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PRENUMERATA 1 
przesyłką pocztową 4 
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Nie mamy žadnych pewnych wla- 

domości o przyszłym składzie gabi- 

netu prof. Bartlą. Byłaby wielka szko- 

da, gdyby sprawdziły się pogłoski, że 

de gabinetu tego nie wejdzie pułk. 

Prystor, który rozpoczął tak intensyw- 

ną pracę w oczyszczaniu Kas Chorych 

od socjalistyczno-partyjaych elemen- 

tów. Ustąpienie pułk. Prystora ozna- 

czałoby cofnięcie się przed demagogją 

Po PSS 
Mamy natomiast wywiad proi. 

Bartla w „Il. Kurjerku Krakowskim". 

Prof. Bartel ;wypowiada tu całkowicie 

słuszne zdanie, pod którym podpisu- 

jemy się obydwoma rękami, że bez 

zmiany konstytucji nie będzie w Polsce 

atmosfery potrzebnej dla codziennej 

pracy państwowej. (Tak głosi tekst, 

który podał „Il. Kurj. Krak.", nato- 

miast w innych pismach tekst ten 

uległ przekręceniu). 

Oświadczenie to prof. Bartla jest 

niesłychanie ważne i zmusza nas do 

powtórzenia tego, cośmy napisali na 

pierwszą Wiadomość o nominacji prof. 

Bartla, mianowicie, że wszyscy ludzie 

dobrej woli w Polsce powinni dopo- 

móc dziś prof. Bartlowi w jego pró- 

bie naprawy ustroju. 
W innych miejscach swego wywia- 

du prof. Bartel oświadcza, że jego 

„Stosunek do Sejmu nie zmienił się. 

Jest on powszechnie znany”. Ten pas- 

sus wywiadu prof. Bartla nie jest dla 

nas zbyt jasny. Być może, że od pew: 

nego czasu stosunek prof. Bartla do 

Sejmu nie zmienił się, natomiast przed- 

„tem był on dość zmienny. Jeszcze 

z dźwięczy nam w uszach głos prof. 

Bartla—ostry, potępiający, głos karcą- 

cy Sejm za jego traktowanie spraw 

na kolanie i odrzucanie tego, „co 

było przedmiotem głębokich studjów". 

Wtedy, a także wtedy, kiedy posła 
Daszyńskiego obierano na Marszałka 

prof. Bartel uważany był za auten- 

tycznego sejmojada. Później, gdy prof. 

Bartel wyjeżdżał do Monte Catini, 

otrzymał list od p. marsz. Daszyń- 

skiego już jako przyjaciel Sejmu. Wo- 

bec tych wspomnień, po oświadczeniu, 

że stosunek prof. Bartla do Sejmu 

nie zmienia się, brakuje nam obszerniej- 

szego uzasadnienia. 

Pan Bartel powiedział także w 

swoim wywiadzie, że jest „zwolenni- 

kiem terapji, którą pewne odłamy tak 

bardzo zwalczają, propagując Środki 

chirurgiczne, których same przecież 

nie  potrafiłyoy dokonać". — Tak 

autentycznie brzmią słowa wysoko- 

postawionego internisty, który po: 

gardza chirurgami. Można na to zau- 

ważyć tylko prof. Bartlowi, że on 

sani również nie potrafiłby tych za- 

+ biegów chirurgicznych przeprowadzić. 
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Ale to wszystko są drobnostki. Od 

chwili „przełamania się opłatkiem* w 
sali rycerskiej owe „pewne odłamy” 
zamilkły i ogłaszają, że wszyscy po- 

pierać powinni prof. Bartla. Od tego 

czy mu się uda, czy nie uda  prze- 
prowadzić zmiany ustroju, zależy 
przyszłość Polski. Wobec tak ważnej 

sprawy zamiłknąć powinny nie tylko 

ambicje personalne, lecz. i ambicje 

programowe. W polemikę oczywiście 
wejść może każdy. Kiedyś było tak, 
że W. Książe Konstanty Pawłowicz 

obraził oficerów jakiegoś pułku, a 

później po zreflektowaniu się oświad- 
czył przed frontem, że gotów jest im 

dać satysiakcję z bronią w ręku. 
Wyskoczył wówczas z szeregu jeden 
z oficerów i zawołał: Trop d'konneur, 
Votre Altesse pour refusez. Aneg- 

dotę tę znam, zdaje się, że z Me- 

„režkowskiego. Po pierwszym  prem- 

jerowskim wywiadzie prof, Bartla tak- 
że „pewne odłamy” mogłyby zauwa” 
żyć ten polemiczny passus O terapji 

i chirurgii i także zawołać trop 
d“ honneur pour refusez i próbować 

polemizować. Jednak uważamy, że 
_ patrjotyczniej, że państwowiej będzie 

z tej łaskawie ofiarowanej okazji do 
polemiki nie skorzystać. 

Zostawmy polemikę iniernistyczno- 
chirurgiczną. Powiedzmy natomiast, 

  

z odniesieniem do domu 
zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.U 

Ne. 60259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego tumecu 20 gr. 
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Wywiad z prof. Barflem 

„lustr. Kur. Krakowski* zamieszcza na- 
stępujący wywiad z prof. Bartiem. 3 

— Ustala się opinja, iż rząd p. premjera 
będzie rządem pacyfikacji. Czy w działałności 
swej będzie dążył p. premjer do uspokajania 
umysłów nie przy pomocy metod, które na- 
zwałbym metodami chirurgicznemi? Czy o- 
pinja ta jest słuszna? 

P. premjer Bartel zastanawia się przez 
chwilę, poczem odpowiada na pytanie to w 
sposób następujący: 

-—- Jestem bezwzględnym zwolennikiem te 
rapji (leczenia), którą pewne odłamy tak bar 
dzo zwalczają propagując zabiegi chirurgiczne 
których same nie potrafiłyby przecież doko 
nac. 

— Czy p. premjer przypuszcza, że ta me 
toda terapji da pożądane rezultaty na odcinku 
parlamentarnym? 

— W każdym wypadku należy jej pró- 
bować — odpowiada p. premjer Bartel i do- 
daje: — Gdybym nie miał tej wiary, nie po 
djąłbym się utworzenia rządu i marnowania 
bezużytecznie czasu. 

— Czy w określeniu „metod terapji* mie- 
ści się program p. premjera odnośnie parla- 
mentu? Jaki jest obecny stosunek p. premjera 
do Sejmu? 

Stosunek (mój do parlamentu nie zmienił 
się. Jest on powszechnie znany — oświadcza 
nasz rozmówca. 

— Jeżeli mam otrzymać budżet — mówił 
nam p. premjer Bartel — to chciałbym otrzy- 
mać go od parlamentu, którego prawem nie- 

ER jest przecież uchwalenie budże 
u. 

— A zmiana konst 
— Sprawę zmiany 

niesłychanie pilna— ośw 
tel w sposób kategoryczny — 
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gi. 
— Zdaje się, że konferencja, którą odbył 

dcami stronnictw, daje 
^ caly parlament 

zrozumiał wagę zagadnienia zmiany konstytu 

    p. prezydent z przy 
podstawę do mnieman: 

    

cji i że Sejm nie będzie tu czynił trudności. 

kiego załatwienia sprawy zmiany konstytucj 
mówi przedstawiciel „ILK.C.* — ale poza spra 
wą zmiany konstytucji s; zcze inne zagad 
nienia oczekujące decyzj 

   

  

— Jestem zwolennikiem szybkiego załata 
wienia zmiany konstytucji — oświadcza p. 
premjer — аБу można przystąpić w atmo:sie 
rze możliwie najkorzystniejszej do załatwienia 
całego szeregu aktualnych spraw państwom 
wych natury gospodarczej społecznej i t.d, 

Dopóki sprawa zmiany konstytucji nie jest 
załatwiona, potrzebnej |do codziennej pracy 
państwowej atmosfery spokoju niema. 

Nominacje w armji 
Ukazał się nowy Dziennik Personalny 

M. S. Wojsk. zawierający awanse na gene- 
rałów, pułkowników i pedpułkowników w 
piechocie, kawalerji i artylerji. 

„ Generałami brygady zostali mianowa- 
ni: płk. Rokita Raczyński, dca 4 dyw. 
piech. płk. Młot Fijałkowski, dca 13 dyw. 
piech., płk. Frank, dca : piechoty dywizyjnej 
10 dyw. piech., płk. Grzmot-Skotnicki, dca 
bryg. kawal. w Baranowiczach, płk. Jar- 
nuszkiewicz, dca piech. 16 dyw. piech., płk. 
Miller, dca 4 grupy artylerji. 
.. Pułkownikami w piechocie zostali m. 
in.: płk. Endel-Ragis, ppłk. Grzędziński, 
ppłk. Biestek, ppłk. Sawa Machowicz, ppłk. 
Kostek-Biernacki, ppłk. Krzyżanowski. 

Pułkownikami w artyletji 'm. in.: ppłk. 
Gnoiński, ppłk. Filipkowski. 

Życzenia Ojca św. dla p. Prezy- 
danta Rzeczypospolifej 

P. Prezydent otrzymał od Jego 
Świątobliwości papieża Piusa XI de- 
pesze następującej treści: 

„Życzenia Waszej Ekscelencji i na- 
rodu polskiego są nam równie drogie 
jak nasze wspomnienia z Polski. Pro- 
sząc Boga O największą pomyślność 
tego szlachetnego narodu katolickiego, 
z całego Serca przesyłamy Waszej 
Ekscelencji, Jego rodzinie i Jego uko- 
chanemu krajowi błogosławieństwo 
Apostolskie". 

Depesza ta jest odpowiedzią na 
następującą depeszę przesłaną przez 
Prezydenta, 

„Z racji 50:ej rocznicy + działalno- 
śrt kapłańskiej Waszej Świątobliwości, 
uroczyście obchodzonej w całym Świe- 
cie katolickim, w szczególności w Pol- 
sce, "gdzie żywe są wspomnienia po- 
bytu Waszej Świątobliwości pośród 
nas, Oraz z jego Święceń biskupich w 
katedrze warszawskiej, proszę Waszą 
Świątobliwość, by zechciał przyjąć za: 
pewnienia mego synowskiego oddania 
oraz najgorętszego mojego i narodu 
polskiego życzenia szczęścia dla Wa: 
szej Świątobliwości oraz chwały i 
trwałości Jego panowania". (PAT). 

Opłata pocztowa aiazczaum 
sie ch ROR Mz ST 

iadcza p. premjer Bar 
dojrzałą do 

rozstrzygnięcia i to szybkiego. Sprawę tę 
należy załatwić i usunąć tym sposobem z dro 

P. premjer jest zwolennikiem szyb | 

  

nie zwraca. Adninistra- 
rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Bolszewickie prześladowania świąteczne 
Według wiadomości otrzymanych z Min 

ska zmobilizowano tam wszystkie siły ażeby 
przeszkodzić świętowaniu Bożego Narodzenia 
Specjalnie wyłonione lotne oddziały komso- 
molców i „bezbożników* obchodziły mieszka 
nia robotników sprawdzając czyj w dniu tym 
wyszli oni do pracy. Specjalnie przed świąty 
nia mi zebrana była licznie młodzież komuni 
styczna, która zarówno swoim nieprzystoj: 
nym zachowaniem jak również orkiestrami, 
krzykami i t.d.j zagłuszała śpiewy religijne i 
niedopuszczała do (odprawiania nabożeństw 
świątecznych. W| niektórych miejscach kamie- 
niami ij pałkami odpędzano od wrót kościel- 
nych wiernych. Przed kościołami ustawione 
były ekrany, na których wieczorem wyświetla 
no antyreligijne filmy zarówno komiczne obra 
zy w sposób świętokradczy obrażając uczu. 
cia wiernych. 

Według wiadomości otrzymanych z. po- 
granicza sowieckiego mimo zdwołonych po- 
sterunków sowieckiej straży granicznej zda 
rzały się wypadki przekradania się mieszkań 
ców przez granicę, z narażeniem życie, na 
stronę polską, celem wysłuchania nabożeństw 
w kościołach. 'Osoby, die w ten wy 
sposób czas przekraczania granicy 1 
jete e ik owca zostały wszystkie 
aresztowane pod zarzu tem uprawiania szpie- 
gostwa na rzecz Polski i kontrrewolucyjną 
akcję. Grozi; im kara śmierci. 

tkie ferje swiąteczne. 

Sowiety zwróciły archiwa Kowieńskie 
W tych dniach otrzymano z Mo- 

skwy 30 ksiąg archiwalnych kowień- 
skiego sądu ziemskiego z 1581 r. i 
15 ksiąg magistratu z 1522 r. Zarząd 
Muzeum wojennego zajął się tozpa- 
trzeniem tych ksiąg. Księgi sądu na- 
pisane są w języku łacińskim, biało- 
ruskim i niemieckim, księgi magistra- 
tu—w polskim i niemieckim. 

Zarząd miejski otrzymał zawiado- 
mienie od posła litewskiego w So- 
wietach Bałtruszajtisa, iż rząd so- 
wiecki postanowił zwrócić Litwie rów- 
nież archiwa Zmudzi z XVII i XVII 
stulecia, które w czasie wojny zosta- 
ły wywiezione do Rosji. Archiwa te 
mają być zwrócone na wiosnę. 

Dchylenio stetutn Naczelnego Komitetn 
Polskiego w Litwie 

Jak się dowiadujemy, złożony w 
swoim czasie w Komisji dla rejestra- 
cji stowarzyszeń statut Naczelnego 
komitetu Polskiego w Litwie został 
uchylony. 

50 kuptom żydowskim npuszczono krwi 
Z Szawel donoszą o następującym 

wypadku, jaki sę wydarzył w Poniemu - 
niu, w kraju Kłajpedzkim. W dniu tym 
miejscowa policja zaaresztowała około 
50 kupców. Żydów, którzy przybyli na 
rynek,ispędziła ich do obozu policyjne- 
go icelem poddania oględzinom sąni- 
tarnym upuściłą ita krwi. Jak wyjaśnia 
policja do zarządzenia oględzin sani- 
tarnych pobudziła ją obawa, iż kupcy, 
którzy przywieźli artykuły spożywcze 
na rynek, są chorzy na tyfus. Po upusz- 
czeniu krwi odesłano ją w ilości 2 litr. 
do Tylży celem dokonania tam analizy. 
Jeden z zaaresztowanych zawiadomił o 
tem prokuratora Szawelskiego Sądu 
Okręgowego. 

Ścisłe dochodzenie w toku. Upustu 
2 lekarze przy pomocy 

dwóch policjantów. Frakcja litewska 
złożyła w związku z tym wypadkiem 
zapytanie w sajmiku kłajpedzkim. Odpo- 
wiedź na zapytanie ma nastąpić 30 bm. 
Sprawą zainteresowały się władze cen- 
tralne w Kownie. 

Ddezwa Litewskiej Pa 
Socjaldemokratycznej. 

W związku z ponownem zezwoleniem 
na działalność litewskiej partji socjalde- 
mokratycznej, na mocy uchwały Kowień- 
skiego Sądu RE z dn. 3 grudnia, 
prezydjum Centralnego Komitetu partji 
wydało odezwę do wszystkich organizacji 

krwi dokonali 

istniejących przy partji. Odezwa nawołuje 
do skupienia wszystkich sił celem ożywie- 
nia dawnych  organizacyj lokalnych part 
socjaldemokratycznej i tworzenia nowych. 
M. in. odezwa wskazuje na _ potrzebę 
o ofiar na rzecz więźniów politycz= 
nyc 

Jak wiadomo, partja | socjaldemokra= 
tyczna wraz ze wszystkiemi swemi oddzia- 
łami była nieczynna w ciągu 7 miesięcy. 
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że w powołaniu prof. Bartla na sta- 
nowisko premjera jest jeden objaw, 
który napełnia nas radością i otuchą. 

W ten bowiem sposób Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej i Pan Marsza- 
łek Piłsudski okazali swój szacunek, 

swoje uznanie dla charakterów twar- 
dych, dlą przekonań wyraźnych. Napi- 

saliśmy oto, że polityka proi. Bartla 

wobec Sejmu była zmienna. Ona by- 

ła zmienna, lecz nie chcemy przez to 

powiedzieć, że wynikała z braku prze- 

konań prof. Bartla, Mogły przekona 
nia prof. Bartla wydawać się nam 

niesłuszne, czy chaotyczne, lecz on 

je miał. Dawał im wyraz w różny 

sposób, lecz zawsze niezależnie i twar- 

do. 

l cieszymy się z tego, bo Polsce 
potrzeba jest charakterów a przede- 

wszystkiem Polsce potrzebne są prze- 

konania. Z kultem braku przekonań 

trzeba skończyć. Ze zwycięstwa jednak 

przekonań prof. Bartla taki pedago- 
giczny wyciągniemy wniosek, że kto 
ma przekonania, kto je sobie urobił i 

potrafi je bronić, ten ich ze zmianą 

gabinetu zmieniać nie powinien. Caż. 

PRZEDSTAWIiCIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. х 

'W — Księga T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — ep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — 

SŁONIM — 

  
nadestane м 
Zagrani 50 drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabeiaryczne o 50 drożej 
Ada, Tarikas Uniks akd Tri oi kaskach, rodadąna Grwowóć. 12 

Ostra krytyka poliiyki Brianda 
BURZLIWE DYSKUSJE W IZBIE FRANCUSKIEJ. — DOKUMENT FOCHA, 

O KTÓRYM BRIAND NIE WIEDZIAŁ. ' 

PARYŻ. 27. 12. (PAT). W dniu dzisiejszym, Izba prowadziła dalszą dy- 
skusję nad budżetem ministerstwaj spraw zagranicznych., Depu *towany Frank- 
lin Bouillon zarzuca Briandowi, iż przepisy traktatu wersalskiego są niewtašci- 
wie stosowane, że układ łocarneński przyczynił się do, zmniejszenia gwarancyj, 
posiadanych| przez Francję. Przeciwko zarzutom tym zaprotestował Briand. 
Jednakże zabrał ponownie głos Franklin Bouillon, stwierdzając, iż dzięki so- 
wiecko niemieckiej współpracy szereg wybitnych osobistości niemieckich nie 
ukrywa się wcałe z tem, że, woią nebezpieczeństwo bolszewizacji Niemiec od 
porozumienia z Francją. 

Z kolei przemawiał, ponownie Briand i zakofńczył| wreszcie: — „uważa” 
cie, że rząd naraża na szwank niebezpieczeństwo narodowe, to, obalcie; go.* 
— Franklin Bouillon występował dalej z krytyką ewakuacji Nadrenji. W odpo- 
wiedzi na to Briand zaznaczył, iż bezpieczeństwo w Nadrenji zostało zapewnie” 
ne i przed ewakuacją drugiej strefy przedsięwzięto wszelkiego rodzaju. środki 
ostrożności. 

Po tem oświadczeniu zabrał głos deputowany Reibel, który odczytał do- 
kumient, podpisany przez Focha w roku 1926, w którym zmarły stwierdza, iż 
Niemcy stają się narodem coraz liczniejszym i silniejszym i coraz bardziej łak- 
nącym odwetu. Wobec tego marszałek domagał się z naciskiem 'aby nie skra- 
cząć z terminu, przewidzianego dła ewakuacji, zwłaszcza; mając na uwadzę 
przeprowadzoną reorganizację arm ji francuskiej 4 niezapewnioną jeszcze obro 
nę granic. 

Briand zaboierając głos, podkreśił wielkie znaczenie tego dokumentu i 
oświadczy, lecz że on sam nic o tych d>kumentach nie wiedział. 

Briand ofrzymał uofum zaufania 
PARYŻ. 27'XII. Pat. Izba Deputowanych w głosowaniu 

uchwaliła 342 głosami przeciwko I7 votum zaufania dla polityki 
zagranicznej rządu. Prawie cała lewica powstrzymała się od 
głosu. Podczas głosowania panował nastrój podniecenia, 

Bliski koniec przesilenia rządowego 
Lisfa nowego rządi oczekiwana” jesf. w; sobotę SE 

Konferencje prof Barfla 
WARSZAWA, 27 XII. (Tel. wł. „Słowa*). Prof. Bartel przybył dziś 

do Warszawy pociągiem rannym ze Lwowa i zamieszkał na Zamku. O 
godzinie 11-tej przed południem prof. Bartel pojechał do Sejmu gdzie 
odbył półtorogodzinną konferencję z marszałkiem. Daszyńskim, nąstępnie 
prof. Bartel złożył wizytę marszałkowi Szymańskiemu, : 

Z Sejmu powrócił prof. Bartel na Zamek, gdzie przez czas dłuższy 
konierował z min. Kwiatkowskim. 

O godzinie 4tej popołudniu Prof. Bartel przyjęty został w Belwede- 
rze k“ Marszałka Piłsudskiego. Konferencja ciągnęła się przeszło 
godzinę. 

Po powrocie z Belwederu na Zamek przyjął prof. Bartel kolejno 
ministrów Cara, Boernera, Czerwińskiego i Moraczewskiego. 

W kuluarach sejmowych uchodzi za rzecz pewną, że lista gabinetu 
ułożona będzie jutro w sobotę i w godzinach popołudniowych zostanie 
ogłoszoną. 

Na temat składu przyszłego rządu kursuje moc wersyj i pogłosek, 
które z obowiązku dziennikarskiego notujemy nie biorąc za nie odpowie- 
dzialności. Przedewszystkiem więc utrzymuje się pogłoska, że do nowego 
gabinetu nie wejdą min. Prystor i min. Niezabytowski. Również nie brane 
są podobno w rachubę kandydatury prof. Makarewicza i prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie p. Dutkiewicza. ` 

Jedno z pism warszawskich dementuje pogłoski o powołaniu na 
stanowisko ministra spraw wewnętrznych b. wojewody poznańskiego hr. 
Dunin Borkowskiego. 

Gzyczerin w Warszawie 
WARSZAWA. 27.XII. (tel. wł. „Słowa”). W dniu 4-go stycznia prze- 

jedzie przez Warszawę w drodze powrotnej z Berlina do Moskwy komi- 
sarz spraw zagranicznych Z. S. S. R. Czyczerin. Ministerstwo Spraw Za- 
granicznych oddało do dyspozycji p. Czyczeryna wagon salonowy, którym 
komisarz ludowy przejedzie od Katowic do st. Niegorełoje. 

Zgon Erazma Piitza 
WARSZAWA, 27.XII. (tel. wł. Słowa). Umarł Erazm Piltz 

urodzony w roku 1850. Studja średnie i uniwersytet odbywał w 

Warszawie. Ukończył naukę prawa we Francji, w Strassburgu 

i Paryżu. Po powrocie do kraju został urzędnikiem na kolejach 

prywatnych w Królestwie. Wtedy już przystąpił do ugrupowania 

pozytywistów i założył pismo „Nowiny“ o kierunku postępo- 

wym. W roku 1882 zakłada Erazm Pliltz tygodnik „Kraj* w Pe- 
tersburgu i redaguje ten tygodnik aż do roku 1905, W tym cza- 

sie wielki wpływ wywiera na niego znakomity adwokat i pisarz 

Włodzimierz Śpasowicz. Między współpracownikami jego znaj- 

dował się wówczas także i Ś. p. Czesław Jankowski. 

W roku 1905 Piltz wyjeżdża do Warszawy na stałe, gdzie 
zakłada Biuro Popierania Pracy gSpołecznej i staje się duszą 

partji realistów czyli ówczesnych konserwatystów. W roku 1910 

Obejmuje redakcję „Słowa'* warszawskiego. Wojna zastała Eraz- 

ma Piltza zagranicą. Staje on na czele Komitetu Polskiego w 
Lozannie, później jest pierwszym przedstawicielem Komitetu Na- 

rodowego w Paryżu. ; 

Po powstaniu Państwa Polskiego Erazm Piltz zostaje pos- 

łem polskim w Belgradzie, następnie dyrektorem departamentu 

politycznego M. S. Z. w Warszawie, w końcu wiceministrem 
spraw zagranicznych. Po znanym incydencie z poselstwem wło- 

skim w czasie plebiscytu na Śląsku p. Piltz ustępuje ze stano- 
wiska wiceministra i zostaje wysłany jako poseł do Pragi Cze- 

skiej. W ostatnich czasach Erazm Piltz już w bardzo podeszłym 

wieku nie pełnił żadnej funkcji o charakterze politycznym prócz 

tego, że był honorowym konsulem Polski w Nicei. 
‚ — $. р. Erazm Piltz w ciągu kilku lat ostatnich kilkakrotnie 
zasilał swemi artykułami także nasze „Słowo”. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

    

  

    

Ratuszowa, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Вись“, 

Księgarnia Jażwińskiego. 
Michalskiego. 

ldz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. n i у 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. k 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Įuczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — 

9. N. Tarasiejski. : 

T-wa „Ruch“. , 
RL DRNRSENEEEYS 

Księgarnia 

ną wtronie 2-ej i rej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
60 gr. W mumerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

j. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
dostarczenie mtmeru dowodowego 20 groszy. 

T A W Add ATA 

Przekonania prol. Bania ECHA STOLICY ZA KORDONOW Zbliżenie оСО 1О - niemieckie 
Biade flnmaczenia Brianda 

Paryż. 27.12. (PAT). Oczekiwane z nie- 
cierpliwością wystąpienie Brianda rozczarowa 
ło wielu jego wielbicieli. Powtarzał on mniej 
więcej to samo, co mówił przed kilkoma dnia 
mi w sensie, jednak bez zwykłego animu- 
szu. W przemówieniu swem Briand trzymał 
się zdała od konkretnych faktów w rodzaju 
tych, na których oparte było rzeczowe prze- 
mówienie deputowanego Franklina Bouillona, 
Wychwalał ponownie ugody łocarneńskie i 
ta, 

Krytykując przemówienie Brianda, Pertinax 
oświadcza w „Echo de Paris“, że to twier 
dzenie jest wysoce sporne. Korespondencja dy 
plomatyczna Brianda z Lloyd Georgem dowo 
dzi, że odwrotnie ten ostatni żądał wejścia 
Niemiec do opracowanej kombinacji. Bądź co 
bądź — zaznacza Pertinax — formuła Loca 
rna w tej postaci w jakiej istnieje obecnie, 
wynaleziona została w styczniu 1925 roku 
przez Stresemanna i ówczesnego posła angiel 
skiego w Berlinie lorda d Abernona. Idea ta 
do tego stopnia nie uśmiechała się wówc zas 
Briandowi, że obejmując nanowo w roku 
1925 tekę ministra spraw zagranicznych, o- 
świadczył swemu otoczeniu, że nie życzy So 
bie wcale przyjąć w spadku po Herriocie 
koncepcji, z której wyrosły później ugody lo 
carneńskie. 

  

Mówiąc o tych ostatnich, Briand powtórzył 
raz jeszcze swe zwykłe twierdzenie o rzeko- 
mem zobowiązaniu, przyjętem przez Rzeszę 
niemiecką nieuciekania się do środków gwał 
townych przeciwko Połsce i Czechosłowacji. 
Pertinax zaznacza z tego powodu, że obietni 
ca niemiecka, figurująca we wstępie do trak 
tatów rozjemczych pozbawiona jest wszel- 
kiej pretensji do Alzacji i Lotaryngji, staran- 
nie unika zajęcia wobec ziem wschodnch 
tego samego stanowska. Briand zaszedł oczy 
wiście zadaleko po linji swej polityki. — oś- 
wiadcza w zakończeniu Pertinax — aby móc 
obecnie się cofnąć. Lecz nie należałoby prży 
najmniej obciążać jeszcze bardziej. biernego 
stanu dypłomacji francuskiej, a właśnię„Bri- 
and coraz bardziej pogarsza ten stan przez 
swoje nieostrożne inicjatywy, lub przez błę 
dy taktyczne, które popełnia. W Hadze spra 
wa już prawie przegrana. Natomiast w Londy 
nie gdzie masię odbyć konfer. morska spra- 
wa jest dotychczas zaledwie złekka skompro 
mitowana. Należy się spodziewać — kończy 
Pertinax — że rząd Tardieu potrafi w Lon 
dynie wiele rzeczy naprawić. 

Znamienne sława 
Briand 6 stagowisku wobec Polski. 

PARYŻ. 27. 12 (PAT). Podajemy poni- 
żej autentyczny tekst fragmentu dyskusji 
między Briandem a deputowanym Franklin 
Bouillon'em. « 

Deputowany Franklin Bouillon: Słyszałem 
onegdaj w se nacie, jak prezes rady mini- 
strów twierdził, że nasi sprzymierzeńcy z Eu 
ropy Środkowej są bardzo zadowoleni Z po 
lityki locarneńskiej. Mam przed sobą tekst 
przemówienia wygłoszonego zaledwie kilka 
dni temu jprzez ks. Radziwia, jednego z przy 
wódców koalicji rządowej w parlamencie 

polskim. Czytam tam co następuje: „Jedy- 
ną rzeczą, jakiej domagałiśmy się, było po 
szanowanie naszej granicy zachodniej. Otóż 
nie jest rzeczą obcą, że polityka t.zw. łocar 
neńska nie daje nam pod tym względem żad 
nych gwarancyj. Oto jest zastrzeżenie, które 
czynimy właśnie przeciwko paktom lokarneń 
skim”. 

Minister spraw zagranicznych Briand: to 
nie rząd polski wypowiedział te słowa. 

Deputowany Franklin Bouillon: Będzie 
pan miał swobodę odpowiedzieć mi z tej oto 
trybuny. W każdym jednak razie chcę panu 
powiedzieć, że jest to sposób niezbyt szcze 
ry rozpoczynania debaty, gdy na cytatę słów 
jednego z przywódców WIRSzGRĆ rządowej 
pan mówi: „To nie rząd“.Oczywišcie, że to 
nie rząd. Nigdy tego nie stwierdziłem, lecz 
cą jest to dłatego mniej godne naszej uwa- 
gi? 

Deputowany: Emil Borel: Pan jest przecież 
członkiem większości rządowej. 

Minister spraw zagranicznych: Znam do* 
brze robotę prowadzoną wobec (aupres) nie 
których czynników polskich i nie jestem pe- 
waż iż jest ona korzystna dla utrzymania po 
oju. 
Deputowany Franklin Bouillon: to, co pan 

tu mówi, panie ministrze, jest o wiele poważ- 
niejsze od moich twierdzeń. To są słowa 
szczegółnie nierozważne. Nie winszuję ich pa- 
nu. Zobaczy pan, jakie one wywołają jutro 
w Polsce wrażenie. Lepiejby pan uczynił, gdy 
by mi nie przerywał. 

Minister spraw zagranicznych: A ja sobie 
tego winszuję. Ja liczę się tylko -z rządem poł 
skim, a ten przygo się do dzieła locarneń- 
skiego. Lecz w Polsce niestety, jak i we 
wszystkich krajach, istnieją szówiniści (okła | 
ski na lewicy ! skrajnej lewicy). „A 
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ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ. 

— Przyjazd Reduty. W dniu 3 stycznia 
1930 roku zespół Reduty w sali gimn, im. Wł, 
Syrokomli odegra. S Słowackiego w 5 
aktach p.t. „Marja Stuart“. : 

— A, inž. Kazimierza Krupskie 
go. Inż. Kazimierz Krupski, od początku ist- 

nienia powiatu Nieświeskiego stojący na cze- 
le zarządu drogowego państwowego 1 Samo- 

rządowego, odznaczony. został krzyżem ofi- 
cerskim „Polonia Restituta" za wybitne za 

sługi, jakie położył przy budowie dróg w po- 

wiecie. — Dzięki jego usilnej i niestrudzonej 

pracy, powiat Nieświeski stoi bardzo wysoko 

pod względem dróg, przewyższając znacznie 

inne powiaty naszego 'województwa. — Na 

tem miejscu składamy Panu inżynierowi ser- 

deczne gratulacje i powinszowania. 

ŁYNGMIANY, POW ŚWIĘCIAŃSKI. 

— Pożar. W dniu 15 b. m. o godz. 24 

w zabudowaniach Kazimierza Walisa, z nieu- 

stalonych przyczyn wybuchł pożar, który ze 

względu na późną porę został zauważony 

dopiero, gdy ogień wydostał się na dach. Za- 

alarmowana miejscowa Ochotnicza Straž Og- 

niowa, oraz strażnica K.O.P. natychmiast zor- 

ganizowały energiczną akcję ratowniczą, aby 

nie dopuścić do rozszerzenia się niszczącego 

żywiołu na sąsiednie zabudowania. Dzięki 

wysiłkom strażaków i dzielnych kopistów, 

którzy zawsze:są pierwsi tam, gdzie zagraża z 

niebezpieczeństwo ludności pogranicza, kilka- 

dziesiąt rodzin naszego miasteczka nie zost 

ło pozbawiońych dachu nad głową. Pożar 

obejmujący stajnię, oborę i spichlerz został 

umiejscowiony; jednakże z powodu nagroma- 

dzenia w wymienionych budynkach większej 

ilości słomy, nie udało się uratować inwenta- 

rza żywego: (koń, krowa, dwie świnie i kilka 

owiec) który spłonął szczętnie. Pastwą 

płomieni padło ró wnież : „zboże Z 

tegorocznych zbiorów, wymłócone przed kil- 
ku dniami. . 

Podczas akcji ratowniczej uległ silnemu 
poparzeniu strażak, Szeren 
ry rzucił się w płonący budynek, chcąc wy- 

prowadzić znajdującego się tam konia. Po- 
szkodowany Walis oblicza straty na pięć tys. 
złotych. I 

  

   

  

ZAOSTROWIECZE, POW. NIEŚWIESKI. 

— Powstające miasteczko. Na południo- 
wo_wschodnim krańcu naszego powiatu, tuż 
nad granicą sowiecką w gminie zaostrowiec- 
ckiej, obok wsi tejże nazwy formuje się obec- 
nie miasteczko. Wytknięto ulice, wyznaczo- 
no rynek dość obszerny i rozdano już wszyst- 
kie place przeznaczone na rozbudowę, mia- 
steczka. Powoli rosną domy, otwierają się 
sklepiki i obecnie możemy dostać tu niemal 
wszel rezbędne produkty. Każdego czwart 
„ku są targi, na iktóre przyjeżdża względnie 

dużo ludu okolicznego. A z południa 
ciągną licznie na swych małych konikach po- 
leszucy, którzy tu nabywają zboże. No zda- 
wałoby się, że nowo-tworzone miasteczko ma 
wszelkie szanse rozwoju, lecz niestety brak- 
szerszego rozmachu i rozbudowa idzie dość 
ospale, Prawie połowa placów nie jest jeszcze 
zabudowana, a dużo domków stoi niewykoń- 
czonych. Niezbędny tu jest kredyt budowla- 
ny, O który musiano się starać już z chwilą 
rozplanowania miasteczka. 

Dziwnem zjawiskiem jest nowozałożona 
apteka p. K. wówczas gdy na przestrzeni 22 
kilometrów dokoła niema lekarza. Żal dopraw 
dy bierze słuchać biednego aptekarza, jak 
narzeka, iż nieraz po jednej tylko recepcie 
sporządza na tydzień. To też aptekarz ten 
czeka osiedlenia się w Zaostrowieczu lekarza, 
jak zbawienia. Lecz pomimo iż sejmik 
nował na lekarza, po kilkaset zł. miesięcznie 
a gmina daje mieszkanie i opał, nie znajduje 

  

      

    

   
się dotąd wśród lekarzy żaden amator na 
osiedlenie się na tym krańcu świata. 

A jednak sądżę, że lekarz miałby tu 
dość obszerną praktykę. Dalej braknie tu 
dobrych rzemieślników, zwłaszcza krawców i 
szewców. Ze sklepów niezbędny tu jest sklep 
żelaztwa i narzędzi rolniczych. Z pewnością, 
gdyby odłegłość od kolei było mniejszą, roz- 
winąłby się tu handel, wytwarzając konku. 
rencję dla Klecka. Obawiają się tego żydzi 
kleccy, którzy próbują przeszkodzić rozbudo- 
wie miasteczka. ь 

Widocznie tym duchem przejął się pan 
burmistrz z Klecka, który od paru lat posia- 
dając plac w Zaostrowieczu, ani myśli go 
zabudowywać. Niezrozumiałą też rzeczą jest 
pozostawienie kilku placów rezerwowych, po- 
mimo że sporo osób dobijało się nabycia ta- 
«owych. 

Znamiennym jest fakt niedopuszczania 
żydów do nowoformującego się miasteczka, 
to też żydzi bojkotują Zaostrowiecze, a komi- 
tet rozbudowy we wszelkich niepowodzeniach 
dopatruje się intrygi żydowskiej. Tak naprz. 
przed miesiącem był napad na sklep i miesz- 

m lij) „Bal Emi 

  

DRUGIE ROZSTRZELANIE 
Ze wspomnień peowiaka). 

Dnia 9 kwietnia około godz. 4 po 
południu wezwano mię ze szpitala wię- 
zięnnego przy więzieniu mińskiem do 
kancelarji. 

Sądziłem, że nastąpi nowe badanie 
gdyż badano nas nieraz po kilka razy 
na dobę, w różnych godzinach. 

W kancelarji oczekiwał mnie „cze- 
kista'" Ruczyński, który bardzo serdecz- 
nie mnie powitał, z wylaniem ściska- 
jąc rękę. 

Towarzyszu, macie być zwolnieni, 
gdyż przekonaliśmy się że jesteście nie 
winni, — mówił Ruczyński, ale nie 
wierzyłem, bo aż nazbyt dobrze po- 
znałem już perfidję czerwonych katów. 
Nieraz obiecywano mi zwolnienie, lecz 
zawsze wszystko rozbijało się o zezna- 
nia, których oczywiście dać nie mo- 
głem. 

Kazano mi ubrać się i zabrać rze- 
czy. 

Wróciłem więc do celi szpitalnej i 
zacząłem pakować rzeczy. Współtowa- 
tzysze moi w liczbie kilkunastu, dopy- 
tywali się gdzie idę. Nie mogłem dać 
żadnych wyjaśnień, gdyż w zwolnienie 
nie wierzyłem i nic nie wiedziałem. 

Gdy wróciłem do kancelarji więzien 
| mej zastałem tam Zygmusia Kozłow 

skiego, który rzucił mi się na szyję z 
„ okrzykiem, — nareszcie, zwalniają nas. 

— To się pokaże, — mruknąłem 
oglądając się czy Ruczyński jest sam. 

Był sam. 

   s Władysław, któ- s 

kanie Szlomy Bratkowskiego, a gdy spraw- 
ców nie udało się wykryć, rozdmuchano owo 
wydarzenie jako symulację, celem odstrasze- 
nia kupców od Zaostrowiecza. Strach ma du- 
że oczy A tymcząsem w gruncie rzeczy, nie- 
powodzenia należy tłumaczyć brakiem energji 
i przedsiębiorczości. Kormult, 

MOLODECZNO. 

— Zebranie związku rezerwistów i by- 
łych wojskowych. W dniu 22 grudnia 1929 
roku w gmachu Starostwa, odbyło się orga- 
zacyjne zebranie związku rezerwistów i by- 
łych wojskowych pow. Mołodeczańskiego, 
przy udziale około 30 osób. | b 

Zebranie zaszczycili swoją obecnością p. 
p. starosta jerzy de Tramecourt i pułk. dypl. 
Ludwik Bociański — dowódca 86 p. p. w 
Mołodecznie. 

Zebranie zagaił p. Adam Modliński — ko 
misarz rządowy na Mołodeczno, zapraszając 
na przewodniczącego zebrania p. pułk. dypl. 
L. Bociańskiego, na sekretarza zaś p. S. Lu- 
kaszewicza — kierownika szkoły powszech. 
nej w Mołodecznie. 3 

P. pułk. dypl. L. Bociański w krótkich, 
szczerych słowach żołnierskich podkreślił zna- 
czenie i konieczność powstania, tej tak waż- 
nej z punktu widzenia państwowości polskiej 
placówki, jaką jest związek rezerwistów i by- 
łych wojskowych, poczem z kolei zabrał głos 
p. starosta Jerzy de 'Tramecourt, nawołując 

anych do intensywnej pracy w tej orga- 
i wskazując jako przykład radę 

szego Marszałka Polski, by nie spoczy- 
ać na zdobytych laurach, lecz w dalszym 

ciągu i w rezerwie, staie przypominać sobie 
wiedzę z zakresu wojskowości zdobytą w 
czasie służby czynnej i poznawać nowe zdo- 
bycze wojenne. 

Następnie 

  

    

    

przystąpiono do wyborów 
władz związku. Jednogłośnie do zarządu 
zostali wybrani: p. p. Urbański Alfred, mece- 
nas, na prezesa; Sylwestrowicz Henryk, za- 
stępca starosty powiatowego na I zastępcę; 
Banel Feliks, inspektor ubezpieczeń na II za- 

pcę; Łukaszewicz Stanisław, kierownik 
szkoły powszechnej w Mołodecznie na sekre- 
tarza; Sarol Kazimierz, magister na skarbni- 
ka; i na członków: Łysak Marjan, urzędnik 
Starostwa, Hajdamowicz Witalis, urzędnik st. 
kol. Mołodeczno i Gulewicz Aleksander p. o. 
wójta gm. Mołodeczańskiej. — W skład ko- 
misji rewizyjnej weszli p.p. Chrząstowski Sta 
nisław — notarjusz, Modliński Adam — ko- 
misarz rządowy na m. Mołodeczno, Kuczkow 
ski Władysław — inspektor szkolny na pow. 
Molodeczanski, Matelunas Leon — buchalter 
Kasy Stefczyka, Sołohub Piotr, rolnik. 
Komendantem kompanji został p. Józef Gu- 
miński, urzędnik Starostwa, komendantem plu 
tonu p. Szymankiewicz Marceli — dyrektor 
Kasy Komunalnej pow. Mołodeczańskiego, 
komendantem drużyny p. Faryno Stanisław 
—pracownik urz. gm. Mołodeczno i jego za- 
stępcą — p. Sawlewicz Romuald — kierow- 
nik urzędu poczt. Mołodeczno 2. 

W wolnych wnioskach p. pułk. dypl. L. 
Bociański wskazał, iż każdy pułk służby czyn- 
nej ma swój symbol, ha który przysięga, ma 
swój widomy znak swego istnienia i dlatego 
też postawił wniosek, by przyszła (narazie) 
kompanja rezerwistów i byłych wojskowych 
pow. Mołodeczańskiego, ufundowała sobie 
sztandar, oraz, by obrała sobie za opiekuna 
Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsud- 
skiego; następnie wzniósł okrzyk na cześć 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. — Wnio 
sek ten został przez zebranych jednogłośnie 
przyjęty, okrzyk zaś entuzjastycznie powtó- 
rzono trzykrotnie! 

Na wniosek skarbnika, nowowybranego 
zarządu stałego, p. K. Sarola, zainicjowano 
zbiórkę na. ufundowanie sztandaru wśród ze- 
branych na zebraniu organizacyjnem, która 
to zbiórka dała 180 zł. 

Po wyczerpaniu 

   

  

porządku dziennego, 
przewodniczący dziękując obecnym za przy- 
bycie — zamknął zebranie. 

  

Zapytałem czy nas już zwalnia, czy 
mamy z nim iŚĆ. > 

Odpowiedział, że musimy wstąpić 
jeszcze do „czrezwyczajki*, by złożyć 
jakieś zobowiązania i potem zostanie- 
my zwolnieni. 

Wobec takich wiadomości, pewna 
nadzieja na uwolnienie jaką miałem zni- 
kła. 

Sądziłem, że zaczną się nowe bada- 
nia, a wyprowadzają nas po to, by 
poddać torturom fizycznym, które jak 
słyszałem były stosowane. 

Zadziwiającem było to, że Ruczyń- 
ski przyszedł sam i tylka ta okoliczność 
dodawała mi trochę otuchy. 

Po wyjściu z więzienia otucha ta 
rozwiała się zupełnie, gdyż zauważy” 
łem, że w pewnem oddaleniu za nami 
posuwa się czterech agentów „czrezwy- 
czajki''. 

Przechodząc przez miasto środkiem 
ulic spotykaliśmy sporo znajomych, 
którzy z przerażeniem na nas patrzyli. 
Nie witaliśmy się z nikim, wiedząc, że 
to może być powodem zatrzymania 
naszych znajomych i dalszych aresztów 

Przyszliśmy wreszcie do jakiegoś 
domu przy ul. Policyjnej. Na drzwiach 
zauważyłem nadpis — Specjalny Od- 
dział. 

W pierwszym pokoju ze  zdziwie- 
niem spotkałem dobrze mi znanego Ka- 
zimierza Zienkiewicza, o którym wie- 
działem że jest porucznikiem Wojsk 
Polskich. 

Zachowaliśmy się najobojętniej jed- 
nak Iżej mi się zrobiło na duszy, gdyż 
wiedziałem że ktoś czuwa nad nami. po- 

wymiana по! 
o wzajemnem powstrzymaniu się od propagandy 

LONDYN. 27.XIi. Pat. Foreign Office ogłasza tekst not, wy- 
mienionych między ambasadorem sowieckim a ministrem Hen- 
dersonem w sprawie propagandy. Jak wynika z tych not, oba 
rządy potwierdzają swe zobowiązania w sprawie powstrzymania 
się od uprawiania Propagandy, zawarte w art. 16 traktatu ogól. 
nego anglelsko-sowieckiego z dnia 8 sierpnia 1924 roku. Nasku:- 
tek nalegań rządów kanadyjskiego, australijskiego, nowozelandz- 
kiego, południowo-afrykańskiego, wolnego państwa irlandzkiego 
1 Nowej Ziemi, r: d brytyjski oświadcza w swej nocie, że 
wspomniane wyżej zobowiązania wchodzą w życie tąkże w sto- 
sunkach między temi krajami a Z. S. S. R. 

Powstańcze nastroje w Indji 
LAHORA. 27. 12. (PAT). Komitet kongresu wsźechindyjskiego przyjął bez zmian 

rezolucję, zaproponowaną przez .Ghandiego, proponującą odrzucenie zaproszenia do udziału 
w ogólnej konferencji anglo| indyjskiej w' Londynie, ponieważ dążeniem kongresu jest uzy 
skanie całkowitej| niepodległości Indyj. Dalej przyjęta rezolucja zaleca bojkot| indyjskich 
zgromadzeń ustawodawczych zarówno centralttego, jak: prowincjonalnych, oraz kampanję 
przeciwko płaceniu podatków. 

Proces trugicielski 
‚ — BUDAJESZT, 27.VIL.PAT. (Węgierskie biuro korespondencyjne). W drugjej czę- 

ści procesu trucicielskiego przed sądem okręgowym w Szolneku zapadł dziś wyrok 
skazujący 42-Ietnią Marją Psabai na 
waniu okoliczności lagodzących na 15 

Straszna burza 
MADRYT, 27 XIL Pat. 

alesłychanej gwałtowności. Dwa statki 
łano uratować. 

podstawie jej własnych zeznań i przy zastoso* 
lat "ciężkiego więzienia. 

Esterę Takacz uwolaiono ze względu na brak dowodów. 
Drugą oskarżoną 

na Atlastyku 
Na wybrzeżach Atlantyku sroży się burza 

uległy rozbiciu. Załogę jednego zdo- 

  

    

  

® DNIA 29.XII. 1929 O GODZ. 8.30 WIECZ. 
WSZYSTKIE RADJOSTACJE W POLSCE 
NADAWAĆ BĘDĄ 

WIELKI KONKURS  MU- 
ZYCZNY RADJOWY 
dostępny dla wszystkich 
radjosłuchaczy 

NIEZWYKLE LICZNE 
I CENNE NAGRODY 
ofiarowane przez wielkie 
frmy radjowe 

  

  

Szczegóły konkursu podawane będą codziennie wiecz. przez Radjo 

  

Pomoc Polakom w Lifwie 
W tych dniach w gmachu Sejmu 

odbyło się zebranie organizacyjne Ko- 
mitetu Pomocy Polakom w Litwie. 
Zebranie zagaił i następnie mu? prze- 
wodniczył marszałek J. Szymański. 
Nadto w skład prezydjum weszli: ks. 
biskup Szlagowski i mec. Witkiewicz. 
Po wygłoszeniu referatów red, Ostrow- 
skiego z Wilna „O położeniu Pola- 
ków w Litwie Kowieńskiej* i dyrekto- 
ra S. Lenartowicza o „Projekcie orga- 
nizacji pomocy Polakom z Litwy" 
obecni postanowili jednogłośnie utwo- 
rzyć Komitet Pomocy. Jako zadania 
Komitetu przyjęto: 

a) gromadzenie wszelkich materja- 
łów o stanie i potrzebach Polaków 
w Litwie, 

b) propagandę wśród społeczeń- 
stwa polskiego w kraju i w środowi- 
skach polskich zagranicą, wiadomości 
o stanie i potrzebach Polaków w Lit. 
wie oraz konieczności akcji pomocy 
dla nich, 

c) zbieranie wśród społeczeństwa 
polskiego w kraju i zagranicą fundu- 
sz0w na akcję pomocy Polakom w 
Litwie, 

d) wydawanie i rozpowszechnianie 
książek i czasopism w kraju i zagra- 
nicą, dotyczących słanu i potrzeb Po- 
laków w Litwie, 

e) udrielanie kształcącej się miło- 
dzieży polskiej z Litwy stypendjów, 

  

Początek 
  

syłając swych zaufanych wprost w 
szczę krwiożerczego wroga. 

Umieszczono nas w małym pokoiku 
wyglądającym na kancełarję ze wzglę- 
du na znajdujące się tam biurko i 
szafę. 

Niezwłocznie zjawił się pod oknem 
czerwonoarmista z karabinem, do po- 
koju zaś wszedł jeden z agentów 
„Czrezwyczajki“ i rozsiadł się wygod- 
nie w fotelu. 4 

Uptyneto kilk godzin. 
„Pr6by rozmowy z „czekistą“  za- 

wiodły, gdyż nie odpowiedział. Był wi- 
docznie znudzony i zły, że kazano mu 
nas pilnować. Zapadł wieczór. „„Czeki- 
sta" zapalił światło elektryczne i zda- 
wał się drzemać. Zacząłem się rozglą- 
dać obmyślając plan ucieczki. 

Należało przedewszystkiem  obez- 
władnić pocichu „czekistę“, odebrać 
mu broń, którą z pewnością miał w 
kieszeni i następnie uciekać przez okno, 
zabijając wartownika. 

Zwierzyłem się ze swego planu Ko* 
złowskiemu, który na to przystał. 

Należało tylko wyczekać aż wyjdą 
czekiści z sąsiedniego pokoju. 

W pewnym momencie drzwi się 
otwarły i dą pokoju wszedł niejaki p. 
Lebel, o którym wiedziałem, że został 
przyłapany na linji frontu, pod Barano- 
wiczami i mocno wsypany. 

P. Lebel leżał w szpitalu więzien- 
nym chory na tyfus i teraz wyrzekał, że 
go chorego wyciągnięto z łóżka. 

Zamieniliśmy z nim kilka słów i do* 
wiedziałem się, że jest zrezygnowany i 

ksiażek i innych pomocy naukowych, 
f) utrzymywanie Ścisłej łączności 

z pokrewnemi stowarzyszeniami w 
kraju i zagranicą oraz z jednostkami, 
pracującemi społecznie w ośrodkach 
polskich zagranicą, 

Do władz komitetu powołano: do 
Prezydjum: na prezesa — marszałka 
Szymańskiego, na wiceprezesów—ks. 
biskupa Szlagowskiego, prezydenta m. 
Warszawy inż. Słomińskiego, prof. 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil 
nie Parczewskie-o, na sekretarza—p. 
dyrektora Rady Organizacyjnej Pola- 
ków z Zagranicy Lenartowicza. Do 
Wydziału Wykonawczego weszli pp. 
redaktor St. J, Paprocki, dyrektor M. 
Šwlechowski, poseł Okulicz z Wilna. 
redaktor J. Ostrowski z Wilna poj. 
Różycki. 

Nowoobrane władze w najbiiższym 
czasie wydadzą odezwę do społeczeń- 
stwa i opracują Statut Komitetu. 

Należy żywić nadzieję, że całe 
społeczeństwo polskie, baz względu 
na poglądy i kierunki polityczne, jak- 
najgoręcej i jaknajofiarniej poprze ak- 
cję Komitetu, który postawił sobie та 
cel przyjście z pomocą 200.000 roda- 
kom naszym w Litwie, cierpiących 
niezwykłe wprost prześladowania i na- 
rażonych w najwyższym stopniu gna 
szybkie wynarodowienie, 

o godz. 23. 

    

par przygotowany na niechybne rozstrzela- wiać ipod 
nie. 

Moje próby pocieszania go nie po- 
wiodły się, — rozstrzelają i mnie i was, 
— i pogrążył się w ponurą zadumę nie 
odpowiadając nawet na zapytania. 

Do pokoju zaraz po przybyciu Leb- 
la wszedł jeszcze jeden agent i usiadł 
w kącie, trzymając przez cały czas re- 
wolwer w ręku. 

Przeszło jeszcze kilka godzin ocze- 
kiwania. O ucieczce nie można było 
marzyć. | 

Przyszliśmy z Kozłowskim do prze- 
konania, że teraz nas niezawodnie roz* 
strzelają. 

W pewnym momencie, chcąc wyjaś 
nić sytuację, zażądałem widzenia się z 
Elbertem, Pichalakiem, lub Ruczyńskim 

Na zapytanie agentów w jakim ce- 
lu, odpowiedziałem, że miano nas zwol- 
nić więc chcę wiedzieć kiedy to nastą- 
pi. Złowrogi wybuch śmiechu był jedy- 
ną odpowiedzią. 

Po dłuższem oczekiwaniu zjawił się 
Ruczyński, który wezwał Kozłowskiego 

Po pół godzinie Kozłowski wrócił 
cały drżący, blady i szepnął i tylko — 
męczyli, suchy szloch z głębi piersi 
wstrząsnął nim całym. 

Zerwałem się na nogi, lecz ujrzałem 
wycelowane do siebie dwie lufy. 

Usiadłem z powrotem tłomacząc, że 
sądziłem iż jestem wezwany do bada- 
nia. 

Jednak mnie nie badano. 
Kozłowski się nieco uspokoił i szep- 

nął mi, — milczałem, 'ale dalszą rozmo- 
wę nam przerwano, zakazując 

Po późnej jesieni nadchodai ostra zima. 
Zewsząd alarmujące wiadomości 
o śnieżycach, wielkich mrozach 
ł w związku z tem o zawieszeniu 

komunikacji. 

Po późnej jesieni nadchodzi w ro- 
ku bież. zima. Piszą o pierwszym 
mrozie w Berlinie „B.Z.am Mittag“ 
stwierdza, iż w mieście tem od prze 
szło 50 lat nie było takiego wypadku, 
aby zima tak późno następowała. 
Należy sięgnąć aż od 1817 r., aby 
natrafić na taki późny czas nadejścia 
zimy. Dopiero wtedy przed 52 iaty 
rtęć o tej porze opadła niżej punktu 
zamarzania. 

Nadchodząca po łagodnej jesieni 
zima nie wróży różowego horoskopu, 
Według wiadomości z New Yorku w 
zachodnich i centralnych stanach sza- 
leje Śnieżna zamieć o niezwykłej sile. 
Jednocześnie zapanowały tam wielkie 
mrozy. W Chicago zamarzło 20 łudzi. 
Na ulicach Śnieg zaległ tak grubą 
warstwą, iż uległo wykolejeniu 30 
wozów tramwajowych. Komunikacja 
kolejowa i telegraficzna została za- 
wieszona. Szosy są zawiane Śniegiem. 
Z powodu mroźnego wiatru pobyt 
na ulicach jest niemożliwy. W Mon- 
tanie mróz dochodzi do 40 stopni. 
Ze stanów południowych donoszą o 
niesłychanych mrozach. W Nowym 
Odleanie poraz pierwszy od wielu lat 
wypadł Śnieg. Strefa zimna rozciągnę- 
ła się od Missisipi do wybrzeży At- 
lantyku i na południe do Texasu. 
New York już od tygodnia okryty 
gęstą mgłą, oczekuje nadejścia fali 
zimna, 

Na wybrzeżach włoskich również 
szaleje burza. Z Ankony i Spezli do- 
noszą o szeregu nieszczęśliwych wy- 
padków. W Neapolu zamarzło na 
ulicy 2 ludzi. W rejonie Salerno wilki 
zaatakowały autobus i szofer broniąc 
się przed nimi zmuszony był wielo- 
krotnie strzelać. Zginęło 2 rybaków. 

Z Bułgarji donoszą; o obfitym 
opadzie Śniegu. Grubość opadu do- 
chodzi do 40 cm. W północnych pro- 
wincjach komunikacja natrafia na 
wielkie przeszkody. Komunikacja  te- 
lefoniczna między Sofją i Bukaresztem 
ułegła zawieszeniu. Mrozy wciąż wzra- 
stają. ‚ 

Do Halifaxa przybył z 2 dniowym 
opóźnieniem okręt „Turyngja”. Pod- 
czas burzy na morzu Irlandzkim na 
roxładzie górnym fale zniszczyły okna 
i drzwi. į 

1030 1. psd zaaktiom Merkurjusza | Saturna 
PROGNOZA POPULARNEJ FRANCUSKIEJ 

WRÓŻBIARKI. 

Popularna trancuska wróżbiarka Fraya, pu 
blikuje w „Journal* swe kolejne prognozy na 
1930 r. Е 

Według jej słów przyszły rok minie pod 
znakiem Merkurjusza i Saturna, co oznacza — 
życie czynne i refleksje. Stąd wypada, iż szyb 
kie tempo wzrostu przem yłu i handlu, które 
cechowały ostatnie lata, zostanie opóźnione 
w 1930 r. Wielkie zyski staną się rzadkością 
i wręcz przeciwnie przyjdzie do sensacyjnych 
upadłości b. wielkich handlowych i przemy- 
słowych przedsiębiorstw. > 

W žyciu politycznem Francji zajdzie wiel 
ka zmiana: kobiety otrzymają prawa wybor- 

H  Wileńskie 
solidnie załatwia: 

Lokaty gotówki i pożyczki 

    

gracji Akademickiei 
urządzony staraniem Akademickich Kół Wilnian w Warszawie, Lwowie i Poznaniu odbędzie się w salonach „Domu Oficera Polskiego“, 

grozą natychmiastowego zą- 
strzelenia. ' 

„ Na wezwanie wartowników przybył 
jeszcze jeden „czekista“, ktėry usiad! 
pomiędzy mną a Kozłowskim. 

Zacząłem tracić rachubę cząsu. 
Agent siedzący koło mnie spojrzał 

wreszcie na zegarek, stwierdziłem, że 
była druga po północy. 

W sąsiednim pokoju wszczął 
ruch. 
: Przed dom zajechały jakieś furman- 

Т 
Wreszcie do pokoju weszli Elbert, 

Pichalak, Ruczyński i jeszcze kilku zbi- 
rów. 

Wyprowadzono nas przed dom, 
gdzie stały trzy parokonne fury wojsko- 
we. Umieszczono nas na furach, każde- 
go z osobna. Razem ze mną wsiadło 
pięciu czy sześciu oprawców. Każdy 
trzymał w ręku rewolwer. 

się 

Jechaliśmy za miasto. Pa godzinie 
jazdy wozy stanęły w jakimś lesie. Nie 
mógłbym określić co to był za las, pa- 
miętam tylko, że przejeżdżaliśmy koło 
Złotej Górki (kościół i dzielnica Miń- 
ska). 

Kazano nam wysiąść. ч 
Kilku zbirów kazało Kozłowskiemu 

iść przed sobą. : 
Zygmuś rzucił mi się na szyję. Szep 

tałem mu, — trzymaj się, — na co mi 
odszepnął, — umrę, jak Polak. 

Rozdzielono nas, a wkrótce usłysza- 
łem dwa wystrzały rewolwerowe, jeden 
za drugim. Mnie z Leblem odprowadzo* 

rozma-no nieco na stronę. 

Biuro Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

Pośredniczy w nabywaniu i sprzedaży wszelkich nieruchomości 
Dzierżawy majątków ziemskich i folwarków 
Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe 
Pisze podania, tłomaczy i przepisuje na maszynach 
Pośredniczy w wynajmie mieszkań 

   

cze, nadto w roku przyszłym umrą dwaj wy- 
bitni mężowie stanu. 

W niektórych krajach Europy i Azji wyda 
rzą się wielkie rozruchy. 

Oprócz tych „sensacyjnych"* zapowiedzi 
Fraya przytacza szereg innych prognoz, które 
bez wielkiego trudu mógłby poczynić dowol 
ilość samochodów i komunikacja będzie się 
ilość samochodów i komunikacja będze sę 
stawała coraz bardzej utrudnioną, we wszyst: 
kich dziedzinach wiedzy i techniki zostaną do 
konane „niezwykłe odkrycia"; żegluga powie 
trzna zarejestruje szereg nowych sukcesów i 
„aparaty lotnicze będą przedsiębierały coraz 
dalsze loty*. Na dalekim Wschodzie będzie 
groziło niebezpieczeństwo wojny, w końcu 
zimy wyniknie epidemja grypy i t.p. 

ESI НЕНЕ НЕРЕЫ СОА КИН SIS 
m Dr. med. 8 

Benedykt DYLEWSKI 
St. asystent Kliniki Uszno-Gard- 4” 

lanej U. S. B. 
powrócił. 

Choroby uszu, nosa i gardła 
wady mowy i głosu. Ordynuie 
od 5—6 p.p. Św. Jańska 11 m.2. 
НЕНЕ КЕУЕ SESI SS GREE KOS 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 
najlepszej 
Najlepszy gatunek stali, najdokiadniej- 
sze maszyny, szczegółowa i bezwzględ- 

na kontrola A O nożyka 
wychodzącego z fal i iczą przy- 
słowiową doskonałość nożyków Gillette. 
Żądać wyraźnie nożyków Gillette. 

   

    

a a ® Grand hotel "cena =z* @ 
m orzy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i m 
5 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- © 

fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 5 
8 wraż z pościela.bielizna,i oświetleniem wm 

r 7 z ° в 4 Dr.Wifold Legieiko & 
в Choroby wewnętrzne 8 
B przeprowadził się na ul. Kasztanową 
B 5 m. 2, przyjmuje 10 121 6 i pół.-8. В 
| LJ 

    

DALIAŃS 4 6 
JAPONKI 
„EGE ” 

USMIERZA BOLE: 
PODACRYCZNE 
REUMATOCZNE 
ARTRETOCZNE 

"p. 
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Rabryka ChemcznaFGE Mobonti: Pinus ca 
WAR IZ ANVA - Burokowiko Biłoa wiał 
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Mickiewicza 

  

Leblowi kazano rozbierać się, co 
też uczynił. 

Elbert zaczął mnie namawiać do 
zeznań, ale milczałem. Zwykle wdawa- 
łem się z bolszewikami w pogawędkę 
nawet w dyskusję, ale teraz chciałem, 
by się już prędzej skończyło, powtarza” 
jąc sobie tak jak w czasie pierwszego 
rozstrzału — raz kozie śmierć. 

Lebla rozebrano do bielizny, posa* 
dzono nogami do przygotowanego zaw- 
czasu dołu. 

Stałem bardzo blisko i zajrzałem do 
dołu. Trupa Kozłowskiego tam nie 
było. 

Lebel spojrzał mi w oczy — okrop- 
ny to był wzrok — oczy rozszerzone, 
szklane, w których zamarł jakiś  roz- 
dżierający duszę krzyk. 

Oprawcy świecili mu w oczy latarką 
i każdy doń coś mówił, rzucając niewy- 
bredne epitety. 

Wreszcie Elbert powiedział: — Bla- 
dy, zaczynaj — i jeden oprawca pod- 
szedł do Lebla od tyłu, inni zaś nieco 
się cofnęli. 

Trzy strzały z rewolweru przysta- 
wionego lufą do pleców i ciało Lebla 
runęło jak worek piasku do dołu. 

Kazano mi dół zakopać. 
W czasie zakopywania dołu zauwa- 

żyłem, że kaci są czegoś skonsternowa- 
ni coś żywa omawiają po cichu. 
Przysypałem trup Lebla ziemią, gdyż 
wtem Blady zwróci się do mnie: zdjąć 
ubranie. 

Zdjąłem płaszcz. 
Elbert podszedł do mnie i pokazu- 

jąc fotografję mojej narzeczonej, za: 
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UKJER G05PODARCZY ZIEN WSCHODNICH 
odafek miejski od przywóżonych koleją towarów 
Na podstawie ustawy o tymczaso: 

wem uregulowaniu finansów komu- 
nalnych z dn. 11.VIII 1923 r. pięćdzie- 
siąt kilka miast b. zaboru rosyjskiego 
i austrjackiego uprawnione są do po- 
boru podatku od ;towarów, przywo- 
żonych kolejami żelaznemi do obrębu 
gminy miejskiej. Szczegółowe zasady, 
a zwłaszcza maksymalny wymiar te- 
gó podatku określony jest ;w Rozpo- 
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych, którego obecnie obowiązująca 
redakcja pochodzi z dn. 23 września 
r. b. Zgodnie z temi normami miasta 
ustalają zasady podatku w statutach 
własnych. 

Pobór podatku uzależniony jest 
od okoliczności, z jakiej odległości 
towar został przywieziony i według 
jakiej stawki taryfowej opłacił prze- 
woźne. Maksymalne normy wymiaru 
podatku wynoszą z reguły dla War- 
szawy należność równą opłacie prze- 
wozowej opodatkowanego towaru za 
przewóz z odległości 25 km. Analo- 
giczne stawki maksymalne dla Łodzi, 
Krakowa i Lwowa wynoszą należność 
za przywóz z Odległości 15 km, dla 
reszty zaś miast miarodajną jest 
stawka 10 km. 

Stawki za 25 km wzgl. 15 km, 
wskarane wyżej, ulegają redukcji do 
stawki za 201 10 km w wypadku, 
gdy dany towar podlega ratyfikacji 
według taryfy strefowej, która odróż- 
nia tylko pasy dziesięciokiłometrowe. 

| 
| 
| 

: Celem osłabienia ujemnych „skut- 
ków podatkowych w zakresie polityki 

» aprowizacyjnej miejskiej ustalono dla 
pewnych wypadków (zasadę, że staw- 
ka podatkowa nie może wynieść wię- 
cej niż połowę opłaty za przywóz to- 
waru z odległości 5 km, względnie 
nie więcej niż trzecią część za przy- 
wóz z odległości 10 km, gdy taryfa 
jest strefową. Wypadki te są następu: 
ące: gdy podatek pobierany jest od 
przesyłek drobnych do 20 4kg, gdy 
chodzi o wszelkie towary, przywożone 
z odległości nie większej niż 50 km, 
tudzież gdy chodzi o k Ikadziesiąt wy- 
szczególnionych w _ rozporządzeniu 
artykułów pierwszej potrzeby, przy 
chodzących do miasta z każdej odle- 

| głości. 
Pozatem celem ograniczenia skut- 

| ków podatku w walce konkurencyjnej 
kolei z samochodami, wolnemi od po- 
datku, ustalono pas odległościowy — 
'50—200 km, z którego to pasa prze- 
bygłające towary opłacają podatek, 
nie przenoszący nawet dla miast uprzy- 
wilejowanych opłaty przewozowej za 
odległość 10 km. 

Podstawą obliczenia opłaty podat- 
kowej jest czysta opłata przewozowa 
łącznie z wykalkulowaną do tej opła: 
ty opłatą stacyjną, natomiast bez 
wszelkich opłat i dopłat dodatkowych, 
wynikających z taryfv towarowej, np. 
bez dopłat za wagon kryty, wagon 
lodownię, za przybory, za nadanie 
przesyłki pośpiesznej pociągami pasa- 
żerskiemi, za lekkość i przestrzenność 
towaru etc. 

Wolne od podztku są towary, 
przybywające w przesyłkach bagažo- 
wych, ekspresowych, towary państwo- 

e, monopolowe, towary, opłacające 
aństwowy podatek od produkcji lub 
pożycia, wreszcie towary, przecho- 
zące przez miasto tranzytem kole- 
jowym. Gdy „tranzyt ten połączony 
est z kołowym przewozem ze stacji 
na stację, a nawet ze składowaniem 
owaru (najwyżej przez miesiąc) w 
mieście, podatek zostaje zrazu pobra- 

y a następnie po udowodnieniu wy- 
Ozu zwrócony w drodze refakcyjnej. 
eśli odbiorcą towaru jest fabryka, le- 

żąca na bocznicy poza obszarem miej: 
kim, przesyłki k'erowane do niej 
rzęz stację kolejową położoną wew: 

z miasta nie opłacają podatku, 

  

   

                            

     
   
    

    
    

    

  

   
    
    

   

            

    

    

     
   
   

    
    
   

  

    

   

    

   
   

  

   
   
    

  

raną przy aresztowaniu, zaczął znowu 
1amawiać do zeznań. 

| Mówił mi, że mam całe życie przed 
obą, że jestem młody, że mnie wyślą 
głąb Rosji, dadzą mi posadę i t. p. 
Odpowiedziałem na to, że życie mo 

i tak długie nie jest, bo jestem cięż- 
o chory i miałem już kilkakrotnie 
rwotoki z gardła (rzeczywiście tak by- 

S olecki więc mi za zeznania шаф 
( pienie wyjazdu na Krym dla kuracji. 

Męka przedłużała się, a czułem, że 
i mi już braknie i że się chwieję na 
ygach. Panie — rzekłem do Elberta, 
bym nawet miał coś do zeznania ta 
kbym nic nie powiedział, bo by mnie 
nie pomogło, a wam dałoby okazję 
dalszego znęcania Się nad ludźmi. 

esztą naprawdę więcej nad to co ze” 
kałem nie mam nic do powiedzenia i 

nie powiem. 
' — No to dawajcie, krzyknął Blady. 

a ostatnia chwila zbliżała się. 
tem ukazał się Pichalak, — za- 

żymamy go jeszcze do jutra, a tym- 
sem pogadamy trochę inaczej, to 

dzie śpiewał. 
Włożyłem marynarkę i płaszcz. 
Kazano mi zabrać ubranie Lebla i za 
ć na furę. 
Podniosłem ubranie, ale osłabłem i 
mogłem stąpić ani kroku. 
a chwili 'wypoczynku poszedłem 
ejąc się na nogach. 
la furze już leżał płaszcz Kozłow= 
О. 

czasie jazdy z powrotem dosta- 
strasznego krwotoku. 

jeśli idą do fabryki torem bocznico- 
wym. 

Wolne stają się od podatku z 
dniem 1.IV 1930 r. przesyłki towaro- 
we, przybywające do miast kolejkami 
wąskotorowemi, jeśli dane miasto 
prócz kolejki wąskotorowej posiada 
również linję normalnotorową. Poda- 
tek ten utrzymany będzie zatem po 1 
kwietnia tylko w miastach, połączo- 
nych wyłącznie koleją wąskotorową 
(Nowogródek).: 

Pobór podatku następuje bądź 
bezpośrednio przez urzędników ma- 
gistrackich, który to system prakty- 
kowany jest w calej południowej po- 
łaci kraju nawet orzez miasta małe, 
bądź poboru dokonuje za prowizją 
kolej. W każdym razie jednak rekla- 
mnącje podatkowe należą do magistra- 
tów, a w następnej instancji do władz 
nadzorczych skarbowości komunalnej. 

Wpływy z podatku są znaczne. W 
r. b, po pewnej zwyżce podatku, 
wywołanej podwyżką taryfy, wpływy 
te dosięgną zapewne sumy około zł. 
20 milja: Najbardziej uprzywilejowana 
Warszawa czerpie około zł. 4 miljn. 
rocznie, co wystarczy jej niemal na 
całkowite pokrycie wydatków bruko- 
wych w ciągu roku. 

Podatek zwalczany jest przez sie- 
ry gospodarcze i niechętnie widziany 
jest przez zarządy kolejowe. Jako ar- 
gumenty przeciwko jego obowiązywa- 
niu wysuwane Są: jego  partykular- 
ność, przestarzałość, prowizoryczność, 
dzielnicowość, wyłączne obciążenie 

podatkiem transportów kolejowych, 
Szkodliwy wpływ na racjonalizację 
kosztów przewozowych, gdyż podatek 
psuje taryfę kolejową, złe rozpięcie 
stawek, niezróżnicowanie i nieelastycz- 
ność ich, stwarzające niepewność osta- 
tecznych cen rynkowych w  poszcze- 
gólnych częściach kraju. 

Podatek istniejący w Polsce stał 
się źródłem stale narastających do- 
chodów miejskich, ale działa on szko 
dliwie na transporty kolejowe, odcią- 
gając wiele z nich na wolne Od po- 
datku linje samochodowe. Jeśli stanąć 
na płaszczyźnie wolnej konkurencji 
obu tych środków transportowych, 
należy uznać podatek, wyłącznie utru- 
dniający transporty kolejowe, za wy- 
twór sztuczny, naruszający wolność 
szans konkurencyjnych. Z drugiej 
strony stwarzanie rogatek dla ruchu 
kołowego nie może również uchodzić 
za postsp w polityce finansowej ko- 
muny. Opinja zatem władz przemy- 
słowych, komunikacyjnych a nawet 
samorządowych przychyla się do cał- 
kowitego zniesieni podatku od prze- 
wozów kolejowych. Niestety, takie za- 
łatwienie sprawy wymaga jeszcze 
pewnego okresu czasu, gdyż odebra- 
nie miastom tak znacznego źródła 
dochodowego może nastąpić tylko 
równocześnie z ogólną reiormą skar- 
bowości miejskiej, t.j. z uchwaleniem 
projektu ustawy, przygotowywanej w 
tej mierze przez władze ustawodawcze. 

Powyższe podajemy w-g odnośne- 
go artykułu informacyjnego w Nr 50 
„Przemysłu i Handlu" 

Straszliwa podróż w noc wigilijną 
Samobójca 

W noc wigilijną do stojącej przed d 

w taksówce. 
worcem taksówki wsiadł młody mężczyzna, 

pelecając szoferowi zawieść się do Werek. 4 8 
Gdy pędzące szybko auto minęło ulicę Kalwaryjską i wjecnało na szosę, kie- 

rowca taksówki usłyszał nagle strzał i gdy się odwrócił zauważył, że pasażer opadł 
na siedzenie i nie daje żadnych znaków życia. 

Zaskoczony tym wypadkiem kierowca taksówki zawrócił z powrotem do miasta "90. 
i po chwili powiadomił o wszystkiem poblizki IV komisarjat policji. т Т с 

Przy desperacie, który po chwili wyzionął ducha, nie znaleziono żadnych doku- num lzby przepisy regulujące sprawy termi- 
mentów, an. też jakichkolwiek notatek. któreby umożliwiły ustalenie jego tożsąmoś- natorskie. 

w © 

nej komisji której zadaniem byłoby rozpatry 
wanie wszystkich ewentualnych zatargów lub 
konfliktów, przedstawiciele zaś pracowników 
zgodzili się na ten projekt w zasadzie, z tem 
jednak zastrzeżeniem, że komisja taka powo 
łana zostanłe do życia dopiero po załatwieniu 
obecnego konfliktu. 

W rezultacie bezowocnych debat obie 
strony opracowały deklaracje, w których zwa 
lają winę za przeciąganie się strajku na barki 
strony przeciwnej. 

Jak się da słyszeć pracodawcy ze względu 
na dającą się odczuć stagnację nie są b. zmar 
twieni z tego obrotu sprawy. 

Jednocześnie strajkujący poczęli stosować 
terror. Aresztowany został sekretarz związku 
zawodowego piekarzy żydowskich Jakób Kry 
nica, który wraz z kilku innymt osobnikami 
przy ul. Stefańskiej usiłował zepsuć motor e- 
lektryczny. Gdy im się to nie udało, wezwał 
on przybyłych z nim razem napastników do 
zdemolowania lokalu. 

W rezultacie w piekarni wybito szyby i 
zniszczono urządzenia. 

SĄDOWA 
— Preąes sądu apelacyjnego p. Lucjan 

Bochwic, w dn. 19. 12. br. został wezwany do 
Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawach 
służbowych i wróci do Wilna dopiero po No- 
wym Roku. . 

AKADEMICKA 

— Zarząd Akad. Koła Kownian powiada- 
mia, że 29 bm. o godz. 11 rano w lokalu Wil- 
bi przy ul. Zamkowa 3 — 3 odbędzie się 
zjazd delegatów Kół Kownian w Polsce. Pra- 
wo wstępu i zaberanie głosu mają wszyscy 
członkowie koła. 

Wieczorem tego samego dnia o godz. 7 
odbędzie się herbatka towarzyska na cześć 
przybyłych gości. Wszyscy członkowie koła 
proszeni są o jaknajliczniejsze stawiennictwo 

— życzenia: dla kochanej młodzieży wileń 
skłej. Polska Macierz Szkolna Z.W. zasyłając 
młodzieży i dzieciom, życzenia Wesołej Gwia 
zdki i Nowego Roku, prosi byście pamiętać 
chcieli o dziatwie wiejskiej uczęszczającej do 
szkół Macierzy. Wszelkie dary przynosić mo- 
żna do 1 stycznia 1930 r ul. Wileńska 15 m. 
5 — Biuro Macierzy. 

KOMUNIKATY 
— Plenarne zebranie Izby Rzemieślniczej. 

w Wilnie odroczone na skutek zjazdu przed- 
stawicieli Izb Rzemieślniczych Rzeczypospoli- 

" tej Polskiej w Warszawie w dniul4 bm. zo- 
stało obecnie wyznaczone na dzień 29 grud 
nia na godz. 10 rano w lokalu Izby, ul. Nie- 
miecka 25. 

Na porządku dziennym rozpatrzenie i za 
twierdzenie przygotowanych przez Biuro Izby 
a zatwierdzone przez zarząd regulaminów ko 
misji egzaminacyjnej czeladnickiej i mistrzo 
wskiej. Regulaminy te będą służyły za pod- 
stawę dla dalszej pracy lzby, przy powołaniu 
komisji egzaminacyjnej dla poszczególnych 
zawodów na terenie województwa Wileńskie- 

Oprócz tego rozpatrzone będą przez ple 

Wprowadzają one cały szereg 
ci. Ciało samobójcy przywieziono do szpitala św. jakóba, Policja rozesłała do wszyst Zmian w dotychczasowej praktyce nauczania 
kich miast rysopis zmarłego mężczyzny lecz narazie odpowiedzi nie otrzymała. 

Tajemniczy samobójca jest ubrany, w szary kostjum 
czarną jesionkę, koszulę w paski liljowe i żółte. krawat 

w czerwone kratki, w 
jedwabny szaro-czerwony. 

terminatorów i oparte są wyłącznie na obo- 
wiązującej Ustawie Przemysłowej. 

Niezależnie od powyższych spraw plenum 
Ma on lat około 38, wzrostu średniego, bloadyn, włosy uczesane do góry,;twarz lzby rozpatrzy cały szereg przepisów porząd 

pociągła, nos spiczasty długi, uzębienie całe. k 
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Cišnienie \ 
średnie w mą 50 

Temperalura \ 16 С 
Ššieunia 
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Wiarr \ 
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U wagi: pochmurno, śnieg 
Min mum za dóbę — 80C 

Max maim za codę — 0,40C 

Tendeucja Daromżuycz ia stan stały 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji Te- 
chnicznej. W poniedziałek, dnia 30 stycznia 
odbędzie się jposiedzenie miejskiej komisji te 
chnicznej z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) projekt statutu drogowego (ref. inż. 
Wątorski), 2) sprawa przyjęcia ulic przez 
miasto zgodnie z ustawą drogową (ref. inż. 
Wątorski i Walicki), 3) sprawa przyjęcia od 

Jeden z oprawców podał mi śniegu, 
który chciwie przełykałem. 

Po powrocie wtrącona mnie do ja: 
kiejś piwnicy — do dziś dnia nie wiem 
gdzie. 

Przez dwa dni nie przyjmowałem 
pożywienia, leżąc na wilgotnej ziemi. 

Kilkakrotnie katowano mię bijąc ki- 
jem w pięty, wkładając kawałki drzewa 
między palce i ściskając mocno końce 
palców. 

Czekałem tylko śmierci i pragnąłem 
jej, by nie znosić dłużej tych męczarni. 

Rzucono mi jakieś ochłapy do jedze 
nia, ale nie jprzyjmowałem pokarmów, 
chcąc prędzej umrzeć. 

Trzeciej nocy wyprowadzono mnie 
z piwnicy. Szedłem zataczając się. Przy 
szliśmy wkrótce do lokalu  „czrezwy- 
czajki“, gdzie mnie jeden z katów 
oświadczył, że zaraz powiozą mnie „na 
Komarówkę*. 

To już kwestja przyzwyczajenia, — 
odparłem, za eo dostałem potężny cios 
pięścią po głowie i upadłem, tracąc 
przytomność. 

Nad ranem odprowadzono mnie z 
zpołwrotem do więzienia. 

Po rozpakowaniu swych rzeczy w 
więzieniu znalazłem malutką Kartkę z 
napisem „Cześć Wam od wszystkich. 

Położył ją tam prawdopodobnie por. 
Zienkiewicz. 

Niestety, nie spotkałem go już ni- 
gdy potem, i nie mogłem tego spraw- 
dzić. Zelisław Januszkiewicz. 
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IKA 
p. Aleksandrowicza 54 ha ziemi pod przyszłe 

(ref. inż. sprawozdanie ze swych dotychczasowych po ulice w miejscowości Pośpieszka 

owych, mających za zadanie usprawnienie 
prac Izby i takich których wykonanie jest Iz- 
bie zlecone przez ustawę, jak ustalanie wzo- 
ru pieczęci, zatwierdzenie wzorów całej księ- 
gowošci Izby, uchwalenie regulaminów biuro 
wego, słubowego i zebrań Izby, jako też za- 
twierdzenia budżetu lzby na rok 1930 i regu- 
laminu komisji egzaminacyjnej kucia koni o- 
raz powołanie wydziału czeladniczego przy 
Izbie Rzemieślniczej. 

Na zebraniu plenarnem zarząd Izby złoży 

Walicki, 4) sprawa przeprowadzenia rurocią czynań i tych kroków jakie zostały przedsię- 
4 m. 53 gu do szkoly na Antokolu (ref. inż. Bejnaro wzięte w celu ulżenia rzemieślnikom z woj e 

wicz, 5) sprawa budowy czasowego kanału wództwa wileńskiego przez staranie się o 
na odcinku ul. Piłsudskiego i Ponarskiej wza zmniejszenie podatku przemysłowego i t.d. 
mian kanału, przechodzącego przez teren cen Oraz planu działania na rok 1930. 

Za: ladų tralnych magazvnów DOW (ref. inż. Dobo 
6) sprawa budowy domu przez 

Skobiejewa (rei. inż. Walicki i Narębski), 7) 

szyński, 

wolne wnioski. 
— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 

dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w ją być przedłożone władzom w celu uwzglę ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na dnienia i wprowadzenia proponowanych i 
tyfus brzuszny 8, plamisty 1, 
nicę 2 (1 zm.) ospę wietrzną 

płonicę 6, bło- 

3, odrę 158, rok 1929. Urzędy podatkowe rozesłały 

R6ZNF 
— (a) Rzemieślnicy proszą o ulgi. Izba 

Rzemieślnicza opracowuje postulaty w spra- 
wie ulg podatkowych, które to postulaty ma 

ulg. 
0) Wymiar podatku dochodowego za 

już 
aid 

różę 2 (1 zm.), krztusiec 1 i gruźlicę 7, ra- wszystkim płatnikom państwowego podatku 
zem 188 osób, z których 2 zmarło. 

WOJSKOWA. 
dochodowego formularze zeznaniowe dla о- 
kreślenia dochodu za rok 1929. Zeznania o 
dochodzie muszą być przedstawione za pośre 

— (0) Wyłożenie spisów poborowych dnictwem właścicieli lub administratorów po 
Na mocy ustawy o powszechnej służbie woj SesJi do dnia 1 stycznia. 
skowej, od dnia 1 do 15 stycznia 1930 r. wy 

ą być w gminach i magistratach 
isy poborowych roczni 

te 

łożone maj 
miast wydzielonych s 
ka 1909, celem umożliwienia poborowym 

  

Za niestosowanie 
się do tego terminu nakładane będą grzywny 
W drugiej połowie stycznia rozpoczną się po- 
siedzenia komisyj wymiarowych. 

— (0) Wymiana srebrnych pięciozłotó- 
go rocznika sprawdzenia, czy figurują w spi- wek z brakami. Jak wiadomo, w obiegu zda 
sie.i czy zapis dokonany został w. zupełny: 
porządku. W ciągu tego okresu każdy p 
borowy, wniesiony do Spisu, ma możność re WOdu wewnętrznych pęknięć. 
klamowania omyłek w spisie, omyłek, często 
pociągających za sobą zupełnie niepotrzebne 

  konsekwencje 
W Wilnie spisy poborowych rocznika 1909 

wyłożone będą w referacie wojskowym Ma- 
gistratu Dominikańska 2, w godzinach od 9 
rano do ł po południu. 

— (y) Zmiany personalne w garnizonie 
wileńskim. W ostatnim dzienniku personal- 
nym podane są rozporządzenia Min. Spr. Woj 
skowych dotyczące nominacji t przesunięć 
personalnych oficerów garnizonu wileńskiego. 

pułk. 
Schrotte mianowany został dowódca 3 gru 

rtylerjj, ppłk. Laudar, dotychczasowo p.o. 
dowódcą te; 4 

ie 

Dotychczasowy dowódca 3 pac 

py a 
dowódcy pułku saperów, 
pułku ppłk. Hajn,— dowódcą 3 pac. mir. 

        

dorf pektorem WF i PW w Wilnie. 
. kapelan Śledzi, ewski przeniesiony zo- 

stał do KOP'u. * 

SAMORZĄDOWA. 

— (c) Budżety gminne. W grudniu tb. 
w gminach miejskich i miejskich pow. "lęk 

ra 
gminnych na których zostały uchwalone preli 
minarze budżetowe na rok 1930 — 31. W 

p. 
Radwański, członkowie wydziału powiatowe- 
go, inspektor samorządu gminnego, względnie 

ska Trockiego odbyły się posiedzenia 

posiedzeniach tych brali udział starosta 

jego pomocnik. 
W budżetach na rok 1930 — 31 znajdują ŠA 

się sumy na Dom Dziecka im. Marszałka Pił 

  

kiego i cały szereg instytucyj charakteru 
społecznego. 

Budżety fe nie wiele wyszły z ram budże- 
tu z 1920 — 30, ponieważ przy uchwalaniu 
ich rady kierowały się jaknajdalej idącą o- 
szczędnością i ciężkim stanem rolnika. 

Uchwalone przez rady gminne budżety roz 
patrywane będą przez wydział powiatowy w 
dniu 18 stycznia 1930 r. 

*RACA : OPIEKA SPOŁECZNA 

— (y) Strajk pracowników żydowskich 
zaostrzył! się. Strajk żydowskich pracowników 
handlowych mimo wysiłków obu stron do- 
prowadzenia da zgody zaostrzył się jeszcze. 

Strajk obejmuje obecnie wszystkich praco 
wni 

jąc banków. 
We wtorek ubiegły u Inspektora Pracy 

odbyła się konferencja na której ustalono pod 
stawy do wspólnej konferencji obu „„wojują- 
cych” stron. 

We środę i czwartek konferowali przedsta 
wiciele stron lecz w rezultacie nie osiągnięto 
pomyślnego rezulatu. Przedstawiciele praco- 
dawców wysunęli projekt stworzenia specjal 

ków  instytucyj żydowskich nie wyłącza- 

do stwo 

m "zaja się zupełnie autentyczne monety, które go 
o. nie wydają jednak normalnego dźwięku z po mieście 95 

Wobec tego 
Bank Polski przyjmować będzie bez ograni 
czeń do wymiany srebrne 5 złotówki o bra” 
kach technicznych, wynikłych przy wybijaniu 

— (y) Będziemy mieli oczyszczane chod- 
niki. Jak się dowiadujemy komendant policji 
Wilna wydał zarządzenia wszystkim podwład 
nym organom, by ściśle przestrzegały czystoś 
ci chodników. 

Chodniki winny być jaknajczęściej oczy 
szczane i posypywane piaskiem zaś jezdnie 
uprzątane starannie szczególnie w miejscach 
któremi przechodzą piesi. 

— (y) Apteczki w autobusach. Jak już 
swego czasu podawaliśmy nowe przepisy od 
nośnie ruchu autobusowego przewidują, że 
każdy autobus musi być zaopatrzony w ap- 
teczkę. 

Na ostatniej konferencji szeroko omawia- 
no tą kwestję i w rezultacie wypowiedziano 
opinję, że apteczka autobusowa powinna za- 
wierać: 

liniment przeciw oparzeniom -— 50 gr.( 
kresolit do dezynfekcji ran — 50 gr., collo- 
dium — 10 gr., jodyny 50 gr., spirytus, 4 
paczki waty czystej; 2 paczki gazy, benzyny 
— 50 amoniaku 50 gr. i t.p. 

— (0) Nowe miejsca na wywożenia gru- 
zów. Magistrat m. Wilna podaje do wiado- 
mości, że wszelkiego rodzaju Sy oraz zie 
mię można wywozić i składać do dołu u wyło 
tu bramy północnej koszar 3 pułku artylerji 
ciężkiej przy zbiegu ulic Artyleryjskiej i Ułań 

= 

— (a) Pomór świń. Na terenie powiatu 
wileńsko trockiego zanotowano wypadki po- 
moru Świń. 

Władze /weterynaryjne wydały zarządze- 
nia w celu zlokalizowania epidemii. 

BALE I ZABAWY. 

— Lista Honorowych Gospodyń i Gos 
darzy na „Bal Emigracji Akademickiej" w di 
28 grudnia 1929 roku. 

W. P.P. gen. Burhardt Bukaccy, dyr. Sta 
nisławostwo Białasowie, Witoldostwo Czyżo- 
wie, Piotro stwo Druhowinowie, mec. Mie. 
EO Englowie, prez. Janostwo Fole- 
iewscy, Florczakowie, dyr. Glatmanowie, Ka- 
jetanostwo Jacewiczowie, Kondratostwo Jo- 
czowie, Stanisławostwo Jastrzębcy, gen. dr.« 
Leon Klott, dr. Marjanostwo Kozłowscy, Koł. 
'wzanowa, ks. prof. inż. Lewicki, Janostwo Ło 
kuciewscy, 
ccy, kpt. I 
nostwo Siła Nowiccy, Nowicki, płk. inż. O- 
żyńscy,  Michałostwo Oszurkowie, dyr. Bo- 
lesław Piekarski, dyr. Stanisławostwo Pasz- 
kiewiczowie, inż. 

kowscy, dr. Żabko [Potopowiczowie, woj 
MWiadyslawostwo Raczkiewiczowie, 

"Łukaszewiczowie, Janostwo Malec 26 bm. w 
ustynostwo Mokrzeccy, dyr. Stefa jeden z obecnych Franciszek Kondratowicz 

Pasz- nym czasie Kondratowicz iPrzygodzcy, mec. Kazimie- molować lokal. W czasie bójki która wyni rzostwo Petrusewiczowie, gen. Krok - Pasz- kła wśród biesiadników, Czernik w obronie 
ewo własnej wystrzelił z rewolweru raniąc Kon- 

' ШЁЗ{ЁЁЕК 

DOMINIK WOJCIECHOWSKI 
Obywatel ziemi Mińskiej zmarł po krótkich cierpieniach dńia 25 
grudnia 1929 roku, w wieku lat 73. Zwłoki zostały złożone na . 
cmentarzu w Chocieńczycach, o czem zawiadamiają pogrążeni w - 
gękokim smutku | 

° СОККА, SYNOWIE, SYNOWE i WNUCZKA. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. SPORT Е 
SWEGO NIE ZNACIE, CUDZE CHWALICIE @ kina + -* zmiesowie 

Mamy W życiu sporo anomalij. 
Przyzwyczailiśmy się do nic”; zobojętniały 
nam, nie przejmujemy się niemi. 

Do kategorji anomaljów zaliczyć wy- 

Tak się jakoś przyjęło, że nigdy nie 
umiemy ocenić i pochwalić tego, co nasze, 
zachwycając się wszystkiem co obce. 

Tak było i z Ogniskiem. Wszyscy i my 
w ich liczbie niejednokrotnie napadaliśmy=na 
naszego mistrza, wymyślając od patałachów pada także i rozporządzenie — policyjne, niegodnych reprezentowania okręgu, graczy, skazujące ludzi na jadanie w dni Świą- pozbawionych startu, wytrzymałości, wyro- teczne czerstwego chleba i nienajświeższe- bienia meczowego i t. p. 

Tymczasem prasa sportowa innych miast 
n. b. prasa mająca okazję obserwowania dru- 
żyn ligowych odzywa się o Ognisku z uzna. 
niem. : OWAL я obędzie się bez pewnych dogodności, a Oto „Kurjer Lėdzki“ pisze m. in.: | re nabywać inoże tylko kosstech pac Ogólnie biorąc, Ognisko reprezentuje się czynku robotnika, 
wspaniale i dziwnem-się wydaje zajęcie przez — Zgoda, niech i tak będzie. Wypo- tę drużynę ostatniego, miejsca w tabeli z czynek należy się zarówno  czeladnikowi Opunktów". | RE piekarskiemu, jak i czeladnikowi rzeźnic- A oto co pisze „Republika”: | „„ kiemu. Niech sobie odpoczywają w święta. .. Drużyna wileńska pozostawiła po sobie Os atecznie ten czerstwy chleb i to niezu- jaknajlepsze wrażenie. Jest to dobry zespół „_ pełnie świeże mięso, nawet latem, może Aklasowy, rozporządzający młodymi i dużo nie są znów tak bardzo szkodliwe dla obiecującymi graczami. konsumenta. 
‚ МИтате walczą ostro ale fair, porusza- 1 nie poruszałbym całej tej 
ją się żywo po boisku, są wcale nieźle zgra- gdyby mi do rąk nie doszedł list ni, nie Or-wszują się jednak pod bramką. z mych czytelnikówhp. F. P, Walczyli oni równomiernie przez cały czas chciał na piśmie swą przygodą gry“. odzielič. 

Tyle prasa zamiejįscowa. Widač rzeczy= й :Ву%о to 16 grudnia, pisze mėj kores- k nikt nie jest płorokiem mw swoim pondent, Trochę znużony, wracam do do- 

go mięsa, wtedy gdy w dni powszednie jadamy i świeży chleb i Świeże mięso. 
— Trudno, mówi sie nam, . ochrona 

pracy—to rzecz święta. Niech obywatel 

sprawy, 
jednego 

który ze 
ze mną się 

  

a ldę ul. Młynową, bo mieszkam na 
TTT ONW LT PYT a arzeczu*, 

ОО НеРООНИ > „Przychodzi mi na myśl, że w domu 
nie mam chleba. Ponieważ jest już po óśmej 
wieczorem, więc zaniepokojony rozglądan 
się za sklepem, w którym mógłbym zasilić 
swe zapasy gospodarskie". 

„Szczęśliwie widzę w pobliżu 
Bułki". 

Zachodzę uradowany i 
kach taką ilość chleba, o który mi właś- 
nie chodzi, że starczyłby mi z całą pew- 
Het conajmniej do żniw przyszłego 
roku“. 

„Proszę o pół kiło „razowego* 
„- Proszę bardzo, brzmi odpowiedź 

sprzedającej, ale czy ma pan gdzie spra- 
wunek schować przed okiem policjanta? 
Jest już po siódmej, a od tej godziny ni 
wolno nam chleba sprzedawać”, 

„Niestety nie mam długich pół przy 
okryciu, nie mogłem więc zapewnić, że 
zdołam pakuneczek ukryć*. 

„ „Starałem się sprzedawczynię uspokoić 
usiłując  zbagatelizować jej żądanie". 

„Nic to nie pomogło. Oświądczyła m 
poprostu, że nie myśli narażać się na jproto- 
kuły policyjne i z racji „głupiego* pół kilo 
a: niema zamiaru, ani ochoty grzywny 
płacić”. 

prez. Ratyńscy, mec. Rożnowski Aleksander, 
Szymonostwo Renigerowie, Romanowiczowie, 
'Rymkiewiczowie, dyr. Edwardostwo Siemio- 
thowie, dyr. Świdzińscy, Szumańscy, Widaw- 
scy, dyr. Zygmunto stwo Zapaśnikowie. 
płk. dr. Zajączkowski, Janostwo Zelscy, mec. * 
Zmitrowscy, mec. Zagórscy. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance.  „Miria 
Efros". Dziś grana będzie w dalszym ciągu 
rozgłosna, wzruszająca do łez sztuka Gordina 
„Mirla Efros", która zdobyła sobie długotrwa- 
łe powodzenie. W roli głównej wystąpi zna 
komita tragiczka polska Wanda Siemaszkowa 
która codziennie jest przedmiotem entuzjasty 
cznych owacyj. 

—Teatr miejski w Lutni, Ostatnia nowość 
repertuaru tryskająca humorem i werwą do- 
skonala komedja Fodora „„Mysz košcielna“ u- 
każe się dziś po raz 8 w wykonaniu wybit 
niejszych sił zespołu z dyr. A. Zelwerowiczem 
w roli głównej. 

— Przedstawienia popołudniowe. Jutro o 
godzinie 3.30 p.p. w obu teatrach miejskich 
„odbędą się przedstawienia popołudniowe po „Oświadczyła mi, że chleba nie > 
cenach zniżonych. W teatrze na Pohiilance = > „Sen nocy letniej" — czarowna baśń fantasty da, natomiast służy bułkami, które jej 
czna W. Szekspira z muzyką Mendelsohna; w Wolno sprzedawać do Ii-ej w nocy”. ŚL 
teatrze miejskim w Lutni arcywesoła komedja „, „„CÓŻ miałem robić? — Jeść mi się Verneuilla „Fotel 47". chciało. Widok zasobnego w towar sklepu oncert poranek Paderewskiego. obudził apetyt. Kazałem przeto odważyć 
Jutrzejszy koncert poranek w teatrze Lutnia bułek. zę į Ч ‚ poświęcony twórczości fortepianowej I. Ра- _„ »№е тат pretensji ani do piekarni, 
derewskiegą zapowiada się niezwykle interesu Ani do wladz—bom nie glodowal. Ale, swo- jąco. Program wypełnią: wileńska orkiestra Ja drogą—czy nie jest śmiesznem, że szu- symfoniczna pod dyrekcją Adama Wyleżyń- kając chleba i znalazłszy go, musiałem ku- 
skiego oraz wybitna solistka Marja Swięcicka POwać bułki? Czy nie jest 'šmiesznem, že 
(fortepian). W programie: koncert fortepia Piekarz ma prawo sprzedawania w  pew- nowy, fantazja polska i in. Początek o godz. nych godzinach bułek a nie ma prawa 12 w poł. Ceny miejsc od 50 gr. sprzedawania chleba, wtedy, gdy zarówno ten'chleb, jak i te bułki ten sam prawdopo- 

co GRAJĄ W KINACH? dobnie czeladnik piecze? Czy, wreszcie, 
Wanda: > Biębilcala Tavńolka poważnym jest zakaz, który uniemożliwia Rlėijos | = Gzkech dj abi, ь nabywanie chleba tylko tym, którzy, tak 
Słońce — Tajemnica skrzynki pocztowej 

jak ki m3 AE Lae i EE 
е ak pan myśli, panie Mik 

na wielo ge Us S orzeł) | T Coja myślę?—ano myślę tak, jak Piccadilly -—W państwie 4 pan, że te wszystkie „zakazy* mało są ży- 
Holliwood—Złote piekło. 

jo smoka cjowe, co najwyżej, Że nam życie zatru- 
Lux — Pat i Patachon jako strażnicy 

wają: Mik, 
enoty. : KOYRORCWNESGZENAZA | 1 WDRERCTAJ MONOROWENŻ. 

WYPADKI I KRADZIEŻE Ч 
у i (e) „Nieopatrzny L biesjadnika. 05 WI i za dobę. Za czas od 24 POdCzas wieczerzy wigilijnej w jednem z ah da taa g r nio JO w Mieszkań przy ul. W. Stefanskiej 36 jeden z ! BYpadkóW winie: kradzieży 15, obecnych nazwiskiem Kotowicz będąc pija- 

zakłóceń spokoju 16, przekroczeń administra- 
cyjnych 38. 

ny spowodował wystrzał i ranił ciężko w 
brzuch szwagra swego Nieznalskiego, funkcjo 

— (c) Groźny pożar przy ul. Pańskiej, 73USZa policji śledczej w Tarnopolu. Stan 
W pierwszy dzień Świąt.w nocy w mieszka. 
niu Stanisława Jankowskiego przy ul. Pań- 
skiej 

rannego ciężki. | 
— (c) Mąż zastrzelił żonę. We wsi W. 

7 powstał pożar. 
gień który wybuchłr w chwili, gdy Jan 

Kolpienica pod Baranowiczami zmaria oneg- 
daj 25 letnia Marja Kucenowa. Jako przyczy- 

kowski wraz z rodziną był pogrążony we 
snie, dzięki łatwopalności materjału objął na- 

nę zgonu była podana gruźlica. 

tychmiast cały dom tak, że tylko dzięki przy 

Dopiero po pogrzebie, na skutek krąžą- 
cych pogłosek, władze zarzadzily ekshumację. 

tomności innych lokatorów 'spiących. zdołano 
wynieść z mieszkania w ostatniej chwili jedy 

zwłok i „oględziny lekarskie które doprowa 

nie w bieliznie. Mimo to Jankowski i jego 

dziły do ustalenia, że Kucunowa została za- 
strzelona. ; 

żona Helena ulegli poparzeniu. W ogniu zgi. , „Morderstwa dopuścił się mąż jej Piotr 
nął ich cały dobytek. Straty spowodowane po 
żarem wynoszą 3 tysiące zł. Pożar wybuchł 

z którym zmarła żyła w niezgodzie. 
Zabójcę aresztowano. Należy podkreślić 

z powodu nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 

że Kucun jest bliskim krewnym czekisty Apa 

— (c) Zamachy samobójcze. Z powodu 

nasewicza znanego z zabójstwa zastępcy Sta 
rosty (A Wybaęzo Kucharkowskiego. 

ciężkich warunków materjalnych usiłowali o. — (6). Wybuch natu. Onegdaj w dzień debrać sobie życie przez wypicie esencji octo W strażnicy KOP. ohilno w rejonie Iwieńca wej Zofja iMałachowska (Jerozolimska 44), Z niewyjaśnionych narazie przyczyn wybuchł 
Józef Bereznowski (Gajowa 7) i Jadwiga Nie STanat. ) DEE wiarówna (Legionowa 59). Desperatów шо Siła wybuchu była tak silna że odłamki kowano w szpitalach. eksplodującego granatu trafiły „ w stojącego — (e) Ujęcie złodziei. Na terenie drugie. za konem szeregowca Zawadzkiego raniąc go 
go komisarjatu p.p. zatrzymano zawodowego CIEŽKO w pierš. 3 : złodzieja Wincentego Rynkiewicza (Polocka  —— (€) Zasypany ziemią. Wczoraj rano w 4) który niósł rzeczy skradzione przed chwi Czasie robót kanalizacyjnych przy ulicy Wileń lą u' Bohdana Szymkowskiego (Tyzenhauzow SKici róg Ludwisarskiej osunęła się ziemia, ska 9). - zasypując robotnika Witolda Krupowieca. 

Taksamo na kradzieży w mieszkaniu Apo WYdobyła go straż ogniowa. lonji Staszewiczowej /(Ludwisarska 4) ujęto | RED Mera ze złamaną nogą ulokowano zawodowych złodziei: Arona Gorfajna i Bo. * Szpitalu żydowskim. 
rucha Rejcha (bez stałego miejsca zamie _ Wypadek miał miejsce przy robotach pro- szkania.) * wadzonych przez przedsiębiorcę ale 

— (c) Ładny listonosz. W dorożce Bole. . —(©) Włamanie do Opieki Społecznej. sława Matusewicza (Niedzwiedzia 15) nie. PISTWSZY dzień świąt do lokalu Opieki Spo znany listonosz zostawi.ł 114 listów. iecznej Magistratu dostali się złodzieje, któ- Matusewicz powiadomił o tem policję. rzy najprawdopodobniej usiłowali rozbić znaj 
— (c) Wypadki samochodowe. Na ulicy duiaca Się w lokalu kasę ogniotrawłą licząc Piłsudski ego przewróciła się taksówka nr. 45 7“ ca tam większą sumę pieniędzy. 

Jedna z pasażerek Jadwiga 'Wojtkiewiczówna pó i ia spłoszeni i nic nie wskórawszy mu 
(Wiwulskiego 49) doznała ciężkich obrażeń “©Н Salwować się ucieczką. į 

i została: przewieziona do szpitala żydowskie , кО ©) Samobójstwo. W szpitalu na An- go, zaś dwie jej koleżanki jedynie zewnętrzne tokolu „ulokowano referenta starostwa bara- obrażania; ю nowickiego Józefa Korzełowskiego, który z 
Autobus 14410 przejeżdżając ulicą Zamko Eo nieporozumień rodzinnych usiłował uderzył Malwinę Katkowską (Zamkowa P?Pełnić samobójstwo strzelając sobie w pierś 

szyld: 

widzę na pół- 

wą 
15) która uległa złamaniu nogi. „ „s _(Y) Wóz pod kołami Na prze — (e) Błakający się koń. Na uicy Wiłko jężzie kolejowym na drodze Kurzeniec — mierskiej zatrzymano błąkającego się konia Pohdanowo pociąg idący z Wilejki do Krzy wicz najechał na furmankę, którą powracał do domu zupelnie pijany Andrzej Sołomach z 

Bohdanowa, liczący lat 66. Sołomach doznał 
potłuczenia głowy i ma odciętą prawą rękę w ramieniu. Wóz został doszczętnie rozbity, 
koń wyszedł cało. Rannego umieszczono w 
szpitalu w Wilejce. 

nieznanego pochodzenia. 
(c) Postrzefenie awanturnika. W dn. 

piwiarni Czernika (Legionowa 97) 

(Malinowa 15) wywołał awanturę co spowo 
dowało że usunięto go z piwiarni. Po pew- 

wrócił i począł de 

dratowicza w nogę.
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OFIARY. 
Nauczycielstwu szkół powszechnych m. 

Wilna, którzy złożyli 46 zł. na moje ręce za- 

miast wieńca na grób męża mego ś. p. Bro- 

nisława Chłopickiego, byłego inspektora szkół 

powszechnych (składam serdeczne Bóg Za- 

płać. Kwotę złożoną przeznaczam na szkołę 
powszechną dzieci grużlicznych do dyspozy- 

eji zrzeszenia komitetów Rodzicielskich szkół 
powszechnych. т 

Halina Chłopicka. 

Lista osób, które złożyły ofiary na bibljo- 

teki Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. zamiast 

życzeń noworocznych: Panowie: Bohdan 

Szachno 300 zł. Tadeusz Kiersnowski 500 zł. 

Stanisław Trzebiński 30 zł., Stanisław Herma- 

nowicz 5 zł. Drukarnia „Zorza* 10 zł., dr. 

Brokowski 10 zł. państwo Kowalscy 10 zł. 
Piotr Hermanowicz 5 zł. , 

Zamiast wizyt świątecznych i noworocz- 

nych — na związek Połaków Ziemi Kowień- 

skiej Adolf Babiański zł. 5. SW! 
Zamiast wizyt i powinszowań šwigtecz- 

nych i noworocznych 15 zł. na najbiedniej- 

szych generał Stefan Mokrzecki. : 
“Wii B. Sarneccy zamiast wizyt i powin- 

szowań świątecznych i noworocznych na 

szkołę ociemniałych dzieci zł. 5. 
Kpt. Siwkowski, kpt. Gęsior i por, Szym- 

czyński zamiast życzeń świątecznych ł nowo- 

rocznych składają 20 zł. na rzecz schroniska 
im. Marszałka Piłsudskiego dla dzieci obroń- 
ców Wilna. 

Na Żłobek im. Maryi zamiast powinszo- 
wań świątecznych :Zygmuntostwo  Ruszczy- 

cowie 20 zł. 
Zamiast życzeń świątecznych i Noworo- 

--znych Dowódca i korpus oficerski 3-go Batal 
jonu Saperów wileńskich składają na Dom 
wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego w Wilnie zł. 15. 

Urzędnicy Okręgowego i Miejscowego U- 
rzędu Miar w Wilnie zamiast życzeń noworo 
cznych składają ofiarę na budowę Domu Dzie 
cka z. Wileńskiej im. Marszałka j. Piłsudskie 
go w sumie zł. 18 a mianowicie: Sasinowicz 
Józef 5 zł., Hermanowicz Wincenty 5 zł. Wy 
zgo Władysław 2 zł. Rodziewicz Jan 1 zł., 
Buczyński Józef 1 zł, Możanowicz Edward 
1 zł, Sokołowski Hipolit 1 zł. Żebrowski Al 
bert 1 zł. Szymański 1 zł. 

Zamiast wizyt i powinsz owań świątecz 
nych niżej wymienione osoby złożyły ofiary 
na schronisko dla dzieci grużlicznych im. ję- 
drzeja Śniadeckiego: inż. A. Przygodzki — 
5 zł. inż. Dacenko 5 zł. j. Szatrowski 5 zł. 
A. Imieniński zł. 5 
K. Imieniński 5 zł. P. Godlewski 4 zł. W. 
Korkuć 1'zł. Leniewski I zł. oraz pp. urzędni 
cy Okr ęgowej Dyrekcji Robót Publicznych 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego z. 17— 
razem 48 zł. 

Apolinara lżycka Hermanowa na szkołę 
ociemniałych dzieci 5 zł. 

P. Wisłocki dla schrowanej kobiety z 
czworgiem dzieci, Piotrowskiej Marji eksmito 

SZ z ul. Trwałej 7 zł. 2 
dalszym ciągu na choinki dla dzieci w 

szkołach Macierzy złożyli Tadzio i Ryta Kazi- 
mirscy 10 książek. Księgarnia Św. Wojcie- 
cha 16 książek. Szkoła 24, oddział 2-gi, za- 
bawki, cukierki i zł. 1.67. Szkoła 24 oddział 
1 z. 2.15 
Ill-ci kurs im. Ad. Mickiewicza 6. zł. 70 gr. 
Pani Aniela Sztrallowa pierniki. 

Wszystkim ofiarodawcom zasyła w imie. 
niu swej dziatwy Polska Macierz serdeczne 
„Bóg zapłać”. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 27 grudnia 1929 r. 

Papier. procentowe państw. 
5 proc. Pożyczka Premj. ser. II 1926 r. 

5 dol. w złotych 67 

Listy zastawne. 
4ipół- proc. Wil. Banku Ziemsk. Zł. 100 zł. 

w złotych —-52. 70 52,20 

Akcje. 
Wil. Bank Ziemski- zł. 150 w złotych za 

jedną akcę 167 — 169 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

s Ło w 6 

  

gpólnika przyjmę z kapitałem 10— 
25 tys. zł, do interesu handlo- 

wego, prosperującego od 1928 roku, 
prowadzonego na zdrowych zasadach 
handlowych, o prawidłowej księgo- 
wości. Potrzebny kapitał dla obrotu, 
pożądana jest współpraca. Reflektuję 
na spólnika bezwzględnie uczciwego. 
Pożądanem jest kupiec w starszym 
wieku, doświadczony, energiczny i 
zamiłowany w handiu, ewentualnie 
przyjmę spólniczkę. Łaskawe zgło- 
szenia do Ajencji „Polkres“, Wilno, 
ul. Królewska 3, tel. 17-80. —2 
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NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 

KINO-TEATR Dziś! Cudo-sensacja 

66 

„HIELIOS nej bogini ekranu | 
Wileńska 38. Śmiertelny skok pod 

5 gwiazd w jednym filmie! 

Wstrzasający dramat erotyczny p'g głośnej powieści H. Banga. Śmiertelna walka o miłość i życie. W roli głó: 

wszechświatowa!    CZTERECH DJABŁÓW 
ANETT GAYNOR. R eżyserja genjalaego F. MURNAU. Sceny o szalonem napięciu nerwów 
kopułą cyrku: Początek seansów o godz. 4-ej 6, 8 i 10-ej 
  

  

KINO-TEATR _ Dziś Arcydzieło e 
„HOLLYGOOD" ZŁOTE PIEKŁO 
Mickiewicza 22. Specjalna ilustracja muzyczna! Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

    

  

popei najnowszej produkcji słynnej wytwórni METRO GOLDWYN-MAYE| 
< W roli głównej niekoronowana królowa ekranu DOLORES DEL RIO i KAROL. 

DANE (SLIM), znany z obrazu „Wielka Parada". Dziesiątki tysięcy statystów! 

  

Jutro i dni następnych. Największy przebój kinematogratji polskiej w bieżącym sezonie. 

TAJEMNICA $KRZYNKI POCZTOWEJ 
Według scenarjusza J. Relidzyńskiego. W rolach głównych: Marja Boyda, lza Bellina, Stanisława 

I 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

27 grudnia 1929 r. E moj napoj KOLOSALNV SUKCES! В | Kino - Teatr 
Dewizy i waluty: a Es z FALSYFIKATAMII B Karlińska, Lindortówna, Jerzy Marr, józef Węgrzyn, Bolesław Mierzejewski, Aleksander Zelwego- 

Trsoz, Sprz. Kupno iai wn ŻY wicz i inni. Fascynująca treść—genjalna gra. Akcja rozgrywa się na tle przepięknych krajobra- 

Dol 8,88, 890, 8g6, @ W celu ochrony przed taisyiikatami B Słońce" zów w Warszawie, Poznaniu, Krynicy i Paryż 
DAY. a weż sa» mego słynnego orzeźwiającego na- В 2 у w › M Ynicy, I DAYS 07 : 

Belgia 124,61, 124,92, 123,30 4 poju znanego dotychczas pod nazwą Codziennie od godz. 12 poł. do godz. 4 wiecz. specjalne seansy dla młodzieży i dzieci po ce- 
Kopenhaga 238,80, 239,40, 238,20 (i „SINALCO* ten sam napój ukaże się B ul. Dąbrowskiego5 | nach zniżonych. Prawdziwa uczta dla Jacki ludożercć (Mały Robinson 
Budapeszt 156,00  156,-- 155,64 „pod FRUID* UB bywalców kina. Wielkie arcydzieło filmowe achie u ludożerców Cruzoe) 
Holandja 359,30 360,20 35840 @ Žą Sk R B 10 aktów nadzwyczajnych przygód małego rozbitka. W roli głównej genjalny i nieporownany 
Londyn 43,43, 43,54, 48,325 g tylko „FRUID Borusztejna B Jackie Coogan. 

G ks zło pas lewis we(i jo ,9. 219,55 : 

Paryż 35,06,5 _ 35,15, 34,98, TE obszaru 40 ha, z nowemi zabudowaniami wpo- | S58%% MEREMESCZECH pł) ZWRIE ZK KAMA 
Praga 26,40. 26,47, 26,34,5 Foiwark bliżu Wiina sprzedamy z dopłatą 18.000 zł. id LEKARZE R LOKALE gaRvRWAR | 

Szwajcarja: 173,06, 173,49, 172,63 Uwaga gauti losoyi Wilenskie Biuro Komisowo - Hanal. Mickiewicza 21, tel. 152 | g iz я RÓŻĄ E 

Bukareszt 23125 55151 аВИЫ на aneajas aeislieains lai r DOKTOK | SRO > 
Stokholm 240,22, 20,82 239,62 Šešios KAROL RIŚLER ou l i ! obszaru 150 ha z bardzo ładnemi zabudowaniami |- @ иьп“щшв Pokój MAWAAWE 
Wieseń 125,30, 125,61 124,99 nystępujące miasta województwa lai? sprzedamy za 10.000 dol. odległy do Wilna 50 klm. ° iecja, Przedsi. hi | 

West“ 155,57 16574 155,i7 Wilelskiego: Dnia 26i 27.XH. Wilno wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. L weżozyczne, p nast: a orstuo 
i Ę s sarządów ; wenna, e . cyjne „Robas | 

Włochy 46,58 46,70 46,46 ode AW Lidę i AE. moczowych, 4 9 | Zakretowa 7 m. 8. B _ zdolnych 

Marko niemiecka 213,13, Grand Hotelu. Ludzie zdolni i powa Ddd w dzierżawę tolwark 200 ha wpobliżu st. kol. ==], od 5—8 wiecz. == AQENTÓW i agentek. | 

Gdańsk 173,71. žni znajdą intratne zajęcie. amy za 700 pudów tenuty drierżawnej Elektroterapja p k 2: Zgłosić się do biura | 

Pani ы pierwsza i najstarsza w Polsce In- Wileńskie Biuro Komisowo - Haadl. Mickiewicza 21, tel. 152. (diatermja). Е OKOJ rs 3, od z | 

apiety. procentowe stytucja sprzedaży ratalnej obligacyj uży, suchy, ciepły,” * P+ P+ = | 

Pożyczka inwestycyjna 119.—. Prem- a państwowych З Tod TIRa JE GOST z Kobieta-Lekarz oe > wygo- о " ! 
4 = i ochodowe i ty o właszego użytku po- dami, oddaje się so- arażu Opala- 
sę powo oną Ry! sk dnie | 0 Powszechny lakłań Kródytowy Domy I Willie siadamy w większej ilości do sprzedania kr. Zaldowiczowa lidnemu mężczyźnie, YY nym do wyna- 

fówa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,50. 8 proc. Sp. z ogr. por. Wiłeńskie Biuro Komisowo - klandl. Mickiewicza 21, tel. 152. KYSZNE, NARUSE Portowa 23 m. 24. įęcia > stoiska nt | 

L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- we Lwowie pl. Marjacki 6 — 7 -0 SD й 09/_ лан A SRS EI RITA SO ody osobowe. 
OCZOW. |. wiatło elektryczne, 

528. > m REJ z. demakki AEG Be żadnych Kosztów załatwiamy lokaty w rožnych į | 94 12--2 1 04 4—6, й POS ABY E woda, „o na 
8 proc warszawskie 67,50.5 proc.warszaw- 9%%040040904000002000090000000G66 Z sumach, najpewniej zabezpieczone uł Mickiewiczs 24, i ` 'тіе]зсц. Dowiedzieć 

śni 52.— 8 proc. Łodzi 62,25. 10 proc. „ Wileńskie Biuro Komisowo - kiandl. Mickiewicza 21, tel. 152. te', 277, WZTRKOWOWM MWK SIĘ: ui. Królewska 6 

Rako sa tu sce TAŃCÓW zai zaa Gu B.A Dektęr Medycyny" Akwizytorzy- kl sich. |" 
AAA » w UVS j й ś 

sana mas as SESI aud Guess E мо оНЫ AlE SĘ zone i 41. oc. poż. konw. Warsz. айс z Warszawy. ® 
5025 4 1 p proc: warśi. śl, „Kalisz 57 Wielka 25 m. 1 Informacji od godz, 5 Bezsprężarkowe Slipki Diesel i zo aoaa e RSE z GUBY 

8 „ T. K. Przem. Po = — iecz, asd ytetu S. B. PE lego 79, wiec a do mocy włącznie 1500 KM dia každego ruchu. Choroby" skdzne I Olo ia NOE 3 оо A | 
RZ A ryczne,  przyjm.: i 

. GDAŃSK, Werftgasse 4: od 5-7, ul. Ропожа 06 Upraszamy o ”ygubioną książkę 

a W. JUREWIEZ WARSZAWA. Jęsme 11 dm" | o=zzasawienie  gwego Ż., wojskowa. wyg. 
ank Polsi ——  . Powszechny i i m. 5, tel, 99-1 „Bi p NV. Każe LQ. k S Spółek Zarobkowych były majster firmy ŁÓ D. Ža die S EEE WE Ogłoszeń E. Sobola, Święciany w r. 1921, 

78.50. Puls 8.50. Elektrownia w 5Dąbrowie Paweł Bure* GDA ORO kas J SA Wileńska 22. z GL ь ціів‘:Ёі A 
60. Cukier 27.00 Cegielski 49,—. Mo- : ; POZNAŃ i irygiańca,  unieważ- 

a ae ao Bugo Kia toi m Soreimo В НН/ @ Rzadca si So 
arachowic 175 — — w „, obrączki A RAKOW, Wi j. i i 

—80. Parowozy 20. Węgiel 71,25  Paro- czy. Gwarantowana  naprawaj tel. 8040 | 13 R. a braktyką i "Gobremi Z, zwolnienia b 
wozy 20, —. Borkowski 850 Spiess 105, zegarków i biżuterji po cenie KATOWICE, u. Wita ; Gabinet referencjami  poszu- na imię Nowika » 
Lilpop 37.50 B. Zachodni 81. Ki za przystępnej. Stwosza 3, tel.27-10. Racjonalnej Kosme- kuje posady w mająt- Bronislawa,wieś Giej- | 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i 
95—. Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,— 
Rudzki 28,50 Haberbusch 105. Bank Hand- 
łowy—119. Wysoka 145 Majewski 60 

Szucunek kamieni — bezpłatny. 

| WILNO, Adama Mickiewicza 4.| 
  

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w: 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

ET w dniu 3 IX 29 ę, 
10650. A. 1. „Cepełowicz Idel* w Łużkach, pow. Dziśnień. 

skiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel Ce- 
pelewicz Idel, zam. tamże. 

e 10651. A. I. „Cepelewicz Berko“ w Łużkach, pow. Dziś- 
nieńskiego, sklep spożywczy i innych drobnych toyarów. Firma 
istnieje od 1924 roku. Właściciel Cepelewicz Berko, zam. tamże. 

16052. A. |. „Cozel Karolina" w Rakowie, pow. Mołode- 
czańskiego, jadłodajnia. Firma istnieje od 1928 Sj UAE 
Cozel Karolina, zam. tamże. 

10653. A. I. „Chawkin Ita* w Głębokiem, pow. Dziśnień. 
skiego, sklep spożywczy. Firma istanieje od 1926 roku. Właści- 
ciel Chawkin ta, zam. tamże. 

10654. A. I. „Chorąžycki Gecel'* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep apteczny. Właściciel Chorążycki Gecel, zam. 

22 tamże. 
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„Mademolselle le docięnz" 
Przed wojną. 

Z Holandji Anna-Marja przedostała 
się do Anglji, stamtąd do Francji i znów 
do Berlina. Lecz nie chciała dłużej po- 
zostawać w kraju, rozpoczęła dalsze 
wędrówki po Włoszech, by znów wró- 

"cić do Paryża. Ukazanie się jej w Pa- 
ryżu przeraziło głównego agenta nie- 
mieckiego Pissara. Istotnie był to z jej 
strony krok bardzo ryzykowny. 

Wojna wisi w powietrzu... Dziwna 
cisza, jak przed burzą, panuje na uli- 
cach Brukseli. Anna Marja jako siostra 
miłosierdzia notuje i przesyła olbrzymi 
materjał informacyjny. Poznaje dobrze 
Liege, plany mobilizacyjne, ma wszę- 
dzie znajomych, umie dotrzeć do tajem- 
nic stanu. Zapomina o grożącem co 
chwila niebezpieczeństwie spotkania z 
Renee Ostenem. Gdyby zrobiono rewi- 
zję nie mogłaby się bronić ani tłoma- 
czyć — wszystko byłoby jasne, gdyż 
nie miała czasu maskować, szyfrować i 
kryć się. ( 

tat W areszcie u swoich. 

W nocy z 2 na 3 sierpnia niemiecki 
patrol zatrzymał niedaleko granicy mło- 
dziutką kobietę. Pa zrewidowaniu jej, 
aresztowano pod ciężkim zazrutem. 

— Jako szpiega będzie sądzić pa- 
oznajmił oficer 

sztabu, do którego  przyprowadzono 
Annę-Marję. 

— Idjota, — rozgniewała się „Mar 
demoiselle le docteur'. — Trudno rze- 
czywiście była domyślić się, że jestem 
szpiegiem! — Naturalnie, że jestem 
szpiegiem, ałe niemieckim! 

— Znamy się na takich kawałach! 
— mruknął oficer. 

| — Więc zadepeszujcie zaraz do Ber 
lina, do generalnego sztabu, że zatrzy- 

10655. A. I. 

2238 — VI 

Ilutowicz przy ul. 
2239 — VI 

2241 — VI 
n 

42 — VI 

pan nie chce sam dostać się pod sąd. 
Oficer zadepeszował, a Annę Marję 

zatrzymał w areszcie. Po paru godzi- 
nach do sztabu podjechał samochód, 
wiozący pułkownika ze sztabu general- 
nego. Nigdy jeszcze oficer, który za- 
trzymał w areszcie Annę-Marję, nie miał 
takiej ostrej nagany, jak tego dnia: 

— Powinien pan był przywieźć ją 
natychmiast! — krzyczał pułkownik. — 
Każda godzina jest dla nas niezmiernie 
ważna. 

Na zasadzie wiadomości dostarczo- 
nych przez Annę-Marję, zmieniono plan 
wtargnięcia do Belgji. Mattesins był 
dumny ze swej pupilki. 

Rozstrzełanie Kudoianisa, 

W 1916r. „Mademoiselle le docteur'' 
znów jest w Paryżu. Francuski kontr- 
wywiad wyznaczył 500.000 franków za 
złapanie jej. Aby móc dostarczyć ze- 
brany materjał da Berlina, Anna-Marja 
poświęca jednego z agentów — Greka 
Kudoianisa. Wysłała go z kompromitu- 
jaącemi dokumentami do cukierni # @а 
skierowania policji na fałszywy ślad, 
zawiadomiła anonimowo policję. 

Grek został aresztowany, a Anna- 
Marja uciekła do Szwajcarii. 

Historja aresztowania i rozstrzela- 
nia agenta jest jednym z najdramatycz- 
niejszych momentów w życiu „Made 
moiselle Ie docteur“. 

Idąc na egzekucję Kudojanis mówił 
do prowadzącego go oficera: 

— Zginąłem przez kobietę. Jest nie 
zwykle piękna, ale rozum i energja 
przewyższają w niej piękność. Nie mo- 
głem uwolnić się z pod jej. wpływu... 
Ona pracuje nie dla pieniędzy, lecz z 
oddaniem sprawie. Życzę panu, żeby 
pan nigdy nie spotkał takiej kobiety! 

3 rue Francois I. 

10656. A. I. )ОУ 
Brastawskiego, apteka, Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 
Ciechanowiczowa Marja, zam. tamże. 22 1 

„Charmac Josiel* w Konstantynowie, gm. Łu- 
żeckiej, pow. Święciańskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Charmac jJosiel, zam. tamże. 2243 — VI 

„Marja Ciechanowiczowa* w Widzach, pow. 

10405. A. 1.„Jankiel Ilutowicz* — samoistna dostawa mię- 
sa dła wojska. S—ka firmowa w Lidzie. | la | 
mięsa i sprzedaż takowego władzom wojskowym. Siedziba 

Lidzie, ul. Zawalna 15-a. Spółka istnieje od 1 stycznia 1929 r. 

Wspólnicy zam. w Lidzie: Jankiel Ilutowicz — przy ul. Zawał. 
nej 15—a, Morduch Koszczański, przy ul. Sadowej 5, Zacharja 

Dostawa dla wojska 
w 

Rajnesa II i Aron Kamiański przy ul. Suwal- 

skiej 10-b. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 23 

kwietnia 1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
wszystkich wspólników, Weksle, czeki, wszelkiego rodzaju umo- 
wy, zobowiązania, korespondencje handlowe, pienipotencje 
imieniu spółki podpisuje pod stemplem firmowym о 
wspólnik Morduch Koszczański. Natomiast odbiór korespondencji 
pocztowej, zwyczajnej, pieniężnej, poleconej, odbiór towarów ze 
stacyj kolejowych, komór celnych, 
odbiór telegramów, przesyłek z poczty i telegrafu może doko- 

ać każdy ze wspólników podpisując pod stemplem firmy. 
ażdy ze wspólników ma prawo reprezentować spółkę przed 

wszelkiego rodzaju władzami 

w 

jeden tylko 

kantorów przewozowych, 

i komunalnemi. 
2220 — VI 

państwowemi 

miec na terenie Francji. Wiadomości 
przestały nadchodzić do Berlina. Na Kó 
n'ggretzerstrasse panował niepokój, 
trzeba było koniecznie przedsięwziąć 
coś stanowczego. 

— Jadę do Paryża! — oznajmiła 
„Mademoiselle le docteur'* Mattesinso- 
WI. 

Po raz pierwszy szei nie chciał się 
na to zgodzić. Niebezpieczeństwo było 
zbyt oczywiste. Ale Anna Marja nie na- 
leżała do ludzi poddających się cudzej 
woli, uzyskała wkońcu zgodę i gdy zja” 
wiła się w gabinecie szefa, Mattesins 
krzyknął ostro: 

— jak mogłaś tu wejść, kto 
wpuścił? Kim jesteś? 

I dopiero po kilku minutach poznał 
w przebraniu swą najzdolniejszą  po- 
mocnicę. Stała przed nim wiejska dziew 
czyna, ruda, w wydeptanych butach, z 
twarzą nawpół - idjotyczną. 

W tej postaci ukąpała się w Paryżu 
i zaczęła szukać pracy. Mówiła, że by- 
ła służącą u bogatych Anglików, którzy 
wrócili do Anglji, sama pochodziła z 
Normandji. W świadectwie poprzedni 
państwo napisali. że była staranna, ucz- 
ciwa i pracowita. W biurze zapropono- 
wano jej kilka posad, ale wiejska głup- 
taska wahała się. Była podejrzliwa i 
nie ufała biurowym posadom. Chodzi- 
ła sama i w rozmaitych domach propo” 
nowała swe usługi. Tak doszła do Nr. 
3 przy rue Francois I. To był cel wę- 
drówki Anny-Marji. 

Tutaj mieściło się ukryte biuro fran- 
cuskiego kontrwywiadu dla walki z 
akcją szpiegowską Niemiec. 

Woźny wzruszony bezmierną głupo- 
tą, malującą się na twarzy proszącej o 
pracę dziewczyny skierował ją do biu 
ra. Zaproponowano jej mycie podłóg, 
sprzątanie, za niewielkie wynagrodze- 
nie i mieszkanie. 

Cztery tygodnie „Mademoiselle le 

cię 

wi 

  

LWÓW, Podleskiego 7, 
tel. 48-88. 

LUBLIN, Krakowskie 
Przedmieście 56 m. 8, 

RÓW 
tel. 

m: 12, tel. 8:84. 
Odznaczone zostały na Powszechnej Wystawie Krajowej w 
Poznaniu medalem „Grand Prix* i wielk m medalem złotym. 

WORRAOSZORECDA20 O WRTWRORK WT ŁBRAL KORG GERE NORIU 

tyki Leczniczej. ku. Przyjmie pracęstuny, go. Holszań- 
Wilno, jako kawaler, Poczta skiej, pow. Oszmiań- 

Mickiewicza 31 m. 4. Punżany, Michał ski, unieważnia Się; 
Uodi kobiecą kon- Kraus, tel. Punżany —н 

el. 9-62, | serwuje, dosko- agencje. —TPrOSZE o zwrof 
„, 3-go Maja 50, nali, odświeża, usuwa BV A A И 7: soviten wynagro- NE, 

300, | oskay l braku dzeniem książeczek P. 

AOPKO | SPRZEDAŻ LNO, Jagiellońska 9 Sztuczne opalenie ce- K. O. Nr 690168, oraz. 

BAWAWEE 

    

      
   

  

se | tapieś ša Seria B 03478 

sm rezjomalnej: wojskowe, które zna smetyki racjonalnej. dawały się w Kaladė) 
  

  

Codzienni: „10—8 Е 
у . ШЁ‚М{ P. 43 | i nową kz |Skradzionej mi w po- 

Ą iq mienicę o |ciągu osobowym Wil: 
Uwadze urzędów pocztowych, banków Urod KOBIECĄ | 12 mieszkaniach, 3 | 10— Warszawa dnia 27 

i notarjuszów! konserwuje, | sklepach, w pierw- |b. m. o godz. 18.30. 
3 doskonali, odświeża. | szorzędnym punk- | Adres w Wilnie Ho- 

ZGUBIONO WEKSLE dnia 24 b. m. między 6 — 7 wiecz. na | usuwa braki i skazy,| cie, sprzedamy nie- | tel ltalja, lub w War- 
rogu Mickiewicza i 3-go Maja. 4 weksle 1) fwystawca Fabry- | Regulacje i trwałe| drogo z dogodnem |Szawie Targowa 39 
ka konserw „Delfin* w Wilnie, płatny 3 lipca na sumę 1 przyciemnianie brwi.| rozterminowaniem |m. 38. Rządziūski- 
zł, 2) wystawca f bryka konserw „Delfin* w Wilnie płatny 3 | Gabinet Kosmetyki] Dom H.-K.„Zachę- | Dyskrecja zapewnio- 
lipca aa sumę 800 zł., 3) wystawca Rozenwald w Warszawie | Leczniczej „CEDIB*| ta* Mickiewicza 1, |na: Odnośne zastrze- 
płatny 28 marca na sumę 150 zł. Te 3 weksie na zlecenie % Hryniewiczowej. | tel. 9-05. —o |żenia o niewyplacie 
N. Bonder w Warszawie oraz weksel wystawca H. Widawski ielka 18 m. 9. Przyj. a POCZYNIŁEM. re 
Łódź, płatny 15 marca na sumę 70 zł. Uczciwego znalazcę | od g' 10—7. r 
uprasza się za większem wynagrodzeniem dostarczyć: ul. 3-g0 

Е Maja d. 1 m. 9, tel. 18-11 i 1073, a 

wyżej podane weksle bez żyra Samuela 
Amdurskiego będą nieważne. 

  

  

EE nzaszjr į 
  

Ponierajcie l. 
Wkrótce okazało się, że Normandka 

jest najgłupszą i najbiedniejszą ze 
wszystkich służących to też chętnie za- 
stępowała koleżanki w ciężkiej pracy 
dyżurów nocnych, wzamian za małą o* 
płatę. 

Ciężka to była praca ' wątłe siły 
Anny Marji odmawiały posłuszeństwa. 
W owe to noce bezssenne przyzwycza 
jała się do morfiny, która umożliwiała 
pracę nad siły. 

Wniedzielę w nocy dyżurował zwy 
kle jeden tylko podoficer. Anna - Marja 
zaprzyjaźniła się z nim. Na czwartą nie 
dzielę uczesała się starannie, riapudro- 
wała się i włożyła ładniejszą suknię. 
Podoficer był zdumiony. Jak mógł on 
dotąd nie zauważyć że była taka ład- 
na? Smiejąc się przyciągnął ją do sie- 
bie. Nagle poczuł na twarzy wilgatną 
chustkę słodki zapach załaskotał jego 
nozdrza i stracił przytomność... 

„Mademoiselle le docteur'* porwała 
z biura cały spis agentów francuskich 
nie tylko w Niemczech, ale i w krajach 
neutralnych. 

Rano rozesłano telegraficznie ryso- 
pis zbiegłej dziewczyny - szpiega. Ale 
Anna Marja zdążyła przejść szwajcar- 
ską granicę po nieznanej dróżce gór- 
skiej. Za nią pozastały trzy trupy — 
trzech żołnierzy straży  pogranicznej, 
zabitych przez nią wystrzałami 

W Barcelonie 1918 r. 

Mattesiųs patrzał z rozpaczą na 
ginącą pod wpływem morfiny kobietę. 
Przestała jeść, jedynem pożywieniem 
były dwa jajka dziennie, podsmażony 
chleb i szklanka czerwonego wina. 

Niemcy zorganizowali nową agen 
rę we Francji, ale robota nie sz”. tr” 
Marja zdecydowała się na nową por 
dróż. Była to jej ostatnia przygoda. 

Wiosnę 1928 r. znalazła się w Bar- 
celonie, podobno przybyła tam w łodzi 

W. ciągu- 1916 i 1917 r. władzom docteur* myła i szorowała z właściwą podwodnej. Zjawiła się tam, jako boga 
‚ @< › ‚ trzy- francuskim udało się prawie zupełnie jej narodowi skrupulatnością i pedan- ta Amerykanka, która przywiozła ze so- 

mališcie 'agenta „1 414Ai6G“, ješli zlikwidowač akcję wywiadowczą Nie-terją. : bą duże kapitały zebrane w Argentynie 

Ainszerka Smiałowska 5 "we wszystkich aptekach i 
oraz Gabinet Kosme- składach aptecznych zńanego 
tyczny usuwa zmar« 5 Środka od odcisków 

Ianas moż K. B Prow, A, PAKA. 
ISO ATS IZ S EET ROA. 

rxajki, daniė wlo- 

Koniec życia. { 

| 
i 

! 

} 

sów. Mickiewicza 46. 

Gdy Anna Marja ukazała się przed! 
ttesi'sem, nie mógł on ukryč wzru- 
nia. Pewien był bowiem, że jego po | 

mocnica nie żyje. Wiadomości, przywie ; 
zione przez nią nie były pocieszające, 
zaczynała się przegrana Niemiec. } 

Podpisano pokój i „Mademoiselle do 
cteur'* straciła cel życia. Mattesinss е 
jechat do Wegier, potem do Rosji, by 

: w armji Wrangla i z Krymu wzywał do /, 
Zdradziecka zapałka. siebie Annę Marję. Lecz ona odmówiła ) 

Delegacja odwiedzała dziesiątki la stanowczo. Ponura i samotna siedziała 

zaretów, pozostawiając wszędzie pie- w Berlinie, całemi dniami wpatrując się | 
niądze i podarki. Wreszcie przybyły mętnym. wzrokiem w jeden punkt, Pod r 
nad Marnę. Dnia tego przywieziono trzymywała ją tylka morfina. Pieniędzy 

właśnie nowy transport rannych. Par już nie miała prawie. 7 

nie z delegacji chodziły po salach po- . Ten sam oficer, który przywiózł 

magając personelowi, który nie mógł Winanky do Masttesinsa, wystarał się 
nadążyć w nawale pracy. dla Anny Marji o większą sumę pienięż * 

; MAREA. „ Przynósł ją, mówiąc: ы 
I oto stało się to, co w kinie wy- ną RY 8 j 3 

dawałoby się nieprawdopodobnem zda | Ra 2 Sc COR. twaž 
rzeniem, a w życiu jednak było rzeczy- KA owiązek zaopiekować się pa 

wistością: jeden z rannych oficerów “į “si и й © 
chciał zapalić i prosił o podanie mu za | oł - Marja nie e. na 

pałki. Anna Marja zapaliła zapałkę, lecz W ni y + ® PO. p 
w chwili gdy podała ją oficerowi, ranny 2 p aoWockc 9, śle niej Ka 

EE nie. na i kokaina zrobiły swoje: Anna - Ма 

WY s" ja zwarjowała. 
Był to Rene Osten, Belg, który już W szpitalu. 

po raz drugi usiłowała wydać w ręce a i f 
policja kobietę, która go tak boleśnie „ Odwieziono ją do domu warjatow 
zawiodła! Drzwi szpitala zamknęły się za nią . 

zawsze. — Znam ją. — krzyczał dalej. — z S U 
To niemiecki szpieg „Mademoiselle le Žyje tam dotąd jeszcze. Utrata 

mu wpłynęła na jej wygląd. — stracie docteur“. у Ё А 
Zbiegli się ludzie, doktorzy, siostry Zupełnie wyraz ludzki. Bezmyślnie, tęt 

miłosierdzia, zaczęli go uspakajać, są. PO patrzy przed siebie, nikogo nie pr 
dząc że bredzi. Dama z hiszpańskiego Znale, z nikim nie rozmawia. Lecz cza 
Czerwonego Krzyża nie może być szpie SS" Wpada w kn wtedy trudno ją 
giem. Ale Anna Marja wolała zniknąć, Spokoić. Anna - Marja krzyczy, w 
korzystając z zamieszania. Ucieczka Wia nazwiska, daty, nazwy miejsc 
była bardzo trudna. Kilka razy pogoń Cl: Žąda by, R Kudnianisa... 

była bardzo blisko. Okrw awiona, ran „ Wreszcie uspakaja się i płacze, c 
na i wyczerpana, padła nieprzytomna "" ię 0 jedno słowo, 
na drodze za granicą niemiecką, gdzie | || Winanky, Winanky... 
znalazł ją patrol wojskowy. (Koniec) 

A! 
  

dla niesienia pomocy rannym. 
Przy energji, z jaką zabierata się do 

rzeczy, wkrótce zorganizowała całą de wy. 
legację z siedmiu pań, które pod flagą że 
hiszpańskiego czerwonego krzyża wy- 
ruszyły do Francji dla niesienia pomocy 
rannym. 

Po kilku tygodniach delegacja uzy 
skała niezbędne pozwolenie i pełnomoc- 
nictwa. 
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