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Za i przeciw. 
Bolszewicy w Genewie. 

Bolszewicy znowu są w Genewie. Z po- 
czątku przyjechał ich kwatermistrz, pan Sza- 
piro, który obejrzał wszystkie hotele, gdzie 
usłyszał: «Wszystkie pokoję zajęte», aż wte- 
szcie hotel de la Paix zgodził się ua przy- 
jęcie bolszewickich gości. Cała służba w ho- 
telu de la Paix poddana została surowej 
kontroli, która to konirola zbadała, czy per* 
sonel jest dostatecznie antyboiszewicki, w 
tym sensie, że się nie podda  propa- 
gandzie komunistycznej, względnie nie pizyj- 
mie oferty współpracy z komunistami, a tak- 
że, Czy nie jest zanadto antybolszewicki, 
więc naprzykład, czy nie zechce strzelać do 
delegatów sowieckich na korytarzach hotelu. 
Nastrój bowiem w Genewie budzi i takie 
obawy wśród miejscowej policji. Grupa 
Szwajcarów, którzy byli obecni w Rosji 
podczas rewolucji, wydała nawet odezwę, że 

z bolszewikami postąpić należy tak właśnie, 
jak bolszewicy postępowali u siebie z oby* 
watelarni szwajcarskimi, naprzykład mordu- 
jąc sekretarza poselstwa szwajcarskiego. Ga: 
zety genewskie 1ównież w sposób mąło go- 
ścinny powitały przyjazd delegacji, zamie- 
szczeniem rezolucji Ligi Obera, uznającej 
bolszewizm za swego rodzaju przestępstwo 
kryminalne i « d. Delegaci bolszewiccy są 
wyelegant>wani bez zarzutu, a panie Finkel- 
Sztejn i Łunaczarska ubrane w kos.towne 
futra. Kwatermistrz tego towarzystwa, pan 
Szapiro, zaszedł nawet w Genewie do cer- 
kwi prawosławnej i tiafił właśnie na chwiię, 
kiedy odprawiający. modły pop, modlił się 
o zdrowie cesarzowej wdowy. 

Jak się robi zbliżenie kultu- 
ralne? 

Poseł sowiecki w Warszawie p. 

Bogomelow, na ostatniem przyjęciu 

dla prasy urzączonem z powodu pod- 

pisania układu e zwrocie mienia kule 
turalnego Polsce na podstawie trakta- 

tu Ryskiego, sprawił zebranym miłą 
niespodziankę  Odczytawszy swoje 

przemówienie po polsku. W przemó- 

wieniu znalazła się cytata z Mickie- 
wicza oraz wiele sympatycznych słów 
па temat potrzeby kulturalnego zbli- 
żenia pemiędzy Polską a Związkiem 
Sowietów, do czego w niemałym stop- 
miu mcże się przyczynić prasa. 

Należałoby przypuszczać, #2 po 
rem oświadczeniu p. Bogomołowa tom 
prasy sowieckiej ulegnie zasadniczej 
zmianie, że nie spotkamy tam więcej 

ordynarnych napaści i miczem nie u- 

zasadnionych oskarżeń, że w prasie 
sowieckiej czytać będzie można nie 
powykoszlawione informacje o Poisce 
jako o psństwie, gdzie zbrednia jest 

prawem, i t. p. Stało się jednak ©od- 
wrotnie. Jakby dla ilustracji przemó- 

mienia p. Brgomałowa, dla podkre- 
ślenia jakie są różnice pomiędzy tern 

co się mówi a jem co się piszE i 

myśli, równo w parę Gni w oficjalnej 

prasie sowieckiej—trzeba to podkre- 

Ślić—rozpętała się niesłychanie hała- 

śliwa antypolska kampanja z powodu 
rzekomego przygotowania zamachu 
zbrojuego na Litwę. Trudno pizy- 
puszczać aby oficjalne organa praso* 

we Związku Sowietów nie były w 

kontakcie z Swym przedstawiciel- 

stwem zagranicą. Widocznie taka już 

jest metoda prowadząca do „kulturał- 
nego zbliżenia” 

Jak celowo prowadzona jest kam- 
panja antypolska w prasie sowieckiej 

wskazują ukazujące się od czasu do 

czasu feljeteny korespondenta zagra« 
nicznego „Prawdy* Kelcowa o Polsce 
i stosunkach w Polsce. Feljetony te 

stanowią jeden zbiór bredni, kłamstw 

notabene skonstruowanych tak nieu- 

dolnie że doprawdy mie warte ich 
przytaczać. Trzeba tylko stwierdzić 

jeszcze raz że kardynalną zasadą dla 
wszelkich stosunków jest prawo wza- 

jemności. Tylko na tej zasadzie epar- 
te może być wszelkie zbliżenie i po- 

rozumienie. Żadne najbardziej sympa- 
tyczne przemówienia p. Bogomołowa 
o ile im będzie, towarzyszył akampa- 

+ njament antypolskiej kampanji praso- 
wej sprawy zbliżenia naprzód nie po- 

suną, Niewarto tracić słów. 

Wybory 26-go"lutego 1927 r. 

Dekret Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej o wyznaczeniu terminu wyborów jeszcze 
nie żostaż opublikowany. W myśl ordynacji 

wyborczej Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

wyznacza termin wyborów najpóźniej w 

tydzień po wygaśnięciu mandatów do ciał 

ustawodawczych, a więc w danym wypad- 

ku dekret o wyborach powinien być ogło* 

szony w Dziensniku Ustaw najpóżniej w 

poniedziałek. Tak zdaje się 1 będzie. Ogło- 

szenie dekretu w Ostatnim dniu wytworzyło 

atmosferę, w której powstały pogłoski jako- 
by rząd zrezygnował Z myśli przepro- 

wadzenia wyborów, pogłoski te jak za- 

pewniają w kołach zbliżonych do rzą- 

du są pozbawione cażkowicie podstawy. Na 
to, że wybory odbędą się w terminie prze» 

pisznym 26-g0 Iuiego 1928 r. wskazują ro2- 

poczęte już przygotowania przez władze ad- 
ministrącyjne pierwszej instancji. 

Ś. pi Stanisław Przybyszewski — 
a Kościól katolicki. 

Ś. p. Stanisław Przybyszewski złożył po 
spowiedzi 1 Komunji św: w roku ubiegłym 

nastęujące oświadczenie. * 
«Oświadczam, że w wierze katolickiej, 

w której się urodziłem, chcę żyć i umrzeć, 

Za wszystkie wykroczenia przeciwko zasa* 

dom tej wiary. serdecznie żiłnję i pragnę 

wszystko naprawić. Jak najgłębiej i jąk naj- 

szczerzej Kościołowi katolicziemu  odda- 

my Stanisław Przybyszewski. Warszawa, 

20.X.,26> 

W zprzedze:     ) 

premier Voliemaras 0 sytūncji 
Premjer litewski Woldemaras przyjął przedstawiciela dziennika „Dzu- 

tsche Allgemeine Ztg”, któremu udzielił  ebszernego wywiadu w sprawie 

zatargu polsko-litewskiego. Zdaniem p. Woldemarasa problem polsko-Jitew- 

ski jest tak skomplikowany, że można myśl.ć tylko © pewolaem i stop- 

niowem jego rozwiązywaniu. Rząd litewski jest getów do omówienia tego 

problemu na międzynarodowej konferencji, w kiórej wzięliby udział przed- 

stawiciele wszystkich mocarstw zainteresowanych w rozwiązaniu tej kwestji 

Obok Litwy i Polski do takich mocarstw należą w pierwszej linji Niemcy 

i Rosja Sowiecka. Narazie byłoby r»eczą trudną — eświadczył Woldema- 

maras — zwoływać tego rodzaju konferencje, ponieważ zerwanie stosun* 

ków dyplomatycznych między Auglją a Sowietami nie pozwala na wzięcie 

udziału w takiej konferencji cbu tym państwom. Z drugi:j zaś strony jest 

rzeczą trudną szukać rozwiązania tej sprawy w Lidze Narodów, ponieważ 

Unja sowiecka dotychczas nie jest członkiem Ligi 
Inicjatywa de rozwiązania kenflikiu na takiej drodze dyplomatycznej 

musiałaby jednak wyjść od Polski, ponieważ Liiwa znajduje się obecnie 

w położeniu państwa, którego prawa zostały przez Pelskę naruszone. 

Jeżeli chodzi o wyjaśnienie źrócła konfliktu polsko-litewskiego to, oświad- 

c»ył Woldemaras, należy cofnąć się do programu wskrzeszenia dawnej 

Polski w granicach reku 1772, który to program kołacze się po głowach 

kierowniczych polityków polskich. Pregram ten reprezentował także 

w pewnym czasie i p. Piłsndski, który dążył do połączenia Litwy z Polską. 

Obtcnie Polska jednak nie ma żadnych granic politycznych, lecz tylko 

polityczne problematy, Korytarze na Wschodzie i Zachodzie są god wzglę- 

dem politycznym i gospodarczym nie de utrzymania i stąd rozwija się 

заша przez sią myśl zaokrąglenia polskiego stanu posiadania, który w myśl 

życzeń polskich powiaien objąć także Prusy Wschodnie. Ideę tę wygłaszał 

p. Piłsudski już w roku 1905 w Krakowie. 
W dzlszym cągu Woldemaras oświadczył, że warunkiem wstępnym 

wszelkisgo traktatowego załatwienia kwestji między Pelską a Litwą musi być 

zaprzestanie prześladowania Litwinów ma terytorjach Pelski. Podkreślanie 

ze strony polskłej, że Litwa czuje się w dalszym ciągu w stanie wejny z 

Polską i że to właśnie jest źródłem wszelkiego niepokoju jest, zdaniem 

Wełldemarasa, tylke grą słów, ponieważ istnieją traktowe podstawy między 

obu państwami, w myśl których oba rządy zobowiązały się do nierealizo- 

wania swoich rzekome uprawnionych żądań za pomocą siły zbrojnej. 

W poprzednim miesiącu szerzyły się pogłoski, że Polska pragnis с° 

balić rząd litewski w drodze zamachu stanu przy pomocy Siły zbrojnej. 

Zdaniem kół litewskich, pogłoski te i w tej formie nie są prawdziwe, ponie- 

waż plan Polski zmierza do tego, aby Litwę rozdzielić wewnętrznie, a przede- 

wszystk em poszczególne części агаар litewskiej zwrócić przeciwko sobie, 

aby w ten sposób uzyskać pretekst do obalenia rządu. Przedewszystkim 

polska praza pracowała nad tem, rzucając ustawicznie na różnych wysokich 

oficerów litewskich podejrzenia, że pozostają w kontakcie z Piłsudskim. 

Woldemaras w dałszym ciągu swego wywiadu zarzucił prasie pel- 

skiej, że rozszerzała tendencyjne pogłoski, które poparte były nawet przez 

wynurzenia polskich osobistości oficjalnych, a które zapewiadały, że jesz- 

cze przed Zgromadzeniem Rady Ligi Narodów obecny rząd na Litwie zo” 

stanie obalony. Polacy omylili się pad tym względem oświadczył Wolde- 

maras, a fakt, że on, jako premier, mógł cbzccie opuścić Kowno i udać 

się do Genewy jest nejlepszym dowodem, że rząd litewski w Kownie 

czuje się dostztecznie silny i zdelnym do opanowania sytuacji. Emigracja 

Jtewska w Polsce edegrywa, zdaniem Woldemarasz, drugorzędną tylko 

rolę w konflikcie połsko-liiewskim. Jest to zresztą błędem, oświadczył 

Woldemaras, mówić o jakiejś emigracji litawskiej, gdyż ci, których się na- 

zywa emigrentami są tylko zamachowcarł, którzy uciekli zagranicz na 

pewien czas, aby unikrąć zastosowania do nich prawa litewskiego. Cho- 

dzi tu najwyżej © kilkuset Litwinów, ktćrzy w kraju mają bardzo niewielu 

zwslenników. 
Następnie Woldemaras zarzucił ponownie prasie polskiej szerzenie 

nieprawdziwych pogłose” o sytuacii na Litwie, przytaczając jaka przykład 

wiademość 6 internowaniu 28 polskich nauczycieli. Wiadomość ta, pod- 

kreśla Woldemaras, była fałszywa, jak i wiele innych i miała tylke na 

celu stworzenie pretekstu dla rzącu polskiego do prześladowania żywiołu 

litewskiego w Polsce. 
Sytuację gospodarczą Litwy Woldemaras uważa za pomyślną obe- 

tnie i twierdzi że istnieje nadzieja dalszej poprawy, jeżeli tylko Polska 

przez swoje zachowanie się nie będzie podtrzymywała niepokcju. Roko- 

wania handlowe z Niemcatni, które miały się rozpocząć w początkach 

listopada musiały być odroczone tylko z powodu konfliktu, polsko-litew- 

skiego. Premjer litewski wyraził nadzieję, że rokowania te podjęte zosta- 

ną na początku roku przysziego. 
W końcu Woldemaras zapewnił kategorycznie, że ani jeden żołnierz 

na Litwie nie został zmobilizawany i wyraził tylko żal, że nie wie, czy 

możnaby to samo powiedzieć o Polsce. 

Niemieecy korespondenci na pograniczu Litwy 
BERLIN 3.XI PAT. Korespondent specialny <Berliner Tageblatt» który 

udał się na pogranicze polsko-litewskie nadesłał obszerną depeszę, stwierdza” 

jacą, że na pograniczu polskiem nje dostrzega jeszcze żadnych przygotowań wo- 

jennych. Granica po stronie polskiej sprawia całkowicie pokojowe wrażenie 

z wyjątkiem tylko zamknięcia komunikacji. Ochrona granicy po stronie polskiej 

sprawowana jest przez regularrą straż graniczną, która podiega nie ministrowi 

wojny, lecz ministrowi spraw wewnętrzych. Na granicy polskiej nie widać żad- 

nych, nawet najbardziej prymitywnych umocnień, okopów, ani zasieków dru- 

cianych. Nie widać nawet posterunków. Straż ochrony pogranicznej przeprowa: 

dza tylko służbę patrolową 
Na większych odległościach sż do Wiina, korespsndent specjalny nie do! 

strzegł żadnego wojska regularnego. Stwierdza on. że w ostatnich Czasach nie 

zdarzyło się na granicy nic nadzwyczajnego, po za drobnemi utarczkami z prze: 

mytnikami. Pozatem zaś dezerterzy przechodzą przez granicę do Polski. W 

ostatnich dniach korespeadent pewnego dziennika królewieckiego, «tóry posia- 

dał wizę litewską pragnął z Wiina przedostać się na Litw. Kowieńską. Rząd 

litewski jednak i straż pograniczna nie dozwoliły mn na wyjazd do Kowna od 

strony Wilna, pomimo posiadania wizy litewskiej i odstawiły dziennikarza nie- 

mieckiego z powrotem do granicy polażiej 

(ATSITIKTINIS T TINA ATS ANET 

Rozpoczęcie pertraktacyj O traktat handlowy 
z Niemcami. 

WARSZAWA, 3 XI. (tel. wł. Słowa) Dziś toczyły sięgpod prze- 

wodnictwem mn. Twardowskiego i min. Hermera wstępne 

rozmowy, które miały na celu ustalenie zasad, na których miały 
być prójęte rokowania handlowe. Zasady te były już w swoim 
czasie ustaone pomiędzy min. Stresemannem a dyrektorem 
jackowskim, jednakże obecnie przewodniczący obu deltgacyj 
muszą omówić szereg odchyień i zasad wytycznych, któremi będą 
eię kierowali przy dalszych rokowaniach. Znalezienie  wspónej 
piatformy rokowań specjalnie ważną ale nenaeży Z tego powodu 

oczekiwać jakichkolwiek opóźneń w toku pertraktacyj. Należy 
przypuszczać, że w poniedziałek a najdalej w nadchodzący wtorek 

rozmowy wstępne zostaną ukończone i rozpoczną się prace w ko- 

misjach. 

Wyjazd Marszałka Piłsudskiego do Genewy . 
WARSZAWA, 3XII. (żel. wł, Słowa) Wyjazd Marszałka Pilsudsk.e- 

go do Genewy został już defnitywnie zadecydowany. Dzień 
odjazdu, który nastąpi w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, 

będzie ustaiony dop ero po wprowadzeniu koniliktu poisko-l tew- 

skiego na porządek dzienny Rady Ligi Narodów, o czem: min. 

Zaleski zawiadomi telegr:ficzn.e. 
Marszłkowi Piłsudskiemu będą towarzyszyli pplk. Beck i plk. 

Wieniawa-Dlugoszewsii.   

aa posiowa nistesena ryti Nam. 
Redstcja rzkapieów niewazadwiowywh uje XWrRCR. 
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W Kownie przed decyzją. 
O sytuacji wytworzonej dziś w 

Kownie, sytuacji przejściowej, której 

kreszm mają być obrady w Genewie, 

nadchodzą tysiące wiadomości spraw* 

dzenych i niesprawdzenych, plotek, 

pogłosek, i t. d. Nic w tem  dziwne« 

go niema. T. zw. „kwestja litewska” 

stała się znów kulminacyjaym punktem 

zainteresowania całej Europy. 

Narazie ustalić możemy tylko fakty 

następujące: Rząd Voldemarasa nie 

został zewnętrznie zachwiany, nato= 

miast wewnętrznie podkopany pod 

"same fundamenta i wisi, že się tak 

wyrazimy, na wlosku. Stało się to w 

ten sposób: dla ratowania swej у 

tuacji rząd Voldemarasa miał dwie 

drogi — wewnętrzna konsolidacja 

wszysikich partji, t. zn. tautiniaków z 

krikszczonami i laudininkami (socjal 

demokraci wyrzuceni zostali psza 

nawias), albo ustępstwa stronnictwu 

wojskewemu. Premjer Veldemaras, 

który się już był pokłócił z wojsko- 

wymi, oddawna marzył o wielkiej 

koalicji, na czele której mógłby sta- 

nąć. Wyciągnął tedy rękę do opozy- 

cji« Groziło to wybuchem ze strony 

armji. Wybuch ten cczekiwany był 

lada chwila. Tymczasem opozycja, 

która nabrała w ostatnich dniach wiel- 

kiej siły i znaczenia, napierała na 

stworzenie koalicji, niedwuznacznie da 

jąc do zrozumienia poważne konsek* 

wencje, jakis ponosić będzie rząd, 

odrzucając w tak krytycznej chwili 

wyciągniętą do zgody rękę. 

Są pewne wiadomości, że na po- 

stanowienie decydujące rządu wpły: 

nął w danym wypadku nie tyle sam 

Voldemaras, co prezydent Smetona. 

Zważywszy na szali dwa niebezpie- 

czeństwa — jedno, ze strony wojska, 

grożące bezpośrednio, drugie, pośred- 

nio ze strony skonsolidowanych się 

opozycyjnych, wybrano ratunek ko- 

nieczny, tį. pogodzenie z wojskiem i 

ostateczne zerwanie z opozycją. O3- 

tanie dnie przed wyjazdem  Volde- 

marasa do Genewy, cechowała ogól- 

ne demonstracje wojskowe. Prezydent 

Smetona i Voldemaras, pokazywał 

się oficjalnie na banxietach wojsko- 

wych, miał odczyt do oficerów. pize- 

siadywał w oficerskim klubie <Ramo- 

we», deczekał aż go oficzrowie re” 

zerwy obnosili na rękach z okazji 

jakiegoś zjazdu i t. d. Prócz tego po- 

starane się usunąć malkonientów 

wejskowych, wytoczyć niektórym dy- 

scyplinarki, kilku aresztować lub ©- 

desłać na urlop. Postarane się też o 

dziesiątki rezolucji z całego kraju po- 

pierające rząd, a potępiające zbrod- 

nicze knowania opozycji. 

Sam wyjazd Woldemarasa do Gz- 

newy z dworca kowieńskiego, był ol- 

brzymią manifestacją pogodzenia & 

wejskiem. Oddziały wojskowe tworzy- 

ły szpaler. Oficerowie niemal całego 

garnizonu zjawili się na peronie z Ž6- 

nami, W chwili ukazanie się Volde- 

marasa orkiestra zagrała hymn naro- 

dowy, a iurkot odjeżdżającego ре- 

ciągu zagiuszyło potężne „Valio*! 

Te manifestacje uczyniono wszela« 

ko mis dla osoby odjeżdłającego pre- 

mjera. Jego niekonsekwznina polityka, 

dążąca w zasadzie do mawrolu Litwy 

„na stara tory”, jak już o tem pisa- 

liśmy, nie znalazła aprobaty wśtód 

sfer rządząco - wojskowych. Była to 

manifestacja raczej zwycięstwa tych 

sfer. Słusznie rozumowano, że ustą- 

pienie Voldemarasa w tak krytycznej 

chwili, Voldemarasa, który bądź co- 

bądź reprezentował rząd na zewnątrz, 

oznaczałoby bankructwo tego rządu. 

Zmuszeno go tedy de wyrzeczenia 

się indywidualnych dążeń, które za- 

głuszone zostały bębnami orkiestr 

wojskowych. : 
Voldemaras wyjechal, a rządzi |za* 

miast niego Daukantas. 
Tymczasem opozycja podniosła 

głowę de góry, czując, że strach wy- 
wołany pogłoskami e wojnie z Pol- 

ską przysparza im stronuików. Za- 

patrywania na; obecną sytuację w Kow- 

mie, w niezwykle nerwowem cczeki- 

waniu ma decyzje Ligi Narodów, do“ 

syć trafnie precyzuje organ opozycyj- 
mych „łaudiników* „Lietuvos Žinios“ 

„Dzisiaj niema już nigdzie dwu 
zdań co do naszej sprawy w Gene- 
wie. Zarówno prasa zagraniczna, jak 

i nasz premier powiadają, że w związe 

ku ze skargą, złożoną do Ligi Naro- 

dów na rząd polski, kwestja stosun- 

ków litewsko-poiskich zostanie po- 
stawicna w całej rozciągłości, 

Wskazywana jest (również płasz* 

czyzna, w której kwesija ta będzie 

rozważana i rozstrzygnięta. Mianowi- 
cie, Litwa otrzyma propozycję wzne- 

wienia normalnych stosunków z Polską 
i przy tem bzz zwłoki. 

Żrozumiałem jest, iż podobne żą- 
danie Ligi Narodów, © ile istotnie 

zostanie ono w Gznewie sfermułowa” 
ne, zmusi Litwę do cofajęcia się z tej 

dragi, którą kroczyła ona dotąd, by 

odzyskać swą stolicę. Dregą tą było 

unikanie wszystkiego, co megłoby 

doprowadzić nasz kraj do formainego 
wyrzeczenia się Wilna. ` 

Ob:cnie mówi się już zupełnie po- 
ważnie o ullimatum i pogróżkach 

rozwiązania Polsce rąk względem 

Litwy, w razie, jeżeli w Gznewie nie 

zostanie godpisany układ pokojowy 

z Polską. Taki stan rzeczy określa 

bez żadnych komentarzy międzynaro- 

dowe stanowisko Litwy. W ostatnich 
latach staliśmy się objektem rozmai- 

tych układów. 

Łatwo jest zrozumieć, co do tego 
doprowadziło. Już 25 lutego po wy: 

głoszeniu przez prof. Voideme- 

rasa dekiaracji w Sejmie, wska- 
zywaliśmy, że obietnice, złożone w 

w tej deklaracji pod adresem Polski, 
miegą doprowadzić do zupełnego wy- 
rzeczenia się Wilna. Pa otrzymaniu 

tych obietaic, Polacy czekali przez 
pewien czas od prof. VWaldemarasa 

kroków, wyvikających z jego obiet- 

nic Prasa polska chwaliła realną po- 

litykę nowego premiera i rozważała 

możliwości porozumieniz, 

Tymczasem prof. Voldemaras 
nietyiko nie ro:począł z Polską 

rokowań, lecz rozpoczął wewnątrz 
kr.ju szeroką zkcję pod hasłem 

odzyskania Wilna. Akcja ta była 
zakrojęna na tak wielką skalę, iż w 
Wilnie zaczęto mówić o zbrojnym 

napadzie Litwinów. 

Rząd polski i społeczeństwo uczuły 
się tem podrażnione. Nestąpiły nowe 

prześladowania w okupowanej Litwie. 
W edpowiedzi na te represje rząd 
litev ski przesłał skargę do Ligi Na- 
rodów i w dodatku nie byle jaką, W 
skardze prof. Voldemaras po- 
wrócii w kwestji wileńskiej na tę 
drogę, którą postępoweły uprzed- 

nie rządy. 

Tymczasem litewsko-polskim «roz- 

jemcom» przyszedł z pomocą Plecz- 
kajtis ze swymi stronnikami. We- 

wnętrzne walki w Litwie, wywołane 

ustrojem wprowadzonym w kraju po 

17 grudnia, zostały przeniesione да - 

forum miądzynarodowe w świetle tych 

tarć, nasza sprawa z Polską w Euro- 

pie zaczęła się przedstawiać inaczej 

aniżeli dotąd. W wyniku zagraża Li- 

twie ultimatum Ligi Narodów. 
Jeżeli oczekujemy dziś z niepoko- 

jem sądu w Genewie, w kiórym sta- 

jemy, jako eskarżyciele, to winę tu 
ponosi ta krótkowzroczna poli- 

tyka manewrowania, która wytrą- 
ciła nasze życie z normalnych torów 
i obniżyła naszą powagę w opinii 

międzynarodowej *. 

Tyle «Lietuvos Žinios». Dodač mu 
simy, ;że tej polityce wiecznego ma- 

mewrowania przeciwne były też te 

stsry, które głos decydujący w Kov 

nie mają i które wykazały wielkie z 

tego powodu niezadowolenie tak z 

samego Voldemmarasa jak jego peli- 

tyki, — O ile nam wiadomo, to po- ; 

głoski, które ukazały się w prasie © | 

rzekomym  zatniarze  Voldemarasa 
porozumienia się w Genewie bezpo* | 

średnio z Polską, z tych właśnie 

sfer inspirowane były. m. 

ieńnosrpaltowy na stronie 
u-ch świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc” drożej, Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i iabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr ; 

. RIRŠWIBŽ — ul. Ratuszowa 

RBOWOGRÓDEK — ul. Mieklswicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY —- ui. Wiieńska 28 

Rynek 13 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynsk O 
ŚWIR — uł 3-go Maja 5 ; 

WILEJKA POWIATOW2—ui Miekiewics 24 

Zej i ej 30 gr. Za tekstem 10 grody 

Dalszy ferment w stronni.- 

ctwach ludowych. 
W stronnictwach politycznych od- 

bywa się dalszy ferment, Zarówno w 
P. S. L. Piast jak Wyzwcleniu w 
miarę wchodzenia w okres przygotc= 
weń przedwyborczych ferment wzra» 
sta. Koncepcja bloku wyborczego 
Wyzwolenia z P. P. S. aczkolwiek 
nadal jest aktualna napotyka na w.e- 
le przeszkód. Organizacje lokalne te- 
go stronnictwa są przeciwne bloko- 
waniu się z P. P. $., która prowadzi 
opczycyjną taktykę w stosunku do 
rządu i osoby Marszałka Pilsudskiego 
i skłaniają się do koncepcji utworze- 
nia bloku strennictiw ludowych, kió: 
rych stosunek do rządu byłby wręcz 
odmienny ed tego jaki uprawia P.P.S. 
Podobnie dzieje się i w P.S. L. 
Pieście. Liczba zwelenaikėw posła 
Witosa stale zmniejsza się. Ostatnio 
keło podhaleńskie tego stronnictwa 
powzięło rezelucję, odnoszącą się Z 
całem uznaniem do poczynań rządu 
Marszałka Piłsudskiego i przyrzeka- 
łącą całkowite poparcie. 

Przygotowania przedwyborcze 

WARSZAWA, 3 XII. (żel. wł Słowa) 
Wobec konieczności utworzenia 18000 
komisyj obwodowych wyborczych co 
będzie wymagało zmobilizewania nie 
tylko .osób cywilnych ale także i 
urzędników, Minister Spraw We- 
wnętrznych zwrócił się do Ministrów 
Oświaty, Komuniacji, Skarbu, Paczt i 
Telegrefów z prośbą © wyda_ie pole- 
cenia podwładnym urzędom aby nie 
czyniły urzędnikom przeszkód w przyj: 
mowaniu stanowisk członków komisyj 
wyborczych. 

Zwyżka kursu pożyczki pol- 
skiej. й 

WARSZAWA, 3-XIi;(tel wł. Słowa) 
Na gieldzie londyńskiej w ostatnich 
dniach mastąpiła znaczna poprawa 
kursu 7 proc. polskiej pożyczki stabi- 
lizacyjnej, Kurs pożyczki wynosi obec- 
nie 82 i 7/8 podczas gdy poprzednio 
natowano go 806, zwyżka. wynosi 
sutem z górą dwa punkty. 

Min. Zaleski w Genewie 

GENEWA, 3—12. P:t Dziś o g. 
12 min. 30 w pałudnie przybył do 
Gznewy minister Zalesxi. 

Ucieczka posła Hałki, 
WARSZAWA. 3 -Xlt (tel aż. 

Słowa) Z okręgów nadgranicz- 
nych donoszą, że poseł sejmowy 
Hałka, dawniej członek klubu 
Wyzwolenia a ostatno dzixi prze- 
kroczył granicę sowiecką ucieka 
jąc przed odpowiedzialnością za 
awa natury antypaństwoa 

ej. 
ać    

  

Ž boży 

Wielki wybór 
aksamitu, pluszu, jedwabi, 
Edas saaa, Ua ese 

po cenach fabrycznych, 
2 Žž SOWA I na raty, 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21. 
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Obstrukcja popęknięcia błony ślu- 
zowej w odbytnicy, źle fankcjonujące tra- 
wienie, nadkwaśność soku  żŻołądkow. 
stan zapalny błony śluzowej języka, nia- 
Czysta Cera ną twarzy i piecach, Czyraki, przemoijają P.ędko przez użycie m atu rja l- 

ody gorzkiej Franciszki 
Józefa. Liczniki jekarze i ać stosują 
z jaknajlepszym skutklem wodę Franciszka 
Józefa u dorosłych i dzieci. 

Wydz. Zdr. Nr. 139 dn. 29 IX 27 r. 

  

  

    

Dawno niewidziany ułubiea. publ. 

HARRY LiEDTXE 
czarująca OLGA CZECHOWĄ 

„MANEWRY CESARSxiE" 
Jutro w kinie *HELIOS» 

ad kucha dubu bd kkk ai baku, 

suszone od 8 zł. „Wi 
po osiach skina as sklep 
towarów spożywczych wyrobów ty- 

darczo-kuchennych, 

J St URBANOWICZ. 
Wilno, ut. Popowska 14. (Zarzecze), 

na loki 1 fale eldeals, 

włosy w loki i fale, czyni fryzurę 4 
iękną i tą, nie ni: Cena га flakon M7 was anos, 
R. a K pe US całe- 

lała. lajcie й 3 |w PK. O! NE.207428. DH. Labor 

Ea 

w majn. kreacji 

GRZYBY 

tuniowych, galanteryjnych i gospo- 

BEL 

% Eliksr utrwala ondulację, skręca 

) sylką. Zagran'czne najuowsze aj araty 

e Bydgoszcz ul, Gdańska 131,    



ARTYKUL D YSKUSYJNY. 
Jak pracują OO. jezuici obrz. wSch. w Albertynie pod Slonimem. 

U schyłku lata i później pojawiły 
się w prasie wileńskiej różne ariykuły 

czy motatki o Albertynie pod Эю- 

mem. W niektórych z nich, dla OO. 
Jezuitów obrz. wsch. przychylnych, 

wyczuwała się ręka życzliwa. Te arty: 

kuły nie trafiły jednak, jak się zdaje, 

do przekonania Biełaruskaj Krynicy, 
lub wiary w miej widocznie nie zna- 

łazły, skoro w swym 33-im numerze 

rb, tak krzywdząco potraktowała księży 
albertyńskich, a specjalnie o. Wlodzi-, 

mierza Piątkiewicza, T. ]., który cgrom- 

me zasługi położył dla zmontowania 

tej placówki misyjnej i niezmordowa- 

nie dlań dalej pracuje. Właśnie przed- 

stawiono go w B Krynicy, jako ja- 
kąś skrytą i b. chytrą figurę, która 

przyszła do Albertyna, niewiadomo z 
jakiemi względem Białorusinów  za- 

miarami! Zapowiada się, że trzeba 
będzie go śledzić i ewentualne "jego 

machinacje demaskować. Żeby jeszcze 
większy cizń na o. Piątkiewicza rzu- 

cić, przedstawia się jego poprzednika 

o. Bourgeois, jako tego, który wpro- 

wadzić miał w Albertynie kierunek 

rzekomo białoruski, przytaczając na 

poparcie tego twierdzenia fakty, które 
zupełnie miejsca nie miały; o ©. 

Piątkiewiczu zaś daje się do myślenia, 
że idzie po linji jakiejś przeciwnej, 

i że jako Polak, zburzyć Oczywiście 
musiał to, co Francuz dobrze, a przy: 

najmniej nienajgorzej wprowadził. Mój 

Bożel jakie to bolesue spotykać w 

„prasie, która winnaby służyć tylko 

prawdzie, takie przekręcanie faktów 

i publiczne pomawianie nieznanych 

osobiście iudzi o jakąś obłudę i chyt- 

rość, kiedy ci noszą w sercu majle- 

psze intencje i najczystsze względem 

bratniego białoruskiego ludu zamiary, 
O. Piątkiewicz w 62 roku życia do- 
browalnie rzucił wszystko, co było 
drogie i bliskie, jak obrządek aciū 

ski i pracę wśród rodaków, i tu przy” 

szedł, by ludowi blałoruskiemu dobrze 

czynić i poczciwie służyć. | służy mu, 
jak może najlepiej. Za słusznemi 

og 9 i postulatami białoruskie- 

mi o. Piątkiewicz zawsze otwarcie się 

oświadcza, a cokolwiek dla ich zrea- 

lizowania stało się na terenie unjo- 
mistycznej pracy w  Albertynie czy 
Synkowiczach, to za jego stalo się 
inicjatywą. W Synkowiczach oddawna 

mówi się tylko białoruskie kazania i 

„z ludem w tym języku się rozmawia; 

w nowicjacie, — do którego kandy- 

datów Białorusinów szczególnie Się 

poszukuje! — odbywa się nauka bia- 

łoruskiego języka dla wszystkich; na- 

wet w Albertynie, silnie zniszczonym 

(ij. zmoskwiczonym), gdzie „dłuższy 

czas przemawiano w cerkwi tylko 

po rosyjsku, jezuici obrz. wsch. 

wprowadzili tego roku kazania bialo- 

ruskie co drugą niedzielę i pudtrzy- 

mują je, choć część ludności z  cer- 

kwi wychodzi, gdy te kazania mają 

się rozpoczynać. j. E. Arcybiskupa, 

gdy tu, w Słonimskiem, był na wi: 

zytacji, witano w Synkowiczach tylko 

białoruską, w Albertynie białoruską i 

rosyjską przemową, i to białoruską 

na pierwsze miejscu! Czegóż wię: 

cej chcą od Jezuitów w "Aibertyme 
ci panowie (a może i księża?) z «B, 

Krynicy», pozujący na wielkich znaw- 

ców tutejszych ludzi i stosunków, a 

w rzeczywistości nie znający tych 

"stosunków i type" ludzi — gotowi 

jednak wydawać o nich bez zająknie- 

nia krzywdzące wyroki czy podejrze- 

mia, na podstawie powziętych z góry 

uprzedzeń?! Dlaczego up. atakują 

tak zjadliwie o Malinowskiego? Czy 

za to, że-dwa pierwsze kazania bia- 

łoruskie w Albertyńskiej cerkwi on 

właśnie powiedział? Przez to chyba 

nie zamanifestował tego szowinizmu 

polskiego, o który go pomawiają! 

Dlaczegoż nawet 0 ©. Dąbrowskim, 

który w Welehradzie, czy w drodze 

z Welehradu, trochę sobie ich uzna- 

mia zdobył, potrafią powiedzieć  je- 

dnym prawie tchem, że jest szczery 

Ruch wydawniczy. 

II. 

Powieści wciąż się sypią i sypią z 

pod tłoczni drukarskich. Widać wielka 
jest tej strawy duchewej konsumpcja, 

skoro podaż tak obfita... 

Oto w przekładzie p. Domańskiej 

"ostatni utwór głośnego belletrysty, 

- któremu na imię Blasco Ibanez, „W7o* 

'gowie kobiet”. tTow. wyd. aRół”). 
Na Ruwierze, przeważnie w Monte 

Carlo rzecz się dzieje; w czasie wój- 

ny. .Przesycony używaniem życia wiel- 

ki książę rosyjski zawiązuje rodzaj 

-zakońu wrogów kobiet, sam atoli 
*ściele się do stópek przeuroczej Mek- 

„|sykanki. Oto obraz pawojennej War- 

szawy w doskonałej powieści Zofji 
Nałkowskiej zatytułowanej „Romans 

Teresy Hennert" (z młodym pułkow: 

nikiem). Gebethner i Wolff wydali 
też powieść Macieja  Wierzbińskiego 
„Wielka gra”. Bohater przepada za 

szelkim hazardem, im szaleńszy tem 

lepiej; potyka się; odpokutowuje męż- 

nie i—wygrywa wizlki los! A oto zno: 
wu w Bibljotece Powieściowej „Roju* 

bajecznie rgzotyczna powieść Lauridsa 
Bruuna „Niepocieszona wdowa* (mu- 

rzynka, którą jednak potrafił pocie- 

szyć pewien „biały człowiek”). Henri 

Duvernais napisał powieść p. t. Ez- 

nuch. Natychmiast wydało ją w pol- 

skim przekładzie Tewarzystwo Wydaw* 
micze „Rój”. Ai Ernesta Pescal'a 

„Córkę Szatana" odbijając ją w 8,000 

egzemplarzach! Lecz poco sięgać za 

ju naszym 

i sympatyczny — i skrzywdzić go 
zaraz przypuszczenie, że może być 
symulantem?l Dlaczego pomijają mil- 
czeniem o. Wysokińskiego, który 
przecie z takiem heroicznem prawie 
zaparciem pe zapadłych wsiach bia- 
łoruskich koło Synkowicz pracuje, 
przyswajając sobie miejscewy białoru- 
ski dialekt i nim się często posługu- 
je? Wszyscy wogóle oo. Jezuici obrz. 
wsch. pracują w jednym duchu i za 
wspólnem w wszystkich ważniejszych 
sprawach porozumieniem. Za uczcje 
wi są oni na to, by się posługiwać 
jakąś chytrością i symulacją, którą się 
tylko brzydzić mogą. Zbyt wielką i 
święta ich służba, by ją mogli poni- 
żać do roli marzędzia jakiejkolwiek 
polityki, czy innych tego rodzaju ce« 
low. Nie pierwszy to przecie raz 
zjawiają się. O.O. Jezuici na Białejru- 
si, iw białoruskich kołach powinne 
być wiadomem, że nie byli oni nie- 
sgrawiedliwymi dla Białorusinów. 
Mogło się zdawać, że te wspomnie- 
nia dopomogą do wytworzenia przy- 
chylniejszej atmosfery dla idących do- 
browolpie z całą miłością na biało- 
ruską północ, dzisiejszych Jezuitów 
Albertyńskich. Tego atoli, kto tak 
sądził, spotkał bolesny zawód. Ano 
.. niech tami Mimo wszystko Jezuici 
Albsrtyńscy trwać będą na posterune 
ku i poczciwie dalej dla dobra ludu 
białoruskiego pracować, zaofiarowując 
swe krzywdy Bogu za zbawienie i 
zjednoczenie się z Keściołem całego 
ludu białoruskiegol 

Jeszcze słówko. W b. przychyl- 
nym dla Jezuitów Albertvńskich arty- 
kule Przeglądu Wileńskiego z dnia 
11 września r. b, (Nr. 14) Białorusin- 
Katolik Nr. 2 wyraża życzenie, by o. 

Sułkowski, wikary czrkwi przy ul. 
Augustjańskiej, przeniesiony został 

na proboszcza do Synkowicz. Projekt 
ten, naszem zdaniem, nie ma szans 

powodzenia. Jest tam | wielka bieda 
i całkiem prymitywne stosunki i róż- 

ne walkł i krzyże, Nie wytrzyma iedy 

imie wyżyje w. takich warunkach 
ksiądz świtcki, zwłaszcza Z rodziną, 
z słabem zdrowiem, jak o. Sułkowski. 
Temu wszystkiemu da radę taka misje- 
narska indywidualność, jak o. Wyso- 

kiński, oparty przytem © zakon i je- 

go pomoc, kto inny—nie. PK 

Od Redakcii. Zamieszczamy ar- 

tykuł niniejszy jako dyskusyjny Do 

chodziły i dochodzą nas powążne za: 

strzeżenia co do działalności x. 

Jezuitów w Słońimskiem, jak również 

co do celowości oddawania kościo 

łów starożytnych dla obrządku ła 
cińskiego budowauych religijnej pro 

pagandzie wschodniego obrządku. 

Mimo to zamieszczamy ten artykuł 

tak ze względu na szacunek dla | 

osoby autora jak w „nadziei że 

wzbudzi on w tej sprawie dyskusję , 

której potrzeba jest widoczna. 

    
myśli konserwatysty 

Ludwika Górskiego. 

Jeżeli na wszelkie stany i powo - 

Z 

łania zapatrywać się będziemy nie: | 

tylko ze stanowiska indywidualnych 

potrzeb i celów ale także z prawdziwe: 

go chrześcijańskiego stanowiska spo: ‹ 

łecznych obowiązków jakie tkwią w 

każdym zawodzie — wówczas przy: 

znać będziemy zniewoleni że w kra 
większa własność ziem- 

ska ma tych obowiązków zakres 

najobszerniejszy który jedynie przy 

pomocy dobrego nią zarządu @у) 

pełniony być może ; 8 

Najlepsze siły. najpiękniejsze za» 

pały, nie mogą znaleźc płodniejszego 

w dobre owoce pola nad to jakie im 

n stręcz z rząd wł snego m jątku 

ziemskiego 

    
    

  

lądy i morza, Czy to nizma w rodzi- 
mej Warszawie suteryn i kałuż? W 

pa kudnej kałuży warszawskiej znala« 

zła p. Anna Limprechtówna prześlicze 
ną, czystą jak lilja dziewczynę. Ot, i 
urosła powieść zatyfułowana „Gwiaz- 

da w kałuży”. Też wydawnictwo 

„Roju*. Oto i Claude Farićre („Ostat- 

ni bóg”); oto w wydaniu 
cza „Dawid Copperfield" 
czterech tomach niedużych. 

Otwieram na chybi-trafi powieść 

«Łów» Jana St. Mara (nakład F, Hoe- 
sicka) i czytam: 

„Milczenie zamieniało się w bez: 
głośną, pachnącą muzykę, w kojący 
rytm odwiecznej kołysanki o białych 
skrzydłach zaklątego łabędzia... Sta- 

wało się (wciąż jeszcze * milczenie!) 
burzą obłoczną.e rozognionej źrenicy 

Boga, szczującą falę na falę, walącą 

skały w zapienioną kołbiel*). 

Jeżeli — myślę sobie — milczenie 
jest w stanie tak dokazywać, to co 

musi dziać się gdy p. Jan St Mar 
wypuści z ped swego pióra np, skłó- 
cone żywioły! 

Lęcz czytajmy dalej. Zanosi się na 
jakąś chwilę osobliwą. 

«Trzymając rękę na jego gadają- 
czem sercu, słuchała (Helena) cichego 
szemrania fali łagodnej bajki „z nie 
poznanemi (?) słowami, jak gwar 

dojrzałego łanu. Te nagle czepiala 
mu się ustami ust wgarniając się w 

*) Kołbiel lub Kołbańi — jezłorko 0 
dnie grząskiem albo miejsce bardzo głębo- 
kie na rzece: Jak kio woli- 

5 U 

Wystawa konserwatorska. 
W celu propagazdy idei opieki 

mad zabytkami sztuki i kultury oraz 
zaznajomiznia społeczeństwa z dzia* 
łalnością i wynikami państwowej opie- 
ki nad temi zabytkami na obszarze 
województw Wileńskiego i Nowo« 
gródzkiego, urządzona została w gma= 
chu wojewódzkim Wystawa Konser- 
waterska. Dziś odbędzie się uroczy- 
ste otwarcie, pęczem padwoje jej 
otwarte będą dla publiczności w prze- 
ciągu tygodnia. 

Dzięki uprzejmości konserwatora 
wejewódzkiego prof. J. Remera mie- 

liśmy możność wczoraj zwiedzić wy- 
będę oraz wysłuchać cennych objaś, 
nień. 

Wystawa zapoznaje nas dokładnie 
z postępowaniem prac inwentaryza- 

cyjnych prowadzonych u mas po 

cząwszy od roku 1922 przez urząd 
konserwatorski, a wcztśniej przez 
T-wo Miłośników Wilaa, a ściślej 
prof. Kłosa. Wystawa dzieli się na 
szereg działów niejako. Specjalne 
miejsce wyznaczone zostało kompiek- 

sowi gmachów uniwersytetu. Szereg 

plansz i fotografi mówi nam o tem 

co już zrobiono. 3 

Kolejas postępują prace poświę- 
cene poszczególnym kościołom, a 

więc: Bazylice, - Franciszkanskiemu, 

św. Mikołaja, Piotra i Pawła, Wizy* 

tek. Specjalny dział obejmuje Kaplica 
Ostrobramska. Dałej widzimy prace 

mające na celu odtworzenie ebraziu 

„Wilna obronnego". Widzimy tu plan 

fortyfikacyj wykonany na zlecenie "la- 

dysława IV (1648 r.) przez inż. G:t- 

kanta. Dowiadujemy się przytem, że 

przed kilkoma dniami znaleziono w 

archiwum miejskiem plan Wilna zro- 
biony w wieku XVIII. 

Następnie mamy dział kartograćji, 
a więc mapy z rozmieszczeniem za- 

bytków. Mapy te posłużą jako mate- 

rjał do tworzenia Hstorjj Sztuki w 

Polsce. 
Najgruntowniej przeprowadzone z0- 

stały prace nad zamkiem Trockim. 

Dwuletnia praca Urzędu Konserwa- 
torskiego dała tu bogaty materjał. | 

Dalej idą działy: Zamki, dwory i 

dworki, pałace, budownictwo drew- 

niane z charakterystycznemi spichrza« 
mi i świronkami, Nowogródek, Be- 
rezwecz, Słonim i wreszcie nadzwy- 

czaj ciekawe zdjęcia i plansze przed- 

stawiające dwór obronny w Gojcie- 

miszkach, zbudowany w 1614 reku 

przez horodniczego wileńskiego Non- 
harta. 

Trudno w krótkiem sprawozdaniu 
omówić cały szereg problemów kon- 

serwatorskich, jakie wynikły przy tych 

pracach. Wystawa jest bezspornie cie- 
kawa i należy ją zwiedzić. Wt 

% Mechaniczna przędzalnia 
__ pod frmą 

4 WILENSKAPRZĘDZALNIA 

į WELNY 
ilno, ul. Św. Anny 3 

przy arukarni Józefa Zawadzkiego, 
wyrabia wszelkie gatunki i gru- 4 

   

     

    

    

    

  

e i towarzyskie 
| Zamienia surową wełnę na przę- ® ф 

) 929. Nabywa większe partje Ozdoby choinkowe, 
wełny. Ceny i próbki wysyła na ($ : 
a> Qlora Praka, $ я Świeczki, 

sprzedaje się w sklepie materja- © 

łów wełnianych W. Mohl, ш. ф W 

Zamkowa Nr. 8 { г ZABA KI 

„UDE RO KD WAZWUNORADOWAM 2 0 Rower, Orzzynki 
© POLSKI SKŁAD APTECZNYŚ $ 0, Wielki wybór. 
9E. KUDREWICZA iSki$ +Geny niskie 
© Wilno, Mickiewicza 26, tel. 710 О ф pė 

O Najlepiej zaopatrzony w wszelkie 8 ę Šš. 
O artykuły branży aptecznej, kosme- O ° ог 005 | Ф 

tyczno perfumeryjnej, artykułów © 4 
gospodarstwa domowego i wód © 
mineralnych flrm krajowych iQ 

zegranicznych, 

Ceny konkurencyjne. 

o 

S 
nie chytrze, dopóki nie zatonęła w 
nich całkowicie (shaf), niczem pszczo- 
ła w kielichu kwietnym, na długie i 

słodkie chwileńki. Padała mu wilgot- 
nemi ustami, jak wrzącym metalem 
ma pierś, tak z sercem rozmawiając a 
pytając, że w łuk się prężył z męki i 
niemogoty. Przypinała mu się do la- 

o 
о 
© 

Mortkowi- da czege (ot, niewybredna niewiasta/) podzwrotnikowej 
Dickensa w jak kleszcz albo ta pjawka z przede gentleman, zrównoważony, O niezłom- 

wieczornej kąpieli... ete. etc... Ssała 
chciwie słodkość kechania, jak mały 
betlejek matczyny cycek ..etc. Etc.». 
O Magdaleno Samozwaniec, gdzieżeś 

tyl Czemu nie chadzasz po niwie ta- 
kich powieści? Pęki «kwiatków» byś 
narwała. Jakich jeszczeł Czyli nie 
widzisz jak behaterowi powieści p. 
„Mara «dygotają żyły jak most pod ©- 
szalałym pociągiem» jak „on «żyje 
aksamitnym dotykiem ramion Heleny> 
lub jak «nieznane gościńce są koleb- 
ką przygody» a jak H:lena 'przesiąk* 
ła w Łęczyca przez skórę! 

A no,—powieść. Dawaj pan, wy” 
drukujemy! Zawsze znajdzie się dziś 
wydawca dla powieści. Choćby mia- 
ła 300 stronic objętości i cals  pira- 
midy nonsensów jak oto Dp. «Low» 
Jana St. Mara. 

Lecz oto leży przedemną <Zwy- 
cięstwo» Conrada - Korzeniowskiego 
(wydanie Zakł. Nar, im Ossolińskich) 
w przekładzie A. Zagórskiej i zno- 
wum z powieścią pogodzony... Co 
prawda, jest to rychlej jakiś hymn 
na chwałę wielkich, samotaych wę: 
drówek po świata obszarach, 0so- 
bliwie po morzach i oceanach. Nikt 

LALKI, 
|bośsi przędzy QełNIANeJ + : 
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V. JANKOV 
DOM HANDLO*Y 

KOWSKI i S-ka | 
  

, telefon Nr. 1200 

ЕН ® МА СУЛАХОКЕ O NME |. 
Połeca w bogatym wyborze różne podarki od najtańszych cen: 

DAMSKIE 
Suknie wełn. od 20,— 

° jedw. › 65— 
Szlafroki >  18— 

Žaklety) sęp 
Torebki skórz. » 780 

buwie * 23— 
niegowce > 19— 

Pofczoczachy > 1,65 
f wiele innych upomi 

PALTA DAMSKIE 
Uodgu: Stowarzyszeniom i instytucjom, posiadają: 

e cym z firmą umowy na sprzedaż ratową 

MĘSKIE 
Krawaty od 2— 
Koszule » 9:75 
Skarpetki > 1,25 
Pyjamas » 18— 
Pulewersy i kamz. » 22— 
Kapelusze » 950 
Kaszne ® 
Obuwie > 29— 

nków świątecznych. 

z rabatem 20 próc. 

NA RATY. 
  

  

  

DOM HAN 

Leon 
oleca: 

  

md Pikiel i SYN 
SUKNA SZEWIOTY 
KAMGARNY WEŁNY 
KREFY RYPSY 
BOSTONY MUŚLINY 
WELOURY BATYSTY 

PLUSZE FLANELE 
R + PŁÓTNA 

Ł TOWARY i 
CHUSTKI FiRANK! MAE 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE. 

Wilno, Wielka 28. Tel. 11-55, 

DLOWY ® 

    
  

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
BANK LUDOWY 

„DROBNY KREDYT« 
Wilno, ul. Gdańska Nr. 1, telefon 831 

Udziela drobnych pożyczek pod 
zastaw i na weksle, przyjmuje 
wkłady, inkasuje weksle, frachty, 
oraz załatwia wszelkie czynności 

bankowe. 
OSOBNY WYDZIAŁ przyjmuje 
wpłaty wysoko oprocentowane 
na książeczki oszczędnościowe, 

począwszy od 5 złotych. 

B-cia OLĘIN 
Niemiecka 3, tel. 362. 

8 MEBLE ŁÓŻKA angielskie 
WÓZKI dziecinne 

Sprzedaż również NA RATY 

  

  

      

  

Gry dziecinne 

  

Filja Mickiewicza 1, tel. 371. 

  

tak mie cenił, nie kochał i nie uwiel- 
biał samotności jak  Conrad-Korze- 
niowski. Wolno dęmyślać się, że 
bbhaterem «Zwycięstwa» jest on sam; 
że siebie samego maluje pod posta- 

cią «nienormalnego» barona szwedz- 
kiego, co pogardziwszy światem wie- 
dzis żywet pustelniczy gdzieś w 

strefie — skuńczeny 

mym charakterze, rasowy arystokrata, 
umysł jasny i logiczny, Piękny ideał 
—| piękna powieść. W dodatku prze- 
kład bez zarzutu. 

Pod stampillą tej firmy wydawni- 
czej lwowskiego Ossolineum wyszło 
też siedm opowiadań Juljusza Kadena- 
Bandrowskiego ilustrowanych przez 
Gronowskiego. Tyluł: „Nad brzegiem 
wielkiej rzeki". Arct wydał „Ewolucję 
Boską* Edwarda Schur8: Podtytuł 
książki brzmi „Od Sfinksa do Chry- 
stusa", Zagadka Sfinksa... Okuliy- 
styczne znaczenie Zodjaka... Narodzee 
mie człowieka... Atlantyda i Atlanty- 
dzi... Świat wedyjski i bramański.. 
Czarna magja... Tajemnica Iūdvį... 
Budda... Zoroaster... Tajemnica Par- 
tenogenezy... Węzeł Gordyjski... Apol- 
ło Deifcki.. Jeżeli chaćry to tylka 
nie zapali wyobraźni i nie zniewoli 
sęgrąć po książkę samą — to już 
niema na świecie interesujących  te- 
matów. 

Zapomniałem o Bibljoteczce Histo- 
ryczno - Geograficznej Towarzystwa 
wydawniczego R>j, Dojeżdża do set- 
nego tomiku. Mały, podręczny for- 
mat o 50—60 stroniczkach. Cena 30 

Zgłoszony do Pateniu za Nr. 21112 

WYNALAZEK 
W_ DZIEDZINIE 

KROJU 
p. n. „PATRON EKSPRESS" 

do krojenia ubrań damskich, 
dziecięcych i modelowania 

Profesora Kroju Paryskiej Akademji 
L. Lewańskiego. 

Nauka kroju prz omocy „PATRON 
EKSPRESS* Zie Pa * zaledwie 
kilka dni. Modelowanie — dwa tygodnie. 
Kroi się wprost na materjale, bez ryso- 
wania form, według zdjętej miary na 
wszystkie figury, z zastesowaniem do 
każdej mody, 

„ W celu udostępnienia szerszemu ogó- 
Ip T z nowego "osz, 

jenerafna eprezentacja „PATRON 
EKSPRESS* ława: Żórawia 15, tel, 

257 48), wysyła instruktorki do wszyst- 
kich miejscowości Polski, gdzie zbierze 
się 5 osób, życzących uczyć się kroju przy 
pomocy „PATRON EKSPRESS", 

Zapisy ua kompleta przyjmuje od 14 
listopada r. b. Centraja na Kresy, Wilno, 
Mickiewicza 1 „PATRON EKSPRESS", 

liustrowany _ prospekt z rysunkami 
„PATRON EKSPRESS" wysyła się bez* 
płatnie na żądanie. 

Uwag':a! 

„Tamże gruntowna nanka szycia, przy 
pierwszorzędnej pracowni ubreń dam- 
skich Mistrza i Eksperta Cechu Krawców 
w Wijnie p. J. Kaweckiego. 
Formy bibułkowe ostatniej mody od 25 

  

  

groszy wykonywane są na poczekaniu 
ф Przy pomocy „PATRON BKSP4E8S“, 

po 2 zł. Rydze solone 52 k;, 
poleca D-H..K. WĘCEWICZ 

Mickiewicza 7, tel. 1062. 

Sprzedaż wędlin 

L Kmpik, wieńska 27 
Nagrodzona została 3ma 1-mi 

nagrodami ' 
w Belgji Francji; we Włoszech.     

groszy. Rozchodzi się w tysiącach 
egzemplarzy. Zawiera przenajrozmait= 
sze „rzeczy* a opracowane popular- 
nie. Oto weźmy trzy tomiki 81-szy, 
82 gi i 83:ci. W pierwszym opisuje 
dr. J. M. Majewski tajemnicze oby- 
czaje meksykańskich czcicieli Św. 
Kaktusa to znaczy kaktusa  peyotl, 
czczenego jako bóstwo przez setki ty- 
siący czerwonoskórych, a przyprawia: 
jącego wyznawców o halucynacje; w 
drugim tomiku mamy okrutnie pssjo- 
nujące rewelacje d:ra Zajączkowskie- 
go o wywiadach szpiegowskich i 
kontirwywiadach policji francuskiej; w 
trzecim tomiku sięga Kazimierz Bar: 
toszewicz do źródeł archiwalnych ;po 
barwnie skreślone wizerunki małżonek 
najznakomitszych Radziwiłłów, 

Bbljoteczka spełnia swoje zadanie 
sumiennie i pracowicie. 

W. estatniej chwili otrzymuję naj- 
świeższy zbiorek poezvj Leopolda 
Staffa zatytułowany „Ucho igielne" 
należący do nowej serji „Pod znakiem 
poetów*. Wydawća, jak wiadomo, J. 
Mortkowicz w Warszawie. 

Lecz do poezyj wypadnie mi in- 
nym razem Specjalnie przyłożyć pióro. 
A przecie jeszcze nie «przeszedł przez 
szpalty Słowa» raczej jeszcze mie 
przeleciał nawet «Płaczący ptak» 
iłłakowiczówny, dziś jednej z gwiazd 
naszego Paraasu. A oto leży nietknię- 
ty <Laur olimpijski» Kazimierza Wie- 
rzyńskiego, leczy para ostatnich zbio- 
rów poszyj J. A. Gałuszki, jak «Lu- 
dzie bez twarzy» i inne. Leży «Sia- 
no» Felicji Krusżewskiej, mie tracąc 

FW ©':107F2 omeeR=zeaeewetnomewy 

NADESŁANE. 

— Katar i jego racjonalne Ie- 
czenie. Sczonowe cierpienie, Ozna- 
czane ogólnie mianem kataru nie 
jest tak błahem, ażeby sebie lekce- 
ważyć jego następstwa i niesłusznie 
uważane jest za zbyt lekkie, niewy- | 
magające porady lekarskiej. 

Ogólnie przyjęto powstanie kataru 
przypisywać przeziębieniu, katar jed- 
nak jest zwykłem zakażeniem, wystę- 
pującem pod postacią zapalenia błony 
śluzowej, przechodzącem następnie w 
Stan przewlekły, wyrażającem się w 
zwiększeniu wydzielia błony śluzo- ) 
wej nosa. 

Dotąd stosowane środki polegały 
ma objawowem ulieniu cierpieniu 
przez stosowanie proszków i zabie- 
gów, przyczynowe jednak zwalczanie 
kataru stało się możliwem. dapieco 
dzięki nowemu przyrządowi  fizykal- 
mo:leczniczemu, wprowadzonemu de 
użycia pod nazwą „Ultra Rayor“. 

Jest to aparacik w formie widełek, ` 
łączony za pomocą przewodnika z 
zwykłą bateryjką, jak do lampek kie- 
szonkowych, zakończony dwiema ża: 
rówkami niebieskiemi. Prąd elektrycz- 
ny w chwili zetknięcia końcówek 
przewodnika z biegunami bateryjki 
powoduje żarzenie Się lampek  mie- 
bieskich, które po krótkim czasie ła- 
godnie się zagrzewają. 

Lekarzom aparat Ultra-Rayor od- 
daje nieocenions przysługi przy Ie 
czeniu kataru, bowiem może on być 
również przyłączonym do aparatów 
„Multostat* lub „Pantsstat* do en- 
Go. ja aparatu Ultra-Ray- 

r wytrzymują napięcie maksimum 
4i pół — 5 „Volt. 

Ulira Rsyor stanewi w miniaturze 
powszechnie znaną lampę Sollux o 
fltrze świetlnym niebieskim. Włoże- 
ne do jam nosowych lampki, przyle« 
gając ściśle do błony śluzowej usu- 
wają przedewszystkiem przekrwienie 
naczyń ktwionośnych, powtóre nisz- 
czą wszelkie drobnoustroje nagroma- 
dzone w filtrze powietrza wdychane- * 
go nosem a po trzecie zlekka ogrze- 
wając błonę śluzową mosa przewie 
trzają go tak, iż po upływie już kil: 
kuminutowego prześwietlania przywra- 
ca się normalay oddęch nosem. 

Wobsc zupełaej mieszkodliwości 
zabiegu, notorycznej ulgi i zupełaie 
pewnej skutecznej, Uitra-Rayor powie 
mien znaleźć się w każdym domu, 
przyczem niewielki wydatek įednora- 
zowy sowicie się opłaca, gdyż bate- 
ryjka zużyta po 10 našwistlaniach' 
dzi:sięcio-minutowych z przestanka- 
mi, zastąpioną być może inną za bar- 
dzo niewielkim kosztem, 

Ultra-Rayor uznany powszechnie 
przez lekarzy za celowy, rozstrzygnął 
zagadnienie współczesnych postula- 
tów leczenia stanów kataralnych no: 
sa i uszu, czemu zawdzięcza wielką 
popularność jaką sobie zyskał już w 
pierwszych dniach swego pojawienia 
się w sprzedaży w aptekach, skła- 
dach aptecznych i sanitarnych. 

Zwracamy Szan, Czytelaikom uwa- 
£ę na odnośne ogłoszenie. 

ю ююФ ФФФ ф 

Wielki wybór 
Obuold najnowszych fasonów i 

wysortowanego ze sta- 
rych zapasów po berdzo niskich 

cenach poleca 
P. BIAŁOMIEJSKI. Zamkowa 7 | 

& 
$ 

į 

| 

Baczność! Z powodu likwidacji 3 

wielka wyprzedaż į 
wszystkich instrumentów muzycznych Ф 
igramofonów. Ceny niżej fabrycz- 
nych. Wielka 14, przy bibliotece 

A. G. Syrkina. : 

  

ma szczęście aromatu swej šwiežoscį 
A oto spiętrzone tomiki poezyi Jani- 
my Brzostowskiej i «Przechodniom» 
Jadwigi Marji Gawskiej. Nie  tknięta 
„Siódma jesień* Tuwitna; przejrzane 
tylko dwa zbiory poezyj Tadeusza 
Kończyca „Siedem ostatnich snów* 
i „Ognisko*. Olo dopraszające się. 
naszego omówienia poezje Anioniego 
Bogusławskiege zatytułowane «Honor 
i Ojczyzna» oraz przekłady Bohdana 
Wydżgi poczyj Baudelaire'a («Kwiaty 
zła») tydzież analekta (prozą) z pism 
pocty. A i na pytanie: jakże Heinego 
<lntermezzo» przetłumaczył | Profa- 
nus? — nie było jeszcze na tem 
miejscu odpowiedzi. 

, Ozieram się wstecz po - 
wie krytycznej, którą mi  «Sło- 
we» _— niejako | „de użytku” 
oddało... Wstyd rumieni lical — jak» 
by wyraził się zawodowy  bejletrysta, 
A toć przecie, pod koniec roku, oto 
jaki jeszcze Spory „kawał odłogiem 
leży... Na szczęście wytwórczość wy- 
dawnicza niezna pór roku, niezna też 
i podziału kalendarzowego na miesią- 
ce i lata. Na wydawniczej niwie są 
tylko dwa rodzaje książek: te, które 
starzeją mię i tracą wszelką wartość 
choćby tylko po paru tygodniach, i 
takie które nie starzeją się i mie tracą 
wartości — nigdy. 

SIE 
Cz. J.
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 3 —XII. 1937 r. 

Gtmitoniu 
średułe j 775 

Temperatura | —. 
średnia 

Wlutr 

Opad za Go" 

| Potudniowo-Zachodni 
zraeważnjący 

bę w mm. 

U wag ii Pochmurno. 
Minimum za dobę 3 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Nominacje i przesunięcia 
personalne. Zarządzeniem Kurji Me- 
tropelitalnej wileńskiej z dn, 29 XI br. 
ks. Ignacy Olszański mianowany z0- 
stał sekretarzem generalnym Ligi Ka- 
tolickiej. Kanonik Honorowy ks. Jan 
Adamowicz z- dn. 30,Xi:b.r. mianowa* 
ny został przez ks. Arcybiskupa-Me- 
tropolitę dziekanem wileńskim. Da. 2 
bm. ks. Teodor Ryłło z Krewa prze- 
niesiony został na stanowisko pro- 
boszcza do Idolty. Tegoż dnia ks. 

„Jan Kužmiūski z Krypna przeniesiony 
został na stanowisko proboszcza do 
Dowgialiszek 

— (c) Udział katolików na ze- 
braniach akato! ckich. Reskryptem 
Kongr. św. Ofl:cjum Stolica Apostol- 
ska w myśl zarżądzenia z dn. 4.VII 
1919 roku ponownie zabroniła katoli- 
kom brania udziału lub też popiera- 
nia akatol'ckich wieców, zgromadzeń 
i tp. 'nstytucyj. 

Wsch, sć. s g, 7 «= 2p 

Zach. sł. a g. 15 m. 28 

URZĘDOWA. 
— O obowiązku informowania o 

stanie zatrudnienia. Stosownie do art. 1 
Tozp. Rady Ministrów z dnia 7.VI. 1922 r, o 
statystyce stanu zatrudnienia (Dz. Ust. R. 
P: Nr 48 poz. 427) zakłady przemysłowe 
obowiązane do przedkładania sprawozdeń o 
„stanie. zatrudnienia -posinny przesyłać co 
miesląc „do Głównego „Urzędu. Statystyczne- 
go w Warszawie sprawozdania najpóźniej 
dnia 5-go (piątego) następnego miesiąca za 
miesiąc sprawozdawczy. Sprawozdania prze- 
słane do Gł. Urzędu Statyst. w cztery lub 
więcej dni po przepisowym terminie nie mo- 
gą już być uwzględniane w zestawiesiach, 
dotyczących zatrudnienia za dany miesiąc. 

Zakładami obowiązanem! do przesyła- 
nia do G. U. S. sprawozdań o stanie za- 
trudnienia są zakłady: przemysłowe, zejmu- 
Засе się wytwarzaniem lub przetwarzaniem 
dóbr, tak państwowe, jak komunalne i pry- 
watne, zatrudniające 20 robotofków lub wię- 
cej, oraz zakłady, zatrudniające wprawdzie 
mniej robotników, lecz wyznaczone przez 
Gł. Urząd Statystyczny: 

Właściciele uych zakładów wzgl. ich 
kierownicy nie przesyłający powyższych 
sprawozgań będą pociągani do odpowiedzial- 
ności karno- administracyjnej i karani grzyw- 
m" Ba 500 złotych względnie aresztem do 1 
miesłąca. 

W razie powtórnego wykroczenia kara 
może być wymierzoną w wysokości po- 
dwójnej: 

MIEJSKA. 
— Wyjazd w-prezydenta m. 

Wilna inž, Czyža do Werszawy. 
Wiceprezydent m. Wilna p. inż. Czyż 
wyjeżdża w dniu jutrzejszym do War: 
szawy w Celu załatwienia szeregu 
spraw dotyczących samorządu miej- 
skiego. 

— (o) Posiedzenie miejskiej 
Kom'sji Finansowej. We wtorek, 
dnia 6 grudnia, © godz. 8-ej wiecz., 
odbędzie się w Magistracie posiedze- 
nie miejskiej Komisji Finansowej. Na 
porządku dziennym: 1. Sprawa upo- 
ważnienia Magistratu do przyjęcia do- 
datkowych warunków i zeznania skryp* 
tu dłużnego według nowego wzo'u w 
przedmiocie zaciągnięcia w Banku 
Gospodarstwa Krajowega uchwalonej 
przez Radę miejską w dniu 11 sierp- 
nia 1927 r. długoterminowej pożyczki 
ebligacyjnej na inwestycje dla zatrud-.. 
nienia bezrobotnych; 2, sprawa prze- 
niesi:nia kredytów z jednych S$ bud- 
żetu 1927—28 r. do innych; 3, spra* 
wa zmiany przeznaczenia kredytów 
renowacyjnych w budżecie wodocią- 
gów miejskich w 1927— 28 r.; 4, spra- 
wa ustalenia opłat za korzystanie z 
pomieszczenia, wody, opału i światła 
w lokalach do oczyszczania kiszek i.. 
flaków na rzeźni miejskiej; 5. dodat- 
kowy preliminarz dochodów i wydat- 
ków na utrzymanie lokalu do oczysz: 
czania kiszek i flaków oraz posteju 
bydła na targowisku przy rzeźci miej- 
skiel; 6 sprawa zryczałtowania podat- 
ku widowiskowego od kiasmatogra- 
fów; 7. sprawa subsydjowania pry* 
watuego szkolnictwa powszechnego; 
8. sprawa subsydjowania kursów do: 
ksztalcaiących i szkolaictwa zawodo- 
wego; 9 sprawy biežące. 

WOJSKOWA. 

— (0) Dodatkowe zebrania 
kontrolne. Komisarz rządu na m. 
Wilno podaje do ogólnej wiadomości, 
iż dodatkowe zebrania kontrolae dia 
tych szeregowych rezerwy i pospoli- 
tego ruszenia z bronią, którzy obo- 
wiązani byh w roku biseżącyni do 
zebrań kontrolnych i obowiązku tego 
do dnia 26 listopada 1927 r. włątznie 
nie doptłoili, odbędą się: 

1) 12 grudgia 1927 r. szerego- 
wych tezerwy i pespolitego ruszenia 
z bronią rocznika 1901, którzy nie 
stawili sę do zasadniczych zebrań 
kontrolnych w roko 1927, 

2)13 grudnia 1927 r. Szer. rez. 
i posp. rusz, z bronią rocznika 1899, 
którzy mie stawili się do zasadniczych 
zebrań kontrolnych w r, 1927. 

3) 14 grudnia 1927 r. szer, rez. 
i posp. rusz. z bronią rocznika 1887, 
którzy nie stawili się do zasadniczych 
zebrań kontralnych w r 1927, 

4) 15 grudnia 1927 r. szer. rez. 
i posp. rusz. z bronią roczn. 1898, 
1897, 1896, którzy nie stawili sie da 
zebrań kontraloych w r. 1925 į 1926, 
oraz do zasadniczych zebreń kontrol- 
nych w r. 1927, 

5) 16 grudnia 1927 r. szer. rez, 
i posp. rusz, z bronią roćzn. 1895, 
1894, 1893, którzy nie stawili się do 
zebrań kontrolnych w r. 1925 i 1926 
oraz do zasadniczych zebrań kontrole 
nych w r. 1927. 

6) 17 grudnia 1927 r. Szer. rez. 
J sesp*litego rusz. z bronią roczn. 
1892, 1891, 1890, którzy nie stawili 
się do zebrań kontrolnych w r. 1925 
i 1926, oraz do zasadniczych zebrań 
kontrolnych w r 1927, 

Wymienione zebrania będą odby- 
wały się w lokalu P. K. U. Wilao— 
miaste przy ul. Jakóba Jas ńskiego 12, 
o godz. 9 ej rane. 

SŁOW o 

  

odprawiona będzie dnia 5-g0 grudnia 

  

Fiźbieta 

Za duszę 

Ś 7 P, Karolm hr. Hulka-Ledóchowskiego — 
6 godz. 8:15 w Kaplicy Najśw* 

Serca Kucharystycznego (Mickiewicza 19) Msza Św. Żałobna 
ną którą prosi krewnych, przyjaciół 1 znajomych zmarłego. 

с/а Marjańska Pań Soda 

          
ZAJ 

P ` ‚ 

z domu Žuk. 
mo długich i cieżkich cierpieniach ' zmarła w nocy z 3-go na 

4-go grudnia br, o czem pogrążeni w głębokim smułku za- 

wiadatniają 

syn, córka, brat, siostra i zięć, 
O dniu eksportacji zwłok będzie zawiadomieni: oszbne. 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 
— Jubileusz. W dniu 8-ym gru- 

dnia r. b. święcić bedzie pięćdziesię” 
cisiecie istuienia Kongregacia. Dzieci 
Marji w lIwswskiem Sscić Cotur. 
Nie mając możności rozesłania pi- 
semnych uwiadomień do tak liczaych, 
nieznaaych z adresu Sodałicyj pol- 
skich, zaprasza je Koagregacja tą 
drogą na uroczysty obchód z prośbą 
Q wczesne zgłoszenie delegacyj (plac 
Jura 1 klasztor Sacić Cotur). 

ZEBRANIA. I ODCZYTY. 
— Il Walny Zjazd Ziem anek 

Kresowych udbęuzie sę w Wilnie 
dacia 9 grudnia, Wszystkie nanis zie- 
mianki proszone są o najliczniejsze 
przybycie. 

Prze 1 rozpoczęciem Zjazdu Msza 
św. w Ostrej Bramie o godz. G-j. 
Otwarcie zjazdu o godz 10-:j ul. Za- 
walna 1, 

— Z T:wa Pszczelniczego Ziemi Wij 
leńskiej. Ogólne miesięczne zebranie T-wa 
Pszczejniczego Z. Wileńskiej odbędzie się w 
lokatu gimnazjum im J. Lelewela (ul. Mic- 
kewicza 38) w dniu 9 grudnia b. r. o godz: 
5 po poł. 

* — (c) N>we przepisy w spra- 
wie b ur próśb i porad prawnych. 
Istniejące przepisy, dotyczące wyda 
wania zezwoleń na prowadzenia biur 
pisania próśb i udzielania porad praw- 
mych, wymagają koniecznie reformy. 
Przedewszystkiem, o ile chodzio Kre- 
sy, często zajmują się udzielaniem po- 
rad osoby ku temu nie powołane i 
nie posiadającz wykształćcnia praw- 
niczego. 
Jak sią dowiadujemy, w  najbliż- 

szym czasie zostaną wydane nowe 
przepisy o wymienionych biurach, W 
myśl tych przepisów tylko osoby z 
prawniczem wykształceniem będą mo- 
gły stać na czele takich biur. Wszel- 
kis podania pisane przez biura będą 
wnoszone do rejestru i zaopatrywane 
w Nr. dziennika. Ulzielanie porad 
będzie również mog! być dakonywa- 
ne ze strony dyplomowanych prawai: 
ków, którzy w tym celu bsdą sia 

  

  

  

    

      

    

  

  

  

mogli łączyć w spółki, analog cznie 
do przychodaj lekarskich. 

TEATR 1 MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Diś o 

godz. 16 ej przedstawienie populąrne <Nocy 
Poi oś zobo Wy- 
spiańskiego. Ceny miejsc o groszy: 

| Poniedsizłek o godz. 20-+į «Noc Listo 
padowa» i <Sędziowie>. 

— Dzieci dla dzieci. We wtorek 6-go 
b. m. o godz. 16-ej w Reducie odbędzie się 
specjalne przedstawienie dla naszych milu- 
sifskich p. t. <Noc Św. Mikołaja» Macieja 
Szukiewicza na rzecz Schroniska Izolac” jne- 
go dla dzieci gruźliczych im. Andrzej Śnia- 
deckiego. 

Bilety w cenie od 20 groszy już są do 
nabycia w cukierni Sztralla. 

Leon Wyrwicz w Wilnie. Znany 
i cealony humorysta polski, Leon Wyrwicz, 
wystąpi tylko raz jeden w Reducie w dniu 
7 b. m. 

— Dzisiejszy koncert Stenisławy 
Korwin - Szymanowskiej w «<Reducie>; 
Znakomita pieśniarka polska Stanisława Kor- 
win-Szymanowska wystąpi w Wilnie raz je- 
den w gmachu Teatru «Reduta» (na Pohu- 
flance) dziś o g. 8 w. Akompanjament objął 
Feliks Szymanowski. Bilety, są do nabycia 
do g. 12 m. 30 vp. w biurze podróży <Or- 
m od g. zaś 3 pp. w kasie Teatru «Ке- 

utis». 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dzi- 

siejsze widowiska w Teatrze Polskim, 
Dziś Teatr Polski czynny będzie 4 razy: 

o g. 12 m. 30 pp. — pożegnalny wy: 
stęp taneczny: Maryli Gremo, 

o g. 3pp. (punktualnie) — ukaże się 
po raz ostatni pelska krotochwija ze Śpie- 
wami i tańcami Mazura — «Ułani ks. Józe- 
fa», która cieszy się na naszej scenie wyjąt- 
kowem powodzen'em, 

о g. 8 m. 30 wiecz. — grana będzie po 
raz trzeci Świetna amerykańska komedija, 
pełna bajecznych scen, przeplatanych humo- 
rem 1 dowcipem <Tą która zwycięża». 

— J-trzejszy wieczór ku uczczeniu 
Stanisława Przybyszewskiego: Jutro ku 
uczczeniu pamięci znakomitego pisarza St. 
Przybyszewskiego, kióry goszcząc przed nie: 
całym rokiem w  Wiinie,. wyznaczył swój 
drugi odczyt u /nas na grudzień bieżący, 
€cz, niestety, śmierć nieubłagana zabrała Go, 
przedtem, grany będzie ulubiony: dramat 
zmarłego pisarzą «Dla szczęścia» poprzedzo” 
ny a ia prof. 1 Wierzyńskiego. 

— Dzisiejszy poranek požegnaln 
M. Gremo w Teatrze Polskim. Duś 3 
g. 12 m. 30 pp. wystąpi w „Wilnie po raz 
ostatni Świetna tancerka Maryja Gremo, ob: Ż 
darzona wyjątkowym talentem choreogra- 
ficznym. 

  

        
    

rożenia tentralne. 
G. Varesi i D. Byrne: „Ta. która 

zwycięża”, komedja w 3 ch aktąch, 
wystawiona w Teatrze Polskim. 

Za przykładem bogów.. przepra- 
szam, za przykładem Warszawy, do- 
trzymując jej statecznie kroku w swoim 
zakresie, wystawił « Teatr. Polski mo- 
спо zabawną krotochwilę,. nięco dra- 
styczną w niektórych szczegółach 
lecz zato piramidalnie moralną. Mąż 
i żona rozwodzą się i—wracają z po* 
wrotem na łono sakramentu, 

Wszystko zaś rozgrywa się w Ba- 
stonie, wśród mocno egzotycznego i 
międzynarodewego otoczenia niesly+ 
chanie słynnej i niesłychanie egzen- 
ztrycznej śpiewaczki, Włoszki, pani 
Lizy della Robia, Żywe srebro, ner: 
wy, kaprysy, bezpamiętna rozrzut "ość, 
dekiamatorski, czyste włeski patos, 
dobre, nawet bardze doskonałe, tkli- 
we serce ale charakter, no, charskte- 
rekl... Święty by nie wytrzymał—i to 
w dodatku miotając się wiekuiście po 
świecie całym, niepewny dnia i go- 
dziny. 

Nic tam nadzwyczajnego nie staje 
, się i nie dzieje, ale autorowie nagro- 

madzili spore materjału, z którego 
aktorzy mogą wykrzesać człą furę 
humoru i śmiechu. Zabawna jest sa- 
ma heroina, mocno zabawna jest jej 
„kolorowa“ раппа służąca Bice, za- 
bawny mąż wielkiej śpiewaczki, «mąż 
królowej», zabawny synalek państwa 
Fitzgeraldów ze swoją narzeczoną, 
zabawna świta divy operowej, doktór 
«nadworny» Rosjanin, kucharz Grek, 
i sekretarka Niemka okrutnie wstyd 
liwa. Słowem—cała manażerja. 

Publiczność uszczęśliwiona, 
A p. Irena Larowska, wziąwszy 

na siebie postać służącej Bice i dla 
dcbra sztuki uczyńiwszy ze siebie 
rzetelnego koczkodana—święci nowy 
tryumf, jaknajbardziej zasłużony. Wy» 
borna charakterystyczna aktorka! Z du- 
żym temperamentem, obdarzona nie- 
lada werwą i nader czutkiem poczu- 
ciem komizmu, lotna, inteligentna... 
oto p. Larowska; w «Tej, która zwy: 
cięża», Aż rozkosz patrzeć, jak nie- 
ustannie  gra—całą swoją personą, 
od brwi nad oczami *do nóg, ciągle 
w ruchu. Jak interesująco słucha, 

— Dzisiejszy koncert Marji ia w 
Teatrze Polskim. Dziś o g. 0:ej sx wy: 
stąpi po raz drugi i ostatni, tym razem na 
scenie Teatru Polskiego (sąła <Lutniav) słyn* 
na śpiewaczka Marja Labia. 

Program zmieniony. Ceny miejsc od 1 
zł. do 4 zł. Kasa czynna od g. 11 r. 

— Rewja stołeczna w Teatrze Pol- 
skim. We wtorek 6-go i środę 7 go grudnia P, 
gościć będzie w Teatrze Polskim Rewja Sto- 
Фестпа, Udział biorą; M. Rentgen, K. Hor 
bowska, S. Betcherowa, „M. Wawrzkowicz, 
H. Marziewiczówna, oraz balet 14 osób. 
Wystawioną zostanie wielka rewja <Humor 
rządzi»: 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea" 
tru Polskiego codziennie 11—9 w. 

— Koncert T-wa muzyczn. <Lutnia>. 
W sobotę 10 bm. odbędzie się w sali <Lu- 
tnia» koncert, poświęcony twórczości znane: 
go kompozytora Stanisława Niewiadomskiego 
Wystąpią wybitne siły śpiewacze solowe 
Oraz chór . mieszany T-wa _ <Lutnia» 
pod dyrekcją J. Leśniewskiego. Początek o 
£: 6 wieczorem. 

Ofiary. 
— W. J. dla schorowanej wdowy z $y- 

nem suchotnikiem — zł: 3. 
— J. Mt. na stowarz. nauczyci<lek we- 

teranek zł. 10, Przytułek nienteczaln: — 10, 
łobek Deana Jezus — 10, Sanatorjum 

gruźlicze — 10, Bratnia pomoc USB, — 5. 
«Chleb dzieciom — 5, Nędza wyjątkowa—5, 

- BI UEENZECZNEANAE Żą. 
Otóż właśnie 

kawa 

„ENRILO“ 
zawiera wszelkie 

aromatyczne składniki, które tak 
bardzo się ceni w kawie ziarni« 

stej. — Dlatego też przynosi 
„Enrllo* w równej mierze za- 
dowolenie jak  filiłanka dobrej 
kawy ziarniste], mie - zawierając 
jednak szkodliwie działającej ko- 

feiny. Zusełnie bez domieszki 

kawy  ziarnistej огах cykorji 
osiąga się tani i zdrowy napój, 

polecany od szeregu lat przez 
znanych i poważnych lekarzy. 

Wyłączni wytwórcy: 

Henryka Francka Synowie 
S. A. Skawina-Kraków. 

jakie ma odruchy pełae doskonałej 
szczerości i naturalności. Drugą już 
z kolei rolą zachwyca nas p. La- 
rowska. ? 

Powiemy więcej. Jesteśmy  prze- 
konani, że p. Larowska , byłaby bar- 
dzo, bardzo iateresującą w. roli bo- 
baterki sztuki. Niechcielibyśmy, broń 
Boże, urazić przez to p. Frenklówny, 
lecz zdaje nam się, że właśnie tem 
perament p. Larowskiej znalazł by w 
roli divy della Robia znakomite za- 
stosowanie. P. Frenklówna wysoce 
utalentowana artystka, nie ma w so- 
bie impetu, furji, szampańskości i, 
"bynejmólej mie na ostatajem miejscu 
tak zwanej Vis comica, która musi 
skrzyć się nawet w «noetyckich» i 
lirycznych tytadach.sigziory Lizy. 

Z humėrem i werwą grał p. 
Opolski, coraz mocniej wkradający 
się w symmatje naszej publiczności 
teatralnej. Grana, wogóle +w dobrem 
tempie, zręcznie operując scenami 

zbiorowemi, Cz..I: 

Gic4DA - WARSZAW $KA 
3 grudnia 1997 r. 

Dewizy i waluty: 

Trans. Sprz.  Kupro 
Holandja 360,30 361,20 359,40 
Londyn 43,50 43,61 43,39 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
aryž 35,065 3515 1408 

Praga 26,41,5 26,48 2635 
Szwajcarja 171,93 17236 17150 

Papiery Procentowe. 
Dolsrówka 63,75 64 
kolejowa 102.50 103, 
5 proc. konwers. 65,50 
konwers. kolejowa 62,50 63 › 
Listy i obl. B-ku Gosp. Kraj. 92— 93 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. ziemskie 81 
4i pół proc.ziemskie 58,50 58,60 
8 proc. listy warszaw. 81 81,75 
5 proc. warsz. — 65,25 - 6550 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 3 grudnia 1927 r. 

Banknoty. 
Dalary St. Zjedn. 8,86 

Złoto. 

4,7214 4,71:/, 
Liaty zastawne. 

Wil. B, Ziemsk. zł. 100 5940 5990 

Ruble 
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  w. Zdr. Nr. :B2. 
  

i od 4 do. Cza 21, tel. 152,
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Нпо uowe i używ”ne sprzedaję I wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

© 
(rossley Brothers LIU. 

Manchester, Anglja, 
AGREGATY kompletne dla elektryfikacji 

Dworów, Sanatorjów, 

MOTORY DIESLA na ropę, naffę, benzynę, benzol, spiritus, 
MOTORY SSĄCO:GAZOWE z gazownicami. 
Pierwszorzędne angielskie TRAKTORY dla celów rolniczych. 

Długoterminowe kredyty, szybka dostawa. 
у Generalna Reprezentacja: 

Polskie Towarzystwo Hand owe S. A. 
Kraków, ul. Sławkowska 1. 

  

Miast, Fabryk, 

  

  

ь Dziś ostatni dzień! Sensacja! S «6 Epokowe arcydzieło, opiewają: straszne KME IANY, RANA i FISHARMONJE ros Helios“ Najpiękniejszy film sezonn! „Noc miłości „PRAWO PiERWSZEJ NOCY* — па mocy s 
3 plerwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych ea: ” którego magnat miał prawo do nocy poślubnej żon swych poddanych, W rołach gł. najpiękniejsza e 

para kochanków porywająca piękna partnerka Rudolfa Valentino Vilma Banky i ognist _ Ronald 
Colman. Oszałamiający przepych wystawy, Koncertowa gra mistrzów ekranu. Seansy o g. 4,6 811015. 

ją** © Dziś nadzwyczaj- > «& Czarowny dramat erotyczny na tie # cia B Teatr „„P Olonja kał „KSIĄŻE ORLOW ep ul. A. Mioklewicza 22, 3 na premjera! „K. Ę R książąt rosyjskich. & 
W rolach głównych—rasowy LOWELL SHERRMAN jako wyśniony krójewicz z bajki w otoczeniu 

ul. Wileńska 38. ©® 
  

  TT 
120 kochanek, żywiołowo-kusząca PAULINA GARON (w roli królowej Montma'tre) oraz autentyczni 
rosyjscy książętą krwi po raz pierwszy na ekranie. Uprasza się Sz. Publiczność z powodu naiłoku 
o przybycie na 15 minut przed początkiem seansów. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mi. 

kołaja Salnickiego. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20, 

i togra Od 1-g0 do 6-go grudnia 1927 r. « (Feu!) wstrząssjąca symfonja morza i 
Ses Almo 4 będzie anet film: „OGNIA! miłości genjalnej reżyserji J. de Baroncelli'ego. 

Kulturalno-Oświatowy | W rolach głównych: Doliy Davis, Charles Vanel i Maxudian. Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza 
Sala Miejska p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Ceny biletów: parter 60 gr. balkon 30 gr. Początek 

(ni. Ostrobramska 5) seansów: codziennie o godz. 4. Następny program <ZŁOTA DZIEWUSZKAs. 

      
Na nadchodzące Święta polecam znanej 

dobroci: Massynki do mięsa, Kuchenki 
szwedzkie, Sztuce Noże kuchenne, szczot' 
x! wszeikiego rodzaju i ine przedmioty. 

J. E. Sennewaldt 
Wilno, ‹ 

Kcńsża 14. 
Założony w 
roku .1859. 

  

s Nadszedł świeży transport 
m materjałów piśmiennych, 

przyborów kanczlaryjnych. 

m Wielki wybór ger, zabawek 

  

ZWIĄZEK OBRONY MIENIA POLAKÓW 
poszkodowanych na terytorium b. Cesarstwa Rosyjskiego. 

Warszawa, ulica Dluga Nr. 38. 

  

Goglel górnośląski 
z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach piombowanych, dostarcza firma 

»T R E S*5 Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

tima "Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: CENY NAJNIŻSZE. 

ODEZWA 
W dniu 7:go listopada 1927 r. śwęsił Terror Bolszewieki dziesięcie- 

Iecia swych bezprawi. Protest przeciwko nim, rozplakatowany go ulicach 
stolicy i zamieszczony w tych pismach, które się zgodziły go zamieścć, 

poleca T. JANKOWSKA 
Mileńsca 26 

ą i ram 

в 
  

W szybkim tempie zbliżają się Święta, 

N. K UL BIS. Wilno, Fabryka: Jez:.orna 3 

Można oczyścić i wyprasować maszyną kostjum 
męski za 3 zł. i 75 gr. wyprasować na maszy- 
ne kostjum męski 1 Zi. 
ubrania 

maszynowej 

Kao baczność! 

Tylko w lej 
prasowni amerykańskiej, 

farbiarat i pralmi chemicznej 

  

F.lje: Wielka 33, Zawalna 26 

50 gr. Wszystkie 
podane do Czyszenia  dezynfzkułą się 

był odpowiedzią z naszej strony, a ponadto — uroczyste żałobne mabo- 
žefistwo za dusze wielu tysięcy ofiar bolszewickiega terroru w tymm dzie- 
sięciołetnim okresie pomordowanych i zamęczonych. 

Ds tpgoż terminu zebrał Związek liczne tysiące podań ubseminają- 

  lecia, stwierdziły raz więcej nasze prawa własności, których nie wyrże- 
  

Uwnga! © sprawie Radjo 
5 Będąc w Wilnie należy wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

ul. WILEŃSKĄ 38: 
i poinformować się dokładnie o wszystkiem, co się radja 

dotyczy. Obsługa fachowa, bezpłatna porada. inżynierska, ceny 
przystępre, wszystko i zawsze na składzie, Tel. 941, Wilno, 

kniemy się nigdy. 
Dla miejscowości położonych na zachód od linji rzek Dźwiny, Bare- 

zyny i Dniepru oraz wschodnich granic Hetmańskiej Ukrsinv z 1918 roku 
dziesięciolecie bolszewickiej przemocy ugłynie dopiero w 1928 r. jest więc 
jeszcze kilka miesięcy czasu dła poszkodowanych w tych miejscowościach 
do składania podań, zanim lat 10 upłynie od chwili wywłaszczenia ich 
przez bolszewików, 

„Zarząd związku wzywa wszystkich zainteresowanych do  niezania- 
chania tej akcji, mającej na celu stwierdzenie praw własności i zabezpie- 
czenie się przed grozić ewentualnie mogącem  przedawnieniem. 

Pomienione podania składane są za pośrednictwem Związku do mie- 
  szanej Sowiecko-Polskiej Komisji Rozrachunkowej, a dodatkewe ich 
  

ogłoszenia i do 
Do Słowa wszystkich pism 

na okres Świąteczny Biuro Reklamowe Stefana 

Grabossk ego, Garbarska 1, tel 82, przyjmuje 

na specjalnie ulgowych Oarunkach,   
egzemplarze służyć będą dla obrony praw poszkodowanych wszędzie tam, 
dzie tego potrzeba, za czem Zarząd Związku bacznie śledzi. 

Niezależnie od podań, z racji upływu dziesięciolecia składanych, na- 
Jeży wszystkim poszkodowanym, którzy nie uczynili tegu dotychczas, reje- 
strować swoje straty poniesione w czasie wielkiej wojny od wojsk Rosyj- 
skich C:rskich i w czasie rewolucji bolszewickiej ad pegremów, grabieży 
i na skutek dekretów władz sowieckich. 

cych się © zwrot zrabowanego mienia i odszkodowanie 'za mienie znisz. | 
czone, by złażone w odpowiednich instancjach przed upływem .dziesięcio- | 

  

| Wędie 

trzeba wcześnej pomyśleć 

o CHOINCE Ъ 

AK w wielkim wyborze zao- 
$ patrzyć się można w znanej firmie 
9, <RENOMA» Wileńska 36 gdzie przy 

wyrobach tytuniowych i materjałów 
piśmiennych został otwarty specjalay     

К choinkowych. 

* 
ф 
Ф 
` 

$ 

› 42121 ZAB AW EK i upiększeń $ 

  

wyłącznie górnośląski z 
dosiawą i złożeniem do 

składu. 
17 W „ Węgloborcyyiewski i Ska 

Mickiewicza 27. 
Dostawa natychmiastowa w dowo» 

nych ilościach. 

  

HUAUWDOKKOPDKECZKOWORUWBYONYCZECEĆ 

: Kepelusze damskie i męskie 
Czyści, farbuje i przerabia według 

najnowszych fasonów 
specjalna pracownia kapeluszy 

I. ŁAM i SYN 

Wieika 52 

obok kościoła 

> 
* 
+ 

Wyprasowanie kostjumu może być w ciągu 15 min. 
Materjał do gremplowania na amerykańskim apa- 
racie 10 gr. mtr. Ceny za czyszczenie i farbowanie 

wgrelkiego Ghrania obniżane, 

  

Zakład krawiecki 

Michał Biech I Syn 
w WILNIE 

  

  

ul. Zamkowa № 10  :—: | Tel. 1004, 
TRUST, 

SKŁAD MEBLI 
Spółdzielni 

„ZJEDNOCZENI STOLARZE* 
w Wilnie, ul. Trocka Nr. 6. 

Wielki wybór różnych mebli własnych warsztatów. 
Przyjmuje zamówienia na całkowite urządzenia biur, 
urzędów, różnych insty tucyj, banków, oraz wykonywa 
wszelkie pojedyńcze meble. Ceny umiarkowane. 

Rejestracja strat służyć będzie za podstawę do odzyskania własności * Św. Kazimierza.   

  

lub otrzymania odszkodowania z chwilą, kledy stosunki z Rosją odpowied. 
  

Rejestr KandloGy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wiinie wciąg: 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 9—X1. 1927 r. 

1251. 1. A. <Borowski Felicjan» we wsi Jerkowiczach 

gm. Gródeckiej, pow. Mołodeczańskim, sklep spożywczy, drob 

nych towarów i resztek bławatu. Firma istnieje od 1924 roku 

Właściciel Borowski Felicjan, zam. w Gródku, pow. Mołode- 

czańskim. 2117—VI 

1258. 1. A «Milner Gutel» w Wilnie, ul. Zawalna. 45, 

sklep rymarski. Firma istnieje cd 1927 roku. Właściciel Milner 

Gutel, zam tamże. 21:8—VI 

1259. 1. A. A Rachmiel» w Giódku, po, 

Mołodeczeńskim, skiep sprzedaży skóry prostego wyrobu 

przydatków žiedeliai Firma istnieje cd 1906 roku. Właściciel 

Rudciman Raci miej, zam. temże. 2119 -Vi 

7260. . A. «Rynkiewicz Józef> w Downasach, gm. 
Bakszteńskiej, pow. Wołożyńskim, skiep spożywczy i galante: 

rj. Firma istnieje ed 1927 roku. Właściciel Rynkiewicz Józef, 

zam. tamże. 2120—VI 

7261. i. A. «Bałtun lzydor» w Komająch, pow. Swię: 

ciafńskim, sklep spożywczy i bakalejny. Firma istnieje cd 1923 

roku. Właściciel Bałtun Izydor, zam. tamže, | 2121—VI1 

1262, |. A. <Brojdo Aron» w Wilnie, ul. Węglowa 12, 

komiscwa sprzedaż skór. Firma istnieje od 1927 roku. W%łaści* 

ciel Biojdo Aion, zam. tamże. 2122—VI 

7263. 1. A. <Burakiski Josel> w Wilate, uj. Wileńska 

24, sklep optyczny i zegarmisirzowski. Firma istnieje od 1927 

roku. Właściciel Burakiski Josel, zam. przy ul. Niemieckiej 29. 

Prokureniem jest Chanin Oszer, zam. w AA Niemiecka 

. 

w dniu 14—X|. 1927 r. : 

1264. 1. A. <Cesler Motel > w Ignalinie, pow. Swię: 

zaa skiep towarów bawełnianych 1 półwełnianych krajo: 

wego wyrobu. Fisma istnieje cd 1921 roku. Właściciel Cesler 

Motel zam. tąmże. k 2124—VI 

1265: 1. A. <Cław Fania» w Kiemieliszkach, pow. 

£fńskim, sklep bakzlejno-galanteryjny i żelaza. Firma 

od 1920 roku. Właściciel Cław Fania, o Aoc 

1266. |. A. <Garberowicz Sora» w Kiemieliszkach, pow. 

Swięciańskim, sklep kolonjalno-galanteryjny i żelaza. Firmą 

istnieje od 1927 roku. Właściciel Garberowicz a: zam. tam 

że. m 

Święci 
istnieje 

«Grejzdorf Chławna» w Komejach, pow. 

Swięciańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Wiašci- 

ciel Grejzdort Chławna, zam. tamże. 2127—VI. 

7268. |. A. <Gimzański Oszer» w Kiemieliszkach, pow* 
i im, sklep bakalejno-galanteryjny, skór i wyrobów 

Seiten Fezie istnieje od 1923 roku. Włeściciel Gimżafi- 

ar Oszer, zam tamże. В 2128—VI 

A. «Giwojno Antoni» w Nalibokach, pow. Wo* 

łoż; Pay SA i p Firma istnieje od 1927 roku- 

Wal šciciel Giwojno Antoni, zam. tamże. 2129—VI 

w dniu 17—X1. 1927 r. 

‚ А. «Lipka Zinger i Szołom Pergament— Sika». 

Eks nień. Siedziba w foiw.  Ławrynowo-Klucz-Smycz, 

Biidy /Hruzdowskiej, pow. Postawskim. Przedsiębiorstwo roz+ 

ю zęło działalność 15 października 1927 roku. Wspólnicy: Zin- 

= t ka i Pergament Szołom, zam. w Wilnie, przy ul. Kal- 

aryjskiej 1. Spółka tirmowa zawarta na mocy umowy z dnia 

20 października 1927 r. na czas nieograniczony: _Zariąd należy 

do Kbydwóch wspólników. Wszelkie ORO A 2. do: 

kumenty i pisma podpisują w imieniu spółki 5 w V nicy, 

1267. 1. A. 

  

7284. |. A. <Bandt Mendei» w Brasławiu, ul. Piłsud- 

skiego 99, zajazd. Firma istnieje od 1885 roku. Właściciel Bandt zt 
4qendel, zam. tamże, 2131—VI 

1285. 1. 
Aa janych krajowego wyrobu oraz ubrań ludowych. 
powa ię ed 1923 roku. Właściciel Bek.enaziejn, ; Maks, 

- «Dubicki Jan> w, Kiemieliszkach, pow. Swię: 

PIB ALANA, Firma istnieje od 1926 UKE Właściciel, 

Dubicz: a; 2am. tamże. 
133—V1 

jn Chaja> w Brastawiu, ul. Piłsud- 

kie, 07106, : A aa towarów kolonja no-galanteryjnych 

hz E yronėw wytworniejszych.
 Firma istnieje co z roku, 

Właściciei Frumin Chaja, zam. tamże; a 

TA <Gandler Szymon» w Biazławiu, ul. Pił. 

в а;иеёівёг, пію;ш: sprzedaż towaiów _ bakalejdo-galanteryj- 

Šel bez wyrobów mytworniejszych. PI: „stuieie od 1917 

roku, Właściciel Gandler Szymon, zam. tą maz” 

   
   
   

  

   
   

A. <Bekiensztejn Maks> w Kiemieliszkach, pow. | 
sklep galanteryjny, obuwia, towarów bawełnia: @ 

© 
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„ Słynna Wróżka Chiromantka 

Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 

nio uregulowane zostaną albo w Rosji samej po upadku bolszewizmu pra- 
worządność będzie przywrócona. 

Dotychczas w Główny Urzędzie likwidacyjn:m, rejestracji dokonało 
przeszło 90000 osób, a za pośrednictwem Żwązku Obrony Mienia, 
który jest akcją społeczną dopełniającą czynneści Głównego Urzędu Likwi- 
dacyjnego zarejestrowało swoje straty przeszło 20000 osób 

Giówny Urząd Likwidacyjny dalszych rejestracyj obecnie nie przyjmuje. 
Checiaż Zarząd Związku ani terminu, ani wysokeści odszkodowania, 

ani zwrotu zsgrabionego przez bolszewików nieruchomego mienia gwaran- 
tować nie może, to jednak jasnem jest, że kto 0 swoje prawa własności 
sam dopominać się nie będzie, ten wogóle nigdy nic nie odzyska. Dlate- 
go też Zarząd Związku Obrony Mienia doradza wszystkim straty swoje w 
Związku rejestrować, co niewielkie koszta za sobą pociąga. 

Centrala Związku Obrony Mienla w Warszawie, przy ul. 
Nr, 38, Oddział Związku w Wilnie, przy ul. 

  

  

Gabinet Kosmetyki Leczni 
czej absolwentki „Institut 

de Beautė Keva Paris“ 
usuwanie zmarszczek, piegów, 
wągrów i innych defektów twarzy, 
jak rówineż natychmiastowe od- Dlugiej 
świeżanie na bale, bez szkody Zawalnej Nr. 1, i czasowe 

przedstawici:lstwa Związku Obrony Mienia w różnych miastach Polski. dla cery. 
Nowogródek, E. Ambrożkiewicz—ul. Siznieżycka Nr. 25. Pińsk, Ks, | Portowa 28—5, godz. 10—2, 

Z. Pawłowski—Kurja Biskupia. Brześć E. Załusko— Sędzia Pokcju, Równe, wa 4—7 ef 
  p. Zwigrodzki—ul. Halera Nr, 28, Krzemieniec, p. Kuśmierski—ul. Tryni- 

"tarska Nr. 5. Kraków, Stowarzyszenie Polaków uchocźców z Kresów 
Wschodnich, ul. jabłonowskich Nr. 19 Lublin, B, Kobierski—ul. Szpi- 
talna Nr. 4. Poznań, L. Długołędzki—ul, 27 Grudnia Nr. 5 Poznański Aute- 
skład. Bydgoszcz, T. Narkiewicz Jodko — ul. Zacisze Nr. 4, Grudziądz, 
K. Chojecki—ul. Radzyńska Nr. 7 piętro 3, P. Zdrojewski, Dyrekter Tow, 
Rolniczego Pomorskiego. Lwów, M. Kościelski—ul. Kopern ka Nr. 4, Taw. 
Kredyt. Ziemskie. Dostarczą wszełkich szczegółowych danych i iastrukcji 
zainteresowanym, którzy bądź oscbiście się zgłoszą, bądź zwrócą się 
listownie, dołączając znaczek pocztowy na odpowiedź. 

Ponieważ utrzymanie biura w Centrali, Oddziału w Wilnie i. czago- 
wych przedstawicielstw pociąga za sobą znaczne koszta i zajmuje czas 
ludziem dobrej woli, bezpłatnie oddającym go dla sprawy przez Związek 
podjętej ma to rację bytu o tyle, e ile poszkodowani z tego korzystać 

, będą, lecz długo przeciągać się nie może, 
Niech więc ze złożeniem podania e stratach włącznie z dziesięciole- 

ciem i z dokonaniem zasadniczej rejestracji poszkodowani śpieszą nie od- 
kładając tych czynności 

Zarząd Związku oznacza na razie termin dla złożenia podań i doko- 
nania rejestracji 

Wydz, Zdr. Hubi. Niż 1480, 

  

  

Kramera 
TERMOMETR 

        
Czujesz się niezdrów 
zmierz przedewszystkiern 

<emperaturę ciepłomierzem 
ale z ochronną marką ; 
4tóre grarantuje za (iraner) 

dokładność, czułość i precyzyjność w 
wykonaniu. Prosimy zwracać uwagę 
na powyższą markę SOO i firmę, 
gdyź w sprzedaży znajdują się 

również falsyfikaty. 

Ч 1-go marca 1928 roku 
i jeśli liczba zgłaszających się | wnoszących odpowiednie opłaty nie bę- 
dzie w stosunku de kosztów utrzymania biur Związku, termin ten prze- 
dłużony więcej nie będzie. 

Jednocześnie Zarząd Związku wzywa zalegających w opłacie rocznych 
członkowskich składek członków Związku, by pośpieszyli z uregulowa- 
niem swych zaległości i dostarczeniem swych obecnych adresów, bez cze- 
go Zarząd Związku może znaleźć się w niemożności porozumienia się z 
mimi w razach nagłych, gdy tego ich własne interesy wymagać będą. 

        
    

  

  

5 ` AO 2 " &н;:ввё OTRZYMAĆ „POSADĘ? a 
nia 22 listopada 1 LO m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- R 

Zarząd Związku Obrony Mienia. в O moni, adis wa wt * 
U m czają listownie: buchalterji, rachunko- @ 

VATA TTT YIT TTT YIT © wości kupieckiej, korespondencji в 
sk ® handlowej, stenografji, nauki handlu, m 

„ELEKTRIT e prawa, kaligrafji, pisania na rmaszy- g 

T-wo Radlotechniczne $ ЁЁ&.'Ё‘Ё'"“ЁЁЁ&'БЁЬ '‹‘›‘.ШЁЁСЁЁЁЁ' u 
"Wilno, Wileńska 24, / Ё ln fwiadeciwo: > 

telef. 10—38. =  ŽĄDAJCIE PROSPEKTOWI = 
  

Poleca znane radjóodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu 
i czystej, przyjemnej audycji, nagrodzone: 

medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym ma wystawie we Florencji (Włochy) 
\ w roku 1927. 

CENY NISKIE. Dogodne warunki Spłaty. 
Obsługa fachowa: 

Nie kupujcie radjoaparatu, nie odwiedziwszy przedtem 

Ё 3 
9 DH. „BŁAWAT WILEŃSKI" 
ф Firma Chrześcijańska. 
6 Wilno, ul. Wileńska 31, Tei. 382. 
 Przedświąteczna wyprzedaż rozimai- $, 

tych towarów po cenach niskich. 
Wybór duży, Na prowincję wysyłamy 

towary za zaliczeniem, Ф 
Przyjmujemy zamówienia z naszych , 
materjałów na garnitury męskie i 4 

palta na dogodnych warunkach. 

ROBOTA SOLIDNA. { 

I Magiek 
ziemski około 100 
ha dobrej, urodzaj: 
nej ziemi z zabu: 
dowaniami natych- 

    

  

'Х ® Śniegowce, Kalosze, Obuwie, 
JĄ ©. Swetry, Suknie, Bluzki, 4 
>: 9 Bielizna, Poficzochy, Skarpetki, | 

oraz na nadchodzące Święta wielki 
Kat SH SI ow 4 

, zimowyci wyłącznie po cenach $ inłast--do pezedzo 
) przeda: fabrycznych poleca firma nia Ha: Wirunich 

й 

Wacław Nowicki + m zgogodnych 
i i ‚ Н.К. < 

ZZ | Gdańska 6, tel. 

Domek 
z placem 600 ążni 
kw. niedaleko śród - 
mieścia za 1,300 
dolarów sprzedamy 
D. H.-K. <Zachęta> 
Gdańska 6, tel. 9 05 

  

     

  

  

  

Jęayna wytwoiaia 4 
OD metalowych 4 

k | SE E NIKS 2 
> wykonanie artystyczne tańsze 

6 40 proc. od importowanych. | 
› Рггу zakładzie  pogtzebowym 

ė | Bólko, ul. Królewska 5, *        

R:suntj | kosztorysy па żądanie. 
  

  

  

      2. „płyk Rubin" sx 

NAJLEPSZE SZKŁA do OKULARÓW 

CAR   
  

Najstarsza firma w kraju. 
Egzystuje od r. 1 

UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 5 

4   
  

Św 

  

PLANOW . 
TATŁODRUKI 

Jna.KAUPOWIE 

SEA 

` 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja Ś   | W wielkim wyborze 

to Jańska 1. 

  

ZNIEGOWCE i KALL E4 
szwečzkie, ryskie krajowe pole. 

D.-B,W, Jankowski i S-ka 
WIELKA 42. N

E
E
K
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ROK i. Wilno, Niedziela 

  

4 grudnia 1927 r. 
a     

  

TYGODNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU AKADEMICKIEMU. 

  

o 
Mimo deść znacznych opłat uni- 

wersyteckich, wynoszących wraz z 
taksą egzaminacyjną około polioras- 
ta złotych rocznie, państwo ponosi 
duże wydatki ma pokrycie potrzeb 
wyższych uczelni. Przeciętnie na nau- 
kę każdego studenta osobno wypa- 
da w rocznym budżecie państwa oko- 
ło 1000 zł. Suma ta całkowicie nie 
wystarcza, Znamy szereg trudności, z 
jakiemi muszą się liczyć nasze uczel- 
nie i nader często widzimy, że cele 
naukowe podporządkowują się, ko: 
niecznościom budżetowym. _ Jeżeli 
więc się zważy, jak wiele wysiłków 
pźństwo i administracje wyższych u- 
czelni poświęcają utrzymaniu nauki 
na należytym peziomie, to przedew- 
szystkiem wyBadnie zapytać czy i w 
łakim stopniu koszt ten się opłaca. 
Jsk procentuje kapitał służący celom 
oświatowym? Czy wydajność pracy, 
posługującej się tym kapitałem, jest 
doprowadzona do mzximum? Tu ze 
smutkiem musimy stwierdzić, że u- 
czelnie nasze pod względem wydaj: 
ności pracy nie dorównują zagranicz- 
nym. Odsetek dyplomów uzyskanych 
we właściwym terminie jest znikomy. 
Zaledwie połowa studentów pracuje 
normalnie; co przy ogólnej liczbie 36 
tysięcy młodzieży akademickiej w 
Polzce daje skarbowi państwa roczną 
stratę 18 miljonów złotych. Można z 
całą stanowczością twierdzić, Opiera- 
jąc się na inauguracyjnym przemó- 
wieniu J. M. Rektora, że 18 miljo- 
nów pieniędzy państwowych idzie ra 
marne dzięki mało wydajnej pracy 18 
tysięcy studentów i że, pomijając już 
straty ekenomiczne, ogólna Sytuacja 
państwowa w dziedzinie kulturalnego 
wsgółżycja narodów pogarsza się sta* 
le wskutek niewłaściwego zużywania 
czasu przez połswę przyszłych pra- 

cowników umysłowych. Troska © 
dobre pafistwa, a wreszcie Sama am- 
bicja narodowa nie pozwala nam 
przejść nad tym faktem do porządku 
dziennego. Nie jesteśmy w stanie u- 
wierzyć, aby taki stan rzeczy był spo- 
wodewany brakiem zdęlności lub 

chęci do pracy. Musimy postawić so- 

bie pytanie: czy student pracują- 
cy zarobkowo, czasem nietylko 

dla siebie, zls dla wyżywienia 
kegoś z najbliżsej rodziny, czy stu: 
dent przygotowujący się do egzami- 
nu podczas miesięcznego utlopu, 
zdobywanego raz na rok, może kon- 
kurować z jednostkami, całkowicie 
poświęcającemi się nauce, Wypadki 
zdobycia dyplomu w czasie dwu- 
krotnie dłuższym od normalnego przez 

osoby pracujące zarobkowo zamiast 
świadczyć o braku zdolności, dowo- 
dzą niezwykłej wytrwałości, systtima< 

tyczneści i energji. Można odrzucić 

śmiało obawę, że polska młodzież 
jest niezdolna de pracy lub nie chce 
pracować. Zapewne bardziej niż ko- 
mu innemu leży jej na sercu rozkwit 
naszej nauki, tylko że, Nie mogąc 
wprost dążyć do swego ideału, szuka 
dróg pośrednich, zdobycia średków 
materjałnych, aby w ten sposób udo- 
stępnić sobie korzystanie ze znacznej 

lecz nie całkowitej pomocy państwa. 

Młodzież akademicka rozumie, że, 

aby pracować z całem wyłężeniem, 
musi wpierw zapewnić sobie byt ma- 
terjalny, A czem więcej potrzeb zo- 

p EE OE " 

WOLNA TRYBUNA. 

O naukowości kół nau* 
kowych. 

(słów bardzo niewiele) 

Mamy w U.S. B. kilkanaście a 

może i wlęcej kół naukowych. Świad- 

czy to (teoretycznie) „chlubnie © roz- 

woju naszego „życia intelektualnego", 

o silnych zainteresowaniach się nau- 

ką „młodzieży akademickiej" (umie- 
szczam ten termin w cudzysłowie, 
gdyż jest strasznie wytarty i banalay). 
Tak jednak nie jest: bądźmy szczerzy! 
—zainieresowanie to jest znikome — 
pociąg do pracy naukowej niemal 
żaden, Naturalnie są wyjątki. W każ- 
dem kole są takie ofiary losu | nauki, 
które poświęcają się dla swych bliź- 
nich współczłanków I co tydzień, 
czy dwa rzucą ich mniej lub więcej 

zwiększenie wydajności pracy Akademika, 
stanie zaspokojonych, tem intensyw- 
niejszą będzie praca, tem stokrotniej 
będzie procentować kapitał poświęco- 
ny celom oświatowym. Jak znaczną 
rolę odgrywą pomoc materjalna oka- 
zana studentom, może świadczyć fakt 
że w Poznaniu, gdzie władze вато- 
rządowe asygnułą na cele akademickie 
pokeźhą sumę 200 tys. złotych rocz- 
nie, procent ukończeń w stosunku do 
ogólnej ilości sluchaczy uniwersytetu 
wynosi 11 proc. (jest te najwyższy 
procent uniwersytecki w Polsce); na- 
tomiast USB daje ukończeń 5 ргсс. 
przytem wiemy, ża organizacje samo- 
pomocowe wileńskie nie otrzymują 
żadnych sum od władz miejskich, 

A więc z chwilą, gdy młodzież 
akademicka staje do pracy pod hasłem 
loterji, człe społeczeństwo winno о- 
kazać zrozumienie i oprzeć moralnie 
i materjalnie usiłowania podjęte w 
imię zwiększenia wydajności pracy 
ku ogólnemu dobru. 

J Swięcicki. 

OBZEREDT SRO EYSRZWSKYCEJ ПЛИ dziada 

Loterja. 
(Wykład popularny). 

Loterją vazyw.my, jak wiadomo, stoli- 
ki, rozstawione w różnych punktach miasta, 
opatrzone pudełkami 1 ludźmi, którzy to lu- 
dzie mają specyficzną zdolność wydobywa 
nia swoim normalnym bliźnim pieniędzy z 
kieszeni; ludzie ci posługują się przytem nie 
rewojwerami, jak bandycj, nie groźbą, tylko 
wywierają na pierwszego lepszego przechod- 
nia zły wpływ, w kierunku osłabienia jego 
kotencji finansowej. 

Pudełka, stojące na stolikach, są nałado- 
wane biletami. Bilet jest to msły papierek, 
nie posiadzjący sąm przez się wartości użyt- 
kowej, dający jednak nabywcy iadaę wy. 
grania czegoś bardzo kosztownego. Nadzie- 
ja jest matką głupich. a wygranie—niererlną 
mrzonką mających nadzieję: 

Wyjsśniliśmy więc najbardziej zasadni- 
cze pojęcia integralnych części łoterji. Nie- 
którzy badacze twierdzą, że w skład loterji 
wchodzą jeszcze fanty. Fant jest to przed: 
miot wyobrażony przez nabywcę bietu w 
chwili nabycia. Wyobrażenie to prawie nig- 
dy nie ulega realizącji, to też uważam, że 
fanty nie są wcale specyficzną cechą loterji 
1 mogą nie istnieć. Argumentem wspomnia- 
nych uczonych jest to, że bardzo wielu lu- 
dzi ną loterji wygrywa. Argument ten jed- 
nak nie wytrzymuje krytyki. Mógłbym 
wskazzć znacznie więcej ludzi, którzy na lo- 
terji nic nie wygrali. Obrońcy tej, obalonej 
właśnie przezemnie teorji, przytaczają na 
poparcie swych poglądów fakt, że p. Prezy» 
dent Rzeczypospolitej, który jest najważniej- 
szymm w Polsce dygnitarzem, wygrał w ze- 
szłym roku pudełko papierosów. Podobno 
też p. Wojewoda Rzczkiewicz wygrał 5 koł- 
nierzyków (!), które zresztą mógłby z powo- 
dzeniem nosić w pasie. Tak, to prawda. Ale 
ci, którzy nie wahają się używać dla rekla- 
my nazwisk wielkich judzi, zapominają, że 
Pau Prezydent dla swego pūdelia papiero- 
sów kupił 100 biletów, a p. Wojewoda 50. 
1 zresztą, co wolno Wojewodzie, to nie to- 
bie zwykły Śmiertelniku: 

Postaram się teraz przedstawić pokrótce 
cały proces loteryjny. P. X idzie spokojnie 
po ulicy. W pewnym momencie słyszy wo- 
łanie: «samochody, rowery, aeroplany, ka. 
mienice, bilety do kin, książki, książeczki, 
radjo, serwisy, aparaty fotograficzne! Wszyst 
ko zą 50 gr.! Jeden bilecik i szczęście całe- 
go życia! Panie I panowie! Wszyscy do sto- 
likal» i t. d. P. X przerażony ucieką, przy- 
czem wpada na drugiego krzyczącego Osob- 
nika, któremu daje na odczepnego 50 gr. 
Oczywiście okazuje się, że nic nie wygrał, 
zaś poczciwy osobnik pociesza go, že na: 
pewno kiedyś wygra, oraz zawiadamia, że 
do wygrania jest także gęś (do jedzenia). 
P. X kupuje dalej, wciąga się, zaczyna się 
зара!: & wreszcie 25 ty bilet jest wygrywa- 
jący. P. X uszczęśliwiony biegnie po gęś, 

przydlugiemi elsboratami—interesvją 
cemi znikomy cdsetek zebranych. Je- 
želi tak jest — to jest įeszcze dobrze 
—bywa gorza|: są kola naukowe, м 
których sekcje naukowe są niecz,n- 
ne! Przy tej okazji ca niecierpliwy 
człek może mimowali zakląć siarczy- 
ście, I to się nazywają kola naukowe? 
1 takie koła należą do „ŹZrzeszenia*, 

obsylają zjazdy naukcwe i t d.? Jak 

to rozumieć? | czy słuszny fest wnio- 
sek, że w uniwersytecie prawie nikt 
nie studjuje wiedzy dla samej wiedzy, 
że traktuje się uniwersytet tylko jako 

szczebel do wejścia w życie Samo- 
dzielne. Mnie się zdaje, że tak źle 

już nie jest. Co innego, że ilość kan- 
dydatów na naukowców w przyszłości 
jest znikoma; z tem się trzeba zgo- 

dzić, mimo, iż założeniem  uniwersy- 
teiu jest przedewszystkiem podawanie 
wiedzy, a nie jej praktycznego zasto- 
sowania, jak to mamy w wyższych 

Komitet redakcyjny tworzą T, Cieszewski, J, Leżeński i B. Rusiecki. 

ANACHORETA. 

We wszystkich sprawach dotyczących pisma należy się zwracać do Redakcji ul. Wielka 24 

  

Odchodzę od was.. Dumny mur 
Ostaniający komnat przepych 
Piętnuję niemą klątwą ręki! 
Pieszczotą białych waszych. cór 
Wzgardziłem. ldę pełen krzepy 
W jąsność, przed którą blask jutrzenki 
Blednie bo oto ogniem płonie 
W pustyni mojej boży krzew, — 
Ogień omyje z prochu dłonie 
I przesłoneczni chutną krew. 

Odchodzę nędzy ziemskich spraw 
l nędzy duszy ludzkiej swiadom... 
Zdeptałem uciech .złotogłowy 
I promienistą sławę słów; 
A złotonośny plon laurowy 
Oddatem sumień maskaradom: 
Pragnienia znam i znąm przesyty 
Co nęci was tom poznał już 
Łachmanu strzępem więc okryty 
dę zmyć duszy nędzę dusz 

Wiem, że zostawiam głodny lud, 
Jęczący w znoju o kęs chleba; 
Wiem. że sumienia trawi brud 
Źe je odrdzawiać siłą trzeba. 

Lecz byłem waszym, przeto wiem, 
Że wołać do was próżno o to, 
Zew nieba głuchnie w zgrzycie ziem 
Króluje wam nie duch a złoto 

Ogarnął was postępu szał — i 
Zbawienia snią się wam w przewrotach; 
Nienasyconych pycha ciał 
Zamknęła ducha w samolotach 

Z żelaznych objęć twardych śrub 
Dziś prorok prawdy nie dobędzie, 
Bo się zatacza globu trup 
w roznamiętnionych sfer obłędzie. 

Umiecie dziś miłości zew 
Przemienić w poryk rewolucji 
Umączać sztywne pióro w krew, 
By spisać rozdział Konstytucji 

Pijecie rozkosz nowych zład 
Głosicie jutrznię nowej ery, 
Mimo. że stary wsiąka brud 
W salony nowej finansjery .. 

Nędzę uniesień waszych znam! — 
Pychę w was wieszcza zew poduszczy — 
więc tłumię głos mój idąc sam 
W odludną ciszę dzikiej puszczy. 

Tam mówić do mnie będzie Bóg, 
Przed Jego górnym klęknę progiem, 
A fałsz postępu będę. mógł 
Ogniem modltwy zmyć przed Bogiem. 

V ładysław Arckimowicz 

ale dostaje tylko pióro, nie gęsłe, ale do pi- 
sania — czyli stalówkę. Gniewa się, ale mu 
odpowiadają, żeby nie zawracał głowy, 
niech się cieszy, bo są tacy, co tego nie 
mają. P. X idzie do domu i mówi, że lo- 
terja, to naciąganie: © 1 

Tak jest przeciętnie. Zdarzają się odchy- 
ienia od tej normy. Znam jednego pana, któ- 
ry wykupił wszystkie bilety, jakie były, bo 
uznał, że samochód i aparaty fotograficzne 
pokryją mu te koszta, Pomimo to nie wy: 
grał, bo przegapił dziesięć biletów, które 
przed nim nabył ktoś inny, Samochód zre- 
sztą zaraz po loterji został zabrany przez 
właściciela, który go filantropijnie na pokaz 
wypożyczył. 3 

Bywają jednak osoby o wprost niewia- 
rogodnem szczęściu. Inny mój znajomy ku- 
pił jeden bilet i wygrał własną rękawiczkę, 
którą zgubił przed dwoma miesłącami i któ: 
rej bardzo żałował, chociaż była trochę po: 

darta. Ucieszył się chłopak, bo znów miał 
parę. Odiąd nie zapominał przed każdą 10- 
terją coś gubić, żeby później wygrać. Tak 

szkołach handlowych, politechnikach 
it. p. Nienaukowy charakter kół na- 
ukowych trzeba jednak tłumaczyć 
czem iunem—a mianowicie ich liczeb- 
nością, 

Otóż możemy uważać za regułę, 
iż im jest liczebniejsze koło, tem 
mniej posiada charakteru naukowego. 
Twierdzenie to byłoby nieścisłe gdy: 
bym mie dodał w formie zasirzeże- 
nia, iż decyduje tu również i cha- 
rakter wydziału, E pras się rekru* 
iują członkowie. kołach nauko- 
wych ebfitujących w członków zdecy- 
dowaną przewagą mają ludzie, dia 
których wiedza jest tylko epizodem, 
którege końca czeka Się z upragnie- 
niem — cel się ma bowiem inny — 
często bezsprzecznie piękny i chwa- 
lebny, ale—cóż robić—nienaukowy. 

Tacy członkowie nie tęsknią ani 
do zebrań naukowych, ani tembar- 
dziej do wygłaszania własnych prac: 

wprost dla sportu. Ostatnio zmienił system” 
Umyślnie w teatrze zamienił swoje stare 
kalosze na cudze nowe, słusznie przypuszcza- 
jąc, że jego stare znajdą się na loterji i on 

ędzie miał dwie pary, Wyrachowanie go 
jednak tym razem zawiodło. Wygrał tyiko 
literki od swoich kaloszy, Widział nieszczę- 
śliwiec, Jak jakaś nieznajoma dziewczynka, 
w towarzystwie widać ewojej niani, niosła 
jeden wygrany kalosz, a drugi otrzymał ja- 
kiś oficer. Tak się muszą koficzyć wszelkie 
spekulacje. W loterji bowiem nie może być 
systemów ani spekulacyj. Wyłącznie in- 
tuicja i jeszcze raz intuicja, jak mówi jeden 
z moich przyjaciół. 

„_ Wszystko to, co napisałem nie odnosi 
się do loteryj akademickich. Tam człowiek 
więcej wygrywa, niż kupił biletów. Pewna 
pani wczoraj wygrałą radjoaparat, żłoty ze- 
garek, i butelkę wina, a druga pani wygra- 
ła fotogratję Rudolfa Valentino i męski ro- 
wer. I tem się różnią loterje akademickie od 
wszelkich innych. Wszyscy więc po cenne 
fanty. Vivat VI tydzień Akademika. 

Ele" - -- 

dosyć mają tego wszystkiego na se- 
minarjach czy w laberatorjach. Niesta- 
wienie się więc ich do organizacji, 
w której skład wchodzą jest odmien- 
ne, niż w teorji być powlnno—wstg- 
pują eni do takiego keła w celach 
raczej towarzyskich wzgl. przez pe- 
wiem snobizm, Przesądza to z czasem 
(gutta cavat lapidem!) o charakterze 
towarzyskim (broń Boże nie je- 
stem wroglem życia towarzyskiego 
wśorganizacjach!) organizacji, która 
powstała w eelach per txcellence 
naukowych. Każda liczniejsza orga- 
nizacja liczy się poważnie z tem 
zżyciem się — urządza specjalne her- 
batki, zabawy i t. p. — a te dla- 
tego, że te herbatki, zabawy czy wy- 
cięczki są częstokroć jedynym terenem 
ma którym się wszyscy członkowie 
stykają. 

Z drugiej strony przyczyną mniej 
naukowego charakteru „wieloczłonko* 

      

między godz. 12—1, tel. 770 

Polska miodzież akademicka a społeczeństwo 
(Parę uwag na 

Leży przede mną „Tablice staty- 
styczne Polski“ za rok 1925—6, wy- 
dane przez lgn. Wenfelda, otwarte 
na stronicy 29 i 30. Cyfry tu dane 
dotyczą polskiego szkolnictwa wyż- 
szego, 

Cyfry sztywne, lodowato spokojne 
stoją nieruchomo w przeznaczonych 
dla nich rubrykach, a jednak trzeba 
tylko pilniej zajrzeć w ich nazewnątrz 
spokojne oblicze, żeby wyczytać rze- 
czy niepokojące każdego, komu przy- 
szłeść polska droga; 

Pierwszem _wyglądającem stąd 
zjawiskiem jest <zakobiteenie uniwer- 
sytetów. Ped tym względem przodu- 
e filozofja. Wyraz tem musiał utracić 
swoje pierwsze znaczenie : poważne 
skupienie, które było ongiś podstawą 
pracy fHozoficznej, musiało ono ustą- 
pić miejsce literackiemu rozgadaniu, 
wobec takiej obfitości gadatliwych z 
natury istot. Oto parę liczb, ilustru- 
jących ten fakt, 

Uniwersytet Poznzński na 1007 
mężczyzn 424 kobiet. Uniwersytet 
Wileński na 744 mężczyzn 414 ko- 
biet. Uniwersytet Lwowski na 2906 
mężczyzn 1335 kobiet. 

Rekord jednak należy się Uniwer- 
Ssytetowi Warszawskiemu, gdzie na 
3704 mężczyzn przypada 2121 ko- 
biet (statystyka z roku 1926). 

Pomijając, skazane w najlepszym 
razie ma zbelletryzowanie przez ko- 
biety, studjum filozoficzne, skonstato- 
wać można ekspansję bojowniczego 
rodu Ewy na dziedziny nadająte Się 
jaknajmniej do nadawania im charak- 
teru riewieściego. Oto studjum rol- 
nicze we Lwowie w r. 1926 na 171 
mężczyzn liczyło 28 kobiet, nawet 
Politechnika Warszawska posiadała w 
tym samym 1926 roku 217 kobiet 
szczęściem jednak, że na 3938 męż- 
czyzn strach wprost pomyśleć, coby 
się stało ze ścisłością matematyki bez 
tej męskiej liczebnej przewagi. 

Preszę nie brać zbyt poważnie 
mojego żartobliwego zacięcia w kwe- 
stji kobięcej na uniwersytetach, Mam 
owszem wielki sentyment dla płci 
pięknej, szczególniej zaś dla jej przed- 
stawicielek garnących się ku nauce. 
Nie mam zamiaru również dowodzić, 
że to źle, że tak dużo niewiast sięga 
po dyplomy. Chcę tylko wywniosko- 
wzć, że muszą być przyczyny, powo- 
dujące czasem przewagę liczebną kobiet 
nad mężczyznami w szkołach wyż- 
szych. Otóż tą przyczyną zdaje mi 
się być to, że niewiasty mają ulatwio+ 
ne studja przez „zapewnienie opieki 
j utrzymania ze strony redziny, Wo- 
bec garnięca się do uniwersytetów 
coraz to szerszych warstw spelecz- 
nych— kształcą się dzieci i rodzice 
niezamożnych. Otóż prawie zawsze 
córki są na utrzymaniu rodziców aż 
do zamęścia, synowie zaś jako silniejsi 
i zaradniejsi muszą bardziej śpieszyć 
z zarobkiem na własne utrzy- 
manie. Ciekawą byłaby  staty- 
styka, przeprowadzona  chęciaźby 
narazie na terenie tylko Wilna, ilu jest 

Od I do 85 m. — Glelka Loterja Akademicha 

  

wych* kół jest możność ominiecia 
przymusu pracy naukowej (obowiązek 
pracy naukowej jest bezwzględnie 
teoretyczny, gdy istnieje w kole 100 
członków, a zebrań naukowych maxi- 
mum 20 w roku.) 

Jest jeszcze jedna okoliczność, 
która poważnie wpływa na nikły u- 
dział członków w pracach kół nauko- 
wych humanistycznych: nowe przepi- 
sy magisterskie. Spowodowały ene 
ogromnie intensywne zagłębienie się 
humanistów w przygotowywanie : SiĘ 
do egzaminów: nikt niema czasu na 
pracę poza egzaminami — dokoła 
egzaminów zogniskowany jest cały 
wysiłek intelektualny tych właśnie, 
którzy powinni najbardziej pracować 
właśnie w kołach, Mówię © studen- 
tach 1-go i 2-:go roku. 

Bardzo jest źle, że właśnie eni 
biorą najniklejszy udział w pracach 
kół naukowych, a są nawet czasem 

    

                    

    

    

                        

     

  

    

                            

    

tle statystyki), 

zarobkujących ;na calkowite własne 
utrzymanie kolegów, a ils koleżanek. 
Opierając się już nie na cyfrach, lecz 
na obserwacji życia akademickiego w 
Wilnie prawie pewny jestem, że star 
tystyka taka  potwierdziłaby: moje 
przypuszczenie, że owe nienormalne 
ustosunkewanie liczbowe płci na wyźż- 
szych uczelniach nie jest wynikiem 
nadmiaru kobiet, lecz raczej niedobo- 
ru mężczyzn, którzy masowo rezygnu- 
ją ze studjów wobec potrzeby zarob- 
kowania. Przypuszczam również, że 
za czas istnienia Uniwersytetu Wi- 
leńskiego dałoby się sporządzić ва- 
źnistą listę takich dezerterów z ko- 
nieczności. 

Wniosek z tego dalszy, —że cho- 
ciaż wielkizm jest współczucie i 
wsparcie ze strony społeczeństwa 
starszego i państwa, to jednak jest 
one jeszcze niewystarczające, bo nie 
usunęło jeszcze w zuptłaości tak ja- 
skrawych anomalij W zakobieceniu 
szkół wyższych Pelska dotychczas 
przoduje, jak to widać z następują: 
cych liczb: — Na Wydziale Prawa 
Austrja posiada 5,4 proc. kobiet, 
Francja 6 4 proć., Szwajcarja 7,8 proć., 
Polska 11,5 proc.; ma Wydz. Medy- 
cyny — Austrja 13,4 proc, Czecho- 
Słow. 14,4 proc., Francja 16,9 prac., 
Polska 204 proc.; na Wydz. Filozo- 
ficzaym—Francja 25 prac, Austrja 
29,2 proc., Szwajcarja 29,5 prac., Pol- 
ska 555 proc. 

Obok zakobiecenia też sarne przy. 
czyny składają się w znacznej mierze 
na zażydzenie uniwersytetów. Zja- 
wisko to w liczbach tak się przed- 
stawia: + 

Uniwersytet Warszawski na 8145 
nieżvdów 2207 żydów, — Krakawski 
па 5977 niežydow 1270 żydów, — 
Lwowski na 5782 nieżydów 1226 žy- 
dów, — Poznański na 3380 nie- 
żydów 564 żydów — Wileński na 
2238 nieżydów 726 żydów. (statysty- 
ka z roku 1926). . 

Ogółem na 37,125 słuchaczy szkół 
wyższych było 8654 żydów, czyli kor | 
ło 24 proc. ogółu słuchaczy. Jeżeli 
zważymy, że żydzi stanowią zaledwie 
8 proc. całej ludności Polski, to jas- 
nem się stanie, że społeczeństwo ży- 
dowskie musi wiele sił łożyć na 
to, by się wytworzyła owa niepro- 
porcionalność. 

Takie to ważne rzeczy wyczytałem 
z pozornie sztywnego oblicza liczb, 
uszeregowanych w tablicach  staty- 
stycznych, 

Wład, Arcimowicz 
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edsuwani od czynnego udziału, że to 
„za młodzi*, „nie potrafią* etc... Nie 
potrafią! głupstwo — niech  próbują' 
Nie chodzi wszak o jakieś mono: 
grafje, czy uczone przyczynki=niech 
tyłko każdy się wciąga do pracy na 
ukowej, niech się uczy ją kochąć, | 

Bo naprawdę, mówiąc Szczerze 
miłości nauki nie da nam sucha praca 
w serminarjach, ani wykłady. Obcując| 
z wiedzą nie z obowiązku, a cou amo* 
re potrafimy odnałeźć w niej — na- 
turalnie nie wszyscy! — prawdziwą 

przyfaciółkę. I : 
Zdaję sobie doskonale sprawę, 12 

ostatnie moje zdania są pełne banal- 
ności — niestety, . wszelkie próbki 
patosu czy eniuzjazmu są obecnie 
bardzo niepopularne te fuż 
trudno. : 

T. Bujnicki, 
"R
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KURIER GOSPODARCZY 
Wolna trybuna. 

Od redakcji .„Kurjera Gospo- 

darczego“. Artykuł p Korczaka: 
«Humorystyczny projekt» poświęco* 
ny sprawie budowy odnogi kolejo- 

wej do N Trok, znalazł odgłos w 
postaci szeregu replik Jedną z ta- 
kich— pióra p L. B. —'umieściłem w 

skrócie w  Kurjerze Gospodarczym 

z zaznaczeniem zasadniczego mego 

stanowiska streszczającego się w tezie: 

gęstość sieci kolejowej w w ie wileń: 

skiem jest względnie zadawalejąca 

— życie gospodarcze cierpi nie z 

powodu braku linij kolejowych, 'lecz 

braku dostępu do nich; zbliżenie do 

kolei osiąga się przez budowę dróg 

Zastrzegłem się wówczas że teza ta 
w poszczególnych konkretnych wy: 

padkach nie wyklucza bynajmniej 
konieczności budowy nowych dróg 

— i jako przykład niezaprzeczalny 
rzytoczyłem projekt budowy kolei z 

Drut poprzez %oropajewo na Osz- 

mianę 
stosunku jednak do Trok, 

przytaczane dotychczas argumenty 
do przekonywujących zaliczyć nie 
mogę. By być bezstronnym do koń- 
ta — w cytowanym powyżej artyku - 
le — zastrzegliśmy się że ostatecz- 
ną opinje uzależniamy od zapowie- 
dzianego memorjału komitetu oby- 
watelskiego który to memorjał ma 
cyfrowo uzasadnić konieczność od. 
nogi do Trok 

Z "tych właśnie względów nie 
chcac jednocześnie by bądź co bądź 
tysiące ludności obchodząca sprawa 
pozostawała pod zastoną milczenia, 
wprowadzamy nie krępującą nas 
„Wolną Trybunę*, w mniemaniu, że 
wymiana zdań przyczyni się do na- 
leżytego wyświetlenia sprawy. Tu 
oddaję głos p Korczakowi. który 
pierwszy na łamach .Kurjera Go 
spodarczego sprawę odnogi do 
Trok poruszył. Harski, 

Trocki „Lustort”. 
Nad sprawą bocznicy kolejowej 

do N. Trok możnaby przejść de po- 
rządku dziennego, gdyby nie doma- 
gajacy się odpowiedzi artykuł p. L. B. 
(„Słowe* ur. 271). Sądząc z gęsto tam 
rozsianych pod moim adresem słó- 
wgek w rodzaju, „mylne, fałszywe, ba- 
łamulne* i t. d., przypuszczać należy 
że to właśnie p. L. B, stoi u samego 
źródła sprawy i znajduje się w po- 
siadaniu „prawdziwych cyfr i kalku- 
lacji*. Niestety żadnej cyfry, która 
mogłaby odrazu przeciąć dyskusję nie 
przytacza, popiera zaś swoją tezę ar- 
gumentami w rodzaju: „źródła szukać 
należy we wciąż narastejącej | oczy- 
wistej dla każdego* (w Trokach chy+ 
ba) „potrzebie budowy tej odnogi” 
albo że Niemcy „traktowali jako rzecz 
samo przez się zrozumiałą i nie wy: 
magając komentarzy". Są to niestety 
tylko frazesy brz treści. O „oczywis- 
tej potrzebie” budowy decyduje ilość 
ton zacferowanego do eksportu ła- 
dunku i przypuszczalna frekwencja 
ruchu osobowego, o czem powie nie 
intuicja i nie vox populi, ałe statys- 
tyka stacji Landwarów, która obsłu- 
guje obecnie i trocki rejon. Nie uwa- 
żałbym równizż za dogmat, a za spra- 
wę, którą rozstrzygaą fachowcy—czy 
odńogę należałoby budować od Si. 
Trok czy też od Landwarowa. Czy w 
odległości 5 klm. od węzłowej stacji 
Landwarów, wskazanem jest budować 
drugą węzłową stację w St Trokach, 
wydając jednorazowo znaczną sumę 

w. MASSON. 

»% pom śmierci. 
Anno wydawał się zadowolony. 
Zegar był w stylu Ludwika XV, 

złoty z białym cyferbiatem, stał na 
niskiej komódee—przed dużem we- 
neckiem lustrem. 

Anno sprawdził, czy dokładnie 
wskazywał godzinę ten zegar. 

— Doskonale idzie, — rzekł do 
Betty, chowając do kieszeni własny 
zegarek i uśmiechając się do młodej 
dziewczyny, —z dokładnością co do 
minuty. * 3 

Poczem odwrócił się od komódki 
w stronę komiuka, aa którym nie sta- 
ły żadne wysoke ozdoby, zapewne 
dlatego, by nie zasłaniały mięknego 
obrazu, wiszącego nad nim. Stały tam 
tylko pudełeczka z ciemnej emalji i 
płaska, szklaqna kasetka. 

Anno zbliżył się do kominka i 
po krótkim przeglądzie znajdujących 
się na nim rzeczy, wydał okrzyk za- 
chwytu i wziął do rąk szklanną ka- 
setkę. 

— Pani wybaczy, —zwrócił się do 
Betty, —Ale zapewne nigdy już więcej 
nie zdarzy mi się oglądać rzecz tak 
piękną! Muszę ją wziąć do rąk, bo 
kominek jest zbyt wysoki, bym mógł 
łą obejrzeć! ` 

I, mie czekając pozwolenia, pod- 
szedł do okna z kasetką w rękach. 

— Niech no pan spojrzy, panie 
Frobischer, zawolal- 

Jim zbliżył się doń. 
W kasetce leżał staroświecki prze- 

piękny medaljon z emalji przezraczy- 
stej i złota, 

Jim musiał przyznać, że nigdy w 
życiu nie widział podobnie artystycz- 
nege wykonania, 

ua budowę staćji, "mieszkalnych do- 
mów, remizy parowozawej, wedocią- 
gu i t. d., i ponosząc stały rozchód 
ma utrzymanie personelu i remonty, 
czy też kosztem przedłużenia trasy o 
kilka kilemetrów skorzystać ze wszyst 
kich fuż istniejących urządzeń i per- 
sonelu st. Landwarów, a ewentualnie 
i z parowozu, obsługującego linję na 
Zawiasy, tworząc jednocześnie szereg 
a miejscowości przy torze tej 

nji. 
Oburza się p. L. B. na moje za- 

strzeżenie, czy do Trok może dojeż- 
dżać «niezliczona ilość turystów» — 
sam zaś redukuje tę ilość (na całe 5 
miesięcy) do skromnej cyfry 8000 
osób, opierając następnie na tymże 
ruchu turystycznym  dochodowość 
bocznicy. Zajrzyjmy w liciby, Cena 
biletu ma niecałych 4 klm. w obie 
strony wyniesie około 50 groszy, za” 
tem cały dochód z najaowaźniejszej 
mozycji da około 4000 zi. rocznie. 
Opłaci to już jednego smarawnika na 
parowozie. Resztę rezchodów eksplo: 
atacji, remonty i oprocentowanie kapie 
tału pokryje „ruch spertowy, przemysł 
(?) ogrodewo-warzywny i zapoczątko- 
wany fabryczny”. Ruch turystyczny 
Opiera się na młodości i tężyźaie, nie 
na paralitykach. Przesadza przełęcza 
Tatr, brnie po wydmach nadbałtyc- 
kich, przedziera się przez gąszcza 
Białowieży, nie oglądając się na bacz- 
nice kolejowe. Przesadne nadzieje na 
szeroki rozwój tege ruchu z chwilą 
zbudowania bocznicy mogą się oka- 
zać płonnewi, Rozmyślam jaki to 
«ruch sportowy» obierze sobie sie” 
dlisko w wagonach trockiej bocznicy? 
Pieszy, kolarski, czy automobilowv, a 
może łyżwiarski? Łamię głowę nad tem, 
jaki „przemysł egrodowo-warzywny* 
da codzień wagonowe ładunki? Da- 
myślam się, że p. L. B. przez delikate 
ność nie wytknął mojej jeszcze jed- 
nej naiwności: to mają być nie świe» 
że, wprost z grzędy, ale kiszone о- 
górki, w beczkach, I rzewność ogar- 
nia ma myśl, jaki to dobročzyn- 
my klimat w tych Nowych Trokach 
jeżeli ze zbudowaniem odnogi jak 
za dotknięciem różdżki czarodziej- 
skiej, szeroko rozwinie sią „zapoczą- 
tkowany fabryczny przemysł”! Obok 
w Landwarowie, nieco dalej w N-Wi- 
lejce stoją tuż przy stacjach gotowe 
fabryczne budynki, marnuje się przed 
wojenny fachowy robotnik, a prze- 
mysł ani myśli ruszyć się... Przecho- 
dzimy teraz de kosztów budowy. 
Odrzuciwszy „przeszdną, dla mastra- 
szenia publiczności* podaną  prze- 
zemnie sumę 20000 dolarów za 
kilometr, będziemy budować za 
skromną sumkę 250000 złot, czyli 
28000 dolarów za tenże  kilo- 
metr, jak tego życzy p. L. B, 
czyli razem, za jakiś йоп złotych. 
Koszt ten według p. L. B. daje się 
jeszcze „znacznie obniż ć* mając 
bezpłatny teren i pomoc samorządów. 
Przestrzeń terenu dla bocznicy i sta- 
cji obliczam na 50000 metr. kw. 
czyli 5 ha przyjmując nawet niepra- 
ktykowaną u nas cenę ziemi po 
1000 zł ha, cała ta pozycja wyniesie 
około 5000 zł., czyli w stosunku do 
całej sumy — pół proc. Pozostały 
drobiazg, 99 i pół proc. da się je- 
szcze znaczniej «obniżyć» Otrzymu- 
jąc pomoc samorządów. W języku 
technika «zmniejszyć koszta budowy» 
znaczyłoby w tym wypadku wybrać 
najdogodniejszy kierunek trasy, maj- 
tańszy typ budynków, lżejszy profil 
relsów i t. d. Jeżeli zaś sumy, po- 
chodzące z tegoż samego źródła, t. j. 

Lecz jednecześnie w duszy gnie- 
wał się na detektywa za to, że wciąż 
zapom nał, dlaczego tu przyszedł. 

— Możnaby było spędzić tutaj 
cały dzień, na zachwycaniu się temi 
zbiorami, mówił z entuzjazmem Aa- 
ro. 

— Niewątpliwie,—zauważył suche 
Jim,—ale zdaje mi się, że powinniśmy 
dzień dzisiejszy poświęcić poszuki- 
wamiom strzały. 

Anno roześmiał się. 
— Mój drogi panie, widzę, że 

przypomina mi pan o moich obowią- 
zkach—zawołał. 

Raz jeszcze spojrzał na medaljon 
i westchnął, > 

— Ma gan rację, nie jesteśmy 
gośćmi, którzy przyszli iu dla przy- 
jemności. Chciał odstawić kasetkę na 
keminek. 

Nagle zmienił się, pochylił się 
naprzód, wciąż jeszcze trzymając w 
rękach kasetkę, lecz oczy jege wpatry* 
wały się w jakiś punkt na dole, 

Przed kominkiem sta! szafirewy, 
lakierowany ekrań dosyć miski, tak 
że Anno mógł zajrzeć do wnętrza ko- 
minka. 

— Co to jest? — zapytał półgło- 
sem. 

Podniósł gkran i odstawił na bek. 
Wówczas wszyscy przekonali się, że 
tem, co go tak zaciekawiło była garść 
pepiołu w kominku. 

Anno ukląkł i przy pomocy Szu. 
felka wydobył trochę popiołu. Popiół 
był biały i tak drebny, że nie mogło 
być mowy © znalezieniu w nim naj- 
mniejszego skrawka papieru. 

«Anno ostrożnie dotkoął popiołu, 
jakby obawiając się, że jest jeszcze 
gorący. 

— Pokój ten jest niedostępny od 
miedzieli rano, a dziś mamy czwar- 

z naszych podatków, będą wypłace- 
ne z różnych kas, to nie znaczy że 
koszta budowy się obniżą. Jeżeliby 
np. Sejmik Wileńsko-Trocki wvasy* 
prowa ze swojej kasy całą potrze- 
ną sumę, to czyź stąd wynikałoby 

że keszta budowy obniżyły sią do 
zera? | ciocia Rozpendowska, kupiw- 
szy ma £Łukiszkach dziesiąte« jajek, 
jeżeli jedną złotówkę dobędzie z port-- 
monetki a drugą z pończochy nigdy 
nie powie, że kupiła za pół ceny. 

Nie rozumiem też przyczyny obu- 
rzenia p. L. B. na moją wzmiankę 
o przymusowych szkolaych wycie- 
czkach, i okrzyku „w Polsce tak źle 
nie jestl* Wycieczki takie, w celach 
przyredniczo-geograficznych, pod kie- 
runkiem wychowawców 8а powsze- 
dniem zjawiskiem. | jeszcze lepiej, 
jeżeli zamiast dreptać po zaśmieco- 
nym Zakrecie, wybiorą się na Zielo- 
nę jeziora lub do Trok. Więc o co 
chodzi? 

Najsilniejszy, chociaż z rezerwą 
przez p. L. B, przytoczony argument— 
to niemiecki prejekt urządzenia w 
Trokach «<Lustortue z komunikacją 
«nie wymagającą komentarzy». Więc 
to ta ikołej, której Niemcy nie zbu- 
dowali. Więc to krzesło, na którem 
Napołeon I nigdy nie siedział. Nie- 
stety zdążyli zbudować setki kilome- 
trów innych kolejek, niszcząc masze 
lasy i inne warsztaty pracy. Nie wą- 
tpię, że urządziliby nam na osłodę i 
„Lustorty*. Jaszcze Bismark propo- 
nował Polakom jechać do Monako, 
a dla wygody współczesnych założono 
takiż ort w Sopotach. A nam, a 
zwłaszcza technikom, myśleć należy 
o tworzeniu «Arbeitsortów» nie zaś 
<Lustortów». Więcej mamy żądnych 
chleba i pracy, niż spragnionych wy- 
poczynku i wilegjatury z dogodną 
komunikacją, 

Korczak. 

WO 

Rok liturgiczny. 
Od paru stuleci ludzkość coraz bardziej 

się Śpieszy, i Coraz mniej ma czasu, Dyli- 
żans i ztyljona z trąbką lokomotywa po- 
zostawiła za sobą we mgle wspomnień, Sa- 
mochód lokomotywę przegania, aąeroplan 
drwi z szybkości auta, wieść dzięki radjo w 
sekundę do najzapadjejszych wiosek docie- 
ra. Sztuka, poezja zostały wciągnięte w wir 
pośpiechu, kinowemi skrótami ledwie znaczą 
wrażenia i wyobrażenia, coraz króciej, co- 
raz szybciej, I nie wiem czy błądzi, kto mó- 
wi, że w rekordach czynu myśl wymijamy, 
że pozostawiamy ją za sobą hen, wraz z 
pocztyljonem i dyliżansem, Bo któż ma dziś 
cząs na pogłębienie czegokoiwiez! 

Reakcją zdrową przeciw temu tłomaczyć 
należy popularność—! to właśnie w krajach 
najbardziej współczesnych, w Niemczech i 
w Ameryce—tych właśnie środowisk, gdzie 
układ życia wmyślaniu się sprzyja, gdzie 
praca pod znakiem PAX nie oszałamia 
szybkością i efektem, ale gruntownością 
przysłowiową, benedyktyńską. Monotonność 
stałego huku i rozpędu ch kół trybo- 
wych i kinowego migania pociąga ludzi 
współczesnych ku piękau, w spokojne zam: 
kniętemu kształty, przepełnionemu najgłębszą 
myślą—ku pięknu [iturgji kościelnej, Nie jest 
bynajmniej wypadkiem, że właśnie Bene- 
dyktyni zajęli się propagandą Jiturgji, 

Hierztyczna łacina liturgiczna—tak nie- 
słusznie odsądzona od piękna tylko za to, 
że niepodobną jest do bieg Horacego i 
Owidjusza, jak język psalmów Kochanow- 
skiego niepodobny jest do języka Boy'a — 
utrudnia zrozumienie liturgji ludziom, niewy- 
kształconym klasycznie. Nie wystarczy zre- 
sztą słowa rozumieć. By wniknąć w głęboką 
religijną m, Śl liturgji, by nie tonąć w mdłych, 
powierzchownych analogjach, rozwój litur- 
gii historyczny znać trzeba. Dla niespecjali- 
stów konieczny jest komentarz. 

Klasyczne, podstawowe dzieło w tej 
dziedzinie — to Annee Liiurgiquę opata z 
Solemnes, Dom Gueranger. Po niem już ca- 
ła nowoczesną literatura liturgiczna powsta- 
ła, że tylko O Herwegena wymienię wśród 
Niemców, O. Schustera wśród Włochów: 
U nas poza drobnemi dzietkami głucho, 
Tem większą jest zasługa profesorów Semi- 

narjum  Sandomlerskiego, że podjęli się 
ferwszego polskiego przekładu dzieła O. 

Gucrangat: łaśnie teraz, przed Adwentem, 

ukazał się tom I —o nabożeństwach Adwen- 
towych. (Dom Prosper Gueranger, Rok li- 
tnrgiczny, Adwent — w przekładzie ka. dr. 
Świetlickiego i ks. H. Nowackiego, Sando- 
mierz, 1927); ; 

Wileński nasz patryolyzm cieszy dedy- 
kacja: «J. E. Ks, Metropolicie R. Jałbrzy- 
kowskiemu Arcybiskupowi Wileńsk'emu». 

  

Е З СЕНО ВЛЕ Е ЕН СБ Е С Я ЗЕВВЕ 

i Na Gwirzdkę! 
Żabawk 

Galanterja męska i damska 
Koniekcja 
Kupony podarunkowe po cenach okazyjnych 

Towary białe i firanki 
Szkła, fajans 1 porcelana 

we wszystkich działach odpowiednie na podarki 

przedmioty 

po cenach zniżonych 

Bracid JabIKOWSCY sp. лк 
Miekiew cza 18. 
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du Związku Lskarzy 

tek, — zauważył sarkastycznie Jita.— 
Zazwyczaj popiół zatrzymuje ciepłojw 
ciągu trzech dni najwyżej, panie Annc! 

Maurycy Tavenet spojrzał na Jima 
z oburzeniem: jak on śmiał żartować 
z Auno! Ten Anglik zwracał się do 
paryskiego agenta bez szacunku! 

Nawet spojrzenie p. Becs wyrażało 
zgorszenie. Stanowczo Frobischer za- 
chowywał się niestosownie, jak na 
wspólnika firmy Shaslet. 

Natomiast Anno przyjął tg uwagę 
dobrodusznie. 

— Istotnie, nie zwróciłem na to 
uwagi, — odrzekł łagodnie, i znów 
przysiadł, grzebiąc szufelkiem w po- 
picle. 

= Proszę pani! — zawołał. 
Betty stanęła przy nim, opierając 

się o kaminek. — Kto tak starannie 
palił tutaj papiery? — zapytał. 

— Ja, — brzmiała spokojna od- 
powieóź. 

— Kiedy? 
— Część w sobotę, a pozostałe 

w niedzielę rano, przed przyjściem p. 
komisarza, 

— Jakież te były papiery, proszę 
pani? 

— Były to listy, panie Anno, 
Anno spojrzał ma nią badawczo. 
— Oho! — rzekł. — Log Jakie- 

gož to rodzaju były listy? Czy nie 
mógłbym wiedzieć? 

Jim zrobił gest rozpaczy. Co się 
mu stało, temu detektywowi? Nsj- 
pierw zdawał się zupełaie zapominać 
o sprawie, zachwycając się kolekcją 
Simona Harlow, teraz zaś ogarnęła 
go żądza złapania autora auonimo- 
wych listów. Gdy zostało wymowio- 
ne słowe „listy* rzucił się na ten ślad 
i gotów był w każdym widzieć auto- 
ra anenimowych listów. 

— Były to prywatne listy, — ad 

WEZWANIE 

do wszystkich lekarzy miasta Wilna. 

W poniedziałek dn. 5 grudnia br. o godz. 20:ej (8:e] wiecz.) w 
lokalu Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego (ul Zamskowa 
Nr. 24) odbędzie się organizacyjne zebranie Wileńskiego Obws- 

Państwa Polskiego. 
Wszyscy lekarze wileńiscy w obrenie własnych praw winni sta- 

wić się na powyższe zebranie. 

rzekła Betty i rumieniec zwolna po- 

krył jej policzki. — Nie mają one 
żadnego znaczenia dla śledztwal 

Tak? — mrukaął niechętnie 

Anno, strząsając popiół do kominka. 
A jednak muszę wiedzieć jakiego ro- 
dzaju były to listy? 

Betty milczała. Patrzyła penuro na 
szary popiół, to znów zwracała eczy 

ku oknu. 
Jim zauważył ku swej rozpaczy, 

że Oczy jej były pełne łez. 
— Ja sądzę, — wmieszał się Jim, 

— że panna Harlow powinna się ze 
mną poradzić. 

— Naturalnie, panna Harlow ma 

zupełne prawo, — zauważył Becs. 

Lecz Betty wzruszyła lekko ramie- 
nami, jakby nie życząc sobie korzy- 

stać z tego prawa. 
Odwróciła się ku obecnym, którzy 

odrazu dostrzegli, że oczy jej były 
pełne łez. 

Skinęła Jimowi lekko głową, jakby 
cziękując. 

— Dobrze, powiem panu, panie 
Anno, — rzekła. — Widzę, że naj- 
świętsze nawet tajemnice muszą być 

ogłoszone. Ale zapewniam pana, że 

listy te nie pomogą рапи! Spojrzała 
na swego rejenta. 

— Panie Becs! — rzekła 
Rejent zbliżył się do Anno i za- 

czął opowiadać: k 
— W sypialni p. Harlow, pomią- 

dzy jej łóżkiem a drzwiami do łazien- 
ki, stał niewielki kuferek, w którym 

przechowywała różne papiery, 018 ma- 

jące większego znaczenia, jak rachun- 
ki dawne i td. Po śmierci p. Har 

lowwziąłem do siebie ten kuferek, 

cczywišcie za zgodą panny Har- 

low, w celu przejrzenia tych pa- 
pierów i zniszezenia tych, które 
nie były potrzebne. Ale, jakjuż wspo- 

  

HALLO! 
HALLO! 
— HURT — 

— DETAL — 

ZA GOTÓWKĘ 
NA RATY 

„Ultradyny”, „Neutrodyny* 5, 

Wszelkich systemów: słuchawki 

Ceny konkurencyjne 

  

Aparaty własnych warsztatów montażowych: 

Odbiorniki detektorowe w cenie od Zł. 46.—, za komplet, 

Gwarantowane selektywne: 

Najnowsze radjodbiorniki 1, 2 3 i 4 lampowe. 

Amerykańskie „Neutrovox*, 4ro i 5<cio lampowe 

7 і.8 1атзоме. 

I gioš iki, 

akumulatory, baterje anodowe i lampy katodowe. 

— — 

Pierwszorzędne krajowe i zagran czne 

części i akcesorja dia budowy odbiorników 
  

Wyjaśnienia, porady, kosztorysy na żądanie gratis. 

Obsługa staranna, fzchowa. 
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jest tylko jeden krok. 
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ф авижа przewlekiy 

| w ciągu 10—20 minut 
$ przez naświetlanie błon śluzowych 
$, nosa ciepłemi niebieskiemi promienia: 
A, mi, przy pomocy baterji kieszonkowej 
M Prospekty oraz orzeczenia Įekarzy— 4 ® 

specjalistów wysyła się na życzenie. 2 

ėJaroszka i S: ka # 
© Poznań, Strzelecka 2 | 3 
(© Cena zparatu włącznie baterji—zł. 19. 4 

$ 
4 aptekach i drogerjach, 2 

® Przedstawiciel na okręg Wileński | 4 
M. Sz. GLIKSBERG 

Wilno, ul. Stefańska 13 
O CC 5045504. 

® 

Do nabycia w składach sanitarnych 

   
  

Do ° wynjęciaOKÓJ z balkonem 
duży, ładny, umeblowany, w dobrym 
punkcie, w środmieściu (telefon), 
osobie solidnej i poważnej. Oferty: 

«Dzien. Wileński» dia Z. N.   

mniałem, miałem dużo zajęć, to taż 
otworzyłem kuferek dopiero w piątek 
szóstego maja. Na samym wierzchu 
znalazłem ku swemu zdumieniu pacz= 
kę listów, związanych wyblakłą wstą- 
żeczką. Dość było spojrzeć na te listy, 
żeby odrazu przyjść do przekonania, 
że były to listy intymae, których czy- 
tanie nie nalgżało do rejenta. To też 
w sobolę rano zwróciłem je p. Наг- 
low. 

Tu p. Becs ukłonił się i odszedł 
na bok, a zabrała głos Betty: 

— Odłożyłam listy by spokojnie 
przeczytać je po obiedzie. Tak się 
wszystko złożyłe, że nie mogłam 
uczynić tego wcześniej. Bowiem wła: 
śnie w sobotę rano p. Woberski zło- 
żył w prefekturze swe oskarżenie i 
zestałam wezwana do sędziego šled- 
czego. Panowie mogą sobie wyobra- 
zić, jak byłam -densrwowana, cho: 
ciaž nie przestraszyłam Sią narazie. 
Dopiero wieczorem pomyślałam © 
listach, zabrałam się do mich czem- 
prędzej, aby oderwać myśli od przy- 
krego zajścia z p. Woberskim. Lecz 
gdy zaczęłam je przeglądać, zdecy- 

dowałam, że muszę je natychmiast 
zniszczyć, gdyż mają one charakier 
wysoce intymny. Głos jej załamał się 

nagle. Ciągnęła dalej z widecznym 
wysiłkiem: 

— Była to korespondeucja pomię- 
dzy moim wujem, a ciotką, jeszcze 
z tych czasów, gdy pierwszy jej mąż 
żył. Były tans długie listy i krótkie 
kartki, skreślone w pośpiechu, w kto 

rych wyrażali swe uczucia i myśli. 
— Była więc to korespondecja, 

dwojga głęboko kochających się osób 
nie raogłam mieć wątpliwości co do 
tego, iż należy ją niezwłocznie zni- 
szczyć. Jednak postanowiłam prze- 
czytać te listy uważnie, sądziłam bo- 
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DOM PRZEMYSLOWO-HANDLO WY 

W. MALINOWSKI inżynier 
Wilno, Wileńska 23. — Adr. tel: „Wuma—Wilno“.— Tel. 310 

  

ŁATWE DO ZAPAM ĘTANIA 

są dwie F 
litery 2 ® 

To marka herbaty, jakiej Wilno 
jeszcze nie piło. 

Aromatyczna — Ekenomiczna 
Wszędzie do nabycia.     

  

% RADJO--RADJO -- RADJO! 
$ Nejprzyjemniejszą  chwiłą  jest'i 
$, siedzieć w domu i słuchać kon- 

certy, odczyty, opery i operetki 
przez radjo. 

© Pa bardzo niskich cenach urzą- 
dza tę przyjemność każdemu 

w domu. 
у 64 Spėlka Podofice: 
° rów Rezerwy. 

Warszawa, ui, Żelazna 75-a. 
g Wilno, ul. S-to Jańska Nr. 9. 
Z vis a vis Uniwersytetu 5. В. 

PREWOGCEOWYGDGGOWGEGERY. 
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„НО 
TA PAP Be TEA A. 

  

Dobry humor. — Nie mogą mieć do 
 brego humoru ludzie, cierpiący na zaparcie, 

gdyż wadliwa działalność kiszek zatruwa 
im całe życie. Zastosowanie Cascarine Le- 
prince w ilości 1 Inb 2 pigułsk wieczorem 
podczzs jedzenia przywróci im natychmiast 
radość życia. Sprzedaż we wszystkich apte- 
kach. Cena zł. 4.60 za flakon. Nie należy 
dowierzsć środkom zastępczym. Prawdziwe 
tylko w polskiem opakowaniu: białe litery 
na niebieskiem tie. 

Wydz. Zdr. 15 VIł 25 r. Nr 34, 

  

włem, że mogłyby zawierać caś waż- 
nego, cobym powiana była wiedzieć. 
Tejże nocy przeczytałam większą ich 
część i spaliłam je. Lecz było już 
późno, więc pozostałe zostawiłam na 
dzień następny. W niedzielą rano 
skończyłam czytanie i spalilam pozo- 
stałe listy, Wkrótce potem przyszedł 
p. komisarz i pokoje zostały zamknię- 
te. POpiół, który pangtu znalazł po 
został tu od niedzieli. 

Betty mówiła z prestotą i godno- 
ścią, odrazu zdobyła synipatję całego 
audytorjum, 

— Proszę pani, — zaczą! 'uroczy- 
ście Anno, strzepując popiół, czuję 
się zawsze winnym wobec panil— 
rzekł z żalem w głosie. — Bowiem 
zmuszam panią do składania zeznań, 
które zawstydzają mnie i podnoszą 
paniąl х 

Jim muslał przyznać w duchu, że 
Anno, gdy chciał, umiał być czaru- 
jącym. 

Niestaty nastrój ten trwał zwykle 
u Anno bardzo krótko. | teraz zmie- 
mił ton natychmiast, ukląkł przed ko- 
minkiem i jakby machinalnie zaczął 
grzebać w popiele. 

Lecz oto nagle uwagę jego przy- 
kuł skrawek niebieskiego papieru, 
który się znalazł w popiele. Odrazu 
znieruchomiał, poczem nachylił się 
naprzód i wyjął skrawek. Betty na- 
chyliła się również ciekawie. 

Anno znów wyprostował się. 
— A jednak pani paliła nietylko 

listy, w niedzielę rano? 
Betly była zdumiona. Anno po- 

kazał jej ów niebieski skrawek. 
— Pani paliła jakieś rachuakil— 

rzekł. 
Betty wzięła do ręki blady 

wek i pukiwała głową. 
skra-


