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"Lift @ег САО 
Występy „macabre” 

Dlaczego nie dajemy się sprowo- 
2 kowań. 

Noworoczny Głos Praudy został 

skonfiskowany. 

Został skonfiskowany za notatkę, 

w której dowodził, że min. Meyszto- 

wicz dlatego tylko  zainscenizował 

proces hurtków i Hromady, aby się 

pozbyć ze swego majątku i z okolic 

tego majątku elementów, których oba- 

wiała się jego rodzina. Wypadało z 

treści tej notatki, że „rodzina“ p. 

Meysztowicza bała się przesadnie ja- 

kichś włóczęgów i, že min. Meyszto- 

wicz ulegając jej prošbom czy tež sam 

powodując się strachem, dlatego wy- 

myślił hurtki, wyfantazjował Hromadę, 

Skazał najniewinniej szereg zacnych 

ludzi, wsadził do ciężkiego więzienia 

posłów białoruskich. Pan Meysztowicz» 
według poglądów autora tego artyku- 

ły, to jakiś Średniowieczny tyran. Ty- 

ran ten ma własny sąd okręgowy w 

Wilnie. Boi się swoich parobków i po- 

dejrzewa ich o różne bezeceństwa, no- 

tabene niesłusznie. Mówi więc do Sę- 

dziów wileńskich: „wsadzajcie ich do 

więzienia, a dla większego wrażenia 

także kilku posłów". Sąd, ulegając 

sadyście, sądzi tak, aby chęciom stra- 

szliwego satrapy stało się zadość. 

Tak wygląda przedstawienie gene- 

zy procesu „Hromady“ w relacji 

„Głosu Prawdy", jednego z głównych 

organów obozu „współpracy z rządem 

Marszałka Piłsudskiego”, którego to 

rządu p. Aleksander Meysztowicz był 
ministrem sprawiedliwości. Tak wy” 

gląda wyrok sądu, wydany w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej w oświet!e- 

niu jednego z pism republikańskich. 

Oczywiście, że notatka „Głosu 

Prawdy” nie zasługuje na dłuższe 

omówienie. Można się tylko zapytać, 

czy autor tej notatki wierzy w to, co 

napisał, czy nie wierzy. Jeśli wierzy, 

to dlaczego ze swojemi rewelacjami o 

prywatno - mściwej genezie procesu 

Hromady występuje teraz dopiero, a 
nie wtedy, gdy, p. Meysztowicz był 

ministrem. Jeśli nie wierzy, a pisze 

o dlatego, żeby rzucić kamieniem 

"Zza odchodzącym ministrem-konserwa- 
tystą, to jak się nazywają chłopcy, 
którzy rzucają kamieniami па prze- 
chodniów? 

Mniejsza z tem. Ta scenka, która 
rozegrała się na tle ustąpienia mini- 
stra konserwatywnego na łamach pi- 
Sma „rządowego*— „Głosu Prawdy" 
doprawdy zasługuje na nazwę: „ma- 
€abre", Jest coś kabaretowego w po- 
czytalności moralnej autorów takich, 

jak powyżej opisana, notatek. 

Raz jeszcze mniejsza z tem. Przy- 
stąpimy do właściwego tematu nasze- 

go artykułu, szukajmy tej linji demar- 

kacyjnei, której chcemy znaleźć. 
Mamy szereg takich faktów jak 

wystąpienie „Kurjera Wileńskiego", 

powtarzane kilkakrotnie ze zwiększa- 

jącemi się akcentami ostrości, nieprzy- 

zwoite wystąpienie „Epoki”, wreszcie 

to wystąpienie noworoczne „Głosu 
Prawdy". Obok tego mamy postępo- 
wanie lojalne konserwatystów w je- 
dynce, spokojny ton pism kon- 
serwatywnych, obok tego  mamy 
najszczerszą chęć i najszczersze wy- 
Siłki tak rozumnego i szlachetnego 
złowieka jak prezes pułkownik а- 

wek, aby solidarność obozu państwo- 
wo-myślącego utrzymać, pomimo róż- 
nic Społecznych i ideowych, które 
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ECHA STOLICY 

Powróf premiera Bartla. 
WARSZAWA, 4-1. PAT. Dziś, w 

godzinach popołudniowych powrócił 
z urlopu p. prezes Rady Ministrów 
prof. dr. Kazimierz Bartel, witany na 
dworcu głównym przez ministra spraw 
wewnętrznych Sławoj - Składkowskie- 
go oraz ministra komunikacji inż. Ki- 
hna. Natychmiast po powrocie p. pre- 
mjer objął urzędowanie. W godzinach 
popołudniowych p. prezes Rady Mini- 
strów odbył kolejno konferencje z mi- 
nistrem spraw wewnętrznych gen. Sła- 
woj-Skiadkawskia: i ministrem komu- 
nikacji Kiihnem. 

Przyjazd ministra Hermesa do 
Warszawy. 

Pełnomocnik niemiecki do rokowań 
handlowych z Polską, dr. Hermes, za 
powiedział swój przyjazd do Warsza- 
wy na dzień 12 b. m. celem konty- 
nuowania rokowań handlowych. 

Wizyfa u szefa francuskiej misji 
wajskowej. 

Generał Składkowski, pełniący za- 
stępczo obowiązki prezesa Rady Mi- 
nistrów, złożył w dniu wczorajszym 
wizytę szefowi francuskiej misji woj- 
skowej w Warszawie, generałowi De- 
nain, 

ZA 1 PRZECIŲ. 

Musi zdobyć sobie nazwisko. 
Syn obecnego prezydenta Stanów Zje- 

dnoczonych Cooldge'a John Coolidge zarę- 
czył się z piękną i rezclutną.Rezolutność na- 
rzeczonej syna prezydenta ukazuje taki prze- 
bieg rozmowy, który... jakchy m'ał miejsce 
pomiędzy przyszłym teściem miss Floren- 
cji, a nią samą. ° 

Ponieważ Prezydent się pytał, czy 
syn jego wyjedzie w podróż poślubną, miss 
Floreace zawołała z przejęciem: 

„А!е gdzież tam, on będzie pracował, on 
musi pracować, aby zarabiać pieniądze." 

A ponieważ Prezydent jako prawdziwy 
Amerykanin skłonił głowę na taki argument, 
miss Florence dodała: 

„A prócz tego musi sobie zdobyć ja- 
kieś nazwisko”, 

Podobno skonsternowało p. Calvina 
Coolidgea, prezydenta najbogatszego mo- 
carstwa na globie, zdanie, że syn jego mu- 
si sobie zdobyć nazwisko, 

Jeszcze jedna anegiofa. 
Jeszcze jedna anegdota, tym razem z 

daw nie szych czasów. Fiamngąntami nazy- 
wano nacjonalistów flamandzkich, którzy z 
chwilą wycofania się wojsk państwowych z 
Belgji wszczęli knowania z Niemcami. Rada 
Flandrji (lak się nazywałą centrala flamin- 
gantów) wysłała czegos do posła Hisz- 
panji w Brukseli Margrab ego de Vilialo- 
bar swoją deputację, na czele której stał 
obecny prezydent Antwerpji p. Borms. Po- 
set Hiszpanji przyjął tę ceputację, trzyma 
jąc wielkiego psa na smyczy. 

„Panowie rozpoczął swoje przemó- 
wienie poseł Hiszpanji muszę się przede- 
wszystkiem was zapytać, do kogo macie 
sprawę. Jeśli do posła hiszpańskiego, to 
jestem akredytowany przy rządzie belgij- 
skim, który dziś jest w Havre. Jeśli do 
Markiza Villalobar, to muszę zwrócić uwa- 
gę, że to właśnie jest godzina spaceru mego 
psa i że on strasznie nie lubi spóźniania* 

Pan Borms poskarżył się gubernatoro- 
wi Belgii, gen. von Bissingowi, lecz ten nie 
lubił flamingantów, a był bardzo grzeczny 
wobec posła Hiszpanii. 

Iuuenes dum sumus. 

  

Złośliwa aluzja francuskiego dzienzika 
do młodocianego wieku urzędników we 
francuskiem ministerstwie Spraw zagrani- 
cznych. W karykaturze widzimy Brianda i 

dzielą kónserwatystów od reszty kly- Poincarego. 

(ET TIESTO TATA ROSZORE TWO AIÓE TORZE SÓOOSKA OR TOODTDZTCSCZZ TRIO OE A DOOODZOAĆ 4 bu, pomimo różnic koteryjnych w tym 

"° klubie. Wreszcie mamy aprobatę ca- 

łego rządu, który najwidoczniej uwa- 
żą pracę pułk. Sławka nad utrzyma- 

niem jedności klubu za pożyteczną, 
a nawet zbawienną dla wskazaną, 

państwa. 

A teraz mamy jeszcze takie fakty: 

oto „Robotnik* w szlachetnie napisa: 
nym artykuliku wyraźnie się cieszy 
Z zawziętości napadów pewnej czę- 
Ści prasy jedynkowej na jednego z 
byłych ministrów i na sądownictwo, 
Oto endecka „Gazeta Warszawska” 

najmniejsze notatki prasy Sanacyjnej, 

napastliwe w stosunku do konser 

watystów, skrzętnie  przedrukowuje, 

wreszcie są pisma endeckie,. które 

codzień  zapytują, dlaczego  „Sło- 
wo'', nazywane powszechnie organem 

p. Meysztowicza, nie broni swego mi- 

nistra i na wymyślania nie odpo- 

wiada? 
Właśnie odpowiemy  dlaczego.— 

Dlatego, że w naszem przekonaniu 

polityka wymaga zimnej krwi, to raz. 
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Z ZA KORDONÓW. 
ŚWIĘTO  POLSKO-ŁOTEWSKIEGO 

BRATERSTWA BRONI | 
„ Z Rygi donoszą: Organ wojskowy „Ła- 

twijas Karejvis"* zamieszcza z okazji 10-ej 
rocznicy zajęcia Dyneburga przez wojska 
polsko-łotewskie artykuł wraz z fotograija 
Marszałka Piłsudskiego. Dziennik zaznacza, 
że tylko dzięki braterstwu oręża polsko-ło- 
tewskiego Latgałja została wyswobodzona 
z przemocy bolszewickiej, żadne zmiany 
polityczne nie mogą osłabić przyjaźni za- 
walk w czasie wspólnych bohaterskich wy- 
siłków, celem oswobodzenia ojczyzny z nie- 
woli. Artykuł kończy się okrzykiem: „cześć 
bohaterom z pod Dyneburga", 

WYKRYCIE WIELKIEJ ORGANIZACJI 
KOMUNISTYCZNEJ NA ŁOTWIE 

Z Rygi donoszą: W wyniku dokonane- 
go w dniu pogrzebu komunisty Somojłowa, 
który skończył samobójstwem, aresztowania 
dwuch komunistów, policja polityczna wpa- 
dła na ślad wielkiej i szeroko rozgałęzionej 
organizacji komunistycznej. Przeprowadzo- 
no szereg rewizyj w mieszkaniach komuni- 
stów i ujawniono znaczną ilość bibuły ko- 
munistyczasį i czerwonych sztandarów. W 
nocy aresztowano 6 osób, którym udowod- 
niono działalność antypaństwową. Wykryto 
konspiracyjne mieszkanie komunistów. Mie- 
szkanie konspiracyjne było miejscem zebrań 
tak zw. ryskiego sztabu komunistycznego. 
Tutaj odbywały się koiejno tajne narady 
komunistów. 

W wyniku dokonanych w Rydze are- 
sztowań udało się wyśledzić rozgałęzienie 
organizacji komunistycznej w prowincji i w 
Libawie, Windawie i Tukumie również uda- 
ło się aresztować szereg komunistów i ujaw- 
nić znaczną ilość proklamacyj i obszerną ko- 
respondencję z kierownikami sowieckiej łat- 
sekcji. 

Ogółem za ostatni czas zarząd polityczny 
zaaresztował zgórą 20 komunistów, którym 
udowodniono działalność antypaństwową. 
Niektórzy z aresztowanych po zbadaniu z0- 
stali zwolnieni i zostawieni tyłko pod nad- 
zorem policyjnym. W policji politycznej jest 
jednak jeszcze 13 osób, co do których ist- 
nieją dowody, że popełnili ciężkie przestęp- 
stwa antypaństwowe. 

SPRAWA 36 KOMUNISTÓW W PO- 
NIEWIEŻU. 

2 Kowna donoszą: Dziś wyjecha- 
ła do Poniewieża sesja sądu wojen- 
nego celem rozważenia sprawy 36 ko- 
munistów, oskarżonych o działalność 
wywrotową w pow. Poniewieskim i 
Uściańskim. Wielu oskarżonym grozi 
kara Śmierci. Sprawa rozpocznie się 
jutro i potrwa około 2 tygodni. 

ANTYUKRAIŃSKIE PRZESU- 
NIĘCIA. 

„Komunist* donosi o ważnych 
zmianach politycznych na stanowiskach 
administracyjnych Ukrainy sowieckiej. 
Zastępca prezesa ukraińskiego komi: 
tetu wykonawczego Butlenko i sekre- 
tarz prezydjum komitetu Własienko 
zostali usunięci ze stanowiska i mia- 
nowani na podrzędne posady w So- 
wiecie charkowskim. Zmiany te nastą: 
piły wskutek różnic dwóch zwolnio- 
nych urzędników z sekretarzem gene- 
ralnym ukraińskiej partji komunistycz 
nej Kosiorem. Kosior jest przeciwni- 
kiem ukrainizacji administracji sowie- 
ckiej, natomiast Butienko i Własien- 
ko wystąpili na ostatniem  posiedze- 
niu prezydjum z żądaniem Szybkiej 
ukrainizacji urzędów państwowych nie 
tylko w miastach ale i na wsi. 

SPRAWA ZBIEGŁYCH Z OBOZU 
W WORNIACH. 

11 b. m. sesja szawelskiego sądu okrę- 
gowego rozważy w Telsząch sprawę zbie- 
głych z obozu koncentracyjnego więźniów 
politycznych. Jak wiadomo, ucieczką ta 
odbyłą się w końcu czerwca r. ub. Ogółem 
zbiegło 8 więźniów. Siedmiu z nich przy: 
trzymano na granicy łotewskiej, jednemu 
zaś udało się granicę przekroczyć i obecnie 
znajduje się on w Łotwie. Jako przestępcę 
politycznego władze łotewskie Litwie go 
nie wydadzą. Przytrzymani więźniowie od- 
siaduią areszt zapobiegawczy w więzieniu 
telszewskiem. Grozi im 8 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

ECHA NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI. 

Dziwna przesyłka. 
W tych ćniach w Kownie niejaki Pau- 

lius Galaune otrzymał pocztą przesyłkę, w 
której między inn. znalazł odezwy polskie 
„Žolnierzel“, drukowane jeszcze w 1916 r. 
do żołnierzy polskich na froncie rosyjskim. 
Kto wysyłał przesyłkę—nie wiądomo. 

NIEZWYKŁEJ WIELKOŚCI WILK. 
Z Kowna donoszą: W tych dniach w 

lasach powiatu kowieńskiego, prezes T-wa 
łowieckiego p. Blinstrub zastrzelił niezwy- 
kłej wielkości wilka, ważącego zgórą 45 klg. 
Okoliczni mieszkańcy oddawna już nie pa- 
miętają tak wspaniałego trofeum  myśliw- 
skiego. 

Po drugie, nie najmniej ważną zasa- 

dą w polityce jest nie dać się wypro- 

wadzić z równowagi:przez prowokacje. 

Obecnie pracujemy wśród nieustan- 

nych prowokacyj. Prowokacjami są te 

napaści „Głosu Prawdy" i „Epoki*. 

Prowokacjami, Świadomemi prowo- 

kacjami owe uszczypliwe pytania en- 

deków: „dlaczego nie odpowiadacie?“, 
wreszcie prowokacją nawet dżentel- 

meństwo Robotnika, Te prowokacje 
jakkolwiek pochodzą z obozów so- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kołejowy. 2 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
ŁiDAĄ — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkołrej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — uł. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Dookoła propozycji Lifwinowa 
Co piszą gazety kowieńskie, 

KOWNO, 4-1. PAT. Urzędówka litewska „Lietuvos Aidas* zamieszcza obszerny 
artykuł wstępny, w którym wyłuszcza stanowisko rządu litewskiego w stosunku do 
propozycji Litwinowa. Między innemi dziennik pisze: Dość częste jest przekonanie, że 
moskiewska polityka pokojowa jest nieszczera i że Moskwa mówi o pokoju jedynie 
dla przypodobania się robotnikom rosyjskim i zagranicznym. Jest rzeczą bardzo mo- 
żliwą, że międzynarodówka komunistyczna niezbyt obawia się niebezpieczeństwa po- 
żaru w Europie i ma nadzieję, że wojna pociągnie za sobą rewolucję. Należy jednak 
odróżniać interesy międzynarodówki komunistycznej od interesów Z. S. S. R. jako 
państwa. Rząd sowiecki widocznie dobrze rozumie, że wojna dla Sowietów może być 
nie miej niebezpieczną, jak dla państw burżuazyjnych. My patrzymy na projekt Litwi- 
nowa z zimną krwią i objektywnością i wierzymy w dobrą wolę rządu moskiewskiego 
podtrzymania pokoju — pisze dziennik. Wierzymy, że rząd litewski jest tego samego 
zdania. Byłoby bardzo pożądane, gdyby i inne państwa bałtyckie przyłączyły się do 
propozycji Z. $. 5. К. 

Organ opozycji „Lietuvos Žinios“ uwaža, że nota Litwinowa wywołana jest 
pragnieniem rządu sowieckiego położenia raz na zawsze kresu pogłoskom rozpowszech- 
nianym rzekomo przez Polskę, jakoby Rosja Sowiecka zamierzała napaść na swych 
sąsiadów. Przeceniając niebezpieczeństwo wojny na wschodzie Europy — pisze „Lie- 
tuvos Żinios* — Polska ma nadzieję otrzymać od mocarstw zachodnich kredyty i inną 
pomoc w waice z czerwonem niebezpieczeństwem. Propozycja Litwinowa, jeśli chodzi 
© jej duch, jest bardzo podobna do traktatów locarneńskich. Jednakże rywalizacja tej 
propozycji zależy od tego, jak do niej ustosunkuje się Polska. Ostatnia propozycja Li- 
twinowa będzie niezbyt przyjemna dia Polski. To też należy oczekiwać, że  Załeski 
wynajdzie formalny czy też jakikolwiek inny powód, aby odrzucić propozycję Litwi- 
nowa. Zdaniem dziennika, ewentualne odrzicenie propozycji rządu sowieckiego wys 
wrze w Europie zachodniej ujemne wrażenie, ponieważ Anglja troszczy się bardzo o 
zachowanie pokoju w Europie Wschodniej, a propozycję Litwinowa można uważać za 
jeden ze środków do osiągnięcia tego celu. 

Prasa francuska. 
PARYŻ, 4-I. PAT. W prasie pojawiły się obfite komentarze do propozycji, uczy- 

nionej Polsce przez Sowiety. ,„„Temps* oświadcza, że manewr ten nie zawiera nic inne- 
go, jak chęć wprowadzenia w błąd opinji międzynarodowej co do prawdziwych celów 
polityki sowieckiej. Jest to manewr w kierunku ukrycia ogromnych wysiłków zbroje- 
niowych Sowietów i postawienia armji czerwonej na wysokim poziomie. Na łamach 
„Journal des Debats“ Gauvain ironizuje nad podarkiem noworocznym, ktėry Sowiety 
zrobiły Polsce i wykazuje nonsens podobnej propozycji, której Polska nie może przy- 
jąć, zanim Ameryka nie ratyfikuje paktu Kelloga. Sowiety przechodzą poważny kryzys 
gospodarczy i potrzebują na gwałt pieniędzy szukają więc ich w Ameryce, robią oko 
do finansistów i flirtują z Kellogiem. 

Boliwia i Paragwaj podpisały protokuł 
LONDYN, 4-1. PAT. Boliwijski i paragwajski delegaci na konferencji 

panamerykańskiej w Waszygtonie podpisali protokół, dotyczący polubow- 
nego załatwienia sporu, istniejącego pomiędzy obu państwami. 

Znamienne oświadczenie senaiora amerykańskieua 
WASZYNGTON. 4.1. Pat. W czasie wczorajszej dyskusji w senacie 

nad paktem Kelloga jeden z senatorów oświadczył, iż gdyby w epoce 
wojny amerykańsko-hiszpańskiej istniał już projekt w rodzaju paktu Kel- 
loga, to wojna. ta byłaby też usprawiedliwiona, gdyż została ona narzu- 
cona Stanom Zjednoczonym przez następujące po sobie jedno po drugim 
wrogie akty ze strony Hispanji. W czasie dyskusji sen. Borab wyraził 
zdanie, iż pakt Kelloga nie zmniejsza natomiast potrzeby budowy nowych 
krążowników koniecznych dla kraju. 

Gdańsk zaniepokojony żądaniami Niemiec 
GDANSK. 4.1. Pat. Wczorajsza „Baltische Presse* przynosi znamien- 

ny artykuł z aktualnej ciągle kwestji żądań niemieckiej delegacji do roko- 

wań handlowych z Polską w sprawie zrównania taryf kolejowych pomię- 
dzy Gdańskiem a Gdynią z jednej strony, a niemieckiemi portami bał- 
tyckiemi z drugiej, Pismo podkreśla zaniepokojenie, jakie wywołały po- 

wyższe żądania niemieckie w gdańskich kołach gospodarczych i wska- 

zuje na skutki, któreby pociągnęło za sobą Spełnienie życzeń nie- 

mieckich. P 

Skutki te byłyby zwłaszcza groźne dla Gdańska, albowiem Gdynia, 

przeładowując przeważnie węgiel, byłaby mniej dotknięta niż Gdańsk. 

„Baltische Presse" zaznacza, że ze stanowiska gdańskiego należałoby so- 
bie życzyć, aby rząd polski zażądał od rządu niemieckiego zniesienia 

licznych taryf wyjątkowych, które istnieją dziś na niemieckich kolejach, 

mających na celu odciągnięcie ruchu towatowego z portu gdańskiego 

i skierowanie go do portów niemieckich. Dziennik domaga się, aby wtym 

wypadku, gdy kwestje taryfowe omawiane będą w ramach rokowań pcel- 

sko-niemieckich, wysunięto sprawę zniesienia wyżej wspomnianych taryf 

wyjątkowych. 

Bony dla zlikwidowania długu niemiechiege. 
BERLIN, 4-I. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi z Waszyngtonu, że 

Owen Young miał oświadczyć gotowość przyjęcia Niemiec na członka ko- 
misji rzeczoznawców. Dzienniki w tej samej depeszy twierdzi z powołaniem 
się na koła dobrze poinformowane, że Parket Gilbert, w czasie pobytu w 
Nowym Yorku, zatnierza w konierencjach z czołowemi bankami amerykań- 
skiemi zbadać ewentualną pojemność finansowego rynku amerykańskiego 

dia projektowanych bonów, mających służyć dla zmobilizowania długu nie- 
mieckiego. 

BERLIN, 4-1. PAT. Według wiadomości „Vossische Ztg.*, w tych 
dniach Parker Gilbert odbędzie konferencję z Coolidgem craz Hooverem i 
Meilonem. W konferencji weźmie udział również Owen Young, poprzednik 
Parkera Gilberta na urzędzie agenta reparacyjnego. Hoover przybędzie w 
poniedziałek do Waszyngtonu. 

ustąpienie bulgarskiego minisira wojny 
SOFJA, 4. 1. PAT. Dzienniki podają wiadomość o zamiarze ministra wojny 

Bonkowa .ustąpienią ze swego stanowiską. W kołach oficjalnych wiadomość ta znaj- 
duje potwierdzenie, Bopkow prawdopodobnie zostanie mianowany na stanowisko mi- 
nistra pełnomocnego w jednej ze stolic europejskich. 

Aresztowanie posła slowackiega 
PRAGA, 4. |. PAT. Sędzia śledczy w  Brątislawie wydał rozkaz aresztowania 

"posła słowackiej partji ludowej Tuka za naruszenie przepisów 0 bezpieczeństwie 
państwa. Nedawno izba poselska postanowiła znieść w stosunku do pos. Tuka, oskar- 
żonego o zdradę głównie, nietykalność poselską, 

bie różnych, mają jednak cel wspól- wokacje, bo wiemy, że te prowokacje 

ny, z całą ścisłością można powie- lokalizują się-w poszczególnych 

dzieć, że do jednego zmierzają celu. redakcjach, bo wierzymy, bo wie- 

Oto autorom tych prowokacyj za- my, że kierownictwo jedynki nic z 
równo tym, kryjącym się za różnemi niemi wspólnego nie ma, przeciwnie, 

kryptonimami w redakcjach gazet sa- sił dokłada, aby solidarność jedynki 

nacyjnych, jak endekom i socjalistom utrzymać, 

chodzi o jedno: o osłabienie spoisto- 

ści obozu jedynkowego, nadweręże- 

nie w nim solidarności, złamanie dy- 

scypliny. 
Dlatego nie odpowiadamy na pro- 

Linja demarkacyjna biegnie zosta- 

wiając „Głos Prawdy" iendeków, „Kur- 

jer Wileński" i socjalistów,,„Epokę* po 

stronie tych, którzy. chcą osłabić we- 

wnętrżną spoistość jedynki 

Pakt 0 niengregji 
Propozycję, wystosowaną do nas 

przez rząd Sowietów o pakcie nie- 
agresji, uważamy za fakt pod wielo- 
ma względami bardzo pomyślny. Pize- 
dewszystkiem oznacza ona słabość 
Sowietów. Propozycja Sowietów, adre- 
sowana do Polski, jest to właściwie 
umizg Sowietów do Ameryki, Sowie- 
ty nie dają sobie. rady ze swo- 
ją sytuacją ekonomiczną. Potrze- 
bują kapitałów, któreby załagodziły 
straszliwe Skutki wcielania w życie 
socjalistycznych absurdów. Kapitały 
te może dać Sowietom tylko Amery- 
ka, u której także Niemcy je poży- 
czają. Ameryka jest także „poput- 
czikiem“ Sowietów, jeśli będziemy uży- 
wali ich języka, na drodze rywalizacji 
z Anglją. Sowiety przystępują ofen- 
sywnie do zwalczania amerykańskich 
anty komunistycznych _ „przesądów”, 
Powiadają, zwróceni do niej: „patrzaj 
wielka amerykańska demokracjo! My 
ciebie naśladujemy, wstępujemy w 
twoje ślady", Być może pakt Kelloga 
nie uzyska aprobaty w samej Ame- 
ryce, ale Sowiety temniemniej liczą, 
że gest pacylistyczny przyjemne uczy- 
ni wrażenie na Amerykanach. 

Sowiety chcą wyjść ze swego po- 
litycznego odosobnienia, w  którem 
się znajdują. Upatrzyli „sobie koncep- 
cję koncernu ameryko germano so- 
wieckiego. Sądzę, że ta koncepcja 
sowietom się nie uda. Rywalizacja 
Ameryki z Anglją przedstawia się 
jako nici tak finezyjne, że z nich nie 
potrafi sobie nic utkać gruba łapa 
komunizmu. Jest to spór familijny, a 
te spory w rodzinie są takie trudne, 
gdy ktoś chce z nich wyciągnąć dla 
siebie korzyści. Ale bądź co 
bądź istnieje w Sowietach koncep- 
cja, która jednocześnie chce odciągnąć 
Niemcy od polityki Locarno, chce 
wykorzystać anglo - amerykańską 
sprzeczność interesów, chce wreszcie 
z Sowietów uczynić inicjatora syste- 
mu politycznego, któryby się przeciw- 
stawił Lidze Narodów. 

Te tendencje Sowietów są nam na 
rękę. Są politycy lewicowi w Polsce, 
którzy traktują Ligę Narodów, jako 
ucieleśniony-w życiu ideał harmonii i 
dobroduszności stosunków międzyna- 
rodowych. Ja widzę w Lidze Naro- 
dów taki sam aljans polityczny, jak 
każdy inny, z tą tylko różnicą, że 
ma on jednocześnie jakby monopol 
aljansu na Europę. Grupuje w sobie 
Niemcy, Francję i Anglię i opierają 
całe swoje istnienie na porozumieniu 
tych trzech państw. Aljans pc lityczny, 
lub tendencja do aljansu politycznego 
nasciturus aljansu politycznego, uży- 
wający pseudonymu: „Liga Naro- 
dów'* uzależnia od siebie, od swoich 
decyzyj, od swoich interesów inne 
państwa, uzależnia przedewszystkiem 
Polskę. Pan Smogorzewski słusznie 
mnie pytał: „gdzież pójdziemy”, Otóż 
w polityce niema gorszej sytuacji, niż 
nie wiedzieć, co z sobą zrobić, g.y 
kalkulacja, na którą się spekuluje 
zawiedzie. Państwo, nie może być 
więźniem, zamkniętym w pokoju o jed- 
nych drzwiach. Jeśli państwo ma przed 
sobą jedno tylko wyjście, to nie mo- 
że wogóle żadnej prowadzić polityki. 

Nie mówię, aby tendencje Sowie- 
tów szły w kierunku dla nas sympa- 
tycznym. Uważam, że najgorsze kalku- 
lacje, jakie kto u nas może robić, 
byłyby kałkulacjami na wspólną poli- 
tvkę z Sowietami. Ale to, że Sowiety 
chcą wyjść z odosobnienia, że próbu- 
ją budować jakieś koncepcje porozu- 
mienia kilku państw z sobą, wszystko 
to może obfitować w pomyślae dla 
nas okoliczności i konsekwencje. Stąd 
przypuszczamy, że należy propozycję 
Sowietów traktować przychylnie, z 
tem, że nie możemy przystąpić do 
paktu o nieagresji bez Rumunji. Cat, 

wet jedynkę rozbić, i ta sama linja de- 
markacyjna i kierownictwo jedynki, i 

nas, konserwatystów, i naszą prasę zo- 

stawia po stronie dążących do soli- 

darności obozu państwowego, tak jak 

życzył sobie tego Marsz. Piłsudski. 

Oczywiście solidarność ta jest 

osłabiana, gdy się na jeden odłam 

jedynki hurmem napada, lub napada 

na polityków przez ten odłam wysu- 

wanych —dlatego też znowuż wierzy- 

my i wiemy, że te harce dziennikar- 
skie ustaną, Środki techniczne do 
powstrzymania  wybujałych  tempe- 

ramentów są przecież tak proste. 

Konfiskata „Głosu Prawdy* jest tu 

znamienna, ale nie o konfiskatacih 
lub na-myślimy. Cat. @
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Prowincja a Wysława Pedago- 
glezna. 

Twórczość kulturalna mieszkańców Wi- 
ieńszczyzny i Nowogródczyzny wydaje już 
owoce. Płerwszym z nich były Północne 
Targi - Wystawa, obecnie zaś, w połowie 
bm rozpocznie się w Wilnie (w gmachu gi- 
mnazjum Lelewela) Wystawa Pedagogiczna. 
i trwać będzie prawdopodobnie do połowy 
lutego rb. 

ystawa ta zapowiada się niezwykie in- 
teresująco. Zewsząd powiem napływają już 
liczne eksponaty — z pośród których wyróż- 
niają się prace z gliny B. Rabizy, ucznia 
7-go oddziału szkoły powszechn ej w Szku- 
ncikach, gm. Hermanowickiej, pow  Dziś- 
nieńskiego. Od jednego zaś z pośród nau- 
czycielstwa ludowego otrzymano drukowane 
prace literackie, oraz pochwalne listy za pra- 
cę społeczną, a między innemi znajduje się 
drogocenna pamiątka — oryginalny podpis 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Ciekawe dość są prace dzłeci szkoły w No 
wej Wilejce, Trybańcach, (gm. Mało Sole- 
cznicka) Jaźnie, (pow. Dziśnieński) gdzie 
istnieje od dwuch miesięcy kurs koronkar- 
ski i wiele, wiele innych szkół 

Gdy się patrzy na te prace naszej dzia- 
— му - wprost wierzyć się nie chce, że jest 

ona twórcą tysięcy przedmiotów, godnych 
podziwu i zachwytu. 

Podziwiać więc będą goście z całej Pol- 
ski jak również i z zagranicy, dorobek kul- 
turalny młodego pokolenia Kresów Wschod- 
nich — które róśnie ku chwale Ojczyzny. 

Należy tylko Wystawę tę reklamować 
urbi et orbi, ponad wszelkie  karnawaly, 
czem właśnie zaabroskowarie jest obecnie 
społeczeństwo miejskie, pomnąc, że nie bo- 
gactwem dorównać możemy Niemcom, 

Erancji, ani Anglji i CE jeno na- 
szą kulturą wewnętrzną wywalczyć musimy 
sobie czołowe miejsce wśród cywilizowa- 
nych narodów. 

Na wystawie tej znajdziemy wszelkie wy- 
kresy, statystyki, słowem bilans całego na- 
szego wysiłku w kierunku oświaty, która 
wiedzie nas w świetlaną przyszłość. 

A więc wszyscy na wystawę pedagogi- 
ezną — do muzeum prac, — najmłodszych 
obywateli. * 

]. Норко. 

DUKSZTY pow. Święciański 

— Nasze wody i nasza przeszłość. Nie- 
raz, podróżując w naszym labiryncie jezior- 
nym porównują go z podobnemi terenami 
na zachodzie Europy -— chociażby w Nie- 
mczech i wtedy staje się rażącym obraz pu- 
stki i martwoty wód naszych. Nigdzie — ale 
to dosłownłe nigdzie nie zabieleje żagiel — 
rzadko spotka się łódkę wioslarską i tylko 
szara, a monotonna rybacka niezgrabna i 
ociążała w swych ruchach, od czasu do cza- 
su przypomni o możliwości czerpania docho- 
du z tych powszechnie zwanych tu „nie- 
užytkėw“. Sam wyraz nadzwyczaj wymo- 

wny i charakteryzujący nasze usposobienie 
lenrwe a długoletnie urabiane przez kultu- 
rę wschodu, wyczuwającą użyteczność w 
zrabowaniu i zawładnięciu cudzej pracy bez 
wnikania jak obecny „użytek* — dawniej 
przed włożeniem weń pracy i trudu wyglą- 
dał. Te same „nieużyteczne* „po naszemu” 
wody zagranicą, nie mówiąc o dochodowoś- 
ci rybackiej — dają piękny grosz, sciągając 
setki turzystów i letników, wioslarzy i że- 
glarzy. 

Zainteresowanie się żeglarstwem u nas 
na Wileńszczyźnie w tej, że się tak wyra- 
żę, ojczyźnie żagla polskiego postępuje bar- 
dzo powoli. Stworzyliśmy miniaturową flo- 
tylkę na jeziorze Trockiem — przygotowu- 
jemy się do wyjścia na jezioro Narocz. je- 
zioro Trockie sciąga niewielką ilość naszych 
żeglarzy z Wilna — przygotowując jakby 
przyszłe kadry dla Narocza, które jednak ze 
względu na swą niedogodną komunikację i 
brak środków pieniężnych nie prędko -się 
ożywi. A tymczasem zapominamy o wielkim 
kompieksie wód, położonych w doskonałych 
warunkach komunikacyjnych — a zgrupo- 
wanych koło st. Dukszty. 

Same Dukszty, posiadające szereg mniej- 
szych jezior, jak również duże jezioro Dzi- 
snę, tuż obok stacji kolejowej — sciągać win 
ny szeregi turystów jeszcze swem nader pię- 
knem i zdrowem położeniem. Sucha miejsco- 
wość otoczona sosnowemi lasami stwarza 
wybitny punkt na letnisko o któremi na serj 
powinno byłoby pomyśleć jakieś konsorcjum 
lekarskie. 0 dwa kilometry od stacji połą- 
czonej szosą, leży maj. pp. Janów Dukszty 
w których opustoszały przez wojnę dwór mu 
rowany sam prosi się by nim któś zaopieko- 
wał. Historja Dukszt sięga w daleką przesz- 
ło.ść, jako dawrte dziedzictwo ks. Giedroy- 
ciów, potem Stabrowskich od roku zaś 1573 
własność jednej z najstarszych i najzasłu- 
żeńszych rodzin  Dusiackich  Rudominów. 
Kościół Duksztański wystawiony przez Ru- 
dominę w 1601 r. chroni prochy Rudomi- 
nów i Biegańskich oraz malarza Rustema, 
pamięta też czasy gdy przebywał tu (ks. 
Baka Soc. Jesu. Od 1573 r. do 1813 tj. przez 
240 lat Dukszty nieprzerwanie pozostają we 
władaniu Rudominów. 

W 1788 r. pozostają się w  dożywociu 
Rozałji z Piaterów Rudominowej wdowy po 
Mikołaju. Po jej śmierci w r. 1789 przecho- 
dzą wie władanie syna Józefa chorążego Bra- 
sławskiego, a gdy syn jego Tadeusz ostat- 
ni potomek męski dzieląc losy Cesarza Napo- 
leona ginie pod Lipskiem — Dukszty prze- 
chodzą na 7 sióstr jego, a wskutek działu 
stają się własnością najmłodszych sióstr Ju- 
styny Biegańskiej podkomorzyny Brasław- 
skiej oraz Elżbiety Pakoszowej chorążyny 
Lepelskiej. Obecnie Dukszty są we włada- 
niu p. Teresy Zanowej, wnuczki marszałko- 
wej Biegańskiej. 

Kreśląc moją krótką wzmiankę chciałbym 
poruszyć opinję Wilna, aby o Duksztach po- 
myślała, jak ze względów na teraźniejszość 
tak i na swietlaną przeszłość historyczną. 

Eks - marynarz. 

bosy wyprawy do kieguna północnego 
Byrd, znany lotnik amerykański, 

który ma za sobą takie sukcesy, jak 
przelot nad biegunem północnym i rai 
Ameryka—Europa wybrał się obecnie 
na podbój bieguna południowego: 

Biegun ten jest już odkryty przeż 
Amundsena, który 14 grudnia 1911 ro- 
ku zatknął sztandar norweski na sym- 
bolicznym punkcie. W parę dni po nim 
Anglik kapitan Skott dobrnął do tegoż 
punktu gdzie ze zdziwieniem i rozpa- 
czą ujrzał powiewającą chorągiew. 
Wielu, wielu innych, mniej szczęśli- 
wych podróżników, wlokło się również 
w kierunku koniuszka osi ziemskie, 

„Ale nigdy żadna ekspedycja nie zba- 
dała należycie tej arktycznej przyrody 
ijej bogactw. Nikt nie miał na to cza- 
su — każdy pędził aby dalej i dalej. 

Obecnie Byrd nie śpieszy się wcale. 
Rozporządzając środkami o całe niebo 
dogodniejszymi od swych poprzedni- 
ków, może z całą beztroską i spokojem 

poświęcać czas na drobiazgowe obser- 
wacje. Zarówno on, jak towarzyszący 
miu uczeni mają zdobycze wiedzy na 
pierwszym względzie. 

Dzięki radju świat dowiaduje się 
ce pewien czas, co porabiają ekspora- 
torzy i w jakiem miejscu się znajdują. 
Ostatnio otrzymano od Byrda depeszę, 
w której donosi, że statek jega znaj- 
duje się przed zatoką Wielorybią, wej- 
ście do której jest zatarasowane zwa- 
łami lodu. Najbliższe osiedla ludzkie 
są w odległości 2400 mil (około 4000 
klm.). Od Wigilji B. N. ekspedycja nie 
posunęła się naprzód, gdyż pragnie 
przeprowadzić w tem miejscu poważ- 
niejsze pomiary. Lądu jak dotąd nie 
wykryto. Lodowce wystają nad po- 
wierzchnią oceanu na 30 mtr. (jak wia- 
domo pod wodą rausi być 5 razy wię- 
cej, czyli 150 mtr.). Pogoda dopisuje 
i mrozy niezbyt się dają załodze we 
znaki. 
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ECHA KRAJOWE Pierwszy wszechpolski zjazd hydrotechniczny. 
WARSZAWA, 4 I. Pat. W gma- 

chu politechniki rozpoczął się wczo- 
raj rano trzydniowy zjazd hydrotech- 
niczny. Na zjazd ten przybyło około 
300 wybitnych profesorów inżynierów, 
by po raz pierwszy w Polsce omówić 
wspólnie najważniejsze problemy go- 
spodarstwa wodnego w kraju w dzie- 
dzinie meljoracji i regulacji rzek, dróg 
wodnych i żeglugi, sił wodnych i hy- 
drologji. 

W obecności ministrów Moraczew 
skiego, Kwiatkowskiego i Niezabytow- 
skiego Oraz wice-ministra robót pu- 
blicznych Górskiego zagaił obrady w 
imieniu komitetu organizacyjnego prof. 
inż. Rybczyński, Przewodniczącym zja 
zdu został prof. Matakiewicz, 

Przed przystąpieniem do porządku 
obrad, na wniosek przewodniczącego 
zebrani uczcili pamięć pierwszego Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Śp. Gabrye- 

la Narutowicza, który był jednym z 
najwybitniejszych hydrotechników O 
wszechświatowej sławie oraz wznieśli 
okrzyk na cześć Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsud- 
skiego. 

Po przemówieniach  powitalnych 
prof. Rybczyński wygłosił referat p. 
t. „Potrzeba założenia instytucji kon- 
gresów gospodarki wodnej", instytu- 
cji stałej, która rozstrząsałaby wszel- 
kie sprawy, związane z różnego ro- 
dzaju wyzyskiwaniem wód płynących. 

Obrady plenarne zakończono wy- 
borem sekcji ogólnej, hy rologii, mel- 
joracji i regulacji rzek, dróg wodnych 
i żeglugi, sił wodnych oraz specjalnej 
statutowej, która rozpatrzy wnioski, 
zgłoszone w sekcjach i przedstawi je 
na plenum. Wczoraj po poł. toczyły 
się obrady w sekcjach sił wodnych 
oraz dróg wodnych i żeglugi. 

  

Gzy rząd włoski wywłaszczył Z fys Niemtów 
Rozbieżne głosy prasy 

RZYM, 4-1. PAT. Prasa austrjacka podała wiadomość, jakoby 

austrjic iej i włoskiej 

rząd 
włoski wywłaszczył w okolicach Gómej Adygi 2 tys. chłopów niemieckich, 
osiadłych na 1200 ha, przyczem wersji tej starano się nadać charakter re- 
presji i pokrzywdzenia tych Niemców, którym tytułem odszkodowania miano 
wypłacić sumy minimaine. 

Z tego powodu wczorajsza „Tribuna” zamieszcza wywiad z prezesem 
narodowej organizacji rolniczej byłych kombatantów pos. Manaresira, który 
demaskuje kłamliwość tej pogłoski. Pos. Manaresi stwierdza, iż organizacja, 
której jest prezesein, ma prawo według swego statutu dokonywać wywła- 
szczenia w całych Włoszech, wszędzie tam, gdzie tego wymaga  meljora- 
cja ogólna okolicy, łub gdzie właściciele źle lub wcałe nie uprawiają grun- 
tów. W danym wypadku wersja nietniecka jest kłamliwa — oświadcza pos. 
Marinesi — chodziło tu bowiem o 180 ha, należących do różnych właści- 
cieli. Wywłaszczenie zaś dokonywa się wedłe ogólnego planu meljoracyj- 
nego, niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu, wa warunkach przy- 
tem bardzo korzystnych. - 

Sfan zdrowia króla angielskiego 
LONDYN, 4.1. PAT. Biuletyn z godziny 11 min. 30 stwierdza, że 

król spędził noc spokojnie. Zanotowano nieznaczną poprawę lokalną, jed- 
nakże ogólny stan nie uległ zmianie. 

LONDYN, 4-1. PAT. Agencja Reutera dowiaduje się, że król spędził 
dzień spokojnie i czuje się bardziej wypoczęty. 

Tajemnicza ucieczka księcia afgańskiego 
WIEDEŃ, 4. 1. PAT. Wedle doniesień z Allahabadu, książę Amar Khan, 

krewny króla Amanullaha, uciekł stamtąd, gdzie przebywał od wielu lat ze 

swoimi braćmi, traktowany jako więzień, ponieważ bez zezwolenia władz an- 

gielskich nie wolno mu było opuszczać miasta. Przypuszczają ogólnie, że księ- 
cia łączyły stosunki z powstańcami afzafszimi. ; 

Śladami zaginionego hydroplanu 
MADRYT, 4.1. PAT. Dotychczas nie otrzymano tu wiadomości (o hydro- 

pianie hiszpańskim, który zginął dnia 31 grudnia.ś 
P 

Algalo znaleziono hydroplan z barwami 
nie odszukano. 

ARYŽ, 4. I. PAT. „Le Journai“ donosi z Oran, iż na zachód od przy!ądka 
hiszpańskiemi. lecz śladu lotników 

Uczeni niemieccy jadą do Rosji Sow. 
MOSKWĄ, 4. 1. PAT. 8 stycznia rozpocznie się w Moskwie tydzień techniki nie- 

mieckiej. Trzynastu wybitnych uczonych inżynierów niemieckich przybędzie ;do Mo- 

skwy celem wzięcia udziału w projektowanych uroczystościach. 

Okropna cksplozja w fakryce. : 
WIEDEŃ, 4-1. PAT. Dziś w godzinach popołudniowych 

przyczyny w fabryce naczyń emaljowanych 

nastąpiła z nieznanej 
Warchałowskiego eksplozja zbiornika ga- 

zowego. 4 robotników zostało ciężko rannych, 17 lekko. Szkody wynoszą 50 tys. szy- 
lingów. Na skutek eksplozji zostały zniszczone wszystkie szyby, jako tęż zawaliło się 
kilka ścian. Straż pożarna oraz stacja ratunkowa pracują obecnie z narażeniem życia, 
celem wydobycia rannych. 

Sensacyjna afera przemyłnicza W 

SĄ katowicach. 
Władze bezpieczeństwa po długiej ob- 

serwacji wykryły zakrojoną na dużą skalę 

aferę przemytniczą. 

Pizemytnicy szmuglowali 

narkotyki i lekarstwa. 
Przeprowadzone dochodzenie ujawniło 

rewelacyjne szczegóły, dowodzące, że afe- 

ra ta miała podłoże dywersyjne. 

Mianowicie przeprowadzoną analiza 

przemycanych lekarstw wykazłą obecność: 

w nich trujących substancyj które abso- 

lutnie nie wchodzą w skład tych przepara- 

tów i nie zostały użyte zastępczo; analiza 

bowięm stwierdziła istnienie wszystkich 

przepisowych składników poza jedną nie- 

słychanie szkodliwą dia zdrowia trucizną. 

Typ domieszanej trucizny był jeden i ten 
sam we wszystkich wypadkach. 

Fakt tea niezbicie dowodzi; že nie cho- 
dziło tu tylko o zwykłe fałszowanie prze- 
paratów leczniczych, które drogą nielegal- 

ną dostawały się do Polski, ale że była to 

celowa, precyzyjnie określona akcja dy- 

wersyjna. Nici tej akcji sięgają wszystkich 

miast Polski i prowadzą do Niemiec, skąd 
lekarstwa te przemycano. 

Dywersanci mieli swych pomocników 
w wielu urzędach i poza aresztowanym już 
urzędnikiem wydziału zdrowia wojewódz. 
Śląskiego, Niedziałkiewiczem, który orygi- 
nalną pieczęcią świadomie potwierdzał fał< 

szowanie falsyfikaty przywozowe, nastąpią 
obecnie „dalsze aresztowania w innych 

urzędach. 

Powrót 1 tamtego świata 
Zabawna historja „formalnego 

nieboszczyka". 

do Polski 

Gazety warszawskie poruszone zostały 
przed paru dniami dziwnem wydarzeniem, 
którego historia smutnie się nadaje na tło 
do jakiegoś frapującego scenarjusza filmo- 
wego. Było tak: Noe Rotbard mieszkaniec 
sutereny w domu Nr. 56 przy ul. Mura- 
nowsk ej, owdowiawszy przed 6 laty, oże- 
nił się po raz wtóry z Rytką Glusman, Za- 
stała ona nędzę i biedę, a ponadto pięcio- 
ro dzieci. Najstarszy był Jakób, liczył on 
wtedy 13 lat i już był samodzielny: praco- 
wał w branży metalowej 

Stosunki między nim a macochą szcze- 
gólnie zaostrzyły się w ciągu kilku lat do 
tego stopnia, że kilkakrotnie znikał z domu 
na dłuższy Okres Czasu. 

Nie przywiązywano jednak do tego 
zbytnio uwagi; po pewnej przerwie wracał, 

W lipcu r. z. podczas największych 
upałów, 19 letni już Jakób Rotbard posta- 
nowił pokryjomo „wyemigrować* z izby 
piwnicznej na szeroki świat. 

Z nikim się nie pożegnał. 
Wsiadł do pociągu i objechał całą nie- sę 

mal Polskę, wszędzie przebywając pewien 
czas tak długo, póki miał robotę i miał z 
czego żyć. 

Ponieważ „podróżnik* z Muranowskiej 
znikł w samym „sezonia śmierci”, kiedy w 
głębi Wisły wydobywano latem ub. r. nie- 
mal codziennie kilku, a nieraz kilkunastu 
topielców, ofiar własnej nieostrożności, ro- 
dzina Rotbarda, po upływie dwóch tygodni 
powzięła podejrzenie, że Jakubek się utopił. 

Stary Rotbard doniósł o tem w 6-ym 
komisarjacie p. p. gdzie podał rysopis syna. 
Ojca skierowano następnie do komisarjatu 
wodnego dla obejrzenia zwłok ofiar bez- 
płatnej a ryzykownej kąpieli. 

Tego dnia do prosektorjum odstawio- 
no kilka trupów. Wśród tych Noe Rotbard, 
krewni jego, a w szczezó! ności druga żona 
jego, nie żyjąca w zgodzie z Jakubkiem, o 
którym nie było żadnej wieści, kategorycz- 
nie rozpoznali w topielcu zaginionego. 

Ojciec nieboszczyka powiadomił ko- 
misarjat wodny o „identyczności trupa" z 
synem jego Jakubem, który uciekł z domu 
i prosił o wydanie zezwolenia na pocho- 
wanie zwłok. Po przeprowadzeniu formal- 
ności, urząd prokuratorski zezwolił wydać 
aa zabiegającemu o nie Noemu Rotbar- 
owi. 

Na koszta pogrzebowe wydał przeszło 

„Jakub Rotbard. 

700 zł., ogłosił w pismach żydowsich, po-k 
wiadomił o swem „nieszczęściu* nietylke 
bliższą, ale i najdalszą rodzinę. 

Ostatecznie odbył się pogrzeb: Jakuba 
Rotbarda pochowano na cmentarzu bró- 
dzieńskim w 26-ej kwaterze. Wszyscy cpla- 
kiwali go. Zwyczajem zaś odbyto nawet 
pokutę siedmiodniową. 

® 4 
Upłynęło kilka miesięcy. O młodym 

Rotbardzie mówiono w czasie przeszłym, 
jako o takim, który wył kiedyś na tym 
„padole płaczu* i t.d. 

Aliści onegdaj w gęsto zaludnionej 
dzielnicy żydowskiej Nalewki — Muranow- 
ska Miła powstał taki harmider, taki 
posłoch, że obawiano się, iż zajdzie po- 
trzeba wezwania... wszystkich „oddziąłów 
straży ogniowej. 

— Pali się? Co to jest? — pytano. | 
— Jakiś człowiek przyszedł zgtamtego 

świata — wołano. 
To lotem błyskawicy, z ust do ust, ze 

sklepu do sklepu, z podwórza na podwó- 
rze wszędzie się rozeszło. 

W tej chwili nieboszczyk, którego fo- 
tografię podajemy, znajdował się w miesz 
kaniu Szyi Jarnickiego. 

— Skąd ty przyszedłeś? — 
przerażony. 

— Z tamtego Świata — odpowiedzffł 
przybyły. 

Ty zwarjowałeś! 
‚ — Ja? jestem”zdrów, ale wy? ja prze- 

cież żyję. Co wy chcecie odemnie? 
. Tu właśnie młody Rotbard opowie- 

dział swoje przeżycia. 
Był w Wilnie tego dnia, kiedy przeczy- 

tał wjednem z pism „swój uekrolog“ Z 
o. na pogrzeb, z wyrazami źalu 

Byłbym może przyjechał na swój po- 
grzeb, ale nie miałem na koszta podróżył 
— oświadczył. — Nie wiedziałem potem, 
co mam ze sobą robić? Jak zrobić, żeby 
„odżyć”, kiedy mnie już ziemia zakryła? 
Nie! Pomyślałem sobie, ja mogę być trup. 
Byłem nieżywym. Nikomu nic nie mówiłem. 
Milczałem. Tułałem się po różnych mia- 
stach. Nie mogłem spać. W nocy jawił się 
do mnie jakiś umarły i mówił: „ja nie je- 
stem Jakubek Rotbard — ty nim 'jesteśt 
Ty musisz pójść do ciemnego lochu — a 
ja do tego łóżka”. Ja nie mogłem ścier- 
pieć dłużej. Zostałem bez groszą .i przyje- 
chałem do Warszawy. 

Charakterystyczne, že wszyscy byli do 
tego stopnia przekonani, že wspomniany R. 
nie żyje, że kiedy powiadomiono ojca jego | 

ten roześmiał się nas 

krzyczał 

że „syn wrócił* — 
cały głos .. ji 

To jest dobry kawałi — oświadczył. 
-- Można się uśmiać. jeszcze ja nie słysza- 
r żeby kto z cmentarza przyszedł z wi- 
zytą. 

Kiedy mimo wszystko zetknął się 
twarz w twarz ze swoim synem, omal nie 
oszalał z przerażenia.. Gdy oprzytomniał, 
powiedział: 

+ — Ty żyjesz? Ja wydałem 700 zł. Sie- 
działem siedem dni na pokucie. Nie piłem, 
nie jadłem i nie handlowałem. I ty 2y- 
jesz?? 

— To źle, | że ja żyję? — pyta osłu- 
piały „trup“. — ;Wy koniecznie chcecie, 
żebym ja leżał w grobie. No to już 

Naturalnie, nie puszczono go, "a udano 
się z nim gremjalnie do policji dla wyja- 
śnienia. 

Do ai komisarza IV kom. P. P. 
J. Michalskiego zapukał jakiś jegomość: 

Proszę pana komisarza! Ja jesteqp 

Mnie pochowałi a ja żyję. 
Niech pan zrobi, żeby mnie wykreślić 

z EW umarłych i zapisać na listę ży- 
wych. $ 

Policja ma teraz prawdziwy kłopot. 
Musi odwołać śmierć! Pobudzić do życia 
formalnie nieżyjącego i, co najważniejsza, 
ustalić, kim był nieznany topielec, spoczy- 
wający na cmentarzu bródzieńskim E„pod 
fałszywem nazwiskiem*. 

f Gimnazjum £. kluczowej E 
ul. Biskupia 12 m. 5, % 

BB 
a 

HH poszukuje nauczyciela 
E języka Polskiego. 

D-r. Lb. Achmafowicz 
chirurg przyjmuje od 5—1 przy Aš 

i ygmuntowskieį 24 m. 1. 
o 
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Kojelektowniejsy BAŁ w 

Poza niezliczonemi atrakcjami artystycznemi: wybory Królowej Filmu, 

Zdjęcia filmowe będą dokonywane przy najnowszych lampach f. 

Prasa organizuje się 
Zdaniem wielu nie można nau- 

czyć się być dobrym dziennikarzem 

— a cóż dopiero mówić o wybitnym! 

Podobnie jak muzyka lub poezja, dzien 

nikarstwo to wrodzony dar, ca go wy- 

kształca -—— praktyka. Dziennikarzem 

trzeba się urodzić. Dziennikarz musi po 

siadać z przyrodzenia specyficzny spo- 

sób patrzenia na świat oraz ujmowania 

wszystkich objawów życia. To, co na- 

zywamy nerwem dziennikarskim połe- 

ga na lotnem i impulsywnem „spożyt- 

kowaniu“ každego wraženia, každego 

przeżycia ad +usum — swego 

dziennika. Dziennikarz z krwi i kości 

myśl kategorjami  dziennikarskiemi... 

(nie wyrażę się zbyt silnie) w każdej 

Okazji życiow ej. Góthe ujrzawszy prze 

fotem mknącego drogą jeźdzca otulają 

cego płaszczem coś, co mu się wydało 

być dzieckiem, —napisał balladę „Erl- 

kónig". Dziennikarz byłby jeźdzca za- 
trzymał aby go -— zainterwiewować! 

Talent, sui generis talent, oto 
co rozstrzyga w dziennikarskim zawo- 
dzie. A nie należy talentu publicystycz- 
nego lub feljetonistycznego utożsamiać 
z talentem dziennikarskim. Niekonie- 
cznie ma być znakomitym dziennika- 
rzem kto potrafi napisać choćby naj- 
świetniejszy polityczny artykuł wstęp- 
ny albo iskrzący się dowcipem, werwą 
i barwnością feljeton. I odwrotnie: zna- 
komity redaktor choćby największego 
i najbardziej wpływowego organu pra- 
sy nie potrzebuje być niedoścignionym 
publicystą, feljetonistą, pisarzem, ja- 
kiego świat nie widział. Dwa tylko 
przykłady, które mam w tej chwili 
przed oczami, rfech wystarczą. Oto, 

karnawale, 12 stycznia 1929 roku 
a 

dobrze Wilnu znany, p. Hipolit Korwin- 
Milewski okazał się zarówno, swoje- 
go czasu, na szpaltach „Kurjera Litew- 
skiego" jak w politycznych publika- 
cjach swoich jednym z najtęższych, 

wrodzonych talentów, publicysty- 

cznych, lecz dźiennikarzem w sze- 

rokiem rozumieniu nie był nigdy i nie 

jest. Natomiast, bynajmniej nie pisarz 

di primo cartello, lecz jeden z 
największych talentów dziennikarskich 

w dotychczasowych dziejach prasy 

nietylko polskiej iecz wszechświatowej, 

p. Erazm Piltz, obecnie jeden z mini- 
strów  pelnomocnych  wskrzeszonej 

Rzeczypospolitej Polskiej, ma za sobą 

petersburski „Kraj”, jego dzieło, a za- 

razem jedno z arcydzieł żurnalistyki w 
wysokim stylu. Mimowoli ciśnie się 
pod pióro nazwisko Villemesanta zało- 

życiela i twórcy paryskiego „Figara 
który bodajże 
tknął... 

A jednak — szkoły dzienni- 
karstwa, produkt najnowszy orga- 
nizacyjnego rozwoju prasy, tu i ów- 
dzie nawet kwitną. Nawet wielka uczel 
nia dla dziennikarzy niemieckich w 
Heidelbergu (instytutem zwana) zaży- 
wa wszechświatowego rozgłosu. Takiż 
instytut powstał w 1922 r. w Brukselli. 
W Stanach Zjednoczonych istnieją szko 
ły dla dziennikarzy przy 28 uniwersy- 
tetach i przy 50 zakładach naukowych 
prywatnych. Uczniowie szkoły dzien- 
nikarskiej sami wydają gazetę lub cza- 
sopismo — dla wprawy. W szkołach 
amerykańskich już zapanowała wszech 
władnie specjalizacja. Dziennikarz in 
spe kształci się tam, odrazu na re- 
portera, interwiewera, popularyzatora, 
sprawozdawcę, politycznego pblicy- 
stę i t.p. Amerykańskie uczelnie wy- 

  

dają też dyplomy. Absolwentawi przy-wego Pracy. 

sam nigdy pióra nie 

EDUTA FILMOWA 
Związku artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie. 

4 ORKIESTRY. 

stoi tytuł Master of Arts in 
Journalism.*) 

# * 

Udział kobiet w dziennikarstwie 
nie jest tak obfity na świecie Bożym 
jakby się zdawać mogło. Ankieta prze- 
prowadzona w roku zeszłym przez ge 
newski Bureau International de Travail 
stwierdziła, że niewieście pióra dzien- 
nikarskie niemal wyłącznie pracują w 
rubrykach poświęconych sprawom ko- 
biecym, higjenie, modom; rzadko upra 
wiają recenzje literackie i artystyczne 
a do polityki nie zazierają wcale... W 
Stanach Zjednoczonych sporo jest re- 
porterek. Tu u nas w Wilnie bawiła 
trzy lata temu jedna z wielkich repor- 
terek prasy zagranicznej delegowana 
przez paryski „Intransigeant'* dla ,,0- 
bejrzenia* granicy polsko - litewskiej 
i sowiecko - polskiej. Co za kobieta! 
Piszący te słowa otrzymał w czas ja- 
kiś od niej list... z głębi Marokka do- 
kąd, z polecenia swego dziennika lata- 
ła aeroplanem. Może w tej chwili peł- 
ni jaką dziennikarską misję jeżeli nie 
w Peru to „u łoża króla angielskie- 
go... 

W Niemczech na 3.235 członków 
wielkiego zrzeszenia dziennikarzy jest 
zaledwie 78 kobiet; w Belgji jest zale- 
dwie pięć dziennikarek stale pracują- 
cych po redakcjach, natomiast w Sta- 
nach Zjednaczonych pracuje zawodo- 
wo w dziennikarstwie 5.730 kobiet i 
— 34.197 meżczyzn. (tylko są skąpiej 
płatne niż ich koledzy). Tylko jeszcze 
we Włoszech, w Grecji i w Niemczech 
honorarja i pensje dziennikarek są niż- 
sze niż pensje i honorarjum dziennika- 
rzy. Co do Polski, wynika z ankiety, 

*) „Les Conditions de travail et de 
vie des Journalistes“. Wydawnictwo zeszło- 
roczne genewskiego Biura Międzynarodo- 

Atelić filmowe na sali. 

Początek © godz. 22, 

że w prasie zsyndykalizowanej (przy- 
puszczalnie poza nią) kobiety—dzien- 
nikarki stanowią 6 da 7 proc. 

Reichsverband der deu- 
tschen Presse jest potężnym syn- 
dykatem drugim w świecie pod wzglę- 
dem liczebności członków (4.400). Co 
prawda, może być członkiem każdy, 
kto zawodowo (comme  profession 
principaie) przepracował w dzienni- 
karstwie pełny rok. Najpotężniejszym i 
pod względem zamożności i pod wzglę 
dem liczby członków (10.000) jest 
syndykat prasy angielskiej Natio- 
nal Union of Journalists. 
Właśnie jest na punkcie połączenia się 
z niemającym charakteru  syndykatu 
Instytutem Prasy. Wówczas prasa w 
Anglji jeszcze urośnie w siłę wewnętrz- 
ną. Syndykat prasy włoskiej ma już 
obecnie, jak sama nazwa wskazuje, 
charakter wyraźnie polityczny (Sin- 
dacato nazionale fascista 
dei Giarnalisti). Współpracow- 
nicy i korespondenci wielu pism 
do niego należą, wszelako Syn- 
dykat prasy włoskiej jest  je- 
" dnym z tych, co praw i przywilejów 
swoich członków broni najzawzięciej i 
najskuteczniej. 

W wielu krajach dziennikarze pod- 
legają dotąd ustawom dotyczącym 
pracowników umysłowych wogóle, a 
nawet rzemieślników. Tam też wszę- 
dzie prasa dobija się energicznie usta- 
wy opracowanej prawodawczo i u- 
chwalonej — specjalnie dla niej. Pra- 
sa w Australji otrzymała ustawę pra- 
sową dopiero w 1924 — ale też i naj- 
lepszą z dotąd istniejących. Obowią- 
zuje też tam typ normalnej umowy, 
między współpracownikami a wydaw- 
cami, nie indywidualnej lecz kolektyw- 
nej. Lecz najlepiej obmyślanym, wręcz 
Ww zo rowy m jest typ normalny umo- 

wy — zarówno kolektywnej jak indy- 
widualnej — obowiązujący w prasie 
wiedeńskiej na mocy prawa uchwalo- 
nego 11 lutego 1920 r. 

We Francji — dotąd nie są zre- 
glamentowane warunki pracy dzienni- 
karzy. Umowy osobiste mają typ 
najrozmaitszy i terminy — dowolne. 
Umowy kolektywne są we Francji nie- 
znane. Syndykat dziennikarzy francu- 
skich — dobija się uchwalenia ustawy 
prasowej. Natomiast nigdzie prawo- 
dawstwo nie ingeruje tak mocno w 
sprawy prasowe jak we Włoszech (od 
czasu zapanowania tam regime'u fa- 
szystowskiego). Nie wolno tam np. tru 
dnić się dziennikarstwem osobie nie 
figurującej w spisach dziennikarzy za- 
wodowych, czyli nienależącej do Syn- 
dykatu (dekret królewski z dn. 20 lu- 
tego 1928 r.). 

U Ustawie ;Prasowej obowiązują 
cej w Jugosławji od 25 września 
1926 roku znajdujemy następujące 
określenie: „Uważany jest za dzienni- 
karza każdy pracujący stale w da- 
nem czasopiśmie, w charakterze re- 
daktora, reportera, rysownika etc. i 
utrzymujący się głównie z tego 
źródła zarobku”. Ustawa wymaga 
aby pracownik redakcyjny zawarł 
umowę z wydawcą najdalej w ciągu 
miesiąca pod rygorem  utracenia 
wszelkich praw, które mu ustawa 
gwarantuje. 

Inna kwesija. Są, jak wiadomo, 
organy prasy czysto informacyjne tu- 
dzież reprezentujące pewien kierunek 
ideowy. Wydawca,  przeszedłszy z 
obozu do obozu, może go—zmienić. 
Co ma wówczas czynić współpracow- 
nik gazety, nie godzący się z jej no- 
wym kierunkiem? Zerwie umowę,— 

wówczas ponosi wszystkie įkonse- 

w „salonach Kasyna G:rnizonowego 
ul Ad. Mickiewicza 13. В 

filmowanie pięknych nóżek, ponętnych uśmiechów, zalotnych spojrzeń. Konkurs zdecydowanie brzydkich mężczyzn. Drogocenne upominki 
za najefektowniejsze kostjumy. 

PHILIPSA. Zaproszenia można nabywać u p.p. Gospodyń i Gospodarzy oraz w Kasynie codziennie w godz. 12—2 i 6 -8. e—€£€ 

kwencje. Pozostać —honor i sumienie 
nie pozwalają. Ustawa Prasowa obo- 
wiązująca w Niemczech od 1 stycznia 
1926 r. przewidziała ten dylemat i 
oto jak go rozwiązuje. Przedewszyst- 
kiem ma być w zawieranej umowie 
powiedziane wyraźnie jakiej orje n- 
tacji hołduje gazeta i jakiej tenden- 
cji (aby nieporozumienia nie było). 
Współpracownik jeśli w ciągu 
miesiąca spostrzeže zmianę rze- 
czonej „orjentacji* ma prawo zawie- 
sić swoje współpracownictwo i otrzy- 
muje: 1) trzymiesięczną gażę i 2) 
indemnizację dochodzącą do wyso- 
kości całorocznej pensji jeśli współ- 
pracownik ma za sobą pięć lat pracy 
w gazecie.  Współpracownika zaś, 
który się dopuścił nielojalności wglę- 
dem kierunku, któremu hołduje gaze- 
ta, ma „wydawca prawo usunąć — 
niezwłocznie. O trzymiesięczną penskę 4 
indemnizacyjną ma wydalony współ* 
pracownik prawo... prosić, lecz doma- 
gać się jej nie ma prawa. 

Inna sprawa. Czy 8-godzinny dzień 
pracy może mieć zastosowanie do 
dziennikarskiego fachu? Ile czasu 
poświęcać dziennikarz — pracy obo” 
wiązkowej? Niema sposobu oznaczyć 
Ściśle momentu od kiedy dziennikarz 
zaczyna pracować i kiedy koń- 
czy. Czy np. recenzent teatralny pra- 
cuje wówczas tylko kiedy... pisze 
swoją recenzję? A słuchając Sztuki 
w teatrze to... nie pracuje dla swojej 
gazety? Czy dziennikarz jadący w ja- 
kiejś misji, albo czytający książke, 
którą w artykułe swoim spożytkujeł 
odpoczywa czyli też pracuje? A spra- 
wozdawca spędzający godziny całe w 
loży prasowej parlamentu? A rozma- 
wiający w kawiarni, na balu, na wyś- 
cigach z mnóstwem nieraz ludzi, któ-
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gpracn kamdy RYSIA 
Il dzień rozpraw. 

Po odczytaniu konkluzji aktu 
oskarżenia przewodniczący wice pre- 

s Owsianko zapytuje kolejno oskar- 
żonych, czy przyznają się do popeł- 
nienia inkryminowanych im prze- 
stępstw. 

Pierwszy z kolei—Ryś przyznaje 
się do kradzieży koni, jednak wypiera 
się udziału w napadach i rabunkach. 
Mówi on spokojnie i lakonicznie. Po- 
zostali oskarżeni 
niewinnie _ aresztowanych. Prawie 

_fwszyscy odmawiają się dawać wyjaś- 
nienia. Nie byłem, nie znałem, nic 
niewiem, pracuję na roli—oto$ stereo- 
typowe odpowiedzi wszystkich. Nic 
dziwneso, najlepsza to taktyka, jeśli 
mie chce się przegadać i wpaść, to też 
miezawoduie wszyscy oskarżeni pou- 
Ai zostali przez kolegów  więzien- 

ych. 
Po załatwieniu tej formalności Sąd 

przystępuje do wyjaśnienia kwestji 
powód :twa cywilnego na rzecz Sszere- 
gu poszkodowanych. Wyjaśnia się, 
że zainteresowani nie zadosyćuczynili 
wymaganym formom, wobec czego 
powództwo zostało oddalone. Poszko- 
dowanym pozostaje wystąpienie na 
drogę cywiłną. Sąd zadaje kilku 
oskarżonym szereg pytań, mających 
na celu wyjaśnienie różnych okolicz- 
ności, poczem następuje badanie 
świadków. 

Są to Świadkowie, mający wy- 
świetlić sprawę kilku kradzieży koni, 
dokonanych przez Rysia i Mimaja 
Jermotajewa. Ten, O wybitnie zło- 
dziejskiem obliczu, kompan Rysia, 
dzięki swemu wyglądowi pol-idjoty 
doskonale udawał głupotę, aby pod 
przykrywką jej szperać po wsiach, 
szukając „roboty“ dla innych zło- 

„dziej. 
NZ kolei wypływa na arenę sprawa 
kradzieży Rysia i Szałkowskiego i za- 
machu tego ostatniego na życie po- 
sterunkowego St. Jarosza. 

Aresztowani w Nowej Wilejce i 
odprowadzeni do posterunku policji 
zbiegli, przyczem Szałkowski ranił Ja- 
rosza z rewolweru. . 

Jeden ze Świadków tego, posterun- 
kowy poznał w osk. Marji Sawielje- 
wównie kobietę, która była wówczas 
z bandytami. Rysia i Szałkowskiego 
poznał on odrazu. 

„_ Wreszcie trzecią zbrodnią oskarżo- 
nych, wyświetloną wczoraj przez Sze- 
teg Świadków, była kradzież ze skle- 

pu J. Dogina w Ignalinie. Przestep- 
stwo to obejmuje znaczną ilość 
spskarżonych: Ryś i Szalkowski, trzej 
Rejnowie, oraz lzrael i Rachela Ber- 
manowie, jako sprawców kradzieży. 
Sawieljewównę, Szałkowską i J. Cze- 
panisa, jako paserów -przechowują- 
<ych łup. Sprawa jasna, jak dzień. 
Towar skradziony znaleziony został 
w mieszkaniach wspomnianych, po- 
nadto Jankiel Rejn proponował po- 
sterunkowemu  Rogowiczowi 100 do- 
Jarów za zatuszowanie sprawy. 

Obecnie wszyscy wypierają się 
udziału, zwalając z siebie winę. . 

Dziś dalszy ciąg sprawy. W pierw- 
szą kolej wyświetlana będzie sprawa 
napadu rabunkowego, połączonego Z 
zabójstwem. Ofiarami była rodzina 
Sanków ze wsi Sieroty pow. Świę: 
<jańskiego. józef i Kazimierz Sanko- 

ie oddali życie. Bandyci zrabowali 
8595 dolarów oraz różne przedmioty. 

BRRNZSNERKUORADESE sn 

Dnia 4, 5, 12 i 13-go stycznia w Sali 
Gimnazjum Lelewela odegrane będą 

Jasełka 
Początek o godzinie 5 p. p. в 
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rzy go--informują? Conajwyżej mo: 
że być mowa o „godzinach zajęcia” 
dla współpracowników, którzy muszą 
być w redakcji O takiej a takiej po- 
rze. Naogół —dziennikarz nie zna co 
to godziny pracy. Pracuje za wo: 
dowo wciąż, Od rana do nocy; 
<zęsto przez noc całą. Jest „w pra- 
cy" po godzin 15 i 20 na dobe. Pra- 
<uje (np. przy biurku lub sprawo- 
zdawczo) w niedziele i święta Praca 
jego nie jest w żadnym kraju regla- 
mentowana według jej = trwania. 

Zasadniczo w Rosji Sowieckiej 
nie wolno nikomu pracować po- 
wyżej ośmiu godzin na dobę. Lecz 
Sam Dembo w wyczerpującem swem 
dziele „Trudowyje prawa rabotników 
litieratury" (Moskwa. 1926) musi w 
rezultacie przyznać, że czas, który 

iennikarz poświęca p racy-—nie da 
się obliczyć i wymierzyć. 

A praca nocna? W żadnym jeszcze 
kraju nie jest ona należycie oceniona 
i unormowana ustawodawczo. Ani we 
Francji, ani w Szwajcarji... 
2 Co zaś do wypoczynku, to np. w 
ustralji ma dziennikarz ustawodaw- 

czo prawo do półtora dnia wypoczyn- 
ku co tydzień. Pracujący nocą 
ma wypoczynku dwie noce w ciągu 
tygodnia. Jak wiadomo, praca dzien- 
nikarska jest wyczerpująca jak mało 
która. Kwestja urlopów wakacyjnych 
jest dla dziennikarza kwestją, nie za- 
wahamy się powiedzieć, życia i śmier- 
Ci. Niema pracownika, któryby tak 

rdzo potrzebował wypoczynku dla 
ła i umysłu jak dziennikarz, Wsze- 

lako ustawy prasowe zagraniczne dość 
są skąpe w przyznawaniu urlopów i 
wakacyj. W Niemczech: każdy  „re- 

daktor“ (kierownik działu) po 6 mie- 
siącach pracy ma prawo do 2 tygod- 

uważają siebie za “| 
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Dzis Wschód sł. g. 7 m. 44 

Telesfora Zach, si. o g. 15 m. 05 
jutro 

Trzech Kr. 
  

Spostrzeženia meteorolozicine 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 4 — |. 1929 r. 

) 77 
| 

Opad za da- 
dę w mm 

} 2 
i 

Wiatr ! : 
sreewaśziący 1 Wschodni. 

Uwagi: Pochmurno, przel. śnieg, 
mgła. 

Miaimum za dobę — 1250. 
Maximum па 4054 -1-8 <, 
Tendencja БаготеНусаае: Wzrost 
ciśnienia. 
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URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda przyjął prezesa 
Czerwonego Krzyża Okr. Wileńskiego Lu- 
dwika Uniechowskiego w sprawie organi- 
zacji kursów ratowniczych,  pulkownikową 
Giżycką i pułkownika Ożyńskiego, którzy 
przybyli aby zaprosić p. Wojewodę na ho- 
norowego gospodarza balu „Rodziny Woj- 
skowej' w dniu 10-go stycznia, następnie 
prezesa Stanisława Bochwica w sprawach 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowe- 
go, Redaktora Stanisława Mackiewicza wre- 
Szcłe sekretarza Prezesa Rady Ministrów 
Si, Bociańskiego, który w przejeździe przez 

Vilno złożył wizytę p. Wojewodzie. 
— Awanse urzędników admin. woj. Wi- 

leńskiego. P. minister Spraw Wewnętrznych 
awansował lekarza powiatowego w Staro- 
stwie w Wilejce dr. Jurkowskiego do VII 
st. sł. 

P. minister Spraw Wewnętrznych mia- 
nował referendarza w Urzędzie Wojewódz- 
kim w Wilnie Antoniego Milikont-Narwoy- 
sza radcą wojewódzkim w VI st. sł. oraz 
starostę powiatowego w Postawach Wiktora 
Niedźwieckiego starostą w VI st. sł. 

P. Wojewoda awansował do VIII st. sł. 
w Urzędzie Wojewódzkim Aleksandra Emie- 
ljańczyka, w starostwie w Oszmianie Tadeu- 
sza Sawickiego i w Starostwie w Głębokiem 
Ferdynanda Wiercińskiego. 

. minister Robót Publicznych zwolnił 
z dniem 31 grudnia 1928 roku ze służby na 
podstawie art. 62 ustawy o państw. służbie 
cyw. Aleksandra Szokalskiego, inżyniera 
powiatowego w Postawach. 

— Porządek dzienny Wydziału Woje- 
wódzkiego. Ustalony już został porządek 
dzienny posiedzenia Wydziału  Wojewódz- 
kiego, jakie odbędzie się w dniu 7 b. m. 
Przewiduje on sprawy: Rozpatrzenie spra- 
wy możliwości likwidacji przez m. Wilno 
angielskiej pożyczki obligacyjnej m. Wiłna 
z roku 1912 

Zatwierdzenie kilku uchwał 
Dziśnieńskiego — w sprawie przeniesłenia 
kredytów w budżecie na 1928—29 rok, Bra- 
sławskiego i Święciańskiego — w sprawie 
nowego statutu komunalrtej Kasy Oszczęd- 
ności oraz szereg odwołań (21) poszcze- 

sejmików: 

    

Dowiadujemy się, żo na pogra- 
niczną stację Stołpce przybyły dwa 
wagony dokumentów archiwalnych 

SŁOW © 
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KA 
gólnych płatników od wymiaru 

kich podatków. 
Obradom Wydziału przewodniczyć bę- 

dzie p. Wojewoda. 
— Zmiana na stanowisku starosty moło- 

deczańskiego. Minister Spraw Wewnętrznych 
zwolnił ze siużby starostę mołodeczańskie- 
go Jana Piekutowskiego na własną jego 
prośbę. Obecnie p. Piekutowski wykorzy- 
Stywał uriop, a funkcje starosty pełnił cza 
sowo radca wojewódzki Żurawski b. staro- 
sta święciański. 

— Konierencja w sprawie budowy ko- 
lei Druja—Woropajewo. dniu 3 b. m. od- 
była się pod przewodnictwem p. Wojewody 
Raczkiewicza, z udziałem starostów dziśnień- 
skiego, brasławskiego i postawskiego, kon- 
ferencja poświęcona omówieniu udziału sa- 

ządów wspomnianych powiatów w sfi- 
nansowaniu budowy kolei Druja — Woro- 
pajewo. 

— Książeczki informacyjne dła policjan- 
tów. Komenda miasta P. P. zarządziła wy- 
danie ksi ki informacyjnej adresowo-te- 
iefonicznej dia użytku policjantów. 

Po otrzymaniu takiej książeczki każdy 
policjant będzie mógł udzielać informacyj 
dotyczących adresów względnie Nr. Nr. te- 
łefonów, adwokatów, biur i urzędów i t. p. 

Książeczki te będą mogły nabywać 050- 
by prywatne. Będą one małego, kieszonko- 
wego formatu oprawne. 

Zarządzenie te jako b. cełowe należy 
ać z uznaniem. 

MIEJSKA. 
—- (6) Posiedzenie Rady miejskiej. Jak 

się dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Ra- 
dy miejskiej odbędzie się 24 stycznia. 

RÓŻNE 

— (o) Kary administracyjne. W ubie- 
głym miesiącu grudniu sporządzono zostało 
przez władze administracyjne 1197 proto- 
kułów z pociągnięciem winnych do odpo- 
wiedzialności za przekroczenia przepisów: 
alkoholowych 241, sanitarnych 219, samo- 
chodowych 97, ruchu kołowego 96, doroż- 
karskich 88, nieprzestrzegania godzin han- 
diu 107, wojskowych 115, asenizacyjnych 
20, meldunkowych 42, nierząd 15, spekula- 
cję 3, nielegalne posiadanie broni 5, budo- 
wianych 1, różne 45, raezm 1197, 

— (o) Konfiskata „Naszej Żiźni*. Urząd 
starostwa Grodzkiego skontiskował Nr. 50 
z dnia 4 stycznia pisma rosyjskiego „Nasza 
Żiżń za umieszczenie artykułu p. t. „Wyrok 
w sprawie Wojciechowskiego". 

— Życzenia noworoczne z prowincji. 
W miastach powiatowych wojęwództwa wi- 
leńskiego złożyli życzenia noworoczne na 
ręce starostów dla Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego i 
Rządu, kierownicy wszystkich urzędów pań- 
stwowych, cywilnych i wojskowych, ducho- 
wieństwo wszystkich wyznań,  przedstawi- 
ciele samorządu i licznych organizacyj spo- 
łecznych, oświatowych i t. p. 

— Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego L.O.P.P. podaje do wiadomości, 
że 1 stycznia 1929 roku Biuro Komitetu zo- 
stało przeniesione do nowego lokalu przy 
ul. Zawalnej Nr. 1. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Rekrutacja robotników do Francjł. 

  

magistrac- 

  

  

        

W dniu 16 b. m. w lokalu Państwowego” 
Urzędu Pośrednictwa Pracy odbędzie się 
rekrutacja robotników niefachowych na wy- 
jazd do Francji: mężczyzn do fabryk i ko- 

kobiet do rolnictwa. Podobnę rekru= 
tacje odbędą się: 17 b. m. w Święcianach 
i 18 b. m. w Mołodecznie. 

Ponadto dowiadujemy się, że poczyna- 

  

Powrót do Polski aktów Ziem  Półsocno- Wschodnich, 
wysłanych z Leningradu do Warszawy, 

Są to przeważnie akta ziem pół- 
nocno-wschodnich (b'ałoruskich).: 

Konferencja w sprawie nieurodzaju. “ 
W dniu wczorajszym odbyło się 

pod przewodnictwem p. wicewojewo- 
dy Kirtiklisa posiedzenie z udziałem 
naczelników wydziału samorządowego 
oraz pracy i opieki społecznej pp. Ra- 
kowskiego i Jocza, starostów: wilejskie- 
go p. Witkowskiego, brasławskiego— 

p. Januszkiewicza, dziśnieńskiego —p. 
Jankowskiego i postawskiego — p. 
Niedzwiedzkiego. Kanierencja ta po- 
święcona była rozważeniu środków 
zaradczych przeciwko skutkom nie 
urodzaju na terenie województwa wi- 
ieńskiego. 

Zanowiedziany przyjazd min. Kwiafkowskiego. 
, Dowiadujemy się, że w dniu dzi- 

siejszym ma przybyć do Wilna Mini- 
ster Handlu i Przemysłu inż, E, Kwiat- 
kowski, którego przyjazd związany 
jest z balem morskim, zorganizowa- 

ni urlopu; do 3 w drugim i trzecim 
roku swego współpracownictwa, a do 
całego miesiąca dopiero po trzech la- 
tach stałej pracy w gazecie lub cza- 
sopišmie. Prawo w Austrii jest hoj- 
niejsze. Wogóle wakacje dziennikarza 
muszą być miesięczne w ciągu roku 
a sześciotygodniowe jeżeli jest wogó: 
le zawodowym dziennikarzem od 10 
lat. Dziennikarz, który przepracował 
w gazecie pięć lat, ma prawo (w 
Austrji) do czterech płatnych  miesię- 
cy (pełna peasja) w razie choroby. 
Za każdy rok pracy ponad 5 lat— 

miesiąc więcej, aż do 12 miesięcy peł- 
nej pensji na wypadek choroby. W 
Stanach Zjednoczonych urlopy waka- 
cyjne roczne — całkiem są fantastycz- 
„ne. Na Węgrzech (Ustawa Prasowa z 
1924 r.): miesiąc urlopu na rok. Ty- 
leż we Włoszech. Prawo w Rosji So- 
wieckiej przyznaje na rok „każdemu 
płatnemu pracownikowi" tylko 15 dni 
urlopu wakacyjnego z pobieraniem 
pensji. 

Wreszcie—kwestja uposażenia, An- 
kieta genewskiego Biura Międzynaro- 
dowego Pracy stwierdza w dziedzinie 
uposażenia dziennikarzy niezmierną 
rozmaitość. Naogół jednak (z wyjąt- 
kiem Anglji) dochody dziennikarzy 
powojenne są mniejsze od dochodów 
przedwojennych — na całym Świecie, 
Nawet w Stanach Zjednoczonych. Dla- 
czego? Przedewszystkiem dlatego, że 
drożyzna podskoczyła o 100 proc. a 
gdzieniegdzie i wyżej, zaś uposażenie 
dziennikarzy jeżeli nawet tu i owdzie 
podniosło się w stosunku do przed- 
wojennego, to nigdzie nie dorów- 
nywa wzrostowi ogólnej drożyzny. 
Weźmy Stany Zjednoczone. Prawda, 
są tam wielkie dzienniki płacące wy- 
bitnemu współpracownikowi, prowa- 

nym pod protektoratem p. Ministra. 
Korzystając z pobytu w Wilnie p. Mi: 
nister odbędzie konferencję w  spra- 
wie Izby Handlowo-Przemysłowej. 

dzącemu ten lub Ów dział w gazecie 
do... 50.000 dolarów rocznej pensji, 
Lecz np. pod koniec 1925 r. kie- 
rownik działu w amerykańskiej gazecie 
pobierał przeciętnie 200 dolarów mie- 
sięcznie (podczas gdy zecer ręczny 
zarabiał 172 dolary a pracujący na 
linotypie 180 dol.). Naogół zaś upo- 
sażenie dziennikarzy w Stanach Zje- 
dnoczonych podniosło się po wojnie 
o 30 proc. zaś koszt życia o... 100 
a w niektórych miastach aż do 180 
proc.! We Francji stały współpracow- 
nik, jeden z redaktorów, tj. prowadzą- 
cy samodzielnie któryś z działów w 
gazecie, pobiera minimum 1200 fr. 
miesięcznie, W jednej tylko Anglii ży- 
cie podrożało „wszystkiego” o 75 
proc. a powojenne uposażenie dzien- 
nikarzy podwoiło się po woj- 
nie. Zyskali tedy netto 25 proc. A u 
nas, w Polsce? Czytamy w  ankieto- 
wem wydawnictwie genewskiem: „Po- 
mimo, iż koszt życia w Polsce, le 
cońt de la vie, podniósł się 
po wojnie, uposażenie dziennikarzy 
pozostało mniej więcej na poziomie 
przedwojennym - podczas gdy uposa- 
żęnie zecerów podwoiło się. 

Informacja nieścisła. Prawda, od- 
powiedzialny kierownik działu pobie- 
ra w prasie warszawskiej 550 do 650 
zł. (trzeba dodać: minimum) miesięcz- 
nie ale w tejże Warszawie przed woj- 
ną wybitny stały współpracownik du- 
żej gazety zarabiał O wiele więcej niż 
200 do 250 rubli. Dobrze władając 
dziennikarskiem piórem, przy wytężo- 
nej pracowitości (i talencie) można 
było zarobić w Warszawie w latach 
jakich dwudziestu przed wojną do 500 
rubli miesięcznie, co zważywszy na 
przedwojenny koszt życia było — wy- 
Starczające. Lecz co mówić o czasach 

  

jąc od I b. m. P. U. P. P. rejestruje kandy- 
datów na wyjazd do Kanady. 

— Rejestracja kinemat ów. Władze 
wojewódzkie otrzymały od Min. Spr. Wewn. 
nakaz nadesłania przed 20 b. m. wykazów 
kinematografów, które były czynne w r. 
1928. Ministerstwo interesuje się statystyką 
widowiskowych podatków komunalnych od 
filmów oraz tem czy do filmów produkcji 
krajowej stosowane są indywidualne stawki 
ulgowe. gf 

TEATR I MUZYKA. 
— Reduta na Pohuiance. Dziś, po raz 

szósty „Trójka Hultajska'* Nestroy'a w ory- 
ginalnej inscenizacji zespołu Reduty. Jutro, 
t.j. w niedzielę, dnia 6 b. m. po południu 
komedja Wł. Perzyńskiego — „Uśmiech lo- 
su“ po raz ostatni. 

Postać Witolda Siewskiego kreuje Ste- 
fan Jaracz. Pozatem obsada  premjerowa. 
Początek o godz. 15 m. 30. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziš, 
na jedno tylko przedstawienie wraca na re- 
pertuar Teatru Polskiego „Idjota“ F. Dosto- 
jewskiego z W. Malinowskim w roli ks. 
Myszkina. 

„Powrót do grzechu” — St. Kiedrzyń- 
skiego grany będzie raz tylko jeden jutro 
o godz. m. 30 w.; jest to jedna z najlepszych 
i najweselszych komedyj Świetnego pisarza. 

Jutrzejsze popołudniówki. _„Potop” 
(siedem obrazów dramatycznych według po- 
wieści Henryka Sienkiewicza) grany będzie 
jutro o 3-ej p. p. 

„Betleem Polskie“ — Lucjana Rydla 
grane będzie jutro o godz. 5 m. 30 p. p. Ce- 
ny miejsc od 20 groszy. 

— Rozprawa sądowa w Teatrze Polskim 
We wtorek 8-go stycznia o godz. 8 m. 30 
wiecz. rozpoczyna się w sali Teatru  Pol- 
skiego proces Mary Dugan, oskarżonej o 
zabójstwo Edgarda Ritza, Oskarża prokura- 
tor Galiway, broni adwokat West. Proces 
ten, ze względu na tło sensacyjne, obudził 
we wszystkich sferach naszego miasta ol- 
brzymie zainteresowanie. Bilety wejścia, w 
ograniczonej ilości, są do nabycia przy ul. 
Mickiewicza 6, od godz. ll-ej rano do” 9 
wiecz. Proces potrwa, jak należy przypu- 
szczać najmniej kilka dni. Rozprawy między 
godz. 8 m. 30 a 11-tą wieczorem, 

Ze względu na powagę chwili, zabra- 
nia się wszelkich objawów zadowolenia lub 
rozgoryczenia, jako to oklasków, gwizdów 
it 

> Koncert Poranek M. Fiałko w Teatrze 
Polskim. Utalentowana śpiewaczka wiedeń- 
ska Marja Fiałko wystąpi w Wilnie z kon- 
certem pożegnalnym w niedzielę najbliższą 
6 b. m. o godz. 12 m. 30 p. p. 

— Teatr „Rewja* Dąbrowskiego 5 
(Klub kolejowców). Niedziela 6, poniedzia- 
łek 7 i wtorek 8 stycznia 1929 r. trzy go- 
šcinne występy „Teatru Wielkiej Rewii i 
Psoty Stolicy" Wielka Rewja karnawałowa 
w 2 aktach 16 odsłonach. Udział biorą wy- 
bitni artyści stolicy. Helena Kamińska, Cze- 

sław WERE (artysta Teatru  Gui-pro- 
quo) C. Popielewska, Anna Zabojkina (pri- 
ma balerina) jerzy Borowski (artysta Teatru 
Qui-pro-quo), H. Narkiewiczówna.i in. Balet 
12 osób z uroczą Haliną Zabojkiną na czele. 
Własne dekoracje, kostjumy. Jazz-band. Con- 
iekcje Jerzy Boroński. Początek o godz. 8 
wieczorem. Bilety wcześniej nabywać moż- 
na w biurze „Orbis* a w dniu przedst. w 
kasie Teatru od godz. 6 wieczorem. 

— Dnia 5 stycznia r. b. w sobotę odbę- 
dzie się w sali gimn. im. Lelewela (Mickie- 
wicza 38) koncert przy łaskawym udziale 
p. p. Pławskiej, _ Wyrwicz-Wichrowskiego, 
Olszewskiego i Szczepańskiego oraz tańce 
plastyczne wykona pani b 
ka, po koncercie „Czarna kawa“ z tańcami. 
Początek koncertu o godzinie 9-ej wiecz. 
Bilety do nabycia codziennie od godz. 11-ej 
do I-ej w kancelarji gimn. Lelewela a w 
dzień koncertu przy wejściu. Komitet  ro- 
dzicielski dokłada wszelkich starań w urzą- 
dzeniu bufetu i powodzeniu zabawy. Czy- 
sty zysk przeznacza się na zwiedzenie Wy- 
stawy w Poznaniu dla niezamożnych uczni 
gimn. Lelewela. Niech zawsze ofiarne spo- 
łeczeństwo wileńskie poprze tę zabawę a 
tem da możność zwiedzić Wystawę tym 
młodzień om, dB znajdują się w trudnych 
warunkach materjalnych. 

Na Ostrą WE Konferencje S-go 
Winc. 4 Paulo. W Sali Miejskiej w niedzielę 
ną Trzy-Króle, o godz. 12 w południe, bę- 
dą odegrane znane Jasełka L. Rydla p. t. 
Betleem Polskie. Wiele urozmaiceń. Do- 
chód przeznaczony na odnowienie Ostrej-, 
Bramy. Bilety nabyć można przy Kościele 
Ostrobramskim w dniu przedstawienia przy 
kasie od godz. 10 rano. Cena biletów od 
1 zł. do 30 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradną i kradną... Pod nieobecność 
właścicielki mieszkania nieznani sprawcy 
otworzyli drzwi dobranym kluczem (Gilin- 
ska Chana 1 zauł. Kijowski Nr. 3) 'i skradli 
garderobę wartości 300 złotych. 

Sara Łapinówna, Mickiewicza 48 donio- 
sła policji, że 20 grudnia w drodze do Grod- 
na skradziono jej z walizki AE i zło- 
ty zegarek wartości 800 złotych. 

12 kul żelaznych od ogrodzeń trawni- 
ków skradziono na szkodę Magistratu m. 

bezpośrednio przedwojennych! Cofnij- 
my się o lat 30 przed wojną. Praw- 
da, np. Władysław Bogusławski, zna- 
komity krytyk teatralny Ówczesny 
„Kurjera Warszawskiego” wyrocznia 
w sprawach teatralnych na całą 
Polskę, nie mógł utrzymać się z 
dziennikarskiego vióra i główną pod- 
stawą jego bytu była pensja urzędni- 
ka w dyrekcji Kolei Wiedeńskiej ale 
Prus już mógł, od biedy, z dzienni- 
karskiej żyć pracy, Nie był jeszcze au- 
torem ani „Lalki*, ani „Emancypan- 
tek“, ani „Placėwki“, ani „Faraona“ 
lecz pisał co niedziela swoją Kronikę 
Tygodniową w  „Kurjerze Warszaw- 
skim* poświęconą zawsze aktualnym 
sprawom, i Kronikę Piusa czytała ca- 
ła Warszawa! Był to jeden z najwięk 
Szych sukcesów dziennikarskich w 
dziejach prasy polskiej. „Kurjer" pła- 
cił Prusowi za Kronikę en bloc 
bez względu na ilość wierszy, 25 ru- 
bli. Stanowiło to 100 rubli na miesiąc 
„dorabiał* Prus do tej kwoty pisując 
do „Kolków* humorystyczne wierszy- 
ki, a tu i owdzie próbował drukować 
nowelkę Summa summar u m, 
w tych odległych przedwojennych 'cza- 
sach mógł żyć z własnego dziennikar- 
skiego pióra. W tym jednak czasie, 
30 lat przed wojną, już mógł tęgi i 
utalentowany dziennikarz zarobić w 
Warszawie piórem 300 rb. miesięcz. 
nie. Była to wcale ładna „niezależność 
materjalna* na owe czasy! I—było to 
znacznie więcej niż zarabia przeciętnie 
dziś, po 50-ciu latach, nawet najwybi- 
tniejszy dziennikarz polski. 

Sapienti sat. Do zorganizo- 
wania się Prasy w przystosowaniu 
jej ogromnego znaczenia do nowocze- 
snych warunków bytu przedwojenne- 
go—jeszcze daleko. Cz. J. 
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Tajemnica zamachu na Fintokolu? 
Wyrok śmierci na posła Popłauskasa — Szpieg kowieński 
w Wilnie — Zatrute cukierki — Rewelacje „Pirmynu*. 

1-go grudnia dokonany został w Wilnie, na ul. Antokol, w niezmiernie 
tajemniczych okolicznościach, zamach na emigrantkę litewską Grygorowi- 
czównę. Nieznany zbrodniarz strzelił do niej z rewolweru, raniąc jednak tyl- 
ko w twarz. Obecnie org. emigrantów lit. „Pirmyn“ wyjaśnia rewelacyjne 
podłoże tego zamachu i szeregu innych skierowanych przeciwko emigrantom 
litewskim. 

Według tych rewelacyį kowieński sztab generalny postanowił rzeko- 
mo zamordować b. posła na sejm kowieński z frakcji socja!-demokratow, 
obecnie emigranta politycznego Popłauskasa, który brał udział w powsta- 
niu w Taurogach, obecnie zaś przebywa w Wilnie, W tym celu niedawno 
aresztowany został przyjaciel 4 Poplauskasa w Olicie niejaki 
Butkiewicz poddany został okropnym katuszom w urzędzie śledczym, 

Butkiewicz 
na- 

stępnie męczony był w więzieniu. Wypuszczono go w listopadzie, . obieca- 
no darowanie winy i sowitą zapłatę o ile dokona zamachu na Papłauskasa. 
Butkiewicz udał, że się zgadza. Tegoż listopada naczelnik policji politycz- 
nej w Olicie Cziuoderis przywiózł Butkiewicza do Merecza, skąd przy po- 
mocy naczelnika II rejonu granicznego Maczyńskiego przeprowadził go na 
stronę poiską. Butkiewicz po przybyciu do Wiina opowiedział o wszystkiem. 

Jednocześnie uczyniono próbę za pośrednictwem szpiega, kowieńskiego 
sztabu generaliego Adama Biekszy. Ów Bieksza przybył do Wilna i pokry- 
jomu zaproponował Popłauskasowi darowanie winy, o ile zostanie ajentem 
wywiadu. Popłauskas odmówił. Wówczas  Bieksza zawarł 
emigrantką litewską Grygorowiczówną, której dat pudełko zatrutych 

znajomość z 
си- 

kierków, polecając cukierkami temi poczęstować Popłauskasa i innych wy- 
bitniejszych emigrantów. Ponieważ Grygorowiczówna zlecenia nie wyko-- 

nała, Bieksza zgłosił się do niej dnia 1 grudnia r. ub. proponując współną 
przechadzkę, — usłyszawszy odmowną odpowiedź strzelił do niej z rewoi- 
weru raniąc w twarz, sam zaś zbiegł. 

Wszystkie powyższe wiadomości notujemy z obowiązku dziennikarskiego, ze 
względu na ich sensacyjny charakter, wszelako całkowicie na odpowiedzialność „Pir- 
mynu“. Skądinąd zachodzić może przypuszczenie, że wiadomość powyższa wywołana 
została swoistą autoreklamą emigrantów litewskich w Wilnie. (Przyp. Red.). 

Wilna. Kradzieży dokonał Josel Fiszman. 
Marji Krawczyk ze wsi Bieluńce pow. 

Drohiczyński skradzono w czasie noclegu w 
Wilnie u Kohutkowej,  Trembacka 12 — 
230 zł., wekseł na 100 zł. i 12 mtr. płótna. 
Policja wykryła sprawcę i wszystkie rzeczy 
zwróciła poszkodowanej. Sprawcą był 14- 
letni chłopak. 

Z SĄDÓW 
Sprawa superintendenta ewang.- 
reform. ks. M. Jastrzębskiego. 

Dziś rozpoczyna się w Sądzie Okręgo- 
wym, któremu przewodniczy sędzia p. A. 
jodzewicz, sprawa z oskarżenia superin- 
tendenta ewang.-retormowanego ks. Michała 
Jastrzębskiego, Tło sprawy jest wszystkim 
dostatecznie znane, bowiem podawaliśmyo 
tem w dniu 5-XII 1928, kiedy to sprawa 
znalazła się po raz pierwszy ną wokandzie 
Sądu, lecz odroczoną zostałą z racji cho- 
roby oskarżonego. 

Do sprawy powołani zostali w chara= 
kterze biegłych: ks. prof. B. Żongołłowicz, 
ks. kan. L. Chalecki, dziekan wydz. teologii 
ewang elick'ej uniw. warszawskiego ks. Bur- 
sche i p. B. Herman-lżycki. 

Oskarża prokurator Robert Rauze. 
Sprawa odbędzie się w sali wydziału 

cywilnego. Wstęp za przepustkami, wydawa- 
nemi przez kancelarję wydz. karnego Sądu 
Okręgowego. 

SPORT. 
Zajęcia w Ośrodku W. F. Wilno. 

Zajęcia zimowe w Ośrodku W.F. Wil” 
no przerwane na czas ferji zostały wzno” 
wione z dniem 4-1. 1929 r. 

Mecz hokejowy Pogoń I!— 
A. Z. S. II. 

W najbliższą sobotę, dn. 5 I. b. r. o 
godz. 14 w parku im. generała Żeligow- 
skiego odbędzie się mecz hokejowy pomię- 
dzy Pogonią ;Il a A. Z. S-em II. 

* Najbliższe zawody strzeleckie. 
W niedzielę dnia 6 stycznia b. r. © 

godz. 10 rano na strzelnicy Ośrodka W. F. 
Wilno odbędzie się Konkurs strzelecki 
Związku Młodzieży Wiejskiej. 

Na srebrnym ekranie 
„DLA SZCZĘŚCIA DZIECKA kino Miejskie. 

Wcześniej niż przystąpić do omówienia 
wzmiankowartego filmu odznaczmy z ukon- 
tentowaniem znaczną poprawę, która daje 
się ostatnio zauważyć w kinie Miejskiem pod 
względem repertuarowym. 

ocząwszy od świetnego filmu „Nieżwy- 
ciężona fregata" oglądaliśmy tam szereg 
mniej lub więcej dobrych filmów, a więc: 
„Garbusek“ — irancuskži obraz historyczny 
„Zwycięstwo želaza“ — film amerykański z 
dziejów Alaski, wreszcie piękne „Siódme nie- 
bo“ z Janet Gaynor i Charles Farrell'em w 
rolach tytułowych. Na cały ten okres przy- 
pada jedna tylko ramota: „Tragedja łodzi 
podwodnej”, która obyż była ostatnią! 

Przechodząc do omówienia obecnie wy- 
świetlanego filmu amerykańskiej wytwórni 
„Fox - film“ p.t. „Dla szczęścia dziecka" 
stwierdzić wypada że jest to wcale miły 
i dość starannie wykonany obraz, nader od 
powiedni dla młodzieży, a za temat ma dzie- 
je rodziny irlandzkiej, która wyemigrowała 
do Ameryki, przyczem bohaterowie fiimu— 
Irlandczycy, przedstawieni są z jak najlep- 
szej strony. 

Nad program wyświetlano jeszcze 2-ak- 
tową komedyjkę z efektownemi produkcja- 
mi akrobatyczrtemi i l-aktowy obrazek z ży- 
cia cyrku. 

Ilustracja muzyczna staranna i ładna. 
Alia. 

  
  

OFIARY. 

Dalsze ofiary na Macierz Szkolną. Par- 
czewski Alfons, profesor zł. 7. (siedem). 

  

KARTOFLE | 
w każdej ilości sprzedaje „Rolnik J B 
Wileński" Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
447, w składach: Pacific Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. —0 

ь_——__‘ 

PAB EE GE OB 2 ЕЛЕ СЫ Е S AB ЕСО NB 

Šš Wh p 5 ū wypadanie, tupiež, 
lysienie usuwa 

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

seckiego, u. Freta r 16. 
1—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

RADJO. 
Sobota, dn. 5 stycznia 1929 r. 

11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
15,16 — 16,10. Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 16,10—16,30: Odczytanie programu 
dziennego i chwilka litewska. 16,35 - 17,00: 
Transmisja z Warszawy „Z przeżyć i dzie- 
jów narodu*. 17,00 18,0w: Transmisja ną- 
bożeństwa z Ostrej Bramy ` па ' wszystkie 
stacje polskie. 18,00—18,20: O iczytanie 
programu na następny tydzień i komunikaty 
18,20 18.35: Audycja recytacyjna z cyklu 
„Nasi poeci regjonałni*. 18,35 19.05: Reci- 
tał klarnetowy. 19.05 — 19.30: Audycja 
wes=ła „Monolog tutejszy*. 19,30—20.00: 
Transmisja z Warszawy „Radjokronika* po- 
czem sygnał czasu. 20,00 20,25: Odczyt 
„Literatura. 20,30—22,00: Tr. z Warsz 
Koncert. 22,00 — 23,30: Tr. z Warszawy: 
komunikaty oraz muzyka taneczna. 

RIELDA WRKESZEYSRA 
4 stycznia 1929 r. z 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 12405 _ 124.36 123,74 
Holandja 358,15 359,05  357,25 
Londyn 43,27 43.37,5 43,16 

tlowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,87 34.96 34.78 

Szwajcaria 171,75 17218 171.32 
Stokholm — 238,65 239,25 238.05 
wiedeń 125,55 125.86 125.24 

Włochy 46,70 46,82 46.58 

Marka niem. 21235 

  

GIEŁDA WILEŃSKA. 
4 stycznia 1929 r. 

Banknoty 

Dolary St. Zjedn. — 8,871/2 8,87 
Czeki i wypłaty 

Berlin 2,1225 2,1205 
Złoto. . 

Ruble 4,623/4 4,62 
Listy Zastawne 

4ipół proc. Wil. Banku Ziemsk. — 
100 zł. —52.— 51,80 
Akcje 

Bank Polski Zł. 100 - 185.— 
Wileński Bank Ziemski Zł. 125— 

148.— 
  

  

Szybki i tani przewóz! 
Nowoczesny szybkochodowy samo- 
chód półciężarowy do wynajęcia dlą 
transportu w Wilnie i na prowincję. 
Wygodny przedział pasażerski. Za- 
mówienia przyjmuje od g. 10—16 
Biuro Reklamowe Grabowskiego, E 
Garbarska 1, tel. 82, lub właściciel 
samochodu K. Woropaj — |. Jasiń- 

4 skiego Nr 1-a m. 5, o każdej porze. 

towarów zimowych. WSZYSTKO NA | 
KARNAWAŁ! WSZYSTKO NA BALE! 

Ceny konkurencyjne. -Ё 

EWWYWWEWWYWWWE 

    

Śpieszcie. Tylko w karnawale. 
Bezpłatnie otrzymuje każdy cenną 
karnawałową niespodziankę w firmie 

Wacław Nowigki wóażo 
Największy wybór konfekcii, galan- 
terii, obuwia, śniegowców  Oraz 

  

= - WITOLD JUREWICZ SĄ 
me były majster firmy 

m Pawei Bure 
m Wilne, Mickiewicza 4. 

Poleca najlepsze i najrozmaitsze 
BB zegatki oraz sumienną naprawę po [= 
m cenach przystępnych. Filji pracowni [| 

nie posiadą. Za podszywających się 
m pod firmę nie odpowiada. —3 

BABBABABABBBBAM 

WZNAJLEPSZY w 
LAKIER DO BAŻNOK 

 



4 SŁOWO 

Rradzież 10 miljonów cegieł 
W Bolszewji wszystko jest „gigantycz- 

  

narkotykowi, rzecz zakazana bowiem sma- 
kuje najlepiej. 

Meksykafczycy twierdzą, iż używanie 
„Peygotlu* zupełnie jest nieszkodliwe, a na- 

Od dnia 5 dó 10 stycznia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany 
NAJWIĘKSZY fiłm z życia dżungli afrykańskich 

„Król dżungli” 
ZE ŚWIATA. 

— Nowy narkotyk. W Europie rozpo- 
Hlejski: Kinematograf 

ne". Każde nowe przedsiębiorstwo pań- wszechnia się o ostatnich czasach użycie je siL Twierdzenie to j jest 
stwowe ma zgigantyczne” cele i zadania, pewnego narkotyku, niosącego nowego ro- E aks, Błędne; A lare O Kulturalno-Ošwiatowy 2 ; / 

„gigantyczny* zakres pracy, dokonyauje dzaju podniety. Źródłem trucizny jest mały, wem poczuciu wzrostu sił skutkiem pod- SALA MIEJSKA Najpotężniejszy dramat sensacyjny w 12 aktach. Lwy, tygrysy, lamparty, jaguary, słonie, jelenie, 

„gieantycznych* wysiłków, osiąga „sigan- kulisty kaktus meksykański „Peyotl”, z ‚ hipopotamy, nosorožce, krokodyl ałpy — ież i 
M A Se Us Sieros lenkai, pop M › kodyle, małpy — przeszto 500 gatunków drapieżnych zwierząt, 

niecenia. W czasie przedsiębranych przed ) О « 
W roli głównej słynny TARZAN ELMO LIŃCOLN najodważniejszy i najsilniejszy człowiek świata. 

szeregiem lat prób z narkotykiem tym dla uł Ostrobramska 5. 

go, że w „gigantycznych” instytucjach mają 
miejsce gi.antyczne kradzieże. Powstałą 

- przed paru laty laty w Moskwie instytucja 
Od nazwą „Mosstro,*. Zadaniem „Mosstro- 

ju* była budowa domów, fabryk i zakła- 
dów przemysłowych. Prowadzone przez 
„Mosstroj* roboty budowlane zostały nie- 
dawno przerwane. Tysiące robotników wy- 
rzucono na bruk, a niewykończone įšciany 
domów i kominy fabryczne świadczyły O 
gigantycznych zamierzeniach. Długo me- 
szkańcy Moskwy nie mogli się dowiedzieć 
przyczyn raptownego przerwania robót, aż 
wresz ie rąbek tajemnicy odsłoniła „Ra- 
boczaja Gazieta“. jak się okazało na przed- 

siębiorstwach „Mosstroju* ujawniono 
olbrzymią kradzież cegieł. Dla zwózki ce- 

. gieł zaangażowano chłopów z pobliskich 
wsi. Dostawcy, furmani i odbiorcy cegieł 
Ra robotach zawarli pomię zy sobą umo- 
wę i,w myśi której przywozili na miejsce 
robót zaledwie część zakupionych cegieł 
resztę zaś sprzedawali po raz drugi. Ogó- 
łem w ten sposób skradziono 10 miljonów 
cegieł. Z kradzionej cegły inne instytucje 
sowieckie wybudowały kilkanaście domów 
a między innemi zbudowany został dom 
należący do komisa:jatu oświaty. Znaczny 
brak cegieł wywołał konieczność wstrzy- 
mania robót, prowadzonych przez „Mos- 
stroj*. Wskutek ujawnienią afery pociągnię- 
to do odpowiedzialności 100 osób. 

pace płynu pije się podobnie jak her- 
atę. 

Działanie narkotyku objawia się swoi- 

celów leczniczych, 'stwierdzono bardzo 
ciężkie zaburzenie w organizmie jako sku: = 
tek użycia „Peyotlu*. Zapewne na nałogo- 

* 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz 4ej. 

Następny program: „BEZIMIENNI BOHATEROWIE*. 

  

stego rodzaju „marzeniem na jawie*. Przed 
oczyma ja ią się barwne obrazy, by za 
chwilę zmienić się na kaskadę tonów, 
dźwięki dzwonów, poszumu morza, czy też 
Śpiew syreni. Bodaj, że w czasie halucy- 

wo narkotyzujących się trucizna działą 
słabiej, ale skutki choć mniej gwałtowne 
jednak podkopują zdrowie, 

ESRZZTESEZDIEZGZKZ KS ZERESES 
    

    

Teste „NAlIO$” 

Dziś! Najbardziej atrakcyjny program Wilna. Rekordowy sukces! Najnowszy film genj alnych 
królów śmiechu i humoru prod. 1929 r. 

PAT | PATAGIIO©R jako Strażnicy спо!у 

  

         

nacyj tony i głosy przeważają nad obraza- @ > с 

mi, które jakby tylko sasodiź barwną ich B| i D A CIE Wileńska 38. —po raz pierwszy—wytworni dżentelmeni we frakach. Deszcz fenomenalnych pomysłów. Niezwy- 

ilustrację. Według opisu nałogowych zwo- kłe sceny, podbudz. widzów do paroksyzmów Śmiechu. Rewja gwiazd filmowych. Wspaniała wy- 

Ra R aa we wszystkich aptekach i stawa. Dla młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedzielę od g. zh 

ko pejzażowe i dekoracyjne w postaci składach aptecznych znanego 
3 

barwnych wzorów i jakby arabesek. środka od odcisków KINO Dzis! Rewelacyjny tilm Polski, według 
Używanie „Peyolu* oduawna rozpo- 

wszechnione jest w Meksyku. jest to jak- 
by ludowy środek narkozy po użytku któ- 
rego przybywa sił fizycznych i wielogodzia- 
ny, opętany taniec nie męczy. Dopiero, 

Prow A PAKA. 

d 

unsosasnsnakzazaka 

a E О в 

„ POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

natchnionego arcydzieła Stefana Żeromskiego p „B RZ EDWE O©ŚRIE E“ ‘ 

Realizacja H. Szary. W rolach głównych najznakomitsze siły ekranu i sceny Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, 
Marja Gorczyńska, Marja Moazelewska, Ninka Wilińska i in. Początek seansów O godz. 4. 6, 8, 15 i 10.26 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na 15 min. przed rozpoczęciem seansów. 

  mniej więcej w 24 godziny następuje rea- 
kcja i kamienny sen bez czucia. W podzię- 
ce bogom za dar ten, lud meksykański 
składał barwne kobierce, zapswne naślado* 

Perlmuffera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bieliznyi ce- 
lów malarskich. Odznączona na wy- 

Mio „Pirtadily” 
Dzist Najnowszy | uajatrakCyjiiel > (TAJEMNA NOC). Dramat z życia emi- 
szy film 1929 r. Wytwórni „Uia” Czerwony b:'es gracji rosyjskiej i szpiegowskiej akŚQ 
agentów sowieckich zagranica w 12 wielkich aktach. W rolach głównych: czarująco-urocza SUZY WERNON, 
oraz wybitny tragik MICHAŁ BOHNEN. Rzecz się dzieje w wirze życia wielkomiejskiego. Film z obecnego 
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wane z wzorów widzialnych w czasie ha- Н + : ю ле 2 
lucynacyj. stawach w Brukseli i Medjolanie WIELKA 42. * życia rozbitków rewolucji rosyjskiej na emigracji. Piękna księżniczka w łapach rozbestwionego marynarza — 

„Peyotl* jako narkotyk wszedł od nie- złotemi medalami czekisty. Przekupstwo i lacownictwo sowieckich misyj hanolowych. Początek o godz. l-ej. 

dawna w gus w RaZ Rein uj Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
się niezwykle szybko w samej Francji, Lwów, Słoneczna 20. Dziś! Najnowsza epopea ludzkich namiętności! 

skąd przenika do Niemiec, Anglji i Wioch. 
Władze policyjne przeciwstawiają się temu Wszędzie do nabycia. Kino- «6 lw n LU! Žž hi TA HS KUR | 
lecz to raczej jedna zwolenników nowemu S=NARNRNSRANNGNAGRANANINUNKAR — Т- аё „Vanda Jubileuszowy utwór a a 62 UG Ima 

  

Reiestr Handlowy 
DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wiinie 

wciągnięto następujące wpisy: 

w dniu 30. 10. 28 r. 

8724, I. A. „Che limer Sprynce* w Oszmianie, ul. Rynko- 

е 8845. I. A. „Glikman Chaim* w Widzach, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów kolonjalno - galanteryjnych. 

Wstrząsający dramat miłości i pożądania w 12 aktach z krwawych dni rewolucji W rolach tytułowych IWAN 
: MOZŻUCHIN, LIL DAGOVER i urocza AGNES PETERSEN Ё 3 

Uw aga: Film „Tajny Kurjer* jest jubileuszowe dzieło najnowszego wydania 1929 r. i nie mą nic współ- 
nego z „Kurjerem Carskim 

Wielka 30. 

  

Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Glikman Chaim, zam. 
  

2160 — VI. 

„8846 I. A. „Gordon Hesel* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep mąki, zboża i innych artykułów spożyw- 
czych. Firma istnieje od 1925 roku. Właścicieł Gordon Hiesel, 
zam. tamże. 2161 — VI. 

  
ээ 

Kino - Teair 

ul. Mickiewicza 9. 

Dzis! Po raz pierwszy w Wilniel Wieiki film, rozgrywający się w sferach amerykańskich miijaraerów i ną 
cuanej plaże ame= i 6 dramat w 8 wielkich aktach z udziałem słynnych gwiazd 
rykańskiej p. t. Ameryka SIĘ bawi ekranu OLIVE BORDEN i NEIL HAMILTON. Przepięk- 
ne pejzaży, plaże, .bogata wystawa, olśniewający przepych palaców miljarcerów amerykańskich, miłość uboziej 
dziewczyny... do dolarów, a fatalny koniec splolu rzeczy. Każóy powinien zobaczyć, bo bogactwo dla oka 

i ciekawa treść zachwycają widzów. 

światowii * | 

wa 18, sklep galanteryjny i śledzi. Firma istnieje od 1914 roku. 

Właściciel Chelimer Sprynce zam. w Oszmianie, ul. Rynkowa 12. 
2114—VI. 

8725. I. A. „Chmielnicka Monika* w Widzach, pow. Bar- 
sławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczych i galanteryj- 
nych bez wyrobów wytwórniejszych. Firma istnieje od 1927 
róku. Właściciel Chmielnicka „Monika, zam. tamże. 

2115 — VI. 

„8847. 1. A. „Gryngauz AJZik* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 
ściciel Grynzauz Ajzik, zam. w- kol. Borowy Młyn, gm. Smor- 
gońskiej, pow. Oszmiańskim. 2162 — VI. 

8848. I. A. „Hejberowa Wanda* w Opsie, pow. Brasław- 
skim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Hej- 
berowa Wanda, zam. tamże. 8848 — VI. 

  

Ogtoszenie 
Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wia- 

  

(dmrożenie Maść „MROZOL* Gąse- 
„ ckiego zapobiega Od- 

mrażaniu się kończyn i goi ranki, po = 
„Ja od odmrożenia. Sprzedają JI 

apteki i składy. SPŁS _Ogk 

BWAWAWE Dr. 6. WOLFSDH 
weneryczne, 20- 

: ЪЕКБМЕ : płciowe i Skóra - ul. 

EBWAWABH:._ 
Wileńska 7, tel. 1057. 

   
  

8726. 1. A. „Sklep mięsny Izaaka Chwojewskiego* w Wil- 
nie, uł. Bazyljańsk a 6, sklep mięsny. Firma istnieje od 1919 
roku. Właściciel Chwojewski Izaak zam. w 
2 — 26. 

Wilnie, ul. Piwna 
2116 — VI. ciel Mirska Rywa, 

8727. I. A. „Sklep spożywczy Cypy Cwiling“ w Wilnie, 
ul. Nowogródzka, 107, skłep spożywczy. Firma istnieje od 1926 

roku. Właściciel Cwiling Cypa ,zam. tamże. 

w dniu 16. 11. 28 r. 
8841. I. A. „Fejgel Chaja* w Nowo - 

że. 

Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep bakalejny, naczyń i wyrobów tytuniowych 

Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel Fejgel Sa zam. tam- 

2 15 

2117 — VI. 
roku. Właściciel M 

8865. I. A. „Misuszczyn Hirsz“ 
pow. Święciańskim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1919 

w dniu 17. 11. 28 r. 

„ 8864. 1. A. „Mirska Rywa* w Smorgoniach, pow. Brasław- 
skim, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 

zam. tamże. 2164 — VI. 

w dniu 19. ii. 28 r. 
w Nowo - Święcianach, 

isiuszczyn Hirsz, zam. tamże. 2165 — VI. 
8866. I. A. „Palczewski Wincenty* w Jodach, pow. Bra- 

tamże. 
6 — VI. 

sławskim, sklep galanteryjno - spożywczy i tytuniowy. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Palczewski Wincenty, zam. 

2166 

8867. I. A. „Salit Mowsza“ w Swironkach, gm. Kiemielis- 

    
    

          

   

    

  

    

8842. I. A. „Fiszer Owsiej* w Brasławiu, skup zawodowy kiej, pow. Święciańskim, sklep galanterji, żelaza, towarów ba- 
kalejnych i półwełnianych krajowego wyrobu. Firma istnieje 

      

  

skórek, szersct i wytworów rolniczych w celu odsprzedaży. 
od 1906 roku. Właściciel Salit Mowsza, zam. tamże.   

Firma istnieje od 1025 roku. Właściciel Fiszer Owsiej, zam. 

tamże. 

8243. I. A. „Geiman Abram* w Leonpo 
skim, sklep towarów włóknistych i spożywczo - kolonialnych. 

Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Gelman Abram, zam. 

tamże. 

8844. I. A. „Enta Geiperyn* w Drui, pow. Brasławskim, 

drobna sprzedaż towarów skórzanych i Ona bez wy» 
1 robów wytwórniejszych. Firma istnżeje od 

eiel Gelperyn Enta, zam. tamże. 

NTT TTT ИИ ЧЧЧ ЧАНЧО АЧА ЧУЕ ЭЧЧЧ ЭуИ уе е DLE ВЕО 

М. JANNIELEWICZ | 0-Wle 
Najtańsze źródło materjałów 

Wielki wybór 
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ЗТОРЕПЗТО. ' + 

19 Tragitma przygoda p. Kolina 
Przez chwilę na twarzy kobiety od- 

bijały się różne uczucia, lecz gdy Fran- 

ciszek skończył swe długie przemówie- 

nie, odpowiedziała stanowczo: 
— Nie, nie powiem wam nic! 

— Dobrze więc! — zawołał mło- 

dy detektyw. Poczem odciągnął na bok 

przyjaciela i po chwili rozmowy z nim 

- oznajmił: 
— Pani pójdzie z nami. 
— Dokąd? 

— Tam, gdzie my panią zaprowa- 
dzimy, pozbawimy panią wolności, ale 

narazie nie grozi pani nic złego. 

— A jeśli nie pójdę za wami? 

— W takim razie będziemy zmusze 

mi oddać panią w ręce policji. 

Spojrzała na nich, potem na pustą 

ulicę. Właśnie w tej chwili latarnia 

przed sąsiednim domem zapaliła się: 

ujrzała dyżurnego policjanta spaceru- 

jącego po chodniku. Pierwszym jej od- 

ruchem było zawołać o pomoc. Lecz 
w tej chwili zrozumiała po raz pierwszy 
w jak tragicznej znalazła się sytuacji. 
Zwracając się o ratunek do policji — 
przyśpieszyłaby tylko katastrofę. Oczy- 
wiście perspektywa poddania się roz- 

kazom dwuch nieznajomych ludzi nie 

uśmiechała się jej bynajmniej. Lecz by- 

ła to kobieta o charakterze stanow- 

czym i zdecydowanym. 
— Nie mam wyboru — pomyślała, 

— muszę iść za nimi. 
Tymczasem wrogowie jej naradzali 

się szeptem. 
— Wcześniej czy później wydobę- 

dziemy z niej wiadomości, których po- 

2157 — VI. 

lu, pow. Brasław- 

istnieje od 1927 ro! 
2158 — VI. 

4 roku. Właści- 
2159 — VI. 

ul. Rudnicka Nr. 13 GnoróDy JENY ustnej. 

SUKNA CHUSTKI FLANELE Z lez ból, 
KAMGARNY KOCE PŁÓTNA Porcelanowe i złote 

BOSTONY. KAPY TOWARY LNIANE R ar 

PLUSZE SZEWIOTY FIRANKI Pliko | ów 
JEDWABIE WEŁNY SERWETY Se mika Ciasid 

KOŁDRY OPALE „OBRUSY m. 5. Przyjmuje: od 

materjałów żyrardowskich. 
Ceny wyjątkowo niskie — 

db dkada dode, 1048 UAŁAAM ba ik LAMA Aiks 

  
trzebujemy, — twierdził Franciszek. 

— Do djabła! To jasne! — przy- 

takiwał Rupert. 

CZĘŚCUL 

!1. Ogród pana Molitteau. 

— „Drogi Buffingtonie! 
Nie wątpię, że robisz wszystko, co 

jest w twej mocy, by zbadać tajemnicę 
domu przy Hiacent - Rood. Ale minął 
już tydzień, a zapowiedzianych przez 

ciebie sensacyjnych wiadomości nie 

mamy. Niemożliwem jest wypróbowy- 
wać dłużej cierpliwość czytelników. 
Zainteresowanie słabnie. Innej zaś zbro 
dni nie popełniono dotąd. Czyżby na- 
prawdę nie istniały żadne ślady? Prze- 
cież ciało zamordowanej nie mogło się 
ulotnić! Czy dobrze przeszukaliście pi- 
wnicę i skłądzik? 

Mam nadzieję, że dziś jeszcze, albo 
najpóźniej jutro będziesz mógł dać nam 
świeże wiadomości, oparte na faktach, 

a nie na gołosłownych  przypuszcze- 
niach. 

Twój A. Paddock.* 

Gestem pełnym oburzenia rzucił 

Buffington list redaktora. 
— Oto jak obchodzą się ci ludzie z 

uczonymi specjalistami! Oto wdzięcz- 
ność za to wszystko, co zrobiłem! Wy- 
nalazłem dla nich sprawę tej wartości! 
Czy obejrzeliśmy piwnice? Ależ od te- 
go zaczęłem. Paddock nie czyta nawet 
moich artykułów. у 

Obrażony dziennikarz biegał ner- 
wowo po pokoju. Czepel wzruszeniem 

najwyraźniej okazywał mu swe współ- 

czucie. Istotnie wymówki były nieza 

„ , 8868. l. A. „Samowar Dwejra* w Ikaźni, gm. Przebrodz- 
kiej, pow. Brasiawskim, sklep kolonjalno - 

8869. I. A. „Izaak Świr: 
pow. Brasławskim, skle) 
1923 roku. Właściciel Świrski Izaak, zam. tamże. 

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 
podaje do wiadomości, iż w dniu 15 stycz= 
nia 1929 roku o godzinie 10-ej w folwarku 
Zakret odbędzie się przetarg na sprzedaż 
lodu z jeziorka i stawu, znajdujących się 
na terenie folwarku. *0—bpSSl 

NA KARNAWAŁ 
poleca w wielkim wyborze 

gramofony, pafelony 
oraz płyty do nich. Skrzypce gi- 
tary, mandoliny, harmonje oraz 

a ala Wilk + 11 о, е 

Firma „UNIWERSAL Zi, tel. 12-83. 
PP. Wojskowym i Urzędnikom do- 

godne warunki. 

2167 — VL 

alanteryjny. Firma 
wejra, zam. tamże. 

21 VI. 

4 w Kozianach, gm. Bohińskiej, 

ku. Właściciel Samowar 

  bławatny i obuwia. Firma istnieje od 

2169 — VI. 

) Ltuwzenemysa 
BE SBE 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

ūžynska-Smolska 

    

2 8—1 i od 4 7. аоаа Ź 
Wydz. Zdr. Nr. 3 ® c-upki he- Į i | (z kogutkiem) 

@ ) того!да!пе y al £0 usuwają ból, 

4 krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i składy apteczne, 
GERI TSS, UKE TRACY 

  

Czepelem w domu na Hiacent - Rood i sie, która nie dopuszczała wąpliwości, 

bez wytchnienia pracował nad odkry- zaczął: 
ciem śladów zbrodniarza i jego ofiary. — Przypomnijmy sobie, jak rozpo 

Dawna Molineau cierpiał katusu czął się ten dramat. Dnia tego, gdy re- 

podczas tych rewizyj, a myśl iż nie wie ktor przybył do domu kuzyna, widzia- 

le pozostanie mu z honorarjum autor- no jeszcze panią Molineau wchodzącą 

skiego, gdy będzie musiał naprawić do swego mieszkania. Było to kilka go 

szkody, poczynione w jego domu, za- dzin przed przybyciem gościa, który 

  

ema 8LIG — 

truwała rzadkie chwile spokoju. 
— Bóg wie co się dzieje! — mru- 

czał stale. 

Oddawna Molineau cierpiał katusze 
sercu Buffingtona list redaktora, czuł 
on że ten ostatni miał rację. Wszakże 
po tygodniu pracy nie mógł on odna- 
leźć ani trupa ani zbrodniarza. 

— Osioł, osioł ze mnie! — powta- 
rzał sobie w duchu. 

Czepel patrząc na pogrążonego w 
rozmyślania dziennikarza, obawiał się, 
by wysiłek umysłowy nie pociągnął za 
sobą złych skutków dla jego spraco- 
wanego mózgu. To też zaproponował 
mu uprzejmie: 

— Czy nie zechciałby pan pospa- 
cerować ze mną po ogródzie? 

Buffington zerwał się z okrzykiem 
tryumfu. 

— Oto brakujące ogniwo w łańcu- 
chu! Feliksie — znalazłem! 

— Co pan znalazł? 
— Trupa! 
— Pan... znalazt trupa? “Gdzie... 

gdzie..? — wyszeptał, blednąc Cze- 
peł, 'a gardło ścisnął mu skurcz gwał- 
towny. 

— W każdym razie, dzięki panu, 

już jej nie zastał — stąd wniosek, że 
morderstwa musiano dokonać w ciągu 
tych kilku godzin. 

— Ale mógł on zakopać trupa w 
nocy! — wtrącił Czepel. 

— Nie, to jest wykluczonem. Wiaš 
nie rozmyślałem nad tem, gdzie mógł 

on ukryć trupa w tak krótkim czasie, 

gdy pan wspomniał o ogrodzie. Ależ w 
ogrodzie, naturalnie, w ogrodzie! Te- 

raz chodzi o to, w jakiej jego części? 

Oczywiście w tej, która ma grunt naj- 
miększy i najłatwiejszy do poruszenia? 

— A tą częścią jest ogród warzy- 
wny. 

Buffington wstał i skierował się ku 
drzwiom. 

— Gdzie pan idzie? 
— Kopać. 
— W moim... w ogrodzie? 
— Tak. 
— Ależ tam rosną kartofle! 
Buffington roześmiał się. 
— Czyż pan wyobraża sobie, że 

można znaleźć trupa w ogrodzie, nie 

zniszczywszy kilku kartofli? 
Godzina, która nastąpiła po tej ro- 

zmowie była dla Czepela jedną z naj- 

gorszych w jego życiu. Przez okno przy 

glądał się pracy kolegi i mimo wysił- 

wiem, gdzie go mam szukać. Pan wska ków, jakie czynił, by oderwać się od te- 

zał mi drogę. Proszę mnie pusłuchać! go widoku, nie mógł odejść od okna i 

Buffigton podsunął swe krzesło bli- zamknąć oczy przed widokiem, który 

ej do uczonego i z pewnością w gło» go napełniał goryczą i bólem. 

lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością 
(djatermja). — 0815 — 

DOKTOR 

BLUr OOICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21 BS MUSZE aš 
Od 9 113 — 8. 

(Telef. 921). === (Telef. 921). 

pokroR  Hkuszerkadmiałowska 
b, BIRSBERE : 

choroby weneryczne 9747 Gabinet Kosme- 

syfilis i skórne. Wile 
no, ul. Wileńska 3, е- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1iod4 do8. 

piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-, 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. — 

Doktėr Medycyny 

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

——— esi i Ds 
wany dla dwóch pa- 

Dr. POPILSKI nów z całodziennem 
choroby skórne i we- utrzymaniem gwaran- 
neryczne. Przyjmuj towanej jakości. Po- 

od godz. 10 do 1i od żądane okolice Po: 

5—7 p.p. W.Pohulan- hulanki. Oferty pod 

ka 2, róg Zawalnej S. S. przyjmuje admi- 
W.Z.P. 1 nistracja „Słowa. -0 

Ę LOKALE 
Natychmiast 

  

   Buffington zrzucił marynarkę, ka- 

pelusz i kamizelkę i z łopatą w ręku 

szalał po ogrodzie. Z pod łopaty wy- 

larywały całe skiby ziemi, a z nią kar- 

toile, łodygi, brukiew i inne warzywa. 

Chwilami zatrzymywał się, by odetch- 

nąć i obetrzeć pot z czoła i przyglądał 

się swemu dziełu. Lecz chwile odpo- 

czynku były krótkie, 
energja ogarnęły jego jestestwo. 

jakaś dzika siła i 

Wreszcie Czepel nie miał już sił 

znosić dłużej tę mękę, wybiegł więc do 

ogrodu. 
— Przepraszam, rzekł, dysząc cię- 

żko, — a'e przypuszczalnie, gdyby 

trup został zakopany w ogrodzie, pan 
by go już znalazł. 

Buffington zatrzymał się, by odpo- 

wiedzieć: 
— Trup jest tutaj! Przekopię każdą 

piędź ziemi od jednego końca ogrodu 

do drugiego. Jeśli nie znajdę nic na 

grzędach, przekopię cały ogród i ga- 

zon. 
Tu znowu rzucił się gorączkowo do 

pracy. 

Feliks Czepel czuł się zupełnie zroz 
paczonym i przygnębionym, wrócił do 
domu ponury. 

—— Trzeba, — mruczał do siebie, 

—— trzeba coś wymyślić, w przeciw- 

nym razie ani kawałka ogrodu nie zo- 

stawi w spokoju ten człowiek. 

Aby spokojnie obmyśleć swój plan, 
spuścił firanki w gabinecie. Nigdy do- 
tąd dawny uczony nie wytężał tak mó- 
zgu, jak to czynił dzisiaj, aby wymyś- 
lić coś, coby oderwać miało Buffingto- 
na od gwałtawnego kopania. 

— Tak, tak, doskonale. Niezależnie 

p POSADY > 

jakiejkolwiek 

darstwie, 

Sa s dniu 2 > roku DOKTOR “| as ; Р‘:З““і“і@ Маід‘\ек o dobrėį ; 
o godzinie 11 ej w Kancelarji Nadleśnictwa m mieszkania 4 5 po- glebie, odl. od | 
Wileńskiego, Wilno, ul. Piłsudskiego 20 od- AAS choroby skórne, = Rie di a 3 sa 

; aż „| chor. weneryczne, i ‚ żliw cent- aru przeszło ; 
będą się p ustne na sprzedaž drZ€-| syžilis, | narządėw | piciowe, Elektrotera Tum miasta Wiado. | 200 ha. z pełnem į 
wostanów na 8 parcelach maj. Mussa. moczowych, od 9 |bja, słońce górskie MOŚĆ: „ul. Ofiarna 4] zabudowaniem. | 

Wykazy jednostek licytacyjnych, warun-| —1, od 5—8 wiecz. I dia ermja. Śollux. m. 3, Rouba. —Į EA na miejscu ł 

ki przetargowe, szematy umów są do przej- = Mickiewicza 12, róg Sprzedamy zaraz z % 

rzenia w godzinach urzędowych w kance- Kobieta-Lekarz | Tatarskiej 9 -215 8. šą B lub pokoje Aa lub i 

larji Nadleśnictwa Wileńskiego ul. Piłsud- li. Zaliogiczowa LAS nalecia Možas a Zachęta” | 

skiego 20 m. 4. KOBIECE, WENE- Br Hanusowi łodziennem utrzyma- | Mickiewicza 1, tel. i 

*0— cgcz Nadleśnictwo Wileńskie. | RYCZNE, NARZĄ- DWIDZ niem. Oglądać od g.| 9-05. —0 
2‘0\{; ;‹}006‘122-\\67 Ordynator _ Szpitala 3 40 AE Kaszta- — 

1 1) ickiewi i PNaNa i 0 MOMSSTZAN ZR ul. Mickiewicza 24, ae ==. 5 B = 

> tel. 271. żdziny przyjęć 5—7 pp. Ho $żŻ s g 
Przeiarg na lód. Wiza NE T5Z Zamkowa 7—1 Le- 8 

czenie šwiattem: 50!- OL RZESKZZA 

"dolarach, zło-% a 

SBMUEMISEZA W ych i rubiach, 
. każdą sumę loku- ; 

Poszuxuję jemy na dobre | 

pracy PRA į 

dła dziewczynki 12 póz * achęta“ į 
letniej, może być do CCR s. 
pomocy w  gospo- „ala 

do dzieci. 

Miła 7 9. —° SZEBUUFZEWIZAA 
AWWAWAYU 
КОРНО | SPRZEDAŻ m: 
ZASABAV ; kę wojskową, 
Ośrodek 70 ha rocznik | 1855, 

18 kil. od Wilna, 1 iwyd. przez P. K. U. 
pół. kil. od szosy, ną Wilno, na imię Anto- 
samym brzegu rzeki, niego Wierzbickiego, 
ziemia orna, las, łąki, unieważnia się, — 

Ogród OWOCOWY, DATK, mmm run 
d. 1 -- zabu! kompl» i ati kslgžkę 

  

gubioną ksiąžecz- 

barazo dobrym stanie 
z inwentarzem mart- wojskową Tocz= 

nik 1090, wyd. wym, sprzedam. Mej- 
Scowoś. dzwyczaj przez P. K. U. Wilno, 

CZ GA na imię Józefa Jako* ładna. Dowieczieć się: Da ‹ 
Pióromont 4—6. 0 wicza, unieważnia się. 

Samochód 
  

+ gubiono książkę 
duży, okazyjnie do wojskową, wyd. 
sprzedania, Bazyljań- przez P. Е. 
ska 4-3. Zgłosić się: Wilno, na imię Gotli- 
Malinowska do g. 3 ejba Nacowicza, roczn, 
1 оа 5 p. p. do dnia 1885, zam. przy ul. 

10 stycznia b. r. —o Nowogródzkiej 64—3, 

od tego, ile to będzie kosztowało mu- 
szę wydostać kilka sztuk. 5 

Za chwilę Czepel był już na ulicy. 

Ii. Dwa tuziny kości. 

Pewien właściciel jatek pan Wiljam 
Noghett przez całe. życie wspominał 
potem przygodę w której adegrał mi- 
mowoli główną rolę, a którą zwykł był 
*potem określać, jako „koszmarne*. 

— Uwagę moją na tego człowieka 
zwróciła pewna dama, kupu jąca fla- 
ki, — opowiadał później, zebranemu 
dokoła sklepu tłumowi. — Stał on na 
przeciwległym chodniku z podniesioną 
głową i pożerał oczyma mój szyld. 
„Warjat* — powiedziałem — „Włó- 
częga'* — odrzekła dama. Ale... tu głos 
p. Noghetta przechodził w tragiczny 
szept. 

— .. to nie był włóczęga —to był 
istotnie warjat! Pa 

— W pewnej chwili bowiem, jak- 

by powziąwszy jakąś decyzję, dziw- 1 

ny typ przeszedł ulicę i wchodząc do 

sklepu, zapytał odrazu: 
— Czy mam przyjemność mówić z. 

panem Noghettem? — i bez żadnęgo 
wstępu ciągnął dalej: — piękną ma 

dzisiaj pogodę, nieprawdaż? — (właś- 
nie od godziny już ulice były otulone 
gęstą mgłą). Proszę wyobrazić so- 

bie, jaką miałem przykrą przygodę! Pe 

wna bardzo bogata dama, która obie- 
cała nie zapominać a mnie w testamen- | 
cie nagle powzięła dziwną myśl zakopa 

nia kilku kości w swym ogrodzie. Q ile 
mogłem zrozumieć, zdecydowała ona, 
iż kości są doskonałym nawozem +“ 
cznym. A_właściwie ta jest ona niezu- 
pełnie zdrowa na umyśle. 

(D. C. N.) 

    

służone: Buffington mieszkał razem # 2 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 

  

: drakarnia | „Wydawnictwo Wileńskie” ul. Kwaszelna 28.


