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W perspektywie 
tygodnia 

Rok 1929 rozpoczął się na terenie 

polityki międzynarodowej znacznem 

ežywieriem. Propozycja sowiecka, ra- 

port Parkera Gilberta, zawieszenie 

konstytucji w Jugosławji, jako rezul- 

tat przewlekłego przesilenia wewnętrz- 

nego - oto ważniejsze wydarzenia u- 

biegłego tygodnia. 

Propozycję sowiecką, wystosowa- 

ną do Polski w sprawie podpisania 

protokułu, na mocy którego  nie- 

zwłocznie wszedłby w życie pakt Kel- 
łoga, omówiliśmy obszernie przed pa- 

s ru dniami. Odpowiedź rządu polskie- 

go na notę p. Litwinowa będzie go- 

towa za dni kilka. Zanim to nastąpi 

| warto podkreślić zdenerwowanie pra- 
Sy sowieckiej, spowodowane obawą, 

že Polska może przedłużyć czas od- 

powiedzi. Ten pospiech sowiecki jest 
wysoce zastanawiający i niewątpliwie 

ma swoje powody. Jakie? Jest to w 

tej chwili zagadką, dla której rozwią- 

zania wielce pomocnym może być 

Так, że w całej Europie jedyną 
entuzjastką posunięcia dyplomatycz- 

nego p. Litwinowa jest prasa nie- 

miecka. 

Raport Parkera Gilberta, ogło. 

Szony w dru 2-go stycznia, zgotował 

Niemcom przykrą niespodziankę, zwła 

Szcza, że termin zebrania się komisji 

rzeczoznawców dla definitywnego za- 

łatwienia sprawy odszkodowań jest 

j- nie za górami. P. Parker Gilbert, g€- 
neralny agent reparacyjny, cieszący 

się olbrzymiem zauianiem sfer finanso- 

wych w Stanach Zjednoczonych, ana- 

lizując w swym ostatnim raporcie sy- 

tuację gospodarczą Niemiec, stwierdził, 

że jest ona pomyślną, gdyż nadpro- 

dukcja i nadekspansja istniejąca jesz- 

Cze w roku 1927 przestała istnieć, a 

Obecnie życie gospodarcze Niemiec ro 

zwija się normalnie. W roku 1928 we 

Wszystkich dziedzinach życia gospo- 

darczego Niemiec—głosi raport—za- 

Tysowała się poważna stabilizacja, w 

dziedzinie handlu zagranicznego dzię- 

ki wzmożeniu eksportu Niemcy po* 

<zyniły postępy, które we wrześniu 

ub, roku doprowadziły po raz pierw- 

Szy do zrównoważenia bilansu han- 

dlowego Niemiec. įWszystko to się 

Stało w roku, który był pierwszym 

rokiem spłaty rat odszkodowaniowych 
w normalnej wysokości. 

W konkluzji p. Parker Gilbert pod 

nosi, że uważa za rzecz wykluczoną, 

aby budżet niemiecki w warunkach 
normalnych miał się okazać niezdol- 

nym na przyszłość do ponoszenia cię- 

żarów normalnych, przewidzianych 
przez plan Dawesa, tembardziej, że 

Stan kolei, z których dochodów Niem- 

Cy płacą znaczną część sum repara- 

* cyjnych, jest pomyślny. 

Raport p. Parkera Gilberta przyję- 

ty został przez prasę niemiecką jak 
najgorzej, natomiast we Francji powi- 

tano głos generalnego agenta repara- 

Cyjnego, potwierdzającego słuszność 
tezy francuskiej ze zrozumiałem za- 

dowoleniem. Zły humor publicystów 
niemieckich wywołany jest tem, że 

raport Parkera Gilberta kładzie kres 

usilnie kolportowanej przez prasę nie- 

miecką legendzie, jakoby spłata rat 

Teparacyjnych w normalnej wysokości, 
UStalonej przez plan Dawesa, miała 
Tujnować gospodarkę niemiecką. Le- 

Bendą tą była kolportowana celowo, 
aby па jej podstawie uzyskać nie 

tylko zmniejszenie Ogólnej sumy 
odszkodowań, ale i wysokości rocz- 
nych rat, 

Komisja ekspertów, która się'zbie” 
rze dlą gstątecznego załatwienia kwes- 
tii odszkodowań, a w której będą 
uczęstniczyji rzeczeznawcy | amery- 
kańscy, nie będzie mogła, rzecz jasna: 
Pominąć raportu p. Parkera Gilberta 
a Nawet jest rzeczą prawdopodobną, 
że będzie nim operowała, jako ma- 

terjałem przy rozwążaniu całokształtu 
sprawy. 

Zniesienie konstytucji w Ju- 
gosławji i powstanie nowego gabi- 

-   netu odpowiedzialnego przed królem 
kładzie kres przewlekłemu kryzyso 
wi wewnętrzaemu w królestwie SHS. 

"PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 
rzesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
r. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

(1916) 
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ECHA STOLICY 

Zmiany na placówkach dyplo- 
matycznych. 

W związku z zadecydowanemi 
ostatnio zmianami na placówkach dy- 
plomatycznych dowiadujemy się, że 
dotychczasowy poseł w Brukseli, p. 
Tytus Filipowicz, įest najpowažniej- 
szym kandydatem na stanowisko po- 
sła polskiego w Waszyngtonie, opróż- 
nione po p. Ciechanowskim, który 
dla załatwienia spraw osobistych, 
otrzymuje na własną prośbę dłuższy 
urlop. 

Kandydatura na miejsce dotych- 
czasowego dyrektora departamentu 
politycznego centrali MSZ., p. Jackow 
skiego, nie jest jeszcze ustalona. Na 
miejsce p. Tytusa Komarnickiego, do- 
tychczasowego pierwszego sekretarza 
poselstwa polskiego w Berlinie, który 
wyjechał dnia 5 bm. do Rzymu, w ce- 
lu objęcia stanowiska pierwszego se- 
kretarza ambasady przy Watykanie, 
wyznaczony został dotychczasowy se- 
kretarz tejże ambasady, p. Szczęsny 
Zaleski. 

Przyjazd posta Paika do War- 
SZawy. 

W niedzielę wieczorem przyjechał 
do Warszawy poseł polski w Mo- 
skwie, minister Patek. Przyjazd jego 
związany jest z szeregiem spraw słu- 
żbowych, a przedewszystkiem z 50- 
wiecką propozycją dodatkowego pro- 
tokołu do paktu Kelloga. 

Dziś poseł Patek zostanie przyję- 
ty przez ministra Zaleskiego na dłuż- 
szej konferencji. 

Plenarne posiedzenie Senafu. 
WARSZAWA, 7 1. Pat. Plenarne 

posiedzenie Senatu wyznaczono na 
dzień 12 bm. o godz. ló-ej. 

ZA | PRZECIW. 
Szczęście Aninonesa de Leon. 

„ Główna wygraną państwowej loterii 
hiszpańskiej wynosi 500 tysięcy funtów 
szterlingów. Rozlosowano *ją przed paru 
miesięcami i wszyscy byli ogromnie cieka- 
wi, komu też fantastyczna suma przypadłą 
w udziale. 

„_ Okazało się, że właścicielem połowy 
biletu jest markiz Saint-Miguel, przebywa- 
jący stale w Paryżu. 'Podni6st on niezwłe- 
cznie swoją należność t. j. 250.000 f. szt. 
czyli 31 miljonów franków, czyli 10 miljo- 
nów 300 tysięcy złotych. 

„Natomiast nie wiadomo było, u kogo 
znajduje się druga połówka szczęśliwego 
biletu. Ponieważ parę miesięcy upłynęło, a 
nikt się nie zgłaszał sądzono, że zaginęła. 
Nagle odnalazła się — w papierach Quino- 
nesa de Leon, znanego dyplomaty, przed- 
stawiciela Hiszpanji w Lidze Narodów, re- 
ferenta sprawy poisko-litewskiej na sesji 
Rady Ligi w Lugano. Okazało się, że kie- 
dyś przy kolacji Quinones de Leon, Primo 
de Riwera i książe Alba postanowili ku- 
pić we trójkę połówkę biletu loteryjnego. 
Przyznać trzeba, że mieli szczęśliwą rękę. 

Bofa Lifwinowa w karykafurze. 

  

  

  

    
  

2 Prasa sowiecka w ten spos6b ilustru- 
je rzekome zakłopotanie dziennników euro- 
„2 wywołane notą Litwinowa. 

  

Opłata pocztowa uiszczona 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk i 
BIENIAKONIE — Bafet kolejowy. i 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY -—— Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KŁECK — Skiep „Jednošė“ 
<aDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

K. Malinowskiego. i 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ksi 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Mi 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nau 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St 
POSTAWY — Księgarnia Pol. ? 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa ., 
ST. ŚWIĘCIANY — ul 
WILEJKA POW. — ui 
WARSZAWA — T-v > 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T 
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AION OREIS RTW ORYKOGEAA 

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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Zniesienie konstytucji © JUgoSłaO JI maty moztwiza 
Wrażenie w Zagrzebiu. 
WIEDEN, 7 1. Pat. Wedle donie- 

sień prasy z Zagrzebia, wiadomości 
o zniesieniu konstytucji i rozwiązaniu 
Skupszczyny wywołały w Zagrzebiu 
wielkie zadowolenie. Politycy tamtejsi 
oświadczają, że obecnie zbyteczne jest 
jakiekolwiek pośrednictwo pomiędzy 
królem a Chorwatami, gdyż król, do 
którego mają oni pełne zaufanie, upo- 
rządkuje stosunki między Chorwatami 
a Serbami. Dr. Maczek oświadczył 
dziennikarzom: „Wierzmy w siłę na- 
rodu chorwackiego. Liczymy jednak 
na wielką mądrość króla i jestem pe- 
wny, że uda mu się urzeczywistnić 
ideały narodu chorwackiego, który 
będzie wreszcie pewny we własnym 
domu i wolnej Chorwacji”. 

„Neue Freie Presse“ © wy- 
padkach w Belgradzie. 
WIEDEŃ, 7. I. PAT. „Neue Freje Pre- 

sse* wyraża zapatrywanie, że gen. Żuivko- 
wicz jest jednym z najenergiczniejszych 
oficerów, człowiekiem czynu przynajmniej 
nieusposobionvm wrożo w Stosunku do 
Chorwatów. Fakt, że do gabinetu weszło 
dwóch dawnych premjerów — Koroszec i 
Uzunowicz — dziennik uważa za dowód 
dojścia kół politycznych do przekonania, iż 
dotychczas nie można było przeprowadzić 
jakiejkolwiek reformy wewnętrznej w  Ju- 
gosławii. Na decyzję króla zdaniem tego 
pisma — wpłynąć miały także i względy 
międzynarodowe. W ostatnich czasach po- 
dobno zarówno Paryż jak i Londyn miały 
udzielić poważnych ostrzeżeń pod adresem 
Białogrodu. 
BROTRZTWZTWUGARZE? WYTAEWONAOASOWIECZA TA 

OPOZYCJA NA LITWIE. 
Prasa łotewska podaje iż w stycz- 

niu odbędą się w Kownie zjazdy chrz. 
demokratów i ludowców, które będą 
pierwszemi zjazdami tych stronnictw 
po przewrocie 17 grudnia. Zjazdy zo- 
stały dozwolone z związku z rozpo- 
rządzeniem o zmianie statutów organi- 
zacji. Przewiduje się, iż na zjazdach 
przyjdzie do debatów politycznych. 
Głównym tematem dyskusji będzie 
sprawa stosunku da obecnego rządu 
i dałsza polityka stronnictw. Ą 

Zarówno wród chrz. demokratów, 
jak i wśród ludowców są elementy, 
które nie są zadowolone z obecnego 

biernego stanowiska ich partji. Część 

opozycjonistów utrzymuje, iż akcja 
opozycyjna powinna być wzmociona. 
Zwłaszcza daje się to zaobserwować 
w kołach chrz. demokratycznych, które 
żądają zbojkotowania postulatów rzą- 
du. Bojkot ma być przeprowadzony 
przez Kościół. Druga część opozycji 
żąda współpracy z rządem i wystawia 
nawet żądanie wejścia da gabinetu. 

Wśród ludowców istnieje kierunek, 
który wypowiada się jeżeli nie współ- 
pracą, to za życzliwą neutralnošcią 
względem rządu, albowiem działalność 
rządu jest najlepszym środkiem zni- 
szczenia wpływu chrz. demokratów 
na masy łudowe. Jest jednak wśród 
ludowców również niewielka grupa, 
żądająca wypowiedzenia ostrej zaciętej 
walki przeciwko wzmocnieniu obecne- 
go ustroju w Litwie. 

W związku z tem wszystkiem nale- 
ży się spodziewać doniosłych debatów 
politycznych na obydwóch zjazdach i 
możliwem jest, iż debaty te spowodu- 
ją utworzenie nowego kierunku poli- 
tycznego w obydwuch stronnictwach. 

WOJENNA NARADA W MIŃSKU I 
PRZYBYCIE UNSZLICHTA. 

Z Mińska donoszą: 4 bm przybył 
do Mińska zastępca głównego dowód- 
cy sił zbrojnych ZSSR Unszlicht, któ- 
ry wziął udział w konierecji partyjnej 
białoruskiego okręgu wojennego. Un- 
szlichta spotkano w Mińsku z wiełkie- 
mi ceremonjami. Wystawiono bataljo- 
ny honorowe i na płacu oddział kawa- 
leryjski. Następnie odbyła się defilada. 
Defiladę przyjęli: Unsziicht, Įegorow, 
Kożewnikow i Cimaszenko. 

Tegoż dnia odbyła się konierencja 
wojennego okręgu białoruskiego, w 
której wzięli udział wszyscy wybitniej- 
si prezdstawiciele białoruskiej wojsko- 
wości i GPU. 

  

Od chwili, kiedy w Skupszczynie roz- 
legły się strzały i z ręki posła Rakicza 
padli posłowie: Paweł Radicz, Bas- 

sariczek, a następnie zmarł Stefan Ra: 

dicz, wybitni przywódcy Chorwatów, 

atmosfera w państwie jugosłowiań- 

skiem stale «była napiężona. Nieje- 

dnokrotnie rozlegały się głosy bar- 
dziej porywczych polityków chorwa- 

ckich, domagające się całkowitego ze- 

rwania z Belgradem. Nie pomogły nic 

wysiłki ostatniego  premjera ks. 

prałata Koroszeca — waśń pomię- 
dzy Serbami a Chorwatami  sta- 

le się pogłębiała. Koniecznym był 

radykalny zabieg chirurgiczny. Nie 
mógł go uczynić parlament ani rząd 
oparty o większość, który zmieniał 

się od wypadku do wypadku, to też król 
Aleksander, cieszący się autorytetem: 

i miłością swoich poddanych, zdecy- 

dował się na radykalne usunięcie 

przyczyn zła, kryjących się w konsty- 

tucji, obdarzającej znacznemi przywi- 

lejami Serbów. 
Decyzja królewska, jak Świadczą 

o tem informacje, przyjętą została 

zarówno przez Serbów, jak Chorwa- 

tów z uznaniem i radością. 

Ujęcie steru spraw państwowych przez 

króla Aleksandra, który niepierwszy raz 

już był mężem opatrznościowym swe- 

go kraju, ząpewnia Jugosławii po 

dniach ciężkiego przesilenia wewnętrz- 

nego ład i porządek oraz szerokie 

perspektywy rozwoju we wszystkich 

dziedzinach życia państwowego, cze- 

mu towarzyszą najlepsze życzenia 

wszystkich sympatyków krolestwa 

SES: 

Orędzie królewskie. 
BIELGRAD. 7. I. W niedzielę ogłoszone zostało tutaj orędzie królew- 

skie następującej treści: 
„Do mojego drogiego narodu, do wszystkich Serbów, Chorwatów i 

Słow eńców. 
Najważniejsze interesy narodu i państwa oraz treska o ich przyszłość 

nakazują mi zwrócić się bezpośrednio do narodu, jako król i jako jego syn, 
i wypowiedzieć mu otwarcie i szczerze to, co mi nakazuje moment bieżący, 
sumienie i miłość ojczyzny. Nadeszła godzina, w której pomiędzy królem a na- 
rodem nie może być pośredników. Oczekiwanie narodu, że ewolucja naszego 
wewiiętrznego życia politycznego przyniesie ze sobą uporządkowanie i kon- 
solidację sytuacji kraju, nie sprawdziły się. Porządek parlamentarny i wszel- 
kie drogi polityczne musiały być oceniane w sposób coraz bardziej tegatyw- 
ny przynosiły bowiem narodowi i państwu tylko szkody. Zagrażało to zawar- 
ciu wszelkich pożytecznych instytucyj, całemu rozwoju naszego życia maro- 
dowego. 

Taka niezdrowa sytuacja polityczna jest nietyłko niepożądana ze wzglę- 
du na życie wewnętrzne kraju i jego postęp, ale także ze względu na uregulo- 
wanie i rozwój stosunków w polityce zagranicznej, na ugruntowanie naszego 
prestiżu i naszego kredytu zagranicą. Partamentaryzm, który był uważany za 
tradycyjny system polityczny przez mojego nieodżałowanego ojca, pozostał 
moim ideałem. Jednakże ślepe namiętności polityczne zaczęły go nadużywać 
w takim stopniu, że stał się on przeszkodą do jakiejkolwiek pożytecznej pra- 
cy w kraju. Godne pożałowania kłótnie i wypadki na terenie Skupszczyny za- 
chwiały w narodzie zaufanie w użyteczność tej instytucji. 

Szukać lekarstwa na zło w zmianach parlamentarnych i gabinetowych, 
jak to było praktykowane dotychczas, lub też w nowych wyborach do ciał 
ustawodawczych, jest tylko stratą drogiego czasu i czynnikiem próżnych wy- 
siłków, które nam już zajęły kilka lat. 

W związku z tem postanowiłem że konstytucja Królestwa Serbów, Chor 
watów i Słoweńców z dnia 28 czerwca 1921 r. traci swą moc obowiązującą. 
Wszystkie ustawy obowiązują w dalszym ciągu, o ile nie zostaną odwołane, 
w razie gdy zajdzie tego potrzeba, moim specjalnym dekretem. W ten sam 
sposób zostaną ogłoszone nowe ustawy. Skupczyna, powłana dg życia przez 
wybory z dnia 11 września 1927 r. rozwiązuje się. 

Komunikując moją decyzję mojemu ludowi, nakazuję wszystkim wła- 
dzom państwowym poddać się jej, wszystkim zaś obywatełom szanować ją 
i być jej posłusznymi. 

Podpisano: ALEKSANDER. 
Dan w Białogrodzie, 6 stycznia 1929 r. 

* Nowy gabinet gen. Żiwkowicza 
BELGRAD. 7.1. PAT. Skład nowego gabinetu jest następujący: pre- 

zes rady ministrów i minister spraw wewnętrznych—generał dywizji Piotr 

Żiwkowicz, komendant gwardji królewskiej, minister spraw zagranicznych 

—minister spraw zagranicznych w ustępującym gabinecie  Marinkowicz» 

minister bez teki b. premier Uzunowicz, minister komunikacji b. premjer 

Koruszec, minister wojny i marynarki—gen. Hadżicz, minister- finansów — 
Szvrljuga wiceprzewodniczący związku banków jugosłowiańskich, minister 

polityki socjalnej -Drinkowicz, minister oświaty - 5. ; minister Maksimowicz, 
minister wyznań—Alupowicz, wiceprzewodniczący rady stanu, minister 

sprawiedliwości - Soszkicz, minister zdrowia  publicznego—b. min. Kruli 

minister górnictwa oraz reform rolnych —par interim Radivojewicz, minister 

poczt i telegrafów oraz robót publicznych par interim Sawkowicz, minister 

rolnictwa i dróg wodnych —profesor uniwersyteiu zagrzebskiego Francesz. 

  

Dokoła propozycji Sowietów 
‚ ММа mie może przystąpić do protokuła sowieckiego 

: BERLIN. 7. 1. (PAT). Agencja Ost - Express, donosząc z Rygi, że Li- 
twa zwróciła się do Łotwy i Estonji z propozycją przyłączenia się do proje- 
ktowanego przez Litwinowa protokułu, twierdzi że o przyłączeniu się Łotwy 
do tego protokułu nie może być mowy, ponieważ rząd łotewski stoi na sta- 
nowisku, że Łotwa może zawierać pakt Kelloga tylko wpólnie ze wszystkiemi 
innemi państwami, a żadnych umów specjalnych zawierać nie powinna. je- 
dnocześnie ta sama agencja donosi z Moskwy, że sowieckie koła polityczne 
przewidują trudności w sprawie protokułu w związku z udziałem Rumunji. 
Ponieważ nie istnieją stosunki dyplomatyczne między Rosją a Rumunją, rząd 
sowiecki nie może wystąpić z tą propozycją wobec Bukaresztu. Rumunja 
mogłaby jednak zdaniem kół sowieckich — zwrócić się w tej sprawie do Mo- 
skwy za pośrednictwem trzeciego mocarstwa. W tej sprawie koła sowieckie 
pozostawiają Rumunji inicjatywę. 

bitwa rozszerza inicjatywę sowiecką 
KOWNO. 7.1. (PAT) Elta ogłasza następujący komunikat: Jak już 

donosiliśmy, rząd litewski dnia 4 stycznia, za pośrednictwem łotewskiego i 
estońskiego przedstawicieli w Kownie, wręczył rządom łotewskiemu i estoń- 
skiemu memorandum w sprawie ostatniej propozycji sowieckiej. Podobny 
demarche uczynili przedstawiciele rządu litewskiego w Rydze i Tallinie. Me- 
morandum to stwierdza, że rząd ZSSR zawiadomił rząd litewski o projekcie 
protokułu, przesyłając jednocześnie odpis noty, doręczonej rządowi polskie- 
miu, a dotyczącej natychmiastowej realizacji paktu Kelloga. Rząd litewski, po- 

ważnie zaznajomiwszy się z temi materjałami, postanowił przyłączyć się do 

propozycji rządu Sowietów, zgodnie z projektem protokułu. Gwoli '_ utrzy- 

mania pokoju, rząd litewski pragnąłby, żeby i inne państwa bałtyckie z któ- 

remi Litwa dąży do zachowania ścisłej współpracy przyłączyły się do tej 
propozycji. 

Po co fu fen pośrednik? 
RYGA. 7.1. PAT. W związku z propozycją rządu litewskiego w sprawie 

przyłączenia się Łotwy do protokułu, dotyczącego wprowadzenia w życie 
paktu Kelloga, dzienniki łotewskie donoszą, że w łotewskich kołach kierowni- 
czych, uważają za dziwny fakt, że właśnie Litwa podięła w tym kierunku 
inicjatywę, podczas gdy naturalniejszem byłoby bezpośrednie zwrócenie się do 
Łotwy i Estonji samej Rosji sowieckiej, podobnie jak to się stało w stosunku 
do Polski i Litwy. Jeżeli R sja sowiecka jest istotnie zainteresowana w zabez- 
pieczeniu stosunków pokojowych ze wszystkimi sąsiadami, to Łotwa oraz 
Estonja mogłyby oczekiwać bezpośredniej propozycji Rosji sowieckiej. Litwa, 
związana z Łotwą bea przyjaźni i krwi, nie ma żadnej podstawy do oba- 
wiania się jakichkolwiek bądź wrogich k.oków ze strony Łotwy. Przy istnieniu 
tego rodzaju warunków, nie można sobie wyobrazić konieczności zawarcia 
osobnego aktu prawnego w Sprawie utrzymania stosunków pokojowych. 

„Rytas“ kryfykuie propozycię bifwinowa 
KOWNO. 7.1. (tel. wł.). Organ Ch. D., prawego skrzydła opozycji litewskiej „Ry- 

tas" ogłasza dziś obszerny artykuł wstępny, w którym krytykuje propozycję Litwinowa 
w sprawie paktu Kelloga, uczynioną Litwie i Polsce. Zdaniem dzłennika, istnieje mało 
nadziei, że przystąpienie Litwy do projektowanego protokułu może dać jakieś rezultaty 
praktyczne. Przystąpienie przyczyniłoby się tylko do powodzenia moskiewskich zamierzeń 
agitacyjnych. Komisarjat ludowy spraw zagranicznych nie prowadzi samodzielnej poli- 
tyki, jest on bowiem narzędziem Kominternu. Każdy więc krok zewnętrzno - polityczny 
Moskwy ma ukryty cel, a mianowicie wywołania rewolucji światowej. Zewnętrzna po- 
lityka Rosji sowieckłej narażona jest skutkiem tego stale na niepowodzenia. Do 1926 
roku 'stosunki pomiędzy Litwą a Związkiem Sowieckim nie były złe. Sytuacja zmieniła 
się po zawarciu w roku 1926 paktu o nieagresji, który zmniejszył litewski prestige za- 
granicą, nie dając jej wzamian nic realnego. Zarówno ten pakt, jak i podróż byłego prem 
jera Sleżevicziusa do Moskwy, zostały wykorzystane przez dyplomację sowiecką wyłącz- 
nie na korzyść Związku Sowieckiego. Gdy Litwie potrzebna była „pomoc Rosji Sowieckiej 
nie myślała ona wcale o okazaniu tej pomocy i w roku 1927 w Genewie, zamiast pomóc 
Litwinom, dypiomacja sowiecka  doradzała jej przyjęcie propozycji Polski. Zwrócenie 
się Litwy do innych państw bałtyckich z propozycją przystąpienia do protokułu, uważa 
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NICEA. 7. I. W niedzielę 6-go bm. 
zmarł wielki książę Mikołaj Mikołaje- 
wicz w swojej willi w Antihes. 

Wielki ks. Mikołaj Mikołajewicz 
skonał w obecności swej żony. książąt 
rosyjskich Andrzeja i Romana, księżnej 
Battenberskiej, księżnej Marji rosyj- 
skiej, księżnej Romanowskiej, wielkie- 
go księcia Piotra i jego małżonki, księ 
cia Leuchtenberga, księcia Romanow- 
skiego i księżnej Paszkiewicz. Ekspor- 
tacja zwłok we wtorek. 

  

Wielki książę Mikołaj Mikołajewicz 
stryj ostatniego cara Rosji Mikołaja Il, 
urodził się 6.11 1856 roku w Petersbur- 
gu. Brał udział w wojnie rosyjsko - 
tureckiej i kampanji bałkańskiej. W ży- 
ciu politycznem Rosji zaczął odgry- 
wać znaczną rolę począwszy od 1905 
roku, kiedy jako jeden z najbliższych 
doradców Mikołaja II zdołał wymóc na 
nim bezwzgłędność w stosunku do ru- 
chu rewolucyjnego doradzając zdła- 
wienie go siłą zbrojną i nieustępliwość 
w stosunku do pierwszych prac Dumy. 

     
  

Z wybuchem wojny światowej Mi- 
kołaj Mikołajewicz zostaje głównodo- 
wodzącym siłami zbrojnymi imperjum 
rosyjskiego. Obdarzony zrazu nieogra- 
niczoną władzą i zautaniem, Wielki 
książę Mikołaj Mikołajewicz zdołał 
przeprowadzić kilka szczęśliwych ope- 
racyj wojennych (wzięcie Przemyśla i 
Lwowa) dopiero ofenzywa majowa 
1915 roku sH austrjącko - niemieckich 
na Dunajcu, załamanie frontu rosyjskie 
go na przestrzeni tysięcy kiłometrów, 
przynosi mu utratę wpływów w kwate 
rze carskiej i stanowiska głównado- 
wodzącego. Właściwie na tę niełaskę 
Wielkiego Księcia wpłynęło jego wro- 
gie stanowisko wobec coraz większych 
wpływów Rasputina i tych kół dwor- 
skich, które już wówczas myślały o se- 
paratywnym zawarciu pokoju. 

„ Na froncie kaukaskim Wielki Ksią- 
żę utrzymywał przeważnie stan bierny 
operacyj wojennych, oddając inicjaty- 
wę dowództwu angielskiemu. Po prze- 
wrocie bolszewickim, udało mu się 
zbiec z Krymu gdzie przebywał do 
Francji. Tam Wieiki Książę, w Antibes, 
grupuje dokoła siebie  monarchiczne 
sfery emigracyjne „abdykuje* na rzecz 
Wielkiego Księcia Cyryla i tracąc po- 
woli na znaczeniu i wpływach, wiedzie 
żywot dość skromny i spokojny. 

    

Osobną kartę w dziejach Wielkie- 
go Księcia Mikołaja Mikołajewicza zaj- 
muje podpisana przez niego słynna sier 
pniowa odezwa do Narodu Polskiego, 
wzywająca do współdziałania w zwal- 
czaniu wspólnega wroga, Niemiec, da- 
jąca jakieś mgliste obietnice autonomii 
powołująca się na „niezardzawialy 
miecz grunwaldski*, „marzenia ojców** 
it d. 

Z biegiem czasu, rozwojem wypad- 
ków wojennych i wkroczeniem wojsk 
niemieckich do Warszawy odezwa sta 
ła sie już jeno dokumentem historycz- 
nym, ilustrującym licytacyjne zabiegi 
państw wojujących, ubiegających się o 
zjednanie sobie polskiego społeczeń- 
stwa. 

Zmarły wiełki książę był żonaty z 
jedną z córek króla czarnogorskiego 
Mikołaja Anastazją, potomstwa nie 
pozostawił. jego pasierbica, córka wiel 
kiej księżny Anastazji z jej pierwszego 
małżeństwa z księciem Leuchtberskim 
poślubiła Polaka Stefana hr. Tyszkie- 
wicza. 

NA DWORZE KRÓLEW- 

SKIM W RZYMIE. 

(PAT). W związku ze 
śmiercią b. w o księcia Mikolaia 

Mikołajewicza król zarządził 
żałobę dworską na przeciąg dni 30. 

ŻAŁOBA 
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Akademia ku czci ś. p. Edwarda 
Woynilłowicza 

Po śmierci ś.p. Edwarda Woyniłłowi- 
czą i po pogrzebie w Bydgoszczy powsta- 
ią myśl specjalnego uczczenia pamięci i 
zasług tak wybitnego człowieka, przywód- 
cy ziemiaństwa na dużej przest:zeni Polski, 
prezesa dłusoletniego Mińskiego Towarzy- 
stwa Rolniczego, prezesa Koła Polskiego 
w rosyjskiej Radzie Państwa i t. d. — 
Powstał Komitet uczczenią pamięci Edwar- 
da Woyniłłowiczą w Warszawie pod prze- 
wodnictwem mec. lśnacego Witkiewicza i 
w Nieświeżu pod prezesurą Ks. Albrechta 
Radziwiłła. Oba Komitety połączyły się w 
jeaną całość z siedzibą w Warszawie. 4 

Zamierza Komitet działać w kilku 
kierunkach. Jednym z nich jest zorganizo- 
wanie wielkiej akademji żałobnej w War: 
szawie Odbędzie się ona 10 go stycz- 
nia o godz. 7 ej wieczorem w sali Central- 
nego T wa Rolniczego (Kopernika 30) w 
Warszawie.  Przewodniczyć będzie arcy- 
biskup Ropp; przemówią mec. Witkiewicz, 
prez. Lednicki oraz p. Roman Skirmuntt. 

Komitet spodziewa się przybycia wielu 
osób z Ziem Wschodnich zwłaszczą tych, 
którzy ze s. p. Woyniłłowiczem współ «= 
cowali w jego długoletwiej pracy. 

NIEŚWIEŻ. 
— Pożar cerkwi. Dość rzadki wypadek 

pożaru miał miejsce w okresie świątecznym 
w poleskiej wsi Morocz. leżącej na samem 
południu Nieświeskłego powiatu. — Oto ko- 
Ścielny, wychodząc z cerkwi nie zgasił jed- 
nej świecy. Czy się ona wywróciła, czy do- 
paliła do lichtarza, czy w jakikolwiek inny 
sposób ogień przeniósł się na otaczające 
przedmioty, trudno ustalić; faktem jedynie 
jest to, że ogień dostrzeżono, gdy cała świą- 
tynia już się paliła. — Cerkiew spłonęła do- 
szczętnie z wszystkiemi przyborami liturgicz 
nymi. — Szkody wynoszą około 30 tysięcy 
złotych. 

Przechadzki po KB. Trokach 
Wiino, godz. 4. 40, (rano) na polu 

chwyta bezkarnie mróz za nosy i uszy — 
szczypie w palce. Wreszcie jazda pociągiem 
do Landwarowa, stąd autobusem do irok. 
W autobusie tłok — wracają bowiem: uro- 
cze seminarzystki ze Świąt, po miesięczreej 
przerwie (panowała grypa). Przez jezioro 

"nie jedziemy, gdyż bagna nie zamarzły, obe- 
cnie zaś pokrył je grubo śnieg, więc bagna 
te prawdopodobnie już nie zamarzną. 

Wysiadamy z autobusu i wręczamy 
„konduktorowi” okrągłą złotówkę. Na polu 
jeszcze ciemno. Gdzieby tu się ogrzać, do- 
czekać się dnia, — myślę sobie? Ha, chyba 
na posterunku? 

Walę. Za biurkiem drzemie nieco dyżur- 
ny, obok zaś chrapie na dobre jakiś funkcjo- 
narjusz. Wejście moje zamąciło ową ciszę. 
Na pytanie, czy jest co nowego — odpowia- 
da mi uprzejmie dyżurny, że gazet jeszcze 
nie czytał, a na terenie posterunku idealny 
spokój. Teieion zdzą się pokrywa... 

Po krótkim odpoczynku wstąpiłem do 
herbaciarni, (których jest tu niezliczona 
wprost ilość) gdzie podano mi herbatę już 
osłodzoną. Czemu osłodzona? — pytam. 

— Bo to widzi pan, — bez cukru szklan- 
ki pękają — brzmi odpowiedź. Podana 
szklanka druga była również zgóry osło- 
dzona. 

Pytam znów: czemu osłodzona — ш- 
bię czynić to sam. — To tak przywykłszy — 
brzmiała odpowiedź. 

Jest w tem jednakże jakaś 
najprawdopodobniej sacharynowa. 

Burmistrz p. B. Łakowicz informuje mię 
Że odbyły się tu niedawno odczyty rolnicze, 
które wygłosił p. Budrewicz — agronom 
Sejmiku i o pszczelnictwie p. Żukowski. Pa- 
na burmistrza trapi wciąż brak ustawy o 
ochronie rybnej, gdyż nie może pozbyć się 
kłusowników, którzy w myśl obecnych prze- 
pisów 623 art. K. K. karani są do 10 zło- 
tych. Wiedzieć też nie zawadzi, że jeziora 
Trockie należą do trzech właścicieli: do Rzą- 
du, Magistratu i do hr. Tyszkiewicza. Jest w 
tem wiele kłopotu, gdyż o jakiejś granicy 
wodnej nie może być mowy, przytem trudno 
jest myśleć o melioracji rybostanu i t. d. 
A zaś jezior jest jedna osoba. (fest 
to jedyne, możiiwe wyjście). 

Do najlepiej prosperującej instytucji w 
N. Trokach należy oczywiście Bank Ludowy, 
gdzie prezesem rady nadzorczej jest ks. 
dziekan Malukiewicz. Jest to, rzec można — 
jedyny bank na prowincji, któremu się po- 
wodzi. Z rozmowy z dyr. p. Zajączkowskim 
wynika, że obrót tegoroczny przekroczył 
nawet sumę dwuch miljonów złotych. Kapitał 
zaś stały z 25.000 zł. powiększył się obecnie 
do 50.000 zł. — O ile pan sobie życzy — 
przysziemy panu sprawozdanie z całego ru- 
chu naszego banku, gdyż mamy też kółko 
rolnicze „Dobrobyt' — bogate zawsze w 
nasiona i t. d., z Czego korzystają na dogod- 
nych warunkach wiościanie — dodał m. in. 
p. dyrektor. 

Muszę tu dodać od siebie iż lokal banku 
może być również wzorem dla naszej pro- 

tajemnica, 

  

BR: й 
o banku nieżle  prosperuje jeszcze 

Spółdzielnia 22 baonu K.O.P. Kooperatywa 
zaś i bank żydowski — ledwo dyszą. 
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Zdjęcia filmowe będą dokonywane przy najnowszych lampach f. PHILIPSA. Zaproszenia można nabywać u p.p. Gospodyń i Gospodarzy oraz w Kasynie codziennie w godz. 12—2 i 6-8. 

Wielcy ludzie w Nowy Rok 
Dzień Nowego Roku jest dla re- 

prezentatywnych osobistości jednym z 
najprzykrzejszych w ciągu roku, Mu- 
szą bowiem przyjmować mnóstwo lu- 
dzi, którzy nie mają im nic ważnego 
do powiedzenia, a mimo to gadają 
jak mogą najdłużej. Moda życzeń i 
powinszowań jest wszędzie rozpo- 
wszechniona i wszędzie jednakowo 
przez przyjmujących życzenia zniena- 
widzona. 

W tym roku wszystko się odbyło 
na Świecie wedle rytuału. 

W Stanach Zjednoczonych każdy 
obywatel ma prawo odwiedzić prezy* 
denta w Białym Domu, uścisnąć mu 
rękę i powiedzieć coś miłego. Obywa- 
tele korzystają z tego prawa skwapli- 
wie i przed salonem recepcyjnym stoi 
zazwyczaj długa, długa kolejka, cią- 
gnąca się aż na ulicę. Coolidge nie 
lubi tych ceremonij, a zwłaszcza po- 
dania ręki, gdyż w pozaprzeszłym ro- 

ku jakiś olbrzymi fermer tak serdecz- 

nie ścisnął mu dłoń, że aż pękła ja- 

kaś kosteczka. Zniechęciło to do resz- 
ty Coolidgea i w zeszłym roku ogło- 

sił, że z powodu choroby nikogo nie 

będzie przyjmował. Ogromnie „się to 
nie podobało jankesom, którzy gło” 

Istnieje też Koło Młodzieży, które szczę- 
Śliwie prowadzi ks. prefekt Wieliczko, na- 
stępnie „Strzełec”, Hufiec szkolny — pod 
komendą ruchliwego kier. szkoły p. Jakob- 
szy. 

> Nawet „kolportaż* gazet wykryłem tu- 
taj, a jakże... „Prowadzi* go właściciel skła- 
du aptecznego, a zarazem i składu piśmien- 
nego i zabawek dzłecinnych p. Kuczerenko. 

Dział ten zaciekawił mię niezmiernie, 
więc pytam: dużo pan sprzedaje dziennie 
ekgzemplarzy- — Wstyd mowić panie, cza- 
sem 3 egz., (słownie: trzy) niekiedy zaś 5. 
— odezwał się ze smutkiem p. K. Wogóle 
całe Troki i okolica prenumeruje razem 30 
gazet (słownie: trzydzieści). 

Troki i okolica 30 gazet wykrzyknąłem, 
3.000 ludności — gwałtu, rety — początek 
końca świata!.... 

Marny też nastrój panuje w szpitalu Sej- 
miku Wileńsko-Trockiego: wciąż pod zna- 
kiem redukcji. Liczba łóżek z 60 zmalała już 
na 30 (chorych zaś było ostatnio 33 osoby). 
Personel też szczupleje. A szkoda nieopisa- 
na, jest to bowiem najpożyteczniejsza insty- , 
tucja, oddająca nieocenione usługi cierpiącej 
ludności. To też szpital ten, dzięki znako- 
mitemu chirurgowi dr. Krasnychowi zdobył 
sobie na prowincji jaknajiepszą reklamę i 
zaufanie, o czem Świadczą częste delegacje 
do Sejmiku, kołaczące ze łzami wprost w oku 
o pozostawienie (wobec likwidacji) tej nie- 
odzownej instytucji. Sądzić przeto należy, iż 
Sejmik, w myśl przysłowia vox populi vox 
Dei szpital w N. Trokach pozostawi i roz- 
toczy nad nim większą jeszcze pieczę, ad 
aeternam rei memoriam... 

Nastrój w urzędzie gminy, po smutnym 
wypadku (areszt. wójta i pisarza za... niesu- 
mienność) polepszył się znacznie. P. G. Prze- 
włocki (nowy sekretarz gminy) i p. W. Jur- 
kojć (stary pomocnik) zaprowadzili już na- 
leżyty ład i porządek i... oczekują (oczywi- 
ścłe razem ze wszystkimi urzędnikami) jakie- 
goś dodatku do pensji. I pan wójt radby po- 
kwitować jakąkolwiek renumerację. 

O ile węch i słuch mię nie mylą, na te- 
renie Troki—Landwarów krąży  pogłoska, 
o przeniesieniu siedziby Urzędu gminy N. 
Trok do Landwarowa, o czem po namacal- 
nem zbadaniu sprawy wieść tę podam do 
publicznej (urbi et orbi) wiadomości. 

Na tem kończę wynurzenia moje z prze- 
chadzki po N. Trokach, życząc szanownym 
radjo słuchaczom te... przepraszam (ciągłe 
szumi mi to z końcowych przemówień ra- 
djowych p. Hulewicza i dr. Stępowskiego) 
czytelnikom szczęścia w życiu, do zobaczenia 
się do przyszłej... przechadzki po  innem 
miasteczku. J. Hopko. 

    

KLECK 

— Zawieszenie Towarzystwa Szkoły 
białoruskiej w Klecku. W Klecku istniało To- 
warzystwo Szkoły Białoruskiej. — Sądząc z 
nazwy, powinnoby ono zajmować się oświa- 
tą, jednak tajemnicą poliszynela był fakt, 
że zajmowało się ono bardzo wielu sprawa- 
mi, bynajmniej niezwiązanemi z oświatą; po- 
prostu było to placówka polityczna i to nie 
narodowościowa, a  krypto  boiszewicka. 
Działalność przewódców Towarzystwa aż 
nadto wyraźnie na to wskazywała. 

Okazało się to bardzo wyraźnie w cza- 
sie wyborów, a i potem nie budziło żadnych 
wątpliwości. Nadomiar złego działacze To- 
warzystwa nie wahali się wciągać do robo- 
ty antypaństwowej młodzieży z utrzymywa- 
rego przez nie gimnazjum białoruskiego w 
Kiecku. 

  

stko to razem zmusiło władze ad- 
ministracyjne do zwrócenia bacznego oka na 
Towarzystwo. — W rezultacie obecnie Sta- 
rostwo zawiesiło w działalności Towarzy- 
stwo Szkoły Białoruskiej w Klecku, a spo- 
dziewać się zapewne można rozwiązania 
tak szkodliwej organizacji. Z oświatą nie ma 
ona nic ale to nic do czynienia, a je- 
dynie służy do szkodzenia Państwu. 

Zawieszenie 1owarzystwa S. B. polskie 
społeczeństwo i lojalne białoruskie przyjęło 
z wielką ulgą i zadowoleniem. Jest to wy- 
ražnym wskaźnikiem, że ogół zdaje sobie 
doskonale sprawę z tego, jakiem złem było 
istnienie tego, że tak powiem wrzodu społecz 
nego. 

Ś Dalszą konsekwencją postępowania 
władz musi być zamknięcie gimnazjum bia- 
łoruskiego w Klecku. -- Pod względem nau- 
kowym stoi ono niżej wszelkiej krytyki, jed- 
nakże dotąd było tolerowane. Dziś nie za- 
sługuje, na jakiekolwiek względy, a poważne 
opinja publiczna domaga się jego zamknię- 

cia. Dom. 

   

  

  

   

Choroby żołądka. — Uczucie pełności w 
żołądku, odbijania, bóle i zawroty głowy, sen 
ność po jedzeniu, które zawsze towarzyszą 
przy zaparciu, zależą od fermentacji w kisz- 
kach. Wszystkie dolegliwości ustępują zu- 
pełnie pod wpływem Cascarine Leprince w 
dawkach po 1 lub 2 pigułki wieczorem pod- 
czas jedzenia, przyjmowanych tak długo, do- 
póki nie zostanie przywrócona normalna 
działalność kiszek; nie należy się obawiać 
wywołania jakiegokolwiek podrażnienia z po- 
wodu długotrwałego użycia tego Środka. 
Sprzedaż we wszystkich aptekach. 

karnawale. 12 stycznia 1929 roku 

Śno mówili, że nie poto mają prezy- 
denta, by jego woźnemu Ściskać rękę. 
W tym roku Coolidge uczynił zadość 
tradycji i długi korowód defilowa! 
przed nim jak dawniej. 

Przeszło 2000 schakhandów zamie- 
nił biedny prezydent i tyleż razy po- 
wtórzył: „bardzo dziękuję, nawzajem*, 
to też wieczorem był zupełnie wyczer- 
pany, rękę miał spuchniętą i potężny 
bół głowy. Już zamierzał iść spać, 
gdy jego kamerdyner zawołał: „mój 
Boże, a ja jeszcze panu nie złożyłem 
swych życzeń, przepraszam, stokro- 
tnie życzę panu...". „Ech, odparł Co- 
olidge, i bez twoich życzeń musiałbym 
żyć dłużej od Maturalema, by zadość- 
uczynić wszystkim życzeniom, no, ale, 
że się spóźniłeś, to ma3z tylko..." i 
podał mu lewą ręke, patrząc jedno- 
cześnie żałośnie na obolałą prawą. 

% 

We Francji protokuł przyjęć no- 
worocziiych jest zupełnie inny: pierw- 
szy składa powinszowania prezyden- 
towi właśnie kamerdyner. Tak też od- 
było się i teraz. Doumergue rozma- 
wiał dłuższą chwilę ze swym Julien, 
którego bardzo lubi za wierność i 
troskliwość, ceni za jasny i roztropny 
sąd o polityce, podziwia za nieomylne 

SŁOW © 

Demarche posła lifewskiego w Tallinie. 
TALLIN, 7 I. Pat. Wźdniu dzisiejszym poseł litewski Auksztolis od- 

wiedził estońskiego ministra spraw zagranicznych, któremu zakomunikował 
o postanowieniu rządu litewskiego przystąpienia do protokułu w Sprawie 
wejścia w życie paktu Kelloga. Poseł litewski podkreślił przytem, że Litwa 
uważałaby za nader pożądane, gdyby Estonja i Łotwa również przystąpi- 
ły do tego protokułu. 

„Propozycja sowiecka nie posiada realnej treści” 
HELSINGFORS. 7.1. (PAT). Największe pismo stołeczne „Helsinki Sanomat* za- 

mieszcza artykuł wstępny, krytykujący propozycję sowiecką, złożoną Polsce. Dziennik 
uważa propozycję sowiecką za mantwr dyplomatyczny nie posiadający za sobą żadnej 
realnej treści. Artykuł stwierdza zarazem, że Finlandja która podobnie jak Estonja i Ło- 
twa nie ratyfikowała dotychczas paktu Kelloga, znalazła się obecnie w sytuacji pod pew- 
nym względem wygodniejszej od Polski. Rosja Sowiecka, pragnąc stwierdzić swą szcze- 
та chęć pokoju, powinna zaproponować wszystkim sąsiadom zawarcie Locarna wschod- 
niego, nie zaś operować pakteni Kelloga, który posiada raczej 
prawne. 

znaczenie moralne, niż 

  

Prezydeni Reichstagu boghz w Estūnjį 
Odjazd z Rygi 

‚ , RYGA. 7. I. (PAT). Prezydent Reichstagu niemieckiego Loebe, który ostatnio od- 
wiedził Rygę, wyjechał wczoraj wieczorem do Tallina. W Rydze prezydent Loebe bawił 
trzy dnia i wygłosił tu dwa odczyty. 

Powitanie w Tallinie 
TALLIN. 7. i. (PAT). Prezydent Reichstagu Loebe przybył dziś rano z Rygi do 

Taliina, witany na dworcu przez przedstawicieli rządu estońskiego, przewodniczącego 
parlamentu Einbunda, przedstawicieli międzynarodowej unji parlamentarnej oraz liczną 
publiczność. Prezydent Loebe złożył wizyty naczelnikowi państwa i: ministrowi spraw 
zagranicznych, zaś o godz. 5 pp. wystąpił z odczytem na temat konieczności solidarnoś- 
ci europejskiej. моа ана ай 

Wizyta w Helsingforsie została odwołana 
HELSINGFORS. 7. 1. (PAT). Prasa tutejsza otrzymuje wiadomości z Tallinu, że 

zapowiadany przyjazd Loebego do Helsingforsu został odwołany. Według krążących tu- 
taj pogłosek, pobyt Loebego w Tallinie ma być wykorzystany celem omówienia sprawy 
odszkodowań dla Niemców b. właścicteli ziemskich w Estonji. 

Komisja odszkodowań zbierze się 10-g0 stycznia 
PARYŻ. 7.1. (PAT). Komisja odszkodowań odbędzie się w d. 10 stycz: 

posiedzenie na którem prawdopodobnie wyznaczeni zostaną rzeczoznawcy 
belgijscy, angielscy, francuscy, japońscy i włoscy, którzy zajmą się ostatecz- 
ie uregulowaniem zagadnienia odszkodowań. Kornisja oczekuje ostatecznej 
odpowiedzi od rządów zainteresowanych.. 

Bołgljscy delegaci do komisji ekspertów reparacyjnych 
BRUKSELA. 7.1. (PAT). Na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu 

rady ministrów Francóui i Gut zostali wyznaczeni, jako przedstawiciele Bel- 
gji na zbliżającą się sesję komisji rzeczoznawców. 

Oświadczenie ks. prałafa Kaasa. 
BERLIN, 7.1. PAT. Nowy przewodniczący frakcji centrowej, który 

objął kierownictwo po byłym kanclerzu Marksie, prałat Kaas, wygłosił na 
zjeździe centrowej partji prowincji Nassau wielką mowę polityczną, w któ- 
rej oświadczył, że poglądy jego na rozwój niemieckiej polityki zagranicz- 
nej w ostatnich latach różniły się nieraz poważnie w sprawach taktycznych 
od oficjalnego toku tej polityki. Prałat Kaas zastrzegł się jednak przeciw- 
ko uważaniu go za zdecydowanego przeciwnika polityki locarneńskiej. Nie- 
które koła kierownicze i odpowiedzialne — zaznaczył mówca — opanował 
pewnego rodzaju głód sukcesów, który nie jest zbyt pomyślny dla samej 
sprawy. Kto nie umie czekać, aż owoce same z siebie dojrzeją, ten po- 
pełnia nierzeczowe błędy. Stanowisko narodu niemieckiego wobec strony 
przeciwnej powinno w chwili obecnej bardziej odpowiadać godnej rezerwie, 
niż nerwowej demonstracji i opozycji. Sprawa przedstawia się obecnie w 
ten sposób, że po wyjaśnieniach strony przeciwnej nie można się wogóle 
spodziewać rzeczywistego postępu w kwestjach ewakuacji i innych zagad- 
nieniach, dopóki w sprawie odszkodowań nie osiągnie się rozwiązania sku- 
iecznego i ostatecznego. Raport Parkera Gilberta dowodzi, zdaniem prała- 
ia Kaasa, że Niemcy w kwestji odszkodowań znajdują się dopiero na po- 
czątku dyskusji. 

Stan zdrowia króla Jerzego. 
LONDYN, 7.1. PAT. Biułetyn z godziny 11 min. 30 podaje, iż król 

spędził dość dobrze noc. Pozatem w stanie jego zdrowia niema żadnych 
zmian. 

Zgon kardynała arcybiskupa Tosi 
MEDJOLAN, 7. 1. PAT. Dziś o godz. 2 min. 45 w nocy zmarł tu kardynał arcy 

biskup Tosi. 

Przygotowania do obchodu imienin Wilhelma w Niemczech 
GDAŃSK. 7.1. PAT. Tutejsze organizacje  nacjonalistyczno-niemieckie rozpo- 

częły agitację, maiącą na celu zebranie jaknajwiększej ilości podpisów pod adresem 
hołdowniczym, jaki organizacje te mają zamjar wysłać do byłego cesarza Wilhelma 
w aniu jego imienin, t. j. 27 stycznia. 

Mgła w Londynie 
LONDYN, 7. I. PAT. Czarna mgła powiła dziś rano środkowe dzieln'ce Londynu 

Ponieważ poprzednio spadł deszcz, po którym nastąpił silny przymrozek, trwający 
dotąd, przeto ruch kołowy z powodu wytworzonej nagle gołoledzi jest bardzo utrud- 
niony. W okolicach podmiejskich Londynu a nawet i w mieście zdarzyło się kilkawy- 
padków zderzenia. 

Kafastrofa w kopalni Kleofas 
KATOWICE. 7. I. (PAT). W kopalni Kleofas w Załężu, w poniedziałek nad ra- 

nem wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Konduktor kolejki elektrycznej w ta: kopalm 
dostał się na pochylni pod koła wózka, naładowanego węglem, i poniósł śmierć na 
mie:scu, Specjalna komisja prowadzi śledztwo. 

REDUTA FILMOWA 
Związku artystów Sztuli Kinematograficznej w Wilnie. 

Poza niezliczonemi atrakcjami artystycznemi: wybory Królowej Filmu, filmowanie pięknych nóżek, ponętnych uśmiechów, zalotnych spojrzeń. Konkurs zdecydowanie brzydkich mężczyzn. Drogocenne upominki 
za najefektowniejsze kostjumy. Atelić filmowe na sali. 

4 ORKIESTRY. 

przepowiadanie pogody, poczem od 
godziny 9-tej rozpoczął przyjęcie. 

Zwykli obywatele nie mają dostę- 
pu do prezydenta, zato żadnego z 
ważniejszych nie brakuje na Champes 
Eliscir. Doumergue jest formalistą i 
gdy Poincarć chciał mu, po wstępnych 
oficjalnych grzecznościach, coś tłuma- 
czyć o ostatnich rewelacjach w spra: 
wie Gazette du Franc, grzecznie przer- 
wał, mówiąc: „muszę przecie przyjąć 
życzenia od jego Eminencji Mgr. 
Maglione'* i podszedł do Nuncjusza, 
który go powitał całą przemową. 

* 

Król angielski nie mógł oczywiście 
przyjmować nikogo ze względu na 
przedłużającą się chorobę. Temniem- 
niej wszyscy dostojnicy,  lordowie, 
posłowie i tłumy zwykłych gentelma- 
nów złożyłi życzenia noworoczne 
królowi na ręce specjalnie wyznaczo- 
nych majordomów. Król Jerzy bardzo 
się interesował frekwencją gości i ka- 
zał sobie dokładnie zreferować ilość 

i jakość złożonych życzeń. „Bardzo 
mnie cieszą— powiedział wreszcie do- 
ktorowi—te liczne życzenia zdrowia, 
od kiedy panuję, zdarza się po raz 
pierwszy, że są one na miejscu", 

Początek o godz. 22. 

* 

Jeżeli atmosfera w oficjalnych Sa- 
lonach jest ciężka i nudna konwen- 
cjona!ność Święci tryumfy, bo w pry- 
watnych, skromnych mieszkaniach 
można się dowiedzieć wiele ciekawych 
rzeczy, Dziennikarze, pod pozorem 
składania życzeń, zakradają się do 
sławnych ludzi, do upadłych wielkoś- 
ci, by po prozaicznem powinszowaniu 
wyciągnąć ciekawą osobistość na słów- 
ko, zainterwiewować ją dyskretnie, 
złowiś jakąć perełkę dla zawsze cie- 

kawych czytelników. ; 

Pewien reporter angielski ma- 
rzył oddawna o rozmowie z Conan 
Doylem. Ale sławny pisarz zdziwaczał 
obecnie zupełnie i pochłonięty rozmo- 

wami z duchami (jest on, jak wiado- 
mo, zapalonym spirytystą) nie chce 
rozmawiać z ludźmi. Reporter wziął 
na odwagę i w dzień Nowego Roku 
zapukał do uduchowionego starca. 
Conan Doyle był w dobrym humo- 
rze, uwierzył na zapewnienia repor- 
tera, że ma przed sobą gorącego 
wielbiciela i našladowcę Scherlocka- 
Holmsa i opowiedział, gościowi na- 
stępującą historyjkę: 

Zaproszono mnie, podczas mego 
pobytu w Ameryce, do Bostonu na 
publiczną prelekcję. Przyjechałem ran- 

„SPRAWA LU 
SENSACYJNY PROCES 

Przedmiotem ogólnego zaintereso- 
wania ze strony czytelników rosyjskich 
są ostatnio korespondencje specjalnego 
korespondenta moskiewskiej  „Praw- 
dy“ z miasta Iżewska, gdzie od kilku 
dni przed sądem okręgowym toczy się 
tzw. „sprawa Łudorwajska'', t.j. pro- 
ces przeciwko członkom sowietu wiej- 
skiego w Łudorwaju, którzy z błahej 
przyczyny (za niewybudowanie par- 
kanów dookoła zagród) skazali na karę 
chłosty większą ilość _ miejscowych 
wieśniaków. 

„Sprawa Łudorwajska' jest najiep- 
szym dowodem ciemnoty, po dziś pa- 
nującej w odległych od kultury euro- 
pejskiej zakątkach Rosji Sowieckiej. 
Na ławie oskarżonych w sądzie iżew- 
skim zasiada 10 włościan z głównym 
organizatorem chłosty, Mikołajem Ser- 
gejewem, na czele. Wśród podsądnych 
zasiada też Tokarow, który jaka czło- 
nek sowietu w Łudorwaju, własnaręcz- 
nie podpisał wyrok, skazujący i jego 
samego na karę chłosty. Za nim siedzi 
sześćdziesięcioletni chłop Tyczkin, któ 
ry z ogrodu swego dostarczył rózg na 
wykonanie „wyroku”. 

Z 95 pozwanych stawiła się ogó- 
lem 83. Oprócz prokuratora państwo- 
wego oskarżają podsądnych przedsta- 
wiciele prasy, a mianowicie współpra- 
cownik miejscowego pisma „Biednota'* 
i moskiewskiej „Krestjańskiej Gazety" 

Po odczytaniu aktu oskarżenia prze 
wodniczący przystąpił do przesłuchi- 
wania podsądnych. Podczas śledztwa 
pierwiastkowego oskarżeni do winy się 
nie przyznali. Tak np. podsądny Ser- 
giejew, na odnośne pytanie sędziego 
śledczego odpowiedział: „Bić to biłem 
ale do winy się nie przyznaję”. A os- 
karżony Tokarow poprostu oświadcza: 
„Przecież mnie samego bili“... 

W drugim dniu procesu przesłucha- 
no oskarżonych Francuzowa i Jermo- 
łajewa. 

Jermołajew syn byłego wójta, dyk- 
tował protokół i osobiście brał udział 
w wykonaniu „wyroku'*. Jako trzeci z 
kolei, zeznawał oskarżony  Tokarow, 
starszy członek sowietu wsi Juski. Oś- 
wiadczył on, że treść protokułu zre- 
dagował Jermołajew. Dalej stwierdza 
on, że wyrok zastosowano do samych 
„Sędziów*, którzy podpisali protokół. 
Tak więc zbito najpierw Francuzowa, 
a później jego samego (Tokarowa). W 
ten sposób poszczególni członkowie so 
wietu sami skazali się na karę chłosty, 
lub ściślej mówiąc „samochłosty'*. 

Dal ko ciekawsze od zeznań oskar- 
żonych były zeznania świadków nie- 
bywałej sceny masowej chłosty i „sa- 
mochłosty* wolnych obywateli wolnej 
Rosji Sowieckiej. Prawie wszyscy świa 
dkowie stwierdzają, że abok Jermoła- 
jewa do wykonania „wyroku nama- 
wiał najenergiczniej b. wójt Mironow, 
który dziwnym zbiegiem okoliczności 
nie znalazł się na ławie oskarżonych i 
w procesie występuje jedynie w cha- 
rakterze świadka. Świadkowie zezna- 
ją, że Mironow z rózgą w ręku spę- 
dzał delikwentów na miejsce egzeku- 
cji, wołając przytem, że „wszystkich 
ich trzeba zbić, bo bez bata niczego 
ich się nie nauczy'. 

Ciekawe są zeznania świadków, do 
tyczące pewnych szczegółów oryginal 
nej tej „imprezy“. Tak np. okazuje się, 
że członek sowietu Iwanow, który ró- 
wnież figurował na liście „skazańców 
przyszedł na „miejsce egzekucji w kil 
ku kożuchach, żeby w ten sposób 
zmniejszyć uczucie bółu podczas 
chłosty. Kiedy to zauważono wezwano 
Iwanowa do zdjęcia „nadprogramo- 
wych* kożuchów. Iwanow nie chciał 
się jednak do żądania tego zastosować 
wobec czego między delikwentem a 
wykonawcami wyroku doszło do ręko- 
czynów. Świadek Mironow w następu- 
jacy sposób opisuje przebieg „egze- 
kucji*: „Bić trzeba było przez te pło- 
ty, co ich zbudować nie chcieli... Naj- 
pierw bili inni, ale później i ja bić mu- 
siałem, gdyż na mnie padł wybór. Ale 

nym ekspresem, wsiadłem do taksów- 
ki i kazałem się odwieźć do hotelu. 
Gdy chciałem zapłacić szoferowi ten 
powstrzymał mnie i rzekł: „panie Co- 
nan Doyle, zamiast pieniędzy może 
pan mi da bilet wejścia na swój od: 
czyt dzisiejszy, wolałbym to sto ra- 
zy". Zapytałem się go zaintrygowany 
jakim sposobem mnie poznał. „Och, 
odpowiedział szofer, znam wszystkie 
pańskie książki na pamięć i umiem 
stosować metody Scherlokka Holme- 
sa. A więc wiedziałem z gazet, że 
Pan przyjedzie do Bostonu. Na wła- 
Ściwym dworcu byłem przypadkowo 
ale zaraz zauważyłem, że pan jest 
zmęczony jak po nieprzespanej nocy, 
pańskie palto jest pomięte i źle oczy- 
Szczone, tak jak tylko czyszczą w na- 
szych ekspressach. Pański lewy trze- 
wik jest więcej zakurzony od prawe: 
go, który z kolei nie jest. dokładnie 
zasznurowany. Ma pan w ręku laskę 
hebanową ze Srebrną gałką, a takich 
w Bostonie nikt nie nosi. Pali pan 
cygara złego gatunku i pochodzące 
niezawodnie z New-Jorku. Nosi pan 
kapelusz filcowy, co Świadczy, że pan 
nie jest au courant mody w Bostonie 
nakazującej nosić w tym sezonie sło- 
miany. Zaczesany pan jest nieszcze: 
gólnie i przedziałek nie jest po lewej 
stronie. Wreszcie na kufrach pańskich 

w salonach Kasyna G-rnizonowego 
ul Ad. Mickiewicza 13. 

DORWAJSKA” 
O POBICIE CHŁOPÓW. 

rózgi cieniutkie były, jak ołóweczki... 
Bito nie żeby bołało, ale ot poprostu 
żeby opornych zawstydzič..“  Żazna- 
czyć jednak wypada, że według ze- 
znań poszkodowanych tak ich „zawsty 
dzono*, że prżez kilka tygodni z si- 
niakami chodzili. I to Mirenow głów- 
nie tak energicznie „zawstydzał*. Re- 
zultat tych zeznań świadków był dla 
Mironowa wprost fatalny, gdyż pań- 
stwowy prokurator zażądał niezwłocz- 
nego aresztowania i postawienia go w 
stan oskarżenia. Zawstydził się biedny 
Mironow, który „z wyboru* bić mu- 
siał i w towarzystwie milicjanta opuś- 
ci salę sądową. 

+ * * 
Po kilkudniowej rozprawie  trybu- 

nał ogłosił wyrok skazujący 4 oskarżo- 
nych na 10 lat ciężkiego więzienia, 2 
— na 7 lat, 3 na 5 i jednego na jeden 
rok. 

DZIESIĘCIOLECIE «BIAŁORUSI $0- 
WIECKIEJ. 

Dnia 1 stycznia r. b. odbył się w 
Mińsku uroczysty obchód dziesięciole- 
cia białoruskiej republiki sowieckiej. 
W związku z tem zwołana została spe- 
cjalna, jubileuszowa sesja białoruskie- 
go Centralnego komitetu wykonawcze- 
go, na której wygłoszono szereg okoli- 
cznościowych przemówień. Jak z prze- 
mówień tych wynika, zamierza rząd re- 
publiki białoruskiej w roku jubileuszo- 
wym ze wzmożoną intensywnością pra 
cować nad realizacją rozmaitych pla- 
nów natury społecznej i gospodarczej. 
Tak więc przyśpieszone mają być pra- 
ce około osuszania błot, dalej podjęte 
mają być prace przygotowawcze, 
związane z projektowaną budową po- 
tężnej elektrostacji i t. d. Ponadto rząd 
Białorusi Sowieckiej czuwać będzie 
nad tem, by w roku jubileuszowym 
ustawa o 7-godzinnym dniu pracy sto- 
sowana była we wszystkich bez wy- 
jątku przedsiębiorstwach na terenie 
Białorusi. 

W ramach uroczystości jubileuszo- 
wych odbyło się w Mińsku dnia 1 sty- 
cznia r. b. uroczyste otwarcie Białoru- 
skiej akademii nauk. Sekretarz centra|-- 
nego komitetu Białorusi _ sowieckiej, 
Gackiewicz, oświadczył, że na wnio- 
sek komisji rządzącej rada komisarzy 
ludowych zatwierdziła nominację 22 
rzeczywistych członków białoruskiej 
akademii nauk. Na liście członków tych 
figurują, między innemi: poeci biało- 
ruscy Kupała i Kołas oraz... były poseł 
do sejmu polskiego Taraszkiewicz, 
który za antypaństwową działalność w 
charakterze czynnego działacza „Hro- 
mady białoruskiej”, skazany. został 
przez sądy polskie na karę więzienia. 
Wiadomość o wybraniu Taraszkiewi- 
cza, który odsiaduje obecnie w Polsce 
swą karę, wywołała wśród obecnych 
ogólne zadowolenie. Dalej na człon- 
ków Akademji nauk wybrano: Karpiń- 
skiego, Oldenburga, Marra, - Pokrow- 
skiego i Wiliamsa z ramienia Rosyj- 
skiej akademii nauk oraz Zabołotnego, 
Tutkowskiego, Skripnika i Jaworskiego | 
z ramienia Ukrainskiej akademji nauk. 
Prezydentem białoruskiej  akademji 
nauk mianowany został były prezydent 
sa kultury białoruskiej, Ignatow- 
ski. 
оее ннн 

OGŁOSZENIE PRZETARGU. 

W dniu 17 stycznia 1929 roku o godz. 
10-ej rano w Kwatermistrostwie 3 p. a. c. 
koszary Poniatowskiego, przy ul. Pióromont, 
odbędzie się przetarg nieograniczony na za- 
kup nawozu na cały 1929 rok. (będzie sprze- 
dany nawóz 3 p. a. c, 3 k. a. p. i 3 Sam. 
Dyon. Pl. Nr. 3). 

Oferty składać w kancelarji Kwatermi- 
strzostwa do wyżej podanego terminu. 

Szczegółowych informacyj o warunkach 
przetargu udziela Kwatermistrzostwo w go 

i a urzędowych codziennie (pokój 
11). 

Kwatermistrzostwo zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta. 

Kwatermistrz 3 P. A. C. 
mjr. LEWGOWD. 

$—66 

jest napisane dužemi literami: Conan 
Doyle —Londyn“. 

Reporter był zachwycony tą histo- 
rją i rozkoszował się zgóry wrażeniem, 
jakie wywrze, to też w napadzie wdzięcz- 
ności wyznał Conan Doylowi, kim jest 
i poco przyszedł. Oburzył się bardzo 
twórca Scherlocka i wyrzucił gościa 
za drzwi, wołając: że też taki cymbał 
nie nosi z sobą kufra podróżnego! 

* 

Inny żądny sensacji reporter od- 
wiedził byłego prezydenta Francji 
Loubeta, starca 90-cioletniego. Loubet 
wycofał się od lat z czynnego życia 
politycznego i żyje na wsi niemal za- 
pomniany. Nie lubi on również dzien- 
nikarzy, ale na Nowy rok... 

— Jak pan robi, by tak czerstwo 
wyglądać i mieć taki zapas energjś 
mimo tak podeszłego wieku—zapytał 
się go reporter; 

— To bardzo proste, odrzekł Lou- 
bet, trzeba dużo i dobrze jeść, pić 
tylko dobre wino, Spacerować w ład- 
ną pogodę, siedzieć w domu, kiedy 
deszcz pada, nigdy nie rozmawiać 
przez telefon i nie zajmować się po- 
lityką. į . 

Czego też ludzie nie gadają w dzień 
Nowego Roku. 

Karol. 
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„Siwem wręcz deticytow 

  

W czasach, kiedy mieliśmy lasów 

W nadmiarze i opał nie figurował bo- 

daj w rubryce wydatków, szklane huty 

w małej skali były na naszym terenie 

dość liczne. Ślady po nich pozostały 
dotychczas w postaci nazw osiedli 

(„Huta“). W miarę wzrostu cen na 0- 

|pał drobne zakłady przestały opłacać 

Się — następnie stały się przedsiębior- 

niezdol- 

nem do koukurencji z większemi za- 

  

| kładami. 

' Obecnie szklanych hut w w-wie 

Wileńskiem mamy dwie (w Wilnie). 
Ponadto ma powstać, a może już zo- 
Stąła uruchomiona, huta w powiecie 

Postawskim. Wyrób — szkła zielonego 
przeważnie dla potrzeb monopolu spi- 

rytusowego. Produkcja pokrywa zapo- 

trzebowania miejscowe i częściowo 0- 
bliczona jest na eksport. Natomiast 

Szkło białe i kryształowe w przywozie 

przewyższa b. znacznie wywóz. 
Według „Rocznika statystycznego 

Przewozu towarów kolejami państwo- 

_wemi' „przywóz butelek i butli szkła- 
ūych do województwa Wileńskiego z 
terenu innych województw wynosił 

Około — 800 tonn (rubryka stacyj 
Przeznaczenia wykazuje dla Wilna — 
654 tonn i Głębokiego — 11 ton, do 
tej jednak ilości należy dodać część 
Przywozu wogóle na teren dyrekcji wi- 
leńskiej do stacyj z nazw nieoznaczo- 

ych). Natomiast wywieźliśmy do in- 
ych województw około 1300 tonn (z 
Vilna — 1257, Oran — 31, z innych 

Stącyj drobne ilości), do Niemiec — 
374 tonny i do Łotwy — 5 tonn. W 

„ Krążą pogłoski, że dn. 4-go bm. 
kilku tutejszych emigrantów litewskich 
SOcjal-iemokratów, spotkawszy przy- 
Padkowo na ulicy prof. Biržvszkę, 
który jak wiadomo przybył na Święta 
do Wilna, spotkało go wrogiemi 
okrzykami, urządziło ad hoc demon- 
strację uliczną, zakłócając przytem 
spokój publiczny różnemi wrzaskami. 

sobnicy ci krzyczeli podobno: „precz 
'z rządem Woldemarasa“, „Prec z ka- 
tami“ i td. Opowiadano nam nawet, 
iż wzniesione były okrzyki: „Niech 
żyje Polska”. Profesor Birżyszka zmu 
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Spostrzeženia meteorologiczne 
Zakladu Meteorologji U. S. B. 

xz daia 7 — L. 1929 r. 

} Cišnienio 
średnie w m. } 785 

ŽemPeraiura —18 

a „akg i Cisza 

R ao Północno zachodni. 

Uwa gl: Pogodnie. Gęsta mgła. 

Minimum za dobę —235C. 
Maximum ma dobę -1-0/C. 
Tendencja barometryczna: Spadek ciśnienia. 

AED URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 
jał na audjencji dyrektorów Teatru Polskie- 
S0 pp. Rychłowskiego i Śmiałowskiego — 
w sprawach tego teatru, dowódcę 6 bryga- 
dy KOP płk. Górskiego, prezesa Izby Kon- 
troli p. Pietraszewskiego, wileńskiego rabi- 
na Szufa w sprawach rabinatu wileńskiego, 

starostę pow. Wil. - Trockiego p. Radwań- 
skiego oraz przedstawicieli związku pieka- 
Tzy w sprawach budowy mechanicznej pie- 
karni w Wilnie poczem odbył dłuższą kon- 
iereńcję z dyrektorem dróg wodnych inż. 
Bosiackim w sprawie dekoncentracji. | 
„— Awanse w Urzędzie Wojewódzkim. 

Minister Rolnictwa zamianował radcę Woje- 
*wództwa Wileńskiego p. Zygmunta Hartun- 
ša wojewódzkim inspektorem rolnym. 

P. Minister Spraw Wewnętrznych za- 
mianował dotychczasowego referendarza 
8-go st. sł. Urzędu Wojewódzkiego p. Ka- 
ZE Protasewicza referendarzem w 7 
st. sł. 

— Wyjazą p. wicewojewody Kirtiklisa. 
› Wicewojewoda Wileński p. Stelan Kirtiklis 

wyjechał na kilka dni do Warszawy w spra 
wach służbowych, 

— AZ „Ministerstwa na budowę dro- 
ž Wilno - ŚWięciany - Widze. Ministerstwo 
obót Publicznych Wyasygnowało do dyspo- 

aa wilenskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(Dyrekcja Robót Publicznych) sumę 250 ty- 
sięcy złotych na dostawę kamieni do budo- 
W drogi państwowej Wilno - Święciany - 

idze. 
Ci wszyscy, komu zły los kazał choć raz 

jęchać tą drogę zrozumieją ogromne znacze- 
nie naprawy tej drogi. 

— Konferencja w sprawie budowy Szpi- 
tala w Kojranach. W dniu wczorajszym od- 
była się w Wojewódzkim Urzędzie konfe- 
rencja naczelników wydziałów, które Są w 

jakikolwiek bądź sposób zainteresowane w 
sprawie budowy szpitala dla umysłowo cho- 
rych w Kojranach. AG 

W myśl powzięttej na ostatnim zjeździe na     

Mrjer Gospodarczy Ziem W 
Nasz przemysł hufniczy 

Ii 

ten sposób nadwyżka wywozu butelek 

i butli szklanych z województwa Wi- 

leńskiego nad wwozem wynosi około 

— 880 tonn. 

Według obliczeń z tegož „Roczni- 

ka“ przywóz do w-wa Wileńskiego 

szkła i wszełkich wyrobów ze szkła 

wynosił w roku 1927 około — 1600 

tonn (rubryka stacyj przeznaczenia wy 

konuje: dla Wilna — 1421 tonn, Łyn- 

tup — 10, Głębokiego — 20, Budsła- 

wia — 24, i Parafjanowa — 11 tonn; 

do tego należy dodać około 120 tonn, 

które przypuszczalnie przypadają na 

teren 

przywozu na teren dyrekcji Wileńskiej 

do stacyj z nazwy niewymienionych). 

Wywóz natomiast nie przekroczył — 

100 tonn, wyłącznie z Wilna (w tem с: 

— 5 tonn do Łotwy). Czyli że szkło i 

wyroby szklane stanowią w naszym 

bilansie handlowym deficytową pozy- „, 

cję — 1500 tonn. 
Co się tyczy województwa Nawo- 

gródzkiego tu tak obrót butelkami i 

butlami szklanemi jak szkłem i wszel- 

kiemi wyrobami ze szkła kształtuje się 

bilansowo ujemnie. Przywóz butelek i 

butli szklanych z terenu innych woje- 
wództw wynosił 1300 ton (w tem do 

Baranowicz około 1060 tonn, Lidy 140, 

Słonima 100)— zaś wywóz (do innych 

województw) około 250 tonn. Przy- 

wóz szkła i wszelkich wyrobów szkla- 

nych wyrażał się w r. 1927 cyfrą 650 

tonn( w tem do Baranowicz — 280 

tonn, Lidy 110, Horodzieja 100 i t.p.) 

— natomiast wywóz zaledwie 50 tonn 

(z Baranowicz). h. 
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Zajście z prof. Birżyszką na ulicy. 
szony był ukryć się w bramie nr. 15 
i stamtąd udać się do domu. Watpič 
należy, ażeby demonstracje podobne 
wywarły na kimś dobre wrażenie. 
Niestety, tragedję polsko - litewskich 
stosunków pogłębia w ostatnich cza- 
sach znacznie ta okoliczność, iż żeru- 
ją na niej róż ie ciemne czynniki i in- 
dywidua, którym bynajmniej nie zale- 
ży na przyśpieszeniu likwidacji tragi- 
cznego dla nas sporu. Do liczby tych 
ostatnich zaliczyć wypada niewątpliwie 
garstkę socjalistów litewskich, zbie- 
głych z Kowieńszczyzny. 

  

KRONIKA 
czelników wydz. samorządowych związki 
komunaine nie mogą liczyć na pożyczki in- 
westycyjne wobec czego budowa wspomnia- 
nego szpitala napotka na znaczne trudnoś- 
ci finansowe. Warunki te były właśnie prze 
dmiotem obrad, którym przewodniczył p. 
Wojewoda Raczkiewicz. 

WOJSKOWA. 
— Uigi wojskowe. W związku z komuni- 

katem Min. Spr. Wojskowych w sprawie za- 
rządzenia, dotyczącego uig wojskowych dla 
uczącej się młodzieży celem umożliwienia za- 
interesowanym ukończenia studjów, dowia- 
dujemy się źe nowe zarządzenie, dotyczy 
tych roczników, którym władza administra- 
cyjna nie jest uprawiona w dalszym ciągu 
udzialać odroczeń terminów wcielenia. 

Dla wymienionej kategorji ustanawia się, 
że zainteresowani mogą składać podania do 
VK przez odnośną PKU z prośbą o prze- 

sunięcie terminu wcielenia na 1 rok do cza- 
su ukończenia studjów. Petent winien od- 
powiadać niektórym warunkom, a przede- 
wszystkiem posiadać członkowstwo przeszko 
lenia wojskowego, przysposobienia wojsko- 
wego i t.p. Pozatem o ile chodzi o studentów 
to winni oni składać zaświadczenia wydane 
przez władze akademickie, stwierdzające, na 
którym roku studjów jest dana osoba i ile 
jej pozostało do ukończenia uczelni. Podania 

te będą przyjmowane do dnia I czerwca 
1929 r. jednocześnie władze wojskowe wy- 
jaśniają, że akademicy rocznika 1902 i 1903 
otrzymują odroczenie na l rok tylko. Uro- 
dzeni w 1904 r. otrzymują odroczenia na 2 
lata nawet, o ile mają ukończyć studja. Oso 
by ostatniego rocznika otrzymają dwuletnią 
prolongatę w dwóch rocznych odstępach. 

Uczniowie szkół średnich, nie posiada- 

jący jeszcze matury, powinni złożyć odpo- 
wiednie podania w ciągu Okresu 6-tygodnio- 
wego przed datą wcielenia normalnego. Mu- 
szą oni załączyć zaświadczenie szkoły, 
stwierdzające do której: klasy dany uczeń 
uczęszcza i ile lat mu pozostało do ukończe- 
nia szkoły. Wymagane jest również przy- 
sposobienie wojskowe Ucznie roczników 1905 
1906 i 1907 otrzymują odroczenia najwy- 
żej na rok jeden. B 

SZKOLNA. 
— Przyjmowanie kandydatów do szkół. 

Kuratorjum okręgu wileńskiego, począwszy 
od bieżącego roku szkolnego, wprowadziło 
poważne obostrzenia w zakresie przyjmo- 
wania kandydatów, zarówno do męzkich jak 
żeńskich szkół ogólnokształcących. Wstepo- 
wać do szkoły można tylko w określonych 
terminach t. j. na wiosnę, w jesieni oraz w 
drodze wyjątku w połowie roku szkolnego 
t.j. w okresie od 25 stycznia do 10 lutego. 

Kandydat lub kandydatka, która nie 
złożyła egzaminu w jednej szkole, nie może 
składać go w drugiej do tej samej klasy 
wcześniej, jak po upływie 6 miesięcy t. i. 
kto nie złożył egzaminu w czerwcu, może 

go składać najwcześniej w lutym, kto nie 
złożył we wrześniu — w czefwcu, kto nie 

ziożył w lutym, we wrześniu, 
W celu kontroli nad ścisłem przestrze- 

ganiem tej zasady, Kuratorium rozsyła do 
wszystkich szkół swego okręgu wykazy 
imienne, tych, którzy w ostatnim terminie 
egzaminu nie złożyli, a zatem w najbliższym 
nigdzie do egzaminu dopuszczeni i do żad- 
nej szkoły przyjęci być nie mogą. W razie 
nieuzyskania promocji, składanie egzaminu 
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do klasy następnej po wakacjach w innym 
zakładzie jest absolutnie wykluczone. 

Dyrekcje szkół stale spotykają się z fa- 
ktem, że rodzice i opiekunowie młodzieży 
w sprawach tych niedostatecznie się orjen- 
tują, przyprowadzają dzieci nieprzygotowa- 
ne, licząc na los szczęścia, w rezultacie zaś 
zmuszeni są opłacać kosztowną naukę do- 
mową, marnując pół, a często i rok cały. 

Żeby tego uniknąć, należałoby się prze- 
dewszystkłem zaznajomić dokładnie z pro- 
gramem szkoły, do której się kandydat lub 
kandydatka zgłasza, porozumieć się uprzed- 
nio z dyrekcją, czy egzamin jest konkurso- 
wy, czy też nie, jakie są wymagania i t. p. 
by potem nie narazić się na zawód i nie- 
trzebną stratę drogiego czasu. 

KUMUNIKATY. 
— Posiedzenie radców Izby Przemysło- 

wo - Handlowej. W dniu dzisiejszym ma się 
od nieoficjalne zebranie radców Izby 

wo - Handlowej ceiem opracowa- 
minu prac. Przygotowanie takiego 
u pozwoli Izbie "ozpocząć regular- 

ce natychmiast po zakończeniu dal- 
yborów. 

58 środa literacka odbędzie się dnia 
9 bm o godz. 20-ej w zwykłym lokalu przy 

św. Anny 4. Związek Literatów gościć 
szczytnie znanego reżysera teatru 

© b. dyrektora teatru krakowskic- 
Trzcińskiego, współtwórcę słyn 

nego „Zielonego Balonika"*. Gość podzieli 
się swemi wspomnieniami z okresu wspa- 
niałego rozkwitu sceny polskiej, poczem od- 
Śpiewa znane piosenki staropolskie i fran- 

rych jest niezrównanym odtwór- 
oście wprowadzeni przez członków mile 

    

     
    

   

  

    

    

widziani. 
— Wiieńskie T-wo Lekarskie. We środę 

9 bm. o godz. 8 wiecz (punktualnie) odbę- 
dzie się w lokalu własnym (Zamkowa 24) 
z zajne posiedzenie Wil. T-wa lekarskie- 
go z następującym porządkiem dziennym: 
1) Pokaz kliniki Oto - laryngologicznej 
USB przypadek wyleczonego ropnego za- 
palenia ucha środkowego powstałego po 
przewiekłem ropieniu w uchu , 2) dr. M. 
Mienicki — Ziarniniak grzybiasty (z póka- 
zem chorego), 3) dr. G. Gelman — odczyn 
wiązania dopełniacza z antygenem gonoko- 
kowym w €elu rozpoznania rzężączki i jej 
powikłań. 

— Biuro pracy przy Stowarzyszeniu Le- 
karzy Polaków podaje do wiadomości, że na 
terenie m. Wilna są do objęcia 3 płatrre po- 
sady dla młodych lekarzy. Podania należy 
składać do dnia 17 stycznia rb. włącznie u 
d-ra L. Klotta (Kasa Chorych, gabinet Na- 
czelnego lekarza godz. 11 — 14) lub u dr. 
E. Klemczyńskiego (Klinika Ginekołogiczna 
USB godz. 10 - 12). 

    

Bal Rodziny Wojskowej. 

— Dnia 10 stycznia b. r. odbędzie się 
w salonach |Kasyna Garnizonowego „Bal 
Rodziny Wojskowej*. Obowiązki Gospodyń 
i Gospodarzy kionorowych łaskawie przy 
jąć raczyli: į 

J. W. P. P. — Abramowiczowie Witol- 
dostwo, Białasowie Stanisławostwo, Biest- 
kowie Stefanostwo, Bochwicowie Lucjano- 
stwo, Borowscy Michatustwo, Burgielt-Mą- 
czyńscy Michatostwo, Brzowski  Kazi- 
mierz, Czarnowscy Czesławostwo, Czy:0- 
wie Witoldostwo,  Cegielscy  Jerzostwo, 
Iiąb - Biernąccy  Stefanostwo; Dębscy 
Leonostwo, Dobaczewscy Eugenju- 
szostwo, Donaszowie Feliksostwo, 
Duchnowscy Kazimierzostwo, Daiewulscy 
Władysławostwo, Eigierowie Marjanostwo, 
Englowie _M eczysławostwo, Falkowski 
Czesław, Falkowscy Eugenjuszostwo, Filip- 
kowscy Władysławostwo, Folejescy Józe- 
fostwo, Furgalski Teodor, Gieczewiczowie 
Hipolitostwo, Giżyccy Iwonostwo, Glattma- 
nowie Juljaszostwo, Górscy -Arturostwo,. 
Hónl Fryderyk, Hulewicz Witold, Huryno= 
wiczówna Janina, [szora Wacław, Ižycki- 
Hermaa Bronisław, Józefowiczowie Micha- 
łostwo, Kadenacowa Zofja, Kasprzycki 
Tadeusz, Kirtiklisowie Stefanostwo, Klotto- 
wie Janostwo, Kognowiccy Stanisławostwo; 
Kopciowie Adolfostwo, Korolcowie Józe- 
fostwo, Korytowscy Adamostwo, Kotwiczo- 
wie janostwo, Kozierowscy Czesławostwo, 
Krok-Paszkowscy Henrykostwo, Kruszew= 
scy Janostwo, Krzyżanowscy . Bolesławo- 
stwo, Krzyżanowscy Bronisławostwo, Lan- 
dauowie Ignacostwo, Lewakowscy Stani- 
sławostwo, Lukasowie Janostwo, Łączyń- 
scy Stanisławostwo, Maculewiczowie Lud- 
wikostwo, Mazarakowie Adrjanostwo, Ma- 
ieccy Janostwo, Michejdowie Kornelostwo, 
Mieszkowscy Janostwo, Mokrzecki Stefan 
z córką, Mohlowie Wacławostwo, Mysz- 
kowscy Aleksandrostwo, Ożyńscy Janostwo, 
Pakoszowie Michałostwo, KPietraszewscy 
Janostwo, Piłsudski jan, Pogorzelscy Ste- 
fanostwo, Popowiczowie Bołesł«wostwo, 
Praszałowiczowie sBronisławostwo, <Profi- 
cowie Stanistawostwo, ' Przewloccy Marja- 
nostwo, Raczkiewiczowie Władysławostwo, 
Radwańscy Janostwo; Radeccy-Mikuliczo= 
wie Marjanustwo,  Romer-Ochenkowska 
Helena, ;Ruszczycowie Ferdynandostwo, 
Schrótterowie Karclostwo, Sila-Nowiccy 
Stanisławostwo, Skokowscy Juljanostwo, 
Staszewski Juljan, Sumorokowie Leono- 
stwo, Sumorok Restytut, Szarallowa Aniela, 
Szwykowscy Ludwikostwo, Siengalewiczo- 
wie Sergjuszostwo, Turkułłowie Witoldo- 
stwo, Tyszkiewiczowa Antoniowa, Tyszkie - 
wicz Jan, Uniechowscy  Ludwikostwo, 
Wagner Karol, Wańkowiczowie Stanisławo- 
stwo, Wełdycz Edmund, Wc ślakowie Zyg- 
imuntostwo, Wyleżyńscy Adimostwo, Ża- 
jączkowscy Wacławostwo, Zdziechowscy 
hiarjanostwo, Zołtowski Józef. 

RÓŻNE 
— Wydawanie dowodów osobistych. Sto 

sownie do rozporządzenia Min. Spr. wew- 
nętrznych Magistrat utworzy dział dowodów 
osobistych przy biurze meldunkowem. Wy- 
dawanie dowodów osobistych nastąpi w naj- 
b liższym czasie po otrzymaniu z Warsza- 
wy blankietów, albowiem na całą Polskę wy- 
drukowany będzie przez Ministerstwo jeden 
„aa, 

„— Pierwszy reprezentacyjny bal Wileń- 
skiego T-wa Wioślarskiego. 16 się dowia- 
dujemy w dniu 9 lutego rb. ma się odbyć 
pod protektoratem Wojewody Wileńskiego 
p. Władysława Raczkiewicza pierwszy re- 
prezentacyjny Bal Wiłeńskiego T-wa Wioś- 
larskiego w salonach Hotelu Georgesa. W 
skład Komitetu Organizacyjnego wchodza: 
prezes T-wa p. St. Wańkowicz, wicepreze 
sowie L. Szwykowski i M. Zalisz oraz p. J. 
Buczyńska i Wł. Rewieński. Organizatorzy. 
balu zapowiadają wiełe sympatycznych nie- 
spodzianek. в SE 

— Konfiskata jednodniówki białoruskiej. 

jak się dowiadujemy utegła konfiskacie jedno 

dniówka białoruska p.t. „Nowy Rok* wyda- 
na przez b. hromadowców. Cały nakład tej 

jednodniówki został opieczętowany. 
— Przytułek dla dzieci, rodzice których 

znajdują się w więzieniu. Patronat więzien- 
ny zwrócił się do Magistratu z prośbą o urzą 
dzenie przytułku dla dzieci, rodzice któ- 
rych siedzą w więzieniu. Magistrat na 
wczorajszem posiedzeniu zgodził się prze- 
znaczyć na koszta urządzenia lokalu 3000 
zł. i opłacać za dzieci, rodzice których przy- 
należni są do Wilna, a znajdują się w więzie 
niu. 

— Zbierajcie książki dia Polaków na In- 
flantach. Zbiórka książek dla młodzieży pol- 
skiej na Inflantach trwa w, dalszym ciągu. 
Laskawi ofiarodawcy proszeni są o składa- 
nie książek w księgarni W. Makowskiego ul. 
św. Janska. 

— Poświęcenie domu stowarzyszenia Św. 
Zyty. Dnia 6 stycznia o godz. 6-ej wiecz., 
JE ks. arcybiskup Jalbrzykowski dokonał 

Ł wo © 

Uczestnik grosnego mordu przy ul. Foksal, ujęty © Qilnie 
  Morderstwo dokon:. « w Warszawie przy 

ul. Foksal Nr. 17 przez kasiarzy - włamywa- 

czy na osobie służącej Franciszki Anczew- 

skiej wywołało ogromną sensację. Prasa sto- 

łeczna poświęcała sprawie całe szpalty, po- 

dając niezwykle sensacyjne wyniki śledstwa. 

Dochodzenie doprowadziło do ujawnienia 

sprawców. Wszyscy oni, z wyjątkiem Fran- 

ciszka Bielickiego zostali aresztowani, ten zaś 

ukrywał się i dopiero w niedzielę 6 bm. are 
sztowańy został w wilnie. 

    

KTO NALEŻAŁ DO BANDY. 

Mozoine dochodzenia policyjne ustaliły, 

że banda kasiarzy, która po ograbieniu mie- 

szkania inż. Lewenfisza zamordowała šwiad- 

ka rabunku, służącą Franciszkę Anczewską, 

składała się z wypróbowanych działaczy: Ry- 
tter t.z. „Hipek warjat', korzystający z 6 

tygodniowego urlopu więziennego b. kom- 

pan osławionego Zielińskiego Marjan Stasz- 

kiewicz, kasiarz recydywista Antoni Suta- 

rzewski „Antek Cham', szofer KOP'u Fie- 
lek — „narzeczony“, Marja Krasnodębska 

„Manka“, znana jako inicjatorka występów 

bandy, Mieczysław Dobiecki oraz złapany w 

Wilnie Bielicki Franciszek oto całość, która 

sprawiła niemało kłopotu policji. 

ŚLADAMI ROCHANKI ZBRODNIARZA. 

Wyłapanie wszystkich uczestników mor- 
du przy ul. Foksal sprawiło niemało kłopo- 

tu. Sprytni i doskole zorganizowani kasiarze 

mordercy ukrywali się długo, wszyscy jed- 
nak trafili za kratę. Zginął jedynie Bielicki. 

Wobec tego że wszystkie starania zdążają- 

ce do ujawnienia jego kryjówki spełzły na 
niczem roztoczono Ścisły nadzór nad jego 
przyjaciółką Anastazją Granc zam. przy ul. 
Gęsłej 14. Upływały tygodnie, jednak spry- 
tna ta niewiasta zachowywała się tak, że po- 

licja nie mogła wpaść na trop ściganego. 

Uporczywe śledzenie jej dało w końcu po- 
myślny rezultat. 

W sobotę wieczorem Granc udała się na 
dworzec i kupiła bilet do Wilna. Śledzący 

ja wywiadowca powiadomił natychmiast po- 
licję wileńską i sam udał się do Wilna tym 

samym pociągiem. у : 

W Wilnie tęskniąca przyjaciółka zapy- 

tała się tragarza gdzie jest hotel Handlowy 
i po otrzymaniu adresu udała się doń pie- 

szo. Tu zapytała o kupca leśnego Bochenka 

aktu poświęcenia domu przy zaułku Kazi- 
mierzowskim Nr. 3 stanowiącego własność 
stowarzyszenia św Zyty. Początek tego sto- 
warzyszenia sięga czasów śp. J. Montwilta, 
który był założycielem i głównym opiekunem 
Po dokonaniu aktu poświęcenia JE ks. ar- 
cybiskup przemówił do zgromadzonych win 
szując zdobycia stałej placówki i zachęca- 
jąc do wytrwałej pracy dla dobra stowarzy- 
szenia i pracodawców. Pozatem  zabierali 
głos piezes stowarzyszenia mec. Engel, prze 
dstawiciel Magistratu ławnik p. Łokuciew- 
ski, jeden z założycieli stowarzyszenia p. Lu 
dwik Ostrejko i inńi. Uroczystość zakóńczo- 
no odśpiewaniem hymnu „Boże, coś Polskę". 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sała „Lutnia”). Dziś, 

„Rewja Warszawska“ Teatr Polski udzielił 
gościny na dwa występy rewji z najwybit- 
niejszymi siłami Warszawy z p. p. Boroń- 
skim, Skoniecznym, Kamińską, Anną Zaboj- 
kiną, oraz świetnym baletem z Haliną Za- 
bojkiną na czele. Rewja ta nosi tytuł „Perły 
Stolicy” i składa się z ostatnich przebojów 
Sezonu, z repertuaru t. Qui-pro-quo i „Mor- 
skie Oko". 

Całemu programowi akompanjuje świet- 
ny zespół Jazz-Bandowy. Dziś we wtorek, 
8-go pierwszy występ, konrefuje p. Boroń- 
ski. Bilety do nabycia w kasie teatru. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia'). Proces 
Mary Dugan". Najbliższa premjera w Te- 
atrze Polskim przyno$i sensacyjny „Proces 
Mary Dugan“, Obecnie Teatry poznański i 
łódzki grają tę nowość z wyjątkowem po- 
wodzeniem. Dla spotęgowania wrażenia pra- 
wdy, nie będzie używana podczas trwania 
procesu kurtyna i inne akcesorja teatralne. 
Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski. ||| 

— Inauguracja przedstawień  dziecin- 
nych. W najbliższą niedzielę 13 b. m. o godz. 
12 m. 30 p. p. Teatr Polski rozpoczyna cykl 
przedstawień specjalnie poświęconych dia 
dzieci. Jako inauguracja grane będzie wido- 
wisko jasełkowe L. Rydla „Betleem polskie", 
urozmaicone intermedjami H. Romer-Ochen- 
kowskiej, Or-Ota i innych. Widowisko to, 
obok wrażeń podniosłych dostarczy wiele 
radości naszym milusińskim. Dzieci do lat 
sześciu, przybyłe do Teatru w towarzystwie 
starszych, będą zwolnione od opłaty wejścia. 
Po „Betleem* grany będzie popularny „Kop- 
ciuszek”, dalej „Króewna Śnieżka” i „Sie- 
dem Karłów" i t. d. 

— Niedzielne widowiska dla młodzieży. 

O g. 3-ej p. p. grana będzie przeróbka z 
powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i 
mieczem”, zaś o g. 5 m. 30 p. p. — popu- 
larny „Potop“. 

-— Reduta na Pohulance. Dziś, po raz 
dziewiąty arcyzabawna „Trójka hultajska“. 

— Žapowiedž Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią zespołu Reduty będzie komedja A. Sło- 
nimskiego p. t. „Murzyn Warszawski” ze 
Stefanem Įaraczem w postaci tytułowej. 

— Zespół choreograiiczny Anny Kiere w 
Wilnie. Dnia 10 i 11 b. m. wystąpi w sali 
Reduty słynny Zespół choreograficzny Anny 
Kiere. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Bogaty łup Urzędu Śledczego. W dniu 

wczorajszym funkcjonarjusze Urzędu Śled- 
czego ujęli na terenie miasta dwóch niebez- 
piecznych i poszukiwanych przestępców. 

Pierwszym z nich był Władysław Gie- 
drojć (Kalwaryjska 120) poszlakowany o to, 
że w noc na I bm dokonał morderstwa na 
osobie Edwarda Miczkowskiego w gm. pod- 
brzeskiej pow. Wil. - Trockiego. Odesłano 
go na miejsce popełnienia zbrodni celem prze 
prowadzenia konfrontacji. 

Drugim był znany złodziej kieszonkowiec 
z Białegostoku Wiktor Bieryłło, notowany 
w kartotekach wielu miast. 

— Pociąg najeżdża na sanie. W dniu 6 
bm o godz. 8.46 na szlaku Nowo - Wilejka 
—Bezdany pociąg Nr. 707 najechał na sa- 
ni. Woźnica józef Balcewicz doznał obra- 
żeń. Przewieziono go tym samym pociągiem 
do N. Święcian celem udzielenia pomocy le- 
karskiej. Sanie zostały rozbite, koń wyszedł 
z wypadku ze złamaną nogą. Pociąg doznał 
10-minutowego opóźnienia. 

į Dla prędkiego zaprowadzenia buchal- 

į zie chwilowa względnie w godzinach | 
wieczorowych. Tylko pierwszorzędne i 

terji (amerykanki) poszukujemy na- 

oferty prosimy składać osobiście w 
godzinach biurowych, Dom Handlo- 
wy Grams 8: Swiątkowski Wielka 53 

  

tychmiiast ZDOLNEGO SAMODZIEL- 
NEGO BUCHALTERA, posada nara- 

  

który jak się potem okazało był poszukiwa- 

nym ucztestnikiem rabunku Franciszkiem Bie- 

lickim. 

„KUPIEC LEŚNY* W HOTELU HANDLO- 
WYM NA ZAWALNEJ. 

Mając powyższe dane policja przystąpiła 

do aresztowania Bielickiego. Funkcjonarju- 

sze Urzędu Śledczego grający rolę pośred- 

ników leśnych weszli do pokoju (Nr. 5) zaj- 

mowarnego przez pseudo kupca i korzystając 

z chwili nieuwagi Bielickiego złapali go za 
ręce i okuli w kajdanki. 

Po odprowadzeniu do Urzędu Śledczego 

zbadano oboje. 

Bielicki przyznał się do udziału we wła- 

maniu do mieszkania inż. Lewenfisza jednak 

twierdzi, że nie pomagał mordować Ancze- 
wskiej. Do Wilna przybył w dniu Nowego Re 
ku jednak odmawia wskazania gdzie ukry- 

wał się od czasu popełnienia zbrodni. 

Przy aresztowanym znałeziono rewolwer 

(którego nie zdążył użyć w chwili areszto- 

wania go), tysiąc pięćset złotych oraz do- 

kumenty fałszywe na imię Bochenka. 

Oboje aresztowani odesłani zostali w nie 

dzielę włeczorem pod silną eskortą do War- 

szawy, gdzie przekazani zostaną do rozpo- 

rządzenia Urzędu Śledczego. 

Wyrok w sprawie superinfendenfa Jastrzęhskiego 
8 miesiące więzienia z zawieszeniem kary na 5 laf 

Sprawa Superintendenta ewang.- 
reform, ks. Michała Jastrzębskiego 
wywołała ogromne zainteresowanie 
tak z racji osoby oskarżonego, jak i 
2 racji swego zasadniczego (z punktu 
widzenia prawa) znaczenia. Wyroku, 
który miał być ogłoszony wczoraj o 
godz. 2ej, oczekiwano z niecierpli- 
wością, to też sala posiedzeń wydzia- 
łu cywilnego Sądu Okręgowego za- 
pełniła się przed oznaczoną godziną. 
Daje się zauważyć wielkie ożywienie. 
Wszyscy mówią tylko *o wyroku i 
stawiają horoskopy. 

Kiika minut przed drugą wchodzi 
Sąd, a za chwilę przewodniczący Od- 
czytuje wyrok. 

Oskarżony, Superintendent ewang.- 
reform. ks. Michał Jastrzębski, „za 
umyślne i zagrażające  znacznemi 
szkodami dla zarządu państwowego; 
interesu społecznego i prywatnego, 
nadużycie władzy, wyrażone w tem, 
że oskarżony ks. Michał Jastrzębski 

jako proboszcz pobłogosławił ślub 
ks. katolickiego Jana Choroszucha z 
katoliczką Adelą Derewińską zosta- 
je skazany na karę sześciu miesię- 
cy więzienia, a po zastosowaniu amne- 
stji na trzy miesiące i wykonanie te- 
go wyroku zawiesić na przeciąg lat 
pięciu. 

Tegoż ks. Michała Jastrzębskiego 
za to, że po udzieleniu Ślubu nie za- 
pisał do ksiąg stanu cywilnego istot- 
nej, skutkującej wiadomości, że Cho- 
roszuch był księdzem katolickim 
skazać na karę trzech miesięcy wię- 
zienia, który to karę darowuje się na 
mocy amnestii, ; 

Opłaty sądowe w sumie 20 zł. 
oraz koszty sądowe przysądzone zo- 
stały od oskarżonego, a w razie je- 
go niewypłacalności zaliczone będą 
na rachunek skarbu. 

_. Oskarżony przyjął wyrok spokoj- 
nie. 

Sprawa bandy Rysia 
Gzwarty dzień rozpraw. 

Czwarty dzień procesu bandy Ry- 
sia poświęcony został dalszemu ba- 
daniu Świadków, którzy wyświetlić 
mieli jeden z krwawych fragmentów 
długiego łańcucha działalności bandy 
-— napad na rodzinę Marcinkańców, 
zam. w zaścianku Knyceryszki, gm. 
Zabłockiej, pow. Święciańskiego. 

Bandyci (jak głosi art. oskarżenia 
Ryś, Szałkowski, A. Dubinow i Ł. 

Ciepłuszonok) uzbrojeni w rewolwery 
i karabiny związali Jerzego i Justynę 
Marcinkańców, poczem poddali ich 
okropzym torturom, chcąc wydobyć 
zeznania, gdzie są ukryte pieniądze. 
Oboje zostali następnie zamordowani, 
a jak twierdzi Feliks Pawiłan, OSa- 
dzony w jednej celi z Szałkowskim, 
ten ostatni przyznał mu się, że Mar- 
cinkańców zastrzelił sam. Ryś zaś 
stał na czatach i „zamawiał* psów. 

Przed Sądem stają, jako Świadko- 
wie, dwaj chłopcy Franciszek Mar- 
cinkaniec i Michał Łukszaniec, naocz- 
ni świadkowie zbrodni. 

Mały Marcinkaniec oraz siostra 
jego Zofja odpowiadają Sądowi za 
pośrednictwem tłómaczki, gdyż będąc 
Litwinami, nie rozumieją polskiego ję- 
zyka. Utrudnia to okropnie badanie 
zwłaszcza, że i tak chłopiec mało 
rozgarnięty nie umie sobie przypom- 
nieć wielu okoliczności.” 

Swego czasu, wobec rzucenia po- 
dejrzeń przez rodzinę zamordowa- 
nych, że zbrodni mogli dopuścić się 
funkcjonarjusze policji z posterunku 
w Cejkunach postawiono w stan 
oskarżenia po przeprowadzeniu do- 
chodzenia, dwóch posterunkowych, lecz 
następnie dochodzenie karne przeciw- 
ko nim zostało umorzone. 

Policja, bojąc się odpowiedzialno- 
Ści przed władzą przełożoną, która 
domagała się energji w tropieniu Ry- 
sia i jego bandy zbyt może pochob- 
nie dawała wiarę wszystkim  poszla- 
kom. 

Niezwykle ciekawy moment wnio- 
sło do sprawy oświadczenie oskarżo- 
nej Anny Pobierzo, jak przyznaje się 
sama, notorycznej złodziejki, która 
badana przez podkom. Makowskiego 
wydała szereg „rysiowców", a następ- 
nie zgodziła się być konfidentką dla 
dalszego „sypania“. 

Obecnie twierdzi, że zeznania ei 
zostały nieco przekręcone. Była ona 
kochanką zawodowego złodzieja z 
Nowo-Święcian Antoniego Rysiuka, a 
nie osławionego, Rysia, do którego 
bandy nigdy nie należała. Kradłam 
gdzie się dało-- mówi-- siedziałam ze 
Sześć lat w więzieniu, ale w bandzie 
Rysia nie byłam. 

Oświadczenie to wprowadza pė- 
wien zamęt i dla wyjaśnienia jego 
Przewodniczący poleca kom, Makow- 
skiemu zbadać na miejscu, czy rzeczy- 
wiście był w Nowo-Święcianach zło- 
dziej Ant. Rysiuk, karany wspólnie z 
oskarżoną. 

W trakcie badania Świadka Tieren 
tjewa, który zeznaje w sprawie oskar- 
żonego Sergjusza lwanowa, zachodzi 
śmieszny incydent. у 

Oskarżenie przeciwko  Iwanowi 
oparte jest m. in. na zeznaniach je- 
go żony. Na zapytanie obrońcy lwa- 
nowa mec. Szeskina, Świadek odpo- 
wiada „eto niesowierszennaja żensz- 
czyna“. Jak się wyjaśniło, miało to 
oznaczać, że była to niewiasta, która 
miewała kochanków, a przeciwko mę- 
żowi zeznawała ze złości. 

Przysłuchując się zeznaniom šwiad 

ków, omawiającym napady rabunko 
we, ujawnia się metoda, jaką stale po 
sługiwała się banda: wiązanie rąk 
W podwiązywanie jednej nogi, tor- 

ury. 
W sprawie zabójstwa Łapcików, 

zapadł wyrok skazujący trzech osad- 
ników-sąsiadów na karę 12 lat wię- 
zienia ciężkiego. | wówczas mordercy 
podwiązali swoje ofiary, katując je 
przed Śmiercią, co wykazuje, że mo- 
gło to być dzieło rąk Rysia i C-o. 

Możliwie, że obecnie preces tam- 
ten zostanie poddany rewizji, o to 
przyriajmniej zabiega obrona. 

bawilon ziemianek i włościanek na 
Wystawie W Poznaniu, 

Na Walnem Zebraniu Ziemianek w kwie- 
tniu w Poznaniu 1928 r. Zarząd Tow. Zie- 
mianek Wielkopolskich z hr. Breziną na cze* 
le podjął myśl zoragnizowania na Wystawie 
poznańskiej Wystawę prac Ziem. z całej 
Polski i.po porozumieniu się z Radą Naczel- 
ną Ziemianek z Warszawy postanowiono 
budowę pawilonu, który miał stanąć w dzia- 
Je Rolniczym Wystawy, obrazując w łącz 
ności z Tow. Włościanek pracę Kobiet Poi- 
skich mieszkających na ziemi. W celu urze- 
czywistnienia tej myśli stworzono Komitet 
w którym są dwa działy: Dział Ziemianek 
i Dział Włościanek. 

Pozatem w Komitecie są cztery sekcje: 
społeczno - wychowawcza, artystyczno - 
kulturalna, ekonomiczna, propagandy. 

Do komitetu najściślejszego należą prócz 
zarządu miejscowego przedstawicielki z War 
szawy, Małopolski, Pomorza, Kresów i włoś- 
cianek. Komitet: wystawowy, prócz opodat- 
kowania wszystkich Ziemianek, zebrał sumę 
pieniężną, którą już w październiku przy- 
stąpił do budowy pawilonu na wystawie ufny 
że ziemianki całej Polski poprą finansowo 
go i przesłaniem eksponatów. Pierwszy raz 
występujemy razem jako Ziemianki z całej 
Polski, pierwszy raz od zdobycia Niepodle- 
głości powołane jesteśmy do zbiorowej pra- 
cy i do zobrazowania takowej, nietylko przed 
Pasta lecz i poniekąd przed Swiatem ca- 
yn. 

Bądźmy solidarne w wysiłku, który raz 
zdecydowany obowiązuje wszystkie Ziemian- 
ki i włościanki Polski —nie może nas zab- 
raknąć w rolniczym Dziale Wystawy przy- 
szłorocznej . 

Gromadźmy eksponaty, zapomnijmy, że 
nas granice dzieliły a doceńmy tę wielką 
chwilę, że możemy jako Ziemianki Polskie 
wystąpić wspólnie od Wilna do Poznania. 

Komitet Wystawowy w Poznaniu - 
Rada Naczelna Ziemianek w Warszawie. 

rasa ma mmm WA 

Na zimewe wieczery I święta 
piękne, ciekawe i tanie książki: 

Urodzony jan Dęborog, poemat 
Wł. Syrokomli z obrazkami Andriol- 
lego. Okładkę zdobił prof. F. Ruszczyc. 

ZŁ — gr. 80. 
Najpiękniejsze bajki polskie 

A. j. Glińskiego. Obrazki i okładka 
J. Hoppena Zi 
Gawędy i piosenki WL Syrokomii 
z rysunkami ]. Hoppena. Zł. 1.— 

Ci, co wpłacą na poczcie na ra- 
chunek Zygmunta Nagrodzkiego w P. 
K. O. Nr. 80.224 Zł.3 i nadeslą swój 
adres, otrzymają wszystkie 3 ksią- 
Żeczk. bez żadnej więcej dopłaty za 
przesyłk, pocztową. 

Ci zaś, którzy znajdą więcej ama- 
orów, pięknych czytanek i wpłacą ha 
poczcie należność odrazu zą 10 ksią- 
żeczek (po kilka każdej), nietylko nie 
poniosą żadnych kosztów przesyłki 
lecz jeszcze otrzymają jedenastą ksią- 
żeczkę bezpłatnie. 

Adres wydawcy: 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
g Wilno, ul. Zawalna Nr. I-a. 

Skład maszyn rolniczych. € 5685 
н-------_---_ 

Zanim kupisz fowar zagraniezny 
— fDkejrzyj towar krajowy.



4 

1_PRZEKKADZEK ORANNTYCZNYCH. 
NA ŚLIZGAWCE. 

Gdy Wilję skuła lodowa szata a zasę- 
pione niebo Śniegiem prószy, gdy stróże 
klną „milicjantow“, posypując rzęsišcie pia- 
seczkiem chodniki , „zwoszczyki“, korzysta- 
jąc z miłej okazji biorą ile chcą od amatorów 
sannej nowalji, gdzieżby to iść jak nie na 
ślizgawkę lub „w góry” to znaczy na Trzy- 
krzyską i okalające ją „szczyty?!... 
R i poszliśmy... 
ajprzód na Ślizgawkę. Wygląd jej od- 

biega znacznie od tego, cośmy zwykli byli 
tu oglądać lat ubiegłych. Całej zresztą okoli- 
ey od czasu Targów przybyło splendoru i 
europejskošci. 

Przedewszystkiem skasowano (przynaj- 
mniej na czas zimowy!) obskurne wejście 
od strony ogrodu im. gen. Żeligowskiego, 
faż že cbecnie publiczność  ślizgawkowa 
wchodzi przez okazałą bramę rozszerzonego 
ogrodu Bernardyńskiego, skierowując się 
dalej na lewo na teren zajmowany podczas 
Targów przez Wystawę Rolniczą, następnie 
zaś przez „Luna Park“. 

Na całość ślizgawki składają się nastę- 
pujące urządżenia: 1) znacznie rozszerzona 
ślizgawka ogólna zaopatrzona obficie w ław- 
ki dla odpoczynku, 2) solidnie urządzone 
boiska hockey'owe (2 obok ślizgawki, 3 nie- 
eo dalej — na mniejszym placyku), 3 szat- 
mie w hali wystawowej (tamże projektuje 
się urządzenie bufetu), 4) wypożyczalnia ły- 
žew i t. p. sprzętu, 5) ogrzewalnia z piecy- 
kami węglowemi i t. p. Dla nieumiejących 
jeździć przeznaczone jest osobne miejsce. 
Dokoła ślizgawki głównej rozmieszczone są 
fabliczki wskazujące kierunek jazdy. Między 
wszystkiemi urządzeniami istnieje komuni- 
kacja po lodzie za pośrednictwem urządza- 
mych „ad hoc* dróżek. 

Troskliwość o wygody publiczności jest 
posuniętą tak dalece że miejsce zjazdu na 
ślizg: ę — nieznaczna pochyłość gruntu 
— zaopatrzona jest w chodniczki z desek 
dla pieszych, a do tych chodniczków doda- 
no jeszcze poręcze (tak!), słowem — co tu 
dużo mówić — europezujemy się i basta!! 
Dodajmy tu jeszcze, że cały teren jest dość 
starannie oświetlony elektrycznością, a w 
soboty, niedziele i dnie Świąteczne przy- 
grywa do zabawy „orkiestra dęta. 

Niestety i tu jednak nie obeszło się bez 
pewnego „ale*! Są niem — zdaniem naszem 
B wygórowane ceny: dla młodzieży 
szkół powszechnych i średnich o ile wpłaca- 
ją jakieś tam ad hoc ustdlone składki — 20 
gr.; od niewpłacających 30 gr. W dnie gdy 

  

zarz 

przygrywa muzyka pierwsi płacą 30 gr. dru- 
dzy 40 gr. 

Sądzimy, że ceny wstępu na ślizgawkę 
nie mogą przewyższać 10 gr. dla młodzieży 
i 20 gr. dla t. zw. starszych, ponieważ jedy- 
na w mieście ślizgawka nie może być tra- 
ktowaną jako specjalne źródło dochodu a 
wyłącznie jako placówka zdrowotna i kul- 
turalna. 

Przechodzień. 

„SPORT. 
Po mistrzostwie hokejowem Polski. 

Turniej hokejowy w Krynicy o mistrzo- 
stwo Polski, zakończył się, jak było do prze- 
widzenia, zwycięstwem A.Ż.S.'u  warszaw- 
skiego. Drużyna ta okazało się poprostu bez- 
konkurencyjną, czego najlepszym dowodem 
jest, iż wszystkie mecze wygrała do zera. 
Gracze A.Z.S.u Czaplicki, Kowalski, Kulej, 
Adamowski, Tupalski, Krygier są bezsprzecz 
nie najlepszymi w Polsce i reprezentacja Pol- 
ski powinnaby się nich wyłącznie składać 
z zamienieniem tylko Czaplickiego na Sto- 
gorskiego — z T.K.S.'u. 

Drugie miejsce przypadło w udziale Po- 
goni, która dysponując świetnymi sportow- 
cami (Kucharzy, Mauer) nadrabiała braki 
techniczne szybkością i ambicją. Pogoń jest 
rewelacją bieżącego sezonu, gdyż w zeszłym 
r. poza Wackiem Kucharem nikt absolutnie 
we Lwowie grać w hokeja nie umiał. 

Nasz wileński A.Z.S. niewiele zdziałał. 
Wygrał z Wisłą 2:0 natomiast przegrał do 
T.K.S.u 0:1 z lepszemi drużynami nie do- 
chodził wogóle do głosu. Nasuwa się pyta- 
nie, dlaczego w Wilnie, gdzie warunki atmo- 
sferyczne są przecie najkorzystniejsze w Pol- 
sce grają tak marnie w hokeja. Przyczyny 
są te same, co niskiego stanu piłki nożnej, 
tenisu i wogóle wszystkich sportów: brak 
konkurencji. Nasz A.Z.S. nie ma z kim grać 
ani z kim trenować. Jest jedyną drużyną — 
sześciu ludzi na całe miasto, — starającą 
się osiągnąć pewten poziom, góruje też o 
całe niebo nad miejscowymi współzawodni- 
kami ale jest też niższy o niebo od drużyn— 
pozamiejscowych. Póki nie będzie paru rów- 
norzędnych klubów w Wilnie nie można ma- 
rzyć o przyzwoitej klasłe. 

DRUGI TURNIEJ HOKEJOWY W KRYNICY 

Niezwłocznie po turnieju o mistrzostwo 
Polski rozpoczął się nowy turniej w którym 
wzięły udział trzy najlepsze połskie druży- 

SŁOWO 

ny tj. AZS, Pogoń i Legja, kombinowana - 
drużyna złożona ż graczy L.T.Ł, K.T.Ł i 
AZS Wilno oraz team Wiednia i BKE z Bu- 
dapesztu. Kluby podzielono na dwie gru- 
py, których mistrzowie spotkali się w fi- 
nale. Oto wyniki: 

AZS — team Wiednia 2:0, AZS — druży- 
na kombinowana 10:0, team Wiednia — dru- 

żyna kombinowana 4:0, BKE — Pogoń 2:0, 

ВКЕ — Legja 3:0, Pogoń — Legja 1:0. W 

finale AZS:BKE mistrze Węgier 3:1. Bramki 

dla AZS'u zdobył Żebrowski, Adamowski i 

Krygier. 
jest to wspaniały sukces AZSU'u 

ж ® # 
W Krakowie AZS wileński pokonał Cra- 

cowię 2:1. Obie bramki zdobył ]. Godlew- 
ski. 

KONKURS SKOKÓW W ZAKOPANEM 

ZAKOPANE. — W niedzielę w Zakopa- 

nem odbył się na Krokwi wielki konkurs 

skoków, który przyniósł niespodziewaną po- 

rażkę Br. Czecha, którego zwyciężył rytu- 

nowany skoczek Wisły — Rozmus. Wyniki 
były następujące: 1) Rozmus nota 13.886, 

skoki 30, 35 i 56,5 mtr., 2) Br. Czech nota 

13.875, skoki 31.5, 35,5 i 53 mtr., 3) Cukier 
nota 12.415 skoki 30, 34 i 48 mtr., 4) Mie- 

telski nota 12.039, skoki 27, 2 i 42 mtr., 5) 

Zaydel nota 11.068 skoki 26, 31 i 38 mtr. 

RADJO. 
Wtorek, dn. 8 stycznia 1929 r. 
11.56-12.10: Transmisia z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16.10—16,20 O*czytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,20—16,35: Kurs 
języka włoskiego. 16,35 — 17,00: „Mała 
skrzyneczka* listy dzieci omówi Ciccia 
Hala. 17,00 17.25: Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 17.25 17,50: Tr. z Katowic: „Z 
dziejów handlu ziemi śląskiej z pozostałe- 
mi dziejnicami Polski na przestrzeni wie- 
ków*. 17,55—18,50: Tr. z Warszawy. Kon- 
cert: Orkiestra P. R. 18,50 10.15: „Wyna- 
lazczość niemiecka w okresie błokady* od- 
czyt. 19.15—19.25: Muzyka z płyt gramofo- 
wych. 1935 20.00: „Kultura Wileńska”. 
20,00: Odczytanie programu na środę i 
komunikaty. 20,00—22,00: Transmisia kon* 
certu międzynarodowego z  Warszawv. 
22,00 23,30: Transmisja z Warszawy: ko- 
munikaty P.A.T. policyjny, 
ne, oraz muzyka taneczna. 

sportowy i in- 

  

w dniu 16. 11. 28 r. 
8849. 1. A. „Hofman Chana* w Kozianach, gm. Bohińskiej Reiestr Handlowy 

В0 Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 
wciągnięto następujące wpisy: 

w dniu 19. 11. 28 r. 
8870. l. A. „Szapiro Natan'* w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, sklep bławatny i galanterji. Firma istniėje od 
1921 roku Właściciel Szapiro Natan, zam. tamże, 

2170 — VI. 
71. I. A. „Sznajder Bejla* w Opsie, pow. Brasławskim, 

drobna sprzedaż towarów kolonjalno - galanteryjnych Firma 
istnieje od 1922 roku. Właściciel Sznajder Bejla, zam. tamże. 

2171 — VI. 
w dniu 19. 11. 28 r. 

8872. I. A. „SZtejngold Bejla“ w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, cukiernia i sprzedaż bułek i chleba. Firma istnie- 
ję od 1919 roku. Właściciel Sztejngold Bejla, zam. tamże. . 

2172 — VI. 

8873. I. A. „Sztejngord Elka* w Kozianach, gm. Bohińskiej 
pow. Brasławskim, sklep galanteryjno - bakalejny. Firma istnie- 
je od 1919 roku. Właściciel Sztejngołd Elka, zam. tamże. 

2173 — VI. 

8874. I. A. „Szutan Rejza* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep towarów bawełnianych i półbawełnianych. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Szutan Rejza zam. tam- 

że. 2174 — VI. 

8875. l. A. Tabachowicz Basia* w Nowo - Święcianach, 
pow. Święciańskim, sklep bakalejno - spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1921 roku. Właściciel Tabachowicz Basia, zam. UNE 

2175 — VI. 

8876. I. A. „Tołkacz Wacław* w Twereczu, pow. Święciań- 
skim, sklep win, wódek i wyrobów tytuniowych. Firma istnie- 
je od 1928 roku. Właścictel Tołkacz Wacław, zam. tamże. 

2176 — VI. 

8877. I. A. „Usjan Lejba* w, Widzach, pow. Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów kolonjalnych, żelaznych i obuwia. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Usjan Lejba, zam. tam- 

że. 2177 — VI. 

8878. I. A. „Zylberman Fryda* w Widzach, pow. Brasła- 
wskim, drobna sprzedaż zegarków kieszonkowych z wyjątkiem 
złotych i drobrtej biżuterji bez wyrobów „złotych i platynowych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Zylberman Fryda, zam. 
tamże. 2178 — VI. 

8879. I. A. „Restauracja — Pod księżycem — Ludwika 
Zwierzchowskiego'* w Drui, pow. Brasławskim, restauracja. Fir- 
ma istnieje od 1927 roku. Właściciel Zwierzchowski Ludwik, 
zam. tamż: 2179 — VI. 

    

    

pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczych, 
galanteryjnych i łokciowych. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Hofman Chana, zam. tamże. 2180 — VI. 

8850. I. A. „Ichilczyk Lejba* w Kozianach, gm. Bohińskiej 
pow. Brasławskim, sklep różnych drobnych towarów i łokcio- 
wych. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Ichilczyk Lejba 
zam. tamże. 2181 — VI. 

8851. I. A. „Ichilczyk Iser“ w Kozianach, gm. Bohifskieį, 
pow. Brasławskim, sklep spożywczy, bakalejny, galanterji, że- 
laza i czapek. Firma istnieja od 1922 roku. Właściciel Ichilczyk 
Iser, zam. tamże. 2182 — VI. 

8852. I. A. „Ichilczyk Sonia'* w Kozianach, gm. Bohińskiej 
pow. Brasławskim, sklep spożywczy i bakalejno - galanteryjny. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Ichilczyk Sonia, zam. 
tamże. 2183 — VI. 

„8853. I. A. „Icykson Kosyjeł* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, W bakalejno - spożywczy i zboża. Firma ist- 
nieje od 1927 r. Właściciel Icykson Kosyjel, zam. tamże. 

w dniu 17. 11. 28 r. i 
8854. I. A. „Jakóbowska Ajzefina* w Potaszni, gm. Leon- 

polskiej, pow. Brasławskim, sklep spożywczy i tytuniowy.*Fir- 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Jakóbowska Ajzefina, zam 
tamże. 2185 — VI. 

. 8855. I. A. „Skłep wódek i win Jana janczewskiego* w 
Widzach, pow. Brasławskim, sklep wódek, win i wyrobów 
tytuniowych. Firma istnfėje od 1928 roku. Właściciel Janczewski 
Jan, zam. tamże. 2186 — VI. 

8856. Г. А. „Kac Abram* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Kac 
Abram, zam. tamże. 2187 — VI. 

8857. I. A. „Kagan Liza“ w Kozianach, gm. Bohińskiej, pow 
Brasławskim, sklep bławatny. « Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Kagan Liza, zam. tamże. 2188—VI. 

8858. I. A. „Sora - Rejza Kałmyk* w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właścicieł Kałmyk Sora - Rejza, zam. tamże. 

2189 — VI. 

8859. I. A. „Kiejzik Teofan* w Leonpolu, pow. Brasław- 
skim, sklep apteczny. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel 

„Kiejzik Teofan zam. tamże. 2190 — VI. 

8860. I. A. „Stanisław Komiaga'** w Dziewieniszkach, pow. 
Oszmiańskim, sklep win, wódek, artykułów spożywczych i ty- 
tuniowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Komiaga Sta- 
nisław zam. tamże. 2191 — VI. 

STOPER CLAUSTON. 

«e Tragiczia przygoda p. Molingau 
'Wypowiedziawszy jednym tchem 

całą tyradę, dziwak zamilkł nagle. Wi- 

docznie chciał przekonać się najpierw, 
jakie wrażenie uczyniły jego słowa. P. 
Noghett (jak sam twierdził pózniej( od 
razu przeczuł, że kryje się w tem coś 

„niezwykłego. jednak odrzekł spokojnie 
— Słyszałem często o tem, że koś- 

ci służą do ulepszenia gleby, lecz trze- 
ba je pierwiej potłuc. 

— Tak, ale ta pani życzy sobie 
mieć kości całkowite, a tak duże, że 
aż śmieszną się wydaje myśl gdzie one 
się zmieszczą w jej małym ogródku! Pe 

wna jest jednak, że potem tulipany jej 
będą kwitły cztery razy do roku. Czy 
pan nie sprzedałby mi odpowiednio du 
żych .kości? 

Głos jego drżał i zamienił się w 
szept. Podał złotą monetę panu Nog- 

hettowi, 'ale ten nie zauważył tego na- 

wut, gdyż właśnie zaczął krzyczeć prze 
ražliwie: 

— Policja! Ratunku... Policja! — 

A przerażenie jego rosło tak bardzo, 
że nie zauważył nawet, jak pewna da- 
ma schwyciła w przestrachu funt ser- 

delków wybiegając śpiesznie ze skle- 

pu. Dziwak tymczasem uciekł tak szyb- 

ko, że po chwili nie było już po nim 

śladu. jednak zdarzenie to urosło da 
znaczenia historycznego. 

— Udało się panu! — mówili przy 
jaciele p. Noghetta, kiwając współ- 
czująco głowami. Warjat mogi pana 
zabić i podpalić jatki! 

Podobna rozmowa miała 
dnia tego w innym jeszcze sk 
chociaż nie za ia się 
tycznie, jednak przez 

miej 

    

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylto. 

przedmiotem rozmyślań właściciela ja- 
tek. 

jegomość o dziwnym wyglądzie, 
który jak opowiadali później chłopcy 
z sąsiedźtwa, długo stał na ulicy szep- 
cząc coś jakby powtarzając lekcję. Po- 
czem zbliżył się niepewnie do właści- 
ciela jatki p. Hogcida i oznajmił: 

— Od kilku miesięcy choruję bar- 
dzo, panie Hogcid, kolega mój, profe- 
sor Oxfordskiego uniwersytetu skiero- 
wał mnie do pewnego amerykańskiego 
specjalisty. Ów amerykański doktór 
ma bardzo dziwne metody leczenia. 
Oto od dziesięciu dni każe mi żywić się 
jedynie... no, niech pan odgadnie, 
czem? 

Oczy jego wpiły się z wyrazem nie- 
pokoju w twarz słuchającego go ze 
zdziwieniem p. Hogcida. Ten zaś bę- 
dąc niezbyt subtelnym człowiekiem, 
odrzekł obojętnie: 

— Gazem? 
Nieznajomy skoczył w tył, za- 

skoczony widocznie tak hieoczekiwaną 
odpowiedzią, lecz po chwili przezwy- 
ciężył się i rzekł drżącym głosem: 

— Nie, nie zupełnie gazem... ra- 
czej naodwrót. 

— Elektrycznością, czy jak? — za- 
pytał znów Hogcid. 

Dziwak roześmiał się 
— To bardzo dowcipne! Winszuję 

panu, pan posiada dużą dozę dowcipu! 
Widząc jednak, że rzeźnik zaczyna 

bawić się niecierpliwie nożem, zadrżał 

bardziej jeszcze. 
— Znakomity doktór 

с ! Dlatego wlašnie p 
pana. Potrzebuję 
kości, jeżeli można takich, jak ludz 

jak u kobiety. Chciałbym kupić 
na zapas ze siedemidz: 

„ Pan -sadzi że to za 

przepisał mi 
ychodze do    

     

   

  

możliwie wielkich 
  

    

muszę powiedzieć panu, że trzeba je 
wygotowywać. 

— Dopóki nie zostaną tylko dwie 
łyżki buljonu? 

— Tak... prawie... 
Pan Hogcid zamachał nożem w po- 

wietrzu. 
— Czy myślisz, że masz do czynie- 

nia z durniem? Marsz stąd, bo... 
Ale nieznajomy już tego nie sły- 

szał, zniknął momentalnie. 
Los jednak najwidoczniej 'zawziął 

się dnia tego na rzeźników, gdyż wkró 
tce ten sam człowiek ukazał się we 
drzwiach sklepu p. Ingłbacha i rzekł 
nieśmiało: 

— Panie Inglbach, znalazłem się 
w bardzo trudnej sytuacji, mam gabi- 
net chirurgiczny i na nieszczęście zgi- 
nął mi szkielet... 

Spojrzenie towarzyszące tym sło- 
wom zmieszało p. Inglbacha. 

— Zapewniam pana, że nie jestem 
temu winien, odrzekł śpiesznie. 

— Drogi panie, — zauważył nie- 
znajomy, pewniejszym już tonem, — 
Nie przyszło mi do głowy, bym mógł 
podejrzewać pana. Pan mnie nie zrozu- 
miał. Mama nadzieję, że pan zdaje so- 
bie sprawę, jak bardzo utrudnia mi pra 
cę zginięcie tego szkieletu. Byłbym 
więc bardzo panu wdzięczny, gdyby 
dostarczył mi pan materjału do utwó- 
rzenia nowego szkieletu. 

— Nowego szkieletu? 
— Pan pewnie ma w swym sklepie 

duże kości? 
— Oczywiście. 
— Potrzebuję około siedemdziesię- 

ciu trzech, gdyż ta liczba kości jest 

jezbędna dła utworzenia szkieletu ko- 
biety 

  

   

    

ż ja mam tylko wo- 
anię. kości, Sir.. _ . 

  

iejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 5 d6 10 stycznia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany 
„ NAJWIĘKSZY film z życia dżungli afrykańskich 

Najpotężniejszy dramat sensacyjny w 12 aktach. Lwy, tygrysy, lamparty, jaguary, słonie, jelenie, 
hipopotamy, nosorożce, krokodyle, małpy — przeszło ŚU0 gatunków drapieżnych zwierząt. 
W roli głównej słynny TARZAN ELMO LINCOLN najodważniejszy i najsilniejszy człowiek świata. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek i 
Następny program: „BEZIMIENNI BOHATEROWIE". 

„KRÓL DŻUNGLI” 

seansów Od godz 4-ej. 

— + 
  

Kiro 
Teair „Rolio“ 

Dziś najnowsza sensacja Paryżal „KOBIETA TO GRZECH: 

PLACE PIGALLE o PÓŁNOCY plg popul. powieści M. DEKOBRY. W rol. gł. MIKOLAJ RIWSKIJ. Akcj 

  

  

Wileńska 38. rozgrywa się w słynnych spelunkach rozpusty przy Placu Pigalle w Paryżu. Wzruszająca treść! Przepiękn 
Н kobiety. Wspaniała wystawa. Seansy o g. 4, 6, 8, 10.15. 

KINO Dzis! Rewelacyjny tilm Pqlski, wig 

„POLONIA” 
Marja Gorczyńska, 

Ostatnie l dai. natchnionego arcydz. S, Żeromskiego PP 
Realizacja H. Szary. W rolach głównych najznakomitsze siły ekranu i sceny Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, 

Mickiewi Marja Modzelewska, Ninka Wilińska i in. Początek seansów o godz. 4. 6, 8, 15 
ickiewicza 22. | Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na 15 min. przed rozpoczęciem seansów. 

PRZEDWIOŚNIE 
i 10.26 

  

Dzisl Najnowszy i najatrakcyjniei- 
szy film 1929 r. Wytwórni „Uia* 
agentów sowieckich zagranica w 12 wielkich aktach. W rolach głównych: czarująco-uroczą SUZY WERNOŃ, | 
Oraz wybitny trayik MICHAŁ BOHNEN. Rzecz się dzieje w wirze życia wielkomiejskiego. 
życia rozbitków rewolucji rosyjskiej na emigrac i. Piękna księżniczka w łapach rozbestwionego marynarza — 
czekisty. Przekupstwo i łapownictwo sowieckich misyj hanolowych. Początek o gooz. 1 ej. 

Kino „Pictadilly“ ; 
WIELKA 42. | 

Czerwony bies (TAJEMNA NOC). Dramat z życia emi- 
gracji rosyjskiej i *szpiegowskiej akcji 

Film z obecnego 

  

Kino - Teatr 

„Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

cucnej plaże ame- 
rykańskiej p. t. i 

i 

| 
k   

Ameryka się kaw 
Dzis! Po raz pierwszy w Wilniel Wielki film, rozyrywający się w sferach amerykańskich miijaruerów | na 

dramat w 8 wielkich aktach z udziałem słynnych gwiazd 
S ь ekranu OLIVE BORDEN i NEIL HAMILTON. Przepięk= 

ne pejzaży, plaże, bogata wystawa, olśniewający przepych palaców miljarderów amerykańskich, miłość ubogiej 
dziewczyny... do dolarów, a fatalny koniec splolu rzeczy. Każcy powinien zobaczyć, bo bogactwo @а оКа 

i ciekawa treść zachwycają widzów. | 
i i OS 

  

    

к 2 Dzis! Szaleństwo młodości i miłości! Piękno i czar kobiecości—to kwiecie życia.! Największe arcydzieło 1929 r 
‘во- 

tur „M“ | BEKARZ KOBIET DUSZY I CIAŁA. 
Wielka 30. Potężny dramat życiowo-erotyczny w 12 akt. pełen nadzwyczaj drastycznych momentów. W rolach gł. IWAN 

PETROWICZ, żywiołowo piękna EWELINA HOLT i uroczą AGNES-PETERSEN-MOZŻUCHINOWA. 

" SKA GRES OCE CZ GER CZE RB OWO ОР С G TB ES 

  

   
Dbajcie o Swoje zdrowie| 
„SZWAJC/RSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut* są stosowane prz. 
chorobach _ ZOŁĄDKA, KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻOŁCIO 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem  przeczyszczającym, _ułą- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1/65—0 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

  

Czopki he- 
moroidalne u 
krwawienie, swędzenie, 4 

zmniejszają guzy (żylaki). 
ZE apteki i składy apteczne. 

(z kogutkiem) 
usuwają ból, 

pieczenie, 
„Varito 

      

GRANULKI jj 
RUSSYAN        

     
      

   

  

ASZLU 
LA Aaa 

KOWALSKI waRszAwA        ZO Od 
Lia      

—————— 
я Maść „MROZOL* Gąse- 

Odmioženi?. ckiego zapobiega о@ 
mrażaniv się kończyn i goi ranki, po 

Js od odmrożenia. Sprzedają 
apteki i składy. 8pLS O 

  

zmieszala Ta okoliczność nieco 
nieznajomego. 

— Ja... ja nie myślałem o tem, — 
mruknął i dodał głośno: 

— Czyż to tak duża różnica?  » 
— Ach skądże miałbym znać się na 

tego rodzaju anatomicznych sprawach. 
Sądzę, że są kości podobne i niepodo- 
bne. 

Nieznajomy zamyślił się. 
Między nami mówiąc, możnaby się 

obejść bez pełnego szkieletu. Będę pa- 
nu niezmiernie obowiązany jeśli sprze- 
da mi pan dwa tuziny kości neutral- 
nych, to znaczy takich, któreby na pier 
wszy rzut oka, szczególnie dla czło- 
wieka nieznającego się na tem mogły 
uchodzić za kości damy w średnim wie 
ku. Czy może mi pan dopomóc. O cenę 
mi nie chodzi. : 

Twarz p. Inglbacha rozjašnita sie. 

— Przypuszczam, že za dwa SZy- 

lingi będę mógł dać panu dwa tuziny 

najwspanialszych kości! || 
— Rozmaitych rozmiarów? 
— Do wyboru! 
Przyciskając do piersi niezbyt du- 

ży worek, nieznajomy wypadł ze skle- 
pu, wskoczył do aułobusu i zniknął. 
P. Inglbach od tego dnia przez długi 

czas marzył o powrocie uczonego i 

pieczołowicie wybierał kości ,, o neu- 

tralnym charakterze”. Lecz już nie zo- 
baczył więcej doskonałego klienta. 

M. Straszne odkrycie. 

Tłumy cisnęły się do ziełonej bram- 
ki, dostęp do której bronił z najwięk- 
szym wysiłkiem cały oddział policji. 
Drżace z przerażenia i grozy głosy do- 
rzucały coraz to nowe szczegóły wstrzą 

jącego dramatu. Pon dach, nie- 
snego domu I uwat-do siebie 

szerzone źrenice tłumu. Wzruszenie 

  

      

  

    

  

B Wh ū S ū W wypadanie, łupież, 
E łysienie usuwa 

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

seckiego, ul. Freta nr 16. 
| -26ss Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 
EEG (GK GRU GM AS (CZE РС GT GTK GA TO EN AS ARS 

KAA 

| KARTOFLE | 
w każdej ilości sprzedaje „Rolnik ff 
Wileński" Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Pacific Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. | 

Eau PASIENIO PAST AO 

BWAWAWE Dr. POPILSKI 

ę DEKARZE į neryczne. Przyjmuj 
od godz. 10 do li od 
5-7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

  
  

DOKTOR — 1 — 
Fr-MEG D.ZELDOWIEZ | A CYMELEK 

chor. weneryczne, | choroby skórne, we- 
syfilis,  narządÓW | neryczne i  moczo- 
moczowych, od 9 | złcjowe. Elektrotera- 
—1, od 5—8 wiecz. pia, słońce zy 

= ia ermja. ollux. 
Kobieta-Lekarz | Mickiewicza 12. ros 

8. Dr. Zeldowiczowa | Taterskiei у ееа B 
Rico, Nano: | BEI ЕЕ RER 

B ažkaaaE Demo į 
EE IRAS SAS 

od 12—2i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

tel. 277. 

DOKTOR 

b. GINSEERG  Ożyńska-Smalska 
choroby weneryczne Choroby jamy ustnej. 

syfilis i skórne. Wil- Plombowanie i usuwa 
no, ul. Wileńska 3,' e-nie zębów bez bólu. 

lefon 567. Przyjmuje Porcelanowe i złote 
od 8.do 1 iod4 do8.korony. Sztuczne zę- 
m b Wojskowym, U- 

rzędnikom i uczącym 
Doktór Medycyny sj zniżka.  Ofiarna 4 
ŁUKIEWICZ m. 5. Przyjmuje: Gd 

choroby weneryczne, 8—1 i od 4 7. 
skórne i płciowe, ul Wydz. Zdr. Nr. 3 
Mickiewicza 9, wejście EB 
z ul. Śniadeckich 1, 

BA AKOSZERKI GA rzyjmuję od 1 2 
r od 5—7 p.p. — 1815 

- RENEE GERARYA 
Nese 

weneryczne, — тосто- 

  

Wileńska 7, tel. 1067. wiecz, ul. 

—LLIS       
        

  

i oburzenie tłumu było tak wielkie, że 
tylko niezwykłe zdarzenie mogło je tak 

podniecić. 
Za zasłoniętemi oknami panował 

półmrok. Wśród ciszy przesuwał się 

po pokojach ponury cień dawnego Mo- 

lineau, w rozterce szeptał do siebie: 

— Miałem najlepsze chęci, czyż- 
bym się omylił? Czyżbym zaszedł zbyt 

daleko? 
Zatrzymał się i ze strachem i wstrę 

tem spojrzał ra rospostartą na stole 

gazetę. Na pierwszej stronie, dużemi 

literami było napisane: 

„Tajemnica Molinean, 
Straszne odkrycie. 

Ogołoczony ze wszystkiego trup" 

— Skądże mogłem wiedzieć, że to 
wywoła takie poruszenie! powtarzał 
Czepel. 

Oczy jego p:rzebiegły znów, mimo- 
woli po czarnym druku gazety. 

„Grób w ogrodzie. Ciało posieka- 

ne na kawałki. Gdzie się podziała re- 
Szta ciała? Czyżby były wyniesione w 

walizce? Niebezpieczny manjak! Gor- 

szy od zwierzęcia! 
Artykuł był tak przepełniony zarzu- 

tami, że nieszczęśliwy Czepel nie mógł 

znaleźć dla siebie pociechy nawet w 

ciągłem powtarzaniu: 
— Ale przynajmniej uratowałem 

kartofle i ogród! Gazeta jednak była 

dowodem, że zostało to okupione zbyt 
wielką ceną. 

-—W końcu będę musiał wystą- 

pić z, klubu Ateneum. 
Gdy człowiek dojdzie do szczytu 

rozpaczy, nastąpić musi reakcja. Pan 

Mo'ineau zapalił papierosa i pa kilku 

chwilach uspokoił się. Zwyky filozofi- 

czny sposób zapatrywania się na rze- 

czy powrócił mu. 

rukarnia „Wydawnictwo Wileńskie' ul. Kwaszełna 

Ё = 

choroby skórne i we- Nr 25. 

OKUŻZKO 
i i ul. przyjm. od g 9 do 6nienka z towarzystwa. 

OWE) Šie EMostowa Zgłoszenia: Trocka il 

Nr. 23 m. 6. WZP 24m. 8-a, 

iaszerkaśmiałowska P O KÓJ 
' Е lub dwa z umeblowa* 

oraz Gabinet iKosme- niem, wygodami i 
tyczny usuwą zmar- używalnością kuchni 
szczki, piegi, wagry,do wynajęcia. Zy- 
łupież, brodawki, ku-.gmuntowska  22-8, 
rzajki, wypadanie wło- godz. 17 - 19, —o 

Mickiewicza 46. sów. 
6.   

  

Do wynajęcia 
dla samotn - pana b. 
ciepły POKOJ umebl.,. 
tel., wszelk. wygody» КОРМО | SPKDEDAĖ gė ROkos 

VAVABAT i 
prząż  parokonna,9 - 10; 3—5. —1 

R] 
się w Księgarni Mi- 
kulskiezo, Wileńska g. POSADY 5 

o 
-— — —° A RZA A CREE 
Kredens pe (tka) do 

Urzędu Państwo- 
dębowy z lustrem 
sprzedaje się. Orze- NCE9 Potrzebny” od 

J zaraz na prowincję. 
szkowej Nr 11 m. 15. Uposażenie 180 zł. 

osi akaiis = OE 3 Reflek- 
tanci (tki) zgłoszą się | 

Bialego lisa  tylkow dniu 8 b. m. 
(boa) okazyjnie sprze- Od g. 5 do 6 p. p., 
dam. Ogląiać można ul. Moniuszki 15 m. 1 
w Domu Handlowym 
p. p.  Szumańskich, gryrzzymozowa czw 
ul. Mickiewicza 1. -Z 

RÓŻNE BE miająt K wpoblizuM 
ina, © Баг- — БЕЖЕЛАНН НЕТОКОНО РОИ — 

dzo dobrych bu- į 
dynkach, ładnym ' 
domu mieszkal- 
nym, przy samej 
szosie, sprzedamy 

natychmiast 
D. H.-K. „Zac ęta“ 
Mickiewicza 1, 

wyjazdowa, nowa 
(szory) okazyinie do 
sprzedania.  Materjał 
i robota _pierwszo- 
rzędne, _ Dowiedzieć 

Oszczędności 
w dolarach, rub- 
lach i złot;ch lo= 
kujemy najpewniej 
bez ryzyka, dobrze 

zabezpieczone 
tel. 9-05. . „-ol, wil. ao Nonas 

men gp | 50w0 - Handlowe, 

p LOKALE a tek IS © 6” 
OEB WZORCE ESS < 

Pensionat Cywlūski 
Poszukuję EEB ai Hot) 

mieszkania 4 5 po-gla przychodzących. 
kojowego Zz wygoda- Benedyktyńska 2 m. 5; 
mi, możliwie w cent- telefon 8-84. —o 
rum miasta. Wiado- 
mość: ul. Ofiarna Eiažoa sume go. 
m. 3, Rouba. ka eozgć 

4m a 
m 3: NOUS SZER k ki o 

+ i najsolidniej u osób Pokoj 3 "eeatrim | oapowiedzaioychi 
i majętnyc m asta, poszukuje pa D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza Ъ 
tel. 9-05. g 

    

        

       
    
      

K. Z., g. 8—5 

— Zresztą, jakoś się to ułoży! Mi- 

mo, wszystko, gdybym tego nie zrobił, 
miałbym na przyszły rok pustynię, za- 

miast ogrodu! 
Zabawna scena rozjaśniła ostate- 

cznie jego myśl: oto przed oknem wy- 
nurzył się nagle z poza drzew Buffin- 
gton a za nim śpieszyli fotografowie i 
operatorawie filmów. Smutne szczątki 
pani Molineau zostały złożone na miej- 
scu; Bufiington zabrał się do kopania i, 
przy akompanjamencie  trzaskających 
"aparatów kinematograficznych, wydo- 

był po raz drugi na świat Boży odna- 
lezione kości. Następnie szalejący z du 
my i radości Buifington  pośpieszył 
pochwalić się przed swym kolegą. 

Czepel powinszował mu zdolności 
detektywistycznych, lecz zapytał jedno 
cześnie, czy Buffington nie uważa sło- 

wa „ogołocony * ze wszystkiego trup“ 

za zbyt silne? 
— To nic, to nic, nie o to chodzi! 

Taka historja rzadko się zdarza, jest 
to prawdziwe szczęście dła dziennika- 

rza! 
Autor poważnych dzieł naukowych 

westchnął tylko ciężko. 
— A teraz — oznajmił Buffington, 

— zajmiemy się Irwinem Molineau. 
— Pan jednak ma nadzieję go od- 

naleźć? =— pytał Czepel ze źle ukrywa- 

ną trwogą. 
— Naturalnie mój drogi! fest to 

kwestja kilku dni. Boję się tylko, że- 
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   bym zamiast niego nie znałazł pustego 

miejsca. A 
— Pustego... pustego miejsca? Co 

pan chce przez to powiedzieć? * 
— Że tłum może go rozerwać 

xawalki! 

na 

(D. C. N.) 

SE  


