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- Marsz żarobny 
Śmierć W. Księcia Mikołaja Miko- 

łajewicza jest wielkim ciosem dla emi- 

gracji rosyjskiej. Był to sztandar, 

który coś skupiał, Sztandaru zabrakło 
łeraz absolutnie, wszystko pójdzie w 

Iozsypkę. Emigracja rosyjska nie ma 

znaczenia politycznego. Emigracja pol- 

Ska po 31 r. także jego nie miała. 
Ale wyobraźmy sobie, żeby Śmierć 
Adama Czartoryskiego zamiast nastą- 

pić w 1861 r., kiedy już pienia ko- 
Ścielno-rewolucyjne rozbrzmiewały na 

jego mszy żałobnej w Warszawie, na- 
Stąpiła, tak jak tu, w jedenaście lat 
Po katastrofie, w r. 1843. Jaki byłby 

ło wtedy cios dla naszej emigracji, 
Zabrakłoby tego, który miał możność 

Teprezentowania Polski. Dziś zabrakło 
tego, który mógł reprezentować da- 
Wną Rosję, reprezentować resztki 

Nadzjei do jej powrotu. 

- Jest to fakt bez politycznego zna- 
zenia, tak jak i Śmierć cesarzowej 

Marji Teodorowny. Jest bardzo brzyd- 

e słowo francuskie, Oznacza ono 

Nasienie ludzkie, rzucone jak brud 

niepotrzebny do zlewu. Słowo brzyd- 
e i trywjalne, ale jakże symboliczne. 
asienie to moc, to usymbolizowane 

Maximum twórczości, maximum możli- 

Wošci, ale rzucone pomiędzy pomyje, 

Sponiewierane, już będące tylko odro- 

' zwoitości nie pozwolą mi tego słowa 
powtórzyć w całej jego prostackiej 
Wyrazistości i sile, że nie wszyscy się 

domyślą, o co mi chodzi. Tak jest z 
migracją rosyjską. Reprezentuje ona 

osję, wielką Rosję, tę która ponure 
Czarne skrzydła dwugłowego, potwor: 
lego orła rozsunęła na Europę, nio- 
Sąc Śmierć naszemu państwu, tę któ” 
Ta cieniem swego lewego skrzydła do- 
tarłą do Arktyki, do Pacyfiku, poprzez 
Przestrzenie tajemniczej Azji. Tę, 
tórą na morza dalekie rzuciła 

Andrzejewską, białą z _ niebieskim 
Tzyżem flagę. Emigracja rosyjska to 

Przedłużenie historji tej Rosji, jej tra- 
Ycja, jej kultura, jej nerwy, jej czu- 

cie, jej dusza. I to, wszystko rzucone 
dO zlewu, w brud, w poniewierkę, to 
Wszystko wsunięte w europejskie ka- 
barety, jako rekwizyt, nieco „„macabre,,. 
O czytelnicy łaskawi, nie gniewajcie się 
na mnie, że przy tem marche funebre 
z okazji pogrzebu w Antibes, czasami 
mi się wyrwie pod adresem powalo- 
nego kolosa, słowo miększe, pie- 
Szczotliwsze, nie gorszcie się, że za” 
Pominam naszych do Rosji tak spra- 
Wiedliwych uraz i nienawiści. Piszę 
tak właśnie dlatego, że jako Polak, 
TOzumiem co to upokorzenie niewoli, 
tragedja niewoli. Ale doprawdy, że 
NaSzą tragedja nie była tak ciężka, 
tak ponura. Złamano nam broń na 
Polach bitew. W Zielonce, w  Macie- 
jewicach, w Ostrołęce. Pobito nas. 
Ta wielka Rosja padła pod cięża- 
rem hańby własnej. Padła przez 
rewolucję wewnętrzną. Podczas woj- 
ny widziało się takie obrzydliwe sce- 
Ry: wielki koń  powałony, zjedzony 

przez parchy. 

Źle się pamięta dzieje dni niedaw- 
no odbiegłych. W jakimś dzienniku 

  
warszawskim z okazji zgonu W. Księ- h 

<ia czytałem wywiad z jakimś gene- 
rałem rosyjskim, rekomendowanym 
Przez ten dziennik w charakterze hi- 
storyką ostatniej wojny. Ten zacny 
śenerał twierdzi, że W. Książę nie 

ył wielkim dowódcą, bo plany stra- 
tegiczne układał za niego gen. Alek- 
siejew. Być może, tylko, że szeiem 
sztabu W, Księcia był gen. Januszkie- 
wicz, kwatermistrzem gen. Danilow,“ 
a Aleksiejew był szefem sztabu 

ikołaja II, Kiedy kwatermistrzem 
był Pustowojtenko. Pisano także o 
O roli Wielkiego Księcia w konstytu- 
cji 1905 r., wystawiano go, jako 
reakcjonistę. Nie napisano, że wed- 

ług uporczywych relacyj Wittego, W. 
Książe Mikołaj Mikołajewicz, on właś- 
nie, wyrwał z Cesarza Mikołaja II 
Podpis na dokumencie konstytucji. 
Powiedział, że się zastrzeli, jeśli sa- 
modzjerżca nie nada Rosji konstytucji. 

Trzebą pamiętać, że opinja o wypad- 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
miesięczna z odniesieniem do domu lub z | 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

biną brudu. Żałuję, że względy przy- - 

(1918) 

nie uwzględnia 

ECHA STOLICY 

Demzntowanie pogłosek © zmia- 
nie w min. spr. zagr. 

WARSZAWA, 9-1. PAT. Polska Agercja 
Telegraficzna upowažnio a jest do stwier- 
dzenia, že po.łoski o mającej jakoby na- 
stąpić zmianie na stanowisku ministra spraw 
zagranicznych. jak np, rozpowszechniane 
w prasie niemieckiej informacje o zamie- 
rzonem powołaniu na stanowisko ministra 
spraw zagranicznych pos. Knolla i inne po- 
dobne przypuszczenia, są najzupełniej bez= 
podstawne. 

Dekoracja Pana Prezydenta Rze: 
czypospolifej węgierskim krzyżem 

zasługi. 
WARSZAWA, 9 I. Pat. jutro, tj. 

dnia 10 bm. o godz. 13 odbędzie się 
na Zamku uroczystość dekorowania 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wę- 
gierskim wiel.im krzyżem zasługi. 

100 milionowa pożyczka wew- 
nętrzna na akcję hudowlaną. 
Do laski marszałkowskiej wpłynął 

w tych dniach z ministerstwa skarbu 
projekt ustawy a upoważnieniu mini- 
stra skarbu do wypuszczenia wewnę- 
trznej pożyczki państwowej do wysoko 
ści 100 miljonów złotych w złocie. Pro- 
jekt ustawy jest charakteru ramowego. 
Oprocentowanie nie może średnio prze 
kraczać 7 proc. w stosunku rocznym. 
Pożyczka zabezpieczona będzie całym 
ruchomym i nieruchomym majątkiem 
państwa, a kupony od niej będą wolne 
od podatku od kapitałów i rent. 

W uzasadnieniu tego projektu usta- 
wy p. minister skarbu m. in. podaje, 
że pożyczka nowa będzie użyta na po- 
moc rządową dla akcji budowlanej aby 
móc otrzymać tę pomoc w roku 1929 
przynajmniej w rozmiarach dotychcza- 
sowych, co jest dążeniem rządu ze 
względu na duży brak mieszkań. 

Zjazd prezesdbw sądów apelaty|- 
nych. 

WARSZAWA, 9.I. PAT. W dniach 
819 stycznia r. b. obradował pod 
przewodnictwem p. ministra sprawie- 
dliwości St Cara zjazd prezesów są- 
dów apelacyjnych, poświęcony Spra- 
wom, związanym z nową organizacją 
sądownictwa i ogłoszonemi niedawno 
rozporządzeniami wykonawczemi do 
prawa o ustroju sądów. 

Zjazd zagaił p. min. Car, podno- 
sząc zasługi b. min. Meysztowicza 
około prac nad jednolitym ustrojem 
naszych sądów, poczem  skreślił w 
swem przemówieniu plan i metodę 
prac zjazdu. W dwudniowych obra- 
dach omówiono całokształt zagadnień 
praktycznych, wiążących się z wpro- 
wadzeniem w życie nowej organizacji 
sądów, a w szczególności ostatnich 
rozporządzeń wykonawczych ministra 
sprawiedliwości do prawa ustrojowe- 
go, poczem prezesi poszczególnych 
apelacyj złożyli sprawozdania z prze- 
biegu prac Organizacyjnych w tych 
okręgach. 

7е sprawozdań tych wynika, że 
nowy ustrój sądów został we wszy: 
stkich okręgach apelacyjnych / wpro- 
wadzony w życie w całej pełni, nie 
powodując żadnych tarć, ani trudności. 

ZA I PRZECIW. 
Ponura groźba | uprzejmą odpa- 

wiedź. 
Pani Pankhurst to jest znana sufrą- 

żystka angielska, która swego czasu biła 
ministrów laską po głowie, zalewała pły- 
nem gryzącym puszki do listów, organizo- 
wała demolowanie boisk sportowych. Pani 
Pankhurst nienawidziła Lloyd Georgea. Na 
jednym z wieców oświadczyła: „że gdyby 
nawet była żoną Lloyda George'a, toby go 
Ootruła*, Dowiedziawszy się o tem Lloyd 
George odpowiedział uprzejmie: „že sam 
by ię otruł, gdyby był mężem pani Pank- 
urst". 

Wzorowy pacyfizm. 
Ostatnie dodatkowe kredyty wojenne 

Ameryki wynoszą pół miljarda dolarów. 
W tych „dodatkach* schowałby się cały 
nasz budżet wojskowy, nas,iktėrzy całkiem 
inaczej zagrożeni jesteśmy niż Stany Zjed- 
noczone, państwo olbrzymie o słabych 
sąsiadach. Także rozkosznie brzmi wiado- 
mość, że przed przystąpieniem do debaty 
nad paktem Kelloga uchwalono budowę 
kilkunastu nowych krążowników. Tak, to 
istotnie jest wzorowy pacyfizm. 

ŁOWO 
WIŁNO, Czwarfek 10 stycznia 1929 r. 
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ESTONJA ODPOWIE NA MEMO- 
RANUUM LITWY. 

TALLIN, 9 I. Pat. Poseł łotewski 
w Tallinie Seskis odwiedził dziś estoń 
skiego ministra spraw zagranicznych 
z którym odbył dłuższą konferencję 
w sprawie memorandum litewskiego. 
Pozatem, estońskiego ministra spraw 
zagranicznych odwiedził przedstawiciel 
ZSSR. Pietrowskij, który naradzał się 
z ministrem na ten sam temat. We- 
dług doniesień prasowych, w estoń- 
skiem ministerstwie spraw zagranicz: 
nych omawiana jest obecnie sprawa 
odpowiedzi Estonji na memorandum 
litewskie. Odpowiedź swą Estonja u- 
zgodni z Łotwą. 

  

KONGRES „KRIKSZCZONIÓW"*. 

Z Kowna donoszą: W wywiadzie 
z dziennikarzami na temat mającego 
się odbyć kongresu partyjaego chrze- 
Ścijańskich demokratów, prezes cent- 
ralaego komitetu partji Bistris oświad- 
czył co następuje: 3 

Kongres zwołany jest z całorocz- 
nem opóźnieniem z powodu przyczyn 
od nas niezależnych. Głównym tema- 
tem obrad kongresu będzie sprawo- 
zdanie zarządu stronnictwa za Okres 
2 ubiegłych lat oraz rewizją progra- 
mu partji, który, jak wiadomo, był 
uchwalony przed ukonstytuowaniem 
się Sejmu i jak się okazało, w wielu 
punktach wymaga zmian, W. spra- 
wozdaniu zarządu omówione zosta- 
ną pertraktacje nasze z rządem, jak 
również przyczyny, dlaczego nie do- 
szliśmy do porozumienia. 

Bistris uważa obecny moment za 
nieodpowiedni dla zwoływania kongre- 
su, ponieważ nie będą mogli w nim 
wziąć udziału nauczyciele i urzędnicy 
a wielu nie będzie mogło przybyć z 
powodu trudności ekonomicznych. 
Temniemniej jednak na kongres przy- 
S prawdopodobnie 200 delega- 
tow. 

Na pytanie, czy na kongresie będą 
dyskutowane kwestje, polityki we- 
wnętrznej i gospodarczej, Bistris od- 
powiedział: „Niestety, to nie od nas 
zależy”. 

WYCIECZKI AGENTÓW G. P.U. 
NA ŁOTWĘ. 

Z Rygi donoszą: W ostatnich tygod- 
niach zaobserwowano masowe przechodze- 
nie obywateli sowieckich przez granicę ło- 
tewską. pod pozorem ucieczki z Bolszewji 
Większość z tych „uciekinierów* poprzed- 
nio zajmowała stanowiska w instytucjach 
sowieckich. Według informacyj urzędów 
bezpieczeństwa, znaczną część rzekomych 
„uciekinierów* jest wysyłana celowo pizez 
G.P. U. iako szpiedzy. Ucieczką z Bol- 
szewji ma ułatwiać im zadanie. Miarodajne 
mładze łotewskie wydały specjalne zarzą- 
dzenia w celu uniemożliwienia tych nie- 
proszonych wizyt. 

PŁK. PAPECZKIS CZŁONKIEM 
RADY PANSTWA. 

Z Kowna donoszą: Ogłoszona 
została oficjalnie nominacja płk. Pa- 
peczkisa na członka Rady Państwa. 
Płk. rezerwy Papeczkis Za czasów 
gabinetu Sleżewicza pełnił funkcje 
ministra wojny. 

BANKRUCTWA w KOWNIE 

Z Kowna donoszą: Wielką sensację 
wywołały tu wiadomości o zawieszeniu 
wypłat przez dwie poważne firmy włókien 
nicze. Szereg bankructw zarejestrowano 
również poza Kownem. о 

Według oficjalnych danych w miesiącu 
październiku zaprotestowano na Litwie 
weksli o 1 miljon litów więcej niż we 
wrześniu. Należy zaznaczyć, że ilość pro- 
testowanych weksli stale się zwiększa 

ARCYBISKUP BARTELONI NUNCJU- 
SZEM APOSTOLSKIM. 

Z Kowna donoszą: Przedstawiciel 
stolicy Apostolskiej w. Kownie arcybi- 
skup Barteloni mianowany został Nun- 
cjuszem papieskim. 

GRYPA W KOWNIE. 

Z Kowna donoszą: wydział sanitarny za- 

rejestrował w ostatnich dniach szereg za- 
padnięć na grypę. Istnieje obawa, że epide- 

mja ogarnłe całą Litwę. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk ł 
BIENIAKONIE —— Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY —- Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność” 
««DA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

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

KO omańceeńiie ZEE 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

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

Powołanie Rady Państwa w Jugosławii 
WIEDEŃ. 9. 1. (PAT). Dzienniki donoszą z Białogrodu: Wczoraj wie- 

czorem gazeta urzędowa opublikowała dalsze cztery nowe ustawy, wydane 
przez rząd. Zawierają one zmiany do ustawy z dnia 17 maja 1922 roku w spra 
wie rady państwowej i sądu admiinisiracyjnego. Nowa ustawa zawiera po- 
stanowienie, że rada państwowa liczyć ma 20 członków, mianowanych przez 
króla. Inna ustawia przynosi zmianę w ustawie o urzędzie kontroli rachunko- 
wej. Wydana została również nowa ustawa sędziowska, podług której wszy- 
stkie przeniesienia i zwolnienia oraz przeniesienia ze służby w ministerstwie 
sprawiedliwości ma załatwić król na wniosek ministra sprawiedliwości Dalsze 
ustawy przewidują ukonstytuowanie się sądu państw dla ochrony pań- 
stwa. W Zagrzebiu zaprowadzono cenzurowanie korespondencji. Wszystkie 
listy są na poczcie otwierane i po cenzurowaniu zaopatrywane w pieczątkę 
nadżypana. Królewska kancelarja gabinetowa donosi, że liczba depesz gratu- 
Iacyjnych ze wszystkich części kraju wynosiła przeszło 200 tys. 

Postępowanie nowego rządu wywołuje zadowałenie 
WIEDEŃ, 9-1. PAT. „Neue Freie Presse* donosi z Białogrodu: Energja, z jaką 

przystąpił nowy rząd do usprawnienia aparatu administrącyjnego i usunięcia niedioma- 
gań z cząsów rządów poprzednich, wywołała wszędzie jaknajlepsze wrażenie. Oprócz 
daleko idącej redukcji urzędników, będą zwolnieni ze służby także funkcjonarjusze 
państwowi, którzy okazali niezdolność do służby. Oszczędności, uzyskane tą drogą, 
będą używane na podwyższenie poborów tych urzędników, którzy pozostaną w słu- 
żbie. Wielkie zadowolenie wywołała również zapowiedź wprowadzenia ustawy dlą 
zwalczania korupcji. Jak wiadomo, zostały rozwiązane wszystkie urzędy gminne, w 
wielu jednak gminach pozostaną na swych stanowiskach dotychczasowi burmistrze w 
charakterze komisarzy rządowych. W Zagrzebiu skonfiskowano wczoraj kilką dzien= 
ników z powodu ogłoszenia oświadczenia dr. Maczka. Dziennik „Rijec* donosi, że 
policja zagrzebska powzięła w dniu 7 b. m. liczne rewizje domowe. Przedewszystkiem 
przeszukano lokale zagrzebskiego towarzystwa, na którego czele stoi prezydent Pre- 
davec, pomieszczenie towarzystwą transportowego „Snop*, które opieczętawano, 
następnie lokal zagrzebskiego „Sokola“ i t. d. 

ozwiązanie chorwackiei pariji chłopskiej 
WIEDEŃ. 9. 1. (PAT). Wedle doniesień dzienników z Białogrodu, podtwierdza 

obecnie gazeta urzędowa „Słusbove Noviny** wiadomość o rozwiązaniu chorwackiej par- 
tji chłopskiej oraz innych partyj chorwackich. Pozostaje to w związku z rozszerzeniem 
i zaostrzeniem ustawy © ochronie państwa. Rozwiązana również została organizacja 
muzulmanów bośniackich. 

Uroczystości w Belgradzie z powodu rocznicy urodzin królgwej 
BIAŁO GRÓD. 9.1. (PAT). Odbyły się tu dzisiaj uroczystości z okazji rocznicy uro- 

dzin królowej Marji i królowa byli entuzjastycznie witani przez iudność. 

tabożeństwo żałobne 1a i. ina Mikołaja Mikolajawicta 
PARYŻ, 9 I. Pat, W kościele prawosławnym odbyło się nabożeństwo 

za spokój duszy Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza. Na nabożeń- 
stwie obecnych było wiele osobistości francuskich i rosyjskich, wielu by* 
łych oficerów arm! rosyjskiej w mundurach, min, Painleve, jako przedsta- 
wicieł rządu, przedstawiciel prezydenta Doumergue'a i td. 

Słan zdrowia króla Jerzego 
LONDYN, 9.1. PAT. Biuletyn o stanie zdrowia króla z godz. 9 m. 

25 wieczorem donosi, że król spędził noc spokojnie. Poprawa lokalna po- 
stępuje stale naprzód. 

Fordynand Bonissn przewodniczącym luby depotowanych 
PARYŻ, *£ |. Pat. Izba deputowanych na swem pierwszem po Świę- 

tach posiedzeniu 414 głosami na 500 głosujących wybrała na przewodni- 
czącego lzby Ferdynanda Bowissona. 

AIIAEES RAJADŃ „BY Gd 

Rada Naczelna Myśli Mocarstwowej akademickiej młodzieży zachowawczej 
WARSZAWA. 9. 1. (PAT). Rada naczelna Myśli Mocarstwowej aka- 

demickiej młodzieży zachowawczej zebrana w Warszawie w dniu 8 i 9 sty- 

cznia zajmowała się obszernie omówieniem całokształtu potrzeb życia akade- 

mickiego. Wzięli w niej udział prezesi kół: wileńskiego, krakowskiego, poz- 

nańskiego, lwowskiego i warszawskiego. Obradom przewodniczył p. Michał 

hrabia Tyszkiewicz, prezes koła krakowskiego. Delegaci poszczególnych klu- 

bów składali sprawozdania z prac, które stwierdzają ogromny rozwój orga- 

nizacji we wszystkich bez wyjątku środowiskach. Zjazd uchwalił wysłanie 

depesz hołodowniczych do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Marszałka 

Piłsudskiego. Wysłano również depesze do p. Ministra Switalskiego i do 

ks. Janusza Radziwiłła. : 

Następnie rada naczelna omówiła stosunek do innych ugrupowań. Ze 

względu na liczne braki życia akademickiego postanowiła rada urządzić an- 

kietę, któraby zebrała materjały, mogące pomóc w udoskonaleniu zarówno 

struktury samopomocowej, jak i nie odpowiadającej potrzebom życia akade- 

mickiego obecnej organizacji Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Aka- 

demickiej. Zjazd ustalił wytyczne postępowania w związku ze zblżającemi się 

wyborami na zjazd ogólno - akademicki. Wieczorem rada naczelna złożyła 

wizytę p. pułkownikowi Sławkowi, dziękując mu za zainteresowanie się ak- 

cją młodzieży oraz odbyła z nim dłuższą konferencję. 

W drugim dniu obrad rada bardzo dokładnie zajmowała się sprawami 

prasowemi, organizacji oraz uchwaliła cały szereg wniosków, zmierzających 

do rozwinięcia oficjalnego organu „Myśi Mocarstwowa*. Zjazd zajął bar- 

dzo ostre stanowisko w stosunku do ruchu nacjonalistycznego i zażądał od 

kół jak najenergiczniejszego zwałczania jego, jako stojącego w sprzeczności 

z interesami państwa. W dniu jutrzejszym odbędą się wybory do komitetu 

wykonawczego Myśli Mocarstwowej. 

Bronisław Czech twydętią w zawodach narciarskich 
Na zawodach narciarskich w Karpatach czeskich z udziałem najlepszych zawodni- 

ków Czechosłowacji i Polski oraz kilku Norwegów Bronisław Czech (Polska) w biegu 
na 18 klm. zajął pierwsze miejsce przed Nemetzk y'm (Czechsłowacja). Trzecie miej- 
ce zajął również Polak — Zdzisław Motyka. Czwarte — Norweg Ruud. W konkursie 
skoków rozegranym dzisiaj pierwsze miejsce zajął Norweg Ruud, drugie — Nemetzky, 
trzecie Bronisław Czech. Ostateczne wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 
pierwsze miejsce — Ruud (Norweg), drugie Czech (Polska), trzecie — Nemetzky (Cze- 
chosłowacja). 

SER SRP IIS IN RIAA ITS KINO PRINS EITI PN E TRS YES NKL ASSOCI 

kach w Rosji 1905 roku, o ludziach 
tego okresu, tego, kto pamięta te cza- 
sy z czytania ówczesnych gazet, a 
tego, kto te czasy zna na podstawie 
bezwstydnie przez rewolucję obnażo- 

nych tajemnic — to są dwie opinie 
diametralnie od siebie różne. Tak, 
jako mały chłopiec, słyszałem zaw- 

sze, że Pobiedonoscew to kanalja. 

Czytałem w naszej literaturze, że to 
złatonoscew dla siebla, Tymczasem, 

wśród wszystkich dygnitarzy rosyj- 

skich on jeden był integralnie czło- 

wiekiem idei. Być może był to 

ideolog - dekadent, lecz  intęgralny 

ideolog. A Trepow, ten straszny 

Trepow, którego krwawą rękę dru- 
kowały gazety rewolucyjne na paź: 

dziernikowym manifeście? Ten Tre- 
pow wespół ze Stołypinem po roz- 
wiązaniu |-szej Dumy Państwowej 

wszczął pertraktacje z  kadetami, 

ówczesną skrajną opozycją, o wejście 

tych kadetów do gabinetu. Był to 

wojsk rosyjskich, dzięki bezxolnošci 

wodzów własnych, dzięki niewpro* 

wadzeniu w czyn planów Prądzyńskie- 

go, poszła na tułaczkę. Mało kto wie, 
że bitwa nad Wisłą z 15 sierpnia 

1920 r. ma silne reminiscencje z jed- 

nym z ostatnich planów Prądzyńskie- 

go. Adam Czartoryski podobnie był 

wyobrazicielem idei państwa polskie- 
go, dla dyplomacji zagranicznej, jak 

Wielki Książe był przedstawicielem 

powalonego państwa carów. Jaka 

krok, na który zgodził się Mikołaj Il, 
a miał znaczenie o wiele więk- 

sze, potężniejsze, aniżeli sam manifest 

październikowy. Ale kadeci odtrąci! 

tę propozycję Trepowa i Stołypina. 
Raz jeszcze głupota ludzka stała się 
przyczyną wielkich $nieszczęść, później 

mających nastąpić. 

Adam Czartoryski i Mikołaj Miko- 

łajewicz. Zrobiliśmy tę paralelę. Je- 

den był symbolem emigracji polskiej, 

która się cofnęła przed naporem 

  

  

różnica między tymi ludźmi, Czari»- 
ryski pomimo tego, że nad New4 
pełnił służbę ministra spraw zagra- 
nicznych, był to Europejczyk w 
każdym calu. Oddychał powietrzem 
Europy i życie jego, płynące wśród 
walki i tragedji, życie to było jakby 
klasycznie zbudowaną budowlą, a 
przepaści rozpadającego się pod nią 
gruntu-i granaty, które w nią trafiały, 

nie potrafiły zachwiać klasycznie 
czystego i klasycznie spokojnego 
architektonicznego rysunku tej bu- 
dowli. A Wielki Książę? Pisze o nim * 
Suchomlinow, że bił kościaną rę: 
kojeścią swojej szpicruty do krwi 
szyję swojego wierzchowca, Wielki 
Książę straszny był na manewrach 
kawalerii, gdy jeszcze młody wiekiem 

niemi dowodził na smutnych, melan- 

cholijnie północnych polach pod Pe- 
tersburgiem. Krew Pawła, krew Kon- 
stantego odzywała się wtedy „2 nim 
we wrzącej, niepohamowanej pasji. 
„Potomek Iwana Groźnego" powiada 
ze złością niemocny w historji gen. 
Suchomlinow. Już Mickiewicz „pisał 
o poderwaniu konia cuglami przez 
Piotra Wielkiego. W życiu Wielkiego 
Księcia, dużego rozmachu dowódcy 
kawalerji, było wiele z takiego podry- 
wania konia cuglami A potem przyszło 
to „zastrzelę się, jeśli nie podpiszesz 
manifestu“, a potem życie całe na 
szarpanych, urywanych _ gestach. 
Odezwai do Polaków. „zamknąć 
sprzedaż wódki”*, Oto gesty sil- 
ne, wielkie, prawdziwie  samodzier- 
żawne, prawdziwe poczucie  wła- 
dzy w olbrzymiej rozciągłości, ko- 
rzystanie całą piersią z tej radosno* 
twórczej siły, którą daje władza tak 
olbrzymia, tak szeroko się rozciąga- 

jąca. To Anatol France znajduje ro- 
zkosz w opisaniu ułamków gzymsów . 
średniowiecznych, odłamków rzeźb na 
drzwiach włoskich kaplic. To szperacz 
i zbieracz tego, co pozostało w okru- 
chach, co kiedyś rżywiło swoją krwią 

całość życia intelektualnego pokoleń. 
Dziennikarz także musi być trochę ar- 

tystą, bo jeśli dziennikarstwo ma być 

całkowitem odczuciem nastrojów po- 
litycznych chwili, to wyrazistość, kon- 
turów i plastykę takiemu odczuciu mo- 

że dać tylko artystyczna intuicja. I dla- 
tego, dziś ten pogrzeb Wielkiego Księ- 
cia, to taki ułamek tego, co wczoraj 
było tak istotne, i poczucie artyzmu 

tak się skłania do podkreślenia tych 

kontrastów. Wczoraj i dziś, Wczoraj 

Wódz na olbrzymich przestrzeniach, 

członek rodziny cesarskiej, jakież po- 

czucie wyższości wobec Francji, rzą- 
dzonej przez „adwokacików". Dziś 

bardzo grzecznie, bardzo kurtuazyjnie, 

że Francja na pogrzeb w Antibes po- 

syła marszałka Petain, że sobie przy- 

pomniała, iż Wielki Książę ocalił 

Francję. Po raz ostatni w historji rę- 

ce francuskich generałów w przepisa- 

ny sposób dotkną daszka kepi, by sa- 

lutować dźwięki „Boże Caria Chrani". 

Gazety francuskie piszą z ser- 

decznym: Ssmutkiem: „jaka szkoda, 

że w chwili zwycięstwa nad Niemca- 

mi nie było już Rosji". Ten dźwięk 
głosu jest szczery. Jest on dla nas 

Polaków ;bardzo nieprzyjemny. Ale 

nie dziś będziemy przeciw niemu pro- 
testować. Zachowajmy się wobec nie- 

go, jak dobrze wychowany kochanek, 

gdy jego kochanka płacze nad gro- 

bem dawnego swego narzeczonego. I 

my odprowadźmyż oczami tę trumnę. 
Bądźmy poważni. Dźwięki tego mar- 

szu żałobnego-—to straszna przestro- 

ga. Oto drugi wielki naród słowiań- 
Ski w ciągu ostatnich dwuchset lat 

dzięki anarchji, dzięki niemocy we- 
wnętrznej wpada w niewolę. Myśmy 
padli przez własną anarchję i prze- 

moc cudzą. Rosja tylko przez anar- 

chję własną. Bądźmy rycerscy w tej 
chwili, kiedy ostatnia grudka ziemi 
pada na trumnę ostatniego żołnierza 

dawnej Rosji. 
Piękno wojny polega na szacunku 

dla przeciwnika. Kocham najwięcej 
tych naszych bohaterów, którzy wal- 
czyli z Rosją. Dziś salutuję ostatnie- 

go z tych, z którymi pasmo wojen 
rozpoczęto przed Jagielionami. Cat. 

z
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EJSZYSZKI pow. Lidzki. 

— Wstyd i hańba! Jak długa i szeroka 
Polska — dzień 11 listopada jako dziesi” 
ciolecłe Niepodległości Państwa Polskiego, 
święciła uroczyście. Cała ludność polska zro- 
zumiała doniosłą tę uroczystość, i zarówno 
jak sercem tak i czynem wzięła.w tem udział. 
Pomińmy tutaj stolicę Polski, gdzie na uro- 
czystościach wzięli udział dostojnicy państwa 
miasta wojewódzkie i powiatowe — tam też 
składano hołdy, ale miasteczka, a nawet bar- 
dzo liczne wsie uczciły tę uroczystość ser- 
decznie. I przez całą Rzeczpospolitą Polską 
by żywy las wdzięczności narodu Polskiego 
wyrastają: schroniska, ochrony, pomniki, ta- 
błice, i krzyże, a każdy z nich, jako naj- 
droższy talizman, ma nazwę Niepodległo- 
ści dziesięciolecia Państwa Polskiego. 

Niestety. Nie wszędzie jednak pamięta- 
no o tem. Ze wstydem wielkim pisać tutaj 
muszę o miasteczku Ejszyszkach. Zorgani- 
zowano Komitet obchodu Niepodległości, któ 
ry wyłonił kilka komisyj poszczególnych, a 
jednak żadna z nich nic nie zrobiła. I t0-go 
istopada, gdy w całej Polsce, żałobne biły 
dzwony, by polecić Bogu poległych swych 
rodaków, którzy piersią”swą nas osłonili, by 
nam pokój zapewnić (a dość wspomnieć 
rok 1920); gdy matki płakały po synach, 
siostry po braciach, gdy wierni dążyli do 
świątyń, gdy w tym dniu pomimo fadości, 
przelano tyle gorących i serdecznych łez — 
to miasteczko Ejszyszki nie pamiętało o tym 
dniu, nie pamiętało o poległych, o tej krwa- 
wo złożonej bratniej ofierze. Przeciwnie, 
Komitet obchodu Niepodległości na ten smu-. 
tny uroczysty wieczór urządził zabawę z 
tańcami. Tańczono, bo przecież teraz nic nie 
grozi, dobrze się dzieje i spokój mamy, a 
czem ten spokój okupiony został, to mniejsza 
z tem, to tak dawno już było. 

Jest to smutny i bardzo bolesny fakt, 
ale niestety prawdziwy. 3 

Dość wspomnieć, że po wiełu trudach 
stanęło na tem, że bufet będzie bez alkoho- 

„lu, a trzymanie bufetu nie dano katolikowi 
—-Polakowi, a mniejszości narodowej (żyd- 
kowi). 

Ach! z bólem muszę wspomnąć — była 
projektowana pamiątkowa płyta  10-lecia 
Niepodległości Państwa Polskiego, która 
miała stanąć na pamiątkę w m. Ejszyszkach, 
a dziś widocznie już poszła w zapomnienie, 
bo wszak tyle od dnia tego upłynęło czasu, 
a jej jeszcze niema, chociaż p. prezes Ko- 
misji finansowej obiecał zająć się tą spra- 
wą i któremu całkowicie zaufano. Widocz- 
nie, że postawienie chociaż niedużej płyty 
pamiątkowej jest nie do zrealizowania dla 
mieszkańców w Ejszyszkach. A może nie 
zebrano odpowiedniej sumy na to, tego nie 
wiemy, bo p. prezes nie uznał za potrzebne 
nas o tem powiadomić w ciągu 3-ch miesię- 
cy. 

0. /W całem państwie, po miastach, mia- 
steczkach i po wsiach — urządzano okolicz- 
nościowe przedstawienia, a Komitet obcho- 
du Niepodległości w Ejszyszkach, nie urzą- 
dził ani w ten wieczór ani później okolicz- 
nościowego przedstawienia. 

Smutno i bardzo smutno. Wstyd i hań- 
ba dla nas mieszkańców Ejszyskich. 

Sądzę, że taki fakt, jak niepostawienie 
płyty pamiątkowej, nie powstało ze złej woli 
społeczeństwa  ejszyskiego, a tylko z na- 
gannego zaniedbania. Może rok 1929 da mo- 
żność zrealizowania tego wprost upokarza- 
jącego faktu. Może społeczeństwo ejszyskie 
zrozumie, czem dla niej jest Polska i co jej 
jest winne, a sądzę, że niedaleka przyszłość 
wyrówna te luki i usunie te niemiłe dyso- 
nanse. Tutejszy. 

MICHALISZKI, pow. Wileńsko-Trocki 

— Życie społeczne, W święto Trzech 
Króli w szkołe Pow ia zosta- 
ła przez zespół „Świetlicy Turłowskiej" pro- 
wadzonej przez Zw. Ziemianek w Turłach, 
„Nasza Szopka” p. H. Romer-Ochenkowskiej. 
Dochód z przedstawienia przeznaczony był 
na powiększenie bibljoteki świetlicy, która 
obecnie liczy 300 tomów własnych. Ładne 
kostjumy,, artystycznie wykonane z bibułki, 
wspaniałe płaszcze królewskie z barwnych 
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Ghińska giełda. 
Co znaczy spryt igiełdziarski, do- 

wiódł gruby Niemiec Jogan, który 
zawieruszywszy się aż do Wladywo- 
stoku, wydostał się stamtąd jedynie 
dzięki tej niepowszedniej zalecie, A 
było tak: 

Już od paru tygodni siedział оп 
we Władywostoku i przymierał gło- 
dem roboty żadnej, gdyż nieznajo- 
mość rosyjskiego zamykała mu drzwi 
we wszystkich vrzędach, zresztą brak 
protekcji tax niezbędnej w Sowietach.... 
Zniechęcony pan jogan postanowił 
wyjechać do Ameryki, ale skąd wziąć 
pieniędzy na bilet okrętowy. Obliczył 
się dobrze jogan i stwieraził, że ma 
wszystkiego w kieszeni dwa i pół 
ruble - ponieważ bilet kosztował 100 
dolarów, trzeba było wymyśleć jakieś 
źródło dochodu, by zdobyć brakującą 
sumę. Sprzedać ubranie? Nie sposób 
się łudzić, by mógi ktoś zapłacić za 
przyzwoite, ale w każdym razie zno- 
szone spodnie i marynarkę 100 dol. 
-—lecz zawsze „.cošniecoš... Przynaj- 
mniej będzie bliżej do  wymarzonej 
sumy, rzekł sobie Jogan i zaszedł do 
pierwszego z brzegu handlarza sta- 
rzyzną. 

Był to, jak niemal wszyscy -kupcy 
we Władywostoku, Chińczyk. Obej- 

ni 

to zalety maszyn do prania 

miejscowych samodziałów stanowiły tło go- 

dne utworu o iście regjonalnem zabarwie- 

niu. Olbrzymi Miś, który na rozkaz Smor- 

gończyka tańczył lawonichą, oraz Świetna 

para dziada i baby wywoływały istny hura- 
gan niekiamanego, a szczerze regionalnego 
śmiechu. Naogół przedstawienia teatralne w 
Michaliszkach mają ogromne _ powodzenie. 
Na Nowy Rok mieliśmy „Łobzowian* gra- 
nych przez Stowarzyszenie Mi. Polskiej, któ- 

rej patronuje miejscowy proboszcz ks. Wła- 
dysław .Matulis, a dzielnie mu. sekunduje 
nauczyciel miejscowy p. Artur Paszkiewicz i 
jego małżonka p. Paszkłewiczowa. Pod kie- 
runkiem p. Paszkiewicza odbywa się nauka 
stolarst Narzędzia zawdzięczamy Sejmi- 
kowi Wil.-Frockiemu, który pożyczył 300 zł. 
na ich zakup. Korzystają z nich głównie 
chłopcy szkolni, z miasteczek mało kto przy- 
chodzi, zapewne w myśl przysłowia, że nikt 
nie jest prorokiem we własnym kraju. Do- 
wodem, iż obce siły więcej pociągają może 
służyć przykład, gdy w Turłach latem pód- 
czas żniw instruktorka tkacka p. Aldona Mi- 
koszanka, coprawda niezwykle ruchliwa i 
dzielna, potrafiła zgromadzić zespół dziew- 
cząt do nauki tkactwa na ulepszonych war- 
sztatach, i sporo kilimów na Wystawę Wi- 
leńską wysłała. Kiika z tych dziewcząt obec- 
nie samodzielnie przygotowuje w Turłach 
kaniny na Wystawę Poznańską. 3 

Kurs szycia 1 kroju pod kierunkiem p. 
Stanisławy Rozwadowskiej instruktorki Zw. 
Ziemianek wraz z na analfabetów groma- 
dzą sporą ilość dziewcząt. W przeszłym ty- 
godniu oczekiwaliśmy przyjazdu instruktorki 
z Tow. Rolniczego dia założenia Koła Gospo- 
dyń Wiejskich, które zwróciło się z propozy- 
cją do Świetlicy Turłowskiej z założeniem 
takowego. Silne mrozy każą jednak zapocząt 
kowania te odłożyć, miejmy nadzieję, że nie 
„ad calendas graecas“ — jako to ma miejsce 
z „Opieką nad matką i dzieckiem”, które się 
słusznie Michaliszkom należy, gdyż właśnie 
tu rozpoczęła się praca higfenistki p. Gaj- 
szewskiej, która była pierwszą objazdową 
instruktorką na obszarze Rzeczypospolitej. 
Teraz jest już ich dużo, działalność ich'nie- 
jedno niemowlę śmierci wydarła i znakomi- 
cie się przyczynia do krzewienia pojęć czy- 
stości i higjeny na naszej zdziczałej wsi. 

Ekonomiczno-społeczna praca też ogar- 
nią Michaliszki. Mamy spółdzielnię spożyw- 
czą „Świt” filję worniańskiej, założonej przez 
niezmiernie dzielnego i ruchliwego worniań- 
skiego wójta p. Czerniewskiłego.  Pozatem 
jest spółdzielnia mieczarska, z zarządem p.p. 
Zawiszyny, Rakickiego i Matulisa. Kółko 
Rolnicze, które w roku bież. przeszło 1000 
drzewek owocowych dla swoich członków 
sprowadziło, a jeżeli dojdzie do skutku pro- 
jekt osuszenia mokrych łąk koło Michaliszek 
co da możność zwiększenia inwentarza —— 
poprawi się też stan nasz finansowy. Wszet- 
kie prelekcje gospodarcze gromadzą licznych 
i chętnych słuchaczy —+ a zwłaszcza — ho- 
dowlane. Kłerunek właściwy hodowli jest 
zapewniony, gdyż ludność rolnicza może 
korzystać za opłatą z buhaja czerwono-pol- 
skiej rasy i knura wielkiej - angielskiej, 
oraz premjowanych ogierów w Turłach. 

Miejscowy. 
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my „S. Wilpiszewski, Hodowla i 

Skład Nasion* (Wielka 15) wyszedł z 
druku i wysyła się na żądanie bez- 
płatnie. Osobiście prosimy żądąć w 
„Sklepie Rolniczym* Wielka 15 

(Szwarcowy 1). 6+09-0 

Same się reklamują. 

| CENNIK NASION na rok 1929 fir- 

  

syst. T. PODOSKIEGO 

„MARYSIA 

12 stycznia 1929 roku R E p U T A F i L M 9 W B 
Związku ertystów Sztuli Kinematograficznej w Wilnie, ° 2 : 
filmowanie pięknych nóżek, ponętnych uśmiechów, zalotnych spojrzeń. Konkurs zdecydowanie brzydkich mężczyzn. Drogocenne upominki 

za najefektowniejsze kostjumy. 

PSA. Zaproszenia można nabywać 

karnawale, 

rzał ubranie,. sprzedawcę i zapropo- 
nował 2 ruble. W następnym sklepi- 
ku ofiarowano już t0, w trzecim 15, 
wreszcie w jedenastym zkolei jakiś 
sympatyczny Chińczyk dawał całe 30 
rubli. Jogan się zgodził i zdjął. ubra- 
nie, pozostając w bieliźnie i długim 
do kostek szynelu. Przed wręczeniem 
ubrania obszukał wszelako raz jeszcze 
wszystkie kieszenie, by zobaczyć czy 
nie zapomniał przypadkiem czegokol- 
wiek. I, o dziwo, w jednej kieszeni, 
sto razy obszukanej naprožno, po- 
czuł zwitek papieru. Wyciągnął go, 
rozwinął —były to marki niemieckie. 
Chińczyk zainteresował się nieznane- 
mi mu pieniędzmi, Nigdy takich nie 
widział, ale podobały imu się bardzo. 
Zaproponował kupito. 

ile, zapytał Jogan. 
Chińczyk  przepatrzył banknoty; 

nie rozumiał ani słowa po niemiecku 
ale skombinował po cyfrach, że ma 
przed sobą 150 marek—100 rubli wy- 
dało mu się tedy odpowiednią ceną, 
Jogan był zaskoczony. Gdyby nawet 
płacono wedle olicjalnego, europej- 
skiego kursu, należało się tylko 75 
rubli, a tu we Władywostoku, gdzie 
przecie żaden bank nie dałby mu na- 
wet połowy owych 75 rub, otiaruje 
mu głupi Chińczyk aż 100 rubli. Już 
miał zamiar ubić interes, ale w porę 
się połapał. 

Przed rewizją 
Hoesch w Berlinie 

BERLIN. 9. 1. (PAT). Ambasador niemiecki w Paryżu von Hoesch 
był dziś przed połuduiem do Berlina. jak donosi prasa berlińska, 

przy 

nio po przybyciu odwiedził ambasador ministra spraw zagranicznych Stre- 
semanna, by złożyć mu sprawozdanie o swoich ostatnich konferencjach pa- 
ryskich, poświęconych sprawie rewizji planu Dawesa. 

Według doniesień „Berliner Zeitung am Mittag* ambasador osobiście 
mia pointormować ministra spraw zagranicznych o swoich rokowaniach, pro- 
wadzonych w sprawie odszkodowań przed zapadnięciem decyzji gabinetu w 
sprawie mianowania rzeczoznawców niemieckich do kotnisji rzeczoznawców. 
Posiedzenie gabinetu, które mia przeprowadzić nominację rzeczoznawców nie- 
mieckich, nie jest dotychczas wyznaczoae, i nie jest również rzeczą wyjaśnio- 
ną, czy nominacja rzeczoznawców niemieckich nastąpi jednocześnie z nomina 
cją rzeczoznawców państw sojuszniczych, czy też nieco później. Sprawa ta, 
jek podkreśla dziennik, nie wymaga powrotu kanclerza do Berlina, ponieważ 
pomiędzy kancierzem a min. Stresemannem istnieje w tej sprawie całkowite 
porozumienie i zgodność pogląd ów. Kanclerz powrócić ma do Berlina dopie- 
ro w miedzielę wieczorem, a kierownictwo gabinetu obejmie w poniedziałek 
rano, 

Rzeczoznawcy niemieccy do komisji odszkodewań 
BERLIN. 9. 1. (PAT). Biuro Wolifa ogłasza, że rząd Rzeszy, wykonując 

umowę genewską z dnia 16 września 1928 roku i zgodnie z umową paryską 
pomiędzy 6 mocarstwami z dnia 22 grudnia 1928 r., mianował jako niemiec- 
kich członków „komisji niezawisłych rzeczoznawców finansowych, mającej 
opracować projekt pełnego i ostatecznego uregulowania sprawy reparacyj- 

dr. Melchiora i Ludwika Kastla. 

nej“, dr. Schachta i dr. Voeglera, zaś jako zastępców tych delegatów powołał 

Walki w Afganisfanie 
PESZAWAR. 9. 1. (PAT). Od poniedziałku oddziały powstańcze podjęły dalsze 

walki przeciwko wojskom królewskim. W odległości 10 mil od Kabulu wojska królewskie 
osiągnęły podobno przewagę jednakże szczegółów brak. 

Katastrofa samolotu afgańskiege. 
PESHAWAR, 9-1. PAT. Wczo aj spadł tu samolot afganistąński, który spłonął 

od ognia, powstałego w chwili uderzenia się samolotu o ziemię. Pilot, Rosjanin, zo- 
stał zabity. Obserwator, również Rosjanin, 
sień, inny pilot rosyjski, 
powstańców, zmarł w dniu wczorajszym: 

odniósł rany Według tych samych donie- 
który zostął raniony ostatnio w czasie bombardowania 

Uzupełniające wybory do parlamentu rumuńskiego 
BUKARESZT, 8.1. Uzupełniające wybory do parlamentu rumuńskiego na waku- 

jące dwa miejsca w Izbie i cztery w senacie odbędą się dnia 20 lutego. 
będą byli ministrowie w rządzie gen. Averescu, Manoilescu i Garoflid. 
nie wysunie żadnych kandydatów. 

Kandydatami 
Rząd obecny 

Zderzenie pociągów z powodu mgły 
LONDYN. 9.1. PAT. Wczoraj wieczorem  wpobliżu stacji Ashchurch w 

Tewkesbury, na licji kolejowej Bristol Nottingham, pociąg-express wpadł 
wśród gęstej mgły na pociąg towarowy. W wyniku zderzenia trzy osoby, a 
mianowicie maszynista expresu i dwaj pasażerowie, są zabite. Pozatem 15 osób 
podróżnych expressu odniosło obrażenia. Kolizja miała miejsce w punkcie 
wążnych skrzyżowań torów. 

Rozruchy w Japonii 
OSAKA. 9,I, PAT. W prefekturze Gifu przyszło do poważnych rozruchów 

Ё związku ze sprawą nawadniania pól. W czasie | s arcią z policją 40 osób zgi- 
nęło, lub odniosło rany. Z Tsurgi wysłano na pomoc oddziały wojskowe. Kon- 
flikt wybuchł na tle prac irygacyjnych na rzece Saianikowa, które miały objąć 
rozległe przestrzenie, należące do rolni<ów. 
brania protestacyjne, do rozruchów zaś 

Tysiące wieśniaków odbyło ze- 
doszło w związku z olbrzymiemi 

stratami, jakie z racji podjętych prac /'ponoszą właściciele tych obszarów. 

Mrozy i zawieje śnieżne tamują komunikację 
Wskutek ostatnich silnych mrozów i za- 

wiei śnieżnych ruch kolejowy w całej Pol- 
sce odbywa się że znacznemi przeszkodami. 

Szczególniej ucierpiał ruch kolejowy w 
dyrekcji zachodniej, a więc w wojewódz- 
twie Poznańskiem, gdzie od paru dni ruch 
ten został niemal całkowicie zatamowany. 

Na linji Ostrów Wielkopolski - Tarnow- 
skie Góry przerwa w ruchu z powodu zasp 
śnieżnych trwała aż półtory doby. Dopiero 
specjalnie sprowadzone maszyny z pługami 
uprzątnęiy śnieg i doprowadziły komunika- 
cję do normalnego stanu. Oto jest niezawod- 
ny szczyt srogości zimy: miast ziemi — o- 
rzemy pługiem śnieg! 

Mróz figluje również z naszym ekspor- 
tein węgla. W Katowicach trzeba było unie- 
ruchomić aż 32 pociągi, naładowane węglem 
eksportowym. Ta przerwa w biegu pociągów 
jest dla nas bardzo dotkliwa. 

ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNA WARSZAWY 
Z INNEMI MIĄSTAMI BARDZO UTRUD- 

NIONA. 
W Polsce wszystkie p rzewody telefoni- 

czne i telegraficzne są nadziemne. Z żadaem 
miastem nie mamy połączenia kablowego. 
To też z nastaniem silniejszych mrozów prze 
wody telefoniczne i telegraficznę pękają, od- 
cinając stolicę Polski od miast prowincjonal- 
nych. 
"Wskutek popękania drutów telefonicznych 

uszkodzone zostały połączenia z Mławą, 

Płońskiem, Płockiem i t.p. Również zostały 

uszkodzony linje, łączące Warszawę z Kra- 

kowem, Poznaniem, Gdańskiem, Wilnem. Po 

łączenia z temi miastami są tylko na jednym 
prezwodzie. : 

Poszczególne dyrekcje wysłały brygady 
robotników, które energicznie pracują nad 
przywróceniem komunikacji telefonicznej. 

4 ORKIESTRY. 
    

Nie, rzekł, nie sprzedam ci 150 
marek za 100 rb. ale za 300 to i 
owszem. A jeśli nie chcesz to pójdę 
do twego sąsiada i ten ż pewnością 
uczyni zadość mym żądaniom. 

Nie pomogły żadne zaklinania, ani 
prośby— Jogan był niewzruszony — 
300 rb. albo nic. Sympatyczny Chiń- 
czyk zaprosił go do przyległego po- 
koju na herbate, nalewał mu mocne- 
go i ciemnego, jak sok, płynu do 
malutkiej, jak naparstek, | filižaneczki 
nieskończoną ilość razy, -błagał, mo- 
lestował—nic nie pomagało. ogan 
pił obrzydliwą, gorzką herbatę, za- 
gryzał suchemi, nieokreślonemi pa: 
skud:twami i wciąż powtarzał „swą 
piosenkę: 3007rb. ałbo idę do twego 
Sąsiada. : 

Długo trwało to picie herbaty i ta 
mało urozmaicona rozmowa, bardzo 
długo, wreszcie po czterech czy pię- 
ciu godzinach Jogan wpadł na jeszcze 
lepszy. pomysł. ` 

Zaprowadź mnie na czarną giełde 
i bądź moim maklerem, a dostaniesz 
10 proc. sumy, jaką mi zapłacą za 
me 150 marek, zaproponował sympa: 
tycznemu Chińczykowi. Po krótkich 
wzdraganiach amator nieznanych pie- 
niędzy zgodził się. Umówili się, że 
nazajutrz pójdą razem na czarną 
gieldę. jogan, jako dawny ajent gieł- 
dowy, wierzył w swój spryt, przytem 

WE LWOWIE — GÓRY ŚNIEGU. 

Najdotkliwiej nadmiarem śniegu dotknię- 
ty został Lwów, gdzie wszystkie ulice po- 
kryły się grubą na pół metra warstwą Śnie- 
gu. Obliczono że w całym Lwowie upadło 
5 miljonów metrów sześcien nych — śnież- 
„nego puchu. 

Powstała tedy we Lwowie nieznana w 
normalnych czasach kwestja śniegu. Ale dziel 
ne dzieci lwowskie potrafją hydrze tej uciąć 
łeb i wciągu dni 10 — zaspy śnieżne mają 
być, usunięte. 

Zima obecna, dokuczliwa dla ogółu :po- 
kojnych obywateli, jest prawdziwym rajem 
rodu narciarskiego. Oni jedynie błogosła- 
wiają. zimę, mróż — a przedewszystkiem 
śnieg. 

ZAGRANICĄ NIE LEPIEJ. — W HISZPA- 
NJ! I FRANCJI RÓWNIEŻ SILNE MROZY. 

Ojczyznę walk byków także nawiedziła 
fala mrozów w połączeniu z dużemi opada- 
mi śnieżnemi. Utworzyły się w wielu miej- 
scowościach zaspy, trudne do usunięcia wo- 
bec tego, że Hiszpanie nie przewidywali wi- 
zyty mrozu, gościa wcale niepożądanego. 

W Walencji, którą znamy z namiciuooo, 
gorącego tanga, szaleją płatki śniegu. - 
dzą one tam podobno sensację. 

We Francji do 22 stopni dochodzące mro- 
zy spowodowały popłoch. Na Ukrainie za- 
spy śnieżne utrudniają komunikację kolejo- 
wą, a nawet tramwajową. 

Sytuację ogromnie utrudnia wszędzie, a 
przedewszystktem u nas, panujące nadomiar 
złego gęste mgły, nisko unoszące się nad 
ziemią. s wad 

Atelić filmowe na sali. 

Początek o godz. 22. 

namietność Chińczyka do nieznanej 
mu waluty rokowała piękne nadzieje, 

O umówionej godzinie ruszyli w 
drogę. Sympatyczny przewodnik wiódł 
przez jakieś strasznie wąskie, ciemne, 
cuchnące uliczki, przez jakieś zaka* 

marki i niemiłe -Śmietniki. Wreszcie 
dotarli do małej herbaciarni; prze. 
szedłszy pierwszy ogólny pokój, Zna- 
leźli się w długiej, niskiej, źle Ošwiet- 

lonej sali, gdzie około 30 , Chińczy- 
ków rozprawiało z. ożywieniem, po- 
pijając jednocześnie wódkę, piwo i 
herbstę-—była to właśnie czarna gieł- 
dz. Jogan usiadł „skromnie w kąciku 
i przysłuchiwał się rozmowom, lecz, 
że po chińsku nie rozumiał ani sło- 
wa, niewiele się dowiedział, kazał te- 
dy swemu wspólnikowi poszukać na- 
bywców. Sympatyczny Chińczyk za- 
kręcił się po sali i wkrótce sprowa- 
dził dużego, otyłego żóttomorda z 
ogromnemi pierścieniami na brudnych 
palcach. Zaczęła się rozmowa. 

— Co to za pieniądze pan ma? 
— Marki niemieckie, autentyczne. 
—- Tak, tak Niemcy to potężne 

państwo, przegrali wojnę, ale są bar- 
dzo potężne, och bardzo. 

-— Chcę za 150 mrk. 300 
stół. 

— Tak, tak za pieniądze potężne- 
go państwa nie szkoda drogo zapła- 
cić, ale ja nie mam 300 rb., skąd 

rb. na 

Przebieg wypadków w Afganistanie 
w rewelacji gazet angielskich. 

Z Londynu donoszą: Z okazji wy- 
wiadu udzielonego w Bombaju przez 
amerykankę Miss Isaacson, członkowi 
redakcji „Times of India" o ostatnich 
zajściach w Afganistanie, gazety lon- 
dyńskie rozpisując się szeroko na ten 
aktualny temat. 

Oto krótka historja najtragiczniej- 
szych dni walki króla Afganistanu o 
zachowanie korony. 

Wobec wiadomości o zamieszkach 
w mieście Dekka i oblężeniu przez po- 
wstańców Shinwazi drugiego miasta 
Dżellaladbad, Miss Isaacson była zmu- 
szona schronić się do Kabulu. Po tych 
pierwszych wiadomościach nastąpiły 
inne, trudne do skontrolowania wersje 
o częstych buntach wojsk rządowych. 
Mówiono, že mullahowie podburzają 
żołnierzy do buntu, domagając się od 
nich pomocy w utrzymaniu prastarych 
tradycyj i wiary. Ч 

Po kilku dniach dotarły do Kabulu 
pogłoski, że po ciężkich potyczkach 
wokół miasta Dżellalabad, powstańcy 
ze szczepu Shinwazi cofnęli się w po- 
bliskie góry. Z okazji zwycięstwa ar- 
mji rządowej nad rebel antami, na 
cześć powracających pułków królew- 
skich, komendant miasta wydał wspa- 
niały bankiet. W tem nagle powstańcy 
wkroczyli do Dżellalabad, otoczyli pa- 
łac królewski, cały garnizon wzięli w 
niewolę i zabili jednego ministra. 

Wydarzenie ta wywołało popłoch w 
samej stolicy, obawiającej się napadu 
ze strony zwycięskich powstańców. je- 
dynie dzięki gwałtownym  šniežycom, 
panującym w wąwozach wysokich gór 
atak został chwilowo powstrzymany. 
W międzyczasie król Amanullach wy- 
dał dekret, zwołujący pospolite rusze- 
nie którego jednak ludność nie słucha- 
ła. 

Król zażądał wobec tego pomocy 
od garnizonu połozonego na północ od 
stolicy. W okolicy tej grasował niebez- 
pieczny bandyta afgański, nazwiskiem 
Habibula, będący ogólnym postrachem 
i znany ze swych zuchwałych najaz- 
dów zbójeckich. Zagrożonemu królo- 
vi zaofiarował on swe usługi, za co 0- 

  

Lisi wspólnicy Gazette du France 
NOWE REWELACJE W SKANDALU FINANSOWYM. 

Śledztwo w sprawie Gazette du 
Franc wchodzi obecnie na nowe tory. 
Ścigani są tak zwani fałszywi subskry- 
ptorzy t.j. ludzie, którzy nazwiskami 
swemi przyczyniali się do reklamowa- 
nia przedsiębiorstw Hanau owej. Oto 
jak się odbywały takie tranzakcje. 

Puszczano w obieg akcje jakiegoś 
nowego towarzystwa np. Societe Syn- 
dicale Fonciere i ogłaszano listę naby- 
wców pierwszych akcyj. Hanauowa 
wręczała za kulisami poważnym jego- 
mościom o pięknych nazwiskach 500, 
tysiąc lub 2000 nowych akcyj a ci li- 
stownie kwitowali z zakupu, przyczem 
po paru dniach Hanauowa odkupowy- 
wała od nich z powrotem podarowane 
akcje, tym razem oczywiście bez de- 
monstracji i ogłaszania w pismach. Ta 
kimi fałszywymi nabywcami akcyj by- 
li uprzednio oskarżeni hrabia de Che- 

trzymał rangę pułkownika, amunicję i 
broń do wałki z powstańcami. Król po- 
lecił mu stworzenie ochotniczego od- | 
działu, złożonego z podwładnych mu 
żołnierzy. 

W ciągu pierwszych dni czternastu 
sytuacja nie wiele się zmieniła. W tem   znienacka wybuchły poważne zamiesz- 
ki w samym Kabułu. Wokoło domu, za- 
mieszkałego przez Miss Isaacson, to- 
czyły się krwawe walki. Dzika strze- 
lanina szalała po mieście. Okazało się 
bowiem, że osławiony bandyta Habi- į? 
bula zdradził króła Amanullacha i zwró 
cił się sam ze swą bandą przeciw gło- 
wie afgańskiego państwa» Wszyscy za- 
mieszkali w Kabulu cudzoziemcy schro 
nili się do swych poselstw, czy konsu- 
latów. 

Z 12-tysięczną 'armją zbliżył się ten 
zdrajca - bandyta na odległość prawie 
jednej mili od pałacu królewskiego. 
Nie znając atoli siły zbrojnej Amanulla 
cha i obawiając się ewentualnego odcię 
cia odwrotu, nie odważył się odrazu na 
atakowanie Kabulu. Zadowolił się tym 
czasem tem, że samego siebie abwo- 
łał „królem Kabulu" i ubrał się w py- 
szny mundur z olbrzymim pióropuszem 
na fantastycznym kapeluszu. 

Z tej operetkowej inscenizacji ban- 
dyty skorzystał król, wykazujący w 
tej chwili sporo odwagi cywilnej. Przed 
bramami stolicy przemawiał do zrozpa- 
czonego ludu i podtrzymywał zwątpia- 
łych na duchu. Z garstką drobnej, a 
wiernej mu załogi pałacowej, czynił kil 

  

kakrotne wysiłki celem powstrzymania |€t 
powstańców. Najcięższe walki uliczne /$% 
toczyły się wpobliżu angielskiego po- 
selstwa. Sytuacja w Kabulu była 
bardzo krytyczna. Były chwile, kiedy 
rebelanci wysłałi do króla ultimatum, 
żądając w przeciągu 24 godzin rezy- 
gnacji z praw królewskich. 

Lecz Amanullach wytrwał bohater- 
sko na swym posterunku. I oto prze- 
szedł dzień, kieedy nieprzyjaciel prze- 
stał odpowiadać ogniem na ataki arty- 
lerji królewskiej. Powstańcy cofnęli się 
w rozsypce. 

nilly, markiz de Courville a obecnie 
wypłynął książe d'Ayln. Oprócz tych 
nazwisk arystokratycznych ujawniono 
całe mnóstwo t.zw. ,„hommesd'affaire"* 
ludzi znanych w sferach interesów i 
giełdy jak np. Ch. Laurent konsul ge- 
neralny w Japonji, H. Bourgevis ban- 
kier, M. Lang handlowiec, B. Gast, Bo- 
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urdon, Prete i wielu innych. Panowie | m 
ci wymawiają się niezrozumieniem i 
niezorjentowaniem się w przeprowadza 
nych tranzakcjach. Trudno im uwierzyć 

di 
z 
st   bo czyż są ludzie dość naiwni by myś- 

leć, że dają im darmo akcje powstają- 
cego towarzystwa. 2 

Poważnie zamieszany jest również 
były poseł Bertrand, założyciel Gazette 
du Franc i innych pseudo - towarzystw 
Hanauowej. Zdaje się ,że ten eksrepre- 
zentent ludu był jedną z najgłówniej- 
szych sprężyn w Gazette du Franc, Z. 

L is su Ms Da L KÓRZAACRE 

Zmiana iali Radjesiazii warszawskiej 
WARSZAWA. 9. 1. Warszawska radjosta 

cja zacznie w sobotę dnia 12 bm. pracować 
na nowej przyznanej jej fali, długości 1415,1 
m. Zmiana ta następuje na podstawie Mię- 
dzynarodowego Związku  Radjofonicznego, 
która obowiązuje wszystkich członków Zw. 
a więc również i radjofonję polską. Z dniem 
12'bm wchodzą w życie postanowienia osta- 
tniego kongresu międzynarodowego, dotyczą 
cego nowego podziału fal. Uchwała tego kon 
gresu ogranicza długość fal dla radjofoji 7-1u 
państw europejskich, umieszczając radjofo- 
nię tych państw na falach pomiędzy 1351,3 
a 1852 m. Ograniczenia fal radjowych odno- 
szą się do siedmiu stacyj europejskich, mię- 

u-p.p. Gospodyń i Gospodarzy Graz w Kasynie codziennie w godz. 12—2 i 6 —8. 

      
znowu, zaledwie połowę mam w kie- 
szeni i te chętnie panu ofiaruję. 

Półgodzinna konierencja nie dała 
rezultatu, Jogan obstawał przy swojem, 
otyły brudas proponował już 200 rb., 
ale ani kopiejki więcej, na tem się ro 
zeszli, Zaimprowizowany makler sta- 
rał się gorliwie: przyprowadził dwóch 
tumanów, nie umiejących słowa po 
angielsku, którzy się *tak zaintereso- 
wali nigdy. niewidzianemi pieniędzmi, 
że ofiarowali z miejsca 200 rb. ale 
długie targi i ich nie zdołały skłonić 
do podwyższenia ceny. Jakieś obszar- 

pane, podejrzane indywiduum chciało 
koniecznie nabyć marki, godziłog się 
na wszelką cenę, ale płacić zgadzało 
się tylko gdzieindziej „w bardziej sto- 
sownem i bezpiecznem miejscu",  Jo- 
gan domyślił się, o co chodzi i zagro 
ził policją, indywiduum przestało się 
nim i jego markami interesować. 

Godziny mijały, a interes nie po- 
suwał się dalej. Dawano 210 rubli i 
ani centa więcej. Sympatyczny Chiń- 
czyk był szczerze zmęczony i nalegał 
na zakończenie tranzakcji. Jogan posta 
nowił zaryzykować le grand coup. 

Wstał, demonstracyjnie odsuwając 
krzesło, zapłacił gospodarzowi lokalu 
i napomknął, że idzie do bogatych 
i mądrzejszych ludzi, by im sprzedać 
swe marki. 

Już był w drzwiach, gdy otyły. 

w salonach Kasyna Garnizonowego 
ul Ad. Mickiewicza 13. 

„później stojąc na pokładzie amery- 

dzy innemi do stacji warszawskiej której o- 
becna fala wyszła z zakresu fal, przyzna- 
muj dla tych państw. Począwszy ой 1 
stosownie do powziętych uchwał tylko sie- 
dem państw europejskich będzie mogło pza- 
cować na falach długich, mianowicie Por. 
ska, Szwajcarja, Rosja, Anglja, Niemcy, Fran 
cji ' Holandja. Fakt ten świadczy, iž dobr5- 
adcastingów o światowem znaczeniu została 
za! czona radjofonja polska. Zmiana fali war 
szawstiej spowoduje konieczność przyspJso- 
bienia odbiorników detektorowych w Warsza 
wie i ckręgu warszawskim. Zmiana długoś- 
u ia” sie pociągnie za sobą zupełaie pogor- 
szenia się odbioru. 

o
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brudas z pierścieniami schwycił go 
za ramię wołając: 

— Niech stracę, Niemcy, to wielkie 
państwo. 

— Och tak, bardzo wielkie. 
— Pieniądze wielkiego państwa są 

wiele warte. 
— Tak, tak, bardzo wiele. 
— Lepiej dużo zapłacić za pienią- 

dze wielkiegó państwa, niż mało za 
śmiecie małego kraju. 

— Mądry człowiek mądrzejby nie 
powiedział. 

— Masz tu 300 rb., przypomnia- 
łem sobie w tej chwili, że wsadziłem 
jeszcze. jedną setkę do lewego trze- 
wika. ‚ 

— Masz tu 
dzenia, 

Jogan dał sympatycznemu Chiń- 
czykowi 30 rb., kupił sobie ubranie 
lepsze od poprzedniego, wymienił re-_ 
sztę pieniędzy na dolary i w dwa dni 

150 marek i dowi- 

kańskiego parowca, i patrzał jak mury 
Władywostoku malały, zacierały się, 
ginęły w oddali. 

Z rękoma w kieszeniach nowych _ 
spodni, papierosem w ustach, Jogan 
myślał, co też brudny Chińczyk zro- 
bi z niemieckiemi markami. K. 
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  W „Dniu Polskim“ p. A. Luniew- 

i podaje w tej sprawie następujące 
formcje: 
W ostatnich latach ubiegłych nie 
niły się nadzieje powrotu normal- 

lych warunków kredytowych, na co 
czono po ustabilizowaniu się waluty 
laszej i zrealizowaniu pożyczki stabili- 
cyjnej. 
Rynek pieniężny amerykański 

szedł w okres ryzykownych spekula- 
yj giełdowych, przyczem zyski doraż- 

lie osiągane odwróciły zupełnie uwagę 

pitalistów od walorów o stałem opro 
Orgja spekulacji — па 

kcjach osłabła wprawdzie nieco po 
ałamaniu się w czasach ostatnich ich 
rsu, nie można jednak liczyć aby 

bjaw ten był prognostykiem powrotu 

© normalnych warunków. Rynek ame- 

łkański, zdaniem powag w dziedzinie 
Inansowej, nie prędko jeszcze otrząś- 

ie się z objawów niezdrowej speku- 
AaCcji na akcjach. 

, Rynek europejski zaczyna coraz 

ięcej okazywać się samodzielnym i 

@ tym terenie raczej należy mieć na- 
ieję możności dokonania poważnych 

Peracyj popierami pracentowemi te- 

0 typu jak listy zastawne, obligacje 
te. T-wo Kredytowe Ziemskie w War- 

Szawie od dłuższego czasu czyniło sta- 

Tanią znalezienia poważnego źródła 

zbytu swych walorów, zwracając uwa- 

8€ główną na rynki: angielski i fran- 
<uski, Francja zwłaszcza, jako kraj 
Slomadzący duże oszczędności swych 

Pracowitych obywateli, jest terenem 

Użej możliwości w sprawie umieszcza 
Nią listów zastawnych i obligacyj. 

Istnieją jednak poważne przeszko- 

У № osiągnięciu zamierzenia tego, 

$dyż dotąd Rząd francuski nie dopu- 
Szczął wprowadzenia na giełdę paryską 
odcokrajowych papierów lokacyjnych, 
Mając za zadanie obracanie wszystkich 
Środków pieniężnych obywateli fran- 
<uskich na cele stabilizacji waluty kra- 
lowej i zaspokojenie potrzeb inwesty- 
<yjnych. Polityka finansowa wyżej 
Wzmiankowana trwa we Francji nadal, 
Są jednak pewne objawy, pozwalają- 
<e mieć nadzieję, że dla papierów pro- 
<entowych, wyjątkowo solidnych  in- 
Stytucyj polskich, Skarb francuski ze- 
chce zrobić pewne ustępstwa i dopu- 
Ści na giełdę takie walory. Operacje 
tego rodzaju będą narazie dopuszcza|- 

_ Ne w drodze wyjątku i z wielką ostroż- 
nością, co do wysokości sum; mieć je- 
dnak należy nadzieję, że obeznanie się 
2 naszemi walorami drobnego kapitali- 

francuskiego zapewni nam w przy- 
gel zbyt na poważne sumy, przy- 
osowane do potrzeb naszego kraju. 
: Pierwszą taką próbę, której powo- 

yć jest zresztą niewątpliwe, jest 
а Zymanie pozwolenia na  publiczną 

br we Francji 6 proc listów za- 
skich T-wa Kredytowego  Ziem- 
toks W Warszawie na sumę 50 mi- 
a R franków z ekwiwalentem w 

9 arach, Suma ta jest, w stosunku do 
potrzeb kredytowych tej - instytucji, 
ardzo mała, operacja ta jednak jest 

niewątpliwie pomyślnym początkiem. 
2 iezależnie od tej emisji T-wo Kredy- 
owe Ziemskie w Warszawie pertra- 
tuje o sprzedaż 7 proc. emisji listów 

zastawnych dolarowych, które znajdą 
zbyt W Londynie, gdzie zresztą już u- 
przednio ulokowana została częściowo 

proc. emisja listów zastawnych do- 
larowych 1924 r. Regularna wyplacal- 
ność kuponów i wylosowanych listów 

      

  

     

  

     

     

    

     
     

   

    

    
   

   

1. PRIECANNIEK. ORBANSTYCZNYU. 
© sport saneczkowy w Wilnie. 

»W góry, w góry, miły bracie, tam swo- 
boda czekania cięte: Tak oto deklamowa- 

liśmy sobie dla dodania animuszu, masze- 
tując w kierunku Antokolu. 

Cel, który skierował tam nasze kroki 
był niebylejaki! — pragnęliśmy mianowicie 
zaznajomić sę bezpośrednio ze- stanem 
obecnym tego sympatycznego sportu w 
grodzie Gedyminowym, udając się w tym 
Zamiarze na Wzgórza, sąsiadujące z górą 
Trzykrzyską. Na wzgórzach tych, jak wia- 
domo, koncentruje się sport saneczkowy w 
Wilnie już od kilku lat, będąc pozatem 
tylko sporądycznie -i dorywczo uprawiany 
w kiłku innych punktach miasta, Ścislej— 
okolicach podmiejskich jak naprzykład Ka- 
rolinki. 

‚ jeszcze nie dochodząc Odwachu Gar- 
nizonowego, 0d którego to smętnego dla 
wielu punktu rozpoczyna się właściwie 
teren naszego wileńskiego  „Saint-Moritz", 
Spotkaliśmy kilku dziarskich młodzianów © 
zdecydowanie semickich rysach twarzy, za- 
bójczo sportowych minach i ubiorze (ach 
te Szalikit), którzy w towarzystwie pulch- 
5 ojz, uzbrojeni w nowiutkie saneczki 

C-Ravosti), wracalt syci wrażeń i Wyczy: 
Łotoczejj MU ojców (Szklanna, Jatkowa, 

„Gdyśmy skręciłi na prawo i poczęli 
PC PO dość stromem zboczu w kie- 
au „Obszernej doliny  międzygórskiej, 
ki q3Sze przykuły do siebie piękne sto- 
ta Sórskie, okryte śniegiem i ozdobione 
(am Sam wznoszącą Się na zboczu lub na 
Samym szczycie góry sosenką, oktytemi 
sadzią krze+ami lub całemi gromadkami 
innych jeszcze drzew... W słoneczny mro- 
źny dzień jest tu tak pięknie, tak bajecz- 
nie kolorowo i radośnie, że radzimy że 
szczerego serca, nawet tym z pośród na- 
szych obywateli, którzy już nie ieżdżą na 
saneczkach, pofatygować się w te nasze 
a a tylko popatrzeć na te cu= 

ь ręczymy, że ni ują swojej eskapady| ymy, ie pożałują 1 

Otóż to pierwsze zbocze stanowi te- 
ren najmłodszych sportsmanów — jeżdżą 
u malce i dzieweczki ną domowej — nie- 
=. —— roboty saneczką ch (z Cescczek, bez 
okucia) — dła tej pubiiczności nawet naj- 

  

a dain Zn Vadi 
zastawnych tej emisji dokonywana 
przez Loyds Bank w Londynie oraz 
irwing Bank w Nowym jorku przeko- 
nały już do pewnego stopnia publicz- 
ność o solidności tej polskiej instytucji 
emisyjnej. Na ogół na rynkach europej- 
skich utrwala się zdanie, że kredyt u- 
dzielony polskim rolnikom idzie po linji 
interesów tak Francji, jak Anglji, któ- 
to kraje zainteresowane są w impor- 
tach zboża, 'cukru etc. 

Przypuszczać więc należy, iż ope- 
racje kredytowe w dziedzinie potrzeb 
rolnictwa liczyć mogą na poparcie. 
Rząd nasz, pragnąc dojść do rozwoju 
kredytu długoterminowego i mając na 
widoku duże potrzeby zbytu listów za- 
stawnych Banku Rolnego, nie utrudnia 
w zabiegach T-wu Kredytowemu Ziem 
skiemu o zdobycie tych europejskich 
rynków zbytu w przewidywaniu, że po- 
służą one również do wchłonięcia po- 
ważnych sum emisji obligacyj proje- 
ktowanego Banku Centralnego dla po- 
trzeb rolnictwa, który to projekt jest 
dotąd ciągle w stadjum opracowania. 

Adam Łuniewski. 

INFORMACJE. 
Bank Polski podwyższa dywidendę do 

16 procent. 
Obliczenia rocznego bilansu rretto oraz 

rachunku zysków i strat Banku Polskiego, 
są już na ukończeniu. Oficjalne opublikowa- 
nie bilansu nastąpi w dniu 10 b. m. 
po posiedzeniu Rady Banku. 

Wedle nieoficjalnych danych dywiden- 
da w roku bieżącym będzie wyższa od dy- 
widendy zeszłorocznej (14 próc) i wyniesie 
16 proc. 

Część zysków, wpłacana corocznie na 
odstawie odpowiedniego paragrafu statutu 

Bańku na rzecz skarbu państwa, przewyższy 
również w roku bieżącym sumę wpłaconą 
skarbowi za rok zeszły (9.9 milj. zł.) i wy- 
niesie około 14 miljonów złotych. 

Banki podwyższają stopę procentową 
cd wkładów dolarowych. 

Banki akcyjne, należące do związku 

banków, uzgadniają w porozumieniu z mi- 

nistt*m skarbu, sprawę podniesienia stopy 

procentowej od wkładów dolarowych a vi- 
sta (bez wypowiedzenia) z 3 do 4 proc. w 

stosunku rocznym. W ten sposób ma się za- 
pobiec temu, aby polskie wkłady dolarowe 

nie uciekły zagranicę, gdzie mają  korzy- 
stniejsze warunki. 

Rządowy projekt ustawy  kartetowej. 

Jak donosi prasa warszawska rząd opra- 
cowuje obecnie projekt ustawy kartelowej, 
która uregulować ma działalność karteli. Jak 
się dowiaduje Agencja Press przewiduje ten 
projekt możność kontrolowania przez władze 
państwowe działalności karteli i przeciwdzia- 
łania zarządzeniom karteli, skierowanym 
przeciwko interesom szerokich warstw spo- 
łeczeństwa. Przywidywane jest utworzenie 
komisarjatu do spraw kartelowych i ewen- 

tualne powołanie do życia sądu kartelowego. 

Komisarzowi do spraw karteli przysługiwać 

będzie prawo odmówienia legalizacji wzglę- 

dnie utworzenia karteiu, szkodiiwego dla ży- 

cia gospodarczego państwa. 
Również działalność istniejących karteli 

objęta będzie ścisłą kontrolą ze strony komi- 

sarza, który na wypadek uchwalenia przez 

karteł wniosku szkodliwego dla. interesów 
gospodarczych kraju, będzie mógł decyzję 

taką zaskarżyć przed sądem  kartelowym. 
Sąd kartelowy, o ile uzna motywy skar- 

gi za słuszne, będzie mógł całkowicie zlikwi- 

dować oskarżony kartel, względnie zabronić 

mu przeprowadzenia szkodliwej uchwały. 
Autorzy projektu tej ustawy pragną 

zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dobroby- 

łu powszechnego w kraju przez kartele 

zarówno przez zmniejszanie produkcji lub 

sztuczne Śrubowanie cen. "2 

Projekt tei ustawy, po uzgodnieniu go 

między zainteresowanymi resortami. gospo- 

darczemi, będzie przedłożony ciałom usta- 

wodawczym. 
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bardziej złośliwe wyboje stanowią Ii tylko 
rozkoszną emocję i urozmaicenie. 

Ten sam stosunek do wyboi cechuje 
również i drugą grupę nieco starszej mło- 
dzieży, zjeżdżającej na lepszych już sane- 
czkach ze wszystkich zbocz do wspomnia- 
nej przed chwilą obszernej kotliny, położo- 
nej nad terenem pierwszym. 
„_, Dopiero gdy z doliny ttej wyjdziemy 
i skręciwszy na lewo, wdrapiemy się na 
szczyt wzgórza, którego zbocze stacza się 
dość gwałtownie ku Wilence i ogrodowi 
Bernardyńskiemu, osiągniemy nareszcie 
punkt kulminacyjny naszej wycieczki — 
główny tor saneczkowy. 

Tu w miejscu skąd się roztacza cudo- 
wny widok na panoramę zimową Wilna, 
spotykamy „elitę* saneczkową: p- p. ойсе- 
rowie, studenci, uczniowie kias starszych 
w. towarzystwie efektownie ubranych 
a łopczyc", tworzą malowniczy i barwny 
male wśród którego uwijają się także roz- 

+,„„ Sdraki, poszukujący tu „silnych 
wych Gia oczywista sportowych, a któ- 
opisane ог arczają już im poprzednio 

ajwiększy ruch $ oi 
12-stej, oraz po Uliedie w Boże! 

popołudniowych, szczególnie w niedziele i 
święta, a że czasami i jeden, drugi narciarz 
tu się przypęta z miną okrutnie sportową i 

wystrojoną jak na zawody olimpijskie, 
więc wytwarza! się nastrój zgoła A ją Zą- 
kopane!! S 

Niestety, o ile na ślizgawce mielismy 
okazję do stwierdzenia znacznych postępów 
w jej urządzeniu, tu spotkaliśmy się z 
całkiem pierwotnym stanem terenu sane- 

czkowego _ absolutnie żadnych, chociażby 
najskromałejszych inwestycyi — tak jak zą 
lat ubiegłychi 

J-ko minimum inwestycyjne wztej dzie- 
dzinie oczekujemy od magistratu następu- 

jących urządzeń: 1) wyznaczenia paru ludzi 
do stałego wygładzania toru (względnie to- 

rów), starannie uprzednio wytkniętego, 2) 
urządzenia jakichś poręczy, któreby ułat- 
wiały wspinanie się z powro'em na gorę, 
3) instalacji bloku dła podawani» sanek. 

Powtarzamy: jest to micimum wyma- 
gań w tej dziedzinie, bez którego sport ten 
u nas w Wilnie nie wyjdzie poza ramy 
małomiasteczkowo: amatorskie! : 

Przechodzień, 
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Posiedzenie członków luby P.zemysłowo-bandlowej ® Wilnie 
„W dniu 8 bm. w łokalu Stowarzy- 

szenia Kupców i Przemysłowców Chrz. 
odbyło się pierwsze zebranie radców 
Izby, którzy przeszli z wyborów ogół- 
nych. 

Liczne zgromadzenie z udziałem ra 
dców z poza Wilna poświęcone było 
omówieniu Il części statutu Izby, do- 
tyczącej regulaminu wewnętrznego. 
Projekt statutu został w swoim czasie 
poddany pod obrady Tymczasowej Ko- 
misji Doradczej, powołanej przez p. 
Ministra Przemysłu i Handlu, która 
zaaprobowała go w całości z wyjąt- 
kiem dwóch punktów. 

Jak wiadomo, na mocy art. 23 de- 
kretu Pana Prezydenta Rzeczypospołi- 
tej o izbach Przemysłowo - Handlo- 
wych, na czele Izby stoi prezydjum skła 
dające się z dwóch sekcyj — przemy- 
słowej i handiowej. Ten sam artykuł 
przewiduje ewentualność utworzenia 
zamiast pięciosobowego  prezydjum, 
Zarządu Izby złożonego z 9 osób. Otóż 
projekt statutu przewidywał dla Wilna 
prezydjum na wzór takiegoż ciała, u- 
konstytuowanego w Izbie Warszaw- 
skiej. Jednak pewna część członków 
TKD zażądała utworzenia Zarządu. 
Ponieważ w komisji nie udało się o- 
ciągnąć jednomyślności, sprawa zosta- 
ła przekazana do rozpatrzenia frakcjom 
„parytetowym“, które zajęły wszakże 
odrębne stanowiska. Wobec tego spra- 
wa ta była rozpatrywana na posiedze- 
niu plenarnem wszystkich dotychczas 
wybranych radnych. Po dłuższej dys- 
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ESEE 
KOŚCIELNA. 

— Adoracje Najśw. Sakramentu. Czwar- 
tek, 10-go stycznia w kościele Sióstr Wizytek 

“y ul Rossa, dzień Adoracji Najśw. Sakra- 

mentu. I-sza Msza św. o 6.30, II-ga — 8.00, 

lil cia suma — g. 9., Nieszpory — 7. 5. 

° — № 0 żałobne, Dziś 10-go stv- 
cznia w 10-tą rocznicę śmierci śp. Antoniego 
Wiwulskiego wielkiego artysty rzeźbiarza i 
architekta, twórcy pomnika  Grunwaldzkie- 
go w Krakowie i kościoła Serca Jezusowego 
w Wilnie, JE ks. biskup Kazimierz Michal- 

kiewicz odprawi za spokój jego duszy uro- 

czyste nabożeństwo w kościele Serca Jezu- 
sowego przy ul. Archanielskiej o 10-tej godz. 
rano, na które zaprasza wszystkich komu 

droga jest pamięć tego nieodżałowanego na< 
szego bohatera, 

Komitet budowy kościoła 
Najświętszego Serca Jezusowego 

MIEJSKA. 
— Przyjęcie przez Magistrat ruchu auto- 

busowego. Wczoraj nadkomisarz Komendy 
policji m. Wilna p. Izydorczyk odbył konfe- 
rencję z p:rezydentem m. Wilna p. Folejew- 
Skra w sp» .wie przejęcia przez miasto k.e- 
rownictwa ruchem autobusowem przez mia- 
sto. Dotychczas tym ruchem kierowało wo- 
jewództwo. Jak się dowiadujemy, porozumie- 
nie z ostało osiągnięte i wkrótce zostanie zre- 
alizowane. 

— Biuro meldunkowe. jak wykazuje sta- 
tystyka, miejskłe biura meldunkowe w ciągu 
roku udzielają 15000 informacyj osobom pry- 
watnym, pobierając do kasy miejskiej po 50 
gr. od informacji. Natomiast różnym urzędom 
państwowym udziela się bezpłatnie informa- 
cyjnprzeszło 100.000. Wobec tego Magistrat 
postanowił, za wzorem st. m. Warszawy, po- 
bierać za informacje adresowo - meldunkowe 
dla urzędów państwowych po 15 gr. Powyż- 

sza uchwała wejdzie w życie po zatwierdze- 

niu jej przez Radę Miejską. 
— Wyszkoienie personelu elektrowni miej 

skiej. Celem wyszkolenia personelu elektro- 
wni miejskiej, Magistrat wysyła do wzoro- 

w. yy SF. 

Cisza 

   

  

мт zonych elektrowni .2- 
wie  Sosn. r.czch i Lwowie.. iilkunastu 
swych pracowników. : 

SZKOLNA. 
— Dyrexcja 8-klasewego Koedukacyjne- 

go gimnazjum im. T. Czackiego (z prawa- 
mi) ul. Wiwulskiego 13, podaje do wiadomo- 
ści, że egzamina wstępne w drugiem pół- 
rotcu ruku szkolnego 1928 - 29 елоейа 
sic w terminie od 25 stycznia do 10 1020 
Przyjmuje się kandydatów do klas I, H, III, 
У Г УП. Podania składać można w kancela- 
rji gimnazjum od dnia 10 stycznia rb. w g. 
od 9 — 2. 

— Egzamina dla eksternów. Kuratorjum 
Okręgu Szkoinego Wileńskiego w Wilnie po- 
daje do wiadomości zgodnie z par. 61 Re- 
gulaminu egzaminów dojrzałości (Dz. Urz. 
Ministr. W.R. i O.P. N. 2 z r. 1926), že eg“ 
zamin dla eksternów w terminie wiosennym 
1929 r. odbywać się będzie w lutym - mar- 
cu. Początek egzaminów w poniedziałek dn. 
18 lutego. 

Podania odpowiednio _ udokumentowane 
przyjmuje Kuratorjum (Wolana 10, pokój 5) 
w godzinach urzędowych do dnia 1-go lute- 
gr 1029 r. Podanie nadesłane po tym te- 

   

  

   
   

minie oraz nie zawierające wszystkich prze- 
pisanych dokumentów i załączników uwzglę- 

dnione nie będą. 
> Zgodnie z par. 62 Regulaminu Egzami- 

"Ww w Okręgu Szkolnym Wileńskim zda- 
wać egzamin mogą tylko te osoby, które 

ą na terenie tego Okręgu lub u- 
ły ostatnio do wyższych klas gim- 

jów Okręgu Wileńskiego. 
w podaniu o dopuszczenie do egzaminów 

należy wskazać wydział gimnazjum (huma- 
nistyczny, matematyczno - przyrodniczy), 
który ekstern sobie obiera, oraz zaznaczyć 
z którego języka nowożytnego (francuski 
angielski, niemiecki) chce zdawać; o ile 

RONIKA 

kusji porozumienia nie osiągnięto, zaj- 
mie się więc nią plenum Izby. Gdyby 
i tam głosy się podzieliły, ostatecznie 
sprawę rozstrzygnie p. Minister Prze- 
mysłu i Handlu. 3 

Druga również na powyższem zgro 
madzeniu nie rozstrzygnięta kwestja 
dotyczy sposobu powoływania przez 
Izbę przedstawicieli do różnych ciał 
doradczych: sądów pracy, sądów han- 
dłowych, komisyj podatkowych, wy- 
znaczania zaprzysiężonych, i t.p. Pro- 
jekt TKD przewiduje załatwianie tego 
rodzaju spraw przez Prezydjum Izby, 
po uprzedniem zasięgnięciu opinji sta- 
łej-komisji mandatowej Izby. Natomiast 
zwolennicy utworzenia Zarządu żąda- 
ją przekazywania tych spraw walnemu 
zebraniu Izby. I w tej więc kwestji bę- 
dzie musiało wypowiedzieć się plenum 
Izby. 

Tymczasem komisja Doradcza w 
najbliższych dniach ostatecznie zade- 
cyduje sprawę lokalu dla Izby. W dal- 
szym ciągu swych spraw bieżących T. 
K.D. zajmie się wykończeniem projek- 
tów regulaminu obrad plenarnych, re- 
gulaminów sekcyj i kamisyj, ustale- 
niem iłości komisyj stałych, projektu 
statutu urzędniczego i pensyjnego, są- 
du arbitrów i całego jeszcze szeregu 
innych kwestyj. 

W najkrótszym czasie jes toczekiwa 
ne rozporządzenie p. Ministra Przemy- 
słu i Handlu z wykazem zrzeszeń, u- 
prawnionych do wyboru radców Izby 
z pośród swych członków. 

obiera sobie wydział matematyczno - przy- 
rodnicży, czy chce zdawać z kursu przyrodo- 
znawstwa wyznaczonego na kl. 8-4. 

Do podania dołączyć należy: 
1) metrykę urodzenia, 2) życiorys wła- 

-snoręcznie napisany z dokładnem wskaza- 
niem gdzie ekstern uczył się, gdzie, kiedy i 
jakie składał egzaminy, jak przygotowywał 
się do egzaminów dojrzałości, 3) świadectwa 
szkolne, o iłe je posiada, 4) wykaz lektury z 
jęz. polskiego i języków obcych, 5) kwit 
asy Skarbowej, świadczący o wpłaceniu ta- 

ksy egzaminacyjnej w wysokości 60 zł., 6) 
dwie nienaklejone fotografje, 7 Świadectwo 
moralności, wystawione przez władze kom- 
petentne miejsca zamieszkania. 

Kandydaci do egzaminów winni są za- 
poznać się dokładnie z Regulaminem Egza- 
minów, oraz z programem odpowiedniego 
typu gimnazjum. 

Lista dopuszczonych do egzaminów bę- 
dzie wywieszona w przedsionku Kuratorjum 
na tydzień przed początkiem egzaminów. 

KOMUNIKATY. 
— U Techników. Dnia 11 stycznia rb. w 

sali Stowarzyszenia Techników (Wileńska 
33), w piątek o godz. 8.30 wiecz p. inż. G. 
ł'ouowski wygłosi odczyt pod tyt. „Nowe 
materjaly. budowlane“. 

Wstęp dla członków i wprowadzonych 
gości bezpłatny. Žž 

-- Ń» zabawę taneczną, która odbę- 
dzie się w sobotę dnia 12 b. m. w sali 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza zaprasza 
Druhiy, Druhów, Koleżanki i Kolegów 
Czarna Trzynastka Wil. Drużyna Harcer- 
ska. Wstęp za zaproszeniami. Początek o 
godz. 1 + 

RÓŻNE 
- - W sprawie kościoła św. Anny. W zwią 

zku z alarmującemi pogłoskami o niebezpie- 
ua skutek przeprowadzonych tam ubcenii 
chitektury wileńskłej — kościołowi św. Anny 

na skutek, przeprowadzanych tam obencie 

robót kanalizacyjnych, a to wobec możliwo- 
ści nadwątlenia fundamentów tej świątyni, 
domniemanie systemu pałowego — otrzy- 

mujemy od osoby kompetentnej garść ne- 
stępujących informacyj. 

Przedewszystkiem należy sprostować myl 

ną wiadomość jakoby zwołane ad hoc zebra- 

nie rzeczoznawców miało miejsce w Kurji 

Metropolitalnej; w istocie odbyło się ono w 

prywatnych apartamentach ks. biskupa Mi- 

chalkiewicza, inicjatywa zaś co do zwołania 
tego zebrania wyszla od komisji konserwa- 
torskiej Kurii, zaniepokojonej alarmami pra- 

sy, "'ćrej to komisji należy mizt.v m- 

nymi i sam ks. biskup. Е 

Zarówno wieść o grożącem rzekomo świą 
tyni niebezpieczeństwłe jak i o konstrukcji 
palowej jej fundamentów znajdują się nara- 

zie wyłącznie w sferze domysłów i przypu- 
szczeń, nie mających za sobą żadnych kon- 

kretnych danych (dokumenty, plany) poza. 
luźnym taktem iż wobec obfitości wód pod- 
skórnych na terenie Wilna, sporo starych 
budowli stoi na palach, w tej liczbie sama Ba 

zylika. > 
Jakieś konkretn e wiadomości w tej kwe- 

stji możliwe są jedynie po zbadaniu funda- 

mentów kościołu św Anny przez komisję rze- 

czoznawców zgodnie z uchwałą zapadłą na 
wspomnianem wyżej posiedzeniu pod prze- 
wodnictwem ks. biskupa Michalkiewicza. 

Badania te zostaną przeprowadzone w 
najbliższej przyszłości, a rezultaty ich zosta- 
ną przez Kurję Biskupią niezwłosznie C/L- 

blikowane, narazie zaś tyle tylko można skon 

statować że o losy tego pięknego zabytku 

obawy wydają się być mocno pea oc: 

mi. . 
— Gaża dia dyrektora przyszłej Izby 

Przemysłowo - Handlowej w Wilnie. W tutej 

szych sferach przemysłowo - handlowych 

dyskutuje się i napotyka na opozycję spra- 

wa wyznaczenia .gaży dlą dyrektora przysz- 

tej Izby Przemysłowo - handlowej w Wilnie. 

Dyrektor tej Izby ma pobierać 4000 zł. mie- 
sięcziie T ws pr wiec, Cniem 6-с10 mias'ecz- 

nym. Ma to być, zdaniem opozycji gażą 

zbyt wygórowaną. ° E 

— Nowe stowarzyszenie. Ostatnio został 

zarejestrowany w urzędzie wojewódzkim 

„Związek rolników Ziem Wschodnich. 

— Biedne pieski. Zgodnie z rozporządze- 

niem urzędu wojewódzkiego z dnia I grudnia 
1928 r. czyściciele miejskie będą wyłapywać 

ws»yst.» psy bez kagańców Dz wzę'ę- 

du na to, że posiadają znak i obrożę. 

Rewelacyjny „Proces Mary Dugan". 

Jak było do przewidzenia, Wilno z punktu 
widzenia zainteresowania się „Procesem Ma- 

ry Dugan", nie jest wcale odosobnione. I u 

nas, jak to miało miejsce na obu półkułach, 
zainteresowanie procesem jest wyjątkowe. 
Proces rozpocznie się jutro 11-go b. m. o g. 
8 m. 30 wiecz. 

— Marnowanie grosza. Na zakup 51-jc- 
dnego toma wydawnictw statystyczno - eko 
nomicznych Ligi Narodów i Biura pracy w 
Genewie, Magistrat wyasygnował 462 zł. 

Jak już nieraz notowaliśmy, w Magistra- 
cie nikt nie czyta nawtet „Dziennika Ustaw 
R.P.* Zapewne powyższe wydawnictwa Ligi 
Narodów znajdą honorowe miejsce na pół- 
kach archiwurg miejskiego. 

TEATR I MUZYKA 
— „Perły Stolicy* w Teatrze Polskim. 

Dziś, ostatni, pożegnalny występ Rewji War- 

3 

‚ . Рапи MIECZYSŁAWOWI BOHDANOWICZO- 

WI z powodu Śmierci jego córki Ś. P. ANNY 

BOHDANOWICZÓWNY 

szczere współczucie. 

wyrażamy nasze 

Tartak Parowy w Krasnem 

Kapłan, Galperyn, Brudner. 

SK OIS TEST TEISINĖ | 

Rowja Watszawska W „LUNI 
Wszelkiego rodzaju rewje estrado- 

we, urozmaicone tańcem, śpiewem, mo 
nologiem, duetami i t.p. stać muszą za- 
wsze na poziomie, odróżniającym te 
rewje od płaskich kabaretów nocnych. 
Dowcip i humor, przeplatane tańcem 
i śpiewem zapewniają zazwyczaj ów 
poziom artystyczny, który kwalifiku- 
je rewje do traktowania jako jednej z 
odmian teatru. 

Nasuwa się z tego wniosek, że wszy 
stka inne, niezwiązane z humorem i do- 
wcipem, musi być zaliczone do tego, 
rodzaju estradowego, czy scenicznego 
który nie wymaga reakcji krytycznej, 
znajdującej swój wyraz w recenzji. 

Zapewne, wśród mnóstwa wypowie 
dzianych przez p. Borońskiego kawa- 
łów, dwa - trzy ze wstępnego przemó- 
wienia były udane i obserwacja bystra 
i dowcipne zestawienie bawiły bardzo 
zręcznie widza. Ale wszystkie przemó- 
wienia jego „żydowskie*, poza trafną 
charakteryzacją zewnętrzną, poza pod- 
patrzonemi umiejętnie ruchami i gesta- 
mi, stało w swej treści poniżej poczu- 
cia smaku i miary scenicznej. 

P. Boroński i p. Popielewska (z nie 
winną minką opowiadająca najbardziej 
płaskie dowcipy) . znajdowali poklask 
na galerji, wytwarzając nastrój rzeko- 
mego bawienia się publiczności. P. So- 
kołowski, unikający płaskich kawałów 
nie wywoływał żadnej reakcji publicz- 
ności (z wyjątkiem sceny marynarza- 
alkoholika). 

To też naprawdę bawiącemi i przy- 
jemnemi były numery programu z p. 
Zabojkiną i jej baletem oraz ze śpie- 
wem p. Kamińskiej. Był w tem styl 
rewji, idącej w parze z poziomem arty- 
stycznym. 

Na tem stwierdzeniu kończę notat- 
kę sprawozdawczą. Lakoniczność jej 
niech usprawiedliwi to, że rewja prze- 
ciętna, jaką nam pokazano, nie leży w 
zainteresowaniach recenzenta teatral- 
nego, zarówno jak i nie należy do jego 
obowiązków fachowych. W.P 

szawskiej p. t. „Perly Stolicy“. Udział bio- 
rą: J. Borofūski, H. Kamińska, С. Skoniecz- 
ny, oraz znakomity balet z 12 osób prima 
4aleriny Anny Zabojkinej, z Haliną Zaboj- 
kiną na czele, Programowi akompanjuje 2е- 
spół Jazz-Bandowy. Bilety w kasie Teatru 
Polskiego od godz. ll-ej w ciągu całego 
dnia. 

— Inauguracja przedstawień dla dzieci. 
Czy szczęśliwą myśl miało kierownictwo Te- 
atru Polskiego inaugurując specjalne widowi- 
ska dla dzieci, pokaże najbliższa niedziela. 

W niedzielę, bowfem rozpocznie się  cykł 
przedstawień dla dzieci pięknem i podnio- 
stem widowiskiem jasełkowem „Betleem Pol- 

skie' urozmaiconem  licznemi, specjalnie 
dziecinnemi  intermedjami. Po „Betleem“ 
grany będzie „Kopciuszek* i inne utwory 
dla milusińskich. Ceny specjalnie niskie. 

— Reduta no Pohulance. Dziś pierwszy 
występ słynnego zespołu baletowego Anny 
Kere — nagrodzonego na Olimpjadzie świa- 
towej choreograficznej I nagrodą Grand - 
Prix. Pokaz tego niezwykle interesującego ba 
letu zawdzięczamy staraniom Ministerstwa 
Łotewskiego. W programie najwybitniejsze 

współczesne kompozycje _ choreograficzne. 
Zespół w ilości 10 osób zjeżdża do naszego 
miasta tylko na dwa występy. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Białym- 
stoku komedja W. Perzyńskiego „Uśmiech 
losu“ z Stefanem Jaraczem w postaci Siew- 
skiego. 

— Przedstawienie szkołne. W sobotę dn. 
12 bm. poemat dramatyczny Słowackiego p. 
t. „Kordjan* po cenach zniżonych, specjalnie 
dla młodzieży szkolnej. 

Początek o godz. 4 pp. Bilety w cenie: 
30, 40, 50, 60, 80 gr. 1 zł., I zł. 50 gr. i 2 
zł. już są do nabycia w „Orbisie”. 

— Wileńskie Towarzystwo  Filharmoni- 
czne urządza w dniu 13 bm (w niedzielę) 
w gmachu Teatru Reduta na Pohulance kon- 
cert poświęcony twórczości Fr. Schuberta. 
W koaceici* tym biorą udział znako a fa sj ie 
waczka polska p. Stanisława Argasińska oraz 
wileńska orkiestra symfoniczna pod dyr. Ada 
ma Wyleżyńskiego. Początek o godz. 17.30 
Pozostałe bilety w niewielkiej już ilości. na- 
bywać można w biurze Orbis Mickiewicza 
NMrir Z uwagi na rocznicę śmi:ci ' -njal- 
nego kompozytora, spodziewać się należy, 
że wszyscy Wilnianie pośpieszą na ten kon- 
cert. 

— „Szopka Harcerska* (widowisko 
sceniczne w 3-ch aktach j. Brauna) zosta- 
nie wykonaną w niedzielę dn. 13 b. m. O 
godz. 12 min. 15 w Sali Miejskiej przez 
Czarną Trzynastkę Wil Druż. Harc. Wstęp 
na parter 1.50, i, — i 60 gr, na balkon 30 
gr. Harcerki, harcerze, przyjaciele i sympa- 
tycy H rcerstwa proszeni są o przybycie 
na widowisko. 

  

RADJO. 
Czwartek, dn. 10 stycznia 1929 r. 

11.56 - 12.10: Transmisja z Warszawy; 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
12.15—12 30: Tr. z W-wy. „O polskich go- 
dach* odczyt. 12.30 —14.00: Tr. poranku 
muzycznego z W-wy. 16.00 16.20: Odczy- 
tanie programu dziennego i chwilka litew- 
ska. 16,20 — 16,35: Komunikat harcerski. 
16,35—17,00: Muzyka z płyt- gramofono- 
wych. 17,00 — 17,25: Tr. z W-wy: „Wśród 
książek*. 17,25—17,50: Tr. z W-wy: „Sztu- 
ka na usługach życia codziennego” poga- 
danka. 17.55—18.50 Tr. z W-wy: Koncert 
popołudniowy. 18,50 19.15: Pogadanka 
radjotechniczna. 19.15 — 19.30: Kwadrans 
cytry. 19.30 19.55: „Szkoła twórcza” od- 
czyt. 19,55 - 20,00: Sygnał czasu z Warsza- 
wy. 20,00 — 20,15: Kwadrans cytry. 20.15: 
Odczytanie programu na piątek i komuni- 
katy. 20,30 2110: Tr. koncert. wiecz. z 
Warsz: 1215—22.00: Audycja literacka „W 
zimowy wieczór*. 22,00 23,30: Tr. z W-wy 
Transmisja z Warszawy: Komunikaty P.A.T. 
policyjny, sportowy i inne, oraz muzyka 
taneczna z hotelu „Bristol“. 

* wieści 

BOWOŚCI WYDAWNICZE. 
& к _—02‹11із{$пг m „Portrety*. 
€rja Druga. Str. . Warszawa. Gebeth- 

ner i Wolff, 1928. m 
Wizerunki literackie, aczkolwiek „po- 

pularnie* pomyślane, bo opracowywane 
ną odczyty dla racja warszawskiego, są 
dzięki niemałej kompetencji tudzież wy= 
próbowanej rzetelności autora (stałego Od 
lat wielu recenzenta literackiego „Kurjera 
Warszawskiego" i. redaktora „Tygoanika 
Ilustrowanego") cennym przyczynkiem do 
dziejów najnowocześniejszych .naszego piś- 
miennictwa. W tej nowej. galerji sylwetek 
Dębickiego figurują: Kaden-Bandrowski, 
Perzyński, Goetel, Chojnowski, Grubiński, 
Nałkowska, Boy ale i Rutner, Miciński, 
Niemojewski, Słoński (jeden z najładniej 
szych wizerunków), Dąbrowski, Małaczew- 
ski i inni. 

— Ilja Erenburg: „Burzliwe życie 
Leįzorka Rojtszwaūca“. Przeki. M. Gra- 
bowskiej. Str. 288. Warszawa. Tow. Wyd. 
„Rėj“. 1928, 

„ Dalszy ciąg gorliwie krzewionej po- 
piśmiennictwie naszem — „erenburgjady“. 
Mało zbiorowego wydania pism Erenburga 
w polskich mniej lub bardziej udatnych 
przekładach!... Raz po raz otrzymujemy — 
a nader powabnej szacie typogralicznej — 
poszczególne utwory Erenburga w przekła- 

dzie polskim. Poczytność gwarantowana. 
Niestety jednak, co do przygód krawczyka 
z Homla peregrynującego przez morza +l 
lądy do Palestyny, to wszystką „solą* ich 
„atycką” jest Lejzorka... nazwisko (w Mo- 
skwie Łazar Matwiejewicz Szwanc,! w 
Paryżu monsieur Lazarius Chevance). Nie- 
wysokiego gatunku sól atyckal 

— Ch. Lucieto: „Oddana wrogowi”. 
Powieść. Przekład Karpowiczowej, Warsza: 
wa. Tow. Wyd. „Rój”, 1929. 

Jest to dalszy ciąg sensacyjnego utwo- 
ru belletrystycznego „Czerwona dziewica 
z Kremłu*. Bohaterem jest pewien słynny 
dziennikarz-publicysta angielski Dżems No- 
body, co ledwie z żyćiem wydarł się ze 
szpon czrezwyczajki. Teraz wróciwszy w 
Nizzy dG zdrowia i sił, ożeniony z kobietą | 
wielkiego serca i niepospolitego umysłu; 
wspólnie z nią pośród niezliczonych przy= 
gód, prowadzi dalej walkę na śmierć i ży” 
cie z rządem Rosji Sowieckiej, dobywa 
na jaw najtajniejsze jego dokumenty, i 
niezmordówan e poszukuje — zaginionych: 
księcia Charasowa oraz Marji Konstanty- 
nówny Czerwonej. 

— Jean Giraudoux: „Bella“. Po- 
wieść. Przekład M. Kuncewiczowej. War- 
szawa. Tow. Wyd. „Rój*. 1929, 

Czy w tej — wcale rozgłośnej — po- 
\ wydaneį po francusku w 1926 r., 
jest Rebendart wiernym duchowym kon- 
teriektem Raymonda Poincarć'go a zaś 
Dubardeau to Berthelot... niech decyda- 
ią Francuzi sami. Dla nas, Polaków, _wy- 
starczy. że mamy w ciekawej książce spo” 
ry kawał genjuszu Francji poddany :bystrej 

analizie. A. dobrze, gruntownie znać Francję 
i Francuzów, to przecie nasz obowiązek — 
polityczny! Szkoda tylko, 'że przekład 

„Belli* nie jest lepszy. Giraudoux jest prze- 
cie pisarzem artystą. 

— Kalendarzyk polityczny na '929 - 
rok. Pod redakcją St Cieszkowsk ego. Tow. 
Wyd. Wereyd Sp. z o. o. Str. 315. Ware 
Sząwa. 1929 r. Elaborat, zasługujący na 
zalecenie wszystkim. którzy mają jakąkol- 
wiek styczność z życiem politycznem, sa- 
morządowem, społecznem, handlowo-prze- 

ONI it. p., jako doskonały infor- 
mator. 

Osobiste. 
Pomiędzy p. p. Kazimierzem 

Okuliczem i Stanisławem Mackiewi- 
czem nastąpiła w dniu 9 b. m. wy- 
miana listów, których treść poniżej 
zamieszczamy. ю 

Do pana Stanistawa Mackiewicza 
redaktora „Slowa“. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W artykule moim z dn. 8 stycznia 

1929 r. użyłem pod adresem Pana słów 
które niniejszem odwołuję i za które 
Pana przepraszam. Czynię to chętnie, 
ponieważ, jak się okazało, w artykule 
swoim z dn. 6 stycznia nie miał Pan na 
myśli redagowanego przezemnie pisma. 

Rad -jestem skorzystać z okazji i 
oświadczyć, że zarówno do osoby Pań- 
skiej, jak i do jego działalności mam . 
zupełny szacunek. : 

K zimier: Okulicz. 

Do Pana Kazimierza Okulicza 
Redaktora „Kurjera Wileńskiego'* 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W artykule swoim z dnia 6 stycz- 

nia 1929 r. w liście premjera Bartla, 
używając wyrażenia „należyte kopnię- 
cie* nie miałem na myśli redagowane- 
go przez Pana pisma „Kurjer Wileń- 
ski“, co się uwidoczniło nawet w 
tem, że wymieniając w nawiasach 
„Epoka*, „Głos Poranny", przy wy- 
razach „prasa stołeczna” nie umieści- 
łem tytułu Pańskiego pisma przy wy- 
razach „prasą prowincjonalna. Ponie- 
waż na Pana artykuł mój zrobił inne 
wrażenie, więc z powodu  mimowol- 
nego tego nieporozumienia wyrażam 
Panu ubolewanie 

Rad jestem skorzystać z okazji i 
oświadczyć, że do osoby „Pańskiej i 
do Jego działalności mam zupełny sza- 
cunek. 

Stanisław Mackiewicz. -- 

RTN 

KIEKDA WARSZBWSKB 
9 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprr. Kurna 

Dolary 8,885,  8,90,5 8,86,5 

Belgia 123.93 124.24 123 62 
Holandja 358,15 359,05 35725 

Stokholm 238,55 239,15 237,95 

Londyn 43,24,5 43.35, 4314 

Howy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Praga 26.40,5 26.47 26.34 

Paryż 3480 34.98 34.80 
Szwajcarja 17168 172.11 171.25 

wiedeń 125,46 125.77 125.15. 

Włochy 46,69 40,81 46.57 
Marka niem. 212.00
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ZE ŚWIATA 
— Cziczerin przed sądem paryskim. 

Pisma francuskie przynoszą epilog pewnej 
sprawy sądowej, kaórej bohaterem jest o- 
becny komisarz spraw zagranicznych ZSSR 
p. Cziczerin. 

"Tło sprawy sięga dawnych lat przedwo- 
jennych, kiedyto Cziczerin jako zbieg poli- 
tyczny mieszkał w Paryżu. Caryzm wówczas 
jeszcze „kwitnął* w całej pełni, a Cziczerin 
jako skromny mieszczanin zajmował ume- 
blowany pokoik u p. Manin przy avenue 
Levallois, płacąc 100 franków czynszu rocz- 
nego. 

W r. 1917 gdy w Rosji wybuchła re- 
wolucja, Cziczerin znikł nagle z Paryża. Wy- 
jechał tak szybko i niespodzianie, że zapom- 
niał czy też nie zdążył wypowiedzieć swego 
„umeblowanego mieszkania". Gospodarz 
monsieur Manin sądził, że Cziczerin opuś- 
cił Paryż tylko na czas krótki i że niebawem 
powróci, dlatego też pokoju nie wynajmował 
uważając go nadal za swego lokatora. 

Dopiero w jakiś czas później dowiedział 
się, że jego skromny i mało wymagający 
lokator został nagle wszechmocnym panem 
w sowieckiej Rosji. 

P. Manin będąc przekonany, że bołsze- 
wizm się długo nie utrzyma, a monsieur Czi- 
czerin prędzej czy później wypłynie w Pa- 
ryżu jako „polityczny uciekinier", dziesięć lat 
czekał cierpliwie na powrót swego lokato- 
ra. W koncu miał tego już dość i zaskarżył 
Cziczerina do sądu żądając wypłacenia mu 
1000 zwalłoryzowanych franków, oraz by sąd 
uznał mieszkanie jako prawnie lokatorowi 

  

wypowiedziane. Wezwania sądu francuskie- 
go nie doręczono Cziczerinowi w Moskwie, 
ponieważ tenże przebywa obecnie obłożnie 
chory w Niemczech. 

regdaj odbyła się w Paryżu rozprawa 
przeciwko sowieckiemu komisarzowi spraw 
zagranicznych. Daremnie woźny sądowy wy- 
woływał w korytarzach: „Monsieur Czicze- 
rini“, „Monsieur Cziczerin!“, Monsieur Czi- 
czerin!* Dygnitarza sowieckiego nie było. 
Odbyła się tedy rozprawa zaoczna. 

Sąd francuski orzekł, że wypowiedzenie 
najmu pokoju jest prawomocne, a Cziczerin 
winien pokój ten oddać do dyspozycji go- 
spodarza. Ten ostatni zaś może już bez 
skrupułów pokój odnająć. 

"Tylko co do pretensji pieniężnej sąd za- 
lecił panu Manin, by starał się ją na drodze 
ugodowej uregulować. 

  

Czopki ne- Ij « (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, RE e, 

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

S] 

SŁOWO 

Z 

        Za = 

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

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

chorego, powiększa wagę ciała. 

„Bal-am Ihiocolan Age“ 
sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-itog Warszawie, ul, Leszno 41. 

g w Wilnie, ul Zarzecze 30 m. 7. 
| 2EGEDE UE RETRO OAUJEM KŁ UTD CZU ь 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

  

Reiestr Handlowy 
DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 
w dniu 17. 11. 28 r. 

8861. i. A. „Kowarski Abram** w Nowo-Święcianach, pow 
Święciańskim, sklep mąki i zboża. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właścicieł Kowarski Abram, zam. w Wilnie, ul. Kwaszelnia 
23 - 8. 2192 — VI. 

8862. I. A. „Krajczyk Sora* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Krajczyk Sora, zam. tamże. 2193 — VI. 

8863. I. A. „Lewinson Minda* w Drui, pow. Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Lewinson Minda, zam. tamże. 

2194 — VI. 
RER RDA Z CZE 

w dniu. 19. 11. 28 roku 
8880. 1. A. „Abel Nachama* w Hoduciszkach, pow. Świę- 

«iańskim, sklep towarów bławatnych, bawełnianych i półweł- 
nianych krajowego wyrobu. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ścicieł Abel Nachama, zam. tamże 2195 — VI. 

w dniu 21.11. 28 r. 
8911. I. A. „Aron Zalman“ w Czeresiu, gm: Miorskiej 

pow. Brastawskim, drobny handel spožywczy. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Aron Załman, zam. tamże 

2196 — VI. 

8912. I. A. „Babulewicz Gierasim“ we wsi Wasiukach, gm. 
Solskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Babulewicz Gierasim, zam. tamże. 

2197 — VI. 

8913. I. A. „Berkman Chackiel* w Drui pow. Brasławskim, 
piwiarnia i zakąski. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Ber- 
kman Chackiel, zam. tamże. 2198 — VI. 

- 8914. I. A. „Pod Sołtysem — Bartkus Michał* w Święcia- 
nach, ul. Łyntupska 8, restauracja. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Bartkus Michał, zam. tamże. 2199—Vi 

8915. 1. A. „Berkman Samuel* w Słobódce, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż w sklepie towarów galanteryjnych i 
resztek łokciowych—wióknistych bez wyrobów wytwórniej- 
szych. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Berkman Sa- 
mel, zam. tamże. 2200 — VI. 

8916. I. A. „Bondar Adoli'* w Łyntupach, pow: Święciań- 
skim, sklep bakaiejno - spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Bondar Adolf zam. tamże. 2201 — VI. 

8917. I. A. „Zofja Budrewiczówna* w Widzach, pow. Bra- 
sławskim, jadłodajnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Budrewiczówna ZŻofja zam. tamże. 2202 — VI. 

_ _ 8950. 1. А. „Купе Borys* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep bakałejny, spożywczy i naczyń. Firma ist- 
nieje od 1917 roku. Właściciel Ryng Borys zam. tamże. 

2203—VI. 

8051. I. A. „Sarafan Mirka“ vw Lyntupach, pow. Šwiecian- 
skim, sklep bakalejno - spožywczy. Firma istniejė od 1927 roku. 
Właściciel Sarafan Mirka zam. tamżę. 2204 — VI. 

8952. I. A. „Sarafan Rachela“ м Lyntupach“ pow. Świę- 
ciańskim, sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1916 
roku. Właściciel Sarafan Rachela, zam. tamże, 

8953. |. A. „Sosnowik Lota" w Drui, pow.  Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów łokciowych. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Sosnowik Lota, zam. tamże. 2206 — VI. 

8054. I. A. „Szames Lejba* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep zboża i mąki. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Szames Lejba, zam. tamże. 2207 — VI. | 

8955. I. A. „Szapiro Małka* w Turmontach, gm. Smoł- 
weńskiej, pow. Brasławskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel Szapiro Małka zam. tamże. 2208 — VI. 

8956. 1. A. „Szendo Józef* we wsi Now. horody, gm. No- 
wo - Pohoskiej, pow. Brasławskim „sklep tytuniowy i spożyw- 
czo - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Szen 
do Józef, zam. tamże. 2209 — VI. 

8857. I. A. „Stanisław Uszczewski* w Daugieliszkach, pow. 
. Święciańskim, sklep wódek i tytuniowy. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Uszczewski Stanisław, zam. tamże. 

22210 — VI. 

w dniu 22. 11. 1928 r. 
8958. I. A. „Wajnsztejn Gute* w Lipniszkach, pow. Lidz- 

kim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Wajnsztejn Gute, zam. tamże. 221 — VI. 

8959. I. A. „Zalikman Szachna* w Słobódce, pow. Bras- 
ławskim, piwiarnia ze sprzedażą miodu, i zakągek oraz sklep 
kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1914 roku. Właś- 
cicieł Zelikman Szachna, zam. tamże. 2212 — VI. 

8960. I. A. „Żejmo Izydor* przy przyst. Pohulanka, gm. 
Michałowskiej, sklep bakałejno - spożywczy i tytuniowy. Fir- 
ma istnieje od 1926 roku. Właściciel Żejmo Izydor, zam. tam- 
że. 2213 — VI. 

Dział A. w dniu 14-11 28 r. dodatkowy. 
3329. Il. A. „Nowikówna Wiera". Przedsiębiorstwo zo- 

stało zlikwidowane i wykrteśla się z rejestru. 2214—VI 

3450. Il. A. „Lewin Salomon". Siedziba przedsiębiorstwa 
została przeniesiona pod Nr. 85 przy ul. Wiłkomierskiej w 
Wilnie. Właściciel Lewin Salomon, zam. w Wilnie, przy ul. 
Wiłkomierskiej 85 2215—VI 

5615. Il. A. „Baran Sara* zmienia się na: „Fajwel Berło- 
wicz”, Właścicielem obecnie jest Fajwel Berłowicz, zam. w 
Woronowie, pow. Lidzkiego. Na mocy aktu zeznanego przed 
Wilhelmem Tarneckim Notarjuszem przy Wydziale Hipotecz- 
nym Sądu Okręgowego w Nowogródku w dn. 25 czerwca 
1927 r. za Nr. 2116 Sara Baran sprzedała swe przedsiębiorstwo 
na własność Eli Delatyckiemu, który następnie na mocy aktu 
zeznan=go puzed tymże Wiihelmem Tarneckim, Notarjuszem 
w Nowogródku w dn. 8 lipca 1927 r. za Nr. 2291, sprzedał 
powyższe przedsiębiorstwo na własność Fajwelowi _ Berłowi- 
czowi. 2216—VI 

6493. II. A. Firma obecnie brzmi: „CEL — Tomaszew- 
ski Józef". Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. 
Lipową pou. Nr. 8 w Wilrie. 2217—VI 

biorstwa Wajnsztejn Chaim zmarł. Do zarządzenia  przedsię- 
biorstwem spadkowem do prowadzenia: sprzedaży towarów w 
tem przedsiębiorstwie, otrzymywania gotówki, nabywania to- 
warów, podpisywania rachunków i pokwitowań i wogóle do 
załatwiania wszelkich czynności i formalności z zarządzaniem 
rzeczonego przedsiębiorstwa związanych upoważniona została 
w charakterze pełnomocniczki Sora Wajnsztejn, zam. w Bra- 
sławiu, przy ul. Piłsudskiego, 74. 2218—VI 
————————————— 

Dziat B w dniu 14-11 28 r. dodatkowy. 
304. XII. B. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Wilnie". Zastępcami dyrektorów Centrali mianowani zostali: 
dr. Marjan Chechliński, dr. józef Drzewicki i dr. Tadeusz Gar- 
busiński, dotychczasowy prokurent Centrali. Udziełono proku- 
ry dla Oentrali: dr. Józefowi Kugłowi dr. Emiljanowi  Cibic- 
kiemu, dr. Zbigniewowi Dalskiemu i Antoniemu Paprockiemu. 

2219—VI 

Dział B. w dniu 14-11 28 r. dodatkowy. 
335. II. B. „ISZKIMCHi — spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnošcią“. Na likwidatora powolano Mojžesza Straszuna, 

zam. w Wilnie, przy ul. Nowogródzkiej, 16 Zgłoszono likwida- 
cję spółki. 2220— 

376. II. B. „KORENGOLD — spółka z ograniczoną Od- 

wiedzialnošcią“. Przedmiot:  Apteczno-Kosmetyczny, Dom 
andlowy. Siedziba przedsiębiorstwa zostala przenišsiona na 

ul. Zawalną pod Nr. 60 w Wilnie. 2221—VI 

kllejski Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. Kasa czynna od godz. 

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

Na potężniejszy dramat sensacyjny w l ! aktach. Lwy, tygrysy, lamparty, jaguary, słonie, jelenie, 
hipopotamy, nosorożce, krokodyle, małpy — przeszło 500 gatunków drapieżnych zwierząt. 
W roli głównej słynny TARZAN ELMO LINCOLN najodważniejszy i najsilniejszy człowiek świata. 

3 m. 30. Początek seansów od godz 4ej. 
Następny preg'am: „BEZIMIENNI BOHATEROWIE", 

„KRÓL DŻUNGLI" 

  

KINO 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22 

Z powodu wielkiego 

powodzenia film „Przedwiośnie 
ŚPIESZCIE UJRZEĆ. 

plg STEFANA ŻEROMSKIEGO 

pozostaje jeszcze tylko na kilka dni 

  Dzisl Po raz 
pierwszy w Wilniel 

kite „Pircadilly“ 
HARRY PEEL 

„PANIIKA 
jako Maharadza Lehara i tajemniczy pan X w swej najnowszej 
i najpotężniejszej kre acji w wielkim szlagierze światowym p. t. 

w najwspanialszym filmie sensacyjno- 
SALONOWYM w 12 aktach. Udział 
biorą: 27 lwów, 15 lwic, € tygrysów; 

  

  

WIELKA 42. 9 tygrysic, 12 białych i 12 burych 
niecźwieczi oraz niemniej drapieżna, lecz i kusząco powabna DARY HOLM. Słynny balet „TILLER — 2 
(24 baletnic). Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel został ciężko ARE ża mówiła "a 

całego świata. 

Dziś! Szaleństwo młodości i miłości! Piękno i czar kobiecości - to kwiecie życia.1 Największe arcydzieło 19. 
Kino- “ Е ydzieło 1929 r 

Tas M | LESKGARZ KOBIET DUSZY I CIAŁA. 
Wielka 30. 

e KTÓ — NIE-ZNA — JESZCZE 
Ą wyrobów naszej fabryki sakną į kociy z czystej, owczej 

wełny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. 
Burki na wzór sławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo- B 

a działy na ubrania, derki na konie, koce na łóżka i pledy. 

Zarząd Dóbr i Zakł. Przemysłowych 

PROMANA ŻUROWSKIEGO d Wysylki detaliczne 
E wprost z fabryki 

Leszczków, p. Waręż (Małopolska) 

    

    

     

   

  

8 Ko BACY? pianina i zane 
в ajwyższe nagrody na Targac m 
B Północnych w Wilnie >> О1О Medal? ® 
m a : K. Dabrowska. & 
a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. m 
E Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, В 
в ntowanej jakości. Ceny rek a 
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Śpieszcie. Tylko w karnawale. 
Bezpłatnie otrzymuje każdy cenną 
karnawałową niespodziankę w firmie 

Wacław Kawicki wena % 
Największy wybór konfekcji, galan- 

  

  

Dziś licy'acja 
og.5popoł.w Lombardzie 

ul. BISKUPIA 12. 
Sprzedawać się będzie: srebro, złoto; 
zegarki, futra, garderoba, dwie nowe 

S wirówki „RAG »* i różne materjały. 
Ve sunsuusaaunnonncunasanas 

Kobieta-Lekarz 

Dr, Zeldowiczowa 

tel. 277. 

BEEBORZDCE ЗЫа 
DOKTOR a 

- ŻĄDAJCIE | poż av E 

LE BD. BE m. Hawryłkiewiczowa 
8 we wszystkich aptekach i _ EB przyjmuje 0d 11-12 wiecz, ul. 
a składach aptecznych znanego Žž ! 

a środka od odcisków skórne, leczenie wło- 
m m Sów, operacje kosme- 

ua Prow A. PAKA. Etyczne i kosmetyka 
a SI jekarska. Wilno, 

i Wh ū 5 ū W wypadanie, łupież, E 
łysienie usuwa 

i Esencja Chinowo - A sola 
z Mydło Сыто» о - Chmielowe* 

L 

leńska 33 m. 1. 

ne, weneryczne, 

apteczne. Główny skład Apteka 
seckiego, ul. Freta Nr 16. 

— 1656 Wydz. Zdr. Publ. Nr 154 B iux, 

Zamkowa 

lampa 

ETAvAUS 
Ę LEKARZE B 
EATAVAS 

  

terji, obuwia, śniegowców oraz : DOKTOR 
towarów zimowych. WSZYSTKO NA 
KARNAWAŁ! WSZYSTKO NA BALE! || B.ZELDGWIEŻ 

Ceny konkurencyjne. „O Bi chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—l, od 5—8 wiecz, 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
ой 12--2 1 о4 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

""W. Zdr. Nr. 152 m. 6. 

Szpitala B 
Sawicz, choroby skór- 

+ 0 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy B dziny przyjęć 5 se 

G4- 1-1 Le- 
czenie światłem: Sol- 

Bacha 

| DES GE GB OS GH SM GE CZ CE MU ME ME (sztuczne Słońce gór- 
skie)i elektrycznością 

| PRA HABE CAD WÓDZ KOTOR TS RO (djatermja). 

KARTOFLE 

! 

0815 

Br. POPILSKI 
choroby skórne i we- 

r 

i 
! 

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

8/15 - | P" 

  

neryczne, Przyjmuj 
od godz. 10 do ii od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawainej 

W.Z.P. ig 

SOB dramat życiowo-erotyczny w 12 akt. pełen nadzwyczaj drastycznych momentów. 
ETROWICZ, żywiołowo piękna EWELINA HOLT i urocza AGNES-PETERSEN MOZŽUCHINOWA, 

В. CYMELER 
choroby skórne, we 
neryczne i . moczo- 
płciowe. Elektrotera: 
pis, słońce 
dia ernija. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5-8. 
S W.Z.P 43. 

DOKTOR 

5. EIHSEERG 
choroby  weneryc2 nė 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul, Wileńska 3' е- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 д0 8. 

Doktór Medycyny 

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

Br. G. WOLFSOŃ 
weneryczne,  inoczo- 
Is i skėrne, ul. 

ileńska 7, tel. 1067. 
= LLIS 

mu I 
AinszerkaSmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło= 
sów. Mickiewicza 46. 

  

  

  

Akuszerka OKOSZKO 
6Р przyjm. od g. 9 do 

Mostowa 
mi od 5—6. Choroby Nr, 23 m. 6. WZP 24 

„AWWAWAWO 
— KOPNO | SPRZEDIŹ 

  

M. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: | 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. > 

  

górskie "* *** 
Sollux. 

m bez. 

STOPER CLAUSTON. 

a) Tragiena przygoda p. Molina 
— Gdzie jst obecnie pańska żona? 

—zapytała Ewa. 
— Mieszka w okolicach Londynu, 

w samotności i pod przybranem nazwi- 
skiem. 

— Proszę o jej adres, natychmiast 

pójdę do niej. 
Rzucił się ku niej, jak człowiek, 

który nagle ujrzał nadzieję ratunku. 
— Cudownie! — zawołał. — Do- 

skonała myśl. Proszę powiedzieć jej, 
że jestem tego samego zdania, co pani.. 
Proszę przypomnieć jej że nie pisała 
już od kilku dni, że nie wiem, na czem 
skończyła się rozmowa z ciotką. Oto 
adres jej. 

To mówiąc p. Molineau podał Ewie 
kartkę. 

— Pani zapyta-o panią Lingen. 
— Muszę jednak uprzedzić pana, 

że gotowa jestem w razie odmowy ze 
strony pani, zwrócić się do policji. 

Patrzał na nią z zachwytem. 
— Jakże szczęśliwi są ludzie, umie- 

jący jasno oceniać sytuację i decydo- 
wać się szybko! Żaden uniwersytet 
nie nauczy tego! 

Dwie godziny później, gdy uspoko- 
jony Molineau rozkoszował się lekturą 
nowej książki o Assyrji, w gabinecie 
zjawiła się znowu Ewa Wilson. 

— No i cóż? — uśmiechnął się na 
jej widok. — Co słychać? 

— Panie Molineau! — krzyknęła 
dziewczyna, — panna Lingen zniknęła! 

— Zniknęła? 
— Już od trzech dni nie wraca do 

    
    

domu i nikt nie wie, gdzie się podziała. 
Zaczął biegać po pokoju nie rozu- 

miejąc prawie całej grozy sytuacji, po- 
wtarzał nieprzytomnie: 

V. Ewa Wilson zwichnęła nogę. 

— Pani zobaczy, że ja będę wisiał! 
— jęczał Molineau, — zobaczy pani, 
że będę wisiał! 

— Nie, nie! — uspakajała go Ewa. 
— Pani Molineau powróci i wszystko 
dobrze się skończy. 

— Ależ ja sam dostarczyłem kości 
mojej mniemanej ofiary! To straszne! 
Byłem chyba warjatem! Powieszą mnie 
napewno, boję się, że i pani ten los 
nie minie, biedna dziewczyno! 

— Mnie? W Anglji nie wieszają 
kobiet! 

W takim wypadku nie będą się z 
niczem liczyli. Oburzenie w społeczeń- 
stwie przeszło wszelkie granice. Jeśli 
nie będę rozerwany przez tłum, to tyl- 
ko dlatego, że uratują mnie dla szubie- 
nicy! 

Mimo niepokoju i zmartwienia, 
Ewa zachowała zimną krew. 

— Na miłość Boską, niech pan się 

nie poddaje rozpaczy! — prosiła. Je- 

szcze nie wszystko stracone. Nikt pana 

narazie nie podejrzewa. Któż pana 
może poznać w tem przebraniu! 

— Nie mogę już dłużej odgrywać 
tę komedję! 

— Ale pan musi wytrwać.-Co zaś 
mnie dotyczy... 

— Ja zmarnowałem życie pani! O, 
biedna, nieszczęsna dziewczyno, zhań- 
biona przezemnie. 

śno. O mnie proszę się nie niepokoić, 
dam sobie rady. Teraz muszę już iść, 
źle byłoby gdyby nas razem widziano. 

Molineau zbładł. 
— To prawda, dowidzenia, dowi- 

dzenia! 
— Chwileczkę jeszcze, —rzekła za- 

trzymując się na progu. — Czy w do- 

mu dyżuruje policjant? 
Tak. 

— I niema nikogo, prócz niego? 

— Tylko kucharka, która przycho- 

dzi na kilka godzin, pewnie już jej nie- 

ma. 
— Proszę pod jakimkolwiek pozo- 

rem odwrócić uwagę policjanta ode 

mnie, gdy będę wychodziła. Kiedy 

wchodziłam, patrzał na mnie podejrzli- 

wie. Wolałabym się z nim nie spoty- 

kać. 
— Ma pani rację, ale... 3 

Rozjaśniona twarz uczonego, znów 
się zachmurzyła. 

— Ale tłum? 
— Deszcz rozpędził gapiów. 

teraz nie spotkam '.. nikogo. 

— Jaka z pani odważna dziewczy- 

na! mruknął. Tak, tak ma pani talent u- 

spakajania ale proszę zaczekać.. pod ja 

kim pretekstem oddalić policjanta? 

— Ach, wszystko jedno! — odrze- 

kła niecierpliwie. Proszę wymyślić co- 

kolwiek. — Może wyśle go pan po pa- 

pierosy. 
— Po papierosy? — zapytał, zwra- 

cając się ku drzwiom. I idąc już pow- 

tarzał: ` 

— Po papierosy, po papierosy.... 

Wrėcit wkrėtce, oznajmiając  tra- 

Juž 

— Tss, proszę nie mówić tak gło- gicznym szeptem: 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydytłe. 

— Gotowe! Już wyszedł. Gdy po- 
wiedziałem o papierosach, wyszedł na- 
tychmiast. Proszę uciekać! 

W pośpiechu p. Molineau stracił 

się zupełnie: nie tylko wołał -na Ewę, 

by się prędzej śpieszyła, lecz nawet 

wypychał ją za drzwi. Złośliwy los 

nie omieszkał wykorzystać tego. Podło 

ga nawoskowana była śliską i w chwili 

gdy Ewa wypychana za próg przez p. 

Molineau, postawiła nogę w przedpo- 

koju, poślizgnęła się i upadła fatalnie. 

— O przepraszam! — zawołał Mo- 
lineau. Ё 

Odpowiedział mu żałośny jęk. 

— Pani się uderzyła? — zapytał, 

czując, że serce zamiera mu w piers. 

Przez minut parę Ewa nie mogła 

powiedzieć słowa. Wreszcie odrzekła, 

głosem drżącym z bólu: 
Zwichnęłam nogę. 

Zamilkli przerażeni nową katastro- 

ią. Oboje rozmyślali nad strasznemi 

jej skutkami. Ewa próbowała się pod- 

nieść przy pomocy p. Molineau. Lecz 

gdy oparta o ścianę spróbowała tu sta- 

nąć na zwichniętą nogę, skurcz bólu 

wykrzywił jej twarz. 

— Panie Molineau, — rzekła, opa- 

nowując ból, — bardzo mi przykro, 
ale nie mogę wyjść. Nie potrafię dojść 
do drzwi. 

ale... co mamy robić? — 

jakał się nieszczęśliwy winowajca. 

Czyż pani nie może się wcale poru- 

szać? 
Zamyśliła się, 
— Może będę mogła wejść na gó- 

rę, może tak będzie bezpieczniej? 

— Bezpieczniej? Ależ tam mieszka 

Buffington! On wróci dziś w nocy, a 
najpóźniej jutro rano! W takim razie, 
pozostaje tylko strych, proszę mię tam 
zaprowadzić. Prędzej! 

Przy pomocy uczonego, walcząc 
bohatersko z bólem, który przeszywał 
ją za każdym krokiem, tłumiąc jęki, 
weszła na schody. 

— Prędzej proszę przynieść drabi- 

nę. 
в Niezgrabnie podsunął drabinę, 

— Proszę trzymać ją mocno, ja sa- 

ma wlazę na górę. 

Wkrótce była już u celu, zawołała 
z góry: 

— Proszę schować drabinę, żeby 
nikt jej nie widział! 

— Dobrze, wyniosę ją do piwnicy 
i porąbię ją na drobne kawałki. 

— Czy pan stracił zmysły? Czy 
mam tu umrzeć na strychu? Gdy się 
wszystko uspokoi, pan poda mi drabi- 

nę, przyniesie trochę pościeli, świec, 
no i jedzenia.... ; 

— Czy pani długo zamierza tu po- 
zostać? 8 

— Dopóki nie będę mogła wyjść. 
— Mój Boże! — jęknął uczony. 
— Ach, o mało co nie zapomnia- 

łam! Ja potrzebuję wody. 
— Beczkę całą mogę pani dać, szeptać: „pozbądź się tego człowie- 

iech pani pije na zdrowie!.... ka!“. > 8 

…ес—рСісЬ[:)ч! — przerwała mu, — Jednym  haustem wychylił pół 

zdaje się, że ktoś wszedł do domu. Je- Szklanki i uśmiechając się  bładym 
śli to policjant, proszę mu powiedzieć, uśmiechem Zza ze 
że wyszłam, podczas jego nieobecno- _ x, Doskonale, nadzwyczajnie! A 
ści. KU dalej? 

Pan Molineau ukrył drabinę. Kilka (D. ©. NJ) 

sekund później rozległo się na dole KE AE i 

trzaśnięcie drzwi wejściowych. 

  

nufcaraia  „Wydzwafstsw Wiieństie" ul. Kwaszełsa 28. | 

W rolach gł. IWAN 

PIANINA 
pierwszorzędnych fa- 8 
bryk, sprzedaje się 
na dogodnych warun- 

Ё 
ama sa 

kach. W. Pohulanka d POSADY š 

_ — ааНЕНЕ 

Ро!одгайсгпу „ЭЧа Бшгома 
o inkas z kaucją 

aparat w dobrym sta- 300 złotych potrzeb< 
nie, mało . używany na od zaraz. Zgłosze- 
nabędę. Śniadeckich 3nie pomiędzy godz. 
m. 16, Smoliński, —o 11 — 3 po południu. 

m. Ed. _ Marszałkiewicz, 
: Mickiewicza 31 — 4. -0 

SPRZEDAJĘ 

DIETOS 

  

  

    

    

   
    

  

   

  

    

   
     

    

  

     

   

     

    

    

    
   

  

   

   
     

   

    
   

   

  

  
STT E PIWIARNIĘ „BAR, ae 

ntokolska 35, ul. 6ž : 
Piaski 2. —Į R a E 

P p r С КЕЕ 
omów w cent-S . 2 = я 

Pożyczki rum miastą po- 

w każdej kwocie i 
Szukujemy dla so- 
lidnych nabywców. ю 

walucie udzielamy |. 
dogoanie 

    

Płacimy gotówką. 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, || Wil. Biuro Komi- 
tel- 9-05. o || sowo - Handlowe, 
za 2 21, 

‚ Szk tel. 152. - O*azyjnie * 
Sprzedaje się pieniao Oszczednošc. 
zagranicznej irmy, swoj l = 

+ В je ulokuj na į ub 8 eligowskiego 1, ргос. гос:піе!. Gotėw- 
RR O ka twoja jest zabez 
z pieczona złotem, sre”. 

brem i drogiemi ka- 
Sprzedajoslę mieniami. LOMBARD 

Plac Katedralny, Bi 
RADJO $ lampowe. skupia 12, wydaje po 
Gedyminiowska 41—5, žyczki pod  zasta 

złota, srebra, brylan= 
tów, futer i różnyc 
towarów - 

  

i LOKALE 8   

  

E Iszelkie 0szczę- 
en й _. w dności lokuje- | 
ODDAJE SIĘ my szybko i do- | 

godnie na Opro- 
centowanie 

L 0 K 8 L D. H.-K. „Zac' ęta* 
Mickiewicza 1 

OD SKLEP, tel. 9-05. —0 

Wiadomość: Wileńska prez — —— 
44-a, —ż| Oszczędności | 
iii w dolarach, rub- | 

lach i złot,ch Io- į 
kujemy najpewniej 
bez ryzyka, dobrze | 

zabezpieczone 
Wil. Biuro Komi- | 
sowo - Handlowe, | 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. - е в 

UA 3 NERO @ ПНА 

kojowe mieszka- 
nie ciepłe, słoneczne, ZGUBY 
w śródmieściu, na uzussczazenanewe 

dnajmę 2 pokoje 
słoneczne, ciepłe, 

umeblowane, wejście 
niekrępujące. Cena | 
10 zł. miesięcznie z 
opiłem i Światłem. 
Kościuszki 14 m. 6. -0 

  
(jy mienis 5-cio po- 

mniejsze, 3 - 4 po- „. Й 
kojowe. Wiadomość: Ź, osobisty <a 
ul. Wileńska 12 -3, w r. 1924 wyd. 

przez Starostwo Wil.- 
Trockie, na imię Szy 

między gudz. 1—3-cią. 
Tamże fortepian do 

  

wynajęcia. "V melą Gurwicza, unie- 
KL AS ważnia się: — 

Ofiarna 2, pok J] gubiony kwit lom- 
m. 16 Z bardowy (Bisku” 

1 lub 2 do wynajęcia, pia 12) Nr 19179, 
z utrzymaniem, lub unieważnia się. —0 

-— 
  

VI. Dziwny list. 
sp 

— Ej, panie! — zawołał Buffington. 
Feliks Czepel przechylił się nad porę- 
czą schodów. 

— Ach, — zakrztusił się, na jego 
widok, — to.... to.... pan? 

    

    

   

   

  

   

  — Mój drogi, obawiam się, że pan 
przeziębił głowę, — postawił dzienni- 
karz diagnozę. — Co pan tam robił? 

— Nic... nic... ja tylko porządkowa: 
łem ubranie! 

-— Zawsze mówiłem, że z pana 
nadzwyczajny dziwak. Niech pan zej- 
dzie, wypijemy razem po szklance gr 
gu. Pokażę panu mój nowy artykuł. 

Pan Molineau nie pijał nigdy wie 
czorami grogu, lecz dziś 
propozycję  Buffingtona 
równą skwapliwością, jak to uczynił 
wobec zaproszenia na gorący grog. Z 
twarzą, pełną smutku popijał gorący 
płyn, czytając najświeższe wydanie 
„Trybuny Wieczornej". 

„Potworność nad potwornošci!“ — 

głosiły czarne litery: 
„Demonizm mordercy!“. 
„Zwierzęta nie bywają tak nieludz- 

kie!*, Nie miał już odwagi czytać dalej. 
Serce biło mu w piersi jak młotem. 
Krew tętniła w uszach, zdawała się 

mod 
   


