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> Jesteśmy u progu nowego roku, Nie- 

wiadomo, co on ze sobą niesie, co nam 

i zwiastuje. Za sobą mamy stary rok. Zrób- 

„my więc rachunek sumienia — bilans ak- 

' tywów i pasywów za rok ubiegły, a rów- 

nocześnie zastanówmy Się, cm nalaży czy- 

nić, jakie winny być nasze zadania na 

/ przyszłość, aby utrwalić i pogłębić te zdo- 

r bycze, które stały się naszym udziałem 

dotychczas i aby się ustrzec od różnych | 

niespodzianek, kładących się często w po- 

przek nieraz najszczerszych zamiarów. | 

'Rok 1927 w tem wsżystkiem, co się 

w nim działo, co go cechowało, wiąże się 

genetycznie z majem. 1926 roku. jest on 
wypadków. majowych. tych idei, które one 

ze sobą. .niosty lógiczną konsekwencją. A 

niosły one bezwzględną walkę z maraz- 

mem, prywatą, partyjnictwem, chorobliwym 

_nacjonalizmem i tą małostkowością ducha, 

| jaka cechowała obozy, które trzymały w 

| ciągu długich lat rękę na pulsie bńdzącego 

| się do nowego życia — państwa. 

Niosły one zapowiedź: lojalności w 
stosunku do państwa i narodu i poświęce- 

nia egotycznych celów dla dobra ogółu; 

silnej i niczem nieposkromionej woli u- 
zdrowienia Polski wewnętrznie i wzmocnie- 

nie nazewnątrz i poszanowania godności 

ludzkiej w płaszczyźnie socjalnej, * narodo- 

wościowej i politycznej; dążenia do odprę- 

żenia w ogromnem socjalnem napięciu 

rozbujałych na całej 

' nego rozgraniczenia 

ustawodawczej i 

ci, co „nie z soli, ani z roli, 
co ich boli urośli**. 

brzymów zakrojonych, idei, spotykała się 
na każdym kroku z wielkiemi przeszkoda- 

było narazie pozostawić urządzenia poli- 
tyczne staremu biegowi, 

tucję, której na imię: demokracja a rów- 

          

Ry? szerokości antago- 

nizmów klasowych, które były groźnem 

+ memento na przyszłość najbliższą i wyraź- 

kompetencji władz 

wykonawczej; pchnięcia 

na zdrowe tory życia gospodarczego—jed- 

nem słowem niosły one Świt lepszego jut- 

"ra Polski, takiej, jaką ją widzieli w snach, 

ale z tego, 

Realizacja jednak tych, na miarę ol- 

mi. Wolą bowiem Marszałka Piłsudskiego 

` r nie schodzić z 

_ przewodniej linji, wytkniętej przez konsty- | 
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Garbarska 1, tel. 82, 
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NIEZALEŻNY JORGAN DEMOKRATYCZNY. 

    

. | MATEUSZ PLAWSKI 
ziemski ziemi wileńskiej, po krótkich, lecz bardzo Z WR cierpieniach zmarł dn. 30 gru- 

dnia 1927 r. o godz. 3 popołudniu w klinice U: 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek, dn. 3 ść 1928 r. o godz. 9'/2 zrana 
w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi przewiezięnie zwłok do Niemenczyna. 

O tym smutnym obrządku zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 

| żona, syn, córki, synowa, sijas i wnuki. 
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BĄDŹMY UŚMIECHNIĘCI! 

Z omickądoś ye NOWYM ROKIEM 1928 
życzymy wszystkim naszym obecnym i przyszłym klijentom 

dużo szczęścia i wesela. 

„OGNIWO* 
Spółka Podoficerów Rezerwy. Wilno, ul. św. Jańska Nr. 9. 

ŻYJMY PRZYJACIELSKO! 
Sklep urządzeń i instalacyj 
elektrycznych i radjowych 

6327         
  

      

  

WYSTAWA 

Art. Mal. MARIANA GRURZEWÓM 
na którą składa się 47 eksponatów podziwianych w lipcu 1927 

na wystawie w Paryżu. 

Wystawa mieści się w sali domu pray ul. Wielkiej 25 1 otwarta jest codz. od 
Wstęp 1 złoty, dla młodzieży 50 groszy i dla grup szkolnych 

Dr. D. Olse 

GOIS-DUD0SDUDW74 70020 

||
| 

|| Pomimo znanych niskich cen 1 
‚ UDZIELAMY od 2—8 stycznia na wszystkie materjaly 18 rabatu. . 

|] Sileneibtawat NaniiūrsAulkousi |. Domagala "zi: | 

  

  

"NA NOWY ROK. 
nocześnie przeorywać całokształt naszego 
życia, wznosić budowię Polski od podstaw. 

Tu był klucz rozwoju dalszych wypadków. 

I tu musiało przyjść do walki z wła- 

dzami ustawodawczemi ,w których drzemał 

jeszcze w dalszym ciągu stary duch,*nie: 

zdolny do zrozumienia, jak o wielkie rze- 

czy chodzi. Walka więc ustawiczna w tych 

warunkach z Sejmem, ostateczne jego po* 
| gnębienie, sprowadzenie do roli tylko wi- 
dza, przypatrującego się biernie dokony- 

wującym się wielkim przemianom — była 

tą smutną dla każdego szczerego demo- 

kraty, ale nieodzowną koniecznością, bez 

której przebudowa Polski nigdy nie byłaby 
możliwą. 

Bo zło, które ciążyło w ciągu długich 

lat nad życiem Polski i które wywołało 

przełom, tkwiło przedewszystkiem w Sej- 
mie. W niezdrowym układzie sił, które w 

żadnym wypadku nie odpowiadały isto- 

tnym tendencjom, nurtującyim w społecżeń- 

stwie, sił, co żerowały na sejmowem tar- 

gowisku zapatrzone li tylko we własne 

interesy, zapoznając zupełnie wielką rzecz, 

jaką jest Polska. Zło tkwiło w tym smu- 

taym fakcie, że korzystając z nieskoordyno- 

wania życia społeczno-politycznego w Pois-   
| zmianę ne lepsze w państwie. 

  ce na powierzchnię parlamentarną wypły- 

nęli przed pięcioma laty ludzie nieczystych 

rąk którzy handlowali sumieniem i duszą 

narodu. 
To zło zastało unieszkodliwione, 

sunięte, pociągając za sobą , daleko idącą 
Stworzone | 

zostały granitowe podstawy życia gospo 

darczego wzmocnione pożyczką amery- 

kańską, za którą niewątpliwie wpłyną na 

rynek polski dalsze pożyczki. Pogłębiony 

został kredyt zaufania do państwowości 

polskiej nietylko zagranicą, ale wśród 

własnych Obywateli, którzy w obecnym 

silnym rządzie widzą najlepszą gwarancję 

swych swobód obywatelskich i rozwoju. 
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Wszystkim naszym czytelnikom, prenumeratoroin, 
przyjaciołom, współpracownikom i biurom ogłoszeniowym 

w dniu NOWEGO ROKU 
YZ życzenia 

| Redakcja i Administracja 

  

„KURJERA WILEŃSKIEGO". 

  

_ | szym autonomji terytorjalnej.   

        

    
   
   

OBRĄZÓW 

Choroby ucha, gar 
i nosa. 

Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.Wi- 

leńska 28). Od 11—1 popol. 6322 
  

Popierajcie przemysł krajowy. 

A ооеЖАНИЕЫ 

Dotyczy to szczególnie mniejszości naró- & 
dowych, których uprzedzenia do Polski 
powoli ustępują. miejsca lojalnej z nią 

u=| współpracy. 

Równocześnie wnióślony został 20 
życia polityczno-spolcczatgo mowy duch, © 

który - wydobywa: z. narodu najbardziej. | 

twórcze pierwiastki, zdolne do przekształ- | 
cenia i gruntownej przebudówy państwa | 
i do wyeliminowania z niego najgorszego | 

gatunku demagogii i zastąpienia jej spo-- 

kojną, pozytywną pracą. 

Opracowuje się pozatem podstawy do 
ustawowego rozgraniczenia kompetencyj | 

władzy ustawodawczej i wykonawczej, w 

kierunku wzmocnienia tej ostatniej. Do- 

tychczasowa bowiem praktyka wskazała 

nam zupełnie wyraźnie, jak zgubne może 
mieć skutki ustawowe  odgraniczanie 
się od pewnych urojonych możliwości per- 

sonalnych. 
Wszystko to jednak jest zaledwie 

zaczątkiem tych wielkich przemian, jakie 
gotuje nam rząd Marszałka Piłsudskie- 

go i obóz, który się dokoła niego gru- 
puje. Nastąpią zkolei dalsze, które przy о- 

statecznej ich realizacji zapewnią nam trwa- 

ły byt.i nadadzą miano mocarstwawszech- 

światowego. 
Narzuca się jednak tu sama przez się 

konieczność nieustawania w tym kierunku 1 

w pracy. Obóz demokratyczny, który wziął || 
na swe barki jej ciężkie brzemię, nie mo- 

że się przed najdalej idiącem powstrzymać 

poświęceniem, by doprowadzić do końca | 

rozpoczęte przez jego i narodu Wodza | 
dzieło. 

Ma on przed sobą jeszcze daleką, 

uciążliwą i nastawioną na wiele prób dro- 

gę. Nie skończy się ona w tym roku, któ- | 
rego pierwszy próg w dniu dzisiejszym | 
przekroczyliśmy. Trwać będzie dłagie lata. | 

My, mieszkańcy Ziem Litewsko-Biało- | 

ruskich, mamy  pozatem jeszcze swoje 
własne zadania, o które będziemy musieli 

w dalszym ciągu walczyć. A walka ta mu. | 
si się zakończyć nadaniem ziemiom na- | 

NI i; 

"Z tą nadzieją idźmy w nieznane, któ- 

re nam gotuje nowy rok. lit. 

fo owłoweń $ MAM | 
Wilno, ul. Niemiecka 4, tel. 222. - ! 

Swym Szanownym Klijentom | | 
с "SKŁADA ! 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE. 
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: Doświadczenie i wiedza historyczna 

- pouczają, iż wielkie wstrząsy i wojny po- 

wodowały zniszczenia, które odczuwane by- 

ły przez szeregi całe następnych pokoleń. 

Zdawało się, że my, nieszczęśliwi spadko- 

biercy lat 1914—18, lat bezprzykładnego 

marnowania dóbr ekonomicznych, życia i 

zdrowia ludzkiego, skazani jesteśmy na 

gospodarcze braki, ekonomiczną nę 

dzę, na suchotniczy żywot organizmu, któ. 

ry zdołał podnieść się z łoża ciężkiej cho- 

roby, ale bez sił i krwi. 
Bezsprzecznie sprawdziło się niejedno. 

Były lata głodu, trwa dotąd niedostatek, 

pauperyzacja mas jest najpoważniejszem 

zjawiskiem socjilnem, zagadnienia gospo- 

darcze a troską zrzeszeń ludzkich 

i państw z wielkim trudem próbujących na- 

wiązywać porwane nici ekonomicznej łącz- 

ności, ubijać nowe drogi, po których pe- 

toczy się materjalne powodzenie i dobrobyt. 

Oddalamy się szybkim krokiem od 

ruiny wojennej. Po niepełnem dziesiecio- 

leciu od zakoficzenia wojny zaczynamy czuć 

, pewniejszy grunt pod nogami. Elementarna 

klęska głodu nie groził Europie, urucro- 

mione warsztaty podjęły w znacznej części 

produkcję, wessały bezrobocie, które zło- 

wrótbnie zawisło nad społeczeństwanii,odbi- 

jało się głuchem echem w. podziemiach. 

łacja pieniądza w Europie, ostre przesi- 

zdają, się należeć do przeszłości. 

wy kapitał amerykański powraca, 
obrót i operacje piemężne. 
icznych środków, stojących na 
owego gospodarstwa, umo- 
przezwyciężenie katastrofy 

espożytą siłą wracają narody 
pracy, umacniają się stare 

witają zdrowiem nowe, młode 
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istyczny sąd nie przesłania 
ści, w której pełao jest znamion 

ych. Do rzędu tego należą tar- 
rgi, konflikty, a nawet wszczęk o- 

”| wojna, względnie jej widmo, które 

wraz pojawiało się w roku 1927. 

Na czoło wysunęła się poważna kwe- 

stja chińska. Stary, sięgający początkami 
w wiek 19 ruch narodowy, uderzył w kon- 

"cesje cudzoziemskie. Z azjatyckiego wscho- 
du płynęły coraz bardziej alarmujące wieści 

o marszu na Szanghaj, jego zdobycju, za- 

jęciu Nankinu, pochodzie południowców na 

" Pekin. Zadrzał. lew brytyjski, któremu z 

trudem udało się, niezupełnie zresztą, za- 

_ żegnać poważne niebezpieczeństwo. 
|... Uspokojoną Europę wciąż trapią, ni- 

by bóle poporodowe, powikłania, politycz 
  

Czam- Kaj Szek, dyktator 

SEMMAMNIEMO 
= pokorze i imych caolath, nieziędnych 
°° у А О. 

_ 7 wielkiem ociąganiem'się biorę za 
pióro, aby na marginesie recenzyj O „Be- 

- tlejem Ostrobramskiem* w Reducie, napi- 
"sanych łaskawie w „Dzienniku Wileńskim" 

|... przez.p. Pilawę i w „Słowie” przez p. Cze- 
sława Jankowskiego nakreślić kilka swych 

uwag. Zdecydowałem się zabrać głos pro 
domo sua tylko dlatego, że wymienione 

recenzje oceniają moją pierwocinę scenicz- 
| ną z różnych punktów, jeden tylko pomi- 

jając, a mianowicie punkt widzenia literac- 

ko-artystyczny, przedewszystkiem obowią 

f 

"Pilawa w swej recenzji 

„Może misterjum p. Łopalewskiego jest u 

od dawnych”, i t. d. Wobec tak rozbraja- 

nie w 
twór posiada lu 

nie pozostaje nic innego, 

uznaniem czo: 

recenzji p. Cz. 
“go „Betlejem* wt е : 

"ści, czyli regjonalizmu. O tym właśnie re- 

gjonalizmie doskonałego tłumacza pamięt- 

ników Casanowy 

Jankowskiego, osądzające 

regjonalizm. ` 

„w feljetonach znakomitego publicysty na- 

'szego*) i oczywiście ma wartość nie nau- 

  

*) Mówię „naszego” w znaczeniu ogólno- 

zujący w ocenie utworów literackich. Pani 
wręcz wyznaje: 

tworem wysokiej wartości literackiej — n:e 

wiem — kryterja najnowsze tak różnią się 

jącej szczerości krytyka teatralnego, który 

je, czy krytykowany przęz niego u- 

b mie wartości artystyczne, 
jak pochylić z 

ła i czemprędzej iść dalej do 

weaług kryterjów tutejszo- 

trzeba nieco pogawędzić. 

Ironiczne sformułowanie — „czem jest 

?” nie jest bynajmniej nowością 

A 

ne problemy i kwestje. Najostrzeį zaryso- 
wał się antagonizm angielsko-rosyjski. Pro- 
paganda i posunięcia Rosji w Azji, pod- 

szepty w Chinach i otwarcie udzielona po- 

wstaficom pomoc spowodowały angielski 
rząd do zerwania z Sowdepją, wypowie- 
dzenia traktatu handlowego z r. 1921 iza* 
przestania stosunków dyplomatycznych, Do 
wojny jednak nie doszło. Była też chwila, 
w której zdawalo się, że Francja, trapiona 
komunizmem, pójdzie za przykładem są- 
siada z za kanału La Manche, lez od- 
wołanie ambasadora sowieckiego Rakow- 
skiego z Paryża złagodziło Ostrze zatarfu. 

Niemniej ważne problemy polbtyczne 
wzrastają w basenie Śródziemnego Morza, 

A A TO AO i - 
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774 B. rosyjski minister Spraw Zagranicznych, 
: Sazonow, zmarł w tych dniach w Nicei. 

  

na które spoziera dyktator włoski okiem 
rzymskiego. Augusta. Do najmniej popu- 
larnych haseł w „Foregign Office", ale prze- 
dewszystkiem na Quai d'Orsay i w Biało- 
grodzie należy dewiza włoska „Mare 
nosirum", zawołanie które może wzburzyć 
wody śródziemnomorskie. Włoska ekspansja 
niepokoi bliżnych i dalszych sąsiadów, ро- 
ruszyła nawet kilkakrotnie opinię francus- 
ką. Wycieczka floty italskiej do Tangeru, 
którą powiódł „SI Duce", była znamienną 
demonstracją polityczną, przyczem pcd- 
nieść należy rozbieżności hiszpańsko-fran* 
cuskie w tej samej sprawie. 

Traktat włosko”albański w Tiranie 
jest czerwoną plachtą dia Jagoslawji, kto- 
rą uważa faktyczny protektorat Włoch 
mad Albanją za wyzwanie. Górzysty ten 
kraik kiikakroć stał w obliczu wojny z kró- 
lestwem S. H. $., a Białogród wietrzacy 
słusznie itelskie „trzy grosze* gotów był 
podjąć rękawicę. Dodajmy do tego tarcie 
jugosłowiańsko bułgarskie, spór węgiersko- 
rumuński, zbliżenie rumuńsko-włoskie i za” 
powiedź dobrych stosunków  włosko-węĘ- 
gierskich, a otrzymany zgruba naszkico- 
wany kompleks powikłań bałkańskich. „Bał- 
kański kocioł" wypełniony jest dalej wrząt- 
kiem, a problem albański należy do naj- 
jaskrawszych w powojennej Europie. Nie 
dalej jak w październiku odbił się ou €- 
chem strzału w Czeskiej Pradze. 

Lecz najżywotniejszym sprawcą nie- 
pokoju jest Litwa. W przeciwpolskiej po- 
lityce, uprawianej przez chrześcijańską de- 
mokrację, posunął się obecny rząd z gru- 
dnia r. 1926 do jawnego wyzwania. Nacjo- 
maliści litewscy, poszli niebawem drogą 

КОВЕ _ 

Kronika polityczna 1927 roku. 
wewnętrznej ucisk, w zagranicznej zaś nie- 

wit KSK L 

nawiść do Polski. Tylko dobrej woli Pol- 

ski i jej sternika Marszałka Piłsudskiego 

zawdzięcyć należy, że mie doszło do wojny. 

Wojowniczo usposobiosa Litwa nie szczędzi 

ła i innych sąsiadów. Dobre pożycie z 

Niemcami psuła sprawa Kłajpedy, która 

jest jednem z chorobowych ognisk powo- 

jennych. za 
Zaznaczyliśmy ważniejsze rysy i pę- 

knięcia polityczne, nie poruczając starych, 

np. antagonizmu fraacusko-niemieckiego. 

Z przeglądu wynika, że jesteśmy dalecy 

od'upewnienia pokoju, ale niefzmienia to 

sądu ogólnego, iż świat dąży do pacyfi- 
kacji, ucieka od zmory wojennej. Bronimy 
się przed nią zarówno w polityce jak w li 

teraturze. Politycy cofają się przed wysu-. 
nięciem ostatecznych konsekwencyj Z za- 

targów, dyplomaci są skłonni do _przyjmo 
wania medjacyj, spozierają coraz chętniej 
w stronę metropoiji pźcyfizmu rad Lema- 

nem. Agendy Ligi Narodów zyskują na za- 
kresie, jej autorytet wzmaga się najwyraź 
niej. Jest zasługą i sukcesem politycznym Pol- 
ski, że dzięki niej zdołał trybunał genewski 

zażegnać wiszącą ria włosku wojnę litew- 
sko-polską. Fakt, że polska formuła poko 

jowa uchwalona została na wrześniowej se 
sji, jest miarą naszego wzrastającego pre- 
stige'u i znaczenła na międzynarodowej 
arenie. Mimo wad i błędów, supremacji 
faktycznej mocarstw, zwłaszcza zaś Anglii, 
urabia się charakter, krystalizuje rola i roz 
szerza pepularność Ligi. Zjawisko to nale 
ży do najcharakterystyczniejszych cech na- 
szego okresu. 

Inne, bodaj dalsze wymowniejsze prze- 
jawy pokojowych dążeń; stanowią trakta- 
ty i pakty oraz umowy handlowe. Są one 
uzupełnieniem traktatu wersalskiego, jego 
rozbudową, a w niejednym wypadku po- 
prawą. 

Stosunki gospodarcze miedry Francją 
a Niemcami zostały w ubiegłym roku za- 
jcieśnione dodatkową umowę do układu 
handlowego z r. 1925. Spowodowana przez 
Niemcy wojna gospodarcza z Polską usta- 
nie prawdopodobnie w krótkim czasie, a 
jej miejsce zastąpią normalne stosunki, u- 
ięte traktatem handlowym: Unja celna ło- 

tewsko-estońska może stać się zawiązkiem 
konsolidacji gospodarczej państw bałtyckich, 
wątpliwą natomiast wartość ma traktat ło- 
tewsko-sowiecki. Warunkiem rozwoju i roz- 
kwitu ekonomicznego nadbałtyckich paf- 
stw jest ich zbliżenie ku Polsce, która 
jedyna może stać się gwarantką ich niena- 
ruszalności. Polsko-perski traktat przyjaźni 
i handlowy Oraz układ afgański stanowią 
poważne wyniki naszej dyplomacji na Da- 
jekim Wschodzie. Można przypuszczać, że 
i na bliskim, z sąsiadem sowieckim ułożą 

się pomyślnie stosunki. Osoba b. posła 
Patka nadaje przypuszczeniu cechy wielkie- 
go prawdopodobieństva. Z znaczniejszych 
planów gospodarczych warto w ogólnym 
konspekcie zanotować kontury  anstrjacko- 
czeskiej unji celnej, z prób ujęcia zagad- 
nień ekonomicznych w Światowej skali mię; 
dzynarodową konferencję gospodarczą w 
Genewie. Ė 

Są to sprawy najważniejsze dla spo- 
łeczeństw i narodów. Od nich zależy siła, 
w nich źródło tężyżny i twórczości wszela: 
kiej. W nich jedyna re:nedium na problemy 

społeczne. Opadnięcie fal rewolucyjnych i 

względną ciszą przerwał spokojny zresztą 

i solidny Wiedeń, ktory w lipcu był wido- 

wnią zaburzeń i krwawych rozruchów. 

Żywsze od ruchów społecznych są 
przemiany ustrojowe, przebiegające w na- 

szych oczach, acz powolnie. Niektóre z 

nich mają charakter macania w ciemności. 

Tu więc należy przewrót na Litwie, tu 
znów rewolucyjna Poriugalja, zawsze wier- 

na tradycji zamachów. Tarcia wewnętrzne   najmniejszego oporu, stosując w polityce 

kową, alę raczej $atyryczną. To tak jakby 
ktoś, chcąc zakpić sobie z nief- rtunnego 
poety, podsuwał czytelnikom, że „pPoczja 
jest to dobieranie słów ze współbrzmiące- 
mi koficówkami*. Dziecko się na tej irooji 
poznal W stosunku jednak do regjonaliz- 
mu ironja autora „Powiatu Oszmiańskie- 
go“ może być nieświadomie przyjęta, jako 
wyraz poważnego sądu. W tym wypadku 
należałoby współczuć i z twórcą takiego 
określenia i z ludźmi, którym ono wystar- 
cza. Obiecuje nam przyiem p. Czesław Jan- 
kowski „zaprezentować cały, wcale już buj- 
ny bukiet wileńskich regjonalistów z Bożej 
i Warszawy łaski'*... Oióż, wydaje mi się, 
że o tej „łasce Warszawy* wypadałoby 
może pisać w fonie mniej uszczypiiwym. 
Wiemy wszak wszyscy, że od dłuższego 

wszystko do naszej t. j. polskiej literatury, nie- 
tkoiętej przez antypatje dzielnicowe. Można się 
0 tem łaiwo przekonać, biorąc do ręki choćby tak 

poważne źróuło jak Encykicpecja Polska, wyda- 
na przez Akacemję Umiejętaości. Tam w tomie 
p.t. Dzieje literatury pięknej w Pol- 

Bronisław Chlebówski napisał, co nastę- 

Ski, zawczięczający swą umysłowość studjom na 

uniwersytecie warszawskim i. 

śkim, literaturze niemieckiej i francu- 
skiej, wreszcie pracy dziennikarskiej w War- 

szawie i Petersburgu Okazał swe za nte- 

resowanie się życiem i prz.szłością $iron rodzin- 

nych głównie w kiikotomowej mont grafji powiatu 

oszmiań kiego, jjko poeta zaś, autor pięciu zbio- 

rów ryk... nie uwydainii w powabnych wdzię- 

kiem formy, przypominających He.nego, „ Musseta 

i Słowackiego p osenkach i wypowiedz- niach złęb- 

szego ujęcia i silniejszego, odczucia przeżyć du- 

szy ludzkiej. Nieuiny i niechętny wzglę- 

dem współczesnej umysłowości i dą- 

żeń mas ludowych nie miał dość siły, by z niemi 
walczyć skutecznie, najchętniej więc opiewał ulot. 

ne wzruszenia i kaprysy UCZUCIOWE, usprawiedii- 

wiające ton lekkiej ironji lub humoru”, (Pod.   
/ polskiem, bo p. Cz. ankowski należy pomimo 

   
kreślenia moje). 

sce. Część |, str..522, nieżyjący już dziś | rot. 

puje: „Choć Litwin z urodzena, Czesław Jankow- 

krakow- 

w Rosji i zwycięstwo kierunku Stalina 

już czasu korzysta p. Jankowski z łaski 

Warszawy **), skąd otrzymuje co miesiąc 

dożywotnie, pokaźne zaopatrzenie z fundu- 

szów „centrali państwowej i narodowej 
w Warszawie (jak się sam ozdobnie o Rzą- 
dzie Rzeczypospolitej wyraża). 

Więc też korzystanie z „sukursu mo- 
ralnego i materjalnego Warszawy” nie jest 

chyba aż tak ciężkim występkiem, jak to 

mogłoby się zdawać po przeczytaniu arty- 

kułu sędziwego feljetonisty. Więc też, wnio- 

skuję dalej, wolno oczekiwać, że w zapo 

wiedzianym „bukiecie regjonalistów wileń- 
skich z Bożej i Warszawy łaski" nie za- 
braknie kwiatu, symbolizującego działajność 
p. Jakowskiego na gruncie wileńskim. 

_ Były też lata, gdy p. Czesław Jan- 
kowski wcale nieźle czuł się w. tej tak dzi- 
siaj przez siebie postponowanej Warsza- 
wie, zbierając tam laury moralne i matec- 

krajowych pism warszawskich. Nikt wtedy, 
o ile mi wiadomo, nie wytykał p. Jankow- 
skiemu 

o to, iż jednemu na 

nazwisko Polaków" (Księgi Pielgrzymstwa) 

Alę zapomniałem! Marzeniami Mic- 
kiewicza nikt p. Jankowskiemu nie zaim- 
ponuje. Wyznał to sam otwarcie, pisząc 

przed paru tygodniami: „Co nam, ludziom 
powojennym, do Ścierania się ze sobą tak 
już mocno niesktualnych prądów w społe- 
czeństwie, jak mesjaniczne Oczekiwanie 
zmiłowania Bożego, albo Konradowe pory- 

*»*) Patrz; „Słowo* Nr 92 z dnia 23 kwiet- 

jalne, jako członek redakcji różnych nie- 

litewskiego pochodzenia, nikt go 
mie traktował jako intruza i obywatela Il 

kategorji, bo tam, na Mazurach, pamiętają 
o przykazaniu Adama Mickiewicza „Litwin 
i Mazur bracia są. Czyż kłócą się bracia 

imię Władysław a 
drugiemu Witowt? Nazwiskoich jest jedne, 

Wiadomości przedwyborcze. 

W dniu wczorajszym Centralmy Ko- 
mitet Wyborczy Staroobrzędowców, wydał 
odezwę przedwyborczą wzywającą WSzySt- 
kich staroobrzędowców do głosowania na 

tę listę jską wskaże Komitęt. Jak widać z 
powyższego  staroobrzędowcy dotychczas 
jeszcze nie zdecydowali się z kim pójść do 
przyszłych wyborów. 

Zjazd Radykalnej Włościańskiej 
Partji Zachodniej Białorusi. 

Jak się dowiadujemy b. poseł Antoni 
Szapiel, kierownik organizacyjny R. W.P.Z.B. 
zwołuje do Wilna na dzień 15 stycznia r.b. 
zjazd włościan woj. wileńskiego. 

K ———————- 
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W tych dniach odbył się w Bułgarji uro- 
czysty «b.hód 50 l:tuiej rocznicy wyzwo- 

lenia Plew a. W uroczystości tej obok 
przeustawicieli rządu bu:g rskiego i ru- 
muński go wzięli również udział Żyją y 
jeszcze oficerowie rosyjscy, którzy ucze- 

stniczyl: w btwie o Piewno. Na zdję iu 
naszem widzimy mauzoleum, wybudowa- 
ne w okoli. ach Piewn. obok innycn pom- 

ników przez uvułgarów w dowód ich 

wdzięcznośc: dla padłych tu bojowników 
o wolność Słowian bałkańskich. 

  

mają w sobie też niewątpliwie treść ustro- 
jową. Z tej strony może przyszłość przy- 
mieść niejedną niespodziankę. 

Jasno zaznacza się linja naszego we- 
wnętrznęgo rozwoju. Po latach błędów, 
szukania i wewnętrznego rozdarcia weszli- 
śmy na bitą drogę. 

Narazie można stwierdzić konsolidację 

wewnętrzną, zł.godzenie spraw narodowo- 
Ściowych i gospodarcze wzmocnienie. Po- 
życzka amerykańska jest jego następstwem 
ij równocześnie podstawą dalszej rozbudo- 
wy, ekonomicznego wzrostu i wzbogacania 
się obywateli. 3 

Odpowiednikiem tych zdobyczy wew- 
nętrznych są sukcesy polityczne. Wspomnie- 

liśmy wyżej o powedzeniach na terenie 
Ligi Narodów. Zmiana nastroju w Niem- 
czech, "skłonnych do traktażu handlowego 
z Polską, podobna skłonność Rosji Sow. 
są innemi, 
naszej siły. Nawet oporny Gdańsk, ekspo- 
zytura wszechniemieckich zamysłów, nagi- 
na się do rzeczywistości. 

Rok 1927 był więc dla Polski pomyśl 
ny, nierównie lepszy od ubiegłych Od czasu 

odbudowy państwa. Los nasz w nadcho- 

dzącym roku jest najściślej związany z oso 

Ьа Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prowa- 

dząc nas pewną ręką, kroczy On w pierw- 
szym szeregu Opatrznościowych mężów sta- 
nu powojennego Świata. 

Dr. A. Tyniecki 

wanie za sobą Narodu?" Tak, dosłownie 
napisał p. Czesław Jankowski w nr. 284 
cierpliwego „Słowa* z dnia 13 grudnia 
1927 r. Do archiwum więc z „Dziadami*, 

„Księgami Narodu i Pielgrzymstwa Pol- 
skiego”, precz z „Wyzwoleniem* i „Legio 
nem”, bo—woła p. Jankowski: „co nam w 
L=gjonie do ideału Polski, o jakim marzył 
Mickiewicz“. Nicto naszego „powojennego 

pisarza nie obchodzi. Zainteresuje go na- 
tomiast żywo farsa Cailisveta i de Flersa. 

P. Czesław Jankowski ma zwyczaj 
przemawiać w liczbie mnogiej: „my, ludzie 
powojenni... my, prostaczkowie*. I w imie- 
niu tych powojennych prostaczków gromi 
na prawo i na lewo: Uniwersytet, Tygod 

Redutę, Przepióreczkę Żeromskiego, p”a- 

stytucją importowaną z Warszawy i kierowa 

cie krajowej krytyka, który: 

„Ci di ri-bim, 

Ci-di-ri-bam, 
Dla pięknych dam 

Przygrywzł pieśń za pieśnią 

Na wdzięcznej mandolinie 
Achl 

Na 'manaolinie*... 
(Wiersze niektóre, str. 135). 

tych rymów, nieprawdaż? 
Wszakże, wołał wtedy poeta: 

„Panowie, cóż szkodzą piosenki 

niemniej ważnemi dowodami |- 

nik Wileński, redagowany przez Hulewicza, 

jest pomnika Mickiewicza, i dziwy, wielkie 
dziwy, że dotychczas nie rozgromił jeszcze 
radjostacji wileńskiej, która jest przecie in- 

ną przez ludzi nietutejszych. Walka z temi 
instytucjami — to najważniejsze trudy o- 
statnich lat tak rozmiłowanego w prosto- 

Regjonalna, miła prostota aż bucha z 

    
list 1 lugosławji 

Zagrzeb w grudniu 1927 r. 

Życie polskie w Jugosławii znacznie 
się zmieniło w ostatnich czasach. Coraz 

bardziej upewnia się przekonanie, że nie- 

ma Słowiańszczyzny bez potężnej Polski. 

Każde ważniejsze zdarzenie z życia kultu- 

ralnego i narodowego Polski odbija się 

szerokiem echem w Jugosławji i zawsze 

jest tu pamiętane. | 

Już w czerwcu 1927 r. dużo mówio- 
no i pisano o Juljuszu Słowackim, a 14 

grudnia „Towarzystwo Polsko- jugosłowiań- 
skie" w Zagrzebiu urządziło w avli uni- 

wersyteckiej, pod protektoratem J. M. Rek- 

tora Е. Milera, uroczystą akademję ku czci 

Słowackiego. Na akademię tę złożyło się 

cały szereg przemówień między innemi 

prof. dr. Zdeńka, Morkowicówna recyto- 

wała poezje Słowackiego, a prof. Uniwer- 

sytetu dr. F. Hesicz, prezes „T-wa Polsko- 

Jsgosłowiańskiego oświetlił postać i życie 

J. Słowackiego, dalej przemawiało szereg 

osób. 

  

Akademia, która pod każdym wzglę- 

dem wypadła wspaniale, zaszczycili swoją 

obecnością Konsul Gereralny Rzeczypo- 

spolitej p. Jerzy Barthel de Beydenthal, p. 

konsul Mieczysław  Grabiński, przedstawi- 

ciel konsulatu Czechosłowackiegc, genera- 

licja i miejscowy korpus oficerski, sokoli i 

licznie ze brana młodzież akademicka. 

W Lublanie, mieście położem wśród 

Alp w zachodniej Jugosławii, gazety w mu- 

merach świątecznych umieściły przekłady 

poezyj Słowackiego, : 

Pismo belgradzkie „Volia* (Wola) 

wydsł> broszurkę p. t. „Dzisiejsza Polska* 

(„Danaśnja Poljska*) w Zagrzebiu, Oma- 

wiając szeroko rozwój i rozrost państwa 

polskiego od czasu wypadków majowych 

1926 r. Dużo miejsca jest poświęconego 

osobie Marszałka Piłsudskiego i jego za- 

sługom na polu ekonomicznem, polityki 

zagranicznej i wewnętrznej. | 

Całość broszurki pisana jest z wiel- 

kiem przekonaniem konieczności istnienia 

silnej Polski i zaaczenia rządów Marszał- 

ka Piłsudskiego. Polonus Jugoslavis. 

  

  
Pisma sofijsk'e przyniosły w tych dniach wia- 
domość o nastąpić mającej niebawem dymisji 

premiera bułgarskiego, Ljapczowa. 

  

To piosnki, co pieszczą, całują— 
dla dam, 

Marzących w buduarach* . 

(Tamże, str. 40). 
Widzimy więc, że p. Cz. Jankowski, 

stawiając mietutejszym autorom za wzór 

rzewną prostotę i pobożność Syrokomli, 
nie bardzo kwapił się w Ślady lirnika wio- 
skowego. A przecież nikt z tego powodu 
rie rościł pretensyj do warszawskiego (na- 
ówczas) poety. 

Zresztą to musiało w kofńicu minąć i: 

„Dziś... mariwodaż taki nie przy- 
3 stoi 
Tym, co we wspomnień już ode- 

szli ciszę. 
Są, których -spokój taki niepokoi, 

Są co brzdąkają w bezdźwięczne 
klawisze 

I piszą jeszcze”... ; 

(Wiersze niektóre, str. 129). 
„ Koficząc narazie te marginalja rečen- 

zyjne, nie mogę nie podziękować p. Jan- 
kowskiemu za ten oklask, jakim raczył ob- | 
darzyć mnie publicznie po premjerze „Bet- 
lejem'* w Reducie, Nie wątpię bowiem, że 
był on tak samo impulsywnie szczery, jak 
recenzja z tejże premjery w „Słowie”. 
Przecież—nie zamącił mi w głowie, bo w 
czas przypomniałem sobie mądrą sentencję 
Pisma Świętego: „Nie patrz na wino, gdy ` 
się rumieni, gdy się rozjaśni w szklanicy ‚ 
barwa jego; łagodnie wschodzi, ale na koń- 4 

cu ukąsi jako wąż i jako żmija jad roż- 
puści”, (Ks. Przypow, XXIII.31). 

Tadeusz Łopalewski, - 

—   te wam?       nia 1927 r Co wam po widmach, czarach,



- wzrokiem w złocistem niebie... 

Do tydh, to śię: nienawidzą. 
" Skąd ta nienawiść? Przeżyliśmy wspól- 

nie tyle. A czyste źródła, biorące początek 

swój w przepaściach litewskich borów, za- 

silały wciąż rzeki nasze.. Jakże często mi- 

łość łączyła węzłem małżeństwa ludzi z 

dwóch pobratymczych narodów, a dzieci 

ich uczyły się obie Ojczyzny kochać zarów- 

no, bo w tętnach krwi ich gorącej wołały 
już polskie i litewskie echa. 

Jesteśmy na tej ziemi ogniwem łą- 

czącem dwa narody. Dwa głosy odzywają 

się nam w duszy, dwa prądy krew nam 

rumienią. A choć -głos jeden donośniej o 
swe prawa się upomina, to przecie i drugi 
zerwie się nagle z dna duszy... zatrzepoce... 

zapłacze... żalem serdecznym zadzwoni. 

Przeżyliśmy wspólnie tyle  — — 
A teraz z obu stron rozlegają się sło- 

wa nienawiści, padają mściwych przysiąg 

wyrazy. 
Na jakież błędne Ścieżki weszliśmy, 

bracia, i dokąd nas one zawiodą? 

Wszak może dziadowie tych, co teraz 

z obu stron ku sobie nienawiścią zioną, 

stali objęci serdecznym uściskiem w sybir- 

skiej ziemi z oczyma wybladłemi od łez 

tęsknoty, spoglądali w ogniste- zorze. 
A teraz? 

Teraz więzień śle z za żelaznej kraty 
nienawistne spcjczenie tam, gdzie z bagne- 
tem w ręku stoi na straży jego niewoli— 
brat! 

Tak czynicie, wy i tak my robimy. 
A serca tych, co ob'e Ojczyzny rodzi- 

ców kochają, szarpią się i giną w rozter- 
ce, a tylko czasami pół we Śnie, a pół na 
jawie marzy im się słodka godzina pojed- 
nania. 

.. Z za dwóch szańców celują bracia 
do siebie. A nad nimi rozpaliły się cichą 
zorzą niebiosa. Zatonęli więc przez chwilę 

i oto jak 
zaczarowani . idą ku sobie... niepewni... 
zdziwieni... chwila wahania... broń na zie- 
mię upada i oto Litwin i Polak zwarli się 
w mocnym serdecznym uścisku. Płacz bu- 
chnął, święty płacz pojednania... 

— Bracie mój, braci:! 
I poszli razem nad Bałtyk, SZepcząc 

przez drogę słowa uroczystej przysięgi... 
Stanęli nad morzem, słuchając szumu 

nadbrzeżnych fal. 

— To było moje, a tam twoje—rzekł 
Polak—a teraz będzie Nasze. 

— Nasze! a doszliśmy do tego przez 
łez tyle i tyle nienawiści. 

I stanął Polak twarzą w daleką, Lit- 
wy stronę, wołając: Siostro! Litwo! rośnij 
w potęgę, słuchając plusku bałtyckich fal... 
Niechaj na niebie twojem rozpłoną stu- 
barwne zorze. Niech plon obfity wydadzą 
twoje niwy i słodkie będą miody twych 
barci. 

I TI I TSRS STONE II 
Przedruk wzbroniony. 4) 

Pamiętniki inspektora policji tajnej 
Raul de Boissigne, 
ROZDZIAŁ IV. 

Król Edward Vil i brylanciarz; Szpada 
lorda Kit heners; Intrygi ex-kedywaegip- 
skiego i Bolo.Paszy; Szpieg, który po- 

szedł na śmierć we fraku. 
Król Edward przyczyniał zawsze wie- 

le kłopotu strzegącym jego osoby detekty- 
wom; podczas swego pobytu w Paryżu 
miał on zwyczaj znikania w tajemniczy 
sposób, a nas trząsł wtedy blady strach. 

Pewnego razu zlecono mi roztoczyć 
opiekę nad J. Kr. Mością podczas Jej spa- 
ceru od gmachu poselstwa brytyjskiego do 
teatru Sary Bernhardt. Gdy kró! spostrzegł, 
że jest konwojowany, przywołał mnie ge- 
stem ręki i prosił, abym zrezygnował tego 
wieczoru z mojej misji. Pomimo całego 
szacunku dla J. Kr. Mości, nie mogłem 
jednak odstąpić od wykonania wyraźnego 
zlecenia wyższych władz policyjnych zmu- 
szony byłem śledzić pilnie każdy krok 
króla. Zgodziłem się więc pozornie na ży- 
czenie króla, ale na najbliższym rogu uli- 
cy zawołałem dorożkarza i poleciłem mu 
dać mi swoją liberję. Siadłem na kozioł 
iw tem przebraniu jechałem zwolna za 
królem. W teatrze król zajął zarezerwowa- 
ną dlań lożę. 

Podczas przedstawienia w jednej z lóż 
powstał głośny tumult. Zaniepokojeni, ja i 
moi koledzy, zerwaliśmy się z naszych fo- 
teli na parterze i popędziliśmy na górę. 
Ujrzeliśmy scenę zadziwiającą. Na podło- 
dze leżał wyfraczony młodzieniec, a król, 
tak, król we własnej osobie, klęczał przy 
nim, trzymając go za gardło. Nałożyliśmy 
młodzieńcowi ręczne kajdanki i rozpoczę- 
liśmy z miejsca indagację. Okazało się, że 
dama, siedząca w loży obocznej, uczuła 
nagle, że czyjaś ręka zrywa jej z szyi ko- 
lję. Ciemność panująca na widowni pod- 
czas przedstawienia sprzyjała złodziejowi 
w wykonaniu jego zamiaru. Dama zerwa- 
ła się i krzycząc wybiegła na korytarz. 
Spłoszony złodziej, uciekając przed pości- 
giem swej ofiary, wpadł do loży królew- 
Skiej i zetknął się we drzwiach z królem 
Edwardem. 

— Co tu się stało? — zapytał król. 
— Teń człowiek, krzyczała dama, 

ukradł mi kolję! 

Janina Kirtiklisowa. 

DZIEWCZYNA. 
Warta kwiatów jest moja dziewczyna. 

Jest tak wdzięczna, jak ziemi tej kwiaty. 
— — Z mdlejącego brzóz wonnych przepychu, 

Chcę jej utkać kobierzec bogaty. 
Białe ciało ma mcja dziewczyna 
l pzchnące, jak sady wiśniowe. 
Chcę tem kwieciem ją całą zasypać, 
Wieńcem z maków otoczyć jej głowę. 

Gwiezdne oczy ma moja dziewczyna 

I ust słodkich płateczki różowe. 

Chcę, by usta te drobne, kuszące 
Mogła wtulić w róże purpurowe. 

Chciałbym stro ć warkocze jej płowe 
W smukłe lilje i białe jaśminy, 

Wonią kwiatów się zmiętych upoić 
I upoič się ciałem dziewczyny. 

Eugenja Masiejewska. 

NAD WODĄ. 
Czarownicó, wodo zimna, wodo szklana, 
pozbierałaś w ciemne lustro wszystkie drzewa, 

wśród kamieni tańczysz srebrnie, jak Goplana 

lub kołami lśnisz na słońcu niby mewa. 

Dla igraszki łapiesz w lustro nieba skrawek 

i migoczesz, połyskujesz słońca licem, 
rozkcłyszesz w lustrze drzewa w sto bustawek 
lub rozpryśniesz w głębi tęczę — ty zwodnico! 

Wodo zimna, wodo szklana, wodo ciemna, 
srebrny wianek na zielone wkładasz czoło, 
dla igraszki mem odbiciem lśnisz pode mną. — 
Czarownico — wodo ciemna — ty mnie wołasz? 

Słyszę, jak w dole Niemen w brzegi pl. ska 
i, stojąc w ciepłej słonecznej ulewie, 
patrzę jak srebrna na wodzie Iśni łuska 

i piję szczęścia, o którem nikt nie wie. 
Ręce i głowę wspieram na poręczy, 

widzę chmur śniegi na niebie i w Niemnie 
mały wodotrysk wciąż parska i brzęczy. 

a radość wierszem wydziera się ze mnie. 

POŁUDNIE. 
Dobre jest riemyślenie o niczem, 
taki spokój południa i duszy, 
słońce jasnym płomieni się zniczem, 
czasem wietrzyk się lekko poruszy 

i palcąmi zastrzygą akacje... 
Taki spokój południa i duszy, 
takie złote w gęstwinie wibracje. 

Kocham cię — Litwo. 
I zwrócił się Litwin twarzą ku pol- 

skiemu wybrzeżu. 4 

TERASA NAD NIEMNEM. 

— Polsko, siostro! niech wiatr wil- 
gotny z morza niesie ci słowa błogosła- 
wieństwa, a słone fale brzeg Twój burszty- 

Jednem ze zjawisk najbardziej charak- 
terystycznych dla życia w Stanach Zjedno 
czonych Ameryki Północnej jest imponu- 
jący rozwój komunikacji samochodowej w 
ostatnich kilkunastu latach. Ulice dużych 
miast amerykańskich wydają się łożyska- 
mi, po których toczą się obok siebie dwa 
przeciwne prądy rozpędzonych kół, zlewa- 
jące się w centrach i na placach, by znów 
pomknąć w różnych kierunkach ku dale- 
kim krańcom miasta, oraz drogom zamiej- 
skim. Najciekawsze zaś jest to, że właści- 
cielami tych niezliczonych aut są nie boga- 
cze, lecz w przeważającej liczbie ludzie, zaj- 
mujący w plutokratycznej hierarchji społe- 
czeństwa amerykańskiego zupełnie niskie 
miejsce. 

W mniejszych miastach i osadach о- 
kręgów fermerskich ruch samochodowy mą 
węższe — cczywiście — rozmiary, ale to 
samo natężenie. Samochód przeniknął już 
dziś do każdego zarzuconego kąta Stanów 
Zjednoczonych: wdziera się na Śnieżne 
szczyty górskie, wypierając wszędzie konie 
i bydło pociągowe, przerzyna pustynie i 
niepravdopodobnie trudne do przebycia 
tereny. A choć na błotnistych lub kamieni- 
stych szlakach zatraca pierwotny wygląd i 
w niczem nie przypomina swego wytwor- 
nego imiennika wielkomiejskiego, jest naj- 
silniejszem potwierdzeniem jego zwycięst- 
wa w opanowaniu przez człowieka prze- 
strzeni i czasu. 

Rozkwit komunikacji samochodowej 
w Stanach Zjednoczonej Ameryki tłuma- 
czy się zwykle dwoma czynnikami: wyso- 
ką siopą życiową ludności, uwarunkowaną 
znącznymi zarobkemi, i taniością automo- 
bilów, masowo produkowanych przez Ol- 
brzymie zakłady Forda. Tłumaczenie to 
jest bezwątpienia jasne, rzeczowe i prze- 
konywujące, lecz niezupełne: pomija bo- 
wiem ogniwa pośrednie, wiążące dopiero 
owe dwa czynniki. 

Nie trzeba chyba dowodzić, że nawet 
przy względnym dobrobycie proletarjatu 
nie każda rodzina robotnicza może doro- 
bić się automobilu. Drobne jednak oszczęd- 
ności umożliwiają rzecz niemożliwą, zwła- 
szcza przy istnieniu wygodnego systemu 
spłaty długu: za 50 dolarów, rozłożonych 
na raty, proletarjusz w Ameryce nabywa 
samochód uzywany, często mocno žnisz- 
czony, który własnoręcznie musi doprowa- 
dzić do należytego porządku (wiedza tech- 
niczna wśród warstw pracujących w Ame-   

I nemi oczyma, czy przez szumiące odmęty 
nie płynie w ich stronę wspólny wróg. 

Za naszą i waszą! 

Na wspólną dolę i niedolę — — — 

— — — Ale to tylko bajka. 

nem zasypią. 

sąsiad ci szkody nie czyni. 

Bądź pozdrowional 

gów, zlanych morską pianą, patrząc czuj- 

— Oh, istotnie? — odparł król, i za- 
nim ktokolwiek z jego otoczenia zdążył 
sę zorjentować, schwycił za kołnierz zło- 
dzieja i po krótkiem szamotaniu się po- 
walił go na ziemię. 

Skradziona kolja leżała porzucona na 
podłodze w loży królewskiej. Król pod- 
niósł ją i wręczył osobiście właścicielce, 
odpowiadając uściskiem dłoni na gorące 
podziękowanie. ь i 

* * 

Gdybym był przyjąłpropozycję, uczy- 
nioną mi wkrótce po wybuchu wojny, był- 
bym dzisiaj mieszkał w pewnym kraju €u- 
ropejskim, jako człowiek bogaty i nieza- 
leżny. Stało się mianowicie podczas rewizji, 
przeprowadzanej przezemnie w jednym z 
podejrzanych nocnych lokałów na Mont- 
maitrze, iż byłem zmuszony aresztować 
syna jednego z panujących monarchów ob- 
winionego o wykroczenie przeciw kodekso- 
wi karnemu. 

Bardzo liczne skargi poczęły napły- 
wać do prefektury od pewnego czasu na 
pewien zakład nocny, utrzymywany przez 
jednego z licznych książąt rosyjskich, ba- 
wiących na emigracji w Paryżu. Między 
innemi wpłynęła skarga od pewnej turyst- 
ki, Niemki, w której oskarżała ona księcia 
krwi, bawiącego wówczas w Paryżu, o pró- 
bę dokonania na niej gwałtu. Skarżąca о- 
Świądczyła, iż gotowa jest poprzeć przy- 
sięgą prawdziwość swych zeznań į doma- 
gała się od policji aresztowania młodego 
rozpustnika. 

Sprawa była dość poważnej natury. 
Dokonałem rewizji w podejrzanym lokalu 
nocnym i, mając w kieszeni rozkaz pre 
fekta, zaaresztowałem na miejscu oskar- 
żonego, księcia krwi. Następnego już dnia 
sprawa poczęła nabierać rozgłosu. Poseł 
zainteresowanego państwa zgłosił się do 
Ministerium Spraw Zagranicznych i poczy- 
nił tam pewne kroki. Od prefektury zażą- 
dało ministerjum  przysłania natychmiast 
aktów sprawy, ja zaś w towarzystwie skar- 
żącej, młodej Niemki, udałem się na Quai 
d'Orsay. 

Odbyła się godzinna konferencja przy 
zamkniętych drzwiach. Po powrocie do 
prefektury, otrzymałem wezwanie do księ- 
cia, którego wypuszczono tymczasem na 
zo, abym się udał do niego, do 
lotelu. 

-- Proszę pana, rzekł do mnie ksią-   żę, dzisiaj wieczorem wyjeżdżam z Paryża. 

Niech serce każdego z tych synów 
pełne będzie miłości ku tobie. Niechaj zły 

A potem bracia przywarowali u brze- 

A rzeczywistość?... 

— — — Z za dwóch wrogich szań- 
ców celują do siebie bracia, mierząc w sa- 
mo serce. — — — 

Na jakież weszliśmy błędne ścieżki i 
dokąd nas one zawiodą?... 

Eugenja Masiejewska. 

Jeśli mi pan dopomoże do wyjazdu i ewen- 
tualnie zechce ze mną pojechać, postaram 
się o to, aby Otrzymał pan tytuł barona i 
wystarczające uposażenie. 

‚ '— Jego Wysokość wybaczy, ale mu- 
'szę zauważyć, iż jestem wiernym sługą 
Republiki. Życzę Jego Wysokości wszyst- 
kiego dobrego. 

Wkrótce potem zaczęła się heca dy- 
plomatyczna. Niemce, która wniosła skar- 
gę, zaofiarowano dużą sumę wzamian za 
obietnicę wyjazdu z Paryża i porzucenie 
sprawy w niepamięć. Szanowna damulka 
zgodziła się bez wahania. O to jej prze- 
cież chodziło w pierwszej chwili. 

Przadstawiciel — dyplomatyczny oj- 
czyzny księcia otrzymał instrukcje ułatwie- 
nia księciu wyjazdu z Paryża i skirowania 
go do stolicy własnej. Quai d'Orsay za- 
wiadomiło telefonicznie prefekturę, że spra- 
wa jest załatwiona i że nie należy stawiać 
żadnych przeszkód wyjazdowi księcia. 

* 
* * 

Drugą głośną sprawą, z którą mia- 
łem do czynienia, była afera Bolo-Paszy, 
jednego z największych łotrów i szpiegów, 
jakich znałem. W owym czasie byłem 
przydzielony do tajnej służby wywiadow- 
czej. : 

Mieszkający w Bernie szwajcarskiew 
kedyw egipski otrzymał znaczną sumę od 
rządu niemieckiego w celu odkupienia 
dziennika paryskiego —,„Le Journal'*—za 
pośrednictwem Bolo-Paszy. Wiadomo już 
dzisiaj w jaki sposób Bolo— czystej krwi 
Francóz który przybrał tytuł paszy z włas- 
nej inicjatywy — nabrał, wprost mówiąc, 
Wilhelmstrasse. Zadaniem naszem było 
przyłapanie kedywa na gorącym uczynku 
i zmuszenie go do wyznania, że otrzymał 
od Niemiec 10 miljonów franków na cele 
kupna akcyj,,Le Journalja”, 

Gdyśmy przyjechali do Berna, kedyw 
mieszkał w Berner Hof, najelegantszym 
hotelu, gdzie zajmował kilkanaście pokoi. 
Siedział właśnie w hollu restauracyjnym 
przy stole ze swą przyjaciółką i spoży- 
wał dary boże. Ubrany w galowy, złocony 
mundur, obwieszony orderami, wyglądał 
dość imponująco. Zajęlišmy oboczny sto- 
lik i przyglądaliśmy się z naszego punktu 
obserwacyjnego upatrzonej „zwierzynie”, 
gdy wyszedł po obiedzie na taras, posz: 
liśmy za nim, aby rozpocząć naszą akcję   — Przyježdžamy z Paryża, odezwa- 
łem się, z ramienia Bolo-Paszy, 

Tajemnica rozwoju komunikacji samochodo- 
wej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

ryce jest bardzo rozpowszechniona). W ten 
sposób miljony biednych ludzi dochodzi do 
posiadania automobilu. Rozkosz zaś tego 
posiadania — wobec oddalenia mieszkań 
od ośrodków pracy i wobec konieczności 
odpoczynku świątecznego po wyczerpaniu 
tygodniowem organizmu systemem teylo- 
rowskim — jest tak ogromna, że dla ka- 
żdego, kto jej zaznał, psychologicznym na- 
kazem staje się jej spotęgowanie: nabywca 
samochodu za 50 dolarów ciuła zatem 
jeszcze energiczniej, dcdając cent do centa, 
a gdy dociuła się znów 50dolarów, sprze- 
daje swój gruchot, odświeżywszy go nieco, 
za tę samą cenę, za jaką.go był osiągnął, 
i kupuje dla siebie automobil również u- 
żywany, lecz w lepszym stanie. Proces 
podnoszenia swej własności na tem się nie 
kończy: zrealizowanem marzeniem Amery- 
kanina jest samochód nowy, wprost z fa- 
bryki wypuszczony. A ponieważ konstruk- 
cja. samochodu doskonali się z miesiąca na 
miesiąc, O zrealizowaniu marzenia w tej 
dziedzinie właściwie mówić nie można. W 
Ameryce każdy właściciel auta po roku — 
dwóch latach sprzedaje je, by kupić nowe. 
Sprzedażą takich aut zajmują się filje za 
kładów samochodowych, otwierane Oczy- 
wiście nie dla uzyskania zarobków przy tej 
sprzedaży, ale dla ułatwienia jej w celu o- 
żywienia handlu nowymi samochodami. 
Tak ukształtowana organizacja kupna i 
sprzedaży, sprzedaży i kupna, przyrówny- 
wana słusznie do perpetuum mobile, jest 
podstawą rozwoju całej produkcji samo- 
chodów w Stanach Zjednoczonych. Pro- 
dukcja ta daje utrzymanie — poza szofe- 
rami, mechanikami i robotnikami, zatrud- 
nionymi w fabrykach samochodów — ty- 
siącznym rzeszom: robotnikom w rafine- 
rjach nafty, dostarczających benzyny, ko- 
paczem i kamieniarzom, pracującym przy 
rozbudowywaniu dróg, wszelkiego rodzaju 
pośrednikom, sprzedawcom, koresponden- 
tom, buchalterom i t. p. Stworzona przez 
życie forma wydobywa jego treść! M. P. 

BOLSZEWICY 0 CZERWONYM TENORZE, 
Z okazji 10-lecia bolszewickiej ko- 

misji nadzwyczajnej, znanej powszechnie 
pod nazwą czrezwyczajki (obecnie G. P. U), 
pisma sowieckie wydały specjalne numery, 
poświęcone działalności tej instytucji. W 
numerach tych, w szczególności w nu- 
merze specjalnym moskiewskich „Izwiestij* 
publicyści komunistyczni usiłują z niezwyk- 
łą wprost otwartością usprawiedliwić teror, 
stosowany obecnie przez rząd rosyjski wo- 
bec wszystkich jego przeciwników. 

M. Pokrowskij w artykule o „Tero- 
rze czerwonym” nazywa system ten naj- 
czarniejszą robotą rewolucji, której nie 
można wykonywać „w rękawiczkach”, bę- 
dąc jednak zarazem „robotą najbardziej ko- 
nieczną*. Samą instytucję G.P.U. Pokrow- 
skij charakteryzuje jako „bezpośrednią broń 
dyktatury proletarjackiej, t. j. tego systemu 
gwałtu, który proletarjat przeciwstawia 
burżuazyjnemu systemowi gwałtu*. 

W dalszym ciągu stara się Pokrow   
  

  

ski udowodnić, że i Marx usprawiedliwiał 

Eks-kedyw przyjrzał się nam bacznie, 
położył palec na ustach, i polecił nam u- 
dać się na górę do swego pokoju. Tam, 
przy winie i cygarach, wyłożyliśmy mu 
nasze Sprawy i przedstawiliśmy papiery 
uwierzytelniające. 

— Jak się dowiadujemy otrzymał pan 
z banku szwajcarskiego 10 miljonów franków 
Bolo-Pasza prosi o przekazante mu tej 
sumy za pošrednictwem Credit Lyonnais, 

— To nieprawdal —odrzekł eks-kedzw. 
Przepraszam panów bardzo. ale umówłem 
się i muszę wyjść; z temi słowy skierował 
się ku drzwiom. Mój kolega zagrodził mu 
drogę. 

— Ależ to bezczelność! — krzyknął 
eks-kadyw. Każę was aresztować! My tu jesteśmy w kraju neutralnymi i 

— Możliwe—odrzekłem, ale władze 
szwajcarskie nie będą tolerowały u siebie 
szpiega i agenta niemieckiego. 

„— Róbcie co wam się podoba! —, i 
rzucił się na fotel. Rozpoczęliśmy natych- 
miast przeszukiwania mebli, skrytek i pa- 
pierów. 

Oczywiście—nasze postępowanie nie 
było correct; ale służba wywiadowcza 
państw zaprzyjaźnionych przymyka oczy 
na pewne nietakty i byliśmy pewni, że na- 
Sza akcja będzie nieoficjalnie wytłumaczo- 
na i aprobowana. 

Eks-kedyw, widząc, że się zabieram 
do rewidowania jego bagażu, próbował 
stawić opór czynny; koledzy moi przytrzy- 
myli go, a ja tymczasem  przetrząsnąłem 
walizki, teki i papiery. Znalazłem wresz- 
cie to, o co mi chodziło: plikę depesz z 
Berlina i pokwitowanie na 10 mil. fran 
ków, które agent berneński Banku Berliń- 
skiego wpłacił na ręce eks-kedywa. 

Po tem puściliśmy już „antem kedy- 
wa i pośpieszyliśmy na kolej, aby złapać 
jeszcze expres paryski. Znalezione przez 
nas dokumenty były ostatniem ogniwem w 
łańcuchu obciążających Bolo Paszę dowo- 
dów. Bolo-Pasza został postawiony przed 
sąd wojenny 1 17 kwietnia 1918 r. rozstrze-. 
lany w forcie Vincennes. W kilka dni po 
naszym esploit berneńskiem wpłynęła na 
Quai d'Orsay -skarga od ex kedywa. Stam- 
tąd przeszła do szefa naszego, kierownika 
wywiadu francuskiego. Stanęliśmy przed 
nim, ja i moi koledzy, on zaś, mrugając 
dziwnie oczyma, udzielił nam monitu. W 
drodze dyplomatycznej zawiadomiono rząd 
szwajcarski o udzieleniu nam „wymówki* 
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teror czerwony. Pisze on, że „zakładnikom | 
komuny paryskiej nie udowodniono indy-- 
widualnie żadnej winy. Ale byli oni wro- | 
gami socjalnymi proletarjatu, należeli do 
tej klasy, przeciwko której walczy prole- 
tarjat, i z tego względu Marx nic dziwnego 
w ich rozstrzelaniu nie widział”... ; 

Dlatego tež prasa sowiecka uważa, 
że stworzenie Czrezwyczajki w Rosji wy- 
nikało z samej istoty rewolucji proletar- 
jackiej. 

Sama. zaś Czrezwyczajka z punku. 
widzenia bolszewików w dalszym ciągu jest 
koniecznym czynnikiem władzy sowieckiej”. 
Jedna rzecz jest bezwzględnie jasna, — pi-- 
sze Pokrowskij, — walka, która rozpoczęła 
się 10 lat temu, nie skończyła się jeszcze 
i nie skończy się dopóty, dopóki kontrre- 
wolucja posiadać będzie charakter klasowy, 
— a GPU zatem przez cały ten czas bę- 
dzie jedną z najważniejszych sowieckich 
organizacyj politycznych. 

Jakie zalety winny cechować cze” 
kistów — współpracowników GPU? Na 
pytanie to stara się odpowiedzieć W. Ba- 
lickij, w artykule p. & „10 lat walki z. 
kontrrewolucją na Ukrainie". W artykule 
tym czytamy między innemi: „W ciągu 9 
lat Dzierżyński pielęgnował w pracowni- 
kach Czeki-GPU tradycje czekistowskie, 
polegające na żelaznej dyscyplinie, stałem 
pogotowiu bojowem, stalowej wytrzyma- 
łości i silnej nienawiści klasowej. Niena- 
wiść do wrogów klasowych stała się kul- 
tem sowieckiej polityki tajnej, i nienawiść 
ta stale się rozwija i wzmacnia, 

Charakterystycznym przykładem nie- 
nawiści tej jest wypadek, Opisany przez 
G. Ryklina w „Izwiestjach“ (ar. 290), Pi- 
sze on: „Białogwardziści schwytali podczas 
wojny domowej chorego na tyfus bolsze- 
wika, Pierwakowa, i odwieźli go na jednym 
wozie z chorym również chorążym armji. 
białej, Biełowem, do szpitala, oddalonego, 
od miejsca bitwy o kilka kilometrów. O 
tem, co dalej nastąpiło, opowiada czerwo- 
nogwardzista Pierwakow: „Położyli mnie 
obok chorążego, przykryli pledem i za- 
wieźli do szpitala. Stangret był śpiący. Je- 
chaliśmy w nocy. Było ciemno. Chorąży 
leży obok mnie i śpi. Objąłem go „po 
przyjacielsku'* wokół szyi i... dwoma zręcz= 
nemi ruchami zadusiłem. Następnie poci- | 
chu rozebrałem się, rozebrałem chorążego, | 
ubrałem się w jego uniform, na niego za- | 
rzuciłem mundur czerwonogwardzisty i po- 
łożyłem się obok trupa. W szpitalu przy-- 
jęto mnie jako białogwardzisię Biełowa. | 
Leczono mnie trzy miesiące, a następnie 
przydzielony zostałem do oddziału wywia- 
dowczego. Przez trzy miesiące pełniłem 
obowiązki wywiadowcy wojskowego w | 
armji białej, a następnie skradłem rozmai- | 
te plany i dokumenty i przebiegłem do. 
czerwonych ''. gi 

Jest rzeczą dla każdego zrozumiałą, | 
że tylko dzięki szalonej wprost nienawiści | 
klasowej, wpajanej systematycznie w ko- | 
munistów rosyjskich, mógł chory żołnierz 
zabić podstępnie rannego i bezsilnego przee 
ciwnika. td 

Funkcjonarjusze G. P. U. usprawie- 
dliwiają stosowanie teroru wobec wrogów 
rewolucji słowami Lenina, który powiedział, | 
że „każde państwo jest maszyną, służącą 
do gnębienia jednej klasy przez klasę drugą”. 

i złożono oficjalnie przeproszenie w Radzi 
Związkowej. @ 

Bolo zjawił się na placu kaźni w nie- | 
poszlakowanym stroju fraxowym i umarł, 
jak żył: pompatycznie, reklamiarsko. _ 

W owym czasie wywiad francuski | 
miał na swojej służbie sporo kobiet, kióre 
pełniły nibyto funkcje szpiegów niemiec- 
kich. Kobiety te przesyłały centrali berliń; 
skiej fałszywe informacje, a jednej z nich,” 
Elizie Brook, udało się dowiedzieć o planie 
zamordowania księcia Walji podczas jego 
pobytu na froncie. AKR 

Jeden z żołnierzy francuskich, znaj: ) 
dujących się w Paryżu na urlopie miałb jć | 
przez pewną kobietę zwabiony do domu | 
na bulwarze Clichy i tam zamordowany. | 
Umundurowanie i papiery zamordowanegox| 
miały być zabrane przez agenta niemiec i 
kiego, który w tem przebraniu miał się | 
dostać na front i zastrzelić księcia Walji w 
okopach. PRA 

Urządziliśmy tak, że jeden z naszych 4 
ludzi został rzekomo zwabiony przez | ы 
szą „niemiecką* agentkę, do domu nabul-_ 
warze Clichy, gdzie czekali ukryci w : 
sadzce policjanci. Gdy mordercy zjawili 
złapano ich, postawiono przed sąd woj. 
ny i rozstrzelano. к 

A. Brook otrzymała 5.000 franków 
nagrody. Książe Walji odbył spokojnie. 
spekcję francuskich okopów, a na Wilhel 
strasse dziwiono się, czemu  oczekiwi 
zamach nie doszedł do skutku. 

* * 
* 

   

   

   
   

  

к Ла 
Przypominam tu sobie o pewnym 

wypadku, w którym grał rolę lord Kitche-4 
ner. Zatrzymał się on w Paryżu, prź ejaz- | 
dem do Kairu; na dworcu zgubił etui + 
którem znajdowała się cenna szpada ho- | 
norowa. AA 

Całą noc trwały poszukiwania w noc 
nych spelunkach i kawiarniach — ale bez 
skutku. Nad ranem jeden z naszych agen- | 
tów, który wstąpił do małej knajpy PRZE 
placu d'ltalie, był niemało zdumiony wi- | 
dokiem pijanego gościa, wywijającego 
ciekle ostrą szpadą. staje 

Zaaresztowano pijaka. Zeznał on 
Szpadę nabył jakoby od jakiegoś меф 
nego przekupnia egipskiego. Łgał 
vp Skazano go na sześć miesięcy wi 
zienia. Ak 
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Doprawdy, są czasami sprawy narzu- 
sane dziennikarzowi przez okoliczności tak 
zawstydzające, że pióro mu się rumieni 
w dłoni i człek zaczyna żałować, że pisać 

„go nauczyli. Poprostu aż niewiadomo od 
jakiego końca zacząć wymyślać. bliźniemu? 
A chyba trzeba od początku i odrazu: Nie 
czytacie, nie kupujecie książek, ginie lite- 

| ratura, giną wydawnictwa, - Polacy mają 
duszę analfabetów! Przecie wstyd ogarnia 
istotny, gdy się o tem pomyśli i posłyszy 
co mówią księgarze i wydawcy. Inre raro- 
dy szczycą się swemi książkami, my je po 
niewieramy, na Zachodzie pracują znacznie 
więcej, niż u nas i szybciej, a na czytanie 

' znajdują czas. U nas ostatnia to rzecz, o 
| czem pomyśli przeciętny obywatel naszego 
_ grodu. Czyta chyba gdy jest chory lub do 
' poduszki na sen, w drodze i na wsi la- 
| tem, o ile niema sąsiadów do bridża i 

deszcz. pada. 
Proszę przejrzeć grono znajomych, 

| czy dużo się znajdzie u nich książek ku- 
 pionych? jeśli nie z wypożyczalni, 10 га- 
pewno od znajomych. Ten niemoralny 
"zwyczaj powinien ustać. Nie wolno poży- 
 czać książek, chyba ubogiej inteligencji 

| czy uczącej się młodzieży, ale ten sposób, 
by wśród rodzin zamożnych, wędrowała 
książka, której by może, ostatecznie, nie 
wytrzymali, i kupili, choć trzy egzempla- 

_ rze, powinien być zaniechany. | ostatecz- 
| nie czyby nie mogli sobie ludzie w budże- 

cie wstawić pozycję wydatków na książki, 
w odpowiedniej do stanu majątkowego wy- 
sekości, lub choćby procentowo do ceny 

| zjadanych kolacyj w restauracji, wypitych 
trunków, wydatków na grę w karty i stroje? 

e Jest coś przerażającego w tym wstrę- 
° с do czytelnictwa, jaki się u nas szerzy 
coraz więcej. Niby oświaty jest coraz wię 
cej, a czytających coraz mniej. Przed woj- 
ną, pamietam, gdy przywoziłam stosy ta- 
nich wydawnictw na wieś i rozchodziły się 

| przez zimę wszystkie. Kupowano je w her- 
_ baciarni i na jarmarkach, kilka bibljotek 

| ebiegowych miałe wielkie powodzenie—te- 
| raz mie spyta nikt, nie przyjdzie po książ- 
kę, nie kupi jej, choć się do rąk wtyka. 
"Wśród wiejskich półanalfabetów, rzecz się 

| tem tłumaczy, iż tyle naczytali się łgarstw 
| agitacyjnych, partyjnych i bzdur, najnieod 
| powiedniejszych dla naszego kraju i psy- 
 chiki, że, o ile byli dawniej pociągnięci do 

  
| polskiej książki, to dzisiaj są do niej 
| zrażeni. 
—- Ale wśród inteligencji, ten książko- 

| wstręt miczem innem się nie tłumaczy, jak 
obniżeniem, wprost haniebnem intelektual- 

| nego poziomu społeczeństwa. Najgłupsze 
' kino, najbanalniejsza rozmowa w hałasie 

| kawiarni, milszą jest dziś przeciętnej pu- 
bliczności, niż zajmująca choćby powieść, 
conajwyżej kupuje się pornografję za 95 

| groszy tom i to jest strawą duchową ca- 
łych rodzin. Na wszystko są pieniądze, 
tylko nie na czytelnictwo. 
"Ludzie, którzy setki wydają na „ży- 

cie", żałują 5 zł. na kupno wartościowego 
druku Mówię bez przesady i z doświad- 

nia. W innych miastach polskich jest 
choć przynajmniej jakaś moda, jakiś sno 
bizm, nakazujący czytać to, o czem się 
mówi, kupić książkę znanego autora. W 

" Wilnie nic podobnego, nie kupi się książki 
| krewnego, znajomego, książki o ziemi na- 

szej, © najbardziej żywotnych zagadnie 
/ miach tutejszości, nie wstydzą się nie wie- 
_ dzieć, co jest z mowości. W przeciętnym 
_ salonie wileńskim, roznamiętnionym, co 
_ do ustalenia ceny wyprawy p. O. i posagu 
' p. Z., skandaliczne milczenie wywołałcby 

ytanie o najnowszej powieści, czy stud- 
um historycznem, a potem.. może jedna 

  

     

  

    
    

      

_ Ostatnim krzykiem mody paryskiej 
Są lekkie sukienki klosżowe. 

‚° 1) Nasz pierwszy model zrobiony jest 
'crepe satin koloru akwamarynowego. 

„inja prosta, urozmalcona jest haftem. Su- 
kienkę tę można też zrobić z crepe de 

ine'u, a nawet z płótna. ; 
` 2) Do sukienki 1) nadaje się płaszcz 
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Książka ginie! 
czy dwie osoby by spytały: „A może te 
masz, to mi pożycz? : 

Cóż zresztą mówić o książkach w 

mieście, gdzie ludzie sobie gazety pożycza- 

ją? A przecież nie było Wilno takiem on- 

giś. Widzimy, wedle zwyczaju w połowie 

XIX w. opłacane prenumeraty dzieł, kosz- 

towmych nieraz, domy na wsi i w mieście 

miewały piękne biblioteki, wydawcy wie- 

dzieli, że mogą liczyć na odbyt, autorzy 

że mogą tworzyć bez obawy, że dzieło zo- 

stanie w szufladzie. Niech nikt nie odpo 

wiada, że finansowo czasy się zmieniły! 

Już nie jesteśmy tuż, tuż, po inwazji i woj 

nie, już się rany pogoiły, a prócz nie- 

opatrznych niedołęgów, ludziska się nieźle 

zaopatrują w dodatki, życie umilejące. 

Znam osobiście urzędników, ojców 

rodziny, którzy w ciągu lat kilku zebrali 

bibljotekę i piękne zbiory, więc to nie tak 

trudna rzecz. Chodzi tylko o przesunięcie 

zamiłowań ogółu z cukierni, klubu i ma 

gazynu mód, troszkę, och edrobinię w stro- 

nę księgarni. H. R 

L powodu pewnej ISIA. 
Sprawa Henryka Hryniewskiego b. 

gubernialnego inspektora katorgi Tobolskiej. 

Kartka z dziejów cierpień rewolucjonisty. 

Opisał Stanisław Martynowski b. więzień 

katorgi: Tobolskiej. Łódż, 1927 r. 
Cena 30 groszy. 
We wstępnem słowie autor pisze o 

wzmaganiu się ruchu rewolucyjnego w la- 
tach 1905—6 przeciwko carskiej potędze, 

o przegranym strajku powszechnym żąda- 
jącym praw i wolności, która zbyt krótko 
istniała, nastąpiła reakcja, prześladowania, 
zapeźniły się więzienia, sądy skazywały po- 
litycznych więżniów na wygnanie na Sybir, 
na katorgę i karą Śmierci. 

+ . Carat znajdywał sobie wiernych słu- 
żalców nawet wśród Polaków, jednym z 
których był H. Hryniewski inspektor wię- 
zień w Tobolsku pobierający obecnie eme- 
ryturę od rządu polskiego. Takich osobni- 
ków niemało znajdziemy w Polsce otrzy- 
mujących emerytury za wysługę lat carskie 
mu rządowi. ° 

Autor broszury S. Martynowski ska- 
zany w roku 1906 na karę śmierci za bo- 
jową działalność w P. P. S. otrzymał w 
drodze łaski zmniejszenie kary — na lat 
20 katorgi i w roku 1907 z cytadeli war- 
szawskiej zostaje wysłany na katorgę do 
Tobolska, w którym panem nad więźniami 
był Polak pułkownik H. Hryniewski. 

Po rewolucji październikowej w Rosji 
w r. 1917 więźniowie polityczni odzyskali 
swobodę i wracają do kraju, a carscy sie- 
pacze muszą zmykać od czekającej ich ka- 
ry za wierność służalczą osławionemu ca- 
ratowi. 

Przypomina wtedy p. pułkownik H. 
Hryniewski, że jest Polakiem, ucieka więc 

do Ojczyzny swej Polski, dostaje więc eme 
ryturę i spokojnie, ale nieostrożnie osiada 
pod proletarjacką Łodzią w pałacu Rezy- 
giera. : 

Do Łodzi, jako rodzinnego miasta, 
popowracali skazańcy polityczni i dziwnym 
zbiegiem okoliczności spotykają się ze swym 
dawniejszym ciemiężycielem — inspektorem 
katorgi H Hryniewskim, którego publicznie 
piętnują za jego czyny i stosunki do wię- 
źniów politycznych. 

Pan inspektor podaje sprostowanie i 
w końcu piętnujących jego zaskarża do są- 
du okręgowego i sprawę przegrywa. — We 
wskazanej broszurze c ekawej czytelnik znaj   

  

  
  

dzie szczegóły życia w katordze Tobolskiej, 
charakterystykę p. Hryniewskiego, krwawe 

Z król 

z sukna w kolorze odpowiadającym kolo- 
rowi sukienki i zdobiony futerkiem. 

3) Drugi płaszcz, bardzo szeroki i 
wygodny zrobiony jest z szarego sukna, 
przybrany również futerkiem. 

4) Pod płaszcz ten nosimy okrycie 
crepe de chinowe koloru szarego, przybra- 
ne koralowym haftem. 
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Popierajcie Ligę | 

Morską i Rzeczną! 
W związku z rozszerzającemi się 

z każdym rokiem zadaniami Polski na 
naszem wybrzeżu Wileński Oddział 
Ligi Morskiej i Rzecznej rozpoczął 
prace 1928 r. wydaniem następującej 
odezwy: 

MORZE 

jest drogą do potęgi POLSKI. 

Państwo Polskie, trzydziesto miljono- 
wy Naród, nie może istnieć bez morza, 
bez handlu morskiego, bez własnej floty 
handlowej i obronnej. 

Rozrost Państwa, myśl o jego przy- 
szłej potędze wymaga systematycznego 
przygotowania i uświadomienia spoleczefi- 
stwa, wymaga szerzenia propagandy idei 
morza i tworzenia kadr ludzi rozumieją- 
cych konieczność tego „parcia ku morzu". 

Każdy Polak pamiętać winien, że pra- 
wie wszystkie duże Państwa zawdzięczają 
swoje bcgactwa posiądaniu wybrzeży mor- 
skich, że handel tylko wtedy się prawdzi- 
wie rozwinie, jeżeli będziemy połączeni z 
zamorskiemi rynkami zbytu, że przemysł 

nasz, nasze bogactwa ziemi — węgiel, sól, 
metale — znajdą za morzem dobrze pła- 
cących nabywców, że wszystko to wpłynie 
na rozwój dostatku rolnika, kupca, prze- 
mysłowca i robotnika, który znajdzie no- 
we tereny pracy znacznie lepiej popłacające. 

Rozwój naszej floty handlowej da 
możność pozostawienia w Kraju ogrom- 
nych sum, które teraz Polska wypłaca cu- 
dzoziemcom za korzystanie z wynajętych 
okrętów; rozwój rybactwa morskiego da 
zarobek tysiącom, rodaków i spowoduje 
zniżkę cen na artykuł żywności, za który 
teraz przepłacamy obcym. 

Całe społeczeństwo zrozumieć winno, 
jakie olbrzymie ma znaczenie dla Polski 
morze, jak jest koniecznem uświadomienie 
wszystkich o tych wielkich zadaniach, któ- 
re ma Polska na naszem wybrzeżu. 

Niech więc nikogo nie zabraknie w 
szeregach Ligi Morskiej i Rzecznej, która 
istnieje poto, aby, organizując Narėd,- po- 
móc Państwu w osiągnięciu tak wielkich i 
trudnych Jego zadań na morzu. 

Oddział Wileński Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

Wilno, zauł. Św. Michalski 
gmach Kuratorjum Okręgu Sz*olnego. 

  

Dlaczego Hwondsen_zwrścił odznaczenia 
angielskie? 

Sztokholmski korespondent „Neues Wiener 
Journal* twierdzi, że na bankiecie, wydanym przez 
„Kfólewskie Towarzystwo Geograficzne" na cześć 
sławnego odkrywcy bieguna północnego, wzniósł 
lord Corzon zdrowie psów zaprzęgowych, które 
oddsły znakomite przysługi norweskim eksploras 
torom. Amundsen uznał to za ubliżające lekcewa- 
żenie jego osoby i dowód, że-Anglicy nie mogą 
przeboleć tego faktu, iż biegun odkryty został nie 
przez nich. Be'pośrednio po bankiecie odesłał 
przeto nadane mu odznaczenia i zwrócił się piś- 
miennie o skreślenie go z listy członków pom e- 
nionego Towarzystwa. 

czyny, prowokacje, sygnał wystrzelania wię- 
źniów, koniec rządów Hryniewskiego w 
Tobolsku, rozprawę sądową z oskarżenia 
w łódzkim sądzie okręgowym redaktorów 
pism z byłymi więźniami politycznymi. Wy= 
rok sądu dał pełną satyst kcję oskarżonym 
przez p. H. Hryniewskiego o Znieslawienie 
czci i honoru służalca carskiego. 

D. Rymkiewicz. . 
19 XII 27 r. 
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5) Zielono-biały sweater, spodnie z 

ciemnego sukienka, czapka i szal z tego 
samego materjału, co sweater. 

6) Spodzienki z szaro-granatowego 
covercoatu, kamizelka pleciona z poma- 
rańczowej wełny. Czapka, rękawiczki i poń- 
czochy z białej plecionej wełny. 

1) Spodnie norweskie z granatowej 

  

SPORT. 
Rok olimpijski. 

Gaśnie Stary Rok — zaczyna się Rok 
Nowy. Na przełomie tych dwóch lat myśl 
nasza mimowoli zwraca się wstecz i dłu- 
g!em spojrzeniem ogarnia minione dwanaś- 
cie miesięcy.,Co przyniosły one nowego, czy 
powiększyły dorobek lat ubiegłych? A na- 
stępnie wzrok pełen nadziei zwracamy w 
przyszłość i staramy się przewidzieć, czym 
w życiu naszym będzie ten nowy Okres 
czasu. Jeśli w bilansie ubiegłego roku nie 
rzuci się nam w oczy nic poważniejszego; 
jeśli w planach na przyszłość nie uchwy- 
cimy jakiegoś cgniska, skupiającego nasze 
dążenia i wysiłki — staniemy na przełomie 
czasu w niepokoju, a jasna dal życia za- 
mroczy się chmurą niepewności. 

O takim stanie niepewności, o de- 
zorjentacji, o zachwianiu się woli przy na 
rodzinach 1928 roku, w polskim świecie 
kultury fizycznej mowy być nie może. Bo 
oto rok ubiegły na rosnących wciąż polach 
odrodzenia fizycznego przyniósł nam rzecz 
epokową—zorganizowaną pomoc dla spor- 
tu i wychowania fizycznego ze strony sfer 
rządowych, a wślad za tym powstanie Pań- 
stwowego Urzędu Wychowania Fizycznego, 
utworzenie całej sieci wojewódzkich, po- 
wiatowych i miejskich Komitetów Wycho- 
wania Fizycznego, bogate subsydja rządo- 
we na cele budownictwa sportowego, wy- 
datną współpracę rządu z przedstawisiel 
stwem Świata sportowego. Jeśli koło tego 
wielkiego faktu z ogniskujemy samorzutny, 
a wciąż potężny rozrost organizacyj spor: 
towych, jeśli zbilansujemy dorobek tysięcy 
zawodów sportowych, wzmocnimy go bla 
skiem zwycięstw naszej hippiki, rekordu 
wszechświatowego p. Konopackiej oraz sze 
regu innych potężnych sukcesów na forum 
międrzynarodowem—to rok ubiegły przed- 
stawi nam się nie jałowem, szarem pasmem 
dni, a okresem rwącego pędu ku wyżynom 
tężyzny moralnej i fizycznej, 

Finałem tego splotu wydarzeń, a za- 

razem potężną przygrywką do nowego o- 
kresu są przygotowania Polski do igrzysk 
IX-eį Olimpjady, w St. Moritz i Amster- 
damie. One to sprawiają, że polski Świat 
kultury fizycznej ma przed sobą cel jasny 
i określony, że nic nie zdoła odwrócić jego 
uwagi od wytężonej pracy nad godnem 
wystąpieniem w szrankach Olimpijskich. 

Nowy rok zastaje elitę sportowców 
polskich w obozach ćwiczebnych, przy wy- 
tężonych treningach, próbnych .zawodach, 
zaś naczelne władze sportowe — przy 80- 
rączkowych pracach organizacyjnych. Zale- 
dwie kilka tygodni dzieli nas od chwili, kie- 
dy awangardy polskich zawodników w oso- 
bach narciarzy. hockeistów i boksleighistów 
wyruszą na ll-gie Zimowe Igrzyska Olim 
pijskie w St. Moritz. Staczać one będą 
wstępne boje o dobre imię Polski, a tym- 
czasem główne siły dalei szykować się bę- 
dą do generalnego ataku na igrzyskach le: 
tnich w Amsterdamie. 

W ten sposób całe pierwsze pół roku 
zejdzie na przygotowaniach do głównych 
igrzysk i długie sześć miesięcy czekać bę- 
dzie trzeba na skutki wytężonej pracy i 

wzmożonych starań. Lecz skutki te muszą 

być dodatnie. Jeśli bowiem sport polski 
cztery lata temu, biorąc pierwszy raz udział 
w igrzyskach bez żadnych prawie przygo” 
towań — zdołał odnieść dwa zwycięstwa i 
na czterdzieści pięć konkurujących naro- 
dów zająć dwudzieste pierwsze miejsce—to 
po czteroletnim intensywnym rozwoju, po 
nadzwyczaj soliśnem przygotowaniu bez- | 
warunkowo liczbę zwycięstw .powiększy, a 
w olimpijskiej tabeli narodów posunie się 
wyżej.—Patrzymy więc śmiało w rok olim- 

pijski, gdyż według wszelkiego prawdopo- 

kaprysów. 

gabardiny, kamizelka skórzana, lub z tego 
samego materjału, co i spodnie. 

8) Kostjum sportowy z cashy koloru 
mahoniowego. Pończochy i rękawiczki 
białe w brunatną kostkę. 

9) Modna sukienka łyżwiarska. Szaą- 
ry kostjum wełniany, zdobiony szarem tu- 
terkiem. * 

  

  

+0 Radjo. 
Odbiornik kryształkowy. ° 

Wacław Szczęsny: 1) Pierwsza książka 
Radjoamatora. Wydanie ll, przerobione i 
powiększone. R. 1927. 2) Jak sobie sa- 
memu zbudować Radjoodbiornik kryształ- 
kowy,i wzmacniacz do niego? Odbiór na 

kryształ stacyj zagranicznych! R. 1927. 
W cenie 2 zł. 50 gr. i 2 zł. zjawiły 

się w handlu księgarskim tego roku dwie 
polecenia godne książeczki p, Wacława 
Szczęsnego, kierownika Poradni Radjotech- 
nicznej (P. O. R.) w Warszawie ul. Stare 
Miasto 38. Dla radjoamatora nie wtajemni- 
czonego w wiedzę radjotechniczną są one 
niezmiernie pożyteczne. Obie bogato ilu- 
strowane. . 

„Pierwsza książka w wydaniu no- 
wem zawiera ogólne wiadomości teoretycz- 
ne i praktyczne o radjoodbiorniku krysz- 
tałkowym, o lampkowym wzmacniaczu 
niskiej częstotliwości i o najważniejszym 
odbiorniku lampowym - antodynie. 

Książka „Jak sobie samemu* podaje 
oprócz dociekań teoretycznych © falach 
elektromagnetycznych szczegółowsze wia- 
domości o strojeniu anteny i o takich 
radjoodbiornikach kryształkowych (kilka 
ciekawych typów), które wraz z wzmacnia- 
czem jednolampkowym mogą posłużyć do 
odbioru nawet stacyj zagranicznych. W treść 
tej książeczki został włączony ponadto cie- 
kawy artykuł asystenta fizyki doświadcza|- 
nej Uniw. Jagiel. w Krakowie o tem, jak 
on sam doszedł do aparatu detektorowego, 
którym odbiera zupełnie nieźle stacje za- 
graniczne. Ponieważ sprawa dobrego dete- 
ktora względnie kryształów odpowiednich 
jest pierwszorzędnego znaczenia dla cży- 
stości odbioru i wrażliwości na daleki za 
siąg, przeto i one zostały zasadniczo omó- 
wione. . 

Rowyžsze wydawnictwa dla Wilna są 
jaknajbardziej na czasie! Wobec wileńskiej 
stacji nadawczej o fali 435 wielu stanie 
wobec zagadnienia: aparat radjowy detekto- 
rowy, czy lampowy? Autor jest, wielkim 
zwolennikiem kryształu! Przyznam się 
szczerze, że w zupełności podzielam jego 
zdanie. Czystość odbioru, względna taniość 
aparatu i audycji, prostota urządzenia, per- 
spektywa nieustannego udoskonalenia od- 
bioru kryształkiem, możność sięgnięcia i 
poza sferę swej macierzystej stacji nadaw- 
czej—to wartości, które mają wielką siłę 
peciągsjącą. W tym względzie niezmiernie 
pouczający jest artykuł wspomniany p. 
Doborzyńskiego i uwagi ad hoc samego 
autora. P. Doborzyński z Krakowa sięga 
detektorkiem zupełnie nieźle do Kónigswii- 
sterhausen, Wiednia, - Pragi, Stuttgartu, 
Lipska, Frankfurtu, Berlina, Gliwic. Autor 
zaś z pod Warszawy do Berlina, Wiednia, 
Leningradu i Kón'gswiisterhaugen, a z War- 
szawy do Kónigswiisterhausen, Langebergu, 
Pragi, Wiednia. Jeśli ponadto będziemy 
mieć w pamięci, że dwulampowy wzmac- 
niacz, łatwy stosunkowo do amatorskiego 
zmajstrowania, do tyla wzmacnia odbiór, 
że ciągnie i głośnik, możemy śmiało ama- 
torom wileńskim zalecić, aby swe zaintere- 
sowanie do radja skierowali w stronę do- 
brego radjoodbiornika kryształkowego. 

Pierwsze zasadnicze wiadomości o 
tem czem jest radjo i jak samemu skon- 
struować najprostsze aparaty odbiorcze, 
mamy wyłożone popularnie, przekonywu- 
jąco, interesująco, praktycznie w godnych 
polecenia dwóch wymienionych książecz- 
kach p. Wacława Szczęsnego. 

Piotr Laszkowski. 

dobieństwa będzie on rokiem wspaniałej 
pracy wielkich ambicyj, heroicznego napię-* 
cia sił oraz doniosłego sukcesu na wiel: 
kiej drodze do lauru olimpijskiego. 

  

    
10) Czapka z sukna, przybrana fu- 

trem. 

11) Czapka f 
brodą. utrzana, zapinana pod 

12) Czapka norweska, — rękawiczki 

i kołnierze przy sweatrze tego samego 
koloru. у ё Ё 
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° & ЫМУ Kowieńskiej 
> narady z opozycją w Kownie 

Z Kowna donoszą o toczących się 
tam w dalszym ciągu pertraktacjach po- 
między prof. Wałdemarasem, a poszcze- 
ólnymi przedstawicielami stronnictw opo- 
ycyjnych. : 

! Prof. Walderaras podczas konferen- 
tyj poświętecznych miał podobno, według 
rążących w Kownie pogłosek, poczynić 
naczne ustępstwa na rzecz opozycji. Prof. 
aldemaias oświadczył przedstawicielom 
rasy w Kownie, iż ostateczne narady w 
prawie porozumienia zakończy się po No- 
sym Roku, zaś na ostatniej konferencji z 
rzedstawicielami Opozycji zażądał — ® 
ierwszym rzędzie nie wysuwania przez 
tronnictwa kandydatów na ministrów, któ- 
zy zwalczając w ostrej formie rząd Walde- 
arasa osobiście mu się narazili. Od so- 

jalnych demokratów i socjal ludowców za- 
ądał Waldemaras. zerwania stosunków z 
| litewską, której działalność nale- 
y uważać za antypaństwową. 

- 4 baństw Bałtyckich. 
»ocjaldemokracja a rząd koalicyjny. 

RYGA, 31 XII. (Ate). „Socjaldemo- 
rat” pisze, iż najliczniejsze w Sejmie ło 
żwskim stronnictwo socjaldemokratyczne 
togłoby tylko wtedy wstąpić do rządu, 
dyby postulaty zwalczania korupcji oraz 
wypełnienie szeroko zakrojonych reform 
połecznych, stawianych przez tę partję, 
yły uwzględnione. Poprzedni rząd Skuje- 
ska nie okezał należytego urzeczywistnie- 
ja postulatów socjaldemokratycznych, któ- 
! pozostały tylko na papierze. 
  

  

  

otwarcie no- 
nadawczej w 

Nowa 

! tych dniach odbyło siĘ 
ej n emieckiej radjostacji 
tesen pod Konigswusierhaus 'n. 
acja ma w antesie 120 kw. energji. 
aszty antenowe (210 metrów wysok.) 

ważą 100 tonn. 

ат 

Uiralńcy o swych posłach. 
„ Odbyty liczny wiec włościan ukraińskich 
jlatów kowelskiego i lubomelskiego, zwo'any 
tz Ukraińskie Narodowe Ziednoczenie, uctwa- 
lie-wykle charakterystyczną rezolucję o dotych= 
„owych przedstawicielach ukraińskich w Sejmie 

4 acie. Rezolucja stwierda, że: 
|, — Usraińscy posłowie w b. Sejmie i Sena- 

„n/c nie robili dla ludu, a tylko ubali o siebie. 
+ + Kozubskij i sen. Markowicz rozszerzyli па 
Iką skalę gospodarkę w swych majątkach wo- 
kich, posłowie Nazeruk i Chomiak kupili so- 
ziemi i wybudowali na niej murowane domy, 
owie bracia Wrsylczukowie wybudowali sobie 
y dochod« we, sen, Kerpiński nabył sobie nie- 
omość miejską, sen. ks. Gersztański wydzier- 

„! za śmiesznie małą sumę na lat 35 ziemię 
w£ is ną i wybudował na niej dom wła-ny, czię- 
m <iu przys'ły proboszcz znajdzie się w poło- 

bez wyjścia. Tymczasem włościanie wołyń- 
tórych gospodarstwa zostały zniszczone w 

'e wojny, dotychczas mieszkają nad Stocho- 
w ziemiankach i posłowie ukraińscy nie kiw- 
palcem, aby im przyjść z pomocą 
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— Zsmiast życzeń noworocznych 10 (dzie- 
: złotych dla głodnych dzieci—dr. Stejan kro- 

„gokodnła (l Kliniki We 
„Mrznej 1.5.3. na Antokolu 

"iętach B. N. będzie czynną od dnia 
stycznia 1928 roku. Porady bezpłat. 
codziennie w godzinachį od 8 — 10 

rano, prócz świąt. 6320 

Jan Bułhak 
RTYSTA-FOTOGRAF. 

i jiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 
od godz. 9—6, 5243 

  

  

Sklep fabryczny: Wilno, Mickiewicza 10. 

skie na odcinek 

Wilna pociągiem warszawskim 

obietnic. 

w więzieniu magdeburskiem. 

żywi dla dyktatora litewskiego: 

BERLIN. 31. XII. (Pat). Organ cen- 
trowy „Germania” zamieszcza dzisiaj arty- 
kuł wstępny omawiający stanowisko Prus 
Wschodnich wobec rokowań handlowych 
polsko-niemieckich. „Germania* zwraca u- 
wagę, że Prusy Wschodnie, zwłaszcza zaś 
wschodnio-pruskie koła rolnicze odnoszą 
się dziś jeszcze z poważnemi zastrzeżenia- 
mi do sprawy zawarcia traktatu handlowe- 
go z Polską, choć zasadniczo nie sprzeci- 
wiają się porozumieniu gospodarczemu z 
Polską. 

W kołach centrowych wschodnio- 
pruskich nominacja d.ra Hermesa na kie- 
rownika delegacji niemieckiej, wywołała u- 
czucie zadowolenia. Ewentualne przyzna- 
nie Polsce — pisze dziennik — nadmier- 
nych kontygentów na wwóz produktów 
rolnych lub choćby tylko takie uregulowa- 
nie wwozu kartofli, żyta i mięsa z Polski, 
któreby się nie liczyło z żywotnemi po- 
trzebami Prus Wschodnich, równałoby się 
śmiertelnemu ciosowi dla rolnictwa wschod- 
nio pruskiego, a tem samem byłoby podko- 

MOSKWA, 31.XII (Pat), W inspiro 
wanym artykule wstępnym oficjalny dzien- 
nik „Izwiestja” rozwodzi się obszernie nad 
perspektywą, jaka się wytworzyła w zwią- 
zku z nominacją byłego posła Finlandji w 
Warszawie Prokope na stanowisko minist- 
ra Spraw zagranicznych tegoż państwa. 

Po wyliczeniu szeregu faktów Świad- 
czących rzekomo o agresywnych terden- 
cjach poprzedniego rządu finlandzkiego 
wobec Z.SR.R. „Izwiestja* wyrażają oba- 
wę, że w czasie piastowania teki misistra 
Spraw Zagran cznych przez Prokove, któ 
rego dziennikaż nazywa anglof:lem, sprawy 
mogą ulec pogorszeniu tembardziej, że 
jednocześnie przedstawicel Finlandii w Li 
= Narodów Holsti jest również anglo 
ilem. 

Sfery sowieckie zaniepokojone są 
szczególnie tem, że podczas swego wyja- 
zdu z Warszawy Prokope żegnany był przez   

Plulos ORZECHOWATO OKZYĆ TUFF 
E TIA TT INT 
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Z ostatniej chwili 
  

Litwini nie przyjęli przedstawiciela P. A. Ta. 
W dniu wczo”Źjszym rannym pociągiem udał się na pogranicze polsko-litew- 

Jewje przedstawiciel P. A. 

konsul litewski w Berlinie udzielił wizy litewskiej z prawem pobytu na Litwie. 
Granicę polsko-ltewską przedstawiciel P, A. T.'a przekroczył między Kier- 

mianowikami a Łoździejami udając się do placówek litewskich. у 
Straż graniczna litewska oświadczyła p. Oryngowi, iż musi się porozumieć 

z władzami Centralnemi w Kownie, bez zezwolenia których żaden obywatel pol- 

ski nie może wkroczyć na terytorjum litewskie. : 

Pe całodziennem prawie trzymaniu na strażnicy — nadeszła z Kowna odpo- 

wiedź odmowna. — Przedstawiciel P. A. T. wieczorem tegoż dnia powrócił do 

T. p. Oryng, któremu, jak wiadomo, 

Prsypuszczać należy, iż nieprzyjęcie przedstawiciela P. A. T. nie mogło się 
odbyć bez wiadomości p. Waldemarasa — a więc takiem jest dotrzymywania 

Najaktualniejsze zagadnienie polityczne 
Europy. 

WIEDEN. 31. XII. (Pat). „Neue Freie Presse“ otrzymała z Berlina od pewnej 
osobistości politycznej następujące informacje: między Francją a Włochami do roko- 
wań jeszcze nie doszło. Mają się one rozpocząć dopiero po przybyciu do Rzymu no- 
wego ambasadora francuskiego. Informator „„Neue Freie Presse" oświadczył dalej, że 
wiadomość O zamierzonej rewizji planów Dawesa nie jest uzasadniona. 

- Ameryka ne myśli o rewizji ani też o ogólnem uregulowaniu długów wojennych. 
Co dotyczy Rosj;, to sytuacja tam nie jest wyjaśniona. Pewne oznaki wskazują na 
wstrząśnienie struktury wewnętrznej państwa sowieckiego, Dowodem tego jest, że Ro- 
sja obecna zdaje się nie jest zdolna do akcji zewnętrzuej. Tak np. na stracenia urzęd- 
ników rosyjskiego konsulatu w Chinach odpowiedziała tylko notami dyplomatycznemi. 

Informator dziennika omówił następnie obszernie stosunki 
oświadczając, że dozaały one w ostatnich czasach pocieszającej poprawy co zawdzię- 
czać należy Marszałkowi Piłsudskiemu i ministrowi Spraw Zagranicznych Zaleskiemu. 
Jsk zaznaczyła owa osobistość, przy spotkaniu między Marszałkiem Pilsądskim a min, 
Stresemannem w Genewie nie poruszano wielkich zagadnień politycznych. W czasie 
Śniadania, na którem Briand przedstawił obu mężów stanu, informował się Marszałek 
Piłsudski między innemi o kilku oficerach niemieckich, których poznał w czasie woj 
ny Światowej. Marszałek wspomniał także bez żadnego rozgoryczenia o swym pobycie 

polsko-niemieckie 

Zdaniem informatora „Neue Freie Presse", pewnem obciążeniem stosunków pol- 
sko-niemieckich jest nadal kwestja litewska, choć rząd niemiecki bardzo mało sympatji 

„Germania“ o rokowaniach polsko-niemieckich. 
paniem egzystencji całych Prus Wschodnich. 

Jeżeli Prusy Wschodnie mimo to żą- 
dają porozumienia gospodarczego z Polską, 
czynią to w nadzieji, że w ten sposób uda 
się zabliźnić krwawiącą dotąd ranę na 
wschodnich rubieżach Niemiec. Przytem 
Prusy Wschodnie wychodzą z założenia, 
że tylko porozumienie gospodarcze z Polską 
może w konsekwencji doprowadzić do 
zmniejszenia się napięcia politycznego na 
Wschodzie. 

Pozatem Prusy Wschodnie oczekują, 
że przez zawarcie traktatu handlowego z 
Polską uda się wznowić dawne stosunki 
gospodarcze między obszarem wschodnio- 
pruskim a Pomorzem i b. prowincją po- 
znańską. Warunkiem porozumienia gospo- 
darczego między Polską a Niemcami musi 
być atoli wprowadzenie do traktatu han- 
dlowego polsko-niemieckiego specjalnych 
postanowień ze strony niemieckiej jak 
również wydanie specjalnych zarządzeń, 
które zabezpieczyłyby interesy wschodnio* 
pruskie przed konkurencją polską. 

Obawy Sowietów. 
P.lakow bardzo uroczyście Oraz że przy- 
pinając Marszałkowi Piłsudskiemu odzna- 
kę orderu „Białej Róży*, były poseł Fin- 
landji w Warszawie wspomniał o uczuciach 
wdzięczności Finladji dla Marszałka oraz 
dz ękował za rolę jaką Polska odegrała w 
dziele wyzwolenia Finlandji. 

W dalszym ciągu pismo zarzuca Pro- 
kope, że w wywiadzie udzielonym przed- 
stawicielowi pisma „Epoka* mówił o ser- 
decznej życzliwości względem Polski, pod- 
czas gdy w deklaracji rządu finlandzkiego 
ani słowem nie wspomniał o stosunkach 
z Z. S. R. R. Izwiestja interesuje również 
treść rozmów, jakie prowadził Prokope w 
Tallirie z estońskim ministrem Rebane, 
zwłaszcza, że w tym czasie bawił w Talli- 
nie wzmi:nkowany dyplomata Holsti. 

Wszystko razem — zdaniem  dzien- 
nika — musi wzbudzić podejrzliwość So-   wietów. 
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Dziś: Nowy Rok Obrz. Pańsk. 
Niedziela] Jutro: Makarego Op. 

1 Wschód słońca—g. 7 m. 36 
stycznia| Zachód _„  g.15 m.25       

Dyżury aptek dn. 1 i 2 b. m. 
Augustowskiego—Mickiewicza 10. 
Jurkowskiego—Wileńska 8. 
Rodowicza— Ostrobramska 4. 
Ajzensztadta—Zawalna 41. 

Stale dyżurują apteki: 

Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 
Paka — Antokol 54. 
Szantyra — Legjonowa 10. 
Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U.S. B. z dn. 31 XII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 771. Temperatura średnia 
— 40 C.Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
żający północny. Pochmurno. Minimum na dobę— 
6 Cels. 

-Tendencja barometryczna—wzrost ciśnienia. 

OSOBISTE. 

— Minister Staniewi'z w Wilnie. Onegdaj 
przybył do Wilna minister Reform Rolnych p. W. 
Staniewicz i odbył w dniu wczorajszym dłuższą 
konferencję z prezesem Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego p. Stanisławem Łączyńskim, (s) 

— Prezes Okr. Urzędu Ziemskiego Stani- 
sław Łączyński w okresie od dnia 2 do 15 stycz- 
nia r. b. będzie przyjmować interesantów wyłącz- 
nie w dniach 3, 10 i 11-go stycznia r. b 

WOJSKOWA 
— Przydiiał oflcera prasowego do po- 

szczególnych oddziałów garnizonu wileńskiego 
Na mocy decyzji władz wojskowych, do każdego 
z poszczególnych oddziałów wojskowych garnizo- 
nu wileńskiego przydzielony zostanie specjalny 
oficer, którego zadaniem będzie nadsyłanie do 
codziennej gazety wojskowej „Polska Zbrojna” 
artykułów i wiadomości z życia wojskowego. (s) 

SPRAWY_ PĘĘBSOW: 
— „Studencl ja Dumka". Jak się dowia: 

dujemy, z początkie.a bieżącego roku zacznie po- 
nownie wychodzić, z inicjatywy Białoruskiego 
Związku Studeatów w Wilnie, wydawnictwo stu- 
denckie w języku białoruskim p. t. „Studenckaja 
Dumka". 

— Konf'skata. W dniu wczorajszym, 31.XII, 
odnośne władze adminisfracyjne skonfiskowały 
białoruską jednodniówkę świąteczną p. t. „Nowo- 
godnaja Praca", za umieszczenie artykułów o treś- 
ci kolidującej z Kodeksem Karnym. 

Z_POLICJI. 

— Specjalne wynagrodzenie dla policjan. 
tów. Na mocy decyzji odnośnych władz central- 
nych wszyscy niżsi funkcjonarjusze policji pań- 
stwowej, którzy z tytułu swoich obowiązków peł- 
nią służbę ponad ustaloną ilość godzin otrzymają 
specjalne wynagrodzenie za pracę w godzinach 
dodatkowych. | (5). 

— Inspekcja komisarjatów p. p. Onegdaj 
komendant policji wileńskiej nadkomisarz Resz- 
czyński przeprowadził szczegółową inspekcję: 
wszystkich komisarjatów policji państwow ej so 
żonych na terenie m. Wilna. (S). 

-, 

Z KOLEI. 

— Wyjazd do Warszawy prezesa Wileńsk, 
Dyrekcji Kolejowej. W dniu 2 stycznia r. b. pre- 
zes Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej inż, Staszewski 
wyjeżdża do Warszawy, gdzie weźmie udział w 
konferencji prezesów poszczególnych dyrekcyj 
kolejowych. (s) 

2 ZWIĄŁ. | STOWARZ. 

— Powstanie T-wa Filozoficznego. a się 
wake. z inicjatywy profesorów U. S$. B. 
p. p. Tadeusza Czeżowskiego, Marjana Massoniusa 
i Jerzego Lande, wkrótce ma powstać w Wilnie 
Towarzystwo Filozoficzne. 

-wo to będzie miało na celu: popieranie 
pracy naukowej w zakresie nauk filozoficznych i 
szerzenie wiedzy filozoficznej, 

Dla osiągnięcia tych celów będą urządzane: 
8 wspólne roztrząsanie zagadnień filozoficznych, 
b) odczyty. Pozatem T-wo zajmie się gromacze- 
niem środków naukowych. (S) 

LITEWSKA. 

— Zwolnienie ks. M'chajły. W tych dniach 
z polecenia władz prokuratorskich zwolniony zo-, 
stał z więzienia Łukiskiego ks. Michajło, areszto- 
wany podczas akcji retorsyjnej ze strony Polski. 

ZABAWY. 

— „Bal Morski*. Ostatnie zebranie komi- 
tetu organizacyjnego pań gospodyń „Balu Mor- 
skiego" odbędzie się we wtorek dnia 3 stycznia 
928 r. o godz. 18.ej w gmachu RE” Okrę- 

gu Szkolnego w Wilnie, ul. Wolana 10. Zarząd 
prosi o jaknajliczniejsze punktualne przybycie.   

  

Z FOGRANICZA. | 

— Przyłapanie przemytników. Onegdaj w — 
okolicach Oran placówka KOP-u przyłapała dwóch | 
Ereegy taikos, SORY, usiłowali przemycić z Litwy, | 
z Ay większą ilość tytoniu, sacharyny i ga- 
anterji. ważę ы 

Aresztowani przemytnicy odstawieni zostali 
do dyspozycji najbliższych władz administracyjnych. 

RÓŻNE. — 
-  — Plaga wilków. Jak już kilkakrotnie po- 

dawaliśmy w roku bieżącym skutkiem częstych 
zamieci śnieżnych i silnej fali mrozów, jaka na- 
wiedziła Kresy Wschodnie w całym szeregu miej- | 
scowości położonych na pograniczu w s 
dotychczas nienotowany rozmaożyła się liczba R 
wilków, którzy chodząc całemi stadami b. powaž- 
nie zagrażają miejscowej ludności i wyrządzają jej 
niezliczone szkody w postaci porywanego inwen- | 
tarza żywego, Ostatnio w okolicach Nowojelni | 
stado wilków rozzuchwalone bezkarnością napadło | 
na przechodzącą w pobliżu wsi kobietę. Na po- 
moc napastowanej pośpieszyło dwóch żołnierzy k SY 
K. O P-u, Dzieki energicznej akcji wartowniczej | 
żołnierzy dwóch wilków zostało zabitych reszta 
cofnęła się do pobliskich lasów. 3 

Podobny fakt miał miejsce również i koło 
Wołkowyska, gdzie stado wilków napadło na sa- 
motnie przechodzącego człowieka i dotychczas | 
nieustalonym nazwisku. Pomimo uporczywej obro- | 
ny został On rozszarpany, a następnie pożarty 
przez wilków. ч 

Wobec powyższych faktów odnośne wladze || 
trona łącznie z wojskowością zamierzają w naj- | 
liższym czasie zorganizować na szerszą skalę | 

obławę na wilków. Šo 
h— Księga Pamiątkowa b. wychowańców | 

gima. i szk. realnej w Warszawie. OstatniZjazd | 
z dnia 30 października r. b. wychowańców b. | 
gimnazjum i szkoły realnej w Warszawie, posta- | 
nowił wydać Księgę Pamiątkową, w której znaleźć 
się ma obszerna monografja o tych szkołach po- 
cząwszy od jej powstania (1842) aż do roku zam- 
knięcia (1915), a poza tem szereg wspomnień wy- 
chowańców za ten okres czasu. S 

Komitet Redakcyjay jaki został wybrany na | 
tym Zjeździe, zwraca się do wszystkich wycho- 
wańców tak b. gimnazjum jak i szkoły realnej o 
łaskawe nadsyłanie wszelkich materjałów tyczą+ | 
cych się tych szkół, a edewszystkiem swoich 
wspomnień osobistych z lat szkolnych, oraz foto- 
grafji. 3 . 

Komitet Redakcyjny największy nacisk kła- 
dzie na pozyskanie materjałów omawiających pra= 
cę w związkach konspiracyjnych, oraz w walce o 
szkołę o J * 

Wszystkie materjały należy skierowywać na 
ręce sekretarza Komitetu Redakcyjnego kol: Zyg- 
munta Łazarskiego (Złota 7—9, tel. 34-47). 

   

  

Teatr i muzyka. 
— „Reduta* na Pohulance. Niedziela o : 

stycznia 1928 r. o godz. ló-ej, przedstawienie dla 
dzieci po cenach zniżonych „Noc św. Mikołaja”, 
baśń w pięciu odsłonach M. Szukiewicza. | 

O godz. 20-ej „Betlejem Ostrobramskie* w 
3-ch sprawach T. Łopalewskiego. к 

-— Poniedziatek 2-g0 stycznia 1928 r. o 042а —^ 
20-ej „Betlejem Ostrobramskie". 

$ — Wtorek 3-go stycznia 1928 r. o godz, 
20-ej „Betlejem Ostrobramskie*. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Widowi- | 
ska noworoczne w Teatrze Polskim, Dziś Teatr | 
Polski daje trzy widowiska: ю ry 

O godz. 3-ej popoł.—dla młodzieży, dzieci, .- 
oraz szerokiej publiczności „Ułani ks. Józefa" — 
Mazura. : оо 

O godz. 6-ej popoł. „Dom warjatów* — 
Laufsa, na ra publiczność bawi się wybornie, 

Q godz. 8 m. 30 wiecz. powtórzenie Wie- 
czoru Sylwestrowego. W programie: krotochwila 
Thomasa Brandona „Ciotka Karola*, oraz doda- | 
tek sylwestrowy (humor, taniec, piosenka, oraz | 
produkcje zespołu baletowego p. Rejzerówny). || 

1 sądów. ° 

Komuniści przed sądem. : ‚ 

Onegdaj prawie jednocześnie toczyły się w 
Baranowiczach, Wołkowysku i Grodnie trzy pro- 
cesy komunistyczne. № 

W Baranowiczach na sesji nowogródzkiego | 
Sądu Okręgowego rozpatrywano sprawę 7 komu- | 
nistów, członków okręgowego komitetu K. P. Z” B., 
oskarżonych z art. 102 K. K. Sąd wyniósł wyrok, | 
sk»zujący: A. Dajana na 6 lat ciężkiego więzienia, 
Rejze Gurwicza na 6 lat, W. Aronsona na 6 lat, 
N. Cykorna na 4 lata, M.Litwaka na 2 lata, Sonię 
Szarnik na 2 lata i Chana Brewda na 1 rok. E 

W Wołkowysku stanęło przed sądem 4 ko. | 
munistów, z których dwóch zostało skazanych na > 
4 lata i dwóch na 3 lata domu poprawy. R: 

wa 
członek 

У 

    

W Grodnie rozpatrywano sprawę 
Strenki z art. 102 K. K.; Wasyl Strenka, 
„K. P. Z. B. i sekretarz komitetu okręgowego Zw. | 
Młodzieży Komunistycznej w Grodnie, 
został na 3 lata domu poprawy. 

Ofiary. 
Zamiast powinszowań noworocznych 10 zł. 

dla dwojga staruszków z Litwy od F. Świderskiego. | 
Z powodu zgonu Ś. p. ojca towarzysza 

Pławskiego Stanisława — Wileński Robotniczy Ko- 
mitet Okręgowy ZE S. wyrażą swe bokie | 
współczucie i zamiast wieńca składa 30 złotych | 
do Tewarzystwa Uniwersytetu Robotniczego — na KA 

azany Е 

biedne dzieci. 

Lada a И ООО ЬАВЕ 33 
Min. Miedziński wystąpił z „Wyzwolenia*. > 
WARSZAWA, 31.XII (Pat.). 31 K ) щ':шіпі': 1927 |. 

oku p. Miedziński, minister Poczt i elegratów, | o swojem wystąpieniu z tego stronnictwa. 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

zawiadomił zżrząd główny P. 5. L. Wyzwolenia „* 

"Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846, 

E
E
E
 

E
E
E
 
C
E
E
   W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 

zębów 10—11; 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. 
o S o o S o o Oo S KOI S Oo O O O OO 

HALLO!! RADJO!! 
Patefony, gramofony oraz płyty gramof. i patef., 
jakoteż skrzypce, bałałajki, gitary i mandoliny, 
lustra, zabawki dla dzieci i różne artykuły spor- 

towe. Maszyny do szycia. 

POLECA 

„UNIWERSAL* 
WIELKA 21. 

WIELKI WYBÓRI DOGODNE WARUNKI. j 
EDC ACE) 

6168 

— 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. * skórne i weneryczne od 2—21/a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2!A, 3 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny . 2 ' Leczenie promieniami, totografowanie, przeswietlanie. Diatermia. K k Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, WZ = 

  

DR. 

‚ м! 
—T 21502 

"KIESZONKOWY. «e 

KALGHDARZYK INFORMATOR 
na rok 1928. 

      

      

   

  

były majster firmy 

Pawel Bu- 
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E
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E
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" ż % Rocznik IV. Cena 40 gr. Zawiera wszelkie adre- uprasza łaskawą klijentelę zwracać się tylko a 0 
sy władz i instytucyj rządowych. Taryfy opłat ul. Mickiewicza 4, filja zlikwi stemplowej, pocztowej, Rozklad jaziy | et я Poleca zegarki najlepszych fabryk 1 Ко — ‚иксй Żądać wszędzie.    oraz wykonywa reperacje zegarków i biżuterji Wyd. Biura Reklamowego St. Grabowskiego. 

6216-1 CTDSTOSTD     
  

 



KURIE R VILĖM S JŲ 

  

  

Od d. 31 grudnia do 5 stycznia 1928 r. wl. będzie wyświetlany morumentalny film: Tereny leśne 

Miejski Kinematograf 
Niniejszym mamy zaszczyt zakomunikowzć Szan. Klijenteli, iż 

  

s s („WIELKA PARADA"), dramat w i4-tu. aktach. |. : ) - 

 Kulturalno-Ūšwiatowy Parada Śmierci Grgnsine zdjęci: : wojny światowej — jako pro- | lowanf:, przestrzeni dowol- : wyłączna sprzedaż na Wileńszczyznę 
paganda pokoju. W rolach głównych JOHN GILBERT i RENEE ADOREE. Reży- | pej do 2000 ha sprzedamy i tó d z h : 

“ SALA MIEJSKA ser King Vidor. Orkiestra pod dyrekcią p. W. Sode S > na bardzo dogodnych  wa- nstrumentow geodezyjnyc naszej fabryki 

; ? certy radjo. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów o godz. 4. ena bilet w; | runkach z rozterminowa ь wie Teodolit6w, Niwelatorėw Astrolabij i t 

! 
Ja rogram: z niem zap aty. a mianowicie еосо , e i « p. 

(ul. Ostrobramska 5) parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Księżna Gdańska". wileńskie Biūro Solakcwylisdj żżnżosi rne kitsch 

а 4 : i stki 2 ! i Komisowo- Handlowe “ 

Kino-Teatr ż DZIŚ Szłagier seżonu! Wszystkich wzruszy, zabawi, zachwyci | ana 

żni Pikantny, ognisty jak czar- | Mickiewicza 21, 6284.0 | | ‚ 10- 

с "Б…п„ Ksiežniczka Czardaszka Gas, ipajsjay įsk vale e aka ka ul. Dominikańska 17, tel. 10-58. 

: musujący jak szampan, film na tle słynnej operetki Kalmana. W roli tytułowej cza- ) 99 az Е : j 

| A rodziejsko piękna LJANA HAID i bożyszcze kobict Oskar MARJON. Nadzwyczajną _ Wilno, ul. św. Jańska 8. do której prosimy zwracać 'się z łask. zamówieniami. 

ul. Wiłeńska 38. wystaw:! Rekord powodzeni:! Seansy o godr. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz. _ 6333 ANY ANTYKI a Z powsžaniem GUSTAV HEYDE, Drezno. 

  

  

„E е we kwity i rozmaite rzeczy. 

› О ВЕНЕ T TRS Szaciinek rzeczy bezpłatnie. Dia 
kupna rzeczy wyjeżdżam na 

: : 2 WIELKA Db i ripcję. Žawiadamiač list. „OPTYFOT“, | „g | Ei 6150-25 

ZAKŁAD OPTYCZNO OKULISTYCZNY. 
Najstarsza i największa firma na Wileńszczyźnie. 

Właścicjele B-cia Dlkieniccy. 
- Wielki wybór optycznych, fotograficznych przyborów. 

Najlepsze szkła Puńktal - Zeissa*. 

       
        
           

          
   

Terenów 
dla gospodzrstwa rybnego 

poszukujemy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo: Handiowe 
Mickiewicza 21. 6288-0 

  

  

! M Л r 

WIELKI WYBOR ` . №| РЕУМЕЛОКАТУ i . * 

кАВ]ОЗР!ПЭТШ i odbiorników od -detektorowych do „wielo- E GOTÓWKI Powołującsię na powyższy okólnik firmy GUSTAV HEYDE, Drezno, Tw. 

lampowych. UWAGA! Amatorzy, kupujący kompietay radjosprzęt £ załatwia mamy zaszczyt zawiadomić s aszych Szan. Klijentów, że przyjęliśmy do 

korzystają z naszych anten, bateryj, lamp i głośników dla wypróbo: B Wileńskie Biuro wyłącznej sprzedaży na Wileńszczyznę instrumentów geodezyjnych   wania swoich odbiorników i jednocześnie otrzymują porady od iniy 

niera specjalisty. 6232-5 

    

   

„Komisowo-Handlowe - : 4 
ickiewicza 21. 6286-0 pierwszorzędnej fabryki il SI | || GI [ [ DREZNO. x 

: , į 

Adwokat a mianowicie Teodolitów, Niwelatorów, Astrolabij i inne, wobec | 

czego upras:amy Szanowną Klijentelę, o łaskawe zwracanie się do nas || 2 

   

    

  Sklady Elektro c? Radjotechniczne Z Małopolski z obstalunkami. Dłogoletnia egzystencja naszej firmy zapewnia, że zamó- | ‚ 

‚ ‚ ‚ młcdy, posiadający x wienia będą wykonane ku Ich zadowoleniu. IN Z powažaniem у 

‚ 
R B « AE A 17, 

„DZWON węzeł wępólnik w a gz KOCH 
jako 
do poważnej kancelarji 

adwokackiej w Wilnie, lub Pow 
kto iek h miast AM 

3 ma prowiacii zgłoszenia © Najlepszy, bo kulturalny, modny, tani pedarunek 
do Administracji „Kurjera Q z 

SLACKADODLODKADOCOIMO DX CKE 

  

Firma egzystuje od r. 1908. Wilno, Wiłeńska 21, Tel. 655. 
Zawsze na składzie: Detektorki i odbiorniki lampowe 

po cenach fabrycznych. 

Słuchawki różnych fabryk krajow. i zagran, 

: po cenie od zł. 12.50. 
Sprzęt radjowy i elektryczny po cenach konkurencyjnych. 

Wszystko na raty i za gotówkę. 
Prosimy o przekonanie się. | 

|GDWSDKGONWGOWGOWTOO 

„WY KZI астча 

sło 3 66 odznaczone zostało na ostat- 
ślinne „AMADA nich 3 wystawach: w Pozna- | 

niu Gdańsku i Każow'cach ZŁOTYMI MEDALAMI. 

    

Vadis git: | na gwiazdkę +» Radjo-aparat 
SE firmy „ELEKTRIT Ра ее 

Pianina Aparaty detektorowe i lampowe (20 8 lamp) o niezwykle dalekim zasięgu 

do wynajęcia. Reperacja i |) i czystej, przyjemnej audycji, wyróżnione na wystawach w Polsce, Francji 

į strojenie. Ul. Mickiewicza i Włoszech. Bardzo dogodne warunki spłaty. 

  

KS
AK
EJ
KE
JE
EJ
KO
JK
EJ
KE
JK
OZ
KE
IK
OJ
KO
JC
OJ
CO
JK
OJ
EO
JC
TA
 

     
      

6061-4 
24—9, Estko. 5922 Składy wyrobów: Głębokie—Zamkowa 29. Liia—Suwalska 65, Baranowieze—Szeptyckie- 

EZ PL -— — Т 0--33, Nowogrodek=Korėlicka 4 Woikowysk—Zamkowa 9. 5807-0 

(imnazalny _ УОВ Т —— ni Bi, INSTITUT de BEAUTĖ R ABJOAMATORZYI | 
zezwoleniem nauczania, 

ominia n Masaż twarzy Usuwanie zmarszczek. Leczenie ч 

poszukuje posady wad cery. Elektryzacja. Przyjmuje od9—2 pp. 6324 Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, najtaniej i najuprzejmiej @ 

: obsłuży was 5 
|| (8—12 godzin tygodniowo). * 

ks
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| Dr. Rudó:fer, Wielka Pohu- : 8 A A 

ата знар _ ю ТАМСЕ Karnawalowe!!! į „Wilenska Pomoc Szkolna“, Dziai Radjo, 
: 4 . Black-Bottom, Blues, -Sharieston, Tango ‹ ! Wilno, Wileńska 38, tel. 941. а 6336-1 

ЪШШШ“' partie! wyucza w najkrótszym czasie P. BOROWSKI, ; е i CABOCODIDCOZYCIZYE 

M ul. Mickiewicza 22, m. 45. . Kurs rozpoczyna się w po- ; 

z dokumentami i wekslem, niedziałek 2-go stycznia © godz. 6 ej wiecz. Opłata opałowy Dom dochod > @. 

podpisanym przez Tecdo- 10 zł. za kurs, Mazur- 3 go stycznia o g. Tejw. 630 1 kowalski В Owy 

ra Jacewskiego i Anielę 
w 03 S OE ` 

Mackiewiczową. — Zwrócić: а z dostawą od 1 tonny w zamknietych plombowanyc my za 11000 dolarów, | 

a iai Nara e { :‘1; : ПШ" I || (WĘ wozach. Ceny najniższe. | || w WY 

agrodzeni złotych. Ё ' Komisowo-Handlowe 
ywa 

ka Nr. 3, m. 6, ! © 

- е M. DEULL, a IL : п‹'›ззі Mickiewicza 21. 6281 

„20 doiou u (m wyrabiane przez -wieśniaczki na podstawie gzzzmcamunzan ZDBKEODADO R Od r. 1843 istnieje 

wy. oprócz tego, z sutere- wiekowej tradycji, oryginalne o wielkiej roz- Kapelusze damskie i męskie Wil nki 

wileń ie Biu mpitości 1 bogactwie ornamentów geomet- czyści, farbuje i przerabia wed'ug najnowszych fasonów i e n 

Boca śe rycznych w barwach spokojne i harmonijne, specjalna pracownia kapeluszy UL. TATARSKA 20_  « 

Mickiewicza 21. 6326.1 | nadają się znakomicie do dekoracji mieszkań L ŁAM i SYN > MEBLE rk   

  

      
- współczesnych, każda tkanina jest oryginal- 

a 27. — 6334 12 mieszkania nem dziełem sztuki ludowej prawie zawsze WIELKA 52 

„8 B i unikatem. | obok kościoła św. Kazimierza. 

Na Antokolu, przy przy- | Jedyne źródło nabycia w spółdzielni В ооностосоотиюсосссо оооооотя НЕКо-ктх - Zegarmistrz M. Wyszomirski P ala SAK | BAZAR Zamkowa 8. 
; : 

byly pracownik f-my A.Rydlewski, OSTROBRAMSKA 13 słonecznych pokoi z kuch- 
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