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Nr. 

W odpowiedzi 
Nacionalistom litewskim 

Artykuł „Słowa” p.t. „Organ niere- 

prezentujący Wilna', omawiający obe- 

cną sytuację prasy litewskiej w Wilnie, 

po zlaniu się trzech pism w jeden or- 

gan „Vilniaus Rytajus*, wywołał kilka 

teplik ze strony gazet litewskich. 

Rzecz się obraca głównie wokół za- 

Tzutu że Litwini wileńscy stanowią sa- 

mi w sobie jakby kolonję w obcem mie- 

ście, o której mało słychać i że organ 

ich reprezentuje jedynie interesy i zain 

teresowania tej kolonii w każdym wypa 
dku zaś nie może być uważany za repre 

zentację nastrojów ogółu mieszkańców 

Wileńszczyzny. Temi uwagami prasa 

litewska w Wilnie uczuła się dotknięta, 

Zastanawia fakt, że artykuły pole- 
Miczne prasy litewskiej zaczynają się 

Od poruszenia sprawy” statystyki mie- 

Szkąńców, jakkolwiek „Słowo nic o 

statystyce nie wspominało. Piszą te ga- 

Zety („Vil. Rytojus“ i „Vil. Varpas“) 
że Litwinów jest w Wileńszczyźnie o 
Wiele więcej niż to wykazują polskie 
statystyki urzędowe. Wcale tej sprawy 
Myśmy w artykule „Słowa* nie poru- 

Šzali. Każda statystyka urzędowa ma 

tę złą stronę w zastosowaniu jej w po- 
€mice, że spotyka się z zakwestjono- 

Waniem. Na tem polemika się żazwy- 
<zaj urywa. Nie omyliliśmy się: Znany 
W Wilnie katolicki działacz litewski i 
Publicysta pisze w „Vil. Varpas“: „Li- 
twini w statytykę polską nie wierzą”   y — punctum! Jakaż może być dalej w 
tej sprawie polemika?... Można się 
wprawdzie powołać na inne dane w ro- 

dzaju głosów padłych podczas wybo- 
rów do sejmu, do Rady Miejskiej, na- 

Przykład... Ale tu spotykamy się z ty- 

siącznemi komentarzami i długiemi wy- 
wodami dlaczego jest tak, a nie inaczej 
Przedewszystkiem zaś kwestja stereo- 

typowego bojkotu wyborów przez Li- 

twinów problem zaciemnia i wikła. Dla 
tego więc, pisząc o sprawach Litwi- 
Rów wileńskich wolimy czerpać dane 
Wprost z życia bezpośrednio, takiem 
lakiem je widzimy, 'а nie powoływać 

„SIĘ ną statystyki urzędowe bez względu 
Na to na jaką korzyść przemawiają. I 
dlategośmy o niej nie pisali. Tyle o 
statystyce. . 

„Vil. Rytojus“ w odpowiedzi „Sto- 
Wu“ pisze, že dwory szlacheckie nic 
dla kultury naszego kraju i całej Litwy 
nie zrobiły i że w ten sposób nie mają 

prawa reprezentować Wileńszczyzny. 

Jest to nieprawda. przebrzmiałe wiecz- 
NO - wyborcze hasła. Być może w tej 

Sprawie argumentem posłużyć może 
chociażby opinja panujących dziś w 
Kownie „tautininków*. Staramy się po- 

lemikę w tej sprawie z naszemi przeci- 
Wnikami skrócić do argumenów naj- 

bardziej dla nich być może miarodaj- 
nych.., 

_ Porównanie rozwoju kultury włoś- 
Gian lewego brzegu Niemna, „gdzie 
niema dworów*, — z prawym, „gdzie 
dworów jest bardzo dużo” i wyciągać 

stąd wnioski — dowodzi jedynie nie- 
Znajomości naszego kraju. Nie można 
bawiem porównać o wiele żyzniejszych 
ziem Suwalszczyzny z pustynią pia- 
sków prawego brzegu Niemna. Od 
Grodna do Wilna, wśród nieprzebytych 

L piasków, błot i lasów znajdujemy czę- 
stokroć wielkie wsie (w tej liczbie i li- 

tewskie) gdzie gospodarze mają po 

dwa į trzy razy więcej ziemi, a jednak 
toną w nędzy. Naprawdę tak jest. Tru- 

dNO, па piaskach nic nie rodzi. Idzie 
tu zatem w parze ciemnota i brak kul- 
tury rolniczej. 

_/Tóćmy jednak do sprawy zasad- 
niczej. Wielebny autor artykułu w 
NE: Na odpiera zarzut, że „Vil. 
Rytojus“ renrezentuje interesy „kolo- 
nii” litewskiej, pisząc, że pismo to ob- 
sługuje przewążnie wieś zamieszkałą 
przez Litwinów. Zgoda. Co innego jed- 
nak znączy obsługiwać, CO innego re- 
prezentować. Każde pismo obsługujące 
pewną ilość czytelników reprezentuje 
zazwyczaj ideologję pewnej grupy (naj 
częściej inteligencji), która tę ideologję 
chce zaszczepić wśród tych Czytelni- 

i (Dalszy ciąg na szpalcie 6:tej).   
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ECHA STOLICY 

Porzędek dzienny posiedzenia 
Senatu. 

WARSZAWA, 8 I. Pat. Na po- 
rządku dziennym plenarnego posie- 
dzenia Senatu, które odbędzie się w 
dniu 12 stycznia rb., znajdują się m. 
in. następujące sprawy: Wybór 4-ch 
członków Trybunału Stanu, sprawa 
ratyfikacji szeregu umów międzynaro- 
dowych, projekt ustawy o zmianie u- 
Stawy z dnia 18 marca 1925 roku o 
Izbach Morskich, projekt ustawy w 
przedmiocie zmiany niektórych posta- 
nowień ustawy z dnia 26 września 
1922 r.. dotyczących kwalifikacyj za- 
wodowych do nauczania „w szkołach 
Średnich ogėlno-ksztalcących i w se- 
minarjach nauczycielskich państwo 
wych i prywatnych, projekt ustawy w 
przedmiocie uzupełnienia ustawy z 
31 lipca 1924 r. w sprawie ochrony 
drobnych dzierżawców rolnych, pro- 
jekt ustawy о umowach sprzedaży 
lub przyrzeczenia sprzedaży nierucho- 
mości ziemskich na obszarze Sądów 
Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i 
Wilnie, wreszcie projekt ustawy o u- 
mowach w sprawie odroczenia dnia 
wejścia w życie rozporządzenia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 lute- 
go 1928 r., obejmującego prawo o 
ustroju sądów powszechnych. 

Wyjazć p. Dewsya do Stanów 

Zjednoczonych. 
Amerykański doradca finansowy p. Char- 

les S. Dewey opuszcza Warszawę w dniu 11 
bm. udając się przez Paryż do Cherbourga, 
skąd odbędzie podróż do Stanów Zjednoczo- 
rych. W podróży tej towarzyszyć mu tędzie 
rodzina, która już przed kilku dniami wyje- 
chała z Warszawy. Nieobecność p. Dewey'a 
w Polsce potrwa 4 i pół tygodnia z czego 
2 i pół tygodnia zajmie pobyt w Ameryce, 
zaś dwa tygodnie podróż. 

Dewey wygłosi w Chicago i w New- 
Yorku referaty informacyjre dla sfer przeray- 
słowych i finansowych Ameryki, Jak słychać 
wyzyska p. Dewey swój pobyt w Ameryce 
i bliski kontakt z amerykańskim światem fi- 
narsowym dla zorjentowania się co do mo- 
żliwości zainteresowania kapitału amerykań- 
skiego Polską. 

w Waszyngtonie p. Dewey spotka się 
zapewne z prezydentem Hooverem, który w 
tym czasie będzie już bawił w Waszyngto- 
nie po powrocie z podróży do Ameryki Po- 
łudniowej. jak wiadomo łączą p. Dawey'a 
biiskłe stosunki osobiste z prezydentem Hoo- 
verem. ю 

Doradca amterykaūnski kończy obecnie o- 
pracowywanie swego sprawozdania za Ly 
kwartał roku ubiegłego O sytuacji gospodar- 
czej w Polsce i o działalności Banku Polskie 
go. Sprawozdanie będzie opublikowane oko- 
to połowy lutego. 

ZA I PRZELIW. 

Zasfosowanie prawa lynchu. 

Agencja Havasa donosi o dwuch wy- 
padkach lynchu wgaStanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej | w stanie Mississi- 
pi w miejscowości Parhum. Tłum bia- 
łych zaczął łapać _ murzyna, oskar- 
żonego o zgwałcenie białej kobiety. Mu- 
rzyn schował się do plantacyj cukru. Tłum 
złapał negra, przywiązał go do stosu trzciny, 
cblał naftą i podpalił, Nieszczęśliwy negr 
piszczał w czasie palenia: „zabijcie mnie 
prędzej, litości", lecz oburzony tłum ame- 
rykanów czekał, aż ofiarę pochłonie wol!- 
no płonący ogień 

Drugi taki wypadek miał miejsce, we- 
dług wiadomości ag. Havasa (franc. agencja 
półurzędowa) także w dorzeczu Mississ'pi. 
Spalvno tam murzyna, szofera dorożki sa- 
mochodowej. 

Jeszcze karykafura sowiecka. 

  

Sowiety z największą niecierpliwością 
oczekują na tekst polskiej odpowiedzi. 
Chwile oczekiwania skracają sobie humo- 
rem. Oto znów karykatura sowiecka wska- 
zująca, że Polska (gruby szlachcic na Śli- 
maku) woli objechać świat dookołą, aby 
się dostać do amerykańskiego paktu Keilo- 
fa, niż zrobić krok jeden wtył, aby podpi- 
Sać rozkoszny pakcik Sowietów. Niestety, 
musimy przypomnieć naszym sąsiadom © 
rosyjskiem przysłowiu: „tisze jediesz, dal- 
sze budiesz*. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. / 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk t 
BIENIAKONIE —- Baiet kolejowy. į 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgaruia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. * 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEj — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. i 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. į 
KLECK — Sklep „Jednošė“ { 
&А — ul. Suwalska 13, S. Matecki. ! 
MOLODECZNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ksicgarnia Jažwiūstiege. 
NOWOGRODEK — kiosk Št. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, | 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 3, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

| alia 1108, 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane miiimetr 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. 
  

MASOWE ARESZTOWANIA WŁO 
ŚCIAN KOŁO WITEBSKA. 

Z Mińska donoszą: W Witeb- 
sku wykryto sensacyjną aferę. 
Cały szereg wsi, pobrawszy u- 
przednio gotówkę na mocy kon 
traktu obowiązującego sprzedaż 
plonów sowieckim kooperaty- 
wom, sprzedało następnie zbio- 
ry handlarzom prywatnym. Za- 
rządom zaś kooperatyw przed- 
stawione zostały zaświadczenia 
„Siel owietow“, že plony zginęły 
wobec nieurodzaju, W związku 
2 wykryciem aiery aresztowano 
39 wiościan. Jednocześ: ie od: a- 

no pod sąd wszystkich członków 
„sie sowietów* wsi: Wysoczan- 
ki, Gorodocze, Suiasy oraz cały 
szereg przewodniczący.h w in- 
nych „sielsowietach" okręgu wi- 
tebskiego. 

SOWIETY NIE WYKONAŁY ZO- 
BOwiĄZAN HANOLOWYCH WO 

BEC LOTWY. 

RYGA, 8 I. r'at. Na wczorajszem 
posiedzeniu komisji do spraw handlu 
zagraniczaego Omawiano kwestję, w 
jakim stopniu Rosja sowiecka wywią- 
zała się z wziętych na siebie w za- 
wartym z Łotwą traktacie zobowią- 
zań. Dzienniki donoszą, że w dysku- 
sji ujawniło się, iż Rosja sowiecka 
faktycznie zobowiązań traktatowych 
nie wypełniła. Niektórzy przedstawi- 
ciele handlu i przemysłu wyrazili po- 
gląd, że konieczne jest formalne stwie 
rdzenie faktu niewypełnienia umowy, 
a zarazem zażądanie od Rosji, aby 
dostarczyła w bieżącym roku zamó- 
wień na sumę niewykorzystaną w 
roku ubiegłym, oprócz zamówień te- 
gorocznych w kwocie 40 miljonów ła- 
tów. Pozatem przemysłowcy łotewscy 
uskarżają się, że sowieckie przedsta: 
wicielstwo hanalowe żąda zbyt dłu- 
gich terminów kredytu (do 9 miesię- 
cy). Przemysł nie może zadośćuczy: 
nić tego rodzaju wymaganiom, ponie- 
waż instytucje kredytowe — zwłaszcza 
gdy chodzi o zamówienia sowieckie 
—odmawiają udzielania kredytów na 
tak długie terminy. 

CO PISZE PRASA ŁOTEWSKA O LITEW- 
SKO - ŁOTEWSKIM UKŁADZIE HANDLO- 

WYM. 
„Socialdemokrats" przypomina, że jeszcze 
przed Świętami w ministerstwie spraw za 
granicznych otrzymano litewski projekt ło- 
tewsko - litewskiego układu handlowego. 
Projektu tego jednak dotychczas jeszcze nie 
rozważano. „Socialdemokrats'* oburza się na 
podobne zwiekanie i zapytuje: „Czyżby dla 
ministerstwa spraw zegranicznych byłoby 
aż tak obojętne uregulowanie stosunków go- 
spodarczych z Litwą?“. „Socialdemokrat“ 
uważa, iż podobna polityka niczem nie da się 
usprawiedliwić. 

Zupełnie inaczej ocenia sytuację „Latvis“ 
Oświadcza on, że rokowania handlowe z Li- 
twą nie miały powodzenia, ponieważ od- 
powłedź Mitwy na łotewską propozycję nie 
daje możności rozstrzygnięcia albo chocia- 
żby posunięcia naprzód rozstrzygnięcia naj- 
ważniejszych kwestyj. W litewskim projek- 
cie niema ani słowa o klauzuli bałtyckiej. 
Podczas gdy Łotwa chce możliwie szerzej 
współpracy ekonomicznej projekt litewski 
dąży do legalizacji obecnego położenia, o- 
graniczającego naturalne potrzeby gospodar- 
cze. Profekt litewski nie uznaje również kla- 
uzuli sowieckiej, chociaż figuruje ona we 
wszystkich układach łotewskich. Na tej pod- 
stawie „Latvis* wątpi, czy w najbliższej 
przyszłości uda się podpisać układ. 

LOTNICY ŁOTEWSCY W KOWNIE. 

KOWNO. 8.1. (PAT). Dziś rano przy- 
byli trzej lotnicy łotewscy na czele z podpułk. 
Preditsem. Lotnicy łotewscy złożyli wizy- 
ty szefowi szt. gen. Plechawicziusowi i sze- 
fowi lotnictwa Pundziewiczowi. Jutro za- 
znajomią się oni ze stanem lotnictwa litew- 
skiego. 

WAGON MIKOŁAJA II DLA PREZY- 

DENTA LOEBEGO. > 

RYGA, 8.1. PAT. Dyrekcja łotewskich 
kolei żelaznych ma wysłać 9 stycznia na 
spotkanie powracającego prezydenta Loebe- 
go wagon salonowy, należący niegdyś do 
Rosji carskiej, w którym Mikołaj [l podpi- 
sał w roku 1917 akt abdykacji. 

BUDŻET ŁOTWY 

RYGA, 8.1. PAT. Gabinet mini- 
strów zatwierdził ostatecznie projekt 
budżetu państwowego na rok 1929,30. 
Budżet ten został zbilansowany na 
wysokości 162,9 milj. łatów. Najwięk- 
szą pozycją rozchodową w budżecie 
stanowi ministerstwo oświaty —18 mili. 
łatów i ministerstwa spraw wojsko- 
wych—33 mili. 

SENSACYJNY PROCES W MIŃSZCZYŹNIE 

Z Mińska donoszą: sąd najwyższy BSSR 
zatwierdził akt oskarżenia przeciwko robo- 
tnikom oskarżonym o ekscesy antysemickie 
na fabryce „Październik. Rozprawa odbę- 
dzie się w Mińsku 15-go stycznia. Budzi ona 
olbrzymie zainteresowanie ze wzgiędu na tło 
sprawy. Dodać nałeży że większość oskar- 
żonych o znęcaniu się nad robotnicą Żydów- 
ką Barnej naležata do partji komunistycznej 
zajmując czołowe miejsca stanowiska w miej 
scowej organizacji partyjnej i zawodowej. 

Oskarżenie publiczne popierać będzie prof 
RE prezydent Białoruskiej Akademii 
Nauk. 

  

  

  

Nowy ambasador Niemtee w Moskwie 
Wręczenie listów uwierzytelni jących. - Von Dircksen bę- 

dzie kontynuował politykę Brockdorfa Ranzau. 
MOSKWA. 8.1. PAT. Kalinin przyjął ambasadora niemieckie- 

go von Dircksena, który wręczył mu swe listy uwierzytelniają- 
ce. Prezes komitetu wykonawczego Z. 5. 5. R. i ambasador nie- 
miecki podkreślili w wygłoszonych przy tej okazji przemówie- 
niach, że stosunki niemiecko-sowieckie, rozwijające się zgodnie 
z zasadami traktatu w Rapailo i skonsolidowane przez szereg 
późniejszych traktatów politycznych i gospodarczych, oparte są 
na podstawie niewzruszalnej. Ambasador niemiecki oświadczył, 
że starać się będzie wypełniać powierzone mu zadania w tym 
RR auchu, co jego zmarły poprzednik hr. ziockdori 
anzau. 

lugosiawja cieszy się Z powodu decyzji króla 
BIAŁO GRÓD. 8. 1. (PAT). Agencja Avala donosi, że do pałacu królew- 

skiego i prezydjum rady ministrów napływają w dalzym ciągu liczne depesze 
wyrażające wdzięczność i radość narodu z powodu decyzji króla. Wiadotności, 
nadchodzące z Lublany, Mariboru, Sarajewa, Szybieniku i innych miast, gło- 
szą, że zmiana ustroju przyjęta została z niekłamanym entuzjazmem przez lud- 
ność i wszystkie środowiska, które widzą w utworzeniu nowego rządu począ- 
tek nowej ery. W wielu miejscowościach odbyły się samorzutne maniiestacje, 
w czasie których król był przedmiotem gorących owacyj. Dzienniki zagrzeb- 
skie w dalszym ciągu poświęcają dłuższe artykuły ostatnim wypadkom, dając 
wyraz ogólnemu _ zadowoleniu. 

Opini. Włoch © wydarzeniach w Belgradzie 
RZYM. 8.1. (PAT). Prasa włoska podaje obszerne informacje z kroni- 

ki politycznej Jugosławji, zaznaczając że dyktatura królewska jest ostatnią 
próbą ratunku zagrożonego ustroju wewnętrznego w Jugosławji. Nowy gabi- 
net uważany jest za rząd wojskowy, choć jest w nim wiele osobistości cywil- 
nych. Niektóre dzienniki podkreślają, że jeszcze jeden parlament wykazał nie- 
zdolność załatwienia istotnie ważnych zagadnień państwowych. „Giornale 
d'ltalia'* podkreśla, że pierwsza faza kryzysu oznacza sukces Chorwatów, ale 
dotychczas nie jest to jeszcze zwycięstwo istotne. Problemat, jaki należy roz- 
wiązać, to nowa konstytucja. Problemat ten przeniósł się obecnie do pałacu 
królewskiego. Inne dzienniki zadają sobie pytanie, czy zwycięży centralistycz- 
ny serbski system bezwzględny czy też uda się jakiś kompromis federacyjny, 
podkreślając że po 10 łatach kryzysu obecny wykazał bankructwo systemu 
państwa jugosłowiańskiego. 

„ławiesija” s komunikacie kowieńskim 
Sewiety życzą sobie przyłączenia Rumunji do paktu, 
MOSKWA. 8. 1. (PAT). „Izwiestja" wskazują w swym przeglądzie międzynarodo- 

wym wydarzeń że urzędowy komunikat rumuński wydany w związku k ostatnią pro- 
pozycją sowiec iką w sprawie paktu Kelloga wywarł dziwne wrażenie. 

Nikt nie miał zamiaru zaprzeczania faktu nie otrzymania przez Rumunję propozy- 
cji skierowanej przez ZSSR bezpośrednio do Polski i Litwy. Komunikat rumuński pomija 
milczeniem stronę polityczną tej sprawy, podczas gdy w nocie Litwinowa i w wyjaś- 
nieniach, które udzielone zostały rządowi polskiemu ten moment polityczny był całko- 
wicie uwydatniony. 

W. wyjaśnieniach tych ustalone było z zupełną jasnością, że sprawa przyłączenia 
się Rumunji do zaproponowanego protokółu zależy wyłącznie od dobrej woli rządu ru- 
muńskiego. Paragraf 4 projektu protokółu daje Rumunji całkowitą możność przystąpie- 
nia do niego. 

Tymczasem rząd rumuński w swym komunikacie i prasa rumuńska w dałszym cią- 
gu nie zauważają tej okoliczności i starają się stwierdzić, że brak bezpośredniej propozy- 
cji, skierowanej do Rumunji oznacza jej wykluczenie z grona krajów, mogących w Celu 
pacyfikacji Europy Wschodniej przyłączyć się do propozycji sowieckiej. Zamiast wy- 
najdywania wszelkiego rodzaju kombinacyj celem wykrycia powodów, uniemożliwiają- 
cych rządowi sowłeckiemu bezpośrednie zwrócenie się do Rumunji — piszą „Izwiestja“ 
prasa atakująca pokojową propozycję ZSSR postąpiła znacznie poprawniej, wyjaśniając 
swym czytelnikom, że ZSSR, nie utrzymujący z Rumunją stosunków dyplomatycznych 
iinnych, lecz prowadzący z nią poważny spór terytorjalny, nie uznał za stosowne zwra- 
cać się z tą propozycją bezpośrednio do Rumunji. Pokojowe stanowisko ZSSR jest do- 
statecznie stwierdzone przez zgodę jego na przyłączenie się Rumunji do protokółu, po- 
mimo istnienia wspomnianego powyżej sporu terytorjalnego. | 

s : > с 
Bstonja wobec prepezycji Sowietūw 

` głos „Wsba Maa*. 
TALLIN. 8.1. (PAT). Organ estoński partji pracy „Waba Maa", kontentując no- 

tę Litwinowa, stwierdza między innemi że stanowisko Estonji w stosunku do paktu Kel- 
loga, jest identyczne ze stanowiskiem innych państw bałtyckich. Podkreślając, że nota 
Litwińowa skierowana by ła jedynie do rządów polskiego i litewskiego ze względu na 
to, że Łotwa, Estonja i Finlandja dotychczas formalnie nie przystąpiły do paktu, dzien- 
nik przypomina, że Estonja i Łotwa już przedtem zadeklarowały, że zolidaryzują się z 
paktem Kelloga. Przyszłość pokaże, dlaczego Litwa w sprawie paktu Kelloga obrała ta- 

ka kręta droge. La kal ii kei 

Aiera posła Tuki 
PRAGA. 8.1. PAT. Przesłuchiwanie deputowanego Tuki zostało już za- 

kończone. Wkrótce ma Się rozpocząć przesłuchiwanie świadków, których licz- 
ba wynosi około 90 osób. „Przger Presse* donosi, że w Bratysławie mówi się, 
jakoby działalność Tuki zmierzała z jednej strony w kierunku odłączenia Sło- 
wacczyzny do państwa, z drugiej zaś strony w kierunku przyłączenia jej do 
Węgier. W tym celu miał Tuka około 150 współpracowników, głównie byłych 
tficerów, którzy wyko iywali jego polecenia. Tuka miał przygotowany plan 
obsadzenia słowacko-morawski:j granicy na wypadek sztucznie wywołanego 
powstania i plan utrzymania tej granicy przeciw wojskom czeskim, aż do na- 
dejścia posiłków z Węgier Przeważnie jednak zajmował się Tuka szp': gost- 
wem. W tym celu miał w Wiedniu specjalne biuro szpiegowskie, prowadzone 
przez węgierskiego pułkownika. biuro to było finansowane przez źródła wę- <7 Znowu walki w Afganistanie. 

WIEDEN, 8.1. PAT. United Press donosi z Kabulu, że obecnie zno- 
wu podjęte zostały kroki nieprzyjacielskie między afgańskiemi wojskami 
rządowemi a powstańcami. Jak słychać, powstańcy mieli obsadzić fort, 
znajdujący się wpobliżu Kabulu, Król Amanullah zgodzi się prawdopo- 
dobnie na ograniczenie swych reform, jednakże kategorycznie odrzucił on 
żądanie, aby przeprowadził rozwód ze swoją żoną, 

Dalsza poprawa zdrowia króla Jerzego 
LONDYN, 8.1. PAT. Pogląd na stan zdrowia króla staje się coraz 

bardziej optymistyczny. Do pewnego stopnia pogląd ten podzielają sami 
lekarze, z tem jednak zastrzeżeniem, że dopóki chory nie odzyska nie- 
zbędnych sił do dalszej trudnej walki z chorobą, nie można mieć bez- 
względnej pewności, że choroba opanowana została całkowicie. Dzisiaj ra- 
no nie ogłoszono biuletynu o stanie zdrowia króla, co już -samo przez 
Się uważane jest za objaw pomyślny. 

Spisek polityczny w Korei i 
WIEDEŃ. 8. 1. (PAT). jak podaje prasa z Tokio, w Soeuł na Korei policja į $ 

ska wykryła nowy spisek polityczny. Pomiędzy aresztowanemi dotychczas 122 o: mi 
znajduje się także kilku obywateli rosyjskich, którzy uprawiali propagandę komunisty- 
czną w armji japońskiej. 

Nowy rekord lofniczy 
150 godzin 46 minut w p wietrzu. 

LOS ANGELOS, 8 I. Pat. Amerykański jednopłatowiec „Question Mark*, 
który rozpoczął ostatnio rekordowy lot nad %alifor'ją, wylądował tu o godzi- 
nie 12 m. 15, przebywszy w powietrzu 150 godzin 46 minut. weaług wiadomo- 
$ci z Waszyngtonu, szef biura aerouautycznego marynarki wyraził zdanie, że 
po locie „Question Mark", podróż samolotem dookoła świata leży w dziedzi- 
nie możliwości. 

„Milion osób chorych na grypę - 
BERLIN. 8,1. PAT. Według doniesień dzienników na grypę choruje 

obecnie w żerlinie około miljona osób. 

ków. Otóż odosobnioną i daleką od ży- 

cia kolonię, zamkniętą, tworzą naszem 

zdaniem, nie rozległe wsie litewskie, 

ale właśnie ta grupa inteligencji litew- 
skiej, która pismo „Vil. Rytojus* wy- 
daje, ew. redaguje. 

l tak jest. Można się odnosić do 

czegoś negatywnie, można pozytywnie, 

można zwalczać pewne posunięcia czy 

pewną politykę, można dać wyraz swo 

jej większości, swojej siły, taką czy 
inną droga. ale siedzenie z założonemi 
rękami z wiecznem „bojkotem“ na u- 

« stach, czy to w sprawie kulturalnej, ko- 
ścielnej, samorządowej, oświatowej, po 
litycznej, wyborczej i t.d. i t.d. nie mó- 
wiąc już o ściśle państwowej nie po- 
dobna inaczej nazwać jak usuwaniem 
się od życia w kąt najdalszy.. Pod tym 
względem taktyka grupy litewskiej nie 
ma sobie podobnej. Nie robią tego ani 
Żydzi, 'ani Białorusini, ani Rosjanie, ani 

żadne inne narodowości do Tatarów i 

Karaimów włącznie, Wileńszczyznę za- 

mieszkujących. . Nic zatem dziwnego, 

że o Litwinach w Wilnie nic a nic prze 
ciętny mieszkaniec nie wie. Jeżeli we- 
dług urzędowej statystyki ilość miesz- 
kańców narodowości litewskiej wynosi 
2 proc. to możemy śmiało powiedzieć 
że uzewnętrznienie życia litewskiego w 
Wilnie odpowiada 1/2 procentowi. 
Tem gorzej zaś jest, jeżeli, jak twier- 
dzi „Vil. Varpas“ statystyka urzędowa 
nie odpowiada prawdzie... 

W takiej sytuacji nie może być mo- 
wy o żadnej obopólnej wymianie myśli, 

poglądów, zbliżeń. Uwagi te czynimy 
nie dlatego ażeby wykazać jak trudne 

jest pomiędzy nami, synami jednej zie- 
mi porozumienie. do czego właściwie 
obydwie strony dążyć powinny. 

W odpowiedzi na to pisze jeden z 

luminarzy nacjonalistycznego ruchu li- 

tewsk. w Wilnie, że prasa i praca litew 
ska w Wilnie ma swój ściśle ograniczo 
ny i wytknięty cel: „położenie Wileń- 
szczyzny i życie miejscowe'. Rozumie- 

my chyba pod tem obronę szkolnictwa, 
kultury i td. jest to bardzo szczytne i 

chwalebne zadanie, ale zdawałoby się, 

że gdzie, jak gdzie, ale właśnie w Wil- 

nie kwitnąć powinna głębsza i poważ- 
ra myśl bez względu na różnice prze- 

konań. Ongiś ta myśl promieniowała 
na całe terytorium b. W. Księstwa Li- 

tewskiego. Dziś widzimy wysiłki w 

tym kierunku, ale ... tylko nie ze strony 
miejscowej prasy litewskiej, która zgó- 

ry żyruje każde posunięcie rządu ko- 
wieńskiego, niezależnie od jego progra 

mu politycznego, zarówno w wewnę- 

trznej jak zewnętrznej polityce. 
„Vil. Varpas“ nazywa „Slowo“ kil- 

kakrotnie organem „wynarodowionych 
ziemian'*' i szlachty. Zarzut ten jest nie 
rzeczowy..  Różnimy się od dzisiej- 
szych nacjonalistów litewskich głów- 

nie tem iż ci ostatni twierdzą że nie roz 
strzygniętą jest tylko „sprawa Wilna” 
my zaś twierdzimy, że nie rozstrzygnię- 
tą jest definicja słowa „Litwa”, nie roz- 

strzygnięte są jej granice, nie rozstrzy- 
gnięta jest sprawa sukcesji Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Dopóki to nie 

nastąpi zarzut „wynarodowienia' jest 
zarzutem przedwczesnym. m. 

—————>—— 

Kronika felegraficzna, 
— Prefekt Antibes złożył ro- 

dzinie wielkiego księcia Mikołaja Mi- 
kołajewicza kondolencję w imieniu 
prezydenta Doumergue'a irządu fran- 
cuskiego oraz zawiadomił, że mar- 
szalek Petain wyznaczony został ja- 
ko oficjalny delegat na uroczystości 
pogrzebowe. 

— Fundusz pomocy górnikom 
zagłębi węglowych, dotkniętych kryzy- 
sem gospodarczym, zbierany przez 
lorda majora Londynu wyniesie oko- 
ło pół miljona f. st. Prócz tego na 
cele funduszu nadesłano wiele tonn 
odzieży. Szereg firm i instytucyj zło- 
żyło dary w naturze, reprezentujące 
wartość co najmniej 10 tys. f. st. 

Banda składająca się z 30 
osób napadła na małej stacji kole- 
jowej niedaleko od Nankinu na po- 
ciąg, steroryzowała straż wojskową i 
ograbiła podróżnych. Włądze natych- 
miast zarządziły pościg za zbiegłymi 
bandytami. ч 

— Sprawca zabėjstwa ks. Са- 
ravadossiego, Włoch  Bartomolei 
skazany został na 6 miesięcy wię- 
zienia.
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ECHA KRAJOWE 
WOJSTOM pow. Wilejski. 

— Uwadze Kuratorjum. Podając poniżej 
opis spotkania Nowego Roku w domie ludo- 
»ym w Wojstomiu, uprzejmie prosimy o 
umieszczenie tegoż na łamach „,Słor'v* po- 
nieważ sprawa ta nie cierpi zwłoki i jest bar- 
dzo poważną. 

My wszyscy, którzy skupiamy się w do- 
mie ludowym, postanowiliśmy aby w wigilję 
.iowego Roku urządzić uroczystość spotka- 
nia tegoż. Na ten cel ustanowiliśmy składkę 
dla mężczyzn 1 zł. a dla niewiast 50 gr. do 
składki należała wszystka młodzież skupia- 
jąca się w domu ludowym gospodarze star- 
si, miejscowa straż pożarna, częsc mliejsco= 
wej inteligencji i część członków miejsco- 
wego związku strzeleckiego, reszta zaś 
strzelców na czele ze swym komendantem p. 
Padeuszem Ciochem który jest kierownikiem 
miejswoej szkoły powszechnej, pomimo iż 
proponowano im aby wspólnie z nami spę- 
Ча ten uroczysty wieczór — nie zechcieli 
należeć do składki. Składkę złożyło 78 osób 
co wyniosło 59 zł. Za te pieniąuze sprowa- 
dzono 16 fiaszek wina, pierników i cukżer- 
ków. O godzinie 7 wiecz wszyscy się zebrali 
i rozpoczęto uroczystość zabawą taneczną, 
o godzinie 9 zjawia się na salę przebrany 
stary Rok, który całej zabawie przewodni 
czył. W tymże czasie otwierają się drzwi i 
wchodzą na salę strzelcy którzy do składki 
nie należeli w czapkach z paskiem pod brodą 
jakby służbowo, wówczas my wszyscy, obe- 
cni na sali poprosiliśmy p. Jana Łosia (miej- 
scowy nauczyciel) kierownika domu ludowe- 
go aby był łaskaw wyprosić . tych którzy 
składki nie opłacili, wtedy p. Łoś przeprowa- 
dził kontrolę i tych którzy składki nie opła 
cili wyproszono z sali. O godzinie 11 przysz- 
li do dumu ludowego ks. proboszcz Moczul- 
ski i ks. wikary Zawistowski „których po- 
prosiliśmy aby razem z nami spędzili ten 
uroczysty wieczór, jak przystoi na katolików 
i ludzi. Ks. proboszcz ubrany w szaty litur- 
giczne chciał już zaczynać modlitwę przy 
ołtarzu który urządziliśmy w domu ludowym 
i już wszyscy przygotowali się aby podzię- 
kować Bogu że pozwolił nam przeżyć szczę- 
śliwie Rok stary a doczekać się Nowego, gdy 
na salę wpada p. Cioch pijany i zwraca się 
głosem podnieconym do p. Łosia, jakim pra- 
wem wypędzono strezlców z domu ludowego 
Pan Łoś odpowiedział mu że wyproszono z 
sali tych którzy nie opłacili składki, panu 
Ciochowi tego nie wystarczyło i zaczął bar- 
dziej jeszcze krzyczeć, wówczas p. Łoś po- 
wiedział temu panu że jest pijany wobec cze 
go niech idzie spać i nieprzeszkadza nam po- 
modlić się a w tej chwili ks. proboszcz za- 
czął litanję. Pana Ciocha to nie otrzeźwiło, 
ale nadal się awanturował, i przeszkadzał w 
«modlitwie. Zapytujemy czy wychowawca na- 

szych dzieci ma prawo prz ychodzić do do- 
mu ludowego pijany i swoim niegodnem po- 
stępowaniem ubliżać nie tylko nam ale na- 
wet Bogu? : 

Po modlitwie i przemówieniu ks. probo- 
szcza zjawił się na sali przebrany Rok Nowy, 
który złożył wszystkim życzenia a potem 
wypędził za drzwi Rok stary, a potem prze- 
mawiał p. Łoś i w krótkich a z serca pły- 
nących słowach złożył nam życzenia, za któ- 
re mu serdecznie podziękowaliśmy, ponie- 
waż jest to człowiek który ukochał nas sza- 
rych i ciemnych ludzi i pracuję dla nas nie 
szczędząc swego zdrowia. Gdy p. Łoś skoń- 
czył, chcieliśmy powitać Nowy Rok przy 
wspólnej szklance wina, lecz p. Cioch znowu 
nam przeszkodził, bo będąc pijany zaczął 
krzyczeć, ja jestem kierownikiem szkoły 
kierownikiem kursów wieczorowych i komen 
dantem strzelców a więc mię music!” słuchać 
Lecz młodzież a nawet strzelcy zaczęli się 
śmiać mówiąc, że chociaż pan jesteś kierow 
nikiem 3 razy to nigdy pana nie widzimy, a 
jeżeli widzimy to pijanego, a więc pan na- 
uczy, ale tylko złego. Pan Cioch widać że 
niema żadnej ambicji bo dalej krzyczał i 
chciał wszystkich przekrzyczeć nareszcie już 
to wszystko wyprowadziło nas z równowagi 
postanowiliśmy jeżeli sam dobrowo! ie nie 

opuści sam, wyprowadzić go, otóż gospodarz 
Tryzne Wincenty powiada mu że pan kte- 
rownik jest pijany więc dobrze zrobi jżeli 
sobie pójdzie. Na te słowa p. uioch wsuwa 
rękę do kieszeni jakby chciał straszyć rewol- 
werem i krzyczy uciekaj bo będzie źle, lecz 
widzi że wszystkich swoim postępowaniem 
oburzył i że to może dla niego zle się skoń- 
czyć opuścił salę. Gdy p. Cioch wyszedł za- 
bawa dalej trwała, wszyscy ze szklanką wina 
w ręku i przy piosence Filatetówp owitali No 
wy Rok a później dalej trwały tańce. Pan 
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Zdjęcia filmowe będą dokonywane przy najnowszych lampach f. PHILIPSA. 

KWIATY NA UGORZE 
Jakie kwiaty? Na jakim ugorze? 
O momencik cierpliwości popro- 

szę. Wszystko się możliwie szybko 
wyjaśni. Odcinek w gazecie, to wszak 
zupełnie jak widowisko normalne w 
teatrze? Nie może trwać do białego 
dnia. Odciaek też nolens volens 
nie może poza ramy dziennika wy- 
skoczyć. 

Rzeczą tedy jest charakterystycz- 
mą, że my na Litwie (w dawnem, na- 
prawdę regjonalnem  rozumie- 
niu) najmniej ze wszystkich dzielnic 
Ojczyzny naszej znamy Wielkopolskę. 
Jluż to z pośród naszych „krajanów*, 
doskonale znających np. Kraków, 
choćby tylko było kiedykolwiek nad 
Gopłem, w Kruszwicy, u grobowca 
św. Wojciecha w katedrze gnieznień- 
skiej... u „kolebki* Narodu Polskie- 
go? Któż z nas, w przedwojennych 
czasach, jadąc zagranicę przez Berlin, 
zatrzymał się kiedy umyślnie w 
Poznaniu dla zapoznania się z mia- 
stem i tamtejszymi ludźmi? 

A i dziś jeszcze... 

Dość, że strony Poznańskie nie 
mają jakoś daru interesowania nas, 
ludzi tutejszych. Žywimy dla nich 
wielki respekt. Powtarzamy chętnie i 
całą gębą: „Lud w Poznańskiem! Ho, 
ho! Co za lua! Jaki lud! Jeszcze 
przez księdza Wawrzyniaka zaprawia- 
ny przeznakomicie do ciężkiej walki 
o byt—no, i przez samych Niemców. 
A ziemiaństwo? Kwiat ziemiaństwa 
polskiego. A kultura rolna! Ucho u 
nas o takiej nie słyszało, oko nie wi- 
działo. A cnoty obywatelskie! A do- 
stojeństwo narodowe!" 

. Wszystko to się u nas mówii 
powtarza a znajomości Poznańskiego, 

Jicch zaś zupełnie inaczej witał Nowy Rok, 
bo zebrał swoich strzeicow a było ich tylko 
6 i to dzieci po lat 15, 16, bo starsi i po- 
rządni strzelcy pozostań w domu ludowym 
poprowadził ich na cmentarz i tam upoił 
wódką a gdy wracali z powrotem już zuj/eł- 
nie pijani przed domem ludowym wznieśli 
okrzyk na cześć p. Marszałka Fiłsudskiego i 
„Precz z endekami'. Wówczas wszyscy obe- 
cni w domu ludowym powstali i odśpiewali 
„Jeszcze Polska nie zginęła” a potem wznie- 
ši okrzyk na cześć Polski , następnie na 
cześć p. Prezydenta Rzplitej i na cześć Pana 
Marszałka Piłsudskiego. Okrzyki te giepły- 
nęły z pijanych ust, a z serc gorących któ- 
re szanują i miłują Ojczyznę 1 jej najwyż- 
szych dostojników w osobach Pana Vrezy- 
denta i ukochanego przez lud Marszałka 
Piłsudskiego. 

Teraz zapytujemy czy my którzy jesteś- 
my religijni i że do boga modlimy się — 
mamy być nazywani endekami? Dalej zapy- 
tujemy czy Kuratorjum wie o tem że pan 
Cioch który strzelał wspólnie z byłym wój- 
tem gminy p. Tołłoczką do portretów królów 
polskich i do krzyża Świętego, który uczy 
naszą młodzież pić wódkę i jest bezbożni- 
kiem jest u nas kierownikiem szkoły i wycho- 
wawcą naszych dzieci? 

O tem wszystkiem donosiliśmy kiika razy 
Inspektorowi Szkolnemu w Wilejce a nawet 
pokazywaliśmy mu obrazy postrzelane, pan 
Inspektor puścił to mimo uszu a pan Cioch 
dalej uczy naszych dzieci. 

Otóż teraz widząc że nie mamy znikąd 
ratunku postanowiiuśmy o tem wszystkiem 
donieść opinji publicznej i wystosować po- 
danie do p. Ministra WR i OP. 

W. imieniu gospodarzy starszych: 
W. 1ryzna Į. Rachowsinek, Jan Nar- 
kuć, K. Kozakiewicz, K. Piszczako, U. 
Gonczarow, A. Tryzna, j. Czajkowski. 

W imieniu młodzieży: 
Kochański Stanisław, Stefan Tryzna, 
A. Kisielewicz, Walenty Czajkowski, 
Jan Poszarowca, Piotr Juczukiwicz. 

KRÓLEWSZCZYZNA. 

Z Sowieckiego raju naszego pogranicza 
Głód u progu naszego państwa w białoru- 
skim raju bolszewickim nie n rty daje się 
ludności we znaki. Stale słychać o pojawieniu 
się na naszej stronie. zgłodniałych obywateli 
panstwa komunistycznego — а opowiadanie 
jednego z nich chciałbym czytelnikom zako- 
munikować. Otóż całe nasze pogranicze sta- 
nowiące dawniejszy powiat Lepeiski przecho 
dzi przez klęskowy rok nieurodzaju. Okoli- 
ce Kublicz, Uszacza, Woronecza ziemie z na- 
tury dobre „wskutek fatalnych warunków 
gospodarki sowieckiej nie mogą w roku bie- 
żącym przeżywić mieszkańców, którzy chle- 
ba żytniego nie widzieli już od szeregu mie- 
sięcy zastępując go wypiekami surogatu 
składającego się z wyki mielonej z kapu- 
stą. Rząd sowiecki obiecuje żyto dostarczyć 
z Syberji, ale na obietnicy się kończy i nikt 
już w te obietnice nie wierzy. Kościoły po- 
kasowano, księży powywożono, tak iż lud- 
ność katolicka w czasie swiąt bieżąc ych nie 
miała opłatka, aby się przy stole wigilijnym 
podzielić. Uprawa roli spadła na najniższy 

      

poziom. O pługach zapomniano, zastępując . 
sochą, która jedna często obsługuje kilku 
sąsiadów. Gospodarz, który ma cztery dzie- 
sięciny ziemi koło Uszacza przy trakcie do 
Lepla, a który przed wojną prowadził tak 
zwane kulturalne gospodarstwo popierane 

1 mia two, nie ma' konia. pługa — a 
bronę zastępuje — najprymitywniejszą dre- 
winien, ziuwi0uą Z Sęanuw juuiówego агле- 

wa! Gdy mu żona przed rokiem zachorowa- 
ła na wrzód w gardle i trzeba było sprowa- 
dzić doktora, to przez cztery dni jezdził, aż 
go znalazł. Charakterystyczną rzeczą w Opo- 
wiadaniach jest to, iż całą winę przypisuje 
się zmianie klimatu, która zdaniem obywateli 
sowieckich nastąpiła po wojnie, a na którą 
nikt jeszcze nie wynalazł środku zaradczego. 
Mniej więcej skarga daje się streścić w ten 
sposób: coś się u nas i w klimacie i w ziemi 
zmieniło, ale my sami jako naród ctemny nie 
możemy na to znaleźć rady. Nawozów sztucz 

a a przedewszystkiem superfosfatu. kie 
ry nazywają „popunei” nić ma, a ponieważ 
przed wojną dużo tego nawozu używali więc 
z westchnieniem o takim wspominają, mó- 
wiąc: „ot on by nam napewno dobrze zro- 

1“. Słowem bezradność kompletna i dużo 
wody upłynie nim rząd sowiecki wynajdzie 
sposób i drogę zaszczepienia kultury. Tak 
zwane sowieckie majątki kulturalne  fatal- 

  

karnawale, 12 stycznia 1929 roku 

nawet przeciętnej, jak niema, tak nie- 
ma. Ot, mało interesujące strony. 

Nie zlęknę się powiedzieć: dziwnie 
prozaiczny kraj. Jakiż może mieć 
urok (dla nas zawsze jeszcze choć 
gdzieś głęboko podszyt ch  niewy- 
wodną romantyką) jakiż może mieć 
urok kraj, gdzieby się... Trylogja 
Sienkiewicza żadną miarą, nigdy, prze- 
nigdy nie mogła była rozegrać! Gdzie 
Wyspiański nie byłby napisał jednego 
aktu, jednej sceny! 

Ach, mój Boże toć przecie gdy 
jesienią 1917 r. zainstalowywał się w 
Poznaniu „Zdrój'” z zamiarem rozbu- 
dzania w kraju gorącego życia umysa 
łowego, czytano w odezwie redakcji 
do społeczeństwa: „Dziwnie jałowy, 
kamienisty, bezpłodny jest ten grunt 
Poznański... Jakby klątwa jakaś za- 
wisła nad ugórami umysłowości na- 
szej wielkopolskiej... 

Czy dawniej lepiej bywało? Tak, 
między 1830 a 1850 rokiem. W róż- 
nych epokach wydawał grunt Poznań- 
ski istnych luminarzy bądź kultury, 
bądź obywatelskiego ducha —ale głów- 
nie, aby się tak wyrazić, na eksport. 
Myśmy np. otrzymali ze stron Po- 
znańskich obu Ś iadeckich. Klemens 
Janicki, Sebastjan Klonowicz, Kasper 
Mieskowski, Karol Libelt, Antoni Ma- 
łecki, etc. etc. nie są bynajmniej tak 
zrośnięci z Wielkopolską jak np. 
Mickiewicz, Syrokomla, Orzeszkowa z 
Litwą. Briickner stwierdza, że „z 
gruntu niepoetycka dzielnica Poznań- 
ska“, że „prozaiczny Poznan“ nie 
zdobył się na żadne imię, coby spro- 
stało gwiazdom dalszych dzielnic". 
Zawoła kto może: „Kasprowicz! 
Ogromny talent pisarski! Ktoś inny 
nie omieszka krzyknąć: „A... Przyby- 
szewski?“ 

Tak, tak, niezawodnie. 
nawet Kasprowicza, nawet 

Ale dzieła 
Przyby- 

SŁOWO 

Przed rewizją planu Dauesa 
BERLIN. 8.1. PAT. „Berliner Zeitung am Mittag* donosi, że ambasa- 

dor niemiecki w Paryżu von Hoesch złożył wczoraj na Quai D'Orsay 
dłuższą wizytę, poświęconą ogólnej dyskusji nad kwestją rewizji 
Dawesa i ewakuacji. Ambasador von Hoesch po rozmowie tej 

planu 

do Berlina. Ambasador osobiście ma poinformować ministra spraw zagra- 
nicznych o swych rokowaniach, prowadzonych w Sprawie odszkodowań 
przed zapadnięciem decyzji gabinetu w sprawie mianowania rzeczoznaw- 
ców niemieckich do komisji rzeczoznawcó w. 

Przed wznowieniem rokowań handlowych polsko-niemieckich 
Min. Hermes jedzie do Warszawy. 

BERLIN, 8 I. Pat. Przewodniczący delegacji do rokowań handlowych 
z Polską dr. Hermes opuścił w poniedziałek wieczorem Berlin udając się 
do Warszawy celem podjęcia rozmów z ministrem Twardowskim. 

Wyjechał czy nie wyjechał? 
ё BERLIN, 8 I. Pat. Wśród całej pozostałej prasy berlińskiej, jedynie 

dzisiejsza „Tagesztg.* twierdzi, że dr. Hermes nie odjechał do Warszawy, 
ponieważ jest chorv na grypę i że dopieró w najbliższych dniach ma za- 
miar udać się do Warszawy. 

Sprawa importu świń z Polski do Ausfrii 
„WIEDEN. 8.1. Sprawa ograniczeń dia impetu pclskihświń do 

Austrji przybiera postać coraz grcźniejszą dla interesów polskich. Dni- 
10 b. m. wchodzi w życie zwyżka ceł podnosząca cło na polską nieroga 
ciznę z 9 na 18 koron złotych. Pozatem według wiadomości z kół „Land 
bundu*, rząd austijacki jakoby. coraz ustepliwiej odnosił się do żądań 
stronnictwa agrarnegó, idących w kierunku wprowadzenia kontyngentu na 
polską nierogaciznę w ramach przywozu z r. 1927, co w porównaniu do 
obecnego wwozu ograniczyłoby przywóz z Polski do połowy. Odzywają 
się takze żądania, aby celem zmniejszenia przywozu stosować jaknajostrzej 
przepisy weterynaryjne. Sprawa ta ma być rozstrzygnięta w dniach naj- 
bliższych przez austrjacką radę ministrów, Prasa niezależna w dalszym 
ciągu piętnuje dzisiaj w ostrych słowach nacisk agrarjuszów, wskazując, 
iż ustępliwość rządu wobec niego groziłaby niesłychanemi konsekwencjami 
dla szerokich rzesz konsumentów austrjackich. Wubec tego zaś, że zamie- 
rzenia agrarjuszy godzą równocześnie w doniosłe interesy polskiego 
eksportu, spodziewana jest tutaj bardzo energiczna interwencja w tej spra- 
wie ze strony oficjalnych czynników polskich. 

Aktywizacja polityki włoskiej na Bałkanach 
WIEDEŃ, 8.1. PAT. Dzienniki donoszą z Aten, że włoski pods: kretarz 

stanu Grandi przybywa w najbliższą so otę do Aten, gdzie zabawi przez trzy 
dni, jako gość rządu grecki -go. Jak słychać, Grandi kontynuować będzie swe 
wysiłki w celu doprowadzenia do skutku układu grecko-tureckiego. 

bawiny śnieżne w Hiszpanii 
MADRYT. 8. 1. (PAT). Wielkie masy śniegu zablokowały całkowicie wąwóz Pa- 

jares, uniemożliwiając przejazd pociągów. Lawiny śnieżne uszkodziły znacznie 5 wagon. 
towarowych. 

Śmierć slynego menageura s8OrioweGa 
"2 NOWY YORK. 7, (PAT). Na Florydzie, po operacji ślepej kiszki zmarł najsłyn- 

niejszy amerykański impresarjo sportowy Ricard. Wiadomość ta wywołała wielkie wra- 

  

żenie w kołach bokserów, wśród których Ricard znany był jako organizator meczów, w 
«tórych brały udział setki tysięcy publiczności. Prasa podaje obszerne wiadomości o 
zmarłym, zapytując co się stanie z boksem amerykańskim wobec zgonu słynnego me- 
nageur'a. 

Kafasfrofa kolejową na sfanii Swisłncz 
WARSZAWA. 8.1. (PAT). Dnia 7 bm. w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, n astacji 

Swisłocz, pociąg towarowv. z powodu nieuwagi maszynisty, najechał na drugi pociąg. 
Wskutek zderzenia kilkanaście wagonów wykoleiło się, zatarasowując tory. Ruch pocią- 
gów towarowych na linji Wołkowysk - Czeremcha został całkowicie wstrzymany aż do 
czasu uporządkowania toru, zaś ruch osobowy odbywał się na tej linji z przesiadaniem 
na st. Swisłocz. Pociąg ratowniczy przybył na miejsce katastrofy z Wołkowyska w nie- 
długim czasie po wypadku. Z personelu kolejowego nikt nie poniósł szwanku. Na miej- 
sce wypadku przybyła komisja dyrekcyjna, która wszczęła śledztwo. 

Wisła pod Krakowem stanęła, 
KRAKÓW, 8.1. PAT Wskutek „ostrych mrozów Wisła pod Krakowem pokryła 

się powłoką lodu. 

R 

SA Dom 

nie są prowadzorte, a będąc oparte na biuro- 
kratyzmie i etatyzmie, są źródłem dla malwer 
sacji i nadużyć. Owsy np. w tym roku koło 
Kublicz posiano 15 czerwca starego stylu!-— 
gdyż nasiona na ten dzień ledwie przysłano 
z Połócka — który zuów dostał z opóźnie- 
niem z Witebska. I tak we wszystkiem np. 
aby kupić kół do wozu trzeba napisać 
szereg „bumag” nim zostaną wyasygnowane 
Ruch antyżydowski i nienawiść do żydów 
jest wielka — hamowano ich jednak terro- 
rem. W to, iż wrogiem chłopa jest kułak nikt 
nie włerzy — a cała nienawiść słuszna czy 
niesłuszna w głowach i sercach uciemiężo- 
nych wzbiera przeciwko Żydom. Trudno— 
muszą być winni. А. С. 

7 Dia prędkiego zaprowadzenia buchalterji (amerykanki) poszukujemy na- 

tychniest ZAGlnego samodzielnego kuchalfera, 
posada narazie chwilowa względnie w godzinach wieczorowych. Tylko 
pierwszorzędne oferty prosimy składać osobiście w godzinach biurowych, 

Handlowy Grams % Swiątkowski Wielka 53. 
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ORZECHOWA. 

REDUTA FILMOWA 
Związku zrtystów Sztuli Kinematograficznej w Wilnie. 

za najefektowniejsze kostjumy. Atelić filmowe na sali. 

4 ORKIESTRY. 

szewskiego nie wykazują silniejszych 
wpływów Środowisk rodzi: 
mych. Obaj rozwijali swoją działa!- 
ność przeważnie na innych ziemiach 
Polski: Kasprowicz we Wschodniej 
Galicji, Przybyszewski w Krakowie. 
Doszukiwać się trzeba w nich obu - 
Poznańczyka. 

A cóż dziś, w powojennych na- 
Szych czasach słychać na Poznańskim 
ugorze? Wyższa kultura umysłowa 
leży w Wielkopolsce odłogiem. Bilans 
tamtejszego Życia umysłowego — 
smutny przed wojną—dziś wykazuje 
tylko przewagę dobrobytu ekonomicz- 
nego nad wszelkim innym rozwojem. 
„Energja zbiorowa Poznania poszła 
w kierunku pracy organicznej..." 

Dr. Stefan Papće, autor wydanej 
świeżo w Poznaniu z datą już 1929-go 
roku, książki zatytułowanej „K wi a- 
ty na ugorze" (Rzecz o współ. 
czesnej kulturze Wielkopolski), daje 
folgę poglądowi, że „wszystko zapo- 
wiada nakoniec zmianę na lepsze" i 
że „tętno życia umysłowego i arty- 
stycznego w Wielkopolsce szybko ro- 
Śnie". Niemniej jednak sam dr. Pa- 
рёе, krytyk przenikliwy i wybornie 
stosunki w Poznańskiem znający, na- 
dał swej książce tytuł zbyt wiele mó- 
wiący aby... 

Mniejsza. Osobliwie nam, tak nie- 
słychanie mało znającym dzielnicę 
Polski odrodzonej grającą ogromną 
rolę w życiu naszem państwowem 
igospodarczem, wypada z ca- 
łą skwapliwością wprost rzucić śię na 
książkę d-ra Papće'go. 

Oto garść —niedocenianych, jak pi- 
sze autor—k w ia tó w zasługi i twór- 
czości wyrosłych ostatniemi czasy na 
wielkopolskim gruncie. Nie wszystkie, 
bynajmniej nie wszystkie kwiaty, któ: 
reby się uszczknąć dało! Na to auto- 

Zaproszenia można nabywać u p.p. Gospodyń i Gos 
Początek o godz. 22. 

rowi czasu a w książce miejsca nie 
starczyło. 

Jeżeli zaś dr. Papśe pominął nie- 
które kwiaty, to może też i dlatego, 
że chciał nam i „kwiatkow“ parę po- 
kazač... 

z 

„Cały plan pierwszy książki, o któ- 
rej mowa, zajmuje czcigodna postać 
Bernarda Chrzanowskiego, urodzone- 
go w.Wielkopolsce w 186! r. posła 
do parlamentu berlińskiego a w chwili 
zgonu kuratora Okręgu szkolnego 
Poznańskiego. On to, zwany popu- 
larnie „Chałubińskim. polskiego wy” 
brzeża” rozmiłował w niem Żerom- 
skiego i natchnął go do napisania 
„Wiatru od morza”. : 

Potomność— pisze Papće— postawi 
niezawodnie Chrzanowskiego w  ied- 
nym szeregu ze Stanisławem Staszi- 
cem, Karolem Marcinkowskim, Maksy- 
miljanem Jarkowskim i ks. Piotrem 
Wawrzyniakiem jako gorliwego krze- 
wiciela oświaty,  niezmordowanego 
działacza i gorącego patrjotę, który 
podsycał odporność przeciw uciskowi 
zaborcy i przygotowywał charaktery 
do służby w państwie polskiem. 

Nie może oczywiście braknąć na 
kartach książki nazwisk Kasprowicza 
i Przybyszewskiego—lecz są i takie 
jak całkiem u nas nieznane nazwisko 
„pieśniarza Wielkopolski" Romana 
Wilkanowicza („jest w Poznaniu po- 
stacią ogromnie popularną i lubia- 
ną”). Satyryk, humorysta - poeta. Je- 
go „Elegje“ —wyraža się dr. Papśe — 
były w latach wojny Światowej gło- 
sem Wielkopolski (Rozpro- 
szone po czasopismach nie zostały 
dotąd wydane). „Jedyny zbiorek wier- 
szy patrjotycznych zrodzonych  pod- 
czas wojny w Poznaniu" —nie ukazał 
się w książkowem wydaniu. 

wyjechał 

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI 
Wywiad agencji „Anglo - American'* u min. Zaleskiego. 

Minister Spraw Zagranicznych p. 
August Zaleski udzielił przedstawicie- 
iowi agencji prasowej: ,„Anglo - Ame 
rican Newspaper Service“ wywiadu, do 
tyczącego polityki zagranicznej oPlski. 

— jakie jest stanowisko Polski w 
sprawie Wilna? ——brzmiało pierwsze 
pytanie przedstawiciela agencji londyń 
skiej. 

— Polski punkt widzenia na kwe- 
stję wileńską jest zupełnie wyraźny i 
zdecydowany. Wilno jest miastem pol- 
skiem zarówno w swej kulturze jak i w 
składzie ludności. Litwini stanowią w 
Wilnie minimalny odsetek a mianowi- 
cie 2 proc. Polska uwaža kwestję wi- 
leńską za bezwzględnie przesądzoną i 
niewymagającą żadnych dodatkowych 
stypulacji międzynarodowych. 

— A jakie jest zapatrywanie rządu 
polskiego na sprawę granic polsko - 
niemieckich? 

— Rząd polski uważa obecną gra- 
nicę polska - niemiecką za granicę bez 
względnie stałą i nienaruszalną, stano- 
wiącą jedną z najważniejszych pod 
staw traktatu wersalskiego i powojen- 
nego układu sił. Wszelkie zakusy nie- 
mieckie na t.zw. „korytarz*. Polska 
zawsze odeprze. Należy przytem zau- 
ważyć, że argumentacja niemiecka, do- 
wodząca konieczności połączenia Prus 
Wschodnich z resztą Rzeszy, jest bez- 
przedmiotowa i nieszczera. Po pierw- 
sze bowiem komunikacja Prus Wscho- 
dnich z Rzeszą Niemiecką odbywa się 
bez jakichkolwiek trudności i nie stano 
wi hamulca gospodarczego; po drugie 
zaś jest rzeczą oczywistą, iż daleko 
ważniejsze być musi posiadanie dostę- 
pu do morza dla państwa 30-miljono- 
wego będącego w okresie rozwoju swo 
ich sił gospodarczych, jak Polska ani- 
żeli bezpośrednie graniczenie z resztą 
2-miljonowej prowincji Prus Wschod- 
nich z resztą Rzeszy Niemieckiej; po 
trzecie t. zw. „kurytarz* jest pod wzglę 
dem etnograficznym czysto polski. 

— Jakie jet. stanowisko rządu pol- 
skiego w sprawach mniejszości naro- 
dowych? 

— Polska w stosunku do ludności 
nie polskiej prowadzi politykę daleko 
idącej tolerancji. Te mniejszości któ- 
re w obrębie państwa polskiego zacho- 

_ wutją się lojalnie, cieszą się całkowitem 
poparciem rządu polskiego. 

— Jakie są główne wytyczne poli- 
tyki zagranicznej polskiej w stosunku 
do sąsiadów, 'a w szczególności do So- 
wietów? 

—-Przypuszczenia i twierdzenia nie 
których sfer politycznych, że Polska u- 
prawia politykę imperjalistyczną, są 
absolutnie nieprawdziwe. Polska nie 
posiada żadnych zakusów w stosunku 
do ziem obcych. Specjalnie pragnę 
podkreślić, że pogłoski jakoby Polska 
skłonna była wziąć nia siebie rolę awan 
gardy  antisowieckiej są najzupełniej 
błędne. Polska utrzymuje ze Związkiem 
sowieckim dobre stosunki sąsiedzkie i 
jakikolwiek front antisowiecki byłby 
sprzeczny z linją zasadniczą polityki 
naszej. Polska dąży do rozwoju stosun 
ków gospodarczych ze Związkiem so- 
wieckim i jeżeli do tej pory nie zawar- 
ła traktatu handlowego polsko - sowie- 
ckiego, to główne trudności leżą po 
stronie sowieckiej w systemie monopo- 
łu handlu zagranicznego. Mimo to jed- 
nak obrót towarowy między Polską a 
Sowietami wzrasta z roku na rok. 

— |Jak się układają stosunki polsko 
amerykańskie? 

Poza niezliczonemi atrakcjami artystycznemi: wybory Królowej Filmu, filmowanie pięknych nóżek, ponętnych uśmiechów, zalotnych spojrzeń. Konkurs zdecydowanie brzydkich mężczyzn. Drogocenne upominki 

podarzy oraz w Kasynie codziennie w godz. 12—2 i 6 -8. 

Znajdujemy też obszerną wiado- 
mość o Stanisławie Bąkowskim auto- 
rze wydanych w 1922 r. w Poznaniu 
„Rytmów wędrowca" — o poecie filo- 
zofie, u którego intelekt góruje nad 
uczuciem, myśl nad formą, refleksja 
nad obrazowością. Hart ducha, zdol- 
ność prężenia ramion wzwyż, znajdo- 
wanie szczęścia w przezwyciężaniu 
własnej słabości oraz przeciwieństw 
losu — oto główne cechy” poetyckiej 
indywidualności Bąkowskiego. Na 
wiosnę 1928 wydał powieść poetycką 
„Lotnik Niezłomny* w typie, jak przy- 
znaje dr. Papće, poematów z epoki 
romantyzmu. 

„Późną jesienią 1927 r. nad poznań- 
skim „ugorem* stanęła „Tęcza”, ty- 
godnik wielce ozdabny, którego re- 
dakcję objął od maja 1928 r. przy- 
były z Krakowa Emil Zegadtowicz. 
Zarówno jednak jako. kierownik  lite- 
racki miejskiego Teatru Polskiego w 
Poznania, jak i redaktor „Tęczy* Ze- 
gadłowicz — nie dopiął swego. Dla 
obu tych kwiatów okazał się „ugór” 
poznański mocno opornym. „Tęcza”, 
pisze dr. Papóe, zeszła powoli na po» 
ziom „nader rozpowszechnionych w 
Wielkopolsce rozmaitych niemieckich 
Familienblattow“. 

O! Ciężko byłoby nazwać to rzu- 
caniem kwiata do kwiata. Rychłej u- 
patrywalibyśmy: rzucenie kamuszka 
do ogródka z kwiatami. Nazwijmy 
zresztą „notatkę'* (dwudziestostronni- 
cową) o Zegadłowiczu w Poznaniu— 
kwiatkiem. : 

Lecz blednie on całkowicie wobec 
kapitalnego, trzeciego rozdziału w 
książce d-ra Papće'go (str. 71—112) 
poświęconego głośnej na całą Polskę 
sprawie przyznania w listopadzie 1927 
r. nagrody literackiej miasta 
Poznania, wynoszącej 10.000 zł. — 
Romanowi Dmowskiemu. Myśmy też 

w salonach Kasyna С rnizonowego 
ul Ad. Mickiewicza 13. 

. 

— (Co się tyczy stosunków Polski 
ze Stanami Zjednoczonemi A.P., to prze 
dewszystkiem istnieją ścisłe więzy go- 
spodarcze, które łączą Polskę z Amery- 
ką np. pożyczka stabilizacyjna, uzyska- 
na w Ameryce. Ale ponadto między Pol 
ską a Ameryką są stosunki inne. pole- 
gające na intelektualnem zbliżeniu. Co- 
raz więcej wybitnych przedstawicieli 
umysłowości amerykańskiej przybywa 
do Polski, a my ze swej strony również 
coraz liczniej wysyłamy Polaków dla 
zwiedzenia Ameryki. 

'Pakie ujmowanie najważniejszych 
zagadnień polityki zagranicznej Polski 
— dodaje od siebie „Anglo - American 
N. $.* — dowodzi, że państwo polskie 
stanowi i nadał stanowić będzie zdro- 
wy czynnik w rozwoju i odbudowie go- 
spodarczej świata. 

L LS i] 

Projekt raidu aerosan- 
kowego, 

W zimę, gdy Śnieg pokrywa całą 
Rosję, gdy olbrzymie przestrzenie 
przedstawiają jeden nieskalany biały 
obrus, gdy przez rzeki, strumyki i je 
ziora można przejeżdżać bez pomocy 
mostów i ppomów—w zimę každyby 
chętnie puścił się w podróż po dale- 
kich, nieskończonych białych  obsza- 
rach. Znane jest zamiłowanie Rosjan 
do szaleńczych jazd trojką, do tego 
pędu, do tego wichru mroźnego. Ale_ 
w dzisiejszych czasach najszybsze na- 
wet konie są tylko powolnemi żół- 
wiami w porównaniu z innemi Środ- 
kami lokomocji. 

W Sowietach zrozumiano tę po- 
irzebę inowacji i postanowiono ją 
wprowadzić. Zorganizowano towa- 
rzystwo, mające za zadanie rozpow-- 
szechniać aerosanki. Aerosanki jest 
to duże pudło, mogące pomieścić 
cztery, pięć osób, ustawione na trzech 
długich płozach; dwie z tyłu równo- 
ległe i jedaa na przodzie ruchoma, 
służąca za ster. Na tyle sanek jest 
przymocowane Śmigło. Motor niczem 
się nie różni od aeroplanowego. San- 
ki są lekkie, motor silny, opór sta- 
wiany przez Śnieg minimalny tak, że 
można osiągnąć wcale poważną szyb- 
kość. 3 

Obecnie Awtodor, będąc w posia- 
daniu paru aerosanek, zamierza zor- 
ganizować wielki raid: Moskwa— Jaro- 
sławl — Wiatka—Perm — Kazań -Niżni 
Nowgorod— Moskwa. Trasa ta, liczą 
ca 3000 klm., biegnie przeważnie pol- 
nemi drogami, poprzez wioski i ma: 
steczka i tylko około 6 0 kim, od- 
bedzie się szosą. Organizatorzy mają 
nadzieję, że raid ten odegra wielką 
rolę pod względem propagandowym. 
Nie wiemy, czy rzeczywiście tak bę-_ 
dzie, ale uczestnikom (a mają wyru- 
szyć aż cztery aerosanie) tej wyciecz- 
ki możemy szczerze zazdrościć: 3000 
klm. mknąć poprzez Śniegi —tożto ro- 
zkosz dopiero. į 
DUSIA TR TROSAI 

— Przyleciai bocian... Z Torunia 
donoszą: onegdaj nad Chojnicami w 
godzinach popołudniowych zaobser- 
wowano bociana, który widocznie spó- 
źniony swój odlot kontynuuje dopiero 
w styczniu. Bocian, przeleciawszy nad 

miastem, skierował się ku południowi. 
W związku z rzadkiem tem zjawiskiem 
ludzie przewidują wczesną wiosnę. 

SE 

2 

w „Slowie“ komentowali swojego cza- 
su ten dziwny fakt. Naraziliśmy się 
nawet na oburzenie 
cznych szefa Obozu Wielkiej Polski. Niestety, to „Ššwiete“ oburzenie nie 
starczyło za argumenty. 
„D-r Stefan Papėe należał do Ko- 

mitetu przyznającego nagrodę. Nikt 
lepiej od niego nie zna sprawy. Przy- 
pomina tedy jak p. Zygm. Wasilewski 
dał w „Kurjerze Poznańskim” sygnał 
do uwieńczenia literacką nagrodą... 

wielkiego polityka; jak zgóry wiedzia- 
no, że zważywszy na skład Komite- 
tu— przepadnie” np. Przybyszewski a 
laureatem zostanie apostoł: egoizmu 
narodowego; jak na posiedzeniu Ko- 
mitetu nie miały najmniejszego powo- 
dzenia kandydatury np. Józefa Weys- 
senhoffa ani Zegadłowicza (mieszka 
w Poznaniu dopiero od dwóch  mie- 
sięcy, co wielkim jest szkopulem!); 
jak ksiądz Dymek zgłosił kandydatu- 
rę Dmowskiego jako tego, - któremu 
Wielkopolska zawdzięcza... swoje na- 
rodowe wychowanie; jak prof. Gra- 
bowski i d-r Pollak zamianowali 
Dmowskiego pisarzem politycznym 
tej miary, że chyba tylko z dawnych 
jeden Stanisław Orzechowski mógłby 
się z nim mierzyć. Przypomina — @-г 
Papće słowa listu Przybyszewskiego, 
otrzymanego już po zgonie słynnego 
pisarza: „Niespodzianką było dla mnie 
— pisał Przybyszewski—że nagrodę li- 
teracką otrzymał polityk, którego li- 
terackie zdolności równają się zeru”. 

Lecz może Przybyszewskiemu wy- 
rwały się te wyrazy z pod pióra pod 
afektem.. doznanego zawodu? Zbyt 
wysoko cenił siebie autor „Złotego 

przyjaciół polity- 
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    runa“, jako pisarza aby go mogło 

dotknąć zestawienie z takim pisa- 
rzem jak Dmowski. Tylko może 
wyraził swoje najgłębsze przekonanie 
w formie wyjątkowo osirej. Zresztą, 

z
e
 

U
 
U
e
 

| 
Po
m 

„
4
 
Ó
w
 

D
A
S
 
U
L
 

R 
w
:
 

a)
 

a 
za

 
ki
s 

i 
ks

 
A 

Za 
we:

 
L
A
S
 

5
 

a
 i
s
 

S
S



-- du, 

Tunkó, 

_Jerze   

KURIER (0 DARCZY ЛЕЙ 
Mefody prac nad podniesieniem rolnictwa 

Działalność dobrowolnych organi- 
zacyj rolniczych przyczyniła się i przy- 
czynia niewątpliwie do stałej poprawy 
stosunków rolniczych i podniesienia 
stanu rolnictwa. Nieraz jednak widocz- 
nym staje się brak koordynacji wysił- 
ków w tym kierunku czynionych przez 
poszczególne organizacje jak również 
rozbieżność stosowanych metod i nie- 
trwałość ich wewnątrz.samej organiza- 
cji zależnie od indywidualnych kwali- 
fikacyj zmiennego bądź co bądź w 
swym składzie personelu fachowego. 
Konieczność ustalenia głównych wyty- 
€znych i metod pracy nad podniesie- 
niem stanu rolnictwa odczuwana była 
oddawna przez same organizacje jak 
Wogóle zainteresowane roinitwo. Po- 
wyższe zadanie przypadło dziś w udzia 
le wojewódzkiej komisji rolnej. Dziś 
Jesteśmy w stanie podać do wiadomoš- 
<i czytelnika jakie w tej sprawie sta- 
nowisko komisja rolna zajęła. 

Tło do dyskusji — na posiedzeniu 
2 dn. 17 i 18 ub. grudnia stanowiło ob- 
Szerne przemówienie p. W. Szaniaw- 
skiego na temat form organizacyjnych 

UA + + w 
Pracy nad podniesieniem stanu rolnic- 

twa, uzupełnione referatem p. J. Czer- 
niawskiego — „Główne wytyczne i me 
tody pracy nad usprawnieniem rolnic- 
twa*. Z wysuniętych przez referentów 
tez przyjęte zostały przez komisję na- 
stępujące: 

1) Nadwyżka przywozu produktów rol- 
Rych nad wywozem tychże z w-wa Wileń- 
skiego wkłada obowiązek na wszystkie czyn- 

iKi rządowe, samorządowe i społeczne sta- 
€go podnoszenia poziomu kultury rolnej. 

2) Na terenach mleczarń spółdzielczych 
Należy tak zorganizować pracę, ażeby — w 
Przeciągu 5-ciu lat — ogólna produkcja ma- 
šią wynosiła 2000 tonn (równoważne przy- 
Wozowi 24000 tonn zboża w roku 1927) a 

tys, (36000 kg.) jaj. Wreszcie z terenów 
- Mleczarskich należy w tym czasie osiągnąć 

ólną produkcję tuczników świń w ilości 
“čių wagonów rocznie. 

) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
<Aprawę i organizacje zbytu Inu, w powia- 

ch zaś południowych uprawę kartofli. 
ai 4. Wybór metod pracy społeczno - rol- 
chi? winien się opierać o znajomość psy- 

ik, warunków przyrodniczych i wreszcie 
- na gruntownem  przestudjowaniu oraz 

‚ Przystosowaniu danej metody do właściwo- 
ci osobistych pracownika 

s łcznego,: В 
4 5) Zastosowanie jednej metody — w na- 
szych Warunkach — nie da pożądanego sku- 

tku. Należy ułożyć konkretny cel do którego 
się dąży, rozplanować etap pracy i za po- 
mocą zespołu metod wykonywać chociaż 

obne na pozór posunięcia umożliwiające 
nam osiągnięcie celu. 

6) Wybrany zespół metod winien zaw- 
guzas rolnika do samodzielnego czy- 
ursy i pogadanki należy ograniczyć na 

dZZYŚĆ przemjowania konkursów, ' prowa- 
Zenią gospodarstw pokazowych, organizo- 
Zna i czuwania nad należytym rozwojem 

zeszeń gospodarczych. 
Z Celem osiągnięcia pewnego, ściśle о- 

% onego rezultatu — niezbędnem jest u- 
nij egowanie zadań i metod po zorjentowa- 

lu się który z czynników produkcji jest w 
imimum. 

8) - Metoda konkursów przedewszystkiem 
Wskazaną jest dla zrzeszeń społeczno - rol- 
Miczych należycie wyrobionych. 

„9) Metoda konkursów winna odegrywać 
żą rolę przy propagandzie określonych kie 

agronomiczno - 

szę 
nu. 
ki 

a nków i środków produkcji rolniczej na te- 
„nach mleczarskich kółek rolniczych, zrze- 
eń młodzieży wiejskiej, związków hodow- 

„ £ów i kółek kontroli obór. 
„ 10) Tematy konkursów winny uwzględ- 

mać wykorzystanie nadmiaru rąk roboczych 
la zwiększenia wytwórczości rolniczej. 

11) Przy pomocy konkursów należy roz- 
szerzyć uprawę okopowych, stosowanie na- 
wozów sztucznych, racjonalny wychów pro- 
siąt, wychów kurcząt, dostawę do mleczar- 
ni jaj, mleka i t.p. 
ь 12) Celem poznania istoty warsztatu ma- 
ego, a także dla celów pokazowych agro- 
RL SE kierować wybranemi gospodar- 

i. 
A 13) Praca agronoma winna się koncen- 
rować pod względem terenu i zagadnień. 

zbiornice jajczarskie mogły dostarczyć 800 - 

14) Rozległe tereny powiatów i nikłe, jak 
dotychczas, uspołecznienie rolników są to 
warunki które zmuszają angażowanie do 
pracy agronomów rejonowych prócz agro- 
nomów powiatowych. 

15) Pożądanem jest, ażeby każdy po- 
wiat posiadał instruktora hodowli. 

16) Celem uzgodnienia kierunku pracy i 
dokonania podziału tej pracy między perso- 
nelem fachowym niezbędne jest zwoływanie 
4 razy do roku powiatowych  konferencyj 
agronomicznych. 

17) Pomiędzy pracownikami agronomicz- 
nemi należy pobudzić szlachetne współza- 
wodnictwo oparte na premjowaniu za rze- 
czowe wyniki pracy. г 

18) Teren pracy agronomów rejonowych 
winien być podzielony. 

19) Szersze ujęcie akcji gospodarstw po- 
kazowych (4 gospodarstwa na agronoma) 
winny znałeźć miejsca w powiatach Dziś- 
nieńskim i Brasławskim. Agronomowie in- 
nych powiatów winni ograniczyć się do 
kierownictwa 1 do 2-ch gospodarstw. 

20) Kierownictwo gospodarstwami poka- 
zowemi polega na udzielaniu wskazówek 
organizacyjnych i technicznych, nie przecią- 
żając gospodarzy zbyt szczegółową rachun- 
kowością. Gospodarstwa pokazowe nie mo- 
ga korzystać ze specjalnych zasiłków pie- 
niężnych. . 

2i) Ošwiatę rolniczą pozaszkoiną należy 
traktować tylko jako wstęp do pracy rzeczo- 

ej. 
22) Im daleį jest posuniętą w danem šro- 

dowisku praca rzeczowa, tem bardziej tema 
ty pogadanek należy zwężać na korzyść 
szerszego ujęcia w szczegółach. 

23) Należy uznać za celowe prowadzenie 
kursów rolniczych dla nauczycieli szkół po- 
wszechnych, łącznie z zakładaniem przy 
szkołach sadów i ogródków szkolnych, jako 
pokazowych. 

24) Samorządy powiatowe, które nie po- 
siadają szkół rolniczych udzielają stypendja 
na wyjazd do szkoły położonej w innym po- 
wiecie. 

25) Dla wykształcenia na przyszłość pra- 
cowników agronomiczno - społecznych nale- 
ży ufundować stypendja. 

W toku dyskusji został wysunięty 
przez poszczególnych członków woje- 
wódzkiej komisji rolnej, cały szereg 
wniosków, z pośród których przyjęte 
zostały następujące wnioski, jako uzu: 
pełniające tezy stanowiące o metodach 
i wytycznych pracy nad podniesieniem 
stanu rolnictwa w województwie Wi- 
leńskiem: 

1) Wobec przewidywanego połączenia 
się organizacyj rolniczych sejmiki winny za- 
preliminować w roku bieżącym pewną sumę 
do dyspozycji organizacji rolniczej nie wy- 
mieniając jej nazwy. 

2) Przy masowem  rozpowszechnianiu 
uszlachetnionych odmian żyta najmniejsze 
obawy budzi żyto bieniakońskie przy konie- 
czności bejcowania i prowadzenia propagan- 
dy bejcowania. 

3) Komisja uważa, że należałoby zacho- 
wać ostrożność przy masowem rozpowszech- 
nianiu odmian żyta, przenosząc punkt cię- 
żkości na punkty oczyszczenia ziarna. 

4) Z pośród odmian jęczmienia można 
zalecić 4-ro rzędowy marchijski. 

5) Przy masowem rozpowszechnianiu od- 
mian owsa należy także zachować ostroż- 
ność. Dla południowych powiatów i gleb lek- 
kich polecić można Rychlik Lubelski z Try- 
bańc, dla północnych i na głeby ciężkie — 
Findling i Teodozja. Zwraca się uwagę na 
wczesny siew. 

6) Ż pośród odmian ziemniaków można 
zalecić na gleby ciężkie „Wohltmany*, śred- 

  

nie niezbyt suche „Gawronek*, — lekkie 
„Deodara“. 

7) Z odmian pszenicy naležy wybrač ja- 
rą Ostke Hildenbranda ozimą — „wysoko- 
litewską“. 

8) Wojewódzka Komisja Rolna zwraca 
uwagę na konieczność wzmożenia produkcji 
rolnej za pomocą rozszerzenia stosowania 
nawozów sztucznych, przy dobrem upra- 
wieniu i odwodnieniu roli. 

9) Z dotychczasowych doświadczeń stacji 
w Bieniakoniach, oraz doświadczeń zbioro- 
wych można polecić użycie nawozów sztucz- 
nych bez ryzyka: 

pod ziemniaki — pełne nawożenie mineral 
ne przy półoborniku. 

b) pod jęczmień ze wsiewką koniczyny 
na odpowiednich glebach — pełne nawoże- 
nie mineralne. 

c) pod żyto — nawozy fosforowe szcze- 
gólniej na ciężkich glebach, azotowe na- 
wożenia na wiosnę przy przerzedzonem Žy- 
cie. 

ITT ISIN ISIN BTN TRS TASTE 

alboż Sam d-r Papóe nie pisze naj- 
Wyraźniej: „Solidarność politycz- 
na (w łonie Komitetu) i chęć złoże- 
na nowego hołdu sztandarowemu 
mężowi obozu, do którego większość 
Omitetu należała,  zatryumiowały... 
OŁNnań rąz jeszcze skrzywdził Przy: 

byszewskiego i raz jeszcze udowodnił 
laskrawo, że nie umie literatury odłą- 
czyć od polityki. A  Dmowskiemu? 
mowskiemu powiada autor książki 

„Kwiaty na ugorze“ - budzącemu i u 
Przeciwników politycznych szacunek, 
Wyšwiadczono niedźwiedzią przysługę 
narażając go na ataki prasy ina szko 
dliwą autoreklamę wątpliwych warto- 
Ści literackich, (Aluzja do wielkiego 

_ przemówienia Dmowskiego wygłoszo- 
nego po otrzymani na na- 1384 y u dyplomu 

„ Mamyž jeszcze przebiec oczami 
Tozdzjał zatytułowany „Teatr ekspre- 
Slonistyczny Jerzego Hulewicza". 
ы Jest to kwiat na gruncie poznai- 
8 dały zwiedły. Impreza „Zdroju“ nie 
Cala sie, „Szlachetne įego wysitki— 

pisze @-; Рарёе—те urzeczywistniły 
upragnionych ideałów". W dodatku 
ha Wystawiono w Poznaniu ani je- 

ne] Sztuki głośnego ekspresjonisty, 
Moż 80 Hulewicza, autora „Aruny*, 

© i lepiej sie Stało... wziąwszy 
POd uwagę to, co pisze sam dr Pa- 
póe, że „ekspresjonizm kocha się w 
Przewrącaniu znanych nam prawd do 
góry nogami". 

Oto byłoby żniwo kwiatów i kwia- 
tków na poznańskim —2a przeprosze- 
"niem ugorze. 

Oczywiście, nie nam, ludziom dale- 
kim od poznańskiego gruntu, decydo- 
wać, czy nie byłoby może jeszcze ja- 
Kiego kwiata do dodania a może i 
Wiatek należało jeszcze niejeden do- 

Tzucič? 
My w każdym razie ciekawi wszy- 

stkiego, co się w Poznańskiem dzieje. 
Każda książka odźwierciadlająca tam- 
tejsze stosunki może być pewna, iż 
uwagi naszej nie ujdzie. 

cz. J. 

Dopisek. Z dwóch stron zag*bnięto 
mnie: telefonicznie i listownie — posądza- 
jąc, że w odcinku „Słowa" zatytułowanym 
«Prasa organizuje się* zlekceważyłem nie- 
zbędne dla dziennikarza wykształcenie. Po- 
nieważ miałem — rzekomo — wyrazić 'się 
na ogół ujemnie o szkołach dla dzienni- 
karzy. 

Prawda. Szkoła, choćby najbardziej 
„specjalna* i prowadzona przez fnajznako- 
mitszych dziennikarzy zawodowych, nie 
nauczy nikogo, zdaniem mojem, być dob- 
rym, a cóż dopiero, wybitnym dziennika- 
rzem! Nie jest jednak przez to bynajmniej 
powiedziane, że dziennikarzowi wykształ- 
cenie... nie jest potrzebne! Owszem, wręcz 
przeciwnie! Komu jak komu ale właśnie 
dla dziennikarza jest wykształce ie - prze- 
dewszystkiem: encyklopedyczne — niezbi- 
cie potrzebne. Jakichże on nieraz dziedzin 
nie dotyka piórem swojem! Nie bywa zmu- 
szony dotknąć nagle i niespodziewanie? 
Dobry dziennikarz musi (niedarmo tak się 
mówi) wszystko i © wszystkiem wiedzieć. 
Nie mogą mu być obce zarowno nazwy 
składowych części samochodu jak tytuły 
oper Mascagni'ego, albo kolejność zasie- 
wów w normalnym płodozmianie. 

Talent rozstrzyga. Ale wykształcenie 
i mozolna pracowitość zmarnować się ta- 
lentowi nie dają. с 

Gdy zaś już jestem „przy piórze”, 
niech — przy sposobności — upomnę się, 
we wspomnianym odcinku... o jedno, małe 
„“. Powinno było być: „dziennikarki w 
Polsce stanowią 6 do 7 proc. w prasie 
zsyndykalizowanej i przypuszczalnie poza 
nią". Zaś do Syndykatu faszystowskiego 
włoskiego korespondenci i współpracow= 
nicy wielu pism nie należą. Jedno, małe 
„n* opuszczone! A cały rys charaktery- 
styczny — przepadł. Wreszcie na samym 
końcu — była mowa 0 przystosowaniu 
ogromnego znaczenia prasy do nowoczes- 
nych warunków bytu oczywiście powojen- 
nego, nie zaś przedwojennego jak mylnie 
wydrukowano. 

Takie... drobiazgi! Prawda? 

$ 

  

d) pod owies po ziemniakach —nawozy. 
azotowe. 

10) „Nawozy zielone mają donioste zna- 
czenie jako przyorywka pod żyto, wsiewka 
seradeli przyorana pod kartofle i owies. 

‚ 11) Opłaca się silne nawożenie mineralne 
mięszanki koniczyny białej z tymotką i raj- 
grasem na pastwisko. 

.12) Wojewódzka Komisja Rolna zakeca 
sejmikowi wspieranie akcji skupu Inu. 

13) Wobec szczupłych środków stacji 
dóświadczalnej w Bieniakoniach należy pre- 
liminować na ten cel pewne sumy przez Sej- 
miki według podziału: 

Wileńsko - Trocki — 3.500 zł. 
Oszmiański — 200 zł. 
pozostałe po — 1.500 zł. 

14) Rozwój niższego szkolnictwa rolni- 
czego winien zmierzać w kierunku uporząd- 
kowania szkół istniejących. Powstawanie no- 
wych szkół przewiduje się w następującym 
porządku: męska w Druścianach, przekształ- 
cenie Święciańskiej męskłej na żeńską i po 
jednej szkole w Oszmiańskim i Mołodeczań- 
skim powiecie. 

15) Wojewódzka Komisja Rolna uważa 
za konieczne prowadzenie akcji załesiania 
nieużytków w miarę możności finansowych 
sejmików. ! 

16) Wskazane jest utworzenie Związku 
Celowego Samorządów Powiatowych celem 
prowadzenia biura meljoracyjnego. 

17) Woj. Komisja Rolna uważa za wska- 
ne przesunięcie ogiera sejmikowego z Opsy 
do pow. Oszmiańskiego oraz 1-go ogiera fin- 
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landskiego z pow. Wil. -Trockiego da pow. 
Brasławskiego. 

18) Należy uznać system  premjowania 
prywatnych buhaj zamiast stawiania sejmi- 
kowych punktów kopulacyjnych buhai. 

19) Celem pogłębienia pracy istniejących 
mleczarń spółdzielczych należy przedewszy- 
stkiem rozwinąć akcję przysporzenia pasz za 
pośrednictwem mreljoracji, rozdawania na 
kredyt nasion, nawozów sztucznych, konkur- 
sów, pokazowego żywienia i wreszcie — 
kółek kontroli mleczności. 

20) Należy planowo rozwijać chów i o- 
pas trzody chlewnej przy dobrze: zorganizo 
wanych mleczarniach. 

21) Zbiornice jaj należy propagować w 
czynnych mleczarniach spółdzielczych. 

22) Należy ściśle przestrzegać, ażeby op- 
łaty z rynków i rzeźni szły na cele weteryna- 
ryjne. Na wynajęcie odpowiednich budyn- 
ków dla lecznicy gmina zainteresowana win- 
na asygnować — 900 zł. | 

Nie wchodząc narazie w rozważa- 
nie, czy te lub inne tezy są słuszne i 
celowe, czy wyczerpują one całokształt 
zadań i zagadnień (nawiasem mówiąc 
sprawa uprzymysłowienia gospodarstw 
— mam tu na myśli zwłaszcza prze- 
mysł ludowy — została całkowicie 
pominięta) — ograniczymy się do wy- 
prowadzenie zdania, że fachowe pisma 
— a takiem na naszym terenie jest 
„Tygodnik Rolniczy** — winny byłyby 
udostępnić swe szpalty szerszemu 0- 
mówieniu poszczególnych tez. Posłuży 
łoby to z jednej strony materjałem dla 
komisji, z drugiej strony przyczyniło 
się 40 wszechstronnego ujęcia sprawy. 

  

lzy pogoda obecna będzie długofrwala? 
Od dni kilku mamy w Wilnie mrozy nie- 

lada. Dopóki się jeszcze nie ustalił się jedno- 

lity typ termometrów, dopóty każdy tempe- 

raturę oczywiście mierzy po swojemu. — 

„Oho mamy 25 stopni mrozu, tego jeszcze 

nie bywało w przeciągu czasu tak długim"! 
— „No 25 to może przesada, ale z jakie 16 

jest, tak jest“. — „Jakto panie! przecież ter- 

mometr ... i t.d.* — Aha, okazuje się co Cel- 
sjusz to nfe Reamur, następują wyjaśnienia 

niezmiennie kończące się uwagą, że Fahren- 

heita byłoby jeszcze więcej. — Bądź co bądź 

mróz jest wielki, co tu gadać, kiedy ust nie- 

mal na ulicy otworzyć niepodobna, bo dech 
zgoła zapiera a nos i uszy jakby je kto w 

łodzie marynował. W dodatku ta mgła osta- 

tnich dni, taka przejmująca... 

Pytamy obserwatorjum czy długo tak bę- 
dzie? — Naturalnie wyż barometryczny! Co 
to znaczy? — To znaczy, że ziemia w po- 

równaniu z ziemnemi prądami wyżowemi jest 

jeszcze na tyle ogrzaną, iż przy zetknięciu 

się wytwarza mgłę. Wileńszczyzna znajduje 
się w tej chwili jakby w samym środku te- 

go wyżu barometrycznego. Trudno określić 

jak długo potrwa stan taki, w każdym razie 

zimne prądy nie przepowiadają rychłej zmia- 

ny. — A oto i z Kowna drogą radjową otrzy 

mujemy komunikat tamtejszego obserwator- 

jum, że mrozy zapowiadają się na długo. — 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologji U. S. B. 
z dnia 8 — I. 1929 :. 

fdśnienie j 
średnie w m. l dės 

z, EP 
trednia 

Opad za do- ) 
bę w mm ] 

Wiatr ! 
arzewaiający | 

Uwagi: Pogodnie. Gęsta mgła. 

Minimum za dobę —-220C. 

Maximum na dobę — 6'C- 

Tendencja baroraetry""=": Wzrost ciśnienia. 
OEG: 

URZĘDOWA. 
— Z posiedzenia Wydziału Wojewódz- 

kiego. W dniu 7 bm. o godz. 18-ej w Małej 
Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 

w Wilnie odbyło się pod przewodnictwem 

p. Wojewody Raczkiewicza posiedzenie Wy- 

działu Wojewódzkiego. Na posiedzeniu tem 

Wydział Woqewódzki zatwierdził uchwałę 

Sejmiku Dziśnłeńskiego z dnia 28 września 
1928 r. w sprawie przeniesienia kredytów 
w budżecie na rok 1928 - 29, dalej uchwały 
Sejmiku Święciańskiego z dnia 7 września 

1928 r. oraz sejmiku Brasławskiego z dnia 

31 października 1928 roku dotyczące ustałe- 

nia statutów Komunalnych Kas Oszczędno- 

ściowych w Święcianach i Brasławiu. Dłuż- 

szy czas zajęło następnie rozpatrzenie przez 

Wydział Wojewódzki planu likwidacji prze- 

dwojennej pożyczki angielskiej, którą zacią- 

gnęła gmina m Wilna na budowę wodo- 

ciągów i kanalizację. Wydział Wojewódzki 
postanowił zatwierdzić odnośną uchwałę Ko- 

misji, wyłonionej przez Radę Miejską dła 1i- 

kwidacji tej pożyczki. Z kolei Wydział го2- 

patrzył 24 rekursy od wymiaru podatków 

dokonanego przez Magistrat m. Wilna oraz 

1 rekurs od wymiaru specjalnych dopłat dro- 

gowych, dokonanego przez Wydział Powia- 

towy w Święcianach. W końcu zatwierdzo- 

no w trybie wniosku nagłego uczynionego 

przez jednego z członków Wydziału Wojewó 

dzkiego uchwałę Rady Miejskiej m. Wilna 

z dnia 20 grudnia 1928 r. o wyasygnowaniu 

dla Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkol- 

nego kwoty 1500 zł. na pokrycie wydatków 
związanych z urządzeniem Wystawy Pedago 
gicznej. 

Cisza 

    

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Na- 

prawy Ustroju Rolnego. W dniu wczoraj- 

szym w sali konferencyjnej Urzędu Woje- 

wódzkiego odbyło się pod przewodnictwem 

p. Wojewody Wł. Raczkiewicza trzecie po- 

siedzenie Wofewódzkiej Rady Naprawy 

Ustroju Rolnego z udziałem przedstawicieli 

społeczeństwa i delegatów ministerstw: 

spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, rol- 

nictwa, robót publicznych, pracy i opieki 

społecznej, spraw wojskowych, skarbu i re- 

form rolnych. Przedstawiciel Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego w Wilnie p. T. Żemoy- 
tel złożył sprawozdanie z działalności urzę- 
dów ziemskich na terenie województwa wi- 
leńskłego za rok 1928 w zakresie parcela- 
cji, zniesienia służebności, komasacji i innych 
prac wykonanych przez urzędy. Referent 
uzupełni swe sprawozdanie omówieniem pla- 
nu przyszłych robót na rok 1929—30. Na- 
stępnie delegat ministerstwa reform rolnych 
do spraw przebudowy ustroju rolnego w 
pasie pogranicznym, p. Buyko zaznajomił 
Radę ze stanem prac w pasie pogranicznym 

i z zamierzeniami na przyszłość. 
Po ożywionej dyskusji sprawozdanie 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego zostało 

przyjęte do wiadomości, jak również zaakce- 

ptowany został projekt planu parcelacyjrte- 

o na rok 1930, podlegający wykonaniu w 

roku 1929. Zamykając posiedzenie p. Woje- 
da w imieniu Rady wyraził przedstawicielo- 

wi O. U. Z. podziękowanie za niezwykle 

N 

Brrrrrr.... 

szczegółowe i wyczerpujące sprawozdanie, 
życząc urzędom ziemskim owocnych wyni- 
ków ich dalszej pracy. 

— Inspekcja starosty Łukaszewicza. Za- 
stępca starosty na pow. Wil. Trocki p. M. 
Łukaszewicz wyjechał w dniu wczorajszym 
na inspekcję kilku gmin powiatu. 

— Proi. Kazimierz Rogóyski przeszedł w 
stan spoczynku. Minister WR i d przeniósł 
w sfam spoczynku dra Kazimierza Rogóyskie 
go profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego. 

* MIEJSKA. 
— Nabycie domu przez Magistrat. Magi- 

strat wyasygnował 100000 zł. na kupno do- 
mu na Pohulance Nr. 8, należącego do T-wa 
opieki nad dzieckiem. W domu tym będzie 
ulokowana szkoła powszechna. 

— Choroby zakaźne w Wilnie. Według 
danych wydziału zdrowia Magistratu w ubie- 
głym tygodniu zachorowało w Wilnie na ty- 
ius plamisty 1, brzuszny 2, płonicę 8, błoni- 

  

cę I, krztusiec4 ospę wietrzną 1, różęl, 
grużiicę 7 (1 zm.) i grypę 10 osób. 

— Budżet elektrowni miejskiej. Sekcja 
techniczna zakończyła opracowanie budżetu 
wydziału elektrycznego na rok 1929 - 30 
Budżet przewiduje zniżkę za dostarczenie prą 
du elektrycznego, przyczem dla dziennych 
odbiorców prąd dostarczany będzie po ce- 
nie własnej kosztu, z tem jadnakże, że od- 
Bin muszą na własny koszt postawić licz- 
пна 

— Rejestracja domów. Magistrat rozpo- 
czął rejestrację domów miejskich pod wzglę 
dem wymagań zdrowotnych i estetycznych. 
Po zakończeniu rejestracji właściefelom po- 
sesyj rozesłane będą nakazy przeprowadzenia 

domów do należytego porządku i wy- 
glądu. 

— Nareszcie! Sekcja techniczna Magistra 
tu przystąpiła do zniesienia bramy na ul. Mi- 
ckiewicza i obeliska na placu Łukiskim. Na 
miejscu obeliska będzie wzniesiony tejże 
konstrukcji i formy trwały monument. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. We środę dnia 9 

b. m. o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej 
odbędą się promocje na doktora wszechnauk 
lekarskich następujących osób: 
1) Wapnera Samuela, 2) Kozłowskiego Fran- 
ciszka, 3)Łuczyńskiego Romualda, 4) Zaur- 
mana Majlicha, 5) Komarówny Heleny, 6) 
Pimpickiej Genowefy, 7) Bielskiego Edwar- 
da. 

‚ SZKOLNA. 
— Wystawa szkolna. Kuratorjum Okrę- 

gu Szkolnego Wileńskiego zawiadamia, że 
wystawa szkolna okręgowa zostanie otwar- 
ta wkrótce w Państwowem Seminarjum 
męskim im. Joachima Lelewela w Wilnie, ul. 
Mickiewicza 38. , 

Wobec tego należy wszelkie przesyłki ek- 
sponatów skierować na powyższy adres. An- 
kiety i pisma niezwiązane z przesyłką ekspo- 
natów odsyłać wprost do Kuratorium Okrę- 
gu Szkolnego ul. Wielka 10. 

Po zwiedzeniu wystawy przez komisję z 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego i zakwalifikowanie przez 
nią eksponatów najoryginalniejszych  tako- 
we przesłane będą do Poznania na Powsze- 
chną Wystawę Krajową. 

— Kierownictwa zakładów naukowych 
muszą wiedzieć o sprawach karnych wycho- 
wańców. Celem ułatwienia przełożonym za- 
kładów naukowych należytego wykonywa- 
nia władzy dyscyplinarnej nad uczniami, Mi- 
nisterstwo sprawiedliwości  zarządziło aby 
władze sądowe pierwszej inst ancji oraz pro 
kuratorskie w okręgu Sądu Ap elacyjnego 
w Wilnie zawiadomiało kierowników zakła- 
dów naukowych o wszczęciu i ukończeniu 
postępowania karnego przeciwko wychowań- 
com tych zakładów. Zawiadomienie takie 
wysyłać będzie sąd względnie sędzia šled- 
czy podając czas i miejsce dokonania czynu 
przestępnego. 

KOMUNIKATY. 
— Związek Oficerów Rezerwy wzywa 

wszystkich kolegów na zebranie informacyj- 
ne w dniu 13 stycznia na godzinę 11. 

— Ze związku inwalidów. Komisja ad- 
ministracyjna Okręgowego Koła Związku In- 
walidów Wojennych Rzeczypospolitej  Pol- 
skiej w Wilnie podaje do wiadomości, że dn. 
20 b. m. o godz. 11-eį odbędzie się Walne 
Zebranie członków Koła w lokalu Z. O. W. 
przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 6—8, poprze- 
dzone nabożeństwem w kościele św. Trójcy. 

      

„w rezultacie wszystkie wybryki 
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Jndoiga 2 Szukiewiczów Opilzowu 
zmarła 7 stycznia 1929 r. w Lidzie. Pogrzeb nastąpi 1) stycznia do 

m grobów rodzinnych w Krupie. 

p. 

RODZINA. 

  

  

Z działalności Pariamentarnej Grupy Regjonalnej 

W dniu 8 b. m. w lokalu Sekre- 
tarjatu Wojewódzkiego w Wilnie, od- 
było się pod przewo 'nictwem pos. 
Jana Piłsudskiego posiedzenie człon- 
a Wileńskiej Grupy Regjonalnej 

Po rozpatrzeniu spraw organiza- 
cyjnych i bieżących i wyznaczeniu dat 
konierencyj poselskich na prowincji, 
mających się odbyć w dniu 2 lutego 
r. b., przystąpiono do obrad w $рга- 
wie przyśpieszenia i powiększenia po- 
mocy dla ludności powiatów: Bra- 
sławskiego, Dziśnieńskiego, Postaw- 
skiego i Święciańskiego, zagrożonych 
głodem z powodu kleski nieurodzaju. 
Materjały, zebrane przez Sekretariat 
i członków Grupy, wykazały dobitnie, 
że pomoc dotychczasowa nie jest wy- 
starczająca. Po wyczerpującej dysku- 
sji, powzięto uchwałę, by zwrócić się 

z memorjałem do p. Prezesa Rady 
Ministrów z prośbą o okazanie wy- 
datnej pomocy aprowizacyjnej w na- 
turze dla ludności rolniczej wzmian- 
kowanych powiatów. Pozatem uchwa- 
lono prosić Rząd o zorganizowanie 
dokarmiania dziatwy w szkołach i za- 
opatrywania jej w ciepłe ubranie 
obuwie. Dalej Grupa zwraca się z 
postulatami w sprawie uruchomienia 
z początkiem wiosny wielkich robó 
przy budowie kolei Druja Woropa- 
jewo, wzmożenia tempa budowy: szos 
„dróg kołowych oraz robót meljora- 

cyjnych na powyższych terenach, w 
celu zatrudnienia większej ilości rąk 
roboczych. 

Odpowiedni memorjał będzie przed- 
stawiony w Warszawie przez prezesa 
Grupy pos. Jana Piłsudskiego. 

  

Sprawa hu ndy Rysia 
Piąty dzień rozpraw. 

Wbrew przywidywaniom, proces 
bandy Rysia nie: dostarczył obserwu- 
jącej go publiczności dreszczyków, 
jakich sobie obiecywano. Wstrząsają- 
ce i grozę wywołujące obrazy mor- 
dów, połączone ze znęcaniem się nad 
ofiarami rozpływają się w powodzi 
nudnych zeznań Świadków-wieśniaków 
ilustrujących Sądowi "poszczególne 
fragmenty. Rzadko zdarza się jakieś 
ciekawsze zeznanie. Do tych zaliczyć 
należy zeznania Świadka Janczewskie- 
go, b. kierownika Urzędu Śledczego, 
a Ściślej mówiąc niektóre fragmenty 
jego. 

Niejaki Laukis z Hoduciszek mó- 
wił np p. Janczewskiemu, że w koń- 
cu 1924 r. odbyło się we wsi Nowo- 
siołki u Feofana Wasiljewa zebranie 
bandytów. Na zebraniu tem, wśród 
trzydziestu osób był delegat bandy 
dywersyjnej z Rosji sowieckiej, przy- 
były w celu nakłonienia Rysia, aby 
podporządkował się wraz z całą swo- 
ją bandą, sowieckim oddziałom dy- 
wersyjnym. 

Przewodniczył zebraniu Ryś, mając 
na stole rewolwer, zamiast pióra. 
Szałkowski uzbrojony w karabin peł- 
nił wartę przy drzwiach. 

Po zebraniu, Ryś podejmował go- 
ści wódką. 

Ile w tem prawdy, trudno dziś po 
wiedzieć. Dookoła osoby Rysia kur- 
sowało tyle różnych opowieści, że 

ban: 
dyckie składano na barki jego bandy. 

Cały niemal dzień poświęcony zo 
stał badaniu Świadków, oświetlających 
sprawę napadu na plebanję ks. Jana 
Choroszucha, znanego nam już bliżej 
z procesu ks. M. Jastrzębskiego. 

Wobec niestawiennictwa ks. Cho- 
roszucha zeznanie jego zostało od- 
czytane. Bandyci, dostawszy się przez 
okno do mieszkania, związali księdza, 
jego siostrę, trzynastoletnią Marję i 
służącą Wiktorję Puchalską, poczem 
torturując księdzai służącą zrabowali 
pieniądze, ubrania, materjaty włókien- 
nicze a następnie zabrawszy klucz od 
kościoła zrabowali kielichy. Bandyci 
grasowali w plebanji i w kościele oko- 

ło czterech godzin i zbiegli pozosta- 
wiając skatowanego księdza i zdeflo- 
rowaną puchalską. W napadzie tym, 
jak ustaliło dochodzenie, uczestniczyli 
Ryś, bracia Szałkowscy, Jermolajew, 
Kolesow i Czałko. 

W toku dochodzenia odebrano u 
osk. Kolesowa, Czałki i Iwanowa 
ubrania, które były uszyte z materja- 
łu zrabowanego podczas napadu. Ks. 
Choroszuch, któremu okazano foto- 
grafje Rysia i Szałkowskiego, oświad- 
Czył, że są one podobne do napastni- 
ków. 

Badana przez Sąd Choroszuchków- 
na poznała Szałkowskiego, jak rów- 
nież i Puchalska, badana przez Sąd 
przy drzwiach zamkniętych. 

Kolejni świadkowie stwierdzili Są- 
dowi, że zrabowane u księdza Cho- 
roszucha materjały odznaczały się ko- 
lorem i podobnych im nie było w 
okolicy. ; 

Potwierdza to św. Chudziński przod. 
policji, który prowadził w tym kie- 
runku dochodzenie, 

Podczas aresztowania na granicy 
Rysia, Szałkowskiego, żony jego i 
Sawieljewówny znaleziono cześć rze- 
czy, pochodzących z poprzednich ra- 
bunków m. in. i w plebanii. 

Napad na plebanję w  Dzierkow- 
szczyźnie jest bodaj ostatnim ciekaw- 
szym momentem sprawy. : 

W dalszym ciągu przewodu sądo- 
wego Składał wyjaśnienia osk. Szal- 
kowski, wyjaśniając sprawę przygoto- 
wania ucieczki z więzienia w Święcia- 
nach, przyczem jak zeznawał Św. na 
czelnik więzienia, aresztowani pro- 
jektowali zabić dozorcę. W tym celu 
uwolnili już Szałkowskiego z kajdan- 
ków nożnych. 

Badanie pozostałych świadków nie 
zajmie już dużo czasu, poczem Sąd 
zapozna się ż dowodami rzeczowemi 
i akiami. Przypuszczalnie w czwartek 
już, a najdalej w piątek rozpoczną 
się przemówienia stron. Popierający 
początkowo oskarżenie podprok. Ka- 
łapski jest nadal chorym i zastępuje 
go autor aktu oskarżenia podprok. 
Rutkiewicz. 

  

Obecność wszystkich członków ze wzglę 
du na ważność obrad konieczna. 

— Wileńskie T-wo Lekarskie. Punkt I 
porządku dzłennego posiedzenia T-wa Le- 
karskiego w dn. 9 b. m. winien brzmieć na- 
stępująco: Pokaz z kliniki Oto-laryngologicz- 
nej U. S. B. — przypadek wyleczonego rop- 
nego zapalenia opon mózgowych w następ- 
stwie przewlekłego ropienia w uchu środko- 
wem. 

RÓŻNE 
— Czy kościół św. Anny posiada funda- 

menty?  Onegdaj w Kurji Metropolitalnej, 
pod przewodnictwem JE ks. biskupa Michal 
kiewicza odbyła się narada w sprawłe budo- 
wy fundamentów. pod kościołem Św. Anny. 

Istnieją przypuszczenia, że kościół św. Anny 

jest wybudowany na palach. Ponieważ prze- 
prowadzona w śródmieściu kanalizacja powo 

duje obniżenie wód gruntowych, pale pod ko 

ściołem znajdą się w innych warunkach at- 

mosierycznych. W tym kierunku przez woje- 
wódzki urząd konserwatorski będą przepro- 

wadzone ścisłe badania. ) 
—- Eiektowne ošwietienie gory TrZykrzy- 

skiej. W związku z 10-cio leciem śmierci An- 

toniego Wiwulskiego twórcy Kościoła pod 

wezwaniem Serca Jezusowego oraz monu- 

mentalnych krzyży na Górze Trzykrzyskiej 
projektowane jest efektowne oświetlenie tych 
krzyży. W dniu dzisiejszym i jutro krzyże te 
oświetlone będą specjainemi reflektorami 
sprowadzonemi przez m. Wilno z zagranicy 
dla iluminacyj. 

W dniu wczorajszym dokonano w elektro 
wni miejskiej pierwszych prób tych reflek- 
torów. Próby dały wynik doskonały. 

— Pożegnanie prof. Łysakowskiego. W 
dniu wczorajszym żegnano uroczystym ban- 
kietem p. d-ra Adama Łysakowskiego wy- 
jeżdżającego z Wilna na stanowisko ku tosza 

bibljoteki uniwersyteckiej w Poznaniu Ban- 

kiet nacechowany serdecznym nastrojem dał 

wyraz uznania dla wybitnych zasług dra Ły 

sakowskiego położonych dla Wilna. Bibljot. 

Uniwersytecka w Wilnie wydała z okazji I 
zjazdu bibljotekarzy polskich odbytego w 
maju b.r we Lwowie podstawową pracę d-ra 
Łysakowskiego 0 katalogu przedmiotowym 
mogącą służyć za wzór dla prac naukowych 

  

tego rodzaju i która niewątpliwie dużą ode- 
gra rolę w dalszym rozwoju bibljotekozna= 
wstwa polskiego. Prócz wybitnej pracy nau- 
kowej znalazł dr. Ł. czas na pracę organi- 
zacyjno - praktyczną w dziedzinie bibljote- | 
karstwa jako kierownik działu w bibljotece 
uniwersyteckiej, kierownik  bibljoteki syno- 
dalnej ewang elicko - reformowanej i sekre- 
tarz Wilen. Koła związku bibljotekarzy, po- 
nadto z zapałem oddawał się pracy wycho- 
wawczej w jednem z gimnazjów wiłeńskich. 

— Wypożyczalnia Polskiej Macierzy 
Szkolnej Z. Wsch. Benedyktyńska 2—3 po- 
daje do wiadomości, iż czynną jest od jede- 
nastej rano do trzeciej po poł. oraz od czwar 
tej po poł. do szóstej z wyjątkiem świąt i 
niedziel. 

%EATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś, 
drugi występ rewji warszawskiej p. t. „Per- 
ły Stolicy, w której biorą udział ulubieńcy 
publiczności warszawskiej z p. p. ]. Boroń- 
skim, C. Skoniecznym, Ć. Popielewską, H. 
Kamińską na czele, Programu dopełni balet, 
złożony z 12 osób pod kierunkiem p. H. Za- 
bojkinej. Programowi: akompanjuje zespół 
Jazz-Bandówy. Jutro trzeci i ostatni występ 
rewji „Perły Stolicy". 

— Proces Mary Dugan", skutkiem zaję- 
cia sali przez Rewję Warszawską, odłożony 
do piątku. W piątek o g. 8 m. 30 w. odbę- 
dzie się sensacyjny „Proces Mary Dugan", 

— Inauguracja przedstawień dziecinnych. 
W niedzielę, o godz. 12 m. 30 w południe, 
specjatnie dla dzteci grane będzie „Betleem 
Polskie" L. Rydla, urozmaicone  licznemi 
wkładkami, specjalnie dla dzieci, jako to: 

    

     
„Antek z k ", „Poleszuk z niedźwiedziem”, 
„Czarowni Łysej Góry”, „Twardowski“, 
„Djabeł”, „Śmierć” i t. d. pozatem „Betleem“ 
daje, w podniosłym nastroju, nie jedną kar- 
tę naszej historji. Skoro ta inowacja spotka 
się z aprobątą rodziców, Teatr Polski dawać 

będzie przedstawienia dla dzieci co dwa ty- 

godnie w niedzielę o g. 12 m. 30 w połud- 
nie. 

  

— Niedzieine widowiska dła młodzieży. 
W niedzielę, o g. 3-ej p. p. graną będzie 
przeróbka z powieści Henryka Sienkiewicza 

*



Pr 

Ujęcie znacznego przemyfu 
Mrozy i duże pokłady śniegu nie znie- którym znaleziono 60 kilo tytoniu oraz Annę 

chęcają przemytników którzy systematycznie Michalską z 25 kilo sacharyny. Przemytni- 
grasują na pograniczu. Na odcinku Druskie- ków oddano do rozporządzenia władz admi- 
miki ujęto onegdaj Jana Puhaczewskiego przy nistracyjnych, towar skonfiskowano. 

„Ogniem i mieczem”, zaś o g. 5 m. 30 p.p. 
popularny „Potop'. 

— Reduta na Pohulance. Dziś, po raz 
dziesiąty „Trójka  hultajska* z udziałem 
Stefana Jaraczą w postaci szewca Szydełki. 

Początek o g. 20-ej. 
Jutro, t. j. dnia 10 b. m. Zespół Reduty 

wyjeżdża do Białegostoku i Brześcia n/B., 
. gdzie przedstawi komedję W. Perzyńskiego 

p. t. „Uśmiech losu* ze Stefanem Jaraczem 
w postaci Siewskłego. 

— Przedstawienia szkolne. Zespół Redu- 
7 kontynuując cykl przedstawień szkolnych, 
aje w sobotę i w niedzielę t. j. 12 i 13 b. 

m. — poemat dramatyczny J. Słowackiego 
p.t. „Kordjan* po cenach najniższych dla 
młodzieży szkolnej. 

Początek przedstawienia w sobotę o g. 
4-е] ё p. i w niedzielę o godz. 12-ej rano. 

ilety w cenie od 30 gr. do 2 zł. do na- 
bycia w „Orbisie* i w dniu przedstawienia 
(w sobotę) od 14-ej, w niedzielę od 10-ej 
rano w kasie teatru. 

— Reduta na Pohulance. Jutro dnia 10 
i pojutrze 11 bm, tylko dwa razy wystąpi w 
gmachu Reduty słynny łotewski zes pół bale- 

towy Anny Kierre, składający się z 9 osób— 
nagrodzony na olimpjadzie światowej 1-szą 
nagrodą. ` 

Początek o godz. 20-ej Bilety do nabycia 
w „Orbisie“, 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmoni- 
ezne urządza w dniu 13 stycznia b. r. w Tea- 
trze na Pohulance jedyny koncert orkłestry 
symfonicznej z udziałem wybitnej śpiewaczki 
polskiej p. Stanisławy Argasińskiej. 

Początek o godz. 17 m. 30. Bilety do 
mabycia w biurze „Orbis* Mickiewicza 11. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Ujęcie członków „Bruderierejnu* Dn. 

7 bm. zostali zatrzymani członkowie związku 
złodziei „Bruder Ferajn“ Lejba Badanowski 
(Prywatny zaułek 4) który dokonał kradzie- 
ży 1000 klg. mąki na szkodę Hirsza Kowień- 
skiego oraz Izraela Chorowskiego. Dochodze- 
nie ustaliło iż Chorowski jest złodziejem kie- 
szonkowym. 

— Znów podrzutek, W dniu 7 bm przy- 
miesiono do 5-go komisarjatu PP. chłopaka 
w wieku około 4-ch tygodni którego znale- 
ziono w podwórzu domu przy ul. Rydza Śmi 
głego 20. Podrzutka umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 

Zaginął. 17-letni Bronisław Szagu- 
niewicz wydalił się z domu ul. Rydza Smig- 
lego 9 jeszcze dnia 4 bm. i poszukiwany jest 
przez rodzinę. 

— Przyłapany na gorącym uczynku. W 
dniu 7 bm o godz. 18 min. 30 właściciel skle- 
pu Wileńska 10 Ronczewski przyłapał nieja- 
kiego Gołączuka, który wybił szybę w ok- 
nie wystawowym i usiłował dokonać kradzie- 
ży. Poszkodowany oblicza straty na 50 zł. 

Zderzenie taksometru z autobusem. Tak- 
sometr Nr. 14321 jadąc nadmiernie szybko 
zderzył się z autobusem Nr. 14088. Wypad- 
ku z ludźmi nie było. Autobus został uszko- 
zony. 

— Bójka cZarnogiełdziarzy. Dn. 8 bm. 
ma t.zw. „czarnej giełdzie" przy zbiegu ulic 
Rudnitkiej oraz Niemieckiej powstała bójka 
pomiędzy członkami tej giełdy. Podczas bój- 
ki rozbito głowę S. Asowi, który sprzedał 
Jankielowi Kacowi fałszywy dolar. 

Na widok policji poszkodowany As, oraz 
Kac i inni giełdziarze zbiegli. 

RADJO. 
Środa, dn. 9 stycznia 1929 r. 
11.56 - 12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolos. 
16,10—16,20 Occzytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,20—16,35: Ko- 
munikat Zw. Młodzieży Polskiej. 
17,00: Muzyka z płyt  gramofonowych. 
17,—17,55: Audycja literacka, 17,55 —18,30: 
Tr. z Warszawy. Muzyka z restauracji „Ga- 
stronomja*. 18,50 19.15: Audycja niespo- 
dzianka. 19.15 - 1930: Muzyka z płyt gramo- 
fowych. 19.30 — 19.55: Przegląd glilmowy. 
19,55 - 20,00: Озсгху!аме programu na 
czwartek, komunikaty i sygnał czasu Z 
Warszawy. 20,00 20,25: „Człowiek—oby- 
waiel Rzeczypospolitej" odczyt. 20,30 22.00: 
Tr. z Warsz: Koncert kameralny. 22,00 — 
23,30: Transmisja z Warszawy: komunika- 
ty P.A.T. policyjny, sportowy i inne, oraz 
muzyka taneczna z rest. „Oaza*. 

Zarząd Spółki Akcyjnej „M. Gordon, han- 
del suknem i manufakturą Spółka Akcyjna", 
niniejszym podaje do ogólnej wiadomości, że 
powyższa Spółka, zawiązana na walnem 
zgromadzeniu założycieli i akcjonarjuszy z 

dn. 20-go grudnia 192 8r. na podstawie sta- 

tutu, zatwierdzonego przez pp. Ministrów 
Handlu i Przemysłu oraz Skarbu w dniu 
4-go grudnia 1928 r. (Monitor Polski Nr. 
286) — z dniem 1-go stycznia 1929 r. roz- 
poczęła swą działalność. 

Zarząd Spółki Akcyjnej „M. Gordon, 
Handel Suknem i Manutakturą Sp. Akc 

STOPER CLAUSTON. . 

*0) Tragiczna przygoda p. Molineau 
„ W żartobliwej formie wypowiadał 

Buffington poważne niepokoje. 

— Obawiam się doprawdy, — mó- 

wił, — że jeśli go znajdziemy, to nim 

się do naszych rąk dostanie, nie zosta- 

nie z niego nic. 7 
— Jakto, czyżby to było możliwe? 

Tak bez sądu, bez wyjaśnienia z jego 

strony? 
— Tylko tuzin policjantów mógł- 

by go wybawić od strasznej śmierci, 

może pan być tego zupełnie pewnym! 

— ilu policjantów dyżuruje zwykle 

koło tego domu? — zapytał Czepel po 

krótkim namyśle. 
— Trzech lub czterech. 

— Czy nie sądzi pan, że należałoby 

powiększyć ich liczbę? 
— Poco? 
— No.. bo... tak wogóle... 

Głos Czepela drgnął nagle i zała- 

mał się. Drobny ten fakt, nic nie zna- 

czący na pozór, został jednak zareje- 

strowany w mózgu sprytnego Buffin- 

gtona. 

Wkrótce tłum, zebrany na ulicy uj- 

rzał sławnego Buffingtona, wsiadają- 

cego do samochodu i odjeżdżającego 

w niewiadomym kierunku. RWE 

'А tymczasem w jednem z górnych 
okien, drżąca ręka podniosła brzeg fi- 

ranki i, patrzący na szumiący w dole 

potok ludzki, Czepel szeptał zbielałemi 

ustami: 

16,35 —" 

Posiedzenie zarządu oddziału 
wileńskiego T-wa Bugenicznego. 

_ W sobotę dnia 5 stycznia odbyło się po- 
siedzenie zarządu oddziału Wileńskiego T-wą 
Eugenicznego, pod przewodnictwem prof. 
Szmurły. 

Ze względu na zbliżający się okres skła- 
dania matur i zapisywania się młodzieży do 
szkół wyższych rozważano potrzebę udzie- 
lania przyszłym słuchaczom wyższych za- 
kładów naukowych wskazówek co do wy- 
boru poszczególnych zawodów. 

Postanowiono w najbliższym czasie zor- 
ganizować szereg wykładów  orjentujących 
co do kwalifikacji niezbędnych przy wyko- 
nywaniu obowiązków w różnych zawodach 
oraz charakterystyk poszczególnych dziedzin 

Pracy, ludzkiej. 
arazie odbędą się prelekcje, omawiają- 

ce zawód lekarza, prawnika, duchownego, 

sLe wa 

Ford o oszczędnościach 
Reporterzy ustawicznie napastują Forda, 

by się dowiedzieć co też on myśle o tej lub 
owej kwestji. Ford niezawsze raczy odpo- 
wiadać, nieraz ma o danej kwestji urobione 
zdanie, wreszcie niezawsze chce mu się wo- 
góle odpowiadać na niemądre pytania. Osta- 
tnio indagowano Forda o jego poglądy na 
system robienia oszczędności. Ford był w 
dobrym humorze i wyjawił swe zapatrywa- 
nia na sprawę robienia oszczędności przez 
młodzież. 

Roztropny chłopiec nigdy nic nie kła - 
zie do skarbonki, , odwrotnie wszystko wy- 
daje na naukę, na przyrządy, na małe maszy- 
ny, na książki i na tysiące innych rzeczy. 
Ja przez długie lata nie miałem grosza przy 
duszy bo wszystko niezwłocznie wydawałem 
a jednak dorobiłem się majątku. Edison po- 
stępował podobnie. Trzeba zachęcać chłop- 
ców do ustawicznego zarabiania pieniędzy 
a nie do bezmyślnego ich przechowywania. 
Swoją drogą, dodał Ford na zakończenie, 
zdarza się również bardzo często, że chło- 
piec wydający natychmiast swe pieniądze 
fest skończonym cymbałem stokroć bezmyśl- 
niejszym od takiego, kaóry chowa swe gro- 
siki w porcelanowej śwince. 

  

wojskowego, rolnika. W cyklu tym zamie- , 
rzone jest dać charakterystykę conajmniej 
10-ciu kategoryj prac zawodowych, intere- 
sujących maturzystów. 

Pozatem postanowiono w najbliższym cza 
się otworzyć poradnię eugeniczną z działem 
porad przedślubnych i małżeńskich. 

O dniu otwarcia poradni i jej szczegóło- 
wych zadaniach nastąpi w najbliższym cza- 
sie powiadomienie. 

MATKI, żądaicie mączki 
odżywczej, znąnej marki 

i SEIKO. ilj dzieci „POSTfYDA FIIOIE$ „zavdeikezają žarowie 
i siły. 7— 0696 

SPORT. 
ZAWODY HOKEJOWE 

W najbliższą sobotę dn. 12 stycznia 0 g. 
14.30 odbędzie się w parku sp. im. gen. Że- 
ligowskiego mecz hokejowy pomiędzy AZS 
a Pogonią. 

ZAWODY NA KLASĘ STRZELECKĄ 
W niedzielę dnia 13 stycznia br. o godz. 

10 rano na strzelnicy Ośrodka W. F. Wilno 
odbędą się zawody na klasę strzelecką orga- 
nizowane przez Ośrod. W.F Wilno .Termin 
zgłoszeń do dn. 12 1. br. | 

KALENDARZYK ZAWODÓW NARCIARSK. 

Ustalony przez delegata Komisji Sporto- 
wej P.Z.N. kałendarzyk narciarski na rok 
1929 przedstawia się jak niżej: / 

13 stycznia — Konkurs skoków na Bel- 
moncie. 

20 stycznia — Międzyklubowe zawody 
narciarskie w Wilnie (lokalne). 

21 stycznia — Konkurs skoków na An- 
tokolu (otw. skoczni). 

2 lutego — Mistrzostwa narciarskie szkół 
wileńskich, b) konkurs skoków na Antokolu, 
c) zawody wewnętrzne AZS'u. 

3 lutego — Zawody narciarskie w Świę- 
cianach z udziałem zawodników z powiatu 
Dziśnieńskiego i Brasławskiego. 

10 lutego Zawody patroli wojskowych o 
mistrzostwo OD III. i KOP'u 

Konkurs skoków na Antokolu. 
19 — 24 lutego — Mistrzostwo narciar- 

skie armji z udziałem narciarzy wojskowych 
z całej Polski. 

23 — 24 lutego —Międzyklubowe zawo- 
dy o mistrzostwo Wilna z udziałem zawod- 
ników zakopiańskich i lwowskich. 

3 marca — Bieg 30 klm. 
Konkurs skoków na Antokolu (zakończe- 

nie sezonu). 

KONKURS SKOKÓW NA BELMONCIE. 
Zgodnie z kalendarzykiem sportówym od- 

będzie się w dniu 13. 1. br. o godzinie 12 
na skoczni narciarskiej na Belmoncie pier- 
wszy konkurs skoków na otwarcie sezonu 
narciarskiego, organizowany przez Ośr. W. 
F. Wilno. Do konkursu będą dopuszczeni 
członkowie klubów, oraz młodzież szkolna. 
"Termin zgłoszeń do dnia 11. 1. br. 

BIEŁDA WARSZAWSKA 
8 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

  

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,885, 8,90,5 8,86,5 
Belgia 124. — 124.31 123,69 

Holandja 358,35 359,25 357,45 
Stokholm 238,60 _ 239,20  238,00 
Lordyn 43,26 43.37, 43,15 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Praga 2641 26.48 26.36 

Paryż 34.88 34.97 34.79 
Szwajcarja 191,74 010217 17131 
Wiedeń 125,48 125.79 125.17 
Włochy 46,71 46,83 46.50 

Marka niem. 212.10 
   

— Tłum, głupi, ciemny tłum! Okru- 
tna, stugłowa hydra. 

A w głowie jego toczyły zawzięty 
bój dwie myśli, jedna twierdziła upar- 
cie: 

— Możesz się cofnąć jeszcze, po- 
kazać im swą żonę, wyjaśnić. Będą się 
oburzać, lecz prawda wyjdzie na 
wierzch. — Lecz jednocześnie prawie, 
druga myśl odpędzała poprzednią. 

— „Ależ to dziki, nieprzytomny 
tłum! — Irwinie Molineau, zaszedleš 
zbyt daleko, by się coinąč, zbyt dale- 

kob.» 

IV. Ewa Wilson traci cierpliwość. 

— Pośpiech nigdy nie doprowadzi 
do dobrego, — twierdził zawsze inspe- 
ktor Bray, ale teorja ta była jedynie 
słuszną w zastosowaniu do tych wy- 
padków, gdy droga, którą kroczył nie 
była pewną. Nie zdarzało się to co- 
prawda nigdy sławnemu inspektorowi. 
Cóż stąd, że postać przedsiębiorczego 
dziennikarza zasłoniła jego skromną, 
mimo wielu zasług osobę? Wiedział 
on mimo to, że ostatnie słowo będzie 

należało do niego. 
„Nie jestem baronem i nie posia- 

dam fantazji" — mawiał on często, 
twierdząc,iż woli najmniej znaczące fa- 
kty, od najefektowniejszych hipotez. 

Fakt, że doświadczony i poważny 
inspektor, pokładał największe nadzie- 
je na odnalezienie Ewy Wilson, czyli 
że droga, którą obrał sobie była tą sa- 
mą, po której kroczył lord Franciszek 
Fillimoer, była jaskrawym dowodem te 

Nieboszczyk zmartwychwstał. 
Żydowski „Nasz Przegłąd* opisuje ‘па- 

stępujący dziwny wypadek: Onegcaj o g. 
2ej po poł. zmarł nagle, na udar sercowy, 
rzed bramą domu przy ul. Nalewki 26 — 

jakis Żyd. Zma:łego przechodnie wnieśli 
do sieni domu. Niebawem na miejscu ze- 
brało się wielu ludzi. M. in. znala:ła się 
tu teź p. Aronsonowa wraz z mężem, który 
posiadą biuro próśb przy ul. Muranow- 
skiej 26. A onsonowie na widok zmarłego 
— zaczęli spazmować i stwierózili, że jest 
to brat Aronsonowej — 55-letni kupiec z 
„Łaskarzewa — Mendel Wassernis, który w 
tym dniu właśnie bawił w Warszawie. 
wrócono się do „Ostatniej Posługi*, za- 

łatwiono wszelkie formalności przedpo- 
grzebowe. Za kilka godzin miał się odbyć 
pogrzeb. W międzyczasie udali się Arunso- 
nowie do domu. Czas pogrzebu się zbliżał. 
W mieszkaniu Aronsonów rozlegał się bo- 
lesny płacz. Sąsiedzi wzdychali współczu- 
jąco. Nagle otwierają się drzwi i do mie- 
szkania wchodzi sam p. Wassermis. Łatwo 
wyobrazić sobie scenę, jaka się rozegrała .. 
Aronsonową zemdlałą Aronson struchlał, 
sąsiedzi skryli się i t. p. Okazało się, iż 
zaszła omyłka. Wassernis był zdrów i © 
niczem nie wiedział. 

ZE ŚWIATA. 
— Betleem w noc Bożego Narodzenia. 

Korespondent „New York Heralda“ w Be- 
tleemie donosi, że liczba pielgrzymów ze 
wszystkich części świata, którzy przybyli do 
Palestyny, by w noc Bożego Narodzenia wy- 
słuchać Mszy św. w kościełe betleemskim, 
w tym roku była jeszcze większa, niź w ro- 
ku przeszłym. 

W nabożeństwie wzięli udział konsulo- 
wie wszystkich państw, katolicy i niekatoli- 
cy. Szosę, prowadzącą z Haifa przez Naza- 
ret i Sichem do Jerozolimy, turyści i piel- 
grzymi ożywili w sposób dotychczas nie- 
znany. W ciągu całych godzin i przeciąga- 
ły karawany samochodów poprzez stare 
miejscowości biblijrre, gdzie jednakże widzia- 
ło się i tubylczych chrześcijan, jak w barw- 
nych szatach i z laskami w rękach dążyli do 
Betleem. 

Nawet i Jerozolima posiada tę właści- 

  

wość, że Narodzenie Chrystusa jest tam ob- * 
chodzone w dwu różnych terminach. W 
Świętem Mieście znajduje się nie mniej niż 
10.000 chrześcijan na ogólną ich liczbę 
85.000 w Palestynie. Ta dziesięciotysięczna 
rzesza podzielona jest na 16 różnych Ko- 
ściołów. Katolicy, prawosławni, anglikanie, 
armianie, unici z Armenji, jakobici, koptowie, 
etjopi, luteranie, maronici, chaldejczycy — 
wszyscy mają swój własny obrządek i we- 
dług tego obrządku obchodzą święto Naro- 
dzenia Chrystusa. Katolicy i protestanci ob- 
chodzą je w nocy z 24 na 25 grudnia, inne 
wyznania w 13 dni później. 

  

Zanim kupisz fowar zagraniczny @ 
— Uhejrzyj fowar krajowy. 

  

Miejski Kineaiatograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ub Ostrobramska 3. 

„kipopotamy, nosorożce, 

O dia ans EL Ueda wryta „KRŪL DŽUNGLI“ 
Najpotężniejszy dramat sensacyjny w 12 aktach. Lwy, tygrysy, łamparty, jaguary, słonie, jelenie, 

! małpy — przeszło 300 gatunków drapieżnych zwierząt. 
W roli głównej słynny TARZAN ELMO LINCOLN najodwaźniejszy i najsilniejszy człowiek świata. 

Początek seansów od godz 4ej. 
Nastepny program: „BEZIM'ENNI_ BOHATEROWIE". 

krokodyle, 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

  

Tess „NOJI0S” 

  

  

Wil. Aska 38. rozgrywa się w słynnych spelunkach rozpusty przy Placu Pigalle w Paryżu. Wzruszająca treść! Przepiękne) 
kobiety. Wspaniała wystawa. Seansy o g. 4, 6, 8, 10.15. 

KINO Dzis! Rewelacyjny tilm Polski, w|g PRZEDW oś o 

IOŚNIE 
„POLONIA” 

Mickiewiczą 22 

Dziś ostatni MA as arcydz. S, Żeromskiego 24 
Realizacja H. Szary. W rolach głównych najznakomitsze siły ekranu i sceny Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, 
Marija Gorczyńska, Marja Moazelewska, Ninka Wilińska i in. Początek seansów 0 godz. 4. 6, 8, 15 i 10.28 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na 15 min. przed rozpoczęciem seansów. 

  

Kino „Pictadilly“ 
WIELKA 42. 

Dzis! Najnowszy i najatrakcyjniei- 
szy film 1929 r. Wytwórni „Uia* 
agentów sowieckich zagranica w 12 wielkich aktach. W rolach głównych: czarującoirocza SUZY WERNOŃ, 
oraz wybitny tragik MICHAŁ BOHNEN. Rzecz się dzieje w wirze życia wielkomiejskiego. Film z obecnego 
życia rozbitków rewolucji rosyjskiej na emigrac i. Piękna księżniczka w łapach rozbestwionego marynarza— 
czekisty. Przekupstwo i łapownictwo sowieckich misyj hanalowych. Początek o gooz. 1-ej. 
ANONS. Od jutra po raz pierwszy w Wilnie wschodni film „P. 

HOLM i FRYK KAIZER TYTZ. | 

Czerwony b'es (TAJEMNA NOC). Dramat z życia emi- 
gracji rosyjskiej i szpiegowskiej akcji 

1 
ANIKA* z udzialem HARRY PEELA, DARY 

  

Kino - Teatr 

„ Światowid “ 
ul. Mickiewicza 9. 

cuanej piaże ame- 
rykańskiej p. t Ameryka się kaw 
Dzisl Po raz pierwszy w Wilnie! Wieiki film, rozyrywający się w sferach amerykańskich mijaruerów i na 

dramat w 8 wielkich aktach z udziałem słynnych gwiazd 
S 5 ekranu OLIVE BORDEN i NEIL HAMILTON. Przepięk- 

ne pejzaży, plaże, bogata wystawa, olśniewający przepych palaców miljaraerów amerykańskich, miłość ubogiej 
dziewczyny... do dolarów, a fatalny koniec spiolu rzeczy. Każoy powinien zobaczyć, bo bogactwo ala oka 

i ciekawa tresć zachwycają widzów. 

  

Kiao- 
Tas „Malda“ 

Wielka 30.   Dzis! szaleństwo młodości i miłości! Piękno i czar kobiecości—to kwiecie życia.! Największe arcydzieto 1929 r 

LEKARZ KOBIET DUSZY I CIAŁA... 
Potężny dramat życiowo-erotyczny w 12 akt. pełen nadzwyczaj drastycznych momentów. W rolach gł. IWAN 

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

KORZYSTAJGIE Z 

n.-H. W. JANKOWSKI 

k 
OGŁOSZENIE. 

Komendant Wojewódzki P.P. w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
14 stycznia 1929 roku o godzinie 9-ej w lo- 
kalu Komendanta Wojewódzkiego P.P. w 
Wilnie przy ul. św. Jańskiej 3 pokój 3 od- 
będzie się sprzedaż w drodze przetargu pu- 
bliczrtego, wybrakowanych przedmiotów i 
narzędzi lekarskich, łomu żelaznego, guzo- 
wego, gumowego, odpadków tutrzanych, skó 
rzanych i brezentowych oraz części samo- 
chodowych o ogólnej wadze 400 kilogramów 

Rzeczy przeznaczone na licytację oglą- 

dać można w dniach 11, 12 i 13 stycznia 

1929 roku w godzinach od 11-ej do 13-ej 

Komendant Wojewódzki 
-— Podpis. 

с 

  

СО Re-  Iąpięgi* (Z kogutkiem) 
moroidalne „aricó! usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

  

  

WEĘGIEE i KOKS 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowa. 
kiego 27, tel. 2-19. 

go, jak wielkie zdolności taiły się w 
młodym detektywie—amatorze. 

Przewaga inspektora nad lordem, 
—detektywem polegała na tem, że 
posiadał on inną fotografję poszukiwa- 
nej przez siebie kobiety. Z fotografji 
tej uśmiechała się do niego młoda 
dziewczyna, o prześlicznej i bynajmniej 
nie zbrodniczej twarzy. Inspektor ka- 
zał zrobić dużą ilość odbitek tej foto- 
grafji i rozesłał ją na wszystkie strony 
z dołączeniem rysopisu i obietnicy na- 
grody pieniężnej za pomoc w odnale- 
zieniu jej. į 

Jedna z tych fotografij stała się po- 
wodem poważnej rozmowy pomiędzy 
panem Morisem a Jeffersonem. Pano- 
wie ci, przez cały dzień nie mieli nic 
innego do roboty, jak usługiwanie nie- 
licznym klientom w sklepie, to też więk 
szą część dnia spędzali przy drzwiach 
oszklonych, przygłądając się mijają- 
cym dom ludziom. 

— To ona! — krzyknął pewnego 
dnia p. Moris. 

— Ona, napewno ona! — potwier- 
dził p. Jefferson. 

— Jaka nagroda? 
— Dwieści funtów! 
Nic dotąd nie poruszało n'gdy spo- 

kojnych postaci tych dwuch dżente!- 
menów. To też nagłe ich wzruszenie i 
niespokojne spojrzenia, które rzucali 
na pracującą w sklepie sąsiedzkim 
panienkę, zdziwiły ją i zaniepokoiły. 

Zanim dwaj przyjaciele zdecydo- 
wali, co czynić wypadało, młoda. pa- 
n'enka, zrozumiała, że grozi jej niebez- 
pieczeństwo. Gdy więc zbliżyli się do 

CZOŁO 

    

NA KARNAWAŁ 
poleca w wielkim wyborze 

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

are Gao, ai > : 
еа ОЙА Žr toi 12-83, 
PP. Wojskowym i Urzędnikom do- 

godne warunki. 

| ua 

sklepu, w którym pracowała, nie było 
jej na zwykłem miejscu. 

— Gdz'e jest p. Ulcomb- — zapy- 
tał ostro p. Morris. 

— Proszę jej nie mówić, że pytali- 
śmy się o nią, lecz proszę ją tu spro- 
wadzić! — dodał poważnie p. Jefier- 

son. 
Minął kwadrans, dwadzieścia mi- 

nut, pół godziny: panna Ulcomb zginę- 

ła, jakby w wodę wpadła. Wzburzenie 
dwuch dżentelmenów przeszło wszel- 

kie granice, gdy okazało się w końcu, 

że dziewczyna, której szukali zniknęła 

bez wieści. 
—— To była ona! — jęknęli jednym 

głosem. : 

Klientki, które odwiedziły dnia te- 

go sklep dwuch przyjaciół, były zdu- 

mione, widząc na ich twarzach wyraz 

rozpaczy i bólu. Tegoż wieczoru o 

szarej godzinie, gdy mimo zapadające- 

go zmierzchu, latarnie nie są jeszcze 

zapalone, postać młodej dziewczyny w 

skromnej, lecz eleganckiej sukience, 
ukazała się na Hiacent-Rood. Twarz 
jej zasłaniała gęsta wualka. 

Deszcz zalewał chodniki. Osłania- 
jąc się parasolką, dziewczyna przeska- 
kiwała z gracją po przez kałuże i szła 
krokiem pewnym, jak człowiek, który 
zną dobrze drogę. 

Deszcz przerzedził już tłum  ga- 
piów, dyżurujących na Hiacent-Rood. 
Pozostali tylko zapalnicy, dla których 
sensacyjna zbrodnia była czemś rów- 
wnie rozkosznem, jak kielich szampa- 
na. 

od 8 go stycznia r: b. 

Wielka WYPRZEDAŻ 

z rabatem do 30 Ojo 

sukien balowych, konfekcji męskiej i damskiej, bielizny, 
obuwia, śniegowców i wszelkiej galenterji. 

(DAWN. B-cia ALSZWANG). 

Wiino ul. Wielka 42, tel. 1200. 

MEK EO BOCTRUABUACZZZGORDASZO SUBA CE cz CA GP 

е Р АА ооа - 0020 PCK2L, ge wynejeć 
przyjm. od g 9 do 6 iz, uł. Tartaki 

Mostowa (ró, 
Nr. 23 m. 6. WZP 24 O„lądač od g. 4 do 0. IPS I TD DIN 

      

OKAZJI! 

polnwen- 
tarzowa 

  

  

Kalwaryjska 6. 

| LEKARZE | 
ŚAWAWAŃ 

wiecz, ul. 

  

    

"DOKTOR = EB 
B.ZEGBOWIEZ 
chor. weneryczne, i POSADY a 
syłilis,  marządów 
moczowych, od 9 
—1, od $-—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. ZeldowiCZOWA 
K BIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i Od 4%, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 217. 

rekomendacje 
najlepsze, przyjmie 
odpowiećnie  stano- 
wisko. Zgłoszenia do 
a AE 

— ma MAZ Garbarska „ pod: 
W. Zdr. Nr. 152 „| eśnik — administra- 
DOKTÓR tor”. 5 

BLUMOOICL grm-— 
Chorobv weneryczne, fi LOKALĘ 3 

syfilis i skórne. 
GD ROS EEK, 

Wielka 21. 
Od 9 113 — 8. 

(Telef. 921). 

3 
BA AKOSZEKKI GE 

Ž \==== 
Akuszerkašmialowska 
vra4 Uabinet Kosmė- 
tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wto- 

sku, 

Do wynajęcia 
— @1а samotn pana b. 

tel., wszelk. wygody; 
(w mieszk. inż.) Su 
bocz 6-a m. 16, g. 
9 10;3—5  9L—o 
— 

ODDAJE SIĘ 

LOKAL 
POD SKLEP, 

  

sów. Mickiewicza 46. Wiaaomosć: Wileńska @ 
m. 6 — 44-3, . 

    

Na widok tych gapiow, panienka 

zawahala się. Zatrzymala się na chwi- 

lę, jakby zaskoczona, poczem ruszyla 

naprzód, decydując się nagle na krok 

odwagi. Chociaż w ruchach jej, gdy 

przechodziła przez bramę pod Nr. 47 
nie było nic niezwykłego, jednak tłum 

gapiów drgnął radośnie, przeczuwając, 

iż stanie się coś, co wynagrodzi im 

długie godziny oczekiwania pod  de- 

szczem!... 

Piękna panienka weszła do domu 
i dotarła swobodnie do gabinetu. 

Wejście jej było tak nieoczekiwane, 

że Feliks Czepel zerwał się z miejsca, 
lecz widząc zawualowaną kobietę, zde- 
cydował iż jest to delegatka jednej z 
lig kobiecych, która pragnie zasięgnąć 
informacyj do artykułu. Z uprzejmym 

ukłonem podsunął jej krzesło. Lecz 

gdy zamiast usiąść, nieznajoma wpa- 

trywała się weń milcząco, Czepel zmie- 

szał się niezmiernie. . 

— Czem mogę pani služyč? — za- 

tał drżącym głosem. 
į E A to Galia głos! — zawołała. 

— Pan jest tak dobrze przebrany, że 

nie mogłam pana poznać! 

Kolana ugięły się pod nieszczęsnym 

literatem, by nie upaść, oparł się o ko- 

minek, bezsilny i blady... 
— Kim pani jest? — szepnął prze- 

rażony. 

Zamiast odpowiedzi podniosła wu- 
alkę. ‚ 

— Ewa Wilson! — wyszeptał led- 

Korespondeneję Handiową. 
polsko niemi cką, przepisywanie ną 
maszynach polsko rosyjskich, odbiją- 
nie w setkach egzemplarzy okólni- 
ków, skryptów, kosztorysów i t. p. 
Wykonywuje fachowo i akuratnie 

Biuro A. Fajnszfejna. 
Wilno Zawalna 15, tel. 12 73. 
—- 

г___—_в—__ч 8рг22_‹1ат z powodu 

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

Nadleśn fachowiec, (poa) okazyjnie sprze- 
y administro gam. Ogląiać można 

wał większemi lasami y (Domu Handlowym z 
na Kresach, Od wojny p, 
na jednem stanowi- uj, Mickiewicza 1. -0 

  

  

ciepły POKOJ umebl., „, 

  

  

' Чиея DOBRA ( 
KOPJOWANI Ej 
PLANOW 4 
WIĄTŁODRUKI 

РОЫЕ 
3 

wyjazdu elegancką 
sypialnię, gabinet mę- 
Ski, oraz salon firmy 
Szczerbińskiego w 

Warszawie. Meble 
oglądać można od g. 
8 do ió tej na skła- 
dzie Stacji miejskiej, 
ulica Wiwulskiego Nr 
2, gdzie informacyj 
udzieli magazynier. - 

RÓŻNE 

EM 

18 4, 
ul. Mickiewicza). 

Pożyczki 
w każdej kwocie i 
walucie udzielamy 

dogoanie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

ЖОРНО ! SPRZEDAŻ 
WAWAWAW 

Mickiewicza 21, 

Białego lisa |tel- 152. Z 
LEKCJE 

p. Szumafskich, śpiewu 
— — solowego 

Nieruchomości |operowego | uūziela 
ziemskie i miej- | prof. Konserwatorjum 
skie, majątki, fol- | Lwowskiego  Broni- 

warki, ośrodki, |sława Lutomierska 
domy, wille ku- | Wianowska, uł. Po- 

pujemy i us powska I. 14. L7—0 

dajemy, osztów > 

Maiępiych mie po” | LEKCJE ŚPIEWU 
bieramy soiowego 1 dykcji. 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

21, 
GREG 

ZA lk, 

Jąkanie ane Dainių = 
mowy usuwam Zu- 

pelne, 

Toija Rozabowska 
„„, ul. Sierakowskfego 25 
* m. 3, odg, 5 -© р. р.» 

z wyjątkiem niedziel 
i świąt. 0-G9G6 
Lit II] 

ZGUBY 
TT LL) 
gubioną książecz- 
kę wojskową 
rocznik 1894, 

wyd. przez P. K, U: 

Mickiewicza 
tel. 152. | 

  

WS majątek | 
przy samej 

szosie z komplet- 
nemi  zabudowa- 
niami, wpobližu st. 
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Wilno, na imię Wa 
cława Wierbila, unie_ 
ważnia się. 

  

      

        szybko, nie ukrywając zdenerwowania. 

— Panie Molineau, muszę wiedzieć, 

co się dzieje? Co pan zrobił z panią 

Molineau? Dlaczego pan symuluje mor 

derstwo? Poco wikłać się we własne 

sieci? Poco ta tajemniczość? Ależ to 

istny koszmar! 
—- Tak, koszmar! — powtórzył z 

westchnieniem. 
— Więc dlaczego pan tę sytuację 

przedłuża dobrowolnie? 
Z nowem westchnieniem rzekł: 

— Ma pani rację, pani należą się 

wyjaśnienia z mej strony... dobrze 

więc. 

— Nie mam już sił cierpieć dłużej! 

W krótkich, urywanych słowach 
wyjaśnił jej sytuację. || A 

— Bardzo to pięknie i ja rozumiem 

pana, — zauważyła, gdy skończył. — 

Ale cóż ja mam-począć? Zaledwie uda- 

ło mi się zdobyć posadę, jak musiałam 

uciekać, gdyż poznano kim jestem. 
Cięży mi sława zbrodniarki. Przykro 

mi niszczyć pańskie plany, ale uwa- 
żam, że trzeba z tem skończyć. 

— Drogie dziecko, — odrzekł ser- 

decznie, — zgadzam się z panią. Ach, 

jakże mi ciążą słowa, któremi jest 

otoczone imię moje! Tak pragnąłem 
zawsze ciszy i spokoju! Ałe co mam 
robić? Żona moja obrała tę drogę, a 
sama pani wie, że upór i stanowczość 

stanowią główną cechę lej „szlachetne- 

go charakteru. Gdybym ją powrócił 
zbyt wcześnie do Życia... 

(B-CN). 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto. 

wie dosłyszalnym głosem, bojąc się, 
by echo nie rozniosło jego słów. 

Ale dziewczyna zaczęła mówić 

'rukarnia „Wydawni ctwo V jleńskie" uł. Kwaszelna 23. 
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