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ECHA STOLICY 

Nowy Rok w Warszawie. 

Jak i lat ubiegłych Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjmował w dn. 1 
stycznia życzenia noworoczne na Zam: 
ku. 

O godz. 10 rano złożyli życzenia 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
członkowie domu cywilnego i wojsko- 
wego. O godz. 10 m. 15 Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął życzenia 
od członków rządu. 

O godz. 10 m. 30 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu rządu, 
i świty wysłuchał mszy św.Następnie 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prze- 
szedł w towarzystwie p. ministra 
Sławoj-Składkowskiego , jako zastę- 
pującego prezesa rady ministrów, do 
Sali Marmurowej, gdzie przyjął na au- 
djencji księdza kardynała Kakowskie- 
go, który złożył Panu Prezydentowi 
życzenia. Bezpośrednio potem Pan 
Prezydent przyjął marszałka sejmu p. 
Daszyńskiego. 

Tymczasem w Sali Rycerskiej zgro 
madzili się członkowie korpusu dyplo- 
matycznego w galowych mundurach 
oraz przy orderach. 

Gdy wszyscy ustawili się w półka- 
le, otworzyły się podwoje Sali Marmu- 
rowej, skąd wyszedł Pan Prezydent, 
poprzedzony przez dyrektora protoku- 
łu dyplomatycznego w towarzystwie 
ministra Składkowskiego. Następnie 
Nuncjusz Apostolski powitał Pana Pre- 
zydenta. W odpowiedzi Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wygłosił przemówie- 
nie, dziekując za wyrażone życzenia. 

O godz. 12 po skończonym cercie's 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej,  od- 
dawszy ogólny ukłon członkom dyplo- 
macji, przeszedł do Sali Tronowej, a 
stamtąd do dalszych sal zamkowych, 
w których zgromadzeni byli przedsta- 
wiciele duchowieństwa, sądownictwa, 
kapituły, orderów, podsekretarze sta- 
nu, prezesi banków państwowych, 
przedstawiciele wyższych uczelni, re- 
ktorowie i senaty, generalicja i dele- 
gacje wojskowe, posłowie i senatoro- 
wie, przedstawiciele władz miejskich, 
wyżsi urzędnicy państwowi, wreszcie 
delegacje instytucyj i zrzeszeń, oraz 
osoby prywatne, pragnące złożyć žy- 
czenia Głowie Państwa. 

Wznowienie prae Seimu i Senafu. 

Prace ciał ustawodawczych wzno- 
wione zostaną w dn. 10-go b. m. W 
tym terminie odbyć się ma pierwsze 
po ferjach posiedzenie Sejmu. Posie: 
dzenia Senatu wznowione zostaną 
około 15 bm. 

Nowa pożyczka amerykańska 
dla Polski. 

W sferach gospodarczych i finan- 
sowych obiega pogłoska. - w związku 
z wyjazdem doradcy Rządu Polskiego 
p. Devey'a do Stanów Zjednoczonych 
—iż w czasie jego pobytu w Nowym 
Jorku omawiana będzie sprawa po- 
życzki dla Polski, | 

Wysokość pożyczki ma wynosić 
sto miljonów dolarów, Całkowita su- 
ma ma być pokryta przez wielkie ban- 
ki amerykańskie. 

Polska i Paragwaj. 
, Podczas konferencji w Lugano w „Kur- 
jerze Tessyńskim* — Corriere del Ticino 
ukazała się wiadomość pod wielkim na- 
główkiem „Konflikt na granicach Polski i 
Paragwaju na porządku dziennym Ligi Na- 
rodów*. Przypuszczano wtedy w Lugano, 
że chodzi tu © zwykły błąd zecerski, są- 
dzono, że jest niemożliwe, aby w redakcji 
chociaż małej, lecz bądź'co bądź gazety, nie 
wiedziano, że Boliwja to co innego, a Pol- 
ska co innego, że Paragwaj leży w Ame- 
ryce, a Polska w Europie, i, dodajmy na- 
wiasem, od wielu lat rok rocznie dostarczą 
Szwajcarii setek turystów. 

Pismo paryskie Europe Nouvelle, 
prowadzące świetnie dział niedyskrecji, daje 
do zrozumienia, że błąd ten w tytule (a i 
w tekście tej wiadomości pisano Polska, Za- 
miast Boliwja) powstał nie bez udziału 
niemieckiego biura prasowego. Podobno 
Niemcy, chcąc dokuczyć Polsce, puścili się 
na taką złośliwość. Czytamy tam także 
wiadomość, że min. Zaleski odczytał Ów 
artykuł Corriere del Ticino o Polsce i Pa- 

ragwaju na końcu sekretnego posiedzenia 
Rady Ligi i oczy wszystkich obecnych mia- 
ły się zwrócić na pana von Schubert, któ- 
ry wtedy zastępował Stressemanna. Aro- 
gancki Niemiec wstał i powiedział: „na to 
trzeba dać oficjalne sprostowanie. 

- WILNO, Czwarfek 3 stycznia 1029 r. 
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Noworoczne głosy prasy ko- 
wieńskiej. 

BILANS RZĄDOWY. 
Noworoczne numery dzienników  litew- 

skich w Kownie są poświęcone reasumcji ro- 
ku ubieglego. „Lietuvos Aidas“ w obszer- 
nym przeglądzie wskazuje, że w roku ubie- 
głym ustrój obecny spotkał się na Litwie 
z uznaniem szerokich warstw ludności. Je- 
żeli w pierwszym roku rząd miał do czynie- 
nia z wysiłkami, skierowanymi przeciw nie- 
mu, to w roku ubiegłym władza narodowa 
nie była zmuszona zwalczać ani Pajauisa 
ani Peczkajtisa, ani Taurogów, ani wspól- 
rego ataku partyj opozycyjnych. Jednako- 
woż jedność w kraju się nie wzmocniła. Bez 
względu na tolerancję ze strony rządu i kon- 
kordat z papieżem — w celach partyjnych 
odbywa się spekulacja imieniem katolicyzmu 
i w niektórych kościołach daje się zauważyć 
agitacja, skierowana przeciw obecnemu rzą- 
dowi. 

„W roku przyszłym — mówi pismo — 
doczekamy się nowego samorządu, poczem 
na wiosnę będzie można czekać wyborów 
do sejmu. Wszelako kwestja ta nie fest je- 
szcze ostatecznie rozstrzygnięta — będzie 
to zależało od tych warstw ludności, które 
tak pragną sejmu. Nam się jednak zdaje, że 
wiele można dokonać i bez sejmu". 

W stosunkach z Polską pismo stwier- 
dza sukces polityczny. 

CO PISZĄ GAZETY OPOZYCYJNE? 
„Rytas* uważa, że spór z Polską zo- 

staje nfewyjaśniony, niejasność zaś jest bar- 
dzo nieprzyjemna, zwłaszcza dla słabej stro- 
ny. W wyniku wszystkich rokowań szkoły 
litewskie w Wileńszczyźnie są nadal zam- 
knięte, naogół zaś położenie Litwinów ta- 
mecznych, jeszcze się pogorszyło. Układ z 
Niemcami nie jest jeszcze ratyfikowany, treść 
zaś jego trzymana jest w ścisłej tajemnicy, 
to zaś wywołuje negatywne stanowisko 
względem układu i większość utrzymuje, że 
kompensacja ze strony Niemiec jest  nie- 
znaczna w porównaniu do tego, co daje im 
Litwa. Stosunki z Łotwą również nie są ure- 
gulowane i w tej kwestji polityka spotyka 
się z niezbyt fortunnemi krokami, do tego 
poczynionymi na gruncie osobistym. Co zaś * 
się tyczy wtewnętrznej sytuacji Litwy, to 
życie polityczne tu się nie przejawia i par- 
tje opozycyjne zajmują stanowisko wycze- 
kujące. 

„Lietuvos Žinios“ stwierdza dalszą izo- 
lację Litwy i złą drogę, jaką Litwa podą- 
żyła do rozwiązania problemu wileńskiego. 

kład z Niemcami, zdaniem pisma, nie od- 
powiada interesom Litwy. Naogół, pismo 
nie ocenia różowo położenia Litwy. 

Wieika katastrofa autobusowa 
pod Kewnem. 

Z Kowna donoszą: Onegdaj na szosie 
Wołkowyszki — Kowno wydarzyła się wiel- 
ka katastrofa autobusowa, w wyniku któ- 
rej odniosło obrażenia 10 pasażerów i szofer. 

Stącja autobusów podaje następujące 
szczegóły katastrofy. Autobus, który uległ 
katastrofie, stale kursuje między Kownem i 
Wyłkowyszkami. Krytycznego dnia  wyru- 
szył z Wyłkowyszek do Kowna, wioząc 14 
pasażerów. O godz. 11, podjeżdżając do 
Godlewa, nowy niedoświadczony szofer nie 
zahamował maszyny w miejscu, gdzie szosa 
tworzy wielki zakręt i naskutek tego autobus 
stoczył się do rowu. 6 pasażerów zostało 
ciężko rannych, 4 nabawiło się lżejszych 
obrażeń. Rannych odstawiono do kowień- 
skiego szpitala miejskiego. Autobus iest cal- 

2 kowicie zdruzgotany. “*, 

Rocznica traktatu łotewsko- 
sowieckiego, 

Minęła właśnie niedawno. Naogół 
związana jest ze złą rocznicą. Jedynie 
niemieckie „Rigasche Rundschau“ wy- 
stąpiło z obszernym artykułem o ko- 
rzyściach z tego traktatu płynących. 
„Rig. Rundschau“ bardzo przytem u- 
miejętnie posługuje się zestawieniem 
cyfr eksportu i importu lat ostatnich, 
które rzeczywiście ujawniają niezwy- 
kły wzrost eksportu łotewskiego do 
Rosji i w ostatnim czasie. Cyfry te jed- 
nak nie uwzględniają specjalnie wysu- 
niętych w traktacie towarów, ani pod- 
kreślają ilości zamówień sowieckich z 
z traktatem ściślej związanych. 

Na pytanie natomiast, co dał Łot- 
wie układ handłowy z Rosją, „Łatvijas 
Sargs“ daje następującą jaskrawą od- 
powiedź: . 

W pierwszym, ubiegłym roku 
wwóz towarów z Rosji Sowieckiej do 
Łotwy wyniósł 17,5 milj. łatów. W 
zwązku z udzielonemi Rosji Sowiec- 
kiej na podstawie układu przywileja- 
mi celnemi, skarb poniósł straty w 
wysokości 778,015 łatów. Łotwa z 
przewidzianych zamówień na sumę 40 
mili. łatów eksportowała zaledwie na 
13,5 milj. łat. czyli 34% przewidzia- 
nej sumy eksportu. Dziwnem jest, że 
eksport tych właśnie towarów, które 
były przewidziane w większej ilości 
stosunkowo jest niewielki. 

Biorąc pod uwagę statystykę i tę 
okoliczność, że wwoziliśmy z Rosji 
Sowieckiej produkty rolne i naodwrót, 
wywieźliśmy zagraniczne obrobione 
półfabrykaty i do tego na kredyt, moż- 
na stwierdzić, że układ handlowy z Ro- 
sją Sowiecką nie dał deklarowanych 
korzyści. ° 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13, S$. Matecki. 

  

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

| oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Dokładny tekst propozycyj sowiechich 
Noia sowiecka do Polski 

WARSZAWA, 2-I. PAT. Nota wręczona posłowi polskiemu w Moskwie 
p. Patkowi, brzmi jak następuje: (podajemy ją w skrócie). 

Panie Ministrze! 24 sierpnia 1926 roku rząd związkowy przez przez 
swego posła pełnomocnego w Warszawie wręczył rządowi Rzeczypospolitej 
projekt paktu o nieagresji. 

Biorąc pod uwagę, że rozbrojenie powszechne jest najskuteczniejszą 
gwarancją pokoju, rząd związkowy równocześnie traktuje pakty o nieagresji 
jako poważny czynnik, mogący mieć wpływ na zapobiegnięcie tarciom wo- 
jennym między państwami. Rząd związkowy zmuszony jest stwierdzić, że 
jakkolwiek pertraktacje, nawiązane z rządem polskim w sprawie zawarcia 
takiej umowy, trwają od lat kilku, nie posunęły się one naprzód. 

Podczas, gdy pertraktacje o zawarcie paktu o nieagresji między Pol- 
ską a Związkiem Sowieckim nie dały wyniku, rząd polski, zaproszony do 
wzięcia udziału w pakcie Kelloga, t. j. w wielostronnej umowie o wyrze- 
czeniu się wojny jako narzędzia polityki narodowej, podpisał w liczbie in- 
nych państw tę umowę w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku. Do paktu tego 
przystąpił następnie rząd związkowy. 

Rząd związkowy uważa w dalszym cią, że pakt ten nie daje tych gwa- 
rancyj zachowania pokoju, jakie wynikały z przedłożonych przezeń uprzed- 
nio paktów o nieagresji i nie brania udziału we wrogich ugrupowaniach. Z 
chwilą jednak, gdy rząd związkowy ustalił pakt Kelloga, nakłada na jej 
uczestników pewne zobowiązania o charakterze pokojowym, przystąpił do 
niej niezwłocznie, wobec czego pragnąłby, by umowa ta jaknajprędzej na- 
brała mocy, szczególnie we wzajemnych stosunkach rządu związkowego z 
jego najbliższymi sąsiadami. 

Niestety, wejście w życie paktu Kelloga zależy, zgodnie z brzmieniem 
art. 3, od ratyfikowania go przez 14 zgóry określonych państw. W ciągu 4 
miesięcy, jakie upłynęły od dnia podpisania umowy, ani jedno z 14 państw 
nie dokonało ratyfikacji. Fakt ten nasuwa obawę, że jeszcze w przeciągu 
długiego czasu umowa może pozostać dokumentem, formalnie nikogo nie 
obewiązującym. Oczywiście, pomiędzy poszczególnemi państwami umowa 
może wejść wcześniej w życie tylko drogą podpisania osobnego aktu do- 
pełniającego. 

Biorąc pod uwagę, że zachowanie pokoju na Wschodzie Europy jest 
sprawą pierwszorzędnej wagi i że z pośród państw, graniczących ze Związ- 
kiem Sowieckim na Zachodzie, Polska umowę paryską podpisała, rząd zwią- 
zkowy postanowił zwrócić się do rządu polskiego z propozycją podpisania 
załączonego protokułu, na mocy którego umowa paryska © wyrzeczeniu się 

. wojny weszłaby w życie natychmiast po ratyfikowaniu jej przez te dwa pań- 
stwa, niezależnie od warunku, przewidzianego w art. 3 umowy. 

Zwracając uwagę pańską, Panie Ministrze, na art. 4 protokułu, otwie- 
rający możność podpisania protokułu dla każdego z państw, które przystą- 
piły do umowy paryskiej lub w miarę ich przystępowania do niej, rząd związ- 
kowy wyraża głębokie przekonanie, że urzeczywistnienie obecnej propozy- 
EA przyczyni się w znacznej mierze do umocnienia pokoju na Wschodzie 

tropy. 
Uważam za swój obowiązek zaznaczyć, że rząd związkowy przez swo- 

ją obecna propozycję, nie anuluje uprzednio uczynionej rządowi polskiemu 
propozycji zawarcia paktu o nieagresji. 

Rząd związkowy podaje również do wiadomości rządu polskiego, że 
analogiczna propozycja została równocześnie uczyniona przez niego rządowi 
republiki litewskiej, jako jedynemu państwu bałtyckiemu, które już przystą- 
piło do paryskiej umowy. Rząd związkowy nie zwraca się narazie ze swą 
propozycją do Finlandji, Estonii i Łotwy jedynie dlatego, że państwa te nie 
przystąpiły dotychczas formalnie do umowy paryskiej. Rząd związkowy re- 
zerwuje sobie jednakże prawo zwrócenia się do nich, po przystąpieniu ich 
do utnowy paryskiej. 

Proszę Pana, Panie Ministrze, o podanie powyższego do wiadomości 
pańskiego rządu. 

Moskwa, dnia 29 grudnia 1928 r. 
Chwilowo pełniący obowiązki komisarza ludowego spraw 

zagranicznych (—) Litwinow. 

Projekf profokułu. 
Ё Centralny Komitet wykonawczy Z.S.S.R. i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

ożywieni pragnieniem umocnienia dobrych sąsiedzkich stosunków między 7. $. $. R. 
a Polską i pragnąc jaknajprędzej wprowadzić w życie umowę o wyrzeczeniu się woj- 
ny jako narzędzia polityki narodowej, podpisaną w Paryżu 227 sierpnia 1928 r. posta- 
nowili urzęczywistnić wspomniane wyżej zamierzenia przez niniejszy protokuł. 

1) Umowa o wyrzeczeniu sę wojny, jako narzędzia polityki narodowej, podpi- 
sana w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku, załączona w odpisie do niniejszego proto- 
kułu jako jego nierozdzielna część, wchodzi w życie między Z. S. S. R. a Polską po 
ratyfikowania wzmłiankowanej umowy paryskiej z 1928 r. przez odnośne ciała ustawo- 
dawcze Z. S. S. R. i Polski. 

5 žm niniejszy o ratyfikacji i t. d... 
Е rowadzenie w życie umowy paryskiej z 1928 r., na mocy niniejszego pro- 

tokułu, między Polską i Z. S. S. R. nastąpi : Skoro na podstwie art. T nas E 
kułu, protokuł ten wejdzie w žycie ustawodawcze Z. S. S. R. i Polski ratyfikacji, paktu 
Kelloga zawiadomi o tem drogą dyplomatyczną stronę drugą. 

4. Przystąpienie do protokułu niniejszego otwarte jest dla rządów wszystkich 
krajów. Zawiadomienie o przystąpieniu do niego winno być skierowane na imię tego 
rządu, który zawiadomi wszystkich innych uczestników protokułu o dokonanem przy- 
stąpieniu. Z chwiłą otrzymania wspomnianego zawiadomienia o przystąpieniu, niniejszy 
protokuł wejdzie w życie we wzajemnych stosunkach między przystępującem państwem 
a wszystkiemi innymi uczestnikami niniejszego pomo: 

5. Wejście w życie umowy paryskiej z 1928 r. na podstawie niniejszego proto- 
kułu we wzajemnych stosunkach między państwem, które przystąpiło a wszystkimi 

pats uczestnikami niniejszego protokułu nastąpi. Skoro którekolwiek z państw 
ecich przystąpi do niego, a ciała ustawodawcze tego państwa dokonają ratyfikacji 

umowy paryskiej z 1928 r., 
6. Przewidziane przez niniejszy protokuł wejście w życie umowy paryskiej z 1928 

8 so as e mi uczestnikami niniejszego protokuła mia- 
miejsce, niezaležnie nabrania moc jez urmow: ską z 1928 rok 

określa art. 3 tej instancji. Że m: dis 
PARKAS AA AKL OSA IA STOP ROESISEINOO SAT ARIA 

Straszliwa kafastrofa w Duisburgu 
5 osėb zabitych--30 zatrutych gazem. 

DUISBURG, 2 I. PAT. W dniu Nowego Roku wydarzyła się na 
przedmieściu Wenheimerart straszliwa katastroła, spowodowana pęknięciem 
głównego przewodu gazowego, doprowadzającego gaz Świetlny z zakładów 
gazowych do miasta: Ofiarą katastrofy padła cała rodzina robotnicza, skła- 
dająca się z 5 osób, w tem dwoje dzieci nieletnich. W szeregu domów, 
znajdujących się na ulicy, na której nastąpiła katastrofa, około 30 osób 
uległo silnemu zatruciu gazem i zostało w stanie nieprzytomnym odwiezio- 
nych do szpitala. Policja zamknęła kordonem wszystkie te domy. Prace 
ratownicze były ogromnie utrudnione z powodu obawy wybuchu gazu, 
Straż ogniowa w maskach gazowych, przy świetle lampek elektrycznych 

z trudem tylko zdołała wynieść ofiary, znajdujące się w mieszkaniach, 

pojednania z Niemcami. Polityka osa- 
czania powinnaby dążyć do stworze- 
nia takiego systemu, któryby  unie- 
możliwiał Niemcom odwet i siłą gwa- 
rantował obecny statut polityczny 
Europy. Polityka pojednania, o ileby 
była wykonywana bezwzględnie, po- 
winnaby pociągnąć za sobą „dėsint'- 
ressement* Francji w sprawach „An- 
schluss'u,, i „korytarza“. Co czyni 
dziš dyplomacja francuska? Stosuje 
ostrożnie politykę pojednania, nie pro- 
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klamując żadnego „dćsintćressement", 
ani nie zaniedbując składowych czyn- 
ników polityki osaczania, na wypadek 
gdyby ta pierwsza się nie powiodła. 

Jest to dyplomacja wielkiego mo- 
carstwa, które z niczego nie rezygnu- 
je. Mocarstwo to zasadniczych intere- 
sów swego polskiego sojusznika nie- 
tylko nie poświęca, ale nawet nie za- 
niedbuje. Dnia 11 listopada p. Ary- 
stydes Briand telegrafował z okazji 
dziesięciolecia Polski do p. Augusta 

wady 

Zaleskiego: „..Z otuchą patrzę się na 
przyszłość Polski, bo pewien jestem. 
że niesie ona wielkość Polski i będzie 
świadkiem dalszej ścisłej współpracy 
dwu naszych narodów, 
odpowiadającej 
interesom, oraz naszej wspólnej woli 
zapewnienia ładu i pokoju na šwie- 
cie". Nieraz mieliśmy sposobność z 
rezerwą się wyrażać O taktyce p. 
Briand'a, ale przyklasnąć tylko można 
takiemu pojmowaniu sojuszu  fran- 

cusko-polskiego. 
Bardzo dobrze, že ma pan „sen- 

tyment do Francji", ale jej pan nie 
zna. Ci wszyscy, co o francuskiej po- 
lityce zagranicznej decydują — setka 
ludzi najwyżej! — dobrze wiedzą, że 
pojednanie z Niemcami kosztem Pol- 
ski i Małej Ententy przeprowadzone 
nie zapewni Francji ani spłaty о4- 
szkodowań, ani bezpieczeństwa, ani 
wiełkomocarstwowego stanowiska.!Na- 
wet jeśli zapomnimy o tem, co nie 

współpracy 
naszym wzajemnym 
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jest bardzo wykwintne, że i Francu- 
z! mają „sentyment do Polski"; to w 
powyższej Świadomości francuskiej 
zamknięta jest najskuteczniejsza gwa* 
rancja trwałości sojuszu francusko- 
polskiego. 

Kazimierz Smogorzewski, 

* * * 

Jestem tak samo, jak p. Smogorzew- 
ski, przekonany, že Francja nie zrzek- 
nie się sojuszu z Polską. Jestem mo- 
że nawet więcej, niż p. Smogorzewski 
przekonany, iż Francja nie zrzeknie 
się sojuszu z Polską. Dlatego, aby 
to zrozumieć, nie trzeba koniecznie 
stale mieszkać w Paryżu. Francja nie 
zrzeknie się sojuszu z Polską, bo 
Polska jest cennym fundamentem w 
budowie jej polityki zagranicznej, bo, 
poniekąd, sojusz z Polską umożliwia 
jej prowadzenie obecnej,  locarneń- 
skiej polityki, obfitującej w tak niepo- 
myślne dla nas epizody. 

Wychodzę więc z założenia, że 
Francja sojuszu z Polską się nie 
zrzeknie, bo zrzec się nie może. To, 
co piszą p. Fabre Luce i p. Bainville, 
obydwaj wyjątkowo utalentowani pi- 
Sarze, nie jest miarodajne. Natomiast 
chodzi o to, aby Francja nie prakty* 
kowała tego sojuszu w sposób nie- 
tylko niezgodny, lecz wprost przeciw- 
ny naszym interesom. 

W incydencie z pukaniem w stół 
przez p. Stressemanna, to lekceważe- 
nie naszych interesów przez p. Brian- 
da uwydatniło się w sposób bardzo 
jaskrawy. Oczywiście zgadzamy się z. 
p. Smogorzewskim, że pojednanie 
niemiecko-polskie także jest potrzebne, 
że nie potrzebujemy się jego wyrze- 
kać, Bynajmniej nie pretendujemy do 
roli „burzyciela pokoju" _ Europy. 
Tych nut niema w moich. artykułach 

nikt ich tam nie znajdzie. Ale właś. 

nie twierdzę, że dotychczasowa forma 

pojednania Francji z Niemcami nie 
zabezpiecza naszych interesów, lecz 
przeciwnie, ośmiela i jakgdyby zache- 
ca Niemcy do agresywnych wystąpień 
przeciw nam. To, co się stałe w Lu- 
gano, było. tego dowodem jaskrawyni. 

Jeśli Francja się godzi z Niemca- 
mi—gódźmy się i my. Ale protestuję 
przeciwko temu, aby w miarę postę- 
pów tej zgody Francjj z Niemcam 
nasze stosunki z Niemcami były co- 
raz gorsze, bo Niemcy każdą zdo- 
bycz na francuskim pacyiizmie zamie 
niają jakgdyby na nową porcję na- 
pastliwości w stosunku do nas. Nikt 
nie może bowiem zaprzeczyć, że sto- 
sunki niemiecko-polskie są. tak złe 
nie z naszej woli, lecz z powodu złej 
woli Niemiec. Dzieje traktatu handlo- 
wego są tego dowodem jaskrawym. 
Taki sojusz, w iktórym jeden z so- 
juszników ma z państwem, z powodu 

którego sojusz podpisano, stosunki 

coraz lepsze, a drugi sojusznik sto- 
sunki coraz gorsze,kgtaki sojusz oczy- 
wiście jest niecormalnym. 

Pan Smogorzewski przesadne po- 
siada obawy o wrażenie moich arty- 

kułów na prasie francuskiej. Albo— 

albo. Albo sojusz z Polską jestFran- 
cji potrzebny i wtedy nietylko takie 

artykuły jak moje, pełne sentymentu, 
pełne, śmiem powiedzieć, miłości do 
Francji tym sojuszem w najmniejszej 
mierze nie zachwieją, ale gdyby na- 

wet połowa prasy polskiej zaczęła 
pisać o Francji w ten sposób, jak to 
pisze hałastra francuskiej prasy lewi- 

cowej o Polsce, to jest z pianą na 
ustach i ciągłemi wymyślaniami to | 
i wtedy nie ; przyniesie to temu so* 

juszowi najmniejszej szkody. Albo 
znów sojusz z Polską jest Francji 

niepotrzebny wtedy nie pomoże naj- 
słodszy miód, rozlany na szpaltach 

naszej prasy, nie pomoże nawet 
pomnik Brianda na placu Saskim 

wzniesiony. 
Nie ja, lecz ci właśnie Polacy, 

którzy, jak p. Smogorzewski, zaczy- 
nają od tego, że Polska niema gdzie 
pójść, wyrządzają niedźwiedzią przy- 
przysługę swojej ojczyźnie. St. M. 
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Pasiech zamordował macochę. 
LIDA 2. 1. (tel. wł. Słowa). W folwarku Kulniszki 

Jak się okazało cecha Aleksandra Kuryłły, 
Dokonał on zbrodniczego czynu powodując 

zamordowana została ma- 
zabójcą jest pasierb Aleksander. 

się nienawiścią do macochy, która wsku- 
tek marnotrawnego życia doprowadziła majątek składający się z 300 dziesięcin do 
zupełnej ruiny, skutkiem czego zabójca nie mógł kontynuować studjów. Zabójstwa 
Kuryłło dokonał w porozumieniu z braćmi. 

— Mniej krytyki —,więcej czynu. Pra- 
cownicy oświatowo -”społeczni, urządzają- 
cy częste przedstawienia amatorskie na wsi 
viribus unitis — podlegają zwykle tak zwa- 
nej pantoilowej krytyce przez... miejscową 
inteligencję. Zdawałoby się jednak, iż objaw 
ten doskonały, bowiem krytyka jest potrze- 
bna, nawet konieczna. Tak — tylko kryty- 
ka zdrowa, rzeczowa, znośna, ludzka, wy- 
rozumiała, lecz nigdy bezmyślnie zjadliwa, 
zwłaszcza wtedy, kiedy godzi ona w sedno 
dobrej sprawy. 

lle to trudu ponieść trzeba by wyuczyć 
wiejską młodzież jakiejkolwiek sztuczki sce- 
nicznej. W rezultacie zaproszona inteligen- 
cja miejscowa stawia-zbyt wysokie wyma- 
gania co do samej gry, , wreszcie urządze- 
nia sceny, oświetlenia, dekoracji i td. i t.d., 
stojąc na stanowisku że skoro się cóś robi 
— to wykonywa się wszytko należycie, lub 
wcale nie powinno się działać. Pogląd to 
iście. Hamletowski — to be or not, to be, 
(być iub nie być) lecz niestety, nie w na- 
szym wypadku, wszak inteligencja wie dosko 
nale — czemi dana osoba  rozporządza. 
Chcąc więc uwzględnić postulaty żądane — 
nic się u nas dziać nie może, gdyż żadnym 
wysiłkiem nłe  sprostamy tym żądaniom. 

iemy że przysłowia są mądrością naro- 
du, a przysłowia w tym wyp;adku mogą być 
następujące: lepszy rydz niż nic, z Brad 
laku dobry opłatek, czem chata bogata, na 
bezrybiu rak rybą, i t. d. i t.d. Stąd więc 
wniosek: należy za wseziką cenę tworzyć w 
miarę możności wszystko, co jest koniecz- 
ne — sine qua non... 
Pracownicy społeczni zdają sobie doskonale 
sprawę z poziomu urządzeń amatorskich te- 
atrzyków ludowych i dążą zawsze ku ich u- 
doskonaleniu, zakulisowa zaś krytyka nie 
daje żadnego modus vivendi, jeno zniechęca 
i odbiera bodziec do pracy. 

Jeśli się zaś zaprasza miejscową inteligen- 
cję na przedstawienia grane przez młodzież 
wiejską to nie poto, by się ona rozkosznie 

‚ tam bawiła, (wzrokowo, słuchowo i t.d.) lecz 
jest w tem wiele tendencji, o czem łatwo 
się domyśleć. ” 

Nie dorzucajmy więc 
nogi w pracy społecznej, 
i bez tego wiele cierni; a 
pracy! 

nikomu kłód pod 
gdyż takowa ma 
zatem: do współ- 

J. Hopko. 

NIEŚWIEŻ. 

— 0 kupnie wyrobów krajowych. We 
wszystkich sklepach wiszą ogłoszenia, aby 
kupować wyroby krajowe, ale zwykły śmłer- 

. telnik, gdy chce się zastosować do tak bu- 
dującego wezwania, musi przezwyciężyć nie- 
mało trudności, to też liczone jednostki ma- 
jące silną wolę dokazać tego tyłko mogą. A 
wiemy przecież, że tę cenną zaletę nie wyro- 
biło w sobie jeszcze dostatecznie nasze spo- 
łeczeństwo. 

Pewna elegantka, naczytawszy się osta- 
‚ tniemi czasy, Że kraj zginie jeśli ona się nie 

przyczyni do poprawienia biłansu handlowe- 
go, postanawia kupić  śniegowce wyrobu 
„Polskiego Przemysłu GGumowego*, gdyby 
nawet jej nóżka wyglądała mniej zgrabna 
niż obuta w szwedzkie czy łotewskie Śnfe- 
gowce. Wchodzi do sklepu, gdzie wiszą te 
patrjotyczne wezwania i prosi o śniegowce, 
ale o zgrozo, podsuwają jej „Trójkąt", „Ele- 
gant“ a gdy nie tyle przez stałość przeko- 
nań ile przez upór niewieści domaga się 
„PPG“ patrjotyczny kupiec dowodzi, że ma 
na składzie tylko zagraniczne šniegowce, bo 
są daleko trwalsze. Elegantka wyszła obu- 
żona i nie kupiła zagranicznego towaru, ale 
kto wie coby się stało z i niezwruszonem 
postanowieniem, gdyby „PPG“ okazalo się 
droższe od „Trójkąta”. Druga zaś moja zna- 
joma, zwierzyła mie się na stronie, że tak 

y chciała się zastosować do tego wezwa- 
nia, które codzień czyta w piśmie prenu- 
mterowanem „chociażby dlatego, aby zaprze- 
stali drukować ten rozkaz, który męczy 
jej sumienie i napełnia ją troską o przyszłość 
państwa. Ale wprost czuje się bezsilną. Bo 
i jakże? Potrzebuje nożyczek a wszędzie po- 
kazują jej firmy „Solingen”* a pamiętając je- 
szcze trochę gieografję z czasów gimnazjaln 
nych wiedziała na szczęście, że to nie w 
Polsce. Szuka więc dalej niezrażona i prawie 
że mię nie zdusiła w wybuchu radości, gdy 
jej zwiastowatem, że wyroby warszawskie 

aajefektowniejszy BAD W     

Dziennikarstwo jako 
zawód 

Prasa — w rozumieniu płus - 

minus teraźniejsżem — liczy istnie- 

mia bez mała trzysta iat. Zawód nato- 

miast dziennikarski jest jednym z naj- 

młodszych. Do dziś dnia jeszcze nie 
jest ujęty w ściśłe formuły i paragrafy 
zabezpieczające p r a cę dziennikarską 

——iieraz bardzo ciężką i wyczerpują- 
cą — od — aby się wyrazić najdelika- 
tniej... następowania na nią pracodaw- 
ców, w tym wypadku wydawców dzien 
ników oraz wszelkich innych perjody- 
ków. 

Bo, niema czego owijać w bawełnę: 
dziennikarz, jak każdy pracownik, (0- 
czywiście o „ideowcach* nie mówimy) 
radby za swoją pracę mieć jaknajsut- 
sze wystagrodzenie, a zaś wydawca rad 
by nabyć wszelki materjał wypełniają- 
cy jego gazetę — po jaknajniższej ce- 
nie. To jest w równej mierze jasne jak 
ogėlnoludzkie. 

Co zaš do tego: kogo naležy uwa- 
żać za dziennikarza zawodowego 
(a jest to kwestja dopiero od niedawna 
nader skrupulatnie rozważana w sfe- 
rach prawniczych, ustawodawczych i 
rządowych), to utario się póczytywać 
za zawodowego dziennikarza tego, któ- 
ry „żyje z pracy dziennikarskiej” a 
przynajmniej za główną podstawę wła 
snego byłu i rodziny ma to, co piórem 
jako dziennikarz zarobi. Za rządów ro- 
syjskich mowy być nie mogło o zawią- 
zaniu w Warszawie syndykatu 
dziennikarzy. Od samej już nazwy nio- 

EE loda ec ы 

„Bienkowskiego“, „Gierlach“ a wileńskie Po- 
ka” przewyższają dziesięciokrotnie swą pre- 
cyzją i trwałością tandetę wyrobów „So- 
lingen*, któremi Niemcy zasypują rreszczę- 
śliwą Polskę. | wówczas to mi przyszło na 
myśl zwrócić się do pism z wezwaniem aby 
głosiły zamiast „Nie kupujcie wyrobów za- 
granicznych”, „Kupujcie PPG a nie „Trój- 
kąt", „Elegant”, noże, nożyczki „Bieńkow- 
skiego“, „Gierlacha“ a nie „Solingen“, her- 
batę „Kopernika“, „Wysockiego“ a nie „Si- 
bunion* i t.d., bo czy publiczność nasza wie 
dokładnie jakie ma firmy krajowe? ja przy- 
najmniej sądzę po sobie. Dopiero się uczę tej 
wiedzy tajemnej i jak dotąd idzie mi jak po 
grudzie. 

Halina Swidowa 
Członek zarządu Nieświe skiego Koła Ziem. 

WILEJKA (pow.) 

— Zawsze ta sama. Przed tem niż wy- 
dawać sąd o życiu naszego powiatu nałe- 
ży się historycznie zagłębić w naszą przesz- 
łość która wykaże, iż od wieków stanowiliś- 
my jeden z poślednich powiatów jak pod 
względem swej nieestetycznej powierzcho- 
wności, tak co do liczby mieszkańców. Jako 
masto z czasów przedrozbiorowych, nigdy 
Wilejka nie miała kościoła, a kontentowała 
się kaplicą w dworcu starościańskim, któ- 
ra w 1810 r. zgorzała razem z aktami sta- 
rościńskiemi. Za czasów dawnych Wilejka 
była miasteczkiem starostwa Gzzmiańskie- 
go. Po przyłączeniu do Rosji nadana zosta- 
ła gener, mińskiemu Karniejewowi, poczem 
ukazem Katarzyny Il w 1795 r. naznaczona 
została na powiat gub. Mińskiej. Chaty wło 
ścian dwór i karczma stanowiły gród i pier- 
wsze posiedzenia sądu powiatowego odby- 
wały się w karczmie Kupełowicza w 1797 
r. Z czasem dołączono parę wsi, napłynęło 
Żydów i tak się utworzyła Wilejka. Tyle 
mówią kroniki. 

Dziś po odrodzeniu się Polski, najmniej 
chyba słychać w społecznem życiu Wileń- 
szczyzny — nas, a jeżeli się pisze, to jak o 
czemś bardzo 'nędznie wygłądającem i ma- 
ło zasługującem na większą uwagę. Sami 
własnemi siłami, przyznajmy się otwarcie, 
z trudem coś stworzyć potrafimy „gdyż lu- 
dzi nara brak. Ziemiaństwa tak jak niema — 
gdyż kilka większych dworów zamało - aby 
zaważyć na szali ruchu społeczrtego, poza- 
tem ledwie „, wegetujący miejscowy zwią- 
zek ziemian, bodaj czy nie pośledni z wszy- 
stkich na terenie Ziem Wschodnich, na oży- 
wienie własne sił nie znajduje. Urzędnik le- 
dwie dyszy, skierowując całą swoją energję 
na związanie końców z końcami. Pozatem 
chłop błedny mało co z piasków swych i 
rojstów produkujący — nie stwarza terenu 
zbyt pociągającego dla poczynań spółdziel- 
czych lub Iniarskich tak obecnie modnych i 
popieranych. 

W swoim czasie przed wydziełeniem po- 
wiatu Mołodeczańskiego — sytuacja przed- 
stawiała się mniej rozpacziw ie. Chcąc, mo- 
żna było z materjału dawnego wykrzeć o pe 
wien zespół społeczny. Dziś nadzieja upadła. 
Ludzie wydziełeni do pow. Mołodeczańskie- 
go, tam zespół i ruch stworzyli — wtedy 
gdy dawna przyrodzona spiączka  wilejska 
wchłaniała ich w swoją bezczynność. 

Cóż więc robić? Zdaniem mojem, g'ów- 
ną uwagę zwrócić naležy na dobór ludzi na 
urzędach poczynając od góry. Mamy nowe- 
go starostę, który gdy się w sytuacji zor- 
jentuje zgodzi się ze mną — że na terenie 
Wiłejskim potrzeba zastosować wyjątkowe 
środki, aby luki zapełnić. W samej Wilejce 
mamy po za urzędnikami KOP który też 
swym zespołem musi być dostosowany do 
potrzeb społecznych. Mało jednak tu u nas 
być dobrym urzędnikiem lub wojskowym — 
trzeba jednocześnie posiadać i zalety towa- 
rzyskie i szeroki pogląd społeczny. Parę 
słów dodać muszę i o nauczycielach. Stojąc 
zdala od systemu Wileńskiego, pozwoliłbym 
jednak doradzić władzom szkolnym o do- 
bór należyty BSE wychowawców dla 
powiatu naszego. ten sposób zorganizo- 
wane siły mogą nas poruszyć i pchnąć na 
drogę twórczą - inaczej w ogólnym zespole 
powiatów kroczących stale naprzód — stwo 
rzymy pustkę w którą najłatwiej wsliznąć się 
może wywrotowa dla państwa robota. 

„W—cz. 

12 stycznia 1929 roku 

Poza niezliczonemi atrakcjami artystycznemi: wybory Królowej Filmu, 

Zdjęcia filmowe będą dokonywane przy najnowszych lampach ft. 

sło „socjalizmem*! Gdy zaś pod oku- 

pacją niemiecką pośpieszyła warszaw- 

ska prasa polska zsyndykalizować się, 

ścisła i nieskazitelna zawodowość by- 
ła do tego stopnia — początkowo — 
przestrzegana, że piszący te słowa 
nie mógł być przyjęty do nowopowsta- 

łego syndykatu dziennikarzy warszaw- 

skich jako... „utrzymujący się" nie 

wyłącznie z dziennikarskiego pióra, 

lecz głównie z pensji pobieranej jako 

współdyrektor warszawskiego Teatru 

Polskiego. Co i było świętą prawdą — 

w roku 1917-ym. 

W miarę rozrastania się prasy, w 

miarę dochodzenia jej do stanowiska 

istotnego „„mocarstwa” na ziemskim 
globie—zawód też dziennikarski za- 
czął zarysowywać się jako jedno ze 
stanowisk socjalnych... wcale nie do 
pogardzenia - pod względem materjal- 

nym. Przypomnijmy tylko ewolucję, 

na którą pchnęło prasę na Świecie 
całym: ukazanie się telegrafu—w 1844 
r.—a w pięć lat potem wejście w uży- 
cie papieru drzewnego. Mija 7 dzie- 
sięć lat i w 1862-gim konstruuje Ame- 
rykanin Hoe pierwszą maszynę rota- 
cyjną, przy pomocy której można 
dziś wydrukować w ciągu godziny 
25.000 egzemplarzy numeru gazety O 
64 stronicach. Potem pojawiają się 
przedziwne maszyny zastępujące a 
zarazem wielokrotnie  podwajające 
ręczną pracę zecera: monotypy, lino- 
typy... A mniej więcej już między ro- 
kiem 1830 a 1840 wtargnęła—aby się 
tak wyrazić — do prasy... reklama, 
płatna, nieraz dobrze płatna reklama, 
jak wyrażają się delikatnie Francuzi 
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ECHA KRAJ OWE Sfan zdrowia króla Jerzego nie uległ zmianie 
ŁONDYN, 2 I. PAT. Jak się dowiaduje agencja Reutera, król Jerzy 

Spędził ostatnią noc dość 
zmienny. 

spokojnie. Stan zdrowia króla pozostaje nie- 

Nimcy zdolne do wykonania planu Dawesa 
Raport Parkera Gilberta. 

BERLIN. 2.1 Pat. Ogłoszony dziś raport kwartalny agenta reparacyj- 
nego Parkera Gilberta stwierdza, że życie gospodarcze Niemiec rozwija się 
obecnie zupełnie normalnie i uważa za rzecz wykluczoną, aby budżet nie- 
miecki w warunkach normalnych miał się okazać niezdolnym na przysz- 
łość do ponoszenia ciężarów, przewidzianych przez plan Dawesa. 

Dymisia gabinefu w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD, 2.1. PAT. Prezydjum rady ministrów ogłosiło 

komunikat, że prezes rady ministrów Koroszec oznajmił na po- 
siedzeniu rady, że król przyjął dymisję całego gabinetu. Król po- 
lecił ustępującemu rządowi załatwienie spraw bieżących do chwili 
utworzenia nowego gabinetu. 

Prezydent Reichstagu jedzie do Rygi i Rewia. 
BERLIN, 2.1. PĄT. Prezydent Reichstagu Loebe opuścił dziś 

Berlin, udając się w dłuższą podróż do krajów nadbałtyckich. 
Według informacyj prasy, w programie podróży p. Loebego 
przewidziany jest pobyt w Rydze oraz w Tallinie. 

° 40 Sowiecki nie uczynił propozycji: Rumooji, 
WIEDEŃ, 2. I. PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Moskwy: Kola sowicc- 

kie oświadczają, że rządowi rumuńskiemu nie uczyniono "tej samej propozycji 

podpisania paktu co i Po!sce, ponieważ Rumunja obstaje przy 
wisku w kwestji Besarabii, 

swojem stano” 

(hand wzywa do niepłacenia podatków windach. 
WIEDEŃ, 2. 1. PAT. Dzienniki donoszą z Londynu: Indyjski kongres naro- 

dowy w Kalkucje przyjął rezolucję Ghandiego, która o$yiadcza, że kongres 
zorganizuje bojkot przeciw płaceniu podatków, jeżeli rząd angielski do końca 
roku 1929 nie przyjmie opracowanego projektu, przewidującego nową konsty- 
tucję indyjską, przez uczynienie z ladyj dominjum. 

Złośliwa ślizgawica w Wiedniu 
WIEDEŃ, 28,12. Komisarjaty policji w Wiedniu zarejestrowały ckoło setki o- 

sób rannych wskutek śłizgawicy na ulicach. Są to przeważnie wypadki złamania nóg 

i rąk. Ruch samochodów w niektórych dzielnicach albo ustał zupełnie, albo odbywał 

się bardzo powoli, ponieważ samochody nie 

asfalcie pokrytym lodein. 

mogły rozwijać normalnej szybkości na 

a T IC S REA EW AWS ZOEOGJY NEC O ERIE R TACA SORRSPAO DC 

„zwiestja' o wyroku na Wsjciechowskiego. 
„Izwiestja', omawiając wyrok, wydany 

w procesie Wojciechowskiego, piszą co na- 
stępuje: 

„Trybunał Polski nie poszedł drogą, 
którą wskazywali mu emigranci białogwar- 
dziści i ich polscy protektorzy. Trybunał 
nie zsolidaryzował się z próbami przedsta- 
wienia czynu Wojcłechowskiego jako incy- 
dentu niewinnego i bez znaczenia, stwier- 
dzając, że czyn terorystyczny białogwardzi- 
sty jest poważną zbrodnią, przynoszącą 
szkodę interesom państwa, polskiego. „Jed- 
nakże, o ite indywidualne przestępstwo Woj- 
ciechowskiego zostało w wyroku należycie 
ocenione, to nie można zaprzeczyć temu, 
jakoby tryfinał w ten sam objektywny spo- 
sób odniósł się do innych momentów, zwią- 
zanych z procesem. Dzłennik uważa za je- 
den z tych momentów oskarżenie z art. 455 
kodeksu, które zostało odrzucone, jakkol- 
wiek prokurator oraz przedstawiciel min. 
spraw zagranicznych dowiedli, iż Lizarew 
winien być uważany za osobę, pósiadającą 
przywileje dyplomatyczne. Odmowa  przy- 
znania przedstawicielstwu handlowemu 
S. S$. R. charakteru, z którego wynikają pra- 
wa eksterytorjalności dyplomatycznej, może 
stać się niebezpiecznym precedensem na 
przyszłość, który mógłby zachęcić gorliw- 
sze elementy emigrantów do nowych „wy- 
brykėw“. 

INIT MAITIN ы 

Pod łaskawymi profekio- 
ratem Pana Wojewody 

№ i Pana D-cy O. K. III 

3 orkiestry. 

    

  

REDUTA FILMOWA 

BAL 
Zaproszenia nabywać można u pp. 

i w Kasynie codziennie od godz. 18—21. 

Znaczenie procesu _ Wojciechowskiego 
polega — zdaniem „lzwiestij* — na tem, 
że stworzył on warunki, czyniące niemożli- 
wem podobne zamachy. Jest jednakże rzeczą 
konieczną, ażeby rząd polski wyciągnął w 
tym celu wszelkie niezbędne konkluzje, z 
działalności emigrantów białogwardzistów w 
Polsce, która to działalność została ujaw- 
niona w toku procesu, mimo szczupłych ram 
śledztwa sądowego. Manifestacja na rzecz 
Wojciechowskiego, zorganizowana przez 
emigrantów, wskazuje na to, iż nłe obawiają 
się oni bynajmniej 'tego, ażeby władze pol- 
skie wyciągnęły wzmiankowane, niezbędne 
konkluzje. 

Dziennik wyraża nakoniec nadzieję że 
w interesie rozwoju stosunków  sowiecko- 
polskich, rząd polski wkroczy na drogę jak- 
najenergiczniejszej walki przeciwko  niet- 
stannemu gwałceniu prawa azylu przez emi- 
grantów białogwardzistów. 

——— 
Z dnia 31 na 1-g0 (na spotkanie 

Nowego Roku) zgubiono FUTRZA- 
NY KOENIERZ na ul. Mickiewicza, 3 
Zamkowa, W. Pohulanka i Stowackie- | 
go. Znalązcę uprasza się odnieść za 
wynagrodzeniem do księgarni „Lek- į 
tor“, Mickiewicza 4. —0 

  

Związku artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie. 

4 ÓRKIESTRY. 

„la publicitė“. Czem są oglo- 
szenia dla dziennika, wie dziś niemal 
każde dziecko. Wprowadzenie płatnych 

ogłoszeń do wydawnictw  perjodycz- 
nych dało przedewszystkiem możność 
przedawania po bajecznie niskiej ce- 
nie (w porównaniu do kosztów) nie- 
tylko egzemplarza gazety lecz nieraz 

i imponującego zeszytu tygodnika lub 

miesięcznika. Ogłoszenia spopulary- 
zowały prasę, która w dosłownem ro- 
zumieniu „dotarła pod strzechy". Do 
jakich granic doszło dziś rozpow- 
szechnienie prasy, da miarę jeden, je: 
dyny przykład. W  Danji wychodzi 
obecnie różnych czasopism ogółem 
150 a zaś dzienników 320, rozchodzą- 
cych się dziennie po całej Danji ogó- 
łem w miljonie i stu tysiącach egzem- 
plarzy. Co znaczy ta cyfra? Znaczy 
to, że w Danji przypada jeden numer 
gazety—na trzech mieszkań- 
ców! 

Dziś czasopismo liczące odbior- 
ców na setki tysięcy lub gazeta czy- 
tana na całym cywilizowanym Świecie 
—to potóżna instyiucja. A zarazem i 
potężne przedsiębiorstwo, którego bud- 
żet sięga zawrotnych cyfr. Statystyka 
wykazuje, że same tylko dzienniki 
Stanów Zjednoczonych zainkasowały 
w 1925 r. z anonsów 150 miljonów 
dolarów, a niedawno temu jeden z 
dzienników paryskich wydzieržawia! 
prywatnemu przedsiębiorcy stronice 
swoje ogłoszeniowe za 5 miljonów 
franków rocznie. A papier! Jakież on 
bajeczne sumy pochłania w dzienniku 
o wielkim nakładzie! 

Początek o godz. 22. 

raz „armję“ pracowników zatrudnia 
wielka „maszyna' prasowa we wszy- 
stkich trzech swoich „departamentach*, 
któremi są: redakcja, admini- 
stracja i drukarnia. 

Nas w tej chwili niech obchodzi 
tylko redakcja. 

Na czele gazety (lub wszelkiego 
innego czasopisma) stoi redaktor na- 
czelny. Poszczególne działy prowadzą 
redaktorowie (stąd utarł się w Polsce 
zwyczaj tytułowania każdego wogóle 
dziennikarza „redaktorem'*). We Fran- 
cji brzmi tytuł redaktora naczelnego 
rėdacteur en chef lub di- 
recteur; 'podczas gdy dła redakto- 
ra poszczególnego działu w gazecie 
(ekonomicznego, politycznego, teatral- 
nego, kroniki miejscowej, sportu, 
sprawozdań literackich i t. p.) istnieje 
określenie róćdacteur au. Więc: 
redaktor naczelny — dajmy nato 
dziennika „Temps* — redacteur 
en chef lub redacteur du 
„Tem ps”, zaś prowadzący specjal- 
ny dział lub rubrykę--redacteur 
au „Te mips*. Niezawsze redaktor 
naczelny jest zarazem politycznym 
kierownikiem gazety. Wiele organów 
prasy posiada „redaktorów politycz- 
nych", piszących wstępne artykuły 
polityczne, redakcyjne. Redaktorem 
politycznym np. „IKurjera Porannego" 
jest Kazimierz Erenberg (redaktorem 
naczelnym jest p. Feliks Fryze) a np. 
„Kurjera Warszawskiego” jest Bo- 
lesław Koskowski podczas gdy re- 
daktorem naczelnym jest p. Konrad 
Olchowicz. Po redaktorze naczelnym 

urządza w sałach Kasyna Garnizonowego (Mickie- 
wicza 13) w dniu 3-go stycznia 1929 roku 

W.K S „Pogon“ 
Gospodyń i Gospodarzy oraz w lokalu klubu (Uniwersytecka 6l8) 

Polemika bialorusko-itewska 
Kogo reprezentuje „Blełaruskaja 

Krynica“? 

Rozpowszechniło się już takie przeko- 
nanie, że pewne odłamy ruchu białoruskiego 
na Wileńszczyźnie, reprezentowanego przez 
organy „Sialanskaja Niwa* i Biełaruskaja 
Krynica”, znajdowały zawsze żywy oddzwięk 

w Kownie i stamtąd poparcie. Przed nie- 
dawnym czasem rozeszły się pogłoski, 

uporczywie następnie powtarzane, iż rząd 

kowieński, który ostatnio, jak wiadomo, 
wogóle poddał rewizji swój dotychczasowy 

stosunek do ruchu białoruskiego, zmienił 
również swe zapatrywania na akcję chadecji 
białoruskiej Na marginesie tych pogłosek 

notujemy ostrą polemikę, jaką się wywią- 
zała pomiędzy litewskiem „Życiem Ludu* a 
„Bietaruską Krynicą“. Chodzi tu nie o 
sprawy zasadnicze, ale 0 ton i złośliwość 

dwuch pism, dotychczas nigdy sobie w dro- 
gę niezachodzących, w sprawie zgoła ianej. 

„Życie Ludu* napisało artykuł: „Nad 
rozbitem korytem*. Tytuł sam nie bardzo 

pochlebny, jeżeli chodzi o definicję pewne- 
go odłamu białorusinów... Artykuł trakto= 
wał o konsekwencjach odezwy arcybisku- 
piej w sprawie białoruskiej chadecji. Nie 
było w artykule tym żadnych specjal- 
nych szpilek, ani wyraźnej „Schadenfrende* 
ajedynie skonstatowanie, że całe znacze- 

nie dotychczasowe chadecji białoruskiej 
sprowadzone zostało do zera po odezwie 

arcybiskupa, że ci Białorusini znaleźli się 
„nad rozbitem korytem** W tem się może 

więc tylko dopatrzyła złej woli „Biełarus- 
kaja Krynica", tak zawsze lojalnie wypeł- 
niająca swą rubrykę „Z niezależnej Litwy*. 
No, i... oczywiście tytuł nie przypadł do 

gustu. 

„Biełaruskaja Krynica* pisze zatem ar- 
tykuł p t. „Pakul pisać, treba raspaznač“, 
w którym ostro atakuje autora z „Życia 

Ludu*. 

Dla nas, jak już zaznaczyliśmy, bardzo 
ciekawy jest fąkt ostrej polemiki pomiędzy 
pismem litewskiem i „Biełaruską Krynicą* 
jako fakt sam w sobie. Drugim jednak cie- 
kawym | niemniej momentem, isą argumen= 

ty „Biełaruskiej Krynicy” ilustrujące drogi, 
jakiemi chądzą myśl polityczna tych „Ka- 
tolików Białoruskich". Argumenty te są: 

„”” Wedle tych wiadomości jakie otrzy- 
muje nasza redakcja, ruch pomiędzy Biało- 

rusinami katolikami, po odezwie arcybi- 

skupa, nietylko się niezmniejszył,ale zwięk= 

szył i pogłębił. Zawdzięczając tej odezwie 
„B. Krynica* zyskała na poczytności i przy= 
ciąga do siebie więcej ludzi, bo usiaki ci- 
kawicca vyklatai hazetaj!“ 

Kogož zatem „Bietaruskaja Krynica“ 
reprezentuje i usiłuje skupiać wokół swo- 

jej redakcji — «wierzących, prawdziwych 
katolików, — czy teź „płynących tłumaie* 

do organizacji tylko clatego jedynie, że 
ona została „wyklęta*?... n. 

SOBZEWEDZSOEIEROÓWA GZ 2). SIS 

STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA. 
W zimie przy jej srogiem powie- 
trzu każdy musi zaopatrzyć się w ka- 
losze i Śniegowce, dla pań zaś, które 
dbają także o elegancję Śniegowców, 
wskazaneni jest, by przy kupnie żą- 
dały wszędzie okazania wyrobów 
„Quadrat* i przy porównaniu z inne- 
mi z łatwością dojdą do przekonania, 
iż Śniegowce „Quadrat* są naprawdę 
najbardziej eleganckie, najtrwalsze w 

porównaniu z innemi, 

Jakość gwarantowana. 

B 

Początek o godz. 22-eį, ki 
МЕДИБИОСОНЕНЕЛИЕРЯРЫСЕЫЙ ПУОН TOZRTOSÓ OW 

      
       

filmowanie pięknych nóżek, ponętnych uśmiechów, zalotnych spojrzeń. Konkurs zdecydowanie brzydkich mężczyzn. „Drogocenne upominki 

za najefektowniejsze kostjumy. Atelić filmowe na sali. : : 

PHILIPSA. Zaproszenia można nabywać u p.p. Gospodyń i Gospodarzy Oraz w Kasynie codziennie w godz. 12—2 i 6 —8. 

jest sekretarz redakcji. „C'est la 
chville ouvriėre du jour 
nal“, jak wyraża się G. Renard *). 
On bardzo często zastępuje redak- 
tora naczelnego, On czyta artykuły, 
często je zamawia, on znosi się z 
autorami w sprawie ewentualnych 
zmian, On przyjmuje interesantów 
oraz oddaje do druku rękopisy 
(przejrzane, często poprawione i po- 
skracane); on, w porozumieniu z 
metrampażem, układa numer, wyzna- 
cza kolejność artykułów, decyduje ja- 
kiem pismem który złożyć, jakie dać 
tytuły i tytuliki, on wyznacza miejsce 
dla ewentualnych  ilustracyj etc. etc. 
słowem kieruje całą techniczną Stro- 
ną gazety; „robi ją”, jak brzmi utarte 
wyrażenie się, często gęsto, gdy ga- 
zeta wychodzi rano, przesiadując w 
redakcji lib w drukarni do drugiej, 
trzeciej po północy dla czuwania nad 
ostatniemi wiadomościami telegraficz- 
nemi lub telefonicznemi. Oprócz re: 
daktorów (kierowników) pojedyńczych 
działów, całą, dużą grupę stałych 
współpracowników gazety stanowią: 
reporterzy. Reporter gra w pra 
sie nowoczesnej ogromną rolę. Re- 
porter nietylko — jak sobie wielu 
wyobraża—daje gazecie drobne, bie- 
żące wiadomości (jaknajszybciej i jak- 
najobficiejl). Reporterami w wielkim 
stylu są specjalni korespondenci wy- 
syłani przez wielkie organy prasy... 
wszędzie gdzie się coś wybitniejszego 
dzieje! W charakterze reportera na 

*) „Les travailleurs du liyre et du jour- 

Łatwo sobie wyobrazić jaką nie- pierwszą zaraz personą w dzienniku nal“. II. 266 i nast. Paryż, 1925. 
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w salonach Kasyna Garnizonowego 
ul Ad. Mickiewicza 13. 

  

      
Pani ze szpilką. 

Z pośród wielu nadzwyczajność 
w Stąnach Zjednoczonych nienajmniej 
szą jest Ródemption— Departement— 
oddział. ministerstwa skarbu. Cały te! 
oddział składa się z nelicznego pet” 
sonelu, bo — z jednej tylko urzęd- 
niczki, panny Berty Scherfy. 

Miss Scherfy jest ekspertką od 
spalonych pieniędzy, Ustawicznie się | 
zdarza, że wskutek jakiegoś wypadku | 
banknoty ulegają zniszczeniu. Wów: 
czas poszkodowany przynosi zwęglo 
ne szczątki do miss Scherfy, któr 
po dokładnej analizie stwierdza, że Ё 
spłonął banknot takiej a takiej war 
tości—zaświadczenie to jest równo. 
znaczne z czekiem, gdyż Bank pań, w" 
stwowy wypłaca natychmiast poszkośi 
dowanemu odpowiednią należność. ch 

Miss Scherfy nie używa żadnych 
skomplikowanych aparatów —szpilka i 
butelka klajstru oto jej przyrządy. 
Szpilką układa kawałeczki zwęglone 
na lepki papier, poczem przy Świetle 
silnej lampy odcyirowuje litery i cyfry. 
Dokładność jej obliczeń jest przytem 
wręcz zdumiewająca, nie myli się ni- 
gdy nawet na dolara. 

Przedstawione jej kiedyśf pudełko, 
zawierające kupkę spalonych resztek. 
Właściciel oświadczył, że są to pozo- © 
stalošci 225 dolarów, które jego Sy- 
nalek, podczas nieobecności rodziców 
w domu, przypalał zapałkami dla 
rozrywki. Miss Scheriy pracowicie 
operowała swą szpilką przez parę go* 
dzin i wreszcie rzekła: 

Pański synek spalił tylko 205 do- 
larów, z 20 pozostałych niema śladu. 

Ojciec miłego chłopczyka był bar- 
dzo zadowolony ze zwrotu tak dużei 
sumy, a swoją drogą ostro indagował 
syna, czy części pieniędzy nie zniszczył 
w inny zajmujący sposób. Dobre 
dziecię przyznało się, że „4 S 
„Kawalki papieru“ wyrzucito przež. 
okno, by patrzeć, jak spadają ra icg 7 

Ważniejszą była sprawa banku w 
Astorji, który uległ złośliwemu poża* 
rowi. 100 tysięcy dolarów spłonęło 
w kasie ogniotrwałej. Miss Scherty 
zamknęła się ze swą szpilką, swym 
klajstrem i smutnemi resztkami  pie- 
niędzy w pokoju i przez tydzień wy- 
trwale pracowała, Dyrektor banku, 
mister Mellon, ustawicznie telefonował 
pytając się o rezultaty pracy, od któ- 
rej zależał jego majątek. Rosło w nim 
serce, gdy mu zgryźliwa miss rzucała 
krótko przez telefon: „20.000 stwier- 
dziłam— już odnalazłam 350.000 — jest 
już 50.000", Gdy usłyszał, że 95,000 
są odtwórzone zemdlał z radości i 
wzruszenia. 

3 
я : : 

jakież jednak było powszechne . 
zdziwienie, gdy miss Scherfy nie za: 
przestała roboty i pq zrekapitulowa- 
niu 100 tysięcy mełdowała o coraż 
to nowych odkryciac?. Ostatecznie za- 
trzymała się dopierc na 122 i pół ty- 
siącach dol. Wdrożono śledztwo i 
Okazało się, że na krótko przed po- 
żarem kasjer otrzymał paczkę, którą 
wrzucił do kasy bez otwierania. Oka- 
zało się, że przesłano w niej rzeczy- 
wiście 22 i pół tysiąca dol. - 

Sława  zgryźliwej miss Scheriy 

ы
 

wzrosła niepomiernie po tym maj- 
stersztyku. bn. 4 
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6% NIECH KAŽDY spies 
ulubieńców 

| Paiachon 
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„Straźników cnoty" 
dziś w kinie „HELIOS*. 
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wielką skalę dotarł swojego czasu * 
Levingstone do wnętrza Afryki; ге- 
porterzy przeprowadzają międzynaro- 
dowe i wszechświatowe ankiety i wy- 
wiady... wypełniają „misje“ nieraz 
bardzo delikatnej natury lub bardzo “ 
a bardzo niebezpieczne. . 

Dodajmy niezliczoną ilość bądź przy- 
godnych, bądź stałych współpracow- 
ników gazety pracujących w domu u 
siebie, bynajmniej nie „odsiadujących * 
w redakcji przy własnem biurku tylu 
to a tylu regulaminowych godzin. 
Dodajmy całe zastępy korespon- 
dentów, bardzo często pobierają- 
cych stałą en bloc pensję, rozsia- 
nych po miastach i miasteczkach albo * 
wysyłanych na pewien okres czasu 
tam gdzie się odbywa jaki doniosls... 
kongres, lub gdzie przewlekłe jakieś 
„Wrzenie* wymaga pilnej cbserwacji 
ze strony szanującego się, wpływo, 
wego i poczytnego Organu prasy... ® 

Jak się rzekło: ma dziesiątki ty- 
sięcy liczą dziś dziennikarzy. 
kraje i państwą, cywilizowane. i całe 
te masy dopiero się organizują! JAż, 
się zsyndykaliżowały, ' Już poszczegól- “4 
ne syndykaty |ub związki syndykatów SU 
mocno ingerują w poszczególnych S! 
państwach 'w  prawodawcže)! 
unormowanie jnteresów  dziennikarry 
zawodowych. Juž—trzeba przyznać -° 
praca dziennikarska w krajach O wv- 
sokiej kulturze opłaca się narówni z 
pracą zawodową inżyniera, lekarza, 
adwokata a bywa, że jest nawet w/- * 
soko opłacana. Zabezpieczenie jednak 
tej pracy i jej ochrona, a nadewszy* 
kiem emerytalne zagwarantowanie 

š ч 
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Klęska nieurodzaju na bifwie. 

Śzają jest kleską która zachwiać może 
odstawy bytu gospodarczego, ze 
jgledu na obszar nieurodzaju. Spra- 
© tej pisma litewskie udzielają dużo 
«jsca. 
„Rytas“ pisze ostatnio: 
„Już od szeregu lat północna część 

Litwy stale cierpi od nieurodzaju. Na- 
leży, by kwestja ta była dokładnie prze 
studjowana wobec niebezpieczeństwa 

| lagić grozi kilku urodzajnym powiatom 
*publiki, Zaczęto już wprawdzie tro- 

! szczyć się o nasiona, zdaje się jednak, 
iż zupełne zaspokojenie potrzeb nie 
jest przewidziane. A co się robi w spra 

| wie zaopatrzenia ludności w żywność? 

| 

Skutkiem specyficznych warunków 
atmosferycznych przez nieurodzaj do- 
tknięte zostały również sąsiednie z po- 
wiatem Wileńsko - Trockim tereny Li- 
twy i Łotwy. 

Dla Litwy zwłaszcza klęska nieuro- 

    

  

Nie jest to naturalnie, rzeczą łatwą, 
czas jednak pomyśleć o tem, gdyż wo- 
dec braku żywności będą się zmniejsza 
ły zasiewy wiosen. i zjawią in. niepożą- 
dane następstwa. Należy więc trosz- 
czyć się nietylko o zasiewy lecz i o cały 
Okres do zasiewów i nawet do żniw. 
Już dzisiaj rolnicy sprzedają inwentarz. 
Żadnych oszczędności rolnik dzisiaj 
fie ma, a jeżeliby nawet i miał takowe, 

° te wszystko wyda i bodaj czy mu te- 
| 86 wystarczy. Tyle o rolnikach. 

„A robotnicy rolni? Wobec braku 
pracy z powodu nieurodzaju życie ich 
pod niektóremi względami jest jesz- 
cze cięższe i jeżeli dzisiaj zaczynają do 
tkliwie odczuwać skutki nieurodzaju, 

» wiosnę sprawa ta może stać jesz- 
p="ę_gorzej. Mówiąc więc o biedzie w 

tej części kraju, należy mieć na wzglę- 
dzie całą jego ludność i udzielać po- 
mócy wedle potrzeby. jeżeli niezaprze- 
czalnym jest fakt, že kraj nasz jest 

| krajem rolniczym, to nie powinniśmy 
' zapomnieć, że los jednych ściśle zale- 

ży w nim od dobrobytu drugich. 

   

„Należałoby stworzyć okazję do 
frzyjścia z pomocą poszkodowanym. 
Miałoby to pomimo innych, znaczenie 
Wychowawcze i socjalne. Jedni przy- 
zwyczailiby się wyciągać w nieszczę- 
ŚciIu rękę pomocy innym, powstałyby 
bliższe stosunki; należałoby tylko wszy 

__ Stko to odpowiednio wytłumaczyć i o- 
| Świetlić. 

„Rozumując konkretnie, należy za- 
uważyć, że dobrzeby było niezwłocz- 
nie. oświetlić w litewskich pismach a- 
merykańskich faktyczne położenie kra- 
ii. Nasi bracia zaniorscy nieraz już po- 
niogli ojczyźnie w nieszczęściu. Pomo- 
gą i teraz. Z tego wyniknie podwójna 
korzyść: dla poszkodowanych i dla pań 
stwa (zwiększy zapasy złotej waluty 
i poprawi bilans płatniczy). 

. 

ь »W życiu najczęściej realizuje się 
_ Zasadę: „do ut des“. Na tej podstawie 

_ możnaby było zebrać w kraju znaczne 
| Sumy na rzecz poszkodowanych w po- 

staci loterji. Loterja taka miałaby nie- 
chybnie niemałe powodzenie, również i 
wśród Litwinów amerykańskich. 

„Nie szkodziloby i amatorom „kro- 
pelek*, aby na każdą buteleczkę nało- 

i as po dziesięć centów na rzecz po- 
r | 2K6dowanych. Z tego nieznacznie wy- 

"rostaby piekna sumka. Albo znow, da- 
AC Wyraz swemu współczuciu poszko- 

; dowanym, bardzo byłoby dobrze po- 
© wstrzymać się przynajmniej w przecią- 

sę półrocza, nie wyrzucać bez potrze- 
y złota i wyrzec się rzeczy luksuso- 

wych. W ten sposób bilans handlowy 
znówby się stał aktywny i możnaby 
hyło przyjść z większą pomocą posz- 
«odowanym. Możnaby było znaleźć 
„Vięcej podobnych „paljatyw*, jednak 
_» ziarnko do ziarnka, a zbierze się 

arka“. Ziarnek zaš tych w kraju mo- 
źnaby było niemało uzbierać jednak bez 
"oparcia społeczeństwa nic się nie da 

zrobić. - Społeczeństwo zaś jest siłą 
tylko wtedy, gdy jest zorganizowane. 
Tylko organizacje społeczne mogą tu 
pomoc. 

Urzędowy „Lietuvos Aidas* w arty 
kule p.t. „W aktualnej sprawie" pisze 
między innemi: 

„Wskutek nieurodzaju ucierpiała 
niemal cała północna Litwa. Dotknię- 
ci nieurodzajem rolnicy północnej Li- 
twy zaczynają wyprzedawać, i to pra- 
wie zadarmo bydło, ponieważ nie po- 
tralią wyżywić nawet swoich rodzin, 
zwalnają wynajętych robotników, z 
których się tworzą niewątpliwie rze- 
sze bezrobotnych. Pierwsza więc spra- 
wa dotyczy rolników, dotkniętych nie- 
urodzajem. Druga zaś, związana ściś- 
le z pierwszą, dotyczy robotników okrę 
gu północnego Litwy. I jedna i druga 
sprawa wymaga jaknajszybszego roz- 
strzygnęicia. 

„Poszkodowaną ludnością północ- 
nej Litwy, zwłaszcza rolniczą, zajął się 
rząd. Już obecnie wyasygnował on na 
rzecz tej ludności wielkie sumy pienię- 
żne... Lecz obok pomocy, organizowa- 
nej przez państwo, nietylko można, lecz 
należy organizować również pomoc ze 
strony społeczeństwa...'* 

Dalej nawiązując do zarządzonej w 
„Litwie przed laty zbiórki na rzecz ob- 
jętych głodem okręgów nad Wołgą i 
zaznaczając, iż na czele komitetu po- 
mocy stanęła wówczas obecna małżon- 
ka prezydenta, „Lietuvos Aidas“ pisze, 
iż w podobnem położeniu znalazła się 
obecnie cała północna połać kraju i 
wobec tego rozwinięcie akcji samopo- 
mocowej wydaje się szczególnie wska- 
zanem. Pomoc tę dziennik wyobraża 
sobie jak następuje: 

„Sądziliśmy, iż w tych okręgach, 
gdzie urodzaj w tym roku jest dobry, 
należałoby zarządzić zbiórki siana i 
ziarna. Ziarna możnaby było sypać do 
elewatorów, lub gdzieindziej i w razie 
potrzeby dostarczać i rozdzielać po- 
między poszkodowaną ludność. Ta po- 
moc społeczna bardzoby się przydała 
do tej zapomogi, jaką rząd wyasygno- 
wał dla dotkniętych okręgów. Poza- 
tem, taka społeczna pemoć, obecnie, 
gdy zaszła potrzeba, jeszcze raz po- 
twierdziłaby tę piękną zasadę społecz- 
nego i państwowego życia, którą naród 
nasz tylokrotnie wykazywał i której na 
imię: solidarność lub — miłość bliż- 
niego". 

Co da robotników pracujących na 
roli, z których mają powstać rzesze bez 
tobotnych, „Lietuvos Aidas uwaža, iž 
powinniby im przyjść z pomocą zamoż- 
niejsi rolnicy w okręgach  urodazj - 
nych, wynajmując ich na zimę. 

„Musu Rytojus“ zwraca uwagę na 
skutki ekonomiczne nieurodzaju: 

„Jeszcze nad jedną sprawą winniśmy 
się poważnie zastanowić: nad tegoro- 
cznym nieurodzajem. Coprawda, nieu- 
rodzaj nie dotknął całej Litwy, jednak 
najbardziej urodzajne powiaty półno- 
cnej Litwy tak ucierpiały, że niezbędną 
jest wielka pomoc państwowa, aby go- 
spodarze mogli na wiosnę przynajmniej 
zasiać poła. Następnie z wielu miejsc 
dochodzą skargi na brak paszy w zwią 
zku z czem gospodarze zmniejszają 
ilość bydła. Sprzedać zaś je jest bardzo 
trudno. Siemienia i włókna Inianego 
wywiežlišmy w 1926 r. na 75 milį. Ji- 
tów, w ubiegłym — na 85 milj.; w tym 
roku włókna Inianego, być może będzie 
tyle, co w roku ubiegłym, ale siemie- 
nia znacznie mniej i jest ono gorsze. 
Zboża ca rok wywozimy tyle zaledwie, 
ile sami płacimy zagranicą za sztuczne 
nawozy. W tym roku w niektórych 
miejscach  urodzaj zboża był bardzo 
dobry, ale zboże przynajmniej żyto i 
pszenica u nas dotąd pozostaje droż- | 
sze, niż zagranicą. 

„Z powyższego wynika, że czeka 

зО мо 

nas ciężki rok, że w tym roku będzie- 
my mogli wywieźć mniej niż w zesz- 
łym i zaprzeszłym roku“. 

Jak można sądzić na podstawie tych 
głosów prasy litewskiej nieurodzaj na 
Litwie jest większy niż pierwotnie 
przypuszczano. 

Materjał który powyżej został po- 
dany zaczerpnięty z „Biuletyn kowisń- 
skiego — Wilbi*, (—). 

INFORMACJE. 
PODATKI W STYCZNIU. 

Ministerjum Skarbu przypomina płatni- 
kom podatków bezpośrednich, że w m-cu 
styczniu 1929 r. płatne są następujące po- 
datki: 

1) do 15-go stycznia — wpłata państwo- 
wego podatku przemysłowego od obrotu, o- 
siągniętego w m-cu grudniu 1928 r., przez 
przedsiębiorstwa handlowe I i II kat. i prze- | 
mysłowe | — V kat, prowadzące prawidło- 
we księgi handlowe, oraz przez przedsiębior- 
stwa sprawozdawcze; 

2) do 15-go stycznia — wpłata zaliczki 
na poczet państwowego podatku od obro- 
tu za kwartał IV roku 1928 w wysokości 1/5 
kwoty podatku od obrotu, wymierzonego za 
1927 rok, przez przedsiębiorstwa handlo- 
we i przemysłowe nieprowadzące prawidło- 
wych ksiąg handłowych oraz przez zajęcia 
przemysłowe: 

3) wpłata podatku dochodowego od u- 
posażeń służbowych, emerytur i wynagro- 
dzeń za najemną pracę — w ciągu 7-miu dni 
po dokonaniu potrącenia. 

Nadto w styczniu płatne są te podatki, 
na które płatnicy otrzymali nakazy płatni- 
cze z terminem płatności w tym miesiącu, 
tudzież kwoty podatków odroczonych i roz- 
łożonych na raty również z terminem płat- 
ności w tymże miesiącu. 

NOWE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWACH 
GOSPODARCZYCH. 

. W. „Dzienniku Ustaw* Nr. 103 ukazały 
się następujące rozporządzenia dotyczące 
naszego życia gospodarczego: 

1) w sprawie wyszczególnienia rodza- 
jów przedsiębiorstw mających znaczenie pań 
stwowe lub charakter użyteczności publicz- 
nej, 2) w sprawłe warunków dopuszczenia 
zagranicznych spółek akcyjnych oraz koman- 
dytowo - akcyjnych do działalności na ob- 
szarze Rzeczypospolitej, 3) w sprawie zwro- 
tu cła przy wywozie wyrobów szklanych, 
4 o ustanowieniu cła wywozowego od sło- 
my zbożowej wszelkiej sieczki i plew, 5 
ministra skarbu o zmianie niektórych prze- 
pisów o wolnych składach soli, 6) o odrocze- 
niu wejścia w życie legalizowania transfor- 
matorów mierniczych, 7) min. poczt i tele- 
grafów o przyjmowaniu druków bezadreso- 
wych do przewozu pocztą. 

  

  

  
   
   

   

sobotę 5-go stycznła 1929 r. 

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w 

Wilnie przystępuje do rozpoznania niezwy- 
kle zawikłanej, sensacyjnej sprawy bandy 
zbójeckiej 28 osób, którzy pod wodzą wy- 
trawnego bandyty — koniokrada, znanego 
powszechnie na kresach, a zwłaszcza na te- 
renie pow. Święciańskiego Antoniego, Rysia 
oraz jege wypróbowanego pomocnika i do- 
radcy okrutnego w stosunku do bezbronnych 
i słabszych, oraz chytrego jak ryš — Pio- 
tra Szałkowskiego dokonała cały szereg na- 
padów rabunkowych, włamań, kradzieży 
koni i t. p. przestępstw. 

NIEUCHWYTNY DLA POLICJI 
SKIEJ. 

ROSYJ- 

Niema chyba u nas człowieka, dla któ- 
rego nazwisko Ryś nie przypominałoby sze- 
regu opowiadań z życia tego legendarnego 
bandyty, nad wytropieniem którego biedziła 
się swego czasu policja rosyjska, a następ- 
nie polska. Znane są powszechnie opowia- 
dania o tem, jak to Ryś osaczony przez stra- 
żników rosyjskich i zdawałoby się nawpół 
ujęty uciekł na koniu isprawnika dowodzą- 
cego obławą. Wystarczyła Rysiowi chwila 
nieuwagi odpoczywających strażników aby 
uciec. 

Aresztowany w r. 1910 i skazany na 
pięć lat więzienia zdołał uciec i poprzez ca- 
łą Rosję wrócić do swtego  święciańskiego 
powiatu — na dalszą bandycką pracę. 

—_ Traglezny Sylwester na litewskiej strażnicy 
granicznej. 

Pijany komendant strzela do własnych żołnierzy. 
Z pogranicza litewskiego donoszą: 

strażnicy litewskiej Mornieje koło Oran 
strażnicy urządzili bibę, w czasie której 
dant posterunku litewskiego nazwiskiem 

tragiczny wypadek wydarzył się na 
w samą noc sylwestrową. Litewscy 

upił się do nieprzytomności komen- 
Turbielis. 

Turbielis z rewolwerem w ręku przybiegł na samą linję graniczną i po- 
czął strzelać do patrolu polskiego. Żołnierze K. O. P. widząc przed sobą zu- 
pełnie pijanego człowieka nie chcieli robić użytku z broni lecz zawezwal 
znajdujących się w pobliżu litewskich żołnierzy by ci rozbroili pijanego. Ze 
Strażnicy litewskiej podbiegło do Turbielisa kilku żołnierzy którzy usiłowal 

odebrać mu rewolwer, — wówczas pijany komendant posterunku począł strze 
lać do własnych żołnierzy kładąc na fmiejscu trupem jednego drugiego ; zaś 
ciężko raniąc. 

Napad i mord na drodze koło Mejszagoły. 
W nocy na 1:go na drodze po- 

między Mejszagołą i Podbrzeziem do- 
konano zuchwałego napadu rabunko- 
wego na kupca Edwarda Mitkowskie- 
go, handlującego cukierkami. Mitkow- 
Ski jechał traktem 2 towarem. W pe- 
wnej chwili wyskoczyło trzech bandy- 
tów uzbrojonych w karabiny i rewol- 
wery, którzy straszliwie zbili kupca. 

Mitkowski otrzymał kilka ciężkich 
uderzeń w głowę. W przeciągu półto- 
rej godziny zmarł. Bandyci zbiegli w 
kierunku granicy litewskiej. Zarządzo- 
no za nimi pościg, który doprowar 
dził do aresztowania dwuch osobni- 
ków. Aresztowani wydają się urzędo- 
wi śledczemu podejrzani, wszelako 
dotychczas do winy się nie przyznali, 

ESRT 27 DRESSED RIPE PRACO SDE 
  

D-r. 2. Achmafowicz 
chirurg przyjmuje od 5—7 przy ul. 

Н Zygmuntowskiej 24 m. 1. 

  

  

AN D A III TAI ITS T EISS TRIDENS TT OSRSIII 

| Wodowym dziennikarzom  beztroskie- 
80 odpoczynku bądz na starość, bądź 

wypadek niezdolności do pracy— 
ynajmniej nie są jeszcze ostatecznie 
uregulowane nawet w krajach pokry- 
tych całą siecią najrozmaitszych 
„Ubezpjeczeń”. Daleko też jeszcze nie 
Wszystkie są zdobyte i : osiągnięte 
Plzywiłeje, które muszą przystu- 
£lWać dziennikarzom pracującym za: 

| Wodowo **), 
W roku 1926-4ym powstalo potęž- 

Ne zrzeszenie dziennikarskie miedzy- 
Tarodowe pod nazwą Fėderation 
Niternationale des Jour- 

į Aalistes (w skróceniu: F. l. J. 
a Tedytowane przy Lidze Narodów. 

©6500 tej „iederacji” należą zsyndykali- 
p zowani dziennikarze 20-tu państw (z 

„glja, Niemcami i Francią na czele), 
Liczhą ogólna członków Federacji do- 

1, hodzi do 30.000. Członkiem iej jest 
>  lązek Syndykatów Dziennikarzy 

„iškich, dO którego, jak wiadomo, 
= ależy Syndykat Dziennikarzy Wileń- 

ich. Tym rzeczy składem, każdy z 
Śtlennikarzy wileńskich, należących do 
-Jadykatu, jest ipso iacto członkiem 

„ Melkiego zrzeszenia międzynarodowe- 
2 dobijającego Się w chwili obecnej 

3 zawodowych dziennikarzy cywili- 
przynależnych im 

    

z 

„-)Wanego Świata: 
arunków pracy oraz praw 

„ ŚPhewy jest złożony swiežo p. ministrowi 
4 Anikacji Kihnowi przez Zarząd Związ- 

syndykatów Dziennikarzy Polskich: 
M6 jął dotyczący bilefów kolejowych — 
a ych i 

* 

e *:) Przyczynkiem np. do tej pilnej 
| 

zniżkowych — dla dzienni- 

) Wzięli 

iprzywilejów. F. I. j. rozwija 
głównie swoją działalność na gruncie 
sfer parlamentarnych, na które wywie- 
ra stały nacisk—i wpływ. Droga to 
nienajgorsza. 

Federacja Miedzynarodowa Dzien- 
nikarzy odbyła już dwa kongresy: 
pierwszy w Genewie we wrześniu 
1926 г., па którym reprezentowali, ja- 
ko delegaci, zsyndykalizowaną prasę 
polską: pp. red. Kazimierz Erenberg 
i dyrektor Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej Piotr Górecki, —drugi kongres 
odbył się w dniach 15 - 18 listopada 
roku ubiegłego, 1928-50 w Dijon. 

w nim udział jako delegaci 
związku syndykatów prasowych Rze- 
czypospolitej Polskiej p. p. Antoni 
Beaupre redaktor „Czasu”, red. Kazi- 
mierz Smogorzewski, red. Gotlieb 
członek zarządu Związku Syndykatów 
ip. J. Krawczyńska sekretarz Związ- 
ku Syndykatów Dziennikarzy  Pol- 
skich. 

Sprawa unormowania, zabezpiecze- 
nia i skonsolidowania zawodu 
dziennikarskiego znajduje się 
już na forum międzynarodowem i ro- 
związana tam będzie niechybnie na 
jaknajszerszej platformie zarówno ide 
owej jak ustawodawczej. U nas w 
Polsce wciąż jeszcze Ustawa Prasowa 
—dojrzewa. Czuwają nad jej losami 
zarząd Syndykatu Dziennikarzy War- 
szawskich oraz zarząd Związku Syn- 
dykatów, jako najbliższe sier rządo- 
wych i sejmowych. Tymczasem zawód 
dziennikarski w Polsce objęty jest 
ustawą o ochronie pracowników umy 
słowych, Kto wie nawet czy zamiast 

opublikowania specjalnej Ustawy Pra- 
sowej, nie będą tylko dodane do usta- 
wy O pracownikach umysłowych pa- 
ragraiy mogące mieć specjalne zasto- 
sowanie do pracy dziennikarskiej, 

A jak rzeczy stoją w innych kra- 
jach? W jakich warunkach pracują 
obecnie zawodowo dziennikarze zagra: 
nicą? 

Pragnąc możliwie Ściśle zorjento- 
wać się w tej materji zarządziło ge- 
newskie Biuro Międzynarodowe Pra- 
cy(Bureau International du 
Trawail) ankietę. Z materjałów ob- 
ficie przez tę ankietę dostarczonych 
powstała sporych rozmiarów książka 
wydana przez Biuro w Genewie w 
drugiej połowie ubiegłego 1928 go r. 
Zatytułowane jest to dzieło zbiorowe: 
„Les Conditions detravail 
et de vie des Journalistes*. 

Rozejrzenie się, choćby najsuma- 
ryczniejsze, po tej obszernej dziedzi- 
nie da wyobrażedie o rozległo- 
ści pracy dziennikarskiej tudzież o 
osiagniętych już rezultatach w celu 
zapewnienia zawodowi dziennikarskie« 
mu warunków  jaknajwiększej wydaj- 
ności, intensywniejszej pracy i — mater- 
jalnego dobrobytu odpowiadającego 
zużywanej energji zarówno intelektu 
jak sił fizycznych. 

cz. J. 

DIE 

Zajecie noworoczne u p. ojo: 
W dniu Nowego Roku p. Wojewoda 

mował w górnych salonach pałacu życzenia 
noworoczne dla Pana Prezydenta zplitej, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Rządu. 

Ceremonję tę poprzedziło nabożeństwo 
w Bazylice, na którem byli obecni przed- 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych. 

O godz. 12-ej PA do pałacu j. E. 
ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski w 
towarzystwie ks. biskupa K. Michalkiewi- 
cza. O godz. 12 m. 3Ś wielką salę wypełniło 
kilkaset osób. Przybyli przedstawiciele 
wszystkich wyznań: ]. E. arcybiskup prawo- 
sławny Teodozjusz, Superintendent — Сепе- 
ralny ks. Jastrzębski, mufti muzułmański dr. 
Szynkiewicz, Hacham karaimski  Szapszał, 
przedstawiciele Prezydjum Rady Nacz. sta- 
roobrzędowców p. p. Borys i Jerzy Pimo- 
nowie, rabin wiłeński senator Rubinsztejn 
ofaz szefowie władz i urzędów państwo- 
wych, dowódcy wszystkich samodzielnych 
jednostek wojskowych, rektor U. S. B, J. 
M. ks, dr. Cz. Falkowski, prezydent miasta 
p. Folejewski, oraz liczni przedstawiciele 
organizacyj społecznych, towarzystw  nau- 
kowych, artystycznych i t. d. 

" Po złożeniu przez zebranych życzeń 
przemówił p. Wojewoda nawiązując do wy- 
ników i przeżyć minionego roku i podkre- 
ślając stały wzrost konsolidacji współpracy 
społeczeństwa z Rządem. Ludność nasza, 
tak rozmaita pod względem narodowościo- 
wym — mówił p. Wojewoda — daje dowo- 
dy harmonijnej pracy państwowej. 

W chwili, kłedy rozpoczynamy Nowy 
Rok, -nasze myśli i uczucia zwracają się do 
tego, który reprezentuje Majestat Rzplitej— 
Pierwszego Jej Obywatela i do tego, który 
jest pierwszym Jej Żołnierzem. 

Wznieśmy na Ich cześć ten toast, do- 
kumentując, že Ziemia Wileńska, daje Im 
swe serca, swe umysły i pracę. 

Okrzyk p: Wojewody — niech żyją — 
został trzykrotnie powtórzony. Następny to- 
ast wzniesiony został na cześć Rządu z ży- 
czeniami powodzenia w jego trudnej i od- 
powiedzialnej pracy, skierowanej ku podnie- 
sieniu Państwa. Następnie życzył p. Woje- 
woda zebranym, a za ich pośrednictwem 
cakį łudności województwa jaknajpomyśt- 
niejszego rozwoju kraju. Prezydent miasta 
p. Folejewski wzniósł okrzyk na cześć p. 
Wojewody, który został podchwycony przez 
obecnych. 

  

Przewiezienie zwłok 
DĄ 

Anny Bohdanowiczówny 
nastąpi ze sfacji Usza do mająfku Obouowce w piąfek 4 stycznia, 

Nabożeństwo żałobne oraz złożenie do grobów rodzinnych odbędzie się w 
o g. 10 rano. 

Hajgrożniejszy bandyta ziemi Oileńskiej 
Przed Sądem Okręcowym. 

UCIECZKA — STRZAŁ DO POSTERUN- 
KOWEGO I DALSZE KRADZIEŻE. 
Aresztowany w czerwcu 1922 roku, a 

następnie zwolniony za kaucją grasuje na- 
dal aż w lipcu 1923 r. zostaje znów ujęty 
z kradzionemi końmi. Oni Piotr Szałkowski. 
Doprowadzeni do posterunku w Nowej Wi- 
lejce uciekają raniąc posterunkowego St. 
Jarosza. 

Od tego czasu tropieni nieustannie przez 
policję ukrywają się u krewnych i znajo- 
mych, którzy obawiając się srogiej zemsty 
milczą badani przez policję. 

We wrześniu tegoż 1923 r. banda Ry- 
sia, pod jego osobistym kierownictwem 
okrada sklep w Ignalinie. Jako wspólnicy 
ich występują: Jankiel, Szmeiel, Mowsza i 
Zełda Rejn oraz lzrael i Rachela Bermano- 
wie. 

Następnie szereg kradzieży _drobniej- 
szych. Dochodzenia policyjne dają jednako- 
w wynik — Ryś. Omal, że nie konsterna- 
cja w komendzie policji, a tu już we wrze- 
Śśniu nowy alarm: 

NAPAD NA PLEBANIĘ I ŚWIĘTOKRADZ- 
TWO. ° 

Napad na plebanję w Dzierkowszczyž- 
nie pow. Postawskiego. Bandyci związali 
księdza proboszcza ]ana Choroszucha, jego 
siostrę Marję i służącą VW iktorję Puchalską 
bijąc wszystkich i torturując księdza rabują 
pieniądze, biżuterję i różne przedmioty. Ks. 
Choroszuch związany, z zapaloną  Świe- 
cą, oraz  pokaleczone dziewczęta, oto 
obraz, jaki pozostawili po sobie napastnicy. 
Zbiegli unosząc łup zrabowany w mieszka- 
niu oraz w kościele. 

Dostawszy się do kościoła _ otworzyli 
eymborjum, wyjęli zeń kielich z komunikan- 
tami, które wysypali na podłogę dopuszcza- 
1ас się w ten sposób czynnego sponiewie- 
rania sakramentu Eucharystji. : 

Śledztwo prowadzone osobiście przez 
Naczelnika Urzędu Śledczego w Wilnie podk. 
anczewskiego ustala sprawców. rabunku; 
yś, bracia Szałkowscy, Jermołajew, Kole- 

sowiczałko. Sprawcy są ujawnieni tylko, 
że nie ujęci. 

W DALSZYM CIĄGU NIEWIDZIALNY, 
GROŹNY MORDERCA. 

Mija szereg miesięcy przepłatanych wie- 
ściami o Rysiu. Widziano go w biały dzień 
we wsi, spacerował po drodze, był w łaźni 
u chłopa, którego steroryzował rewolwerem 
i.. zachęcił wódką. Figaru tu — figaro tam, 
a tymczasem policja szuka i szuka. : 
"W lipcu 1927 r. napad na Marcinkień- 

ców. Torturowani nie dali pieniędzy, bowiem 
nie mieli ich. Spotkała ich Śmierć. S 

Znów Ryś i kompanja nieuchwytni jak 
zawsze. 

W. listopadzie 1927 r. nowy mord ra- 
bunkowy stawia policję postawską na nogi. 
Znów Ryś i Szałkowski wespół z Jermoła- 

   

O ezem zawiadamia RODZINA 

    

     

  

jewym,  Prokofjewym i _ Ciepłukonkiem 
uzbrojeni w karabiny i rewolwery napadają 
na dom Sanków. W rezultacie trup i pokaźny 
łup: 8595 dolarów, 55 zł. zegarki i bużuterja, 
ubranie. Potem szereg kradzieży. 

  

RYŚ W POTRZASKU KAJDAN. 
Dopiero rok 1926 przyniósł Rysiowi nie- 

powodzenie. Urząd Śledczy uzyskał wiado- 
mość, że Ryś przebywa w Wilnie. Sprzy- 
krzył sobie prowincję — kradnie konie pod 
Wilnem. Wyznaczono jednego ze zdolniej- 
szych wywiadowców Franciszka Songina, 
dając mu do pomocy drugiego — Antonie- 
wicza. Dwie'noce czatowano aż w noc na 
12 stycznia przy zbiegu ulic Kijowskiej i Ry- 
dza Śmigłego wpadł on znienacka w ręce 
wywiadowców. 

Nie zdążył strzelić z wyjętego pośpiesz- 
nie rewolweru. Skuty w kajdanki prztez dziel- 
nych wywiadowców znalazł się w Komen- 
dzie pow. Wil.- Trockiego. 

W sierpniu posterunek K.O.P. ujął na 
terenie pow. Wilejskiego Szałkowskiego, z 
resztą poszło łatwiej. 

Mozolne dochodzenie śledcze zostało 
zakończone. Dowody rzeczowe oraz zezna- 
nia świadków dały całość, która przyczyni 
się do udowodnienia win wszystkich 28 
osób, jakie w dniu dzisiejszym zobaczymy 
na ławie oskarżonych. 

Sprawa potrwa kilka dni z uwagi na 
ogrom materjału. Ponad stu świadków zezna 
wać będzie przed sądem. 

Przewodniczy obradom wice-prezes p. 
A. Owsianko, oskarża prokurator Kałapski. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. В. 

z ónia 2 — |. 1929 r 

Glśnienie j 
rednie w m. i Н 

Temperatura | kaj 
trednia | 

Opać za de» ! 3 

bę w mm | 

Wiatr ! . в 
втке’я сва}асу | Północno-zachodni. 

Uw agi:  Pochmurno. 
Minimum zi dobę — 890. 
Maximum na dobą -1- 6'C. 
Tendencia barometiycza+: Wzrost 
ciśnienia. 

EAR 

DEPESZA DO MARSZAŁKA PIŁSUDSKIE- 
GO 

W dniu 1 b. m. pan Wojewoda Racz- 
kiewicz wysłał do Pana Marszałka Piłsud- 
skiego depeszę następującej treści: 
Pan Marszałek józef Piłsudski — Warszawa 

Belweder. 
Zebrani w dniu Nowego Roku przed- 

stawiciele duchowieństwa wszystkich  wy- 
znań, władz cywilnych i wojskowych, są- 
downictwa, samorządu, nauki, organizacyj 
i stowarzyszeń społecznych oraz młodzieży 
akademickiej składają Panu Marszałkowi za 
mojem pośrednictwem wyrazy czci i głębo- 
kiego przywiązania. Donosząc o powyższem, 
w imieniu własnem łączę Panu Marszałkowi 
wyrazy hołdu i oddania. 

Władysław Raczkiewicz 
Wojewoda wileński. 

SAMORZĄDOWA. 

— Budżetowe posiedzenie Wydziału 
Powiatowego Sejmiku Wil.-Trockiego. W 
dniach 28 i 29 r. ub. odbyły się dwa po- 
siedzenia Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Wil.-Trockiego. Zebrania te poświęcone zo- 
stały specjalnie sprawom budżetu, a ponie- 

RONIKA 
waż nie zdołano załatwić całkowicie sprawy 
wyznaczone zostało na dzień 12 b. m. trze- 
cie posiedzenie. 

Niezależnie od tego w dniu 11 b. m. 
obradować będzie powiatowa komisja rolna. 

— Starostwo Grodzkie oczyszcza śród- 
mieście. Starosta grodzki zarządził usunię- 
cie prostytutek zamieszkałych w domach 
Nr. 11-a i 19 przy ul. Mostowej, a to ze 
względów na bliską odłegłość tych domów 
od kościoła św. Jerzego i seminarjum du- 
chownego. 

— Definitywne cofnięcie koncesji „Ba- 
chusowi“. Jak się dowiadujemy, starosta 
grodzki coinal zarządowi restauracji „Ba- 
chus” pozwolenie na urządzanie produkcyj 
kabaretowych od dnia 31 grudnia 1928 r. 

Przyczyną tego zarządzenia były często 
powtarzające się zakłócania spokoju publicz- 
nego we wspomnianej restauracji. 

PRĄCA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Uprawnienie robotników sezonowych. 

W. myśl rozporządzenia Min. Pracy i Opieki 
Społecznej ustawa, pozbawiająca prawa do 
Świadczeń  zabezpieczeniowych w okresie 
martwych sezonów robotników sezonowych, 
których praca normalna trwa krócej niż 10 
miesięcy w roku została uchylona względem 
następujących kategoryj robotników: sezo- 
nowych budowłanych, ziemnych, — БгиКаг- 
skich, zatrudnionych przy ss i w ce- 
gielniach na terenie całego terytorjum woj. 
Wileńskiego. 

SZKOLNA. 
W liceum S. S. Wizytek egzaminy wstęp 

ne od I—V kłasy wiącznie odbywać się bę- 
dą od 25 stycznia do 10 lutego b. r. 

— Podziękowanie. Za bezpłatną deko- 
rację kasyna oficerskiego 1 p. p. Leg. w 
w dniu 31-12 28 i 1-I 28 r. serdeczne podzię- 
kowanie Panu ]ózefowi Domagale składa 
Zarząd Kasyna. 

RÓŻNE 
— Gen. Stefan Mokrzecki rejentem w 

Wiłnie. jak się dowiadujemy, b. prezes Tym 
czasowej Komisji Rządzącej Litwy Środko- 

gen. Stefan Mokrzecki otrzymał rejen- 
w Wilnie. Poczynając od dnia dzisiej- 

go w Gmachu Sądów czynna już będzie 
kancelarja notarjalna p. gen. Mokrzeckiego. 

— Piękny gest p. prezesa Żółtowskiego. 
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie inż. Żółtowski otrzymaną tytułem remu- 
neracji kwotę 3000 zł. złożył na ręce p. Wo- 
jewody wileńskiego przeznaczając tę sumę 
na cele kulturalno-społeczne. Pan Wojewo- 
da Raczkiewicz wystosował do p. prezesa 
Żółtowskiego pismo z serdecznem podzięko- 
schroniska nad Naroczem; 1000 złotych na 
następujące cele: 1000 złotych na budowę 

   



schroniska nad Naroczą; 1000 złotych na 
powstające uzdrowisko dla młodzieży aka- 
demickiej Uniwersytetu Stefana Batorego 
i po 500 złotych na cele kulturalno-oświa- 
towe dla żołnierzy 3 i 6 Brygady K.O.P., 
pełniących służbę graniczną w wojewódz- 
twie wileńskiem. 

— (o) Fałszywe dolary w obiegu. Jak 
ans informują, pojawiły się w obiegu falsy- 
fikaty 20-dolarowe, zaopatrzone w numer 
edycji 24280506 A. Numeracja wykonana 
twardo i nierównomiernie. Strona odwrotna 
falsyfikatu jest utrzymana w kolorze jasno- 
zielonym. 

— (0) 1 zł. 30 gr. za jednego rubla 
otrzymają wierzyciele asekur. T-wa „Rosja“. 
Dowiadujemy się ze sfer gospodarczych, że 
została zakończona rejestracja obywateli 
polskich, będących wierzycielami towarzy- 
stwa, Rosja” na podstawie umów asekura- 
cyjnych. Ogółem  zgłoszo do rejestracji 
przeszło 7000 polis ubezpieczeniowych na 
sumę ogólną 7000000 rubli. Właściciele polis 
ubezpieczeniowych mają otrzymać po I zł. 
30 gr. za jednego rubla. 

— (0) Nowy naczelny lekarz sejmiko- 
wy. Na stanowisko naczelntego lekarza sejmi- 
ku Wileńsko-Trockiego został zaangażowa- 
ity przez wydział powiatowy dr. Stanisław 
Fekier, dotychczasowy kierownik przychod- 
ui lekarskiej w Wornianach i długoletni pra- 
cownik na niwie samorządowej. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie, We- 
dług wydziału zdrowia Magistratu, w ubie- 
głym tygodniu zachorowało w Wilnie na ty- 
ius brzuszny 7, plamisty 1, płonicę4, błonicę 
4, ospę włetrzną 1 i gruźlicę 8, razem 25 
asób. 

TOWARZYSKA. 
— Bal Morski. Dowiadujemy się, że na 

„Bal Morski“, który się odbędzie 5 stycznia 
b. r. w Kasynie Garnizonowem przybywa 
szereg p. p. oficerów Marynarki Wojennej 
1 że w szeregu efektów świetlnych, któremi 
bale Ligi Morskiej słyną, pierwszy raz w 
Wilnie zastosowane BE promienie czaru. 
Pozostałe bilety nabyć będzie można przy 
wejściu na salę. 

— Koło Wileńskie Stowarzyszenia b. 
wychowanków gimnazjów przy kościele św. 
Katarzyny w Petersburgu podaje do wiado- 
mości, iż w dniu 5 stycznia w sali Stowa- 
rzyszenia Techników (Wileńska 33) o godz. 
9 w. odbędzie się zabawa towarzyska uroz- 
maicona działem koncertowym. Zarząd. 

— Sylwestrowy kabaret u Techników. 
Sylwester tegoroczny wesoły jak zawsze 
przyniósł nam z sobą moc różnego rodzaju 
imprez, z których na specjalne wyróżnienie 
zasługuje — amatorski artystyczny kabaret 
u Techników. Cały obfity program pomy- 
ślany, skomponowany i odtworzony przez 
amatorów dał widzowi dużo miłych wra- 
żeń. Zaczynając od prologu wygłoszonego 
przez organizatora i reżysera tej EZ 
p. B. Dzenajewicza, w którym w sposó 
dowcipny poruszone zostały sprawy żywot- 
ne z życia Stowarzyszenia, bawiono się do- 
skonale nie przypuszczając nawet aby wy- 
siłkami amatorów można było stworzyć tak 
efektowną całość. 

Wśród szeregu numerów specjalnie po- 
dobał się występ  Pierrota i Colombiny 
4śpiew p. Aszurkówna — lustracja taneczna 
p. Halinka i p. Kisielewicz), piosenki p. Z. 
Rewkowskiego oraz monologi żydowskie p. 
Dzenajewicza. 

Program zakończony został długim fi- 
nałem z udziałem całego zespołu. Punktual- 
nie o godz. 12-ej rozpoczęto polonezem tafi 
ce poczem prezes Stow. inż. Niewodniczań- 
ski wygłosił przemówienie składając wszy- 
stkim życzenia. 

Tak wesoło, jak tego roku dawno już 
nie bawiono się u Techników. 

TEATR I MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Dziś „Trójka 
Hultajska“. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziš, 
powtórzony będzie „Program Sylwestrowy“, 
na który składa się najweselsza z fars „Hi- 
szpańska Mucha”, oraz duży dodatek nowo- 
roczny, złożony ze sketczów, monologów, 
piosenek, tańców. Jutro po raz ostatni „„Pro- 
gram Sylwestrowy“. 3 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— Ujęcie groźnych włamywaczy. Fun- 

kejonarjusze Urzędu Śledczego uwięzili ka- 
słarza warszawskiego Leona  Szydłowskie- 
<g0 ukrywającego się w kryjówce złodziej- 
kiej oraz Abrama Melcera z Wilna. 
firmy „Diamand”, jakie miało miejsce 24 
września r, ub. wszyscy poznali w nich 
sprawców owego włamania. : 

Podczas konfrontacji 
świadkami głośnego włamania do 

złapanych ze 
sklepu 

"KTO — NIĘ-ZNA — 
4 rrobów naszej fqhryki suka ( Kotów 
wełny' pochodzenia krajowego, niech żąda 
Bundy na wzór słąwuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo- | 

derki na konie, kocy na łóżka i 
Zarząd Dóbr i Zakł. Przemysłowych 

ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Leszczków, p. Waręż (Małopolska 

UE TZ W WE WE WE WZ WE WZ WE www 

i dzialy na ubrania, 

g Wysylki detaliczne 
8 wprost z fabryki 

STOPER CLAUSTON. 

is) Tragiczna przygoda p. Moliūgai 

Koło piątej po południu, Rupert, któ- 
ry właśnie przyglądał się badawczo 
kroczącej przed nim starszej pani sta- 
rał się przypomnieć sobie  fotografję 
służącej pp. Molineu, uczuł nagle, że 
ktoś go chwyta za rękę. Drgnął i od- 
wrócił się: przed nim stał przyjaciel 
którego oczy pałały gorączkowym og- 
niem. 

— Znalazłem! —szepnął Franci- 
szek, Chodźmy prędzej! 

Usiłując nadać twarzy wyraz obo- 
. jętności, przeszli szybko na drugą stro- 
nę ulicy. 

— Która? — pytał półgłosem Ru- 
pert. 

— Ta, patrz! 
Rupert spojrzał w kierunku, który 

wskazywał Franciszek i szepnął: 
— To ona, napewno ona! 
— Niech będzie błogosławiony do- 

bry los, który skierował ją w tą stro- 
nę! — szepnął uszczęśliwiony młodzie 
niec, wpatrując się w panią, która szy- 
bko zasłoniła się wualką. 

— Mamy szczęście! — zauważył 
Rupert wesoło. 

Widocznie pani, o której była mowa 
załatwiła w różnych sklepach spra- 
wunki, a teraz wracała, obarczona pa- 
kunkami, do domu. Szła szybkim, pe- 
wnym krokiem, na chwilę zatrzymała 
się na rogu ruchliwej ulicy i weszła w 
wązką i cichą uliczkę. W chwili, gdy 
zatrzymała się, obejrzała się niespo- 

Istnieją poważne poszlaki, że obaj wła- 
mywacze dokonali także włamania do Po- 
wiatowej Kasy Chorych w Równem, wobec 
czego przesłani zostaną tam dla skonfron- 
towania. 

— Pożar na stacji w Wilnie. W dniu 1 
b. m. o godz. 4-ej wybuchł pożar w budyn- 
ku lampowym na stacji kolejowej . Wilno. 
Zawezwane natychmiast straże pożarne 
miejska i kolejowa stłumiły ogień mimo, że 
budynek ten przesiąknięty naftą i smarami 
stanowił materjał łatwopalny. Pożar powstał 
prawdopodobnie wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. Wysokości strat na- 
razie nie ustalono. 

— Krwawa bójka. Dn. 1 b. m. na ul. 
Sadowej powstała bójka w herbaciarni N. 
Sitelisa w czasie której nożem ciężko ranio- 
ny został w głowę lzydor Stankiewicz (Ró- 
wne Pole 29) oraz Teodor Lipski (Św. Mi- 
chalski zauł. 6). Aresztowano 7 sprawców. 

OFIARY. 
Płk. Aleksander Myszkowski na Polską 

Macierz Szkolną zł. 25. 
— Dalsze ofiary na Macierz Szkolną. 

Kasprzykiewicz Tadeusz — pułk. Sz. gen. 
zł. 5. Łączyński Stanisław zł.5. Pozn.—War- 
szawskie Tow. Ubezpieczeń, Oddział w Wil- 
nie zł. 25. Szachno Bohdan zł. 25. Zawisza 
Jerzy Mjr. Szt. Gen. zł. 5. 

SPORT. 
KRYNICA, 2-1. PAT. W środę odbyły 

się dalsze rozgrywki turnieju hackejowego 
o mistrzostwo Polski: T.K.S. Toruń — AŻS 
Wilno — 1:0 oraz AZS Warszawa — Le- 
gia Warszawa — 3:0. Obecnie tabela mi- 
strzostw hockeyowych Polski przedstawia 
się następująco: 1) AZS Warszawa, 2) Le- 
gja, 3) Pogoń, 4) T.K.S., 5) Wilno, 6) Wi- 
sła. Oprócz tego w dniu CJ roze- 
grano mecz pomiędzy wiedeńską Poetzlein- 
dorfer A. C. a drużyną kombinowaną z gra- 
czy L.C.Ł, K.Ł.P. i AZS Wilno. Drużyna 
zagraniczna zwyciężyła w stosunku 2:0. 

  

Czopki he- s (z kogutkiem) 
moroidalne „darńto! usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zrrniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i skłądy apteczne. 
  

zał 

! 
n | 

KARTOFLE 
B w każdej ilości sprzedaje „Rolnik Q 
; Wileński* Kalwafyjska 11 m. 3 tel. | 

147, w składach: Pacific Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. -0 
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eš CiiOROBY PŁUC 

Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age" 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-ibt9g Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
GEE (WERE COZ. MIL RTU УОВ 
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kojnie i przyśpieszyła kroku. Czyżby 
zauważyła, że jest śledzona? Na szczę- 
ście jednak eleganccy młodzi ludzie 
nie byli wcale podobni do detektywów 
Szli pod, rękę, krokiem znudzonych 
leniuchów, którzy idą bez celu. Toteż 
Starsza pani nie oglądając się więcej, 
skierowała się ku domowi. > 

— Poczekaj, będziemy ją stąd ob- 
serwować, rzekł Franciszek. 

Zatrzymali się i przypominając so- 
bie klasyczne zwyczaje detektywów, 
zapalili papierosa. Tymczasem niezna- 
joma weszła do jednego z domów. 

— Numer 25! — zawołał Franci- 
szek. 

-— Zapiszmy to sobie! —roześmiał 
się uszczęśliwiony Rupert. 

Obaj zwolna ruszyli wzdłuż ulicy. 
Najważniejszem jest teraz wybadać 

kogoś kim jest ta pani, i to w ten spo- 
sób, by nie zbudzić podejrzeń! 

Stanawczo los sprzyjał dnia tego 
dwum przyjacielom. Z domu tego wy- 
szedł właśnie pocztyljon! 

— Oto człowiek, którego na m trze 
ba! — oznajmił lord Fillimoer. Posta- 
ram się dogadać się z nim. A ty tym- 
czasem dowiedz się czy w domu, któ- 
ry stoi naprzeciw, niema pokoju do 
wynajęcia. Niema chyba na świecie 
człowieka, któremuby nie rozwiązała 
języka moneta 10-cio szylingowa. To 
też dziesięć minut wystarczyło Franci- 
szkowi do uzyskania wszystkich nie- 
zbędnych wiadomości. Pani, która we- 
szła przed chwilą do domu jest panią 
Lingen, mieszkanie, które obecnie zaj- 
muje najęła następnego dnia po uciecz- 

ółnocnych w Wilnie — 

K. Dąbrowska. 
Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, 

arantowanej jakości. Ceny reklamowe. B 
аваа ...-.'.....-.-.'-.-1.3..! 
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Z całej Polski 
— Powrót rzymskiej relikwji sw. Woj- 

ciecha do Gniezna. j. Em. ks. kardynał Pry- 
mas podczas swego pobytu w Rzymie uzy- 
skał przyznanie katedrze gnieźnieńskiej waż- 
nej relikwji św. Wojciecha, która od 1006 
roku była przechowana w kościele św. Bar- 
tłomieja na wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. 

Cesarz Otton IIH w roku 1000 zabrał z 
Gniezna ramię św. Wojciecha i złożył je w 
kościele, wybudowanym przez siebie na 
wspomnianej wyspie ku czci tego męczen- 
nika. W ciągu wieków, przy przebudowie 
kościoła, zmieniono jego tytuł dedykując 
go św. Bartłomiejowi. Relikwja atoli pozo- 
stała nietknięta w ołtarzu, poświęconym św. 
Wojciechowi. 

Dopiero w ubiegłem stułeciu przyzna- 
no znaczniejsze cząstki relikwji biskupom 
polskim i węgierskim. Pozostałą część za- 
brał ks. prymas z dokumentami do kraju i 
zwrócił ją archikatedrze gnieźnieńskiej, 
skąd ją przed 928-miu laty wywieziono. 

Relikwja, przywieziona przez ks. pry- 
masa, jest największą cząstką ze wszystkich 
znajdujących się na ołtarzach relikwij św. 

Wojciecha. (K. A. P.). 

Kfo wygrał dolarówkę. 

WARSZAWA, 2. 1. PAT. Dnia 2 b. m. 
odbyło się ciągnienie 5 proc. premjo- 
wej pożyczki dolarowej serji li. Wylo- 
sowano numery następujące: 

8.000 dolarów: 69900. 
3.000 dolarów: 359482. 
1.000 dolarów: 818917, 582995, 245279, 

575231, 835967. 
500 dolarów: 301470, 386045, 000636, 

997114, 087054, 555826, 964161, 513069, 
424278, 215278, 

Pozatem wylosowano 40 premij po 
100 dolarów. 

BENT UZS BTK 

RADJO. 

Czwartek, dn. 3 stycznia 1929 r. 
11.56- 12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, heinał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16,10—16,30: Odczytanie programu 
dziennego i chwilka litewska. 16,30 - 16,45: 
Komunikat harcerski. 16,45 — 17,10: Bajki 
dla dzieci wygłosi Ciocia Hala. 17,10 —17,35: 
Transmisja z Warszawy „Wśród Książek”, 
17,35 — 18.18: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 18,00 —19.00: Tr. audycji literackiej z 
Warszawy. 19.00 19,15: Kwadrans cytry. 
19,15— 19.40: Pogadanka radjotechniczna. 
19.40 - 19.56: Kwadrans cytry. 19,56—20,00: 
Tr. sygnału czasu z Warszawy. 20,00—20,15: 
Tygodniowy Przegląd Filmowy. 20,15 - 20,30 
Odczytanie programu na piątek i komuni- 
katy. 20,30—22,00: Tr. z Warszawy. Kon- 
cert Warszawskiej Orkiestry Policji Pań- 
stwowej. 22,00 — 23,30: Tr. z Warszawy: 
Komunikaty: P.A.T., policyjny, sportowy i 
Jano oraz muzyka taneczna z hotelu „Bri- 
stol". 

  

BIEŁDA WARSZAWSKA 
2 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,885, 8,90,5 8,86,5 
Belgja 124.06 124.37 123,75 
Holandja 358,30 359,20 357,40 

Londyn 43,28 43.38 43,16 

HNowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34.88,5 _ 34.97 34.80 

Praga 2642 _ 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,82 172.25 171.39 
Włochy 46,60,5 4,81 46.58 
Marka niem. 212.25 
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МЬО $ п w wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
|| а- 1656 Wydz. Zdr. Publ. Nr 154 

piany, pianina i fisharmonje 
yższe nagrody na Targach Lote modalo 

m 
a 
s 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. в 

  

    

       

  

ce pana Molineau wraz ze służącą. Li- 
sty, które odbierała były pisane jed- 
nym i tym samym charakterem pisma 
Jednym mącącem harmonię tych ze- 
znań punktem, było to, iż nikt nie wi- 

dział p. Lingen w towarzystwie mężczy 
zny co prawda ta okoliczność mogła 

świadczyć również o tem, że sumienie 

tej kobiety nie było zupełnie spokojne: 
w przeciwnym razie nie przedsięwzięła 
by tak daleko idących środków ostroż- 
ności, zasłaniając się od wszelkiego 
spotkania z ludźmi. 

Zaledwie Franciszek skończył roz- 
mowę z listonoszem, jak zjawił się Ru- 

pert ze szczęśliwą, a nawet zbyt szczę- 
śliwą wiadomością. 

— Najęłem mieszkanie! — oznaj- 
mił rozradowatty. 

— Najęłeś? — zdziwił się Franci- 
szek. Mój drogi prosiłem cię tylko o 

zebranie informacyj. Wiem od listo- 

nosza, że ta pani zajmuje mieszkanie w 

oficynie, nie będziemy więc mogli nic 
zobaczyć z tamtego domu! 

— Doskonały kawał! 
smutno Rupert. 

Nie trudno było jednak naprawić 
tego nieszczęścia. Pozastawiono właści 
cielowi zadatek i na tem zakończono tę 

sprawę. Po dokonaniu szeregu badań, 

przyjaciele odnaleźli równoległą ulicz- 

kę, której domy miały zwrócone nie- 

które okna w stronę domu zajmowane- 

go przez p. Lingen. 
— Tutaj musimy znaleźć 

zawyrokował Fillimoer. 
Jak większość oficerów angielskich 

lord Franciszek pracował nad wyrobie- 

— mruknął 

pokój 

skiej 9—2i5—8. 
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| Miejski Kinematograń 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od ania 31 grudnia r. b. do dnia 4 stycznia 
P 1929 r. włącznie będą Aa Sans filmy: 
Orywające potęgą uczucia dzieje miłości matki, przepojonej poświ: i i i й 
wo PE A BENNET, WIKTÓR „MC LAGLEN "I FILIP. le LACCY  ezdde h 

dziecko Holly-woodu* Reżyserował: 1 RD. Każda matka powinna zobaczyć ten film. 
1) „KARKOŁOMNE PRZYGODY KAJTUSIA* NL 2 0 > NA AREN Nad program: 

CYRKOWEJ" w 1 akcie. Kasa czynna od godz. З m. 
Następny program: „ ROL 

„Dia szezęścia dziecka 46 Dramat 
w Saktacjjė 

      

   

FILIP de LACCY „cudow. 

2) „NA ARENI 
30. Początek seansów od godz 4- 
DŻUNGLI*. | 

  

Premjera! Najbardziej atrakcyjny program Wilna. Rekordowy sukces! Najnowszy film genjal 
królów śmiechu i humoru prod. 1929 r. 

  

PAT i PATACHONŃ jako Strażnicy cnoty 
—po raz pierwszy—wytworni dżentelmeni we frakach. Deszcz fenomenalnych pomysłów. Niezt 
kłe sceny, podbudz. wiizów do paroksyzmów Śmiechu. Rewja gwiazd filmowych. . Wspaniała t 
stawa. Dla młodzieży dozwołone. Seansy o ) godz. 4, 6, 8 i 10.15, W sobotę i niedzielę od g. 27 

KINO 

„POLONIA“ 
Mickiewicza 22. 

Dzis! Rewelacyj 

Marja Gorczyfska, 

natchnionego arcydzieła Stefana Żeromskiego 

ny tilm Polski, według 
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„PRZEDWIOŚNIE > 
Realizacja H. Szary. W rolach głównych najznakomitsze siły ekranu i sceny Zbyszko Sawan, Stefan Ja: gl 

' Marja Moazelewska, Ninka Wilińska i in. Początek seansėw O godz. 4. 6, 8, 15 i 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na j5 min. przed rozpoczęciem seansów. 

+ 

> 
  

; Dziś! Nasz wielki program Nowo-Rocznyi MOTTO: Kto się śmieje na Nowy Rok, będzie się śmiał cały 

  

  

    

   

  

  

  

  

    

Kino Picraij|| “| 120 minut huraganowych wybuchów wesołości! Dwaj najwięksi wesołkowie świata, krolowie humoru: nit |. 
„i | pomniany SZLIM WILGOS (z „Wielkiej Parady“) i GEORGE SU Sa Inos arcykomedji, 

į ; nakomita komedja z życja wojsko! 
WIELKA 42. dukcji 1928 r. Wielka parada rekrutów gi? skt. Tylko w „Piccadzillyś mofodi 

się bawić! Dla młodzieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. Orkiestra z Jazz-bandem. Pocz. o godz. l-ej. gc 

Dziś! Najnowsza epopea ludzkich namiętności! 5 

ZE „Nanda“ ь Jubileuszowy utwór Iwana Mozżuchina TAJRY KURIE Il 

Wstrząsający dramat miłości i pożądania w 12 aktach z krwawych dni rewolucji W rolach tytułowych IW/ECZ: 
Wielka 30. MOZŽUCHIN, LIL DAGOVER i urocza AGNES PETERSEN : 

Uw aga: Film „Tajny Kurjer* jest jubileuszowe dzieło najnowszego wydania 1929 r. i nie ma nic wsf ` 
nego z „Kurjerem Carskim" ce 

: 

Dzis! Tragiczne dzieje nowoczesnej panny, która w dążeniu do swobody zlekceważyła potęgę Opinji..|1€ 

Kino - Teatr 87 leństo 5 (l s «6 šc 
m 

+ 6“6 | 

”› Świałow i W rolach głównych: Pełną ognistego temperamentu, piękna Australijka Ę 

ul. Mickiewicza 9. OLIWE BORDEN i zdobywca serc ANTONIO MORENO. P 

Seancy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.      
  

Doktór Medycyny 

T LUKIEWIEZ 
й B 
BMAWAWAM 

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
zyłilis, narządów 
moczowych, Od 
—1, od 5—8 wiecz 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje ad 1 2 
i od 5—7 p.p. — 1815 

    

  

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. gh rzyjmuj 

PE Li 2 —7 p.p. W.Pohulan- 
Kobieta-Lekarz ka 2, rėg Zawalnej 

fr. Zeldowiczowa | 8115 wz. i 
KOBIECE, WENE- a 
RYCZNE, NARZĄ- m= 
DOW MOCZOW. 

88 AKOSZERKI od 12—2i 0d 46, 
ul. Mickiewicza 24, 

GERA EKSA tel. 277 

W. Zdr. Nr. 152. 

Atmszerka$miałowska 
DOKTOR Ё 

b. GINSBERG — ога Gabine! Kosme: 
choroby weneryczne szczki, piegi, wągry, 
syfilis i skórne. Wil- łupież, brodawki, ku-. 
no, ul. Wileńska 3,! ©- rzajki, wypadanie wło- 
lefon *567. Przyjmuje sów, Mickiewicza 46. 
od 8 do 1 iod4 do8. wą 6. 
m— LIPSTA | = 8 
Dr. G. WOLFSONE LOKALE A 

się 

weneryczne, | mOcz0- manau sms! 
łciowe i skórne, ul. p. „uczących 

dziewczynek parę 
wolnych miejsc w 

ileńska 7, tel. 1067. 

internacie L. Kontry- 
=BLIS> FO 

DOKTÓR mówny, ul. Zakreto- 
wa 5-a m. 10 Opieka 

BLUKOOICZ troskliwa. Fortepian. 

Choroby weneryczne, Pomoc w naukach na 
syfilis i e żądanie na miejscu. -0 

Wielka 21. 
Od 9-113 — 8, 

(Telef. 921). 

    
  

    

  

  

SE z ulicy, i lokal 
z 4pokoi, nadają- 

— cy się na fabrykę, lub 
mieszkanie, oraz wiel- 
ka, świątła_ piwnica, 
DO WYNAJĘCIA przy 
ul. Bosiaczkowej 7, 

A. GYMELER (róg „kośc. Wszyst- 
choroby skórne, we- kich Świętych). — -0 
neryczne moczo- 3 

SKLEP 
płciowe. Elektrotera- 

mieszkaniem do 

    

Doktór-Medycyny 

  

pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 
cza 12, róg Tatar-z mies 

wynajęcia. 
W.Z.P 43.cza 43 1. 

niem w sobie strategicznych zdolności. 

Teraz przydały mu się dawne studja. 

Krokami zmierzył odległość domu Nr. 

25 od rogu uliczki i następnie wybrał 

na równoległej ulicy wejście do domu 

odpowiadającego tamtemu. Okazało się 

iż w domu tym były pokoje do wynaję 

cia, ale okna ich wychodziły na ulicę. 

Okoliczność ta poderwałaby energję 

człowieka mniej stanowczego. Ale 

Franciszek Fillimoer nie ustępował 
przed trudnościami. 

—Czy możemy obejrzeć te pokaje? 
— zapytał . i 

Weszli do mieszkania znajdującego 

się na drugiem piętrze. Zatrzymali się 

przed drzwiami, wiodącemi do pokoju, 

którego okna wychodziły na dziedzi- 

niec. 
— A ten pokój, czy też jest do wy- 

najęia? 
— To łazienka, sir. 
— Proszę odnająć nam łazienkę! 

Wybór ten wydał się nader dziw- 
nym właścicielowi mieszkania, ale ce- 
na, którą mu wzamian zaproponowali 
dziwni młodzieńcy była tak zachęca- 
jącą, że nie sprzeciwiał się i układ zo- 

stał zawarty. 
— A teraz, — rzekł Franciszek, za- 

mykając się z przyjacielem w łazience, 

— na posterunek! : 

Okno w lazience bylo male i nie- 
wygodne. Ale mimo to cierpliwie ob- 
serwowali wnętrze przeciwległego mie- 
szkania. 

Pomiędzy obu domami leżał nie- 
duży ogródek z dużą topolą samotną, 

  

REM Pióromonti 4—6. —Z 

Natychmiast BEROLWARK ® 
potrzebny POKÓJ wpobliżu stacji, 
kompletnie umeblo-| obszaru około 70 
wany dla dwóch pa- 
nów z całodziennem 
utrzymaniem gwaran= 
towanej jakości. Po- 

ha. Ziemia dobra. 
Zabudowania 
kompletne, sprze- 
damy natychmiast 

  

żądane okolice Ро- dogodnie 
hulanki. Oferty podj D. H.-K. „Zaci ęta* 
5. S. przyjmuje admi- | Mickiewicza Т i 
nistracja „Słowa”. -2] tel. 9-05. =0" 

BĘ GE] —n25 mum 

IRÓŻNE i“ POSADY Sare аан 
ПНО О П НЕ LEKCI: SpiEwU 

olowego i dykcji. 

Вопа — / нп экау че wady wy- 
z szyciem poszukuje, mowy usuwam zZu- | 
RY, M e pełnie, 
[Z1eCI. a świądect- 

wa. Wielka 27-3. -i DOiją  OZDKOWSKA 
Luu_—... UL Sierakowskfego 25 

m. 3, od g, 5—€ p.p., 
z wyjątkiem niedziel Służąca 

poszukuje posady do US 9-694£ 
wszystkiego, umie 3 TT 
gotować i dobrze ĮJIANISTA przyjįmuje 
prać, Ma dobre świa- 4 zamówienia na gry 

  

— dectwa. Pańska 4—9.i zabawy towarzyskie | wowskiego 
na dogodnych warun- 
kach, na żądanie TRIO 
z jazz-bandem. Dow. 
w Biurze Ogł. S. Ju- 
tana, ul. Niemiecka 4, 
tel. 222, = 0 

KE Ka- 
lendarzyk Infor- 

mator na r. 1929, 
Rocznik V, c. 40 
gr. Zawiera wszel- 
kie adresy władz 
iinstytucyj urzędo- 
wych. Taryfy opła- 

KUPKO | SPRZEDAŻ 
WAWAWAW 
De z powodu 

wyjazdu sprzedaje 
się FRYZJERNIA. 
Dow. w Biurze Ogł. 
S. Jutana, ul. Nie- 
miecka 4, tel. 222. -0 

  
waz ty stemplowej, 

Ka „ Roz- 

Ośrodek 70 ha Że: os 
18 kil. od Wilna, 1 i| Wyd. Biurą Rekla- 
pół. kil. od szosy, na] mowego S. Gra- 
samym brzegu rzeki, 
aa orna, las, łąki, 

ogród owocowy, park, lagg dolarach, zło-E 
zabud. kompl, w, tych i rublach 
bardzo dobrym stanie ; każdą sumę lo- 
z inwentarzem mart- kujemy na dobre 

wym, sprzedam. Mej-| oprocentowanie scowość nadzwyczaj D. H.-K. „Zachęta“ 
ładna. Dowiedzieć się: | Mickiewicza т 

tel. 9-05. - © 

bowskiego. —oi 

      
  

której pożółkłe liście zaścielały dokoła 
ziemię. 

Mrok zapadał, niebo stawało się 
czarne, w oknach zapalały się światła. 
Nagle obaj przyjaciele wydali jedno- 
cześnie okrzyk radości. Przed ni mi 
błysnęło nagle światła: poprzez ogo- 
łocone z liści gałęzie ukazało się miesz 
kanie p. Lingen. Widocznie p. Lingen 
uważała iż rozłożysta topola zasłania 
ją dostatecznie od niedyskretnych spoj 
rzeń, gdyż nie spuściła sztory. Wiel- 
kiemi krokami mierzyła pokój, ginąc w 
cieniu, to znów wychodząc na światło. 

— Otwiera drzwi! — szepnął Ru- 
pert. — Czyżby miała wyjść? 

Ale p. Lingen wyszła by otworzyć 
komuś drzwi. Wróciwszy do pokoju 
stanęła przy stole, pod lampą. 

— Poczta! — szepnął Franciszek. 
Czyta list. 

Drżące wilgotne gałęzie nie mogły 
zasłonić i ukryć silnego wzburzenia, 
którego doznała p. Lingen, czytając 
ten list. Zmięła papier i rzuciła na po- 
dłogę. Wzruszenie ustąpiło z jej twarzy 
pozostawiając tylko wyraz zmęczenia. 
Ale szybko opanowała się i pa chwili 
namysłu zaczęła się ubierać. 

— List od niego, — rzekł Franci- 
szek. Ona idzie do niego. Nie możemy 
tracić ani chwili, Rupecie. 

— Idziemy za nią? — zapytał Ru- 
pert, gdy byli już na schodach. 

— Ja myślę! 

Podążyli za p. Lingen. Zajęta swe- 
mi myślami nie oglądała się nawet. 

  

  

   
     

OGŁOSZENIE. 

Komenda Główna Policji Państ 
wej zawiadamia, że w czasie od; 
nia 1928 roku do końca lutego 192 
specjalna komisja zakupywać be '*3 
konie wierzchowe dla Policji w * 
około 1400 zł. za konia, Konie w 
odpowiadać warunkom wyszczegć 
nym w rozkazie Komendanta Głó: 
go Nr. 384. : 

Z treścią rozkazu zapoznać - " 
można w każdej Wojewódzkiej tai 

A 
    

  

wiatowej Komendzie P.P. Dokładneak| 
ferty na konie należy składać do Koly, 
sji Remontowej Nr. 2, Poznań, Cy| 
dela. Oferenci zostaną EE 
odpowiednim czasie o przybyciu WE 
misji na miejsce celem zakupu koni. gł 

seras S 
su 
0! 

2 

    

ZGAIB © 
SAF BECZEB MER ACE 

zgubiono Bni, 

W re 

tymację stę 
uczycielską, wyds 
przez kuratorŁed 
Warszawskie, na ircz 

—__„ Mackiewiczówny 
4 weryny. Łaska: 
znalazcę uprasza 

LEKCJE 
L4 a 

špiewu 
solowego 

operowego udzielą 
prof. Konserwatorjum 

Broni- 
sława Lutomierska 
Mianowska, ul. Po- 
powska 1. 14. 

zwrócenie takowej 
. Lekcyj - redakcji „Słowa”. ÓW 
ko ga cmieckioko i 
angielskiego, oraz : „4. 
nauki w zakresie 1 7 wopków. kei 
klas szkoły powszech- Mik 1890: 
nej, względnie 4 klas przez P K. U. W 

na imię Józefa Jš 
wicza, uniewažnia/€ 

tych dal“ 

  

    

   

      

   

  

   

        

  

gimnazjum, = udziela 
rutynowaca sita. Zgio- 
szenia: Edmund Mar- 
szałkiewicz, ul. Mic- 

  

AA biony kwit 
Oszczędności bardowy (Biskupi 
swoje ulokuj na 12 NC 15151. 
proc. rocznie. Gotėw- w dniu 31 
ka twoja jest zabez: > o 
pieczona złotem, Sre- dnia 192 

nej, róg Pohuld 
zgubiono podan 

brem i drogiemi ka- 
mieniami. LOMBARD 

Banku Rolnego..' | 
szą się © zwrot 

Plac Katedralny, Bi- 
a 12, wydaje po- 

yczki pod Zastaw „gresem: Ry” 
złota, srebra, brylan- 267636: E 
tów, ifuter_ i różnych Śmigłego 35-8. 
towarów 8E85- 0 — 

796   

    

      

    

      
Vi. Dokąd špieszyta p. Lingen. 

— Bylebyśmy jej nie stracili 
czu! — niepokoił się Franciszek. 

  

  

— Bądź spokjny!-zauważy b $, 
pert, rozpychając tłum łokciami. * 4x 
cieknie nam napewno. % 

Mimo trudności, jakie przedsiaw 8 
ło ławirowanie w tej porze dnia O 
między autami dorożkami i śpiesząfilo 
mi ludźmi, nie stracili jednak z pr 
swej ofiary. Lord Fillimoer z wlaš: 1 
sobie przytomnością umysłu wydz; * 
rozkazy. „10 

— Ješli wsiądzie do autobus; "z 
my nie zdążymy  wsiąšė za ni:j £pl 
wskoczymy do dorożki. ba 

— Doskonały kawał! mrucz: | 15 
chwycony Rupert. L= 

Pani skierowała się ku dwor ai 
i wkrótce siedziała już w wagoniśdy 
w sąsiednim przedziale zasiedli 
przyjaciele. 

Jechali w milczeniu zagłąda 
bojętną twarzą do sąsiedniego 
działu, by przekonać się czy zwie 
na, na którą polowali, nie uciekła. 

Gdy wreszcie p. Lingen wys: 
wyskoczyli za nią. 

   

        

Szli długo poprzez labirinty m je 
i ciasnych uliczek, nie wiedzieli do ak 
gdzie się znajdowali, lecz nie spus: 
fi z oczu tej, która była przyczyną 
sznej zbrodni. Lecz zwolna zacze! Pr 
orjentować, weszli w znajome о., 
miasta. Nagle Franciszek sc u 
przyjaciela za rękę i szepnął: с 

a 
(D. ©. N.) A 

W 
"m 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
Irukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 3 

ar"


