew- się, trochę, zamiast tego traktowania 
skiego. Oh to „tutejsze”, „nie tule|- tuiejszości jako nową ozdóbkę do 
sze”, my i wy, my i eni, my i cil/l swej robsty, zdobyć się na wczucie 
Kiedyż s'ę zrozumiemy i dojdziemy w tętno serc tutejszych, na spojrze* 
de łacu?l Nie meżna nam zarzucić, że nie nie z wysokości wojewódzkich 
© sobie i swoich ludziach nie ituma- parnasów, we wspaniałej pogardzie 
czymy neowilaianom - ile nam sił star= dia wszelkich uwag miejscowych Iu- 
czy. Nie omijamy żadnej okazji, by dzi, ale tak ed strony „wileńczuków*, 
zawczasu, (lub po czasie) wałać: nić na rzeczy obchodzące ich.. możeby 
panoczku, tak to u mas nie bywa: i ta twórcześć przybyszów, siląca się 
chłopi na Kaziuka nie noszą łowic- ma styl wileński, nia zgrzytałaby nam 
kich kapeluszy, fałdowanych sarafa- tak po nerwach, a i sama ich war- 
nów i długich włosów;leziora Narocz tość wyżej by się podniosła. 
Pan nie odkrvł, bo © niem od roku A tak cótP jestto... prawdziwa 
Pańskiego 1880 pisano sporo i to w kawa f gowa, erzatz wileńskości, psu: 
ismiach, które Pan ma przed nosem; cie smaku i zmącenie pojęć. 2 

Baby pod Ostrobramą jeszcze nie Przecież i te B:tlejki, które tylko 
mówią do siebi) warszawskim akcen- zupełnie nie tutejszy człowiek może 
tem, a Batlejki p. Łopalewskiegn nie uważać za „bardzo wileńskie", megły 
gą w'l ńskie p. Prefezorze». Et voila by niemi być, żeby nie to powierz- 
poarqoi Votre fille est muette uuma- chowne traktowanie właśnie wszystkich 
czył Sganarelie. Czyli dlatego sę ons tutejszych sentymentów, 
w Wilaie wlinianom nie podobają. Ciągłe są © to nieporozumienia, 

Iz kilku inaych przyczyn: be są Oal nie wiedzą eo uaś razi i co 
zimne, martwe, ponure, mie mają nie wspomnieniem boli, a gdy mówimy, 
ale to nic z nastrojów Bażenarodze- nie słuchają, i dobrze jeśli od ma- 
micwych, tych naiwnych, wesoły h i tołków nie mawymyślają. Powtarza 
'szczerze pogodaych J:st w nich żółć się to przy każdej Okazji: pomnik 
i jad, przebijający wciąż, pod powło- Mickewicza, Św. Mikołaj, Betlejki. 
ką chęci i p:zypominania, że 10 ргге- Coż poradzić? „Jeszcze się bre- 
cie Święta przebaczenia i miłości. Są nią twierdze G'enady, chociaż w 

Nakład S, A Książnica-Atlas, Lwów, Czarnieckiego 12,—Warszawa, Nowy Świat 59, 
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na to c3 jest zgoda, p'ęknie, este- 
tycznie i harmonijnie. C':emaż jed- 
nak ulubiene R:ducie ciemności nie 
dozwalały widzieć lepiej: zostawały 
ciągle w cfzniu twarze mówących i 
tworzyły Ów ponury mastrój który 
potęgowały kolendy. Śsiewane na nutę 
i tempo Gorzkich żalów? Czyż 
można z tych kolendnych, rozkosz- 
mie wesołych  melodji, robić coś 
tak rozwlekłe  pouurego?  Przypo* 
minało to Wielki Post i pogrzeb, a 
nie chsiakę i Boże N rodzenie. 

Nikt nie zgadnie diaczego ukazaw= 
szy Witolda i Kazimierza w strojach 
autentycznych miejako, Mickiewicza 
ustrojono w coś okropnego, co przy* 
pominało i poaskie ryzy i śmiertelne 
koszule, a już o koncepcie z trzema 
korenami wymalowanemi na żołądku 
i poniżej lepiej nie wspominać, 
niesmaczne... 

Jakgdyby pisząc coś wileńskiego 
w czem się ukazuje Mickiewicz,prawy 
wileńszzuk nle ujrzał momentalnie 
ciemnej rezwichrzonej czupryny i ro- 
mantycznego płaszcza, młodega а. 
sety, miechby i kij pielgrzymi, niechby 
i z lauru korona, ale nie ta lniana 
kukła per modum Łazarza 7 grobu. 

Ale cóż zrob ć, Szukalski «widział 
Gs» z grzbietem jaszczurowym i pie- 
rzem u nóg... Nia takie zniosła znę: 
canie się nad sobą nie jedna «fi- 
gura»... 

Treść—tekst—poezja samej spra- 
wy. Ars, cóż: od pierwszych słów tej 

przytem, co najgorsze, sztuczne, czuć Grenadzie zaraza”, Pomówmy jednak żebraczej gromady tworzy się fałszy- 
w nich tylko kbnsztowną, dobrą, sta- © przedstawieniu w Reducie; 
ranną robotą architektoniczuą. To nie, bo wszak bezkarnie to nie 

odważ: wy tat, Albo można było 
ujdziel te nędze 

traktować 
siedzące pod ©О нтабгама 

wiele, tak, ale to nie peciąga, zwła: Inscenizacji trudno coś zarzucić, może jao symbole liedy i smutku, w ta- 
szcza w tege rodzaju widowisku, prze« bym wcl ła widzięć anioły (Śliczne), 

aczoneni przecież i ma Szersze w takich kamien'cach 

ass. Olego Jasełka Rydla nie obu stronach ułicy, i 

kim razie niech mówią literackim jak= 
jakie stoją po najbardziej symbolicznym wierszem, 

lub w arkadach, zgoda. Ale potraktować je realistycz- 
mające nie z Wilnem wspólaego ро- w radzaja tej loggi na lewo, ale i nie i kazać im mówić jak urodzonym 

00A RSIĄŹK 
pod tytuł«m 

„Lu'ercizdto Nocy“ 
K.IEEAKOWICZO YNY 
  

        

warszawiakom.. A może sią coś w 
rękop sach popląt:ł» i to musiała się 
dzi ć pod Ś viętym Krzyżem? Jeśli nie, 
mechte mię p. Ł »palewski zaprotegu- 
je, opierając się na jege koncencji pie 
Szę rozmowy straganiarek za Ż:lazną 
Brawą gwarą Įoz:fuoweczek i pooró* 
szę by krytycy warszawscy mówili: 
„A.h jakie to warszawskie”, 

Przemó vienia inteligenta, chłepa, 
(o jakża nie tutejszego, jakże literac= 
kiegol) są god względem artys'ycz- 
nym mua wysokim poziomie; to jest i 
siine, a w przemówieniu inwalidy 
przerażające naweti wstrząsające, tyl- 
ko.. nie w nastroju Boażenarodzenio- 
wym, bo rozdzierająco smutne. Mu- 

Wielkie mrozy w Ameryce- 
NOwY YORK, 3—l1. Pat, W Ame- 

ryce zapanewały znowu mrszy. Ogat- 
niają one przestrzeń sięgającą do za” 
toki meksyk:ńskiej. W środkowo-za* 
chodniej części Stanów Zjednoczo- 
nych warstwa śniegu dochodzi do 
5-ciu stóp grubnści. Z powodu zimna 
zmarło około 40 tu osób. 

W Ameryce... „suchej,. 
NOWY-YORK, 3—1. Pat. W cza- 

sie Nowego R"u w samym New- 
Yoiku zmarły 32 osoby wskutek za- 
trucia ałkoholem. 

  

` intelig,) 5 osób 
Rodzna (lat 43741, 197 18 
1 10) w ostatecznej nędzy, bez ka- 
wałka chleba, niemająca nic do sprze- 
dania, uprasza o jarątolwiek pracę 
chcóby za cenę wyżycia. Dla ojca I 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umyslowa jak ciężka), córka ekspe- 
djentka (przyjmie z mat.ą posług:), 

hętni na wyjazd ułatwiony, Wilao, 
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13. 

  

Oszmiańskiego Zygmunta Kowalewskiego i 
ref. wydziału powiatowego p. Włodzimierza 
Obuchowicza, która się wyraziła w szerega 
udogodnień zrobionych miejscowej Iudneści, 
w szczególności przez zbudowanie mostu 
na rzece Łosza, pomiędzy wsiami Szabeli- 
nem gm, Worniańsziej i Mackanami qm. 
Solskiej. я 

_ Jan Hauforowicz m. Jurulin, Edward 
Narkowicz +p. z maj Mikle, Władystaw 
Mickiewicz z z»śc Brody, w imieau wsi 
Kieiejce Wacław Iwanicki, w imieniu wsi 
Bielniszki K. Gulbicki w imieniu wsi Mikie 
Michał Olechnowicz, B. Vziaszoński m. Wit. 
ki, Ant Warikowski i. Tūraow, F. Urabań z 
foiw. Wojc'czki, w imieniu wsi Mac«uny 
Tomasz Bobejć, w imieniu wsi Szabelin 
B. Gojżewski. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć a gór = 
в len: pr sekuło' 
aaa o 42, Kursa wyu- 

Gajų Bai buchaiterji, rachunko= 
w. kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukofi. 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTOWI a
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suka 8-mio miesięczna, bardzo ładna, 
dobrego pochodzenia, do sprzedania: 
Cena 250 zł. Wiadomość: ul. 

wa 23 — 21, Wilno. 
Porto: 

| SETER yrlandzki | 

  ul. Chocimska 31 m. - 
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wiersze, a tak coś jest nie w porząde 
ku. Jeden mowi modernie, drugi o 
p ię wieków maprzód, trzeci dekla- 
muje ala Łopalewski. 

O nie, nie, nie wileńskie ta betlej- 
ki, a przecież mogły by być tak ład- 
me, bo talent w nich jest, pomysły 
są, architektura budowy dobrze ро- 
myślana, cóż kiedy wszystko psuje 
brak smaku i izolowanie się od tych 
spraw, z któremi do tego rodzaju 
utworu trzeba wejść w kontakt, Naj» 
większą ich zasługą będzie to że Ко- 
chę  padyskutujemy. Każdy ob: 
ław twórczości jest cennv. 

/ Hel. Romer. 
P. S. Napisaną impresje moją o Ba- 

0d Administracji. 
uregulowanie zaległych prenumerat za rok 1927 

oraz © wnoszenie przedpłat za m-c STYCZEŃ 

Konto Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 

rawjew — H:rod, pomysł doskonały, tlejkach, zastała, nim ją zaniosłam do 
cóż kiedy „wyszedł” w interpretacji, Rsd., niesłychana w dziejach dzien- 
(p. Wołłejki o ile w ciemności ch mikarstwa odpowiecź autora roz- 
widziałam) humorystycznie, a to znów szalałego z gniewu na krytykę p. Jau- 
w wileńskich duszach echa znaltźć kowskiego. Przyznaję, że „mimo 
nie może. wszystko” oczom swoim nie wierzy- 

Najlepsze, z serc naszych wyrwa- łam, czytając te inwektywy 5 letaiego 
ne z dzisejszego punktu widzenia, poety 50 letniemu Jubilatowi. Wersal- 
jest przemówienie W. Ks. Witolda, czyk z p. Łzpalewskiego ani słowal 
gdyby nie to, że p. Łopalewski z pee- Wszystko w tej odpowiedzi musi smak 
tycką monszalancją kładzie w usta delikatny zachwycić: i te wypominanie 
wyrzźaego separatysty, właśne słowa emerytury, i te pacowite cytaty, znać 
zgody i łączności między Litwą i w tem sumienną i drebiazgową pra- 
Polską. cę, oraz wysoki poziom kulturalny, 

Trochę niech Pan zajrzy do histo- : 
rji Panie poetol Współ:zesne serca, Po-betlejki. 
OWSZEM; 
przgnieniu. 

współczują tej nadziei i Pewien mec:nas sztuki powiedział, 
że teatr składa się z dwóch elemen- 

Dlaczegs, znając przypuszczalnie tów: sceny i widowni,—czy też, kte 
hyma pisany przez św. Kazimierza woli,—ze spełni i widzowni, Z tych 
do Najświętszej Panny, każe p. Lo- to wzajemnie depełaiających „ię składe 
palewski naszemu patraaowi dekla- ników, jak się rzekło, „dwóch kup 
mować początek Pana Tadeusza, te- desek*, płyną podobno ku sobie pro- 
go każdy był ciekaw się dowiędzieć ; mienie, z których, przy pewnych 
jeśli to traktować jako widzenie rze« szczególnie sprzyjających warunkach, 
czy przyszłych, to logicznie idąc po może się narodzić rzecz wielka, ol- 
tej linji, powinien był p. Ł»palewski brzym a—misterjum. Niestety, tylko 
włożyć w usta Mickiewicza swoje może,—to znaczy nia zawsze... Zua: sprawozdanie i tem łaiwiej narazić 

Doktorów Karnickiego, Dobrze fiskiego, 
Brdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D-a Dembowskiego) przyjmuje chore 

| Łakład Położniczo Ginekologiczny 

na operscje i porody. 

Ahsoloent Instytutu Peduz<gihi Specjalnej, 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyf dla dziecka ociemniałego. 

1. Od g. 3-ej—5-ej. 

Abonentów o łaskawe 

о о/ о1 о© 1° 1° © 

cznie łatwiej o przykre nieporczumie 
mie, Zwłaszcza na premjerach, 

Zdarzyło się przed laty, iż na 
«Zmartwychwstanie» Tołstoja stawiły 
się tłumnie zwsbiene tytułera dewot- 
ki... i był skendal. 

Innym znów razem zapowiedziana 
przez autora misterjium — i to nasze, 
krajowś — nie chciało się objawić i 
pomimo najusilniejsze wyciąganie za 
uszy zespolonym wysiłkiem  wszyst- 
kich klas pracujących — tak i uia 
objawiło się.. (1 było przykro... 
wszystkim.., na cbu kupach desek. 
Nie pomogło nawet  trzašniecie 
drzwiami w loży autorskiej. 

W tema miejscu słów parę o stę- 
suaku wzajemnym autora i widzów 
w wypadku poronienia, Autor?.. au- 
tor zawsze ma wyjście: może się za- 
piąć na wszystkie guziki iz lepiej czy 
gorzej tłumioną wściekłością rzucć 
zabó,cze — «nie zrozumieli». Wid... 
też ma wyjście: przez szatnię do do- 
mu, pocichu, grzecznie, nie  klnąc... 
Bo i do kogo może mieć preteasje 
ktoś, kto z wolaej i nieprzymuszo- 
nej woli poszedł na premjerę? Autor 

napis .ł, jak umiał, aktorzy grali, jak 
mogli, —można było zaczekać, żŹ ktoś 
ze znajomych opowie, jak to wypadło. 

Inaczej jest z tymi, co na premfe- 
rach bywać muszą z urzędu. Taki, 
Bogu ducha winien, Sprawozdawca 
teatralny może sią złościć, kląć. ma- 
że się nawet już po pierwszej «spra- 
wie» ubrać w palto, ale dotrwać do 
końca — musi, A nadto ma obowią: 
zek przedłużyć sobie rękę premjero- 
wą jeszcze na parę godzin — а% @0 
edesłania recenzji do redakcji, 

Nie trzeba być ktytykiem, aby zro- 
zumieć, że im słabsza sztuka, tem 
trudniej się zdobyć na grzychylas 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Budżet m. Wilna na 1927-28 rok w zestaw 
wieniu porówna wczem. 

Ocena jakiejkelwiek gospodarki, perównawczego otrzymywanego prze” tak pod względem wvdatków na ten 

czy to miejskiej, czy to p: Ństwowej 

lub w prywatnych rękach znajdującej 

się — o ile ma zachować cechy bez- 
stronnotci i rzeczowc Š:i a jednocześ- 

mie być najblitej prawdy — nie może 

opierać się wyłącznie na analizie, 

choćby najdokłado:ejszej, poszczegól - 

mych działów w oderwaniu od calo- 
(kształtu, nie może abstrahować od 

wreszcle nie może odrzucać kryterjum 

zestawienie danej gospodarki do in- 

nej analogicznej. 

W tym ostatnim względzie bardzo 
ciekawe światło rzucają, cyfry wydat- 
ków zwyczajnych głównych miast pol- 

skich, oblczone w złotych na 1 go 
mieszk:ńca oraz w stosunku precan- 
towym w goszczególnych pozycjach, poo uwagę sumę przypadającą na gościa leżących na podłodze we krwi. 

Wedlug budżetóv głó:nych miast 

wiają się one nastęsująco: 

/ Ł Wydatki zwyczajne preliminowane na r 1927-28 w zlotych 
| na jednego mieszkańca. 

  

  

                  
    
  

                

| li Г S 

* š = 3 | o | | 3 
Działy gospodarki $ = 3 Е ® | a | Z 3 

= ч 5 = 2 т 

= | 8 | 31& | 61е З |К 

Administracja ogėlna 81 4,1] 147 9 248 72 у 228 
Majat k komūnainy 541 05] 17] 13] 21] 06] 04] 11 

| Przedsiębiorstwa komun. — — | — 234 18] — — 1,7 
| Spłata « ługów 5 331 -51] 82] 61 53| 05 19 
| Dogi i place publ. 118 131 135 49 79 13 34 56 
| Oświata 9,7 45 48 54 34 28 23] 18,2 
| Kultura i sztuka S71 124 3-1 261 021 061 1,9 
| Zdrowie publiczne 15,9 62 644 116] 136 91 27] 11,7 
| Opieka Sp ł:czna 9 37] 48j 89] 55] 39) 67] 78 
| Bezpieczeństwo publiczne 35 131 381 351 66] 221 20l 57 

na mia: si a — — — 0,3 1 07 0,3 { 0% 0,4 
ae ieranie Ictwa, przo- 
= i handlu i ianych) 06 18 01 73 5,1 02 06 26 

13,—| 28,—] 58,-| 64,- | 86,—| 33,—| 27,-| 82— 
) 

2 Wydatki zwyczejne preliminowane na r.1927—28 w procen- 
! tach według poszcz pozycyj 

3 w 

3 ® 
Działy gospodarki 3 Z 3 3 х 8 5 R 

5 = ч 5 = 2 = 

в | 8 | 4 1& | < 1 ® | 5 ] = 

„Administracja ogėlna 11,—| 146 | 246] 14 — 29, 21,5 225 27,7 
Majątek komunalny 14 19 3—] 22 25 2—] 16 2t 
*Przed siębiorstwa komunalne — — — 37] 22] — — 21 
"Spłata długów 69] 117 91] 129] 135] 16,1 2-] 24 
'Drogi i place publiczne 162] 46] 226] 77] 93] 41] 12,45) 68 
Ośolata 134 | 162 82 84 4,—] 84 850, 221 
Kuitura i sztuka 52 43 53 16 3—| 07 257] 24 
Zdrowie Publiczne 219 | 222] 109] 182] 15,7] 27,2 9,48) 14,3 
Opieka Sp łeczna 123] 133 8.1 | 139] 6-] 117] 2420) 10— 

p eCcz: ństwo Publiczne 8] 49] 64] 54] 78] 67] 9755 7,— 
| Rozbudowa m asta — | - | — | oól 09] 11] 153) 06 
| Różne (popieranie rolnictwa, prze- 
| mysłu i handlu) o9| 63] 18] 114] 61] 05] 237) 25 

100] 100] 1004 100] 100] 100] 100) 100 
į 

Przytoczone zestawienia, które ejfr dla Lwowa, Poznania, Krakowa, 
| wzięliśmy z artykułu p. H Szymbor- 

skiego, n suwzłą nastepujące wnioski. 
r Administracja ogólna. Wśród in- 

| nych 7 miast W.lao - załmuje 4 te 

miejsce pod względem  stosunkowej 
<do ogólnego budżetu, sumy wydat- 
ków na administrację ogólną, nato- 
miazt— jeżeli liczyć wydatek na gło: 
WĘ miegzkańca—wydatek ten przed- 
stawia się więcej korzystnie, ponie- 

waż wynosi 72 zł. wówczas gdy dla 

Warszawy, Lwowa, Poznania, Krako- 
wa j Katowic—81, 147, 9 248 

228 Łódź i Lublia redukują wydatki 

NA administrację ególną do 41 i 7 zł. 

‘Ча głowę ludności. 
Majątek komunalny. Wydatki z tem 

związane wynoszą dla Wilna 2 proc. 

ogólnego budżetu (cyfra zbliżona co 
  

gig autorowi i jego przyjaciołom, 
zwłaszcza, jeśli się ma cięte pióro. 

$> Ludziska przeczytają krytykę jedną i 
drugą — jedna taka, druga inn: — 
dak zwykle, i już... Tu się kończą 
dzieje poronionej sztuki — Ga sczon 
leżący przynajmolej 

N itomiast zaczyna się—życie., re- 
alne, nie mające nic wsmólnego ze 

zluką. | rozlega sią stuk kopytek 
Zacietrzewionego partyku'arza. Krótko 
mó 1iąc— ckurjerowe» po-betl=jki. 

' aczyna sią coś, © czem już trze. 

ba mówić tylko poważnie. Jaknajpo- 
Ważniej j jaknajgłośniej. 

mejsza e to,jak zareaguje auter 
Sa nieprzychylaą krytykę. To sprawa 

80 osob Sta, zależna Gd wražliwo- 
Šci moralnej.. To jedno pewne, Że 
nie zawsze i uie każdy autor w Spra- 
wach osobistych, a zwłaszcza do- 

ięty w ambicji potraf. utrzymać się 
Qa poziomie chociażby niezbyt udat. 
nej swej sztuki, To smutne, alę aż 
mazbyt częste, 

A przedewszystkiem, jest rzeczą 
najzupełniej pewną, iż każde szanują. 
ce się pismo powinno baczyć, ażeby 
lego szpałty nie zostały użyte do po- 
špolitego nawymyślania pod płaszczy* 

em rzeczowej polemiki, —a zwłasz 
сга jęgli chodzi © cześć osób godnych 
Bowazania, 

A jednak... , Kurjer Wilefski“ za- 
Mieścł w Nr. Ir. b. artykuł P. T. 
Opałewskiego „O regjonalizmie, po- 
Qłności etc.*, nawiązujący rzekomo 

SO „B.tlejem Ostrobramskiego”, a w 
Istecję traktujący wyłącznie o P. Cze- 

awie jankowskim,—i t3 w sposób 
dziwny „. bardzo dziwny i nieoczeki- 
Wany w ustach człowieka e wiele, 
wiele młodszego wiekiem, pracą i 
zasługą. 

Powtórzyć należy: mniejsza o to,   

Łublina i Katowic), czyli 0.6 zł. na 
głowę mieszk»ńca (mniej niż w in- 
nych, poza Łodzią i Lublinem, miae 
stach) 

Długi. Sgłata długów stanowi w 
budżecie m. Wiina jedną z poważe 
niejszych pozycyj mianowicie 16 

proc. (opieka spsłeczaa—27 2 proc, 

administracja ogólna—21 5 proc), ce 

stanowi 53 zł. na jednego mieszkań. 
ca. Jakkolwiek m. Pozneń i Kraków 
przy spłacie długów więcej vbcął ją 
ludność (8,2 i 116 zł. na mieszkzń- 
ca), tu jednak pozycja ta procentowo 
do budżetu ogólnego jest rrniejsza 
(129 i 135 proc.). Dla innych miast 
zwłaszcza dla najmniej zadłużonego 
Lublina spłata długu nie stanowi już 
tak pcważnej pozycji 
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co sobie P. Łopalewski myśli o P. 
Czesławie, |] nkowskim—autor «Po- 
wiatu Os:zmi.ńskiego* sam na to 
sedpowię, jeśli uzna za wskazane. 
Punkt ciężkoś.i pe-b=tlejsk leży w 
tem, że „Kurjer Wil ński", gruoujący 
dokoła siebie pok źną ilość ludzi 
kulturalnych i iateligeataych, udzielił 
miejsca zdumiewająco złym słowom, 
wytykającym  sędziwemu polskiemu 
literatawi obierania zapomogi od... 
Rądu Polsklega i 
«postponowanie Warszawy», 

Fakt tem pozostaje faktem, bez 
względu na taką lub inną wartość 
«Betlejem» P, Łepalswvskiego i prze- 
reź! wie woła O Qasiętnowanie. 

Siuk kopyt zacietrzewionego par- 
tykularza po białej głowie zasłużone. 
go literti i obywatela rozlega się 
niezmiernie przykrem echem w szere- 
kich warstwach naszego społeczeń- 
stwa. w. 

Uwaga redakcji: Pomijając niestosow- 

ność auto-reklamy p: Łopalewskiego, pomi- 

Jsjąc nieprawdopodobną niezdarność i ciężką 

tendencyjność, /ubok, jego <Betlejek>—zwró 

cić musimy przedewszystkiem uwagę, że 

wystąpienie p. Łopalewskiego, ten jego ton 

urzędniczyny wymawiający p. Jankowskie- 
mu pobieranie emerytury przyznanej przez 

Pana Prezydenta Rieczypospolitej — zasługi» 
wał nie na długą odpowiedź ze strony na- 
padniętego, lecz na znacznie krótszą uwagę 
szefa odpowiedniego blura w Województwie, 
że są pewne wystąpienia prasowe, za które żywnościowych st.ła komisją orzekła, że gr. za l kg,, krajowa I gat: 95—1U0, II gat. związku z projektem budowy przez 
urzędnik «wylecieć» może z posady. Do ta: 
kich niebezpiecznych wystąpień zaliczamy 
w druku wypowiedzianą aluzję, że jubilat, 
odznaczony emeryturą literacką, obowiązany Skiego i opóźnienie dostaw. Zdaje się jednak, stołowy 55—60, razowy 35—40 

jest chwalić częstochowszczyzny wystawio: 
ne przez XI klasy urzędnika resortu sztuki i 
kultury: 

Drogl i plaće publiczne, W od- 
niesienmu do uirzymania dróg i pla- 

ców Wilno zajmuje ostatnie, miejsce, 

ctl na jednego mieszkańca, jak pro. 
centowo w stosunku do ogólnego 
budżetu: 

Oświata Wydatki, wszystkich 8 

miast, na oświatę są stosunkowo de 

budżetu niewielkie. Wiłao zajmuje 

jeino z ostatnich miejst, jeżeli wziąść 

jednego mieszkańca. Nieco lepiej 

faktycznych możliwcś:i fmansewych i polskich na rok 1927—28 przedsta. przedstawia się sprawa pod względem 
ustosunkowania się odnośnej pozycji 
do ogólnego budżetu (84 proc, przy 

4 proc. cl1 Krakowa, 82 proc. dla 

Lwowa, 84 proc. dla Poznania i 85 
prec. dla Lublina).' 

Kultura i Sztuka, Wydatki na 
ten cel m, Wilna wynoszą na jedne” 

ge mieszkańca 20 groszy i stanowią 

07 proc ogólnego budżetu. Tu Til. 
no stoi na ostatniem miejscu w szę- 
regu innych miast. 

Zdrowie publiczne. Jeden z pó- 
ważniejszych działów gospodarki 

miejskiej, który w budżecie m. Wilna 
zajmuje. pierwsze miejsce pod wzgię- 

dem wysokości wydatków w ;stos 

sunku do budżetu (272 proc). W 

budżetach innych miast stosunek 
ten jest mniejszy.  J:żeli jednak 
uwzględnić wydatek na jednego 
mieszkańca (dla Wilna 9 1 zł.), sto- 
sunek ten przesuwa się ma korzyść 

Warszawy (159 'ł), Poznania (11.6 

zł). Krakowa (136 złŁ) i Katowic 

(11.7 1). 
Opieka społeczna, Wymieniona 

pozycja dla Wilaa stanowi 11 7 proc, 

budżetu, wyższą jest więc (stosun- 

kowe) nż w budżecie Lwowa, Kra- 
kowa i Katowic,  niższą—niż w ine 
mych miastach. W. przerachowaniu 
na jedntge mieszkańca wydatki m. 
Wilaa wynoszą 39 zł czyli mniej 
niż w innych miastach za wyjątkiem 
Łod i (37 zł). 

Bezpieczeństwo publiczne, Wy 
datki z tem związane wyrażają się 

dla Wilna cyfrą 2 2 zł. na mieszkańca, 
t. į, maniej niż w innych miastach, z 
wyjątkiem Łodzi (13 zł.), Natomiast 
w budżecie pozycja ta stanowi 6.7 

proc. t | więcej niż w innych 

miastach, goza Krakowem, Lublinem 
i Katowicami. 

Rozbudowa miasta, Wydatki па 

rozbudowę miasta wynoszą w Wilnie 

groszy na mieszkańca, t. |. mniej 

į Dik w innych miastach, z wyjątkiem Kopeć nie zostaje przeniesiony w 

Krakowa (również 0.3 :ł.). W budże- 

cie miasta Wilaa odaośną pozycja 
wyraża sią cyfrą 1.1 prac. przy 0.6 
proc. dla Poznania, 0.9 proć. dla 
Krakowa, 1.53 proc. ala Lublina i 

0.6 oroc. dla Katowic. 

Popieranie rolnictwa przemysłu 
i handlu, W odniesienu do omas 

wianych wydatków Wilno zajmuje 
ostatnie miejsce (20 groszy na miesz- 

Кайта; О5 proc, budżetu). 

Tyle cyfry. 

INFORMACJE 
Walka o cło od drzewa 

olszowego. 

Utworzony przed paru miesiącami 
związek fabrykantów dycht i forni:- 
rów czynił w ostatnch czasach usil- 
me u rządu st:rania O podniesienie 
cła wywozowego Od drzewa olsze: 
wego; starania związku idą w tym 
kierunku, by cło odzZtego drzewa 
doszły do wysokości cła ma osiki, 

H.ski, 

esikę, która jest pierwszorzędnym 
materjałem na forniery. 

Z drugiej strony, przeciwko sta- 
raniom związku fabrykantów dycht i 
fornierów występują, rzecz oczywista, 
kupcy i przemysłowcy drzewni. 

Znakowanie jaj importowanych 
„ w Angiit. 

Ustawa o przymusowem znakowaniu to. 
warów importowych do Angiji, obejmuje 
fązże artykuły spożywcze. Ponieważ Polska 
w imporcie jaj do Anglji zajmuje obecnie 
trzecie miejsce, więc sprawa ewentualnego 
znaczenia importowanych j:j w Anglji ma 
dia nas poważne znaczenie. 

Ostatnio stała komisja, utworzona w 
myśl ustawy ang. o markach handlowych z 
roku 1926, która badała kwestje znakowania 
jej, wydała orzeczenie, że wprowadzenie 
przymusowego znakowania drogą rozporzą 
dzenia mlnisterjalnego jest narazie zbędne: 

Angielskie rzby rolnicze zaprotestowały 
przeciwko temu orzeczeniu i wysuwają wnio- 
sek, że minister rolnictwa powinien anulo- 
wać powziętą decyzję i utworzyć komisję do 
zbadania sprawy nanowo. 

W myśl życzeń importerów artykułów 

gdyby trzeba rozpakowyw:ć, stemplować i 
nanowo opakowyw:ć ładunki jaj, które 
przychodzą do Anglji, to pociągnęłoby to 
za sobą wzrost cen dla Konsumenia angiel- 

że Ministerstwo Rolnictwa nie będzie si 
starało obalić decyzji komitetu, mimo żąda 
izb rolniczych tembardziej, że komitet wy: 1 
dał opinję w ramach swych pełnomocnictw 
parlamentarnych: 

L oro 

wschodnich przewiduje szereg zmian. 

go mostu przez. Wilję u wylotu ul 
Kanonicznej. 

Władze wojskowe jednak sorzeci- 
wiały się temu projektowi i wysunęły 
wniosek budowy mostu przy ul. Su- 

Straszliiwa wymiana strzałów w mieszkaniu ofi- 
cera 3D A. K. 

Ogromne wrażenie wywołała w Oknło obydwóch leżały rewolwery. 
dniu wczorajszym wiadomość o krwa« Zawezwan: Pogotowie R:tunkowe 
wem zdarzeniu jakie miało miejsce w stwierdziło osiem ran na ciałach oby- 
mieszkaniu por. 3 DAK. Jana Po- dwóch. Obydwaj ranni byli bez przy: 
ciechina (Kalwaryjska 57) Do miesz- tomnoše'. Przewieziono ich do szpi- 
kania p. Pociechina przybył z nim ra- tala św. Jakóba. 
zem student lwowskiego un wersytetu Sędzia śledczy IV rewiru, 
Bronisław Krzyżanowski, syn znane- rego rękach spoczywa Sprawa, оБес- 
go w Wiloje adwokata i b. S:natora. nie z racji ciężkiego stanu obu po- 

Co się działo w mieszkaniu, niko- szkodowanych nie jest w staaie pro- 
mu nie jest wiadome, gdy w pewnym wadzić dochodzenia drogą przeslu- 
momencie gospodyni usłyszała szereg, chania rannych. 
szybko po sobie postępujących strza- T Į-mnica sztrzałów w  mieszka- 
łów, a kiedy domownicy wbiegli do nia por. Pociechina, pozosteje narazia 
pokoju, ujrzeli por, Pociechiaa i jego tajemnicą. ё 

Na wczorajszem posiedzeniu po 
szeregu dyskusji Magistrat odmówił 
żądaniom władz wojskowych, pozo- 

. Stając tem samem przy swoim  pro- 
w któ jekcie, 

— Lkwidacją komisj obvwa- 
telsk ch. Z daiem 31 grudnia 1927 
reku istniejąca przy M gistracie m. 
Wilna komisja obywatelska likwida- 
cyjna została ostatecznie zlikwido- 
waną, 

Wszelkie pozostałe  dokumenia 
osobiste w ilości 2142 złożone przez 
Pelėgios EMW EE 

£ 7 « obywatelskich t. j. przy |, II, III, V, 
wódek,, monopolow 2 ch V i VI komisarjacie oraz m eodebrane 
dzono, że f.łszowaniem wódki trudni zaświadczenia obywatelstwa  zost:ły 
się icek O »rdon zamieszkały przy ul. przekazane Urzedo vi Komisarza R 4- 
wiłkomierskiej 14. Cichy wspólnik du na m. Wilno, dokąd z»intereso- 

nienia potajemnej fabryki wódek mo- monopolu spirytusowego nie Ograni- wani po odbiór takowych winn' sę 
nopolowych, przyznanych przez eks- czał się jedynie do zmnejszania me- zgłaszać (Archiwum Komisarjatu R ą: 
pertów i-ko posiadzjących moc za« cy wódek ale i zawartości butelek. du, pokój nr. 3). 
ledwie 35 stopni. Ostatnio na rynku Fabryka została zapieczętowana, a SZKOLNA 
w:lńskim pojawił* się duże tych fal- G rdon przekazany dg rozporządze- — Wyjazd kurato! Ryni 
syfikatów, W wyniku śledztwa stwier- nia władz sądowo śledczych.; lee i. Iš ai WU. 

na doty hczasowy Kurator O«ręgu Niemal katastrofa kolejowa Sac W M ROA 
żerów, przyczem kilka osób odniosło mianowany Kuratorem Okręgu Skol- lżejsze ae ciała, nego Łódzki go. O ijetdżającego Ku- 

Dz ęki zahamowaniu lokomotywy ratora żegnali na dworcu urzędaicy 
uniknięto. przerażających następstw Kuretorlum i dyrektorowie gimnazjum 
katastrofy. Po eczysżczeniu toru, za Wil Ńskich, 
pomocą pluza ścieżnego, pociąz ru. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNĄ 

7 |. 

už w Sai: p. — Zatrudaienie bezrobotnych, 
W zwązku z wstrzymaniem przez 
Magistrat da dala 5 bm. rebót kana- 
lzacyjnych i pezbawieniem przez to 
paacy, zatrudnionych przy tem robot- 
ników, zgłosła się w dniu wczorał- 
szym do Magistratu delegacja na 

Li«widacja tajnej fabryai 
Komisarze lotaej brygady I by 

Skarbowej od dłuższego już czasu 
prowadzili śledztwo w kierunku ujaw- 

Onegdaj o godz. 6 wiecz, w pobliżu 
Smorgoń miała miejsce katastr fi ko: 
lejowa, a mianowicis pociąg, zdążają- 
cy z Mołodeczna do Wilaa wpadł na 
wieksz- zaspy śnieżne, skutkiem cze- 
go spadły z szyn 4 wagony osobowe, 
powodując zamięszanie wśród pasa- 

KRONIKA 
  

W 1 IIL. rb, kiedy to wedlug przepisów Czele z inż. Zas:towtem i radnym 
nowych wydane zostaną nowe karty. Dzidziulem z prośbą O przyjęcie c- 4 Dziś Wach, sł. s gi 7 m. 39. — Budżety komunalne a wy- statnio zwolaionych pięciu robotaików, 

Izabel Zach. ał. o g. 15 m, 46 Z!ąd miast. Pan wojewoda Ricznie- należących do zwią ków klasowych. jutro wicz wydał okólaik, w którym zwra- _ D:legacji tej Magistrat wyj:śnit, Telestora_ ca uwagę przewodniczących wydzia- iż ogółem zwolaionych zostało 388 
8 la meteorol. Zakład łów. aby przy sporządzaniu budże- robotai sów, bez różnicy, którzy z 

ais Us B » tów gmin wiejstich i miejskich na powrotem przyjęci zostaną, w chwili 
s dni 3 —I. 106.8 r. rok budżetowy 1928/29 uwzględniane rozpoczęcia rebót. 

Giśnienie i 7 były pozycje na роигебу gmia w za- Pierwsza partja w liczbie 300-stu 
średnia kresie saritarno - estetycznym i po- zatrudniona zost j: z dniem 5 0. m. 
Temperatura | rządkowym, a więc na porządkowa- reszta zaś w połowie stycznia r. b. 
średnia 0 j 1190. nie ulic, elaców i domów, zadrzewie- zależnie ed zapotrzebowania. 
Osa ke nie pl-ców i t. p. Chcąc jednak udzielić wszystkim 
= mim, Okólnik zwraca uwagę, że wobec zwolaionym robotnikom pracy, Ma- 

braku planów regulacyjnych parmię-. gistrat zamierza przystąsić w najbliż- 
Wistr ) Połud. zachodzi. tać należy aby drzewka posadzone 8 ych dniach do robót kanalizacyj- 

przeważający nie komplikowały akcji regulacyj- nych przy ul. Bonfraterskiej, oraz da 
O w ag li Pogodnie. nej, co spowodowałoby konieczność budowy jednej stu ini artezyjskiej w Minimum za dobę — 14. Z 

Tendencja а: stały spade ciś. Usunięcia ich. ogrodzie Bernardyń skim, w celu zasi- 
nienia, — Major Popowicz bada oso- lenia stacji pomo. Pozet*m Magistrat 

URZĘDOWA. bśce aresztowanych. Przyb'ły do poczynił 'w Baaku Oospodarsiwa 
Wilna z ramiecia Komendy Głównej Krajowego starania e dług"t*rmiaową 
P. P, mjr. Popowicz po zlustrowaniu pożyczkę w sumie 125200 zł na 
Okr, Urzędu Śledczego badał specjal- koszta przebudowy star<go ratusza, 
nie sarawę bezpieczeństwa w pew. Przyczem otrzymałoby pracę również 
Święciańskim, która w ostatnich cza- kilkudziesięciu robotn ków. 
sach przedstawia się katastrcfalaie. ZEBRANIA I ODCZYTY. Jednocześnie mjr. Popowicz zbadał 
osobiście kilku aresztowanych w spra* — Odcryt prof Trzebiūskiego, 

Tej mia. wie podrabiania banknotów wysoko- W dn. 8 stycznia o godz. 
30 w lokalu gimn. im. Atama Mce- wartościowych, 
kiewicza odbędzie się odczyt prof, 
U tu S B. Dr med, Stanisława Trze. 
bińskiege na temat „Zagadnienia 
psychotechniki w stosunku do szkol- 
nictwa*. Dochód na rzecz niezamoże 
nych uczniów gimn im, Ad. Muckis- 
wicza.—C ekawy temat zarówao jak 
i osoba prelegenta niewątpliwie zgro- 
madzą sporo publiczności. —B Iety 
można nabywać przy wejściu. C:na 
biletów 1 zł, dla uczącej sę młodzie- 

— Delegat Prokurato'| G ne- 
ralnej p Kopeć pozostej: na 
swem St nowsku. W związku z 
podaną przez nas w mumerze wcz)- 
rajszym wzmianką O rzekomem prze- 
niesieniu w stan spoczynku delegata 
Prokuratorji Generalne] p Kopcia do» 
wiadujemy się, że wiadomość ta nie 
odpowiada prawdzie. Paa delegat 

stan spoczynku, matomiast awanso- MIBJSKA. 
wany został do stopnia starszego — (x) Posiedzenie Mag stratu 
radcy. Wiadomość wczorajsza wywo- w sprawie ustalenia robót inwe- 
łana została przez nieporęzumienie, stycyjnych. w dniu dzisiejszym o 
gdyż wersje o ewentuslnem przenie- godz. 6-cj wiecz. odbędzie się w Ma- 
siemu w stan spoczynku dotyczą zu- gistracie, pod przewocnietwem, pre- 
pełnie innej osoby. zydenta Folejewskiego posiedzenie 

— Nowy referat w urzędzie członków Magistratu, w eelu omó- 
wojewód km W zwią:ku z wej. Wienia kolejności wykonania planu 
ściem w życie nowego prawa łowiec- robót inwestycyjnych. zaprojektowa- 
kiego, które nakłada na władze admi- Nych w okresie r. 1928, ży 50 
n stracyjne nowe zadania i obowiązki, — (x) Miejska pek:rna me- er. POCZTOWA 
p wojewoda Raczkiewicz powołał do chan czna zbudowana będzie na L 
życia z daiem 1 bm. speclalny refe- placu t. zw. , Bosaki hr. Tyszkie- , — Telefony drożeją. Jik się 
rat łowiectwa i broni palaej w wy+ wic a“, Donosilśmy wswoim czasie, dowiadujemy z dniem 1 b m. pod- 
Gzicle administracyjnym urzędu wo- iż Magistrat m, Wiina rozpoczął per- Uiesione zostały spłaty za abonament 
fewódzkiego. traktacje z władzami wojskowego telefoniczny: w mieście na I kat,—12 

R:ferat obejmować będzie czyn- placu polotonego przy ul. Legjona- Zł. Il kat.—18 zł, Ill kat—24 ał. i na 
ności z dziedziny łowiettwa I kontro. wej. pod budowę projektowanej miej. Prowincji, i kat. — 6 zł, Il kat. — 9 
li nad posiadaczami broni, obecnie Skiej piekarni mechanicznej. zł. i lil kat. 12, Punadio zniesione 
zaś za zadanie będzie miał wprowa- _ W sprawie tej władze wojskowe Zostaną bezplatae lokalne rozmowy 
dzenie w życie nowego prawa ło- zobowiązały ilg przesłać Magistrato- W obrębie województwa. O łaty za wieckiego, które zwłaszcza w Odnie- Wi najpóźuiej do 1 b. m. ostateczną t€ rozmowy wynosić będą 30 gr. za 
sieniu do terenów województw decyzię- 3 minuty. RÓŻNE, 

_. Wobec tego jednak, iż dotąd Ma- 
Ki:rownictwo referatu powierzo- gistrat nie otrzymał od pomienionych — Op'eka szkolna g mnazjam 

ne zost ł> p. M Pawlikowskiemu Władz żadnej odsowiedzi, przeto na im. Orzeszkowej. powiadamia, iż 
radcy wojewódzkiemu. odbytem w dniu wczorajszym posie- od 5 do 15 siyczaja r. b, w kancela- Jednocześnie p. Wojewoda zarzą- dzeniu postanowił wybudować te pie- rji gimazjum Orzeszkowej będą się inkryminującym ce wpłynęłoby na obniżenie cen na cj py karty łowieckie wydane na karaię na placu t. zw. „Bosaki“ hr, zwracały pieniądze za blety, wzięte 
rok 1927 traktowane były jako waż- 
ne nadal bez prolongatv aż do dnia ZW'ązku z powyższem Magistrat wy» d. 11 grudnia 1927 r. na rzecz O>ie- 

Tyszkiewicza przy ul. Kijowskiej. W na koncert, które miał się oibyć w 

R 7-7 tÓWIŁ dzierżawę siraganów, znajdu- ki S koln-į gimna;uw Orzeszkowej. W raporcie swym komitet poleca produ- ących się obecnie na tymłe placu, _ Piemądze, nie odebrane w tym 
centom krajowym ulepszyć zbiórkę, segre- które z powodu tej budowy będą terminie, będą uważane jako ofiarowa- gowanie i pakowanie jaj, przez €o kontu" usunięte. ne na rzecz opieki szkolaej tegoż rencją importowanego towaru będzie dia — (x) Rewizyta prezydenta m gimnazjum. ich mniej dotkliwa. 5 kowani 
cena w Augifi wypływa Co e st. Warszawy. |:k nas informują — Konf skata. W dniu wczoraj: 
wien czas ną porządek dzienny, a datuje prezydent m. st. Warszawy p. inż, SZYm z rozporzą izenia władz adm ni- y У P s aa iai PTSS Tan zycie SiOMūski zapowiedział Magisiratowi Stracyjnych sk:nfiskowany zostat nu- . усе m. Wilaa sweją rewizytg ma dzień mer litewskiego czasopisma „Vilaiaus zakaz używania środków konserwujących do = т 
importowanych artykułów zmowa, 7 stycznia rb. Aidas". Konfiskata wywołana została 
a wskutek tego pewne ilości jaj płynnych Pobyt p. prezyd. Siomińskiego w zamieszczeniem w numerze artykułu zostaną zatrzymane na komorach. Wilnie potrwa prawdopodobnie dni Pt. „C dal j?*. 

KRONIKA MIEJSCOWA. kilka. 23 saa k <Polmet> kosztują nie 
styczańeć) „0087 Wilnie z dzia 3 — (x) Objęcie stanow ska przez snowski | Krużołek proc. maca zla ęg KIE. 
o e i eis alia a architekta miejsk ego. Nowozaan- nie następującego sprostowania: 

22 100 E žyto 38 4d = ależ: gażowany przez Magistrat p. inż. Na» W numerze 294 z dnia 24 gradnia u. r. 
nie od gatunku), jęczmień browarowyj ga Tębski, na stanowisko architek'a miej. <Pziennika Wiiwńsxiego> w artykule o wska- 
— 4, ca bass 60 — 41, otręby dpi kiego, z dniem 2 styczola rb. objął zogyach Przy montowania ap:ratów detek- 0; nadaaia 0-01 osi AYO 27” SAIEBO,£_CDIEOK A-SYCZOJA, „TD, objął torowych była wzmianka o cenie słuchawek Р NE * s niati aa, Tania ik powierzene sobie funkcje. fabryki «Polmet» — 23 zł. za Sztukę 
stała” Dowóz tiśdni. —13. Tendencja — (x) Jeszcze w sprawie bu- Jako przedstawiciele na Wilno fabryki 

Maka pezenna amerykańska 100—110 gr. dowy mostu prze: Wilję. W S Ua ad S pode 
ż> > * i taliczna, rynkowa słachawek Imet . 2[2’ a me gg A a> 50— miasto nowego mostu przez Wiiję, w nosi 25 zł za sztukę na całym terenie Ro 

czana 75—85, za enas 60-65. ES dniu wczorajszym odbyło się w Ma" czypospolitej. 
Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. gistracie posiedzenie specjalnej kami: S ZABAWY. 

gr. za 1 kig. sli przy wsoółudzials przedsiawicieli — Wielki Bal Mascowy urozmaicony 
Kasza: manna amerykańska 130-150 gr. za D yrekcji Robót Publ., włądz wojskC różnemi niespodzlankami w dniu 5 stycznia 

1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 95— wych i Magistratu na cel budow, *oru kolarskiegu urządza 
05, przecierana 95—105, perłowa 80—05, k wi M : Wil Wil. Tow. Cvklist. 1 Łyżwiarzy w sa 

pęczak 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jagiana Jak wiadomo Magistrat m. Wilna ząch slubu Handlow go (o. Plastyków) przy 80—90, powziąl estatnis decyzję budowy te- wi. Mickiewiczą 33. Przygrywać będzie



а-— 

orkiestry wojskowe—2 nagrody z8 kostjum. 
Ks za imi Początek o godz. 
10 wiecz. 

— Bal «Rodziny Wojskowej:. Dnia 
7_ stycznia br odbędzie się doroczny bal 
«Rodziny Wojskowej» w salonach Domu Ofi- 
cera Polskiego (Mickiewicza 13). 

Sebretaj t czynny będzie przed bajem 
w dniach 5 i 6 stycznia cd godziny 17 do 
19 w lokalu Domu Oficera. 

TEATE i MUZYKA. 
— «Redufa» na Pohulance. Środa— 

e godz. 20-ej «Betlejem ostrobramskie», | 
Czwartek — o godz. 16ej przedstawie- 

mie sakojne — <Betlcjem osirebramskie>, 
„0 godz. Z0ej «Betlejem ostrobrzmskie». 

Piątek — o godz. 12ej przedstawienie 
szkolne «Noc św. Mikołaja». у 

o godz 16c] priedetawienie szkolne 
«Betiej' m ostrobrz mskie». 

Sobota — <Niewierny Tomek>; W. 
<Niewiernym Tomku» |. Grabowskiego bio- 
rą udział: dyr. Osterwa, W. Osterwina, St. 
Karbowska, T. Białkoweki, S. Butkiewicz 1 
thėr masek. Układ sceniczny opiera się na 
cryginaloej muzyce E: Dziewn skiego. Ubio- 
ry wykorano w pracowniach <Redvty>. 

— R«ecit Andrzeja hr. Komorowskie 
go. W najbi'ższą niedzielę wysiąpi w sali 
teairu <Reduta» znakomity ‚ wi lonczelista 

Andrzej hr. Komorowski i odegra szereg 
utworów solowych, m. i. «Koncert wiolcn- 
czelowy D-dur» Tartiniego. Początek o go: 
dzinie. 5tej min. 15 po południu. Ceny 
miejsc oa 50 ciu groszy. Bilety są do naby- 
cia w biurze <Orbis», ul Micke icza Nr 11. 

  

    — Teatr Polski (sala z: w 
sząca się wyjątkowem powodzeniem znako- 
0 ira Ho Thoniesa Brandona <Ciot: 
ka Karola», wraz z dodatkiem noworoCz- 
вут, grana będzie dziś po raz ostatni na 
przedstawieniu wieczornem. 

— Hiszpańska mucha» z dodatkiem 
noworocznym bęczie raz jeden jutro. 

— «Kredowe koło» — grane będ: 
piątek o g. 8 m. 30 wiecz. 
-  Administrzcja Teatru podaje do wiado- 
micści że od l-go stycznia przedstawienia 
w Teatrze Polskim zaczynają sę o g. 8 m. 
15 punkiusinie, a nie jak bylo dotychczas 

оер © RADJO—WILNO. 
Fala 435 mir. 

i. Czwartek 5 stycznia 1928 r. 

17.00. <Chwiłka białoruska», 
1720—17 45: Transmisja z Warszawy 

<Wś ód książek», pogadanka prof. H. Mo- 
lego 

17.45—1855: Transmisja z Warszawy 
«Audycja liter=cka». 

18.55—19 20. «Czem są i czem mogą 

być oia nas Prusy Wschoduit ?> — Odczyt 

z cyklu «Nasi sąsiedzi» wygłosi profesor 

Szkoły Nauk politycznych w Warszawie — 

Stani: ław Gor'uchowsk!. 
s 192.—22,00. Opera «Faust» — Ch. Gou- 

nod'a. (transmisja z Poznanie). | 
W Na zakcńczenie: Gazetka radjowa. 

"WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Neszczęśiwy wypadek na 

torze kolejowym. W dniu wczo- 

raįs:ym pociąg Osobowy, z Warsza- 

wy, przychodzący do Wilna o godz. 

8-ej wiecz. najecheł, koło mostu ž6- 

iaznego przy ul. R:dufńskiej La idą- 

cego w tym czasie torem kolejowym 

kuoca  żyda Binmsziejna, zam. w 

Wilnie, kióremu „odciętą zostały ebie 

negi i lewa ręka. Nieszczęśliwego w 

stanie ciężkim odwieziono de Szpita- 

a kolejowego na Wil cze Łapie. 

Ofiary. 
— Zamiast powinszowań i wizyt nowo: 

rocznych Karcioswo Mikolscy do dyspo: 
zycj! Zwłą:ku Polaków Zakordonowych 2ł 25. 

— Zamiast wizyt Noworoczrych ofls- 
rowvją na r»ecz instytucji «Chleb dzieciom» 
p. Dyrekior Ludwik Maculewicz 25 zł, p; 
Tadeusz Miś iewicz — 10 zł., p. Adolf Bo- 
biański — 5 zł, oraz pracownicy Oddziału 
Państwowego Banku Rolnego — 50 zł, 
razem 9. zł, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

3 stycznia 1928 ; 

Bswizy t waluty! 

\ 

AOUA VITAE 

  

7 wielkości flakonów, 1 gatunek — najlepszy 

wodą życia, nazywali - jakżeż 

błędnie -— przodkowie nasi go- 

rzałkę. Prawdziwie życiodajną 

wodą jen dla swego aromatu, 

działania orzeźwiającego i mocy 

woda kolońska 

poczwórna 

ze złotą 

etykietą   
  

14—3-3 

WYDAWNICTWA 

TOWARZYSTOA EKONOMICZNEGO 

Tv. 
У. 

VI. 
VII. 

VIII. 
1X. 

X. Dr A Gałuszka: Uwagi o oszczędności w wydatkach 

XI. 

XII. 

XIII, 

XIV. 

XVI: 

EXVII, 

XVIII. 

XIX. 

XX, 

XXI 

XXII, 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Dr. Karol D'Englisch: Aktualne zagadnienia potrak- 

w Krakowie. 

fatowe. 
Dr. Tomasz Lulek: Główne zagadnienia polityki han: 
diowej w Polsce. 
Proł. Władysław Leopold Jaworski: Z zagadnień po- 
htvgl Światowej, 

ieta fin=nsowa. 
Dr Jan Kanty Steczkowški: O naprawie skarbu Rze- 
A 

czyp' s oluej $ 

Prof F. Zoll: O konwencji berneńskiej. 
Nemo'js] e sprawie położenia fnansowego: 
Dr Ferdynand Zweig: Złoty polski. 
Prof. A Krzyżanowski i L. 
Skarbu 1 waluty w Anstiji. 

państwowych. 
Prof F. Zoll: Projekt ustawy o waloryzacji należyto- 
ści 
nvc 

a opartych na tytułach prywatno-praw- 

K. Srokowski: Sprawa narodowościowa na kresach 
wsch: Grich. 
Inż Kazimierz Gehring iinż Aleksander Skrypczenko: 
Nankowa organizacja pracy, Z przedmową prof. Ada- 
ma Krzyżanowskiego 
Prof Tomasz Lulek Waloryzacja bilansów. 

Oberliinder: Naprawa 

Kino „POLON]A*. 
D z i ś! Wieczór śmiechu i humoru 

Buster Kenton 
w arcywesołej komedii p. t. 

„Generał* 
Orkiestra koncertowa z 24 osób pod 

batutą M. Salnickiego. 
Początek o g, 4, Ostatni seans 10.20. 

Dia młodzieży dozwolone, 

  

* 

  

— 

  

  

Kino: s 

teatr „Helios“ 
ul. Wileńska 38. 

K
N
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Dz $ premjer:! 
Królowie humoru Pat i Patachon „„, „Podpory tronu* 
Szlagier mistrzów Śmiechu prod. 1928 roku, Kabarety. Zamki. Pałace. Tysiączne rzesze statystów. 
120 minut wzr: szeń i Śmiechu! Seansy. o grdz. 4, 6, 8 i 1015 wiecz, Dla młodzieży dozwolony. 

Wielki 
wy tawowy 

6
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Miejski Kinematograt 

Ku luralno- Oświatowy 
Sala Miejska 

Ś (nt. Ostrobramska 5) 

|| = В Е в в ši в E Ё у е & в в ki a H & a El 

wprost ze    

Od dnia 31-go grudnia 1027 r., do dnia 5-go stycznia 1928 r. wł. 
będzie wyświetiany monumentalny film: 

(«Wielka varada») dramnt w 14 astach, Orygin:lne zdjęcia z wojny światowej — jak r d 
pokoju. W rolach głównych: John Gilbert i Renee yw Wos Oałecdłaj pod 
dyrekcją Kapeimistrza p W, Szczepańskiego. W poczekalni koncert. radjo. Ostatni seans o godz. 10. 

Początek seansu o godz. 4. Ceny bile ów: 

Adoree. 

„Parada Śmierci "| 

Reżyser King Vidor. Orkiestra podj 

parter 80 gr., "alkan 40 gr, 
Następny proor"m: «NIEWY OSKARŻYCIEL». 

dla 

rzemiosła i rolnietwa 
Tanie do nabycia (bez cła) 
Proste i pewne w ruchu 
Nada'ące się do każdego paliwa 
Najmniejsze zużycie paliwa 

DOSTAWA KRÓTKOTERMINOWA. 

STOCZNI G 
Warszawa, Jasna 1l m. 5, tel. 99 18. 

chieba „Paln Norma 

W, Pchnianta 1. 

i w ruchu 

66 usuwa z pąscia 

Silniki Diesla Stoczni Gdańkiej 
najlepsza nowoczesna siła napędowa 

DAŃSKIEJ 
В 

|.VRMEZMEEZAZZEBZEKUEMCCEZEKEZEEERE BREBEEZKENE 
1 

Dia cierpiących na Żołądek 
otrzymano z Estonj! świeży transport znan: go 

Żądać w sklepach sprżywczych: ul. Wielka (róg Rudnickiej) dom Nr 47, Wielka Nr Nr 18, 25, Zamkowa 
Nr 22, Niemiecka Nr Nr 6, 22, 24, Trocha Nr 3, W leńiska Nr Nr 10, 20, Mickiewicza Nr Nr 7, 22 

| Lekcie špewu 
i reguluje” | muzyki (stawianie 
trawienie, ||'łosu) udziela nauczy: 

sielka z dyplomem 

  
Warsz. Kons Troctą 9 

lm. 7, od 3—6 godz. 
  

(głoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

łzę do wiadomości, iż w dniu 19 stycrnia 
928 r. o godz. 12ej w jokaln Dyrekcji La- 

Dr Ferdynand Źwełg: Polityka kredytowa Banku sów (ui. Wielka 66) odbędzie się przetarg 
Polskiego: : = ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprze- 
Dr Ferdynand Zweig: Bilans handlowy w dobie sta daż działek etatowych według obliczenia 
b liz» cji, S S powierzchniowego, poszczególnych drzew ra 
Dr Stefan Schmidt: Rolnictwo a obecna sytuacja go: pniu i materjałów w stenic wyrcbionvm w 
spodarcza, Nadleśnictw»ch: Podbrodzkie , D'uskienic- 
Wacław Konderski: Ekspanzja zagraniczna kapitału kiem, bBersztowsk.em, Trockiem, Mostow- 
fen ę nego Stanów Zj:dnoczonych Ameryki Północnej, gziem, Stołpeckiem, Trabskiem, Różankow- 
acław Konderski: Rynek pieniężny Anglji po straj gxiem, Brasłowskiem, Smorgońskiem, Uszsń 

kn a nasze po rzeby. 
Władysław Kępiński: Komasacja, jako podstawa na* nickiem i innych. 
prawy ustroju roineco. 
Adam Krzyżanowski: Dwa programy finansowe (je: etar t i of d Aden ЙЕ pora kak 027), programy (e: przetargowe, szematy vmów i ofert są do 

Jan Zieleniewski. Na drodze do racjcnalizącji naszego p 
gospodarstwa. 

Wacław Konderski: Konjaunkty światowe a nasza po 
lilyka gospod-r:za, 

Stanisław Rybicki: Stau i 
Polscey 
Władysław Zawadzki. Polska polityka socjalna a go- 
S$poQarsiwo sp: łeczne 

Dr W. A. Zbyszewski: Polityka Komitetu Finanso- 
wego Ligi N. rooów. 
Witold _ Krzyżanowski: 
przemysłu. 

SKŁAD GŁÓWNY 
księgarni S. A Krzyżanowskiego 

Kraków, Rynek Główny. 

potrzeby kolejnictwa w 

Terytorjalne rozmieszczenie 

  Trans.  Śprz,  Kauppo 

i 8,85 8,88 8.90 
Boatója 360 СО 36090 359,10 
Lonayn 43,513]1 43,5 14 43,62 

Nowy-Yorh 8,90 8,92 888 

TT“ GIELDA Wil ENSKA, 
Wilno, dnia 3 stycznią 1928r. 

Złote. 
Ruble 4,681/4 4 681/4 

Listy zastaw ne. 

Wil. B. Ziemsk.-2i. 100 6270 62,30 
Papiery państwowe. 

Dzłarówka 5 ócl 6450. 
Akcje. 

Wileński Bank Zemsk 250 — 134— 

Bank P. Iski zł. 100 15350. 

  

'W: MĄSSON 

*.pom śmierci 
— Już gotowa! — odrzekła Fran- 

rażającege. : 
Тгиопе bylo ekrešliė, czy 

bie sprawę z sytuacji, 

kiem, że dziewczyna krzykuęła nagle 

histerycznie: 
NA miłość Boską, proszę na 

nięnko, zdaje się, że trup rzy 

umnie i śleozi, każdy ruch „panienki! 
Betty ciekawie odwróciła „się ku 

«kamapig, a: oczy Anny wpiły się w nią. 
W.docznie widok przyjaciółki о- 

trzeźwił Aunę, gdyż w chwili gdy 
Betty zabrała się znów do napełnia- 
nia szprycy żóławym płynem, w. o- 

"'ezach nieszczęsnej niewolnicy migaęło 

“przetažeolė, Sprobewala usiąść, lecz 
-gzując,że nie może śię poruszyć, za- 
-gzęła. robić rozpaczliwe wysiłki dla u- 
' wolnienia .się Z za. |. saa 
„wiło” się i prężyłe na kanapie, z 

ust wyrywał się jęk bólu. 
« —Bettyi — krzyknęła nagle At 

„na, a Betiy podeszła do niej nie wy- 

„puszczając z rąk ig'y do zastrzyków. 

'wBetty miiezała, lęcz wyraz jej twa- 

rzy był dostatecznie wytnowny: górna 

jej warga podniosła się ukazującdrob- Za chwilę stała już, chwiejąc się na ponad tem wszystkiem górowało go- 
ne, ostre zęby, w Oczach zaś mi.ła zmęczonych nogach. 
coś tak strasznego, że Jimem wstrząs- 

świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

zapobiega odmrożeńiom 

nął dreszcz. 
Frob her przypomniał sobie, 

clszka śmiejąc się, lecz.nar:z śmiech widział już raz ten wyraz w jej oczach, dziesz mogła tego zrobići,. 
zamarł na jej ustach. Ujrzała utkwio- a było to wtedy, gdy B:tty leżała na 
ne w swej twarzy oczy panny Ap- łóżku p. Harlow, podczas ekspertyzy. niu biednej dziawczyny i stela tak 
koff a w oczach tych było coś prze- Wówczas nie mógł określić tego wy* chwilę, napawając się swą zemstą. 

— Czyja głowa nachvlała się nad 
Sat | żę „AP ; : сіешпоісіэ&Ь? —- :ару':аіа 

kojówkę i czy zdawała so- widniało przerażenie, wywolane po stissznym зтерет, Суа fo "byla 
poaia RO Lecz wpatry- czuciem pepełnionej zbrodni — mor- twarz? Zgadaik Aamol:. ® Ė 
wała sią we Franciszkę takim wzro: derstwa. 

Anna Aptoff musiała tak 

razu, lecz obecnie był on 
Anna zrozumiały dlań: 

wyszeptała: 
«— Betty! 

związać i przywieźć tutaj? Umyślnie 
posłałaś mnie na bal, więc Ist... ano- 
nimowy lisit.. Ol. 

szę Ann y. 
yś pisała ten Iist?..Betty.. 

ty jesteś «biczem»l 
Znów opadła bzzsilna, próbując 

jeszcze oswebodzić ręce, * 
Betty stanęła nad nią 

ków w ręku 
— Co to? — krzyknęła przerzźli- ka 

wie 
Strach i rozpacz dodały jej sit, 

zew odmrożeniom 

  

        LECZY 

mała s'ę. 
iż 

zupełnie 
W oczach Betty tobą w 

I ciągnęła dalej: 
— Za dużo gadasz, za dlugi masz 

zrozum'eć wyraz tych Oczu, gdyż 0- języczek i zbyt jesteś ciekawa, Annel.. 
sł biona ruchem beznadziejaym opa- Co r«biłaś wczoraj wieczorem w „sali 

mnie tak nie pztrzęćl—i dodała zdła- dła na kanapę. W przerażenia poru- skarbów” z tym zegareczkiem w _rę- 
wicnym głosem: — To siraszue, pa- szała pobladłemi (ustami, lecz nie ku?.. Czemu mi. nie odpowiadasz?.. 

patrzy ma mogła wymówić ani słowa. Wreszcie 

samo 

— Chciałaś 

nawiści Betty 

atty, 

do winy. 

— Chcesz?... — zaczeła i zatrzy” 

O niel Nie zrobisz tegol.. Nie bę” 

B:tty oparła swą dłcń ma ram'e 

I nagle głos jej «zmienił się, był 
nadal cichy i spokojny, lecz zabrzmia- 

To ty kazałaś mnie ła w nim niepohamowana nienawiść, 
głęboka, tajona nienawiść. 

nieprawdaż, Aonc? O my się dosko- 
Nowa fala przestrachu zalała du- nale rozumiemy!.. 

Dłń dętektywa znów spoczęła na 
«ty. ramianiu Jima; oto było źródło nie: 

Anna. Apcoff wiedziała zbyt dużo, 
mogła z łatwością domyśleć się. i do- 

1е swem. wiedzieć wielu jeszcze , szczegółów, 
dziwnem narzędziem. Anna dopiero któreby doprowadziły do wykrycia 
teraz dostrzegła przyrząd do zastrzy- prawdy. Zniknięcie p. Apcoif byłoby 

zrozumiane niezawodnie „jako uciecz- 
„a co za tem idzie, przyznanie się 

2 | Oto były przyczyny, dla których 
usiadła na kanapie i spuściła nogi. Betty postanowiła uwięzić Annę, lecz 

skiem, Baksztańskiem, Ławaryskiem, Olkie- 

Wykaz jzdnostek licytacyjnych, warunki 

rzejrzenia w godzinach brzędowych м О. 
. w Wilnie pokój Nr 7. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Nr 2368 VI. 

  

Najlepsze 

PŁYTY 
gramofonowe 

to płyty słynnej marki 

Acfuelle 
z kogutkiem, z etykietą 8-io kątną. 

Żądać w każdym lepszym 
składzie gramofonowym. 

  

Kolendy 1 wszystkie nowości aktualue, .. 

ВАНО ОННЕ О 
Zą MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estońskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodnej, Koionjalne i państw poza: 

| europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i śwęta 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794   

niej. 

stale znajdowałaś 

— Kwadrans 

piętnastu minut 

Oczy Anny 
się szerzej. Krew 
głowy, to znów 
pekryła jej. twarz. 

rewalizować ze mną, 

kanapę. 

do tak potwornej 
Teraz dopiero 

żadnego ratunku, 
rozpaczliwie. 

13 -1—4 
  

  

POTRZEBNĄ 

kelnerka 
Tatarska 3 «Bar», 

KWA - "EC 

K. MARKOWSKI 
Ś-to Michalski 
zaułek 8 — 4, 

Przyjmuje  obsta- 
lunki z powierzo- 
nych mat: rjałów, 
oraz wszelkie robo+ 
ty w zakres kra- 
wiectwa wchodzące. 
Daje lekcje kroju 
damskiego i mę- 
skiego w/g modeli 
Wortha. Tamże 

potrzebny chłopak 
do nauki, 

|900 dolarów | 
ZA DOM 4-miesz. 
kaniowy dochodo- 
wy, op'ócz tego 

z suier nami 
i stajnią 

Wileńskie Bluro 
Komisowo Handlo- 
we Ad. Mickiewi 
cza 21, tel. 152. 

= 
    
Służąca żgsowa” 
trzeona od zaraz lub 
od piętnastego. Dom 
chrześcjański, świa- 
dectwa i referencje 
konieczne.  Zgłaszsć 
się 10—12 lub 6—8 w: 
Kalwaryjska 11 m. 1. 

Potrzebni 
na wieś loksj i ku- 
charz lub kucharka, 
świadectwa _ wyma- 
gam. Wiadomość! 
Benedvktyńska 2 
pensjonat. 

gubioną książecz- 
kę woj-kową 

Nr 1622 rocznik 
1901, wyd. przez P. 
K, U. Kraków, ua 
imię Onufry Inglele- 
wicz, nn eważnia się. 

93—0 

LEKARZE. 

    

  

    

  

  

  

Patefony, gramofony oraz płyty gram, 
i patef,, jakuteż skrzypce, bałałajki, 
gitary, mandoliny, lustra, zabawki 
dla dzieci i różne artykuły sportowe 

Maszyny do szycia. 

poleca „UNIWERSALĆ Wielka 21. 
Wielki wybór! Dygodne warunki   

rące pragnienie pozbycia się niebez- 
piecznej rywalki i zemszczenia się na 

— Podczas ostatniege trgodnia 

— dodała. — Ots moja nagrodal... 
Kazałam cię związać i przywieźć - 
taj... Wodna lilijkol... 

Belty ironicznym wzrokiem  ob=|- 
rzała sweją cfiarę, stojącą przed nią 
w pięknej sukience, jedwabnych poń- 
czoszkach i ailasowych pantofelkach 
a tak drżącą i przerażoną, 

wściekły detektyw miał rację! Tylko 

cizna, by zabić człowieka! 

— Trucizna ze strzały! — krzyk- 
nęła— Betty! Więc to ty byłaś?... Ol! 

- Aona upadłaby na podłogę, gdy- 
by Betty w porę nie pchnęła jej na 

Anna do ostatniej chwili nie mo- 
gła uwierzyć, by Betty, zdolną „byłą 

dziewczyna, że niema już dla miej 

  

  

A BEGGRERZNOGZEGRRKME DOKTÓR 
Kto zbiera MARKi POCZTO *Ę DLA : 

: Kieszonkowy a MISJI niech się zwróci do mnie, za l ZELBOWICZ 
a wybrane marki daję kilkakrotnie + 

Kalendarzyk Informator wi: kszą ich ilość, za cekawsze okazy chor. "ane, 
a 100 i więcej sztuk za jedną. Mic<ie- syfilis, narz 

na rok 1928. Rocznik IV C 408 wicza 42 m 11 w niedziele i Święta moczowych 
E gr. Zawiera wszelkie adresy Н miei'zv 11 a 1 oraz telefonioznie 704 od 9-1, od 5-8 w, 

B da i instytucji rządowych. gg ; Kobieta-Lekars 
B Taryfy opłaty stemplowej, pocz- @ u opało B towej. Raiklad jazdy I t. d. B Ežadau «| |OrLeldowlczowa 
B Żadzć wszędzie. ę 16 dostawą KOBIECE, WPNE. 
m Wyd. Biura Reklamowego = Šu uo S 
E S Grc:bowskiego. w Trak wozach od 12-21 od 4:0 » 

a. 
E unnnacanuanananusa M D e l | | Jagielońska 3 m. 6, м '*ЁЁ“ЁЁ"'" # 

a tel. 811. W. Ar. Mr 02. 

Iloli Radijo! : Hallo! adjo:: Permuttera Utramary na AKUSZERKI. 
jest bezwzględnie najlepszą I naj. 
wydatniejszą farbą ie * plelizniy 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami.   Wszędzie do nabycia. 

      

Akuszerka 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz, 
do 19. Mickiewicza 

m, 6. 
W Z.P. Nr 63. 

w 60-1 
  

Ogloszenie, 
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 

podaje do wiadom.Ś:i, iż w dniu 17 stycznia 
1928 rokn o godz. 106j]'w lokalu Intenden- 
tury, przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 3 odbę- 
dzie sę przetarg usny i za pomocą ofert 
pisemny h na sprzedaż zacechowanych I 
penumerowanych drzew sosnowych ściętych 
w ilości 54 sztuk w lesie maj, Zakret V 
Okręgu policyjnego m. Wilna. Е 

Wezelkich iniormacvį udziela codziennie 
Administr. cja maj. Zakret. 

Rektorat Uniwersytetu Stefana 
2371 —VI Batorego w Wilnie. 

ЕЕЕ РР Ч 

a Wielki wybór 
konfeti, «pocztówek noworocznych, 
kalendsrzy, materjałów piśmiennych 

poleca 

TJANKOWSKA, 
Wileńska 26, 

a 
a 
a 
a 
a 
m 

s 
BARMMDIZZREK, KWARAENAKA 

a 
B 
B 
® 
B 
® 
ia 

wane. 

się na mej drodzel 

jej ramienia. 

Franciszki. 

tylko Aanol. Ten 
stał Anno. 

potrzebuje ta  tru- 

Ascoff otworzyły 
rzuciła się jej do 
śmiertelna bladość 

napę bszradna, 

jej życie i jedyną 

2brodni.. 
zrozumiała biedua 

i wpatrywała się w mią ciekawie z'ja- tywa. 
kąś szatańską radością, „Widocznie k 
łkania te sprawiały jej ogromną roz- suknię, skute ciężkiemi 
kosz, nie chciała, by Zostały przer- Jimem — wstrząsnął dreszcz zgrozy, łudzająca pieniądze? 

  

zaczęła zbliżać złowieszczą 

Nagle rozległ się przeraźliwy krzyk 

— Panienkol Panienkol— krzycza- 
ła pekojówka, wskazując na drzwi. 

Drzwi były otwaite, 

Betty spojrzała i twarz jej zbladła 
śmiertelnie. Narzędzie śmierci wypad- 
ło z bezsilnej dłoni. Podniesła ręce, 
jakby chcąc się bronić, chciała wstać, 
powiedzieć coś, lecz opadła na ka- 

dany. 
> Betty odzyskała panowanie nad a 1 

rozpłakała się więc sobą, blada byla, lecz spokojna, jed- przytulnym pokoikul—rzekł Anno“ 
nak oczu nie podniosła ani razu, ed przygnębionego Jima. Tutaj znoszo' 

Betty siadła przy niej na kanapie chwili, . gdy ujrzała w progu detek- no' materjał, układana treść i wysyła 

2 k no wstrętne paszkwile. isa 
_ — Te listy szantażujące  miałć Gdy białe jej dłonie opadły na 

łaficuchami, wysyłać onal—jęknął Jim.—Listy v 

80 do 130 zł, 
Swetry damskie i męskie od 15 do 50 zł, 
męskie od 25 do 55 zł, 

Każdy kupujący za gotówkę otrzyma jako 

przewyż8zs jący su” 

BEZPŁATNIE — od 3-go do 31 Sty.zn 2—DAR WO. 
Jedwabne suknie od 80 do 100 zł, Kalosze pantofelki od 30 do 
60 zł, Wełiane suknie od 30 do 80 zł, Płaszcze zimowe od 

Sniegowce krajowe i zagr. 

Kalosze i torebki cd 10 do 40 zł. 
Oraz najrozmaitsze inne towary w Hrmie 

Wacław Nowicki wiino ut Wielka 30 
runek karnawałowy w szczęśliwym wypadku wielokrotnie 

zakupu 

Największy wybór KONFBKCJI, GAŁANI ERJI, OBUWIA, 
Ceny na wszystwie towary wyłącznie fabryczne. 

Uwaga! pp. Woistowom i urzednikom dszodne warunki kupnac 

od 20 do 38 zł., 
Obuwie damskie i 

bezpłatny poda: 

pam u 
96—1V—2 

  

      58— 2—12 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJĘ 

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

Przedstawicielstwo , pierwszorzędnych zagranicz” | 

nych 1 krajowych fabryk. SPRZEDAŻ i wynajem. |   
  

przypomniał sobie, jak przed pa 
— Będzisz tu leżeć sama, w cie- dniami mówiła o tem, że nie lub 

mności przez całą noc, Annel—rztkła gdy coś krępuje kości jej rąk. Czy 
cicho, sechylaląc się nad nią—a ju- było to przeczucie tego, cu ją cze: 
tro Esoinoza ukryje cię pod jedną z kale? 
kamiennych płyt w kuchnil 

igłę do 

a ma progu 

ciszkę Rolland. 

iniłość. 

oC 

Anna zzrwała się z kanapy, zda 
To mówiąc, Betty nachyliia się wsło się, iż pierwszym jej odruchen 

jeszcze bardziej, wzięła rękę Anny i b,ła chęć bronienia swe] dawnej przy: 
jaciólki, iecz wspomnienie sceny, któ: 
ra odegrała Się przed chwilą, po 
wstrzymało ją. Stała spoglądając py! 
tajązo na trzech mężczyzn, którzy ta 
niespodziewanie wtargnęli de pokojć 
i uratowali jej życie. 3 

N by dzikie zwierzątko, złapane 
sidła, stała skulona, jak do skok 
przestraszona i drżąca, Franciszka. 

Scena ta ciężyła wszystkim. Anno 
w milczeniu dał znak: Meurę wypro* 
wadził z poksju Batty Harlow i Fran: 

Jin pozostał sam w towarzystw 
detektywa, który w milczeniu zabi 

Ża detektywem do pokoju weszli się do rewizji. W małej szafce, sto 
jego dwaj towarzysze, na skinienie jącej przy biurku znalazł maszynę d 
jego ,Maure podszedł do pięknej pisania. Była (o maszyna firmy „Có 
zbrodniarki i założył na jej ręca kaj- rona“, 

: — Oto dowód, że wstrętne listy 
nonimows były pisane tutaj, w 

88 — Z mkniesz drzwi na klucz wyj 
Gra została skończona. Betty wie- chodząc,—raucił Anno rozkaz za od 

działa, że przegrzła, a Stawka, którą chodzącym pomocnikiem. ‚ 
przegrała nie była tnałą: chodziło o 
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