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Taktyka francuskiej prawicy 
Paryż, 12 grudnia, 

Stronnictw pelitcznych jest we 
Francji tyleż co i w Polsce; 3а епг 
równie rozbite, ich równowaga jesi 
ciągle niest.ła, a programy i nastrc- 

je ulegają stałej ewolucji. Jeśli mimo 
to machina państwowa funkcjonuj= 
we Francji lepiej niż w Polsce—to 7 
trzech powodów: po pierwsze, po 
siada nasza sojusznica dobrze funkcjo- 
nujący aparat admin stracyjny; po 
diugie, pozicm wyrebienia politycz. 

3 jest w Parlamencie francuskitn « 
£ wyższy; po trzecie, życie go- 

spo darcze Francji w daleko większvru 
niż w Polsce stosunku jest uniezaleź- 
nione Od rządu, dzięki czemu władz: 

cieszy się tu większą swobodą ru- 

chów, a społeczeństwo nie widzi w 
rządzie ami ź'ódła wszelkiego zła, ani 
rozdzielcy wszelkich dóbr. 

Dzieje stronnictw _ politycznych 
francuskich w Trzeciej Republice—t> 
ciągła glissada «na lewo». Nic dziw - 
mego: w roku 1875, w pięć lat po 
proklamowaniu R:publiki, Konstytu- 
cja republikańska przeszła tylko jed- 
nym głosem większości. Trzeba by: 
ło rerublikąę wzmacnać,  zwalczsć 
„reakcję i nadać nowemu ustrojowi 
tak mocno utrwalony charakter świec. 
ki i społeczny, aby Trzeciej Republiki 

poprzedni 
<zek. Ta licytacja „na lewo* prze- 
trwała wojnę. Mogłaby iść dalej: po 
rządach radykalnych mogły dojść do 
władzy rządy socjalistyczne. ale tu 
szyki zmieszał komunizra. Dwie par- 
tje „proletarjackie* (wyrażenie mie: 
ścisłe, bo wśród socjalistów jest du- 
żo drobnej burżuazji) paraliżują sią 
wzajemnie, a radykałowie znajcu ą 
się pom ędzy niemi z jednej, a «bic- 
kiem naredowym» z diugej strony 
w położeniu bardzo trudnem 

„Blok narodewy”*—to również wy - 
rażenie mieścisłe. Prawica francuska 
est obozem bardzo zróżnicakowa 
mym. Nie mówimy tu o monarchis- 
tach z pod znaku „Action Frargaise“, 
którzy nie przedstawiałą poważniej 
szej siły wyborczej, a tylko o repu: 
blikanach. Na prawem skrzydle tych 
ostatnich maszeruje liczebnie silny, 
ale politycznie rozb ty obóz katolcki. 
Do niedawna trudne bylo Gawet de- 
patrzyć się granicy pomłędzy nimi 
a monerchistami. Sytuacja ta zmieni 
ła się w jesłeni r. z. kiedy Papież 
Pius XI postawił na indeksie dzien- 
nik Action Frangaise i szereg ks qżek 
Meurras'e. O sazielając katolikow od 
ruchu monarchistycznego, Watykan 
ułatwia im porozumiewanie się i 
współpraag z umiarkowanemi stron- 
mictwami  republikańskiemi, Maksy- 
malnym programem katolików fran- 

„Czas pokaże kto ma większe prawo do Gllna", 
Wielka mowa Wołdemarasa o oficerskim k/ubie „Ramoweć. 

Z Kowna donoszą: Dziś o godz. 8 wieczorem premjer Voln 
demaras wygłosił wieiką mowę w klubie oficerów garnizonu 
kowieńskiego t zw. „Ramowe*, w której powiedział m. innemi 
co następuje: Ё 

„Ciężka była sprawa. Wrogowie nasi pušciji W obieg moc 
pogłosek i oszczerstw, aby zniesławić Litwę przed światem Są- 
dzono, że Litwa sama się skompromituje na wzór _ poprzednich 
delegacyj, które waliły pięściami w stół i ośmieszały się. Wo: 
bec takich okoliczności trudno było bronić sprawy, tembardziej, 
że pogłoski obiegały, że godziny rządu są policzone. Ostatecznie 
w sferach Ligi Narodów utwierdziło się przekonanie że Litwa 
stanowczo będzie domagała swoich praw, że za rządem obecnym 
stoi cały naród i wojsko 

Liga Narodów miała do rozwiązania bardzo trudne zadanie, 
gdyż nie potrafiła pogodzić swoich członków. wynikłby mię: 
dzynarodowy skandal. Litwa była mocniejsza moralnie, Naieżało 
zmusić Polaxów pójść na ustępstwa — i znaleźć taki punkt, na 
któryby się zgadziłl i Polacy i Litwini 

Delegacja itewska musiała dobrze zastanowić się nad tem, 
czego będzie wymagać, gdyż żądając wiele mogła nic nie otrzy» 
mać W związku z tem odbył sę szereg narad prywatnych jak 
ze strony litewskiej tak i polskiej na których została przyjęta 
formuła. Wszyscy wiedzieli zwłaszcza po wywiadzie z Piłsud- 
skim, že Polska nosi się z agresywnymi zamiarami i że ona właś- 
nie jest niebezpieczeństwem dla pokoju . 

Polacy najwięcej domagali się znies'enia stanu wojennego. 
Tłomaczy!i to tem, iż stan taki jest bardzo niebezpeczny @а роз 
koju: Litwa będąc w stanie wojny Z „Polską, bez żadnego ogłas 
szania wojny może napaść na Po skę. 

Naeżało zna eźć również wyjście w sprawie wileńskiej. któr 
reby zadowoliło Poaków i zmusiło ich do ustępstw. Ja sam ja- 
ko wiinianin, nie mogłem stanowczo domagać się Wina, lecz 
gdy mnie zapytano prywatnie powiedziałem jako głowa rządu 
litewskiego, że Litwa do Wilna ma prawo moralne i prawne, 
gdyż Rosja ustąpła Wilno Ltwie. Polący również mają swe 
prawa go Wiina Czyje prawą lepsze — pokaże przyszłość. 
Litwa na ten raz wygrała tyle że sprawę wieńską uznano ot: 

wartą > 
Stan wojenny więc zmieniano. Polska nie może napadać па 

Litwę gdyż rezolucja odczytana była w :cbecności Piłsudskiego, 
Zalesk: z $ powiedział, że w imieniu rządu polskiego przyjmuje 
ją Wreszce, trzeba zaufać i przeciwnikowi. który jest zobowią* 
zany mora nie. 

2 początku mówiono i prawie przyjęto rezolucję © kom'sji kontro- 

lującej, lecz ponieważ toby obrażało marszałka Piłsudsk'ego, który uro- 

czyście oświadczył, że będzie szanował mietykalneść państwa litewskiego, 

więc utworzono tylko kamisję dla sprawdzenia prześladowań Litwinów 

w Wileńszczyźnie. 

Rada Ligi Narodów zaproponowała nawiązanie stosunków. Nastąpić 
ono może na wspólne żądanie Litwy i Polski. Jak się rozwiną te stosun- 

ki—pokaże przyszłość. jak widać z jego rozmów, chodzi Polsce prze- 

dewszystkiem o sprawę spławu po Niemnie. Sprawa ta jednak jest ponie- 

kąd uregulowana konwencją kłajpedzką i nie będzie trudna do załatwie- 

nia. Co zaś do dalszych stosunków, nie wiadomo, jak sią One uken- 

* spiztdszy Ńemuasne) czna pojwdyńtiego n—u 20 groszy. 
Op ata poericwa uiaszzona ry zaaliom. 

Bedekcja rękopisów uiezamówionyah nie zwrzeę. 
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Konserwatyści olleńscg przed wyborami. 
Bunt i tryumf bagna. 

Stoimy wciąż na stanowisku, że 

rezpisanie wyborów przez rząd jest 
wielkim błędem rządu. Rząd powinien 
był uniknąć wyborów. Rząd mógł u- 

niknąć wyborów. Zdajemy sobie do 
skonale sprawę, że nie mieściło się 

to w ramach konstytucji. Ale zamach 
majowy lakže nie mieścił sią w ra- 
mach konstylucji. Towarzysze z pod 
maszego konserwatywnego znaku we- 

łali o zmianę ordynacji wyborczej przed 

wyborami. Zdawaliśmy sobie z tego 

doskenale sprawę, że przez Sejm nie 
przeszłaby żadna rozsądniejsza zmia” 

na tej ordynacji, Aie staliśmy na sta- 
nowisku, że rząd może i powinien 

użyć swego aviaryteiu, swego wy- 
jątkowego stanowiska, wykorzystać 
sytuację dzisiejszą, w której wszyste 
kie partje są rozbite, a wszyscy me- 

nerzy partyjni odarci z <utorytelu, 

pozbawieni znaczenia, usokorzeni i 0- 

śmieszeni — aby przez czas pewien 

rządzić Polską bez Sejmu, jak to czy- 
ni Mussolini, Primo de Rvera, jak 
to czynią w małej Grecji i na Litwie. 
Rząd mógłby wiele zrebić dcbrego. 
Rząd by mógł zapewnić przyszłość 
mocarstwową Polsce. 

Rozumiemy dobrze, ŻE wzywamy 
w ten sposób do złamania konsty- 

tucji. Stojąc pomiędzy prawem, a o- 

bowiązkiem wobec  Ojczyzny—rząd 

wybrał prawo. Es schleppen sich Ge- 
setz und Rechte wie eine alte Krank: 
heit fort. Ale właśnie to złamanie 
prawa było obowiązkiem rządu wo- 

bec Ojczyzny, obowiązkiem syna 

wykonanym wybec chorej matki. Spó|- 
rzmy-€o się dzieje, co się stało przez 
ten miesiąc. Wczoraj skonfiskowano 

odezwę „Wyzwolenia*, Wszystko o 

czem potrochu za ominaliśmy, wszyscy 

posłowie z Wyzwolenia, z PPS., ze 

wszystkich znaków pariyjnych podno- 

szą głowy. Załewają nas z powrolem 

brudne fale  Upartyjnienia Polski. 

Robota nmięktórych czynników do- 

prowadziła do lego, ż8 w 

każdem nieledwie strorniciwie był 

jeden, dwa lub trzy rozłamy. Stronni- 

ctwa te rozlazły się, przejstoczyły się 

w jakieś rozlane bagno, w moczary, 

w których nikt nie mógł znaleźć twar- 

Z jakąż przyjemnością zrywają się 

dziś oczy czytelnika gazety ku spra- 
wom polskiej polityki zagranicznej. 

Tam jeszcze meżemy mówić o histo- 

rji przeszłości i przyszłaśći Polski. 

Myślimy innemi kategorjami niź temi, 

które panują wewnątrz Polski, bo tu 
możemy mówić tylko o blokach wy- 

borczych i pieniądzach wyborczych. 
Są to rzeczy w istocie niemėralos: 

blok wyborczy to kompromis Z Su- 

mieniem, pieniądze wybsrceze to pie- 

niądze na kupowanie opinii. 

„Najdzik:zy z argumentów. 

Pan Niedzialkowski, socjalista dy- 

styngowany nieomal codzień naśmie 

wa się w Robofniku z kierunków ide- 

owych nie mających za sobą liczby. 

Ten «rgument przeraża wprost swą 

brutalnością. Jest taka powieść Wellsa 

w której człowiek brutalizowany jest 

przez bydlęta. Wybory powszechne 

przeniosły tylko fantazję Wellsa do 

rzeczywistości. Można  kierunkom 

ideowym stawiać wszelkie zarzuty, 

można się z nich naśmiewać, lecz © 

ile się nie chce solidaryzować z bo- 

haterami tej powieści Wellsa, nie mo- 
ina jake przyzwoitego argumentu 

wysuwać „będziecie rozbici przy wy* 

borach jeśli nie zawrzecie bloku". 

Goethe nie jest mniejszy dlatego, że 

mniej ma czytełników od Mniszkó- 

wny, a Żeromski mie był mniej inte- 
ligentny od tej paniusi, której płaska 

powieść przynosi elbrzymie pienią- 

dze. Niewątpliwie w literaturze pozo- 

stanie Goethe największym. Ale w 

polityce taksamo. Wybory powszechne 

nie dają światu rządców. Nawet Czi- 

czerin nie wyrósł z wyborów po- 

wszechnych: Wybory Są takim samym 

faktem wziętym z rzeczywistości, jak 
ten, że na powieści można zrabić ty- 

siące, a będąc Norwidem umrzeć z 

głodu, jak faktem, że w « bałaganie 

6soba błazna przykuwa powszechną 

uwagę. Trzeba mieć dużo niesmaku 

w samym sobie, aby powoływać się 

na to, że stu edurnienych drabów 

odda za tebą papierki z numerem, © 

którym nie wiedzą co znaczy, aby z 

tego czynić argument swej pokty- 

cznej wyższości. 

p stronie 2-ej ci 3-ej 30 gr. 
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2a i przeciw. 
D;m sja posła Łukasiew'cza. 
Krążą pogłoski, że poseł polski w Ry: 

dze, p. Łukasiewicz, posiadzjąc poważne 
skrupuły co do szeregu znacznych porażek, 
jakie odniosła polityka polska nad Bałty- 
kiem, w ostatnich czasach — podał sę do 
dymisji. Wszakże Minieterstwo Spraw Za- 
granicznych, nie podzielsjąc tych skrupv- 
łów, przyjęcia dymisji odmówiło. — Przy- 
puszczeć należy, że „z tego ź'ódła pochodzi 
wiadomeś$ «Berliner Tageblatt», który o 
dymisji dyplomaty polskiego podał jako e 
fakcie dokonanym, polegając zapewne na 

wisdomcści o cofnięciu z Rygi dotychczą- 
sowego posła avgielskiego w państwach 
Bałtyckich, którego ostatnią działąlność ce- 

chowała również wysokiej miary niendoie 
ność. 

Zbiiżen c franko-v losk'e. 
Podczas obrad genewskich mówiono 

dużo o spotkaniu p. Brisnda z Mussclinim. 
Pierwsze gniewy za p dpisanie traktatu 
franko-jugosłowisńskiego już przeszły. Do 
naprawy stosunków franko-włoskich w'ęcej 
przypisuje znaczenia Francją niż Włochy, 
Angija ma w tem pośredaiczyć. Mówiono 
w Oenewie, że p. Briand umyślnie sesjeżRa- 
dy Ligi przeciąga, aby w Czasie prac Rady 
jakieś rozmowy z Włochami nawiąrzć. Te- 
raz gazety francuskie donoszą, że nad zgo- 
dą z ZE R G:ahame 
przedstawicie aglji w ymie, wedii 
wskazówek p. Chamberlaina. = 

Siedziba Ligi Narodów. 
W. prasie polskiej powió'zono ploi 

jakoby Liga Narodów miała się Sash 
do Wiednia, aby tam zsjąć «jedno ze skrzy- 
deł dawnego pałacu Cesarskiego» jak było 
powiedziane. Uczyw ščie to plotka, Trzeba 
zrozumieć, że Ligę Narodów wiąże z Ge 
newą coś ZA niż przypadek, wiąte sen- 
tyment kalwiński, Zgromadzenia Ligł Naro- 
dów odbywsją się w sai reformacji, w któ. 
rej nic mie słych.ć i która. się najzupełniej 
do obrąd nie nadaje, lecz kiórą ożywia 
duch Kalwina. Mówi się o nowym pałaca 
dla Ligi Narodów, kióry ma kosztowsć 20 milj. frantów, rozpisano konkurs na pomysł 
architektoniczny, lecz projekty nagrodzone tak się wydały szzaradne władzom miąsta Gene- wy, że miasto Genewa cświadczyło, że nie pozwoli na wzniesienie czegoś podobnie ob- 
rzydliwego. Stąd pochodzi niezncśia nie- 
wygoda ! ciasnota w tak zwanych «kuluarach» 
Ligi Narodów, które są naprawdę wązkim 
korytarzem, w kiórym ludzie się nawzajem 
nietylko popychsją, lecz wprost duszą а- tomiast sekretarjat Ligi Narodów mieści się 
w dawnym hotelu. Tu mamy wygodne bin- 
ra, piękną wielką salę jako przedpokój, maó- 
siwo dywanów, wszędzie przestr.nno, w Su- 
terenach nmieszczono restaurację, gdzie mod- ną podczas ostatniej sesji Rady Ligi była polska wiśniówka. (To nie reklama, lecz 
uwaga dziennikarska). Jawne posiedzenia Ra- dy Ligi odbywają się w dużej oszklonej we- 
randze, która łużyła niegdyś hotelowi za 
salon, szy Ogiód zimowy, w końcu tej we- 
tandy postawiono stół w podkowę dla 
obrad Ligi, za stołem stoją krzesła * @а 
Członków delegacji, przed stołem — stol 
kilkadziesiąt rzędów srzeseł dla dziennikarzy 
(krzesła porozsiawiane po osiems w rzędzie) 
1 zilkadziesiąt rzędów krzeseł dia publiczno- 
ści. Podczae ostatniej Rady Ligi było sto- 
sunkowo niedużo dziennikarzy ameryksfisko- 
angielskich, których tak wielu jest podczas % cuskich byłoby obalenie wszystkich St tuują. Bojkot wyborów. - . 

„świeckich'* e cali Posiedzenie genewskie dało ram dużo. Usunięto niebezpieczeństwo dszego punktu, twardszego oparcia. - Ktoś Śl adi dział, czyje zdanie tn e rar pr nak a. się 

rozdziału Kościoła i Państwa, Szkol- napadu. Podczas wizyt prywatnych przekonałem się, że wszyscy odetchnę- I przez ten ubiegły miesąc przygo- cenią bardzo: Konserwatyści wogóle 

Rh a i PE O II lżej po przeczytaniu rezolucji, Nawet na posiedzeniu jeden z członków owak vaketesj zy Fr rata nie powinni brać udziału w wyborach. Rady Ministrów, 
nikiem (а cgramu jest np. p. a tko pomyślaie załatwiono. nas z pów! tować". 

* powiedział „ufl* gdy usłyszał, że wszystko pomy wa ru. Powinni je zbojkotowa WARSZAWĄ, 17XII (fet. 
Jan Qu rauc, redaktor naczelny dzień * tworny bunt bagna. Jeszcze nie ru Nie mogę się zgodzić z tem prze- A, (tel.wł Słoway 
vika La Croix, Ale J. E. Kardynał 
Dubois, arcybiskup Paryża, wydał 
kilka tygodni temu list pasterski, w 
którym niedwuznacznie wystąpił prze- 
ciwko wysuwaniu żądań ni:wykouzl- 
mych. Większość katolików zadowoli 
się na pccząttk  liberalnem wykona- 
niem uchwałonych ustaw, co dopro- 
wadziłoby do legalizacji kilku zako” 
nów (jak np. OO. Jezuitów), oraz 
wzmocnienia szkolnictwa katolickiego. 

We Francji mamy dwa wielkie 
stronnictwa „umiarkowsne”: Alliance 
Dźmocratique i Federation Rėpubličai- 
ne. Na czele pierw.zego stoją: SEn. 
Antoni Ratler, prezes, eraz p. Mame- 
let, sekretarz generalny; na czele dru- 
giego: pos. Ludwik Marin, prezes, oraz 

Jan Guiter, sekretarz generalny. m. 

bi Nazajutrz po dojściu do władzy Kar- 
telu Lewicy i zmuszeniu przez tegoż 
do dymisji p. Aleksandra Millerand'a 
Prezydenta Republiki, powstał redzaj 

Nie patrzą na nas teraz, jak na jakiegoś wichrzyciala, który mie 

wart jest niepodległego istnienia (gdyż przedtem takie przekonanie pano”. 

wało). Były to nasz egzamin. Wstąpiliśmy na areng pelityki międzynaro- 

dowej i zostaliśmy tam należycie ocenieni. Ale ten pierwszy krak masz 

nie wyglądałby tak, gdyby wówczas, gdy do prezydenta zjawiły się pew- 
ne osoby ze społecztństwa z żądaniem przekaztalcenia rządu, ustąpiono 
Lecz rząd czuł, że ma zaufanie narodu, że za nim Stoją wszyscy, odrzucił 

propozycję i wygrał. 
| nadal musimy dążyć do jeknajściślejszego zbliżenia, jedności, z 

myślą, iż zbliża to nas do Wilna i że przyjdzię czas, gdy wejdziemy 
do niego. 

łem obozu narodowego francuskiego; wadzeniu t. zw. szkoły jednolitej 
wyklucza wszelką współpracą z soc- (ććole unique), obie też wawy 
jalistami, oraz z Ztymi radykałami, się za głosowaniem i wybieralnością 
którzy ze współpracy z socjalistami 
nie rezygnują; uważa zresztą radyka- 
łów za politycznie pobitych, albo- 
wiem formuła jedności narodowej, — 
dzięki której uratowano finanse 

kobiet. 
Różni je natomiast stosunek do 

religii, albowiem Aljans stoi mecne 
na gruncie świeckóści, a w swej de: 
klaracji programowej wypowiada się 

nadbudowy (Uaja Repubi.kańsko Na- Francji, — jest jej formułą, kiedy ra- 
rodowa), w której oba Stronnictwa dykałowie de ostatka ją zwalczali; 

współpracowały, Na czele Uaji sta- z punktu widzenia katolickiego, Fe- 
nął p. Millerand | rozpoczął po ca- deracja domaga się rewizii ustaw 
łym kraju energiczną agitację prze- Świeckich z roku 1901 i 1904, to zn. 
ciw Kartelowi. Ale impet tej agitacji żąda ponownego uznania zniesionych 
bardzo szybko słabł, a w połowie ro- zakonów katolickich, ©raz przywró- 
ku 1926 go Unję już uważano za CENia zakonom prawa nauczania. 

„żywego trupa”. Ile to takich „tru. _ Aljans Dzmekratyczny to organi- 
) mów* możnaby naliczyć na cmenta- zacła partyjna centrum francuskiego: 

| 4 rzyską politycznych formacyj Trzeciej Daia 29 listopada ukcńczył sią w 
(| Repubiikl Rousn trzydniowy kongres Aljansu, 

| W miarę jak słabł rozpąd Unji wiemy zatem © jego obecnych na- 
| — warsstała agitacja Federacji Repu- strojach. Zasadniczo niema „wielkich 

|. blikańskiej. Skupia cna przedwojen- różnic pomiędzy nim a Federacją: w 
mych «grogressisiów» i pojedaanych dżiedzinie pelityki zagranicznej obie 

ustrojem katolików z szeregów organizacje zalecają nie liczyć zbytnia 
@ Gawnej Action Liberale. jej wódz, p. na Ligę N:rodów, a raczej na Same- 

| L. Maria, jest człowiekiem bezintere- go aicbie i na sousze; w dziedzinie 
| sownym i prawytr; okazał się przy- polityki finansowej — obie domagają 

tem dobrym orgenizatorem i niezmę- się utrzymania obecnych metod; co 

j czonym propagatorem. Oblicze poli- do kwestji społecznych — cbie żądają 
tyczne Federacji jest bardzo wyraźne: jaknajszybszego wprowadzenia w ży- 
wczoraj właśnie ukończył się w Pa- cie ustawy © ubezpieczeniach spo- 

ryżu jej czterodniowy kongres, który łecznych, uchwalonej przez lzbę pe: 

powziął szereg zasadniczych uchwał. przednią, a z+hamowanej przez Senat; 
Federacja jest wojującem skrzyd- obie organizacje przecwne są wpro- 

jedynie za „poszanowaniem wyznań, 
uspokołeniem i telerancją*. |Jest w 
tem  sparo nieszczerości; ustawy 
świeckie zostały przeprowadzene przez 
radykałów w myśl wskazań masonerji, 
t. zn. przeciwko katolicyzmowi. Jeśli 
sią więc mówi o telerancji, te nale. 
żałoby ©ewe ustawy do tej zasady do- 
stozować. : 

Różni także Aljans od Federacji 
taktyka wyborcza. Widzięliśmy, że ta 
ostatnia jest w stosunku do radyka- 
łów wojownicza. Otóż Aljans gotów 
jest im wszystko wybaczyć i z nimi 
się sprzymierzyć. Prawdopodobnie 
jednak eba skrzydła „bloku пагойс- 
wego” pogodzą sami radykalowie, 
którzy do takiego sojuszu (za w;jąt- 
kiem niektórych okręgów) się mie 
kwapią. Aljans zresztą już się poro- 
zumiewa z Federacją, aby zaraz w 
pierwszem głosowaniu wysuwać wSzę- 
dzie wspólayćh kandydatów, co we- 
bec rozbicia lewicy może obozowi 
umizrkowanemu wyjść na dobre. 

Kazimierz Smogorzewski, 

szyly do ataku czekające pokornie na 

hasło i na pieniądze zastępy hjen wy- 

borczychi jeszcze tylko starszyzna 

radzi! Ale już przez powietrze prze- 

chodzą fale wielkich szantaży poli- 

tycznych, Zaamy trzy wielkie pesu- 

nięcia trzech najpowaźniejszych, choć 

zwalczałących siebia sił politycznych 

w Polsce. Posunięcia przed wybora- 

mi. Siły te są stronami przy zbliża- 

jących się wyborach, Nie powiemy © 

co tu nam chodzi. Nie chcemy dole- 

wać oliwy do egnia! Ale z jakąž roz- 

koszą, którą daja zawsze możność 

mówienia prawdy, wykrzyknęlibyśmy: 

„Panowiel przecież to co zrobiła ta 

strona to nie innego, jak wielki szan- 

taż przedwyborczy. I to co zrobili ci 

także, to również tylko wielki szantaż 

przedwyborczy. l to co zrobili e 

trzeci to znów wiełki szantaż przed- 

wyborczy!* Żyjemy w atmosterze nad- 
chodzącego szantażu przedwyborcze- 

go. Tak się zaczyna wykonywanie 

konstytucji. 
Jakimże dowodem bezmyślności i 

jakimże szkaradnym banałem jest ta 

„praworządność* powtarzana w te- 

zolucjach niektórych zebrań politycz- 

nych nawet poważnych ludzi, W tej 
chwili, chwili kiedy konstytucja 17 

Marca edzyskuje cały swój bezsens, 

kiedy w oczach naszych dźwiga się 

z powrotem jej szkaradny, destruk- 

cyjny wpływ na życie państwowe, w 
takich chwilach modlić się © „pra- 
worządność”"—jest to modlić sią o to, 
aby ordynacja wyborcza i kenstytucja 

17 Marca w całej pełni wykonały na 

żywem ciele państwa polskiego swą 
potworną robolę. 

konaniem. Wybory powszechne 54 

dla mnie rzeczą szkeradną, obrzydli- 

wą, przesyconą Szantażem, przekup- 

stwem, kompromisem i oportunizmem. 

Ale dziś, skóro nis potraf liśmy prze- 

konač marsz Piłsudskiego, że powi- 

mien raz jeszcze zrobić zamach stanu, 

—są aktem państwowym  pierwsze- 

rzędnej wagi. I dlatego na każdym 

obywatelu państwa polskiego spoczy- 

wa obowiązek wzięcia udziału w tym 

akcie. Ukraińcy byli konsekwentni 

gdy bojkotowali wybory, lecz eni do 

Polski należeć niz chęieli. Konserwa- 

tysta polski nie może nie być pań: 

stwoweem. 

Stanowisko kresowe. 

Dziś w Wiinie edbędą się obrady 

konserwatystów krasowych w spra- 

wie wyborów. Zdaniem naszem ich 

obrady są łatwe, linja ich zgóry jest 

wytknięta przez warunki. realne. 

Mówimy tu o powiatach kreso- 

wych, mie mówimy o Wilnie i okrę* 

gu wyborczym wileńskim. Mówimy o _ 

tych okręgach, gdzie tax wielkie jest 
niebezpieczeństwa Hromady i odro- 

dzóntj szesnastki. 
Tutaj dia konserwatystów, dla 

ziemian możliwe jest tylke następu- 
jące stanowisko: 

1) Dążenie do uiworzenia w tych 
powiatach jednej listy polskiej, ktėras 

by przyciągnęła też ds siebie lojalnie 
wobec państwz polskiego nastrojone 
grupy mniejszości narodowych. 

2) Dążenie, aby ma takich ogól: 
no-polskich, więcej, bo reprezeniują- 

cych ogół państwowe  mastrojonych 
o bywateli listach wybcrczych jakaaj- 

Przed świętami odbędzie si 
jedno posiedzenie Rady Miatowów, 
na którem będzie omawiana sprawa 
podwyżek dla urzędników, 

Wypoczynek świąteczny 
Marsz. Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 17 XII, (£el. wł Słowa) 
Marszałex P łsudski w okresie Świąt 
wyjedzie do ażoka na kilkudnio- 
wy wypoczynek. Zastępować premje- 
ra będzie v.ce-premjer 4 Bar:el, ‚ 

Projekt požyczki premjowej. 
WARSZAWA, 17 XII (żel wł. Słowa) 

W kołach zbliżonych de rządu mó- 
wiono, że istnieje zamier wypuszcze- 
nia nowej pożyczki pramjowej w wy- 
sokości 50 mili. na wzór t. zw «do- 
larówki», 

Posiedzenie Komitetu Ekono- 
micznego. 

WARSZAWA, 17 Xil. (żel,wł Słowa) 
Dziś odbyło sią posiedzenie Komite- 
A ao anas Omawiana byla 

a EwEntusla 
dis rezerwyzbożowej. PWC 
BBBEYTRENYOKA Z. T SYSAS INS 
więcej możliwie miejsca zajeli przed: 
stawięlele prawicy społecznej, 

Natomiast nie rozumiemy, aby do 
zadań kresowego ziemiaństwa mogło 

należeć dobijanie sią tego, aby ci 
przedstawiciele prawicy Społecznej . 
byli koniecznie endzkami. Również, 
i emdecy zamieszkali w Święcianach, 
Nowegródku, czy Pińsku swój patrjo- 
tyczny obowiązek spełaią nie wtedy 
gdy będą występować z własną par- 
tyjną listą, która uiewą'pliwie na po- 
wodzenie liczyć mie może, rozbije li- 

się ogólno polską i przyczyni się tyi- 
ko do tryumfu  Hromady, czy Bar 
snastki, lecz wtedy gdy ambicje p: 

tyjne  powstrzymawszy pogrą ogólte- 
państwową listę. Cat 
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"ECHA KRAJOWE 
Ostrożnie z eksperymentem. 

Sprawy tyczące się ogółu w kaź- 
dej dziedzinie życia, a szczególniej 

inicjowane przez samorząd kosztem 
grosza publicznego, powinny być z 
całą ostrożnością oraz przezornością 
zapoczątkowywaae i podane przedtem 
ludziom zainteresowanym dla Szer. 
szego o mich wypowiedzenia się i 
głębszego ich zbadania. 

i Z tege założenia wychodząc ©- 
śmielam się wypowiedzieć swe zdanie 
o zaprojektowanym przez Nieświeski 
Wydział Powiatowy Stjmiku planie 
dzistalaošci na rok przyszły. 

Plan tes, przewidujący po raz 
pierwszy objęcie wyłącznie w swe 
ręce całokształtu prac w dziedzinie 
rolnictwa, przy jedaoczesnam wymó- 
wieniu i tych skromnie udzielanych 
dotąd zapomóg funkcjonującym w 

powiecie instytucjom rolaiczym, jest 
co najmniej przedwczesny, bo za mało 
przez ogół emówiony i przemyślany. 
Wydział powiatowy, naśladując przy» 
kład z góry — cofaięcia zapomóg 
przęz Rząd iustytucjom rolniczym 
(N B wartinkowo) — zapomniał wi- 
docznie © przysłowiu “guod liest 
Jovi... ale nawet i tem Jowisz nie 
ryzykował brać na swe barki wzamian 
całoksztełiu pracy, tak wymagającej 
inicjatywy prywataej, jak żadna iana, 
irokującej powodzenie tylko przez 
oparcie jej na tej iaicjatywie. 

Widzimy to zbyt przekonywuląco, 
. nie polrzebując sięgać po przykłady 
do innych państw, na  kolosalnych 
rezultatach tylko tak, a mis inaczej 
prowadzonej pracy w uaszych wo 
jewództwach centralnych, 

A że w naszem województwie 
inicjatywie tej dotąd jest dużo do 
zarzucenia, te wszak na usprawiedli- 
wienie każdy chyba zna dekladnie 
okoliczności, które dotąd stały jej na 
przeszkodzie. Odbierając zaś pemoc 

finansową _ instytucjom rolniczym 
przeszkód tych się nie usuwa, ale 

tylko potęguje. 
Natomiast przez ustanowienie je- 

dynie agronoma powiatowego i pod- 
ległych mu instruktorów, —na czem 

projekt głównie polega — wprowadza 

się tylko cetatyzm, który zawsze 

i wszędzie pożądaną iniejatywę pry- 
wataą w kaźdem dziele życiowem 
doprowadzał do zera. 

Jeśli Nieświeski wydział powiato- 
wy bierze asumpt do zapeczątkowa* 
nia obejścia się w dziedzinie rolnic- 
twa bez inicjatywy prywatnej w prze- 
czuciu prędszego, czy późnielszego 
powołania do życia u nas istniejących 
na Zachodzie lzb Rolniczych, to tem- 
bardziej pomysł ten uważać należy 

za przedwczesny, bo i pewolanie 
lab Rolniczych u nas oby się od- 
wlekło ad calendas graecas, gdyż wo* 

jewództwa wschodnie, a szczególnie] 

„niektóre, do tego jeszcze nie dorosły. 

A-nie dorosły dla tego, że poziom 
uświadomienia mas rolniczych jeszcze 
jest zbyt niski, by się mogły zdobyć 
przy wyborach ma jakiś objektywny, 
rzeczowy dla sizbie samych odruch, 
  

Karygodna nieświadomość. — Zapar- 

cie powoduje 16żne dolegliwości, które za- 

truwsją życie każdemu, kto nie wie, Że za- 

stosowanie Cascarine Leprince w ilości 1 

łub 2 pigułek wieczorem podczas jedzenia 

szybko i pewnie usuwa wszystkie cierpienia 

zależne od zaparcia. Sprzedaż we wszyst 

kich aptekach. Cena zł. 460 za flakon. Nie 

mależy dowierzeć środkom zastępczym. 

Prawdziwe tylko w polskiem opakowaniu: 

białe litery na niebieskiem tle. 
Wydz. Zdr. 15 VII 25 r. Nr 34. 

REPLIKA. 
<Słowik zasłuchany w swe 

trele, nie może ogaroąć lotu 

orła. Trudnol Raczej Skromny, 

szary wróbel, byleby miał pie: 

tyzm dla wielkości, potrafi wy* 

Ćwierkać chwałę orła!» 
St, Cywiński w <Dzienniku 

WNeńskim» Z dn. 15 grudnia. 

Pan Stanisław Cywiński wmięszał 

się w moją dyskusję z prof. Ignacym 

Chrzanowskim ma temat «wielkości 

pisarskiej» p. Romana Dmowskiego 

aby w » Dzienniku Wileńskim», para 

dni temu, choćby tylko z naszego 
wileńskiego zapiecka — <wyčwierkač 

chwałę orła». : 
Nie wytrzymał, Musiał odezwać 

się. Tak w p. Cywińskim zawrzał 
ach liesowo  <pietyzm dla wielkości». 

Dła wielkości... jakiej? Dla wielkości 

pisarskiego talenta p. Romana 

Danowskiego, be o innej «wielkośc'» 

niebyło mowy między mną a prof, 

Chrzanowskim. 
Wiec aż tak ogromny pietyzm žy- 

wi p. Cywiński dla ogromu pisarskie 

go talentu p. Dmowskiego, że aż 

zatrzepotał skrzydełkami «szary WIó- 

bel» (jak siebie p. Cyw.ński w na - 
miarze skromności nazywa) i— wzbił 
sią pod niebiosa! 

P. Cywiński jest, doprawdy, zbyt 

skromny. Nie jest bynajmniej pierw- 

szym lepszym szarym wroblem. Rych- 

lej jest przysłowiową szarą gęsią, CO 

ma lewo i prawo koryguje, koryguje, 

koryguje. 
Jest to pasja niejako zawodowa. 

Oi I bardzo nawet szacowna, w każ- 
dym wypadku gdy p. bakalarz ma 

rację. . 
Ma rację, czy mie ma racji p. Cy* 

| wińsk? Czy p. Roman Dmowski jest 

w samej rzeczy wielkim pisarzem, 

człowiekiem obdarzonym wielkim ta* 

Nieśwież. 

wobec miewywietrzałych wszelkich ha= 
se! różniczkowań socjalnych i naroda- 
wościowych, tak jeszcze zagnieżdża 
nych w umysłach na naszym terenia 

Skoro z wyborów nawet Sejmiki 
me są u mas obsłużone įprzaz ludzi 
najbardziej odpowiednich i kompe- 
tentnych, to czego można się spo- 
dziewać w tych warunkach od repre- 
zentantów lzb Roluiczych, gdzie po- 
ziom intelektu wymagany być musi o 
całe niebo wyższym. 

Z takismi eksperymentami więc nam 
śpieszyć nie naletyj! projekt Wydziału 
powiatowego uważam również za 
chęć eksperymentu, pochodzącego z 
dobrej i nieprzymuszonej chyba woli, 
ale słabo liczącego się Z realnemi 
warunkami naszego życia. 

Nie małym dowodem tego ostat- 
niego jest choćby to, że w budżecie 
Sejmiku przewiduje się dla agronoma 
powiatowego Vill-y stopień uposażeń 
państwowych, 

Rozumiałbym, że w planie z ta- 
kim rozmachem, granłczącym omal, 
że nie z manją grandiozą zaprojekto- 
wanym — ten jedyny agronom po- 
wiatowy musi przecie o całą głowę 
przerastać swą wiedzą fachową, kwa: 
bfikacjatmi naukowemi i praktycznemi, 
oraz wyrobieniem społscznem wszyste 
kich razem wzięty h pracujących do- 
tąd w powiecie inspzktarów, instru- 
ktorów i prezesów organizacyj. 

Nie sądzę przytem, by Wydział 
powiatowy miał złudzenie, że propo- 
rując tak skromne wynagredzenie, 
potrafi zwerbować skądkolwiek Ood- 
powied:ialnego kandydata na tak waż- 
ne i odpowiedzialne zarazem stano- 
wisko, przy naszych ciężkich warun- 
kach życiowych. 

Przypuszczam przeto, że chyba 
ma zamiar poprzestać na miejscowym 
obecnym personelu. Jeśli moje przy- 
puszczenie trafne, wyglądałoby to 
wprost ma porywanie się z motyką 
na słońce. : 

Przy roztrząsaniu całego tego pro- 
jektu w Komisji Rolnej S:jmiku, wy- 
znmaczał się i zakres praw instytucjora 
rolaiczym, przeznaczając dla ich arzed- 
stawicieli miejsce w Komisji Rolnej, 
gdzie by mieli prawo epiujowania i 
wyrażania swych pobożnych Życzeń. 

Ja jednak mniemam, że na tem 
rola instytucyj rolniczych się nie 
skończy, a ponieważ do właściwego 
ciągnięcia rydwanu oświaty rolniczej 
oraz podniesienia produkcji warszta” 
tów rolnych wprzęgło się od tak daw- 
ma na naszym terenie Towarzystwo 
Rolaicze i koń ten o Starej krwi nie 
łatwo ustaje, a choć przyprzęgane 
ostatniemi czasy nowa młode koniki 
rwąc się to ma lewo, to rzadziej na 
prawo chcą go zdystansować, tem 
nie mniej rydwan ten stary koń glow 
mie. ciągnął, ciągnie i ciągtiąć nie 
przestanie, bo powihien. 

. Olgierd Swida 
Prawidłowe trawienie i zdrowa krew, 

osiąga się przez codzenne używanie 
Szklanki naturalnej wody gorzkiej Franciszka 
Józefa. Lekarze specjaliści chorób narządu 
trawienia chwalą wodę Franciszka Józefa, 
ponieważ pobudza ona funkcje żołądka i 
kiszek, działa na przemianę materji, odšwie- 
Ža krew, i łagodzi przeczulenie nerwowe. 

Wydz. Zdr. Nr 133 dn. 29 1Х 27 r. 

zEGARMISTRZ M. WJSZOM rski 
były pracownik firmy A. Rydlewski 

2 Ostrobramska 13. 
Przyjmuje wszelkie reperacje w za- 
kres zegarmistrzowstwa wchodzące 

po cenach niskich 

  

  
lentetm pisarskim, e7g0 aż nadto god- 
nym piastować liferacką nagrodę 
miasta Poznania — jak opiniuje p. 
Cywiński, czyli też przeciwnie, p. 
Rsmaa Dmowskijest mizraym  pisa- 
rzem, pozbawionym talentu pisarskie" 
go—jak pozwoliłem sobie zaopioja- 
wać wobrc przvznania poznańskiej 
nagrody literackiej właśnie p. Ro 
manowi Dmowskiemu? 

Kto z nas ma rację? Przedmio- 
tem sgoru jest artyzm pisarski. Styl 
pisarski p. Dmewskiego jest w guś- 
cie p. Cywifskiego a w moim guė- 
cie nis jest. A de gustibus ... jak 
mówi przysłowie—niema dysputy, nie 
meęże być sporu. 

Ani mi sią śni przekonywać p, 
Cywińskiego ani wegółe kogokol: 
wiek—że ja mam lepszy gust miż p. 
Cywński. Chodzi mi o rzecz inuą; o 
zasadniczą, P. Cywiński odmówił mi 
prawa do zabierania wogóle głosu w 
takiej kwestji jak: czy w ks ątkach 
p. Dmowskiego i artykułach przejawia 
się wysoki źalenź pisarski? Lepiej— 
powiada—zbym ja „pewnych tema" 
tów, jak w tym wypadku talentu 
pisarskiego p. Dmowskiego, wcale 
nie tykałl 

Dlaczego? dlatego, że nis poznam 
się na rzeczy» 

P. Cywiński aż muie zażenował 
osypując komplimentami mój talent 
feljetonisty. Ale... feljeionist.? Gdzie 
jemu de patosu, do filozofji, do me- 
tafizyki, do poltyki, do „wiedzy“ 
(takl), ds głębszej krytyki literackiej! 
Wszystkie te dziedziny—pisze p. Cy- 
wiński— „były i do końca pozostały 
mnie (zawodowemu:  f-ljetoniściel) 
obce", lamemi słowy: neć sutor ultra 
crepidam, te złaczy: waćpan Szewc, 
tedy ne sięgaj wyż'j podeszwy a juł 
najwyżej cholewy! Innemi, grzeczniej- 
szemi słowy, Moljera: vous eles or- 
fevre, monsiewr Jossel, to znaczy: 

SŁ OWO 

Przybycie Voldemarasa do Kowna. 
Z Kowna donoszą: Dziś przybył tu o godz. 11 w południe premjer Voldemaras, 

Urzędowy kowieński komunikst w ten spoeób opisuje przybycie Voldemarasa do Kowna. 
„  Przybyłego do Kowna z Genewy premjera Voldemarasa z żoną, na dworcu spot- 

kali: minister Daukantae, dowódca 'armji gen, Zukauskas, szef sztabu generelnego 
Plechawiczius, wiele oficerów I wyższych urzędników, cały korpus dyplomatyczny, tłu- 
my publiczności; kika kinooperatorów i fotografów kięciło się między zebranymi. Dwo- 
rzec przyo dobiono jedliną, kwiatami i barwami marodowemi. Równo o li-ej przybył 
pociąg. Prof. Voldemaras z żoną wyszedł ze specjalnego Salon-wagonu. Z grupy Stu: 
dentek jedna pod.ła mu bukiet żywych kwiatów. Tłum przywitał premjera głośnym 
Okrz;kiem „walio*. Orkiestra zagrała marsz powit lny. Prof. Voldemaras w asyście 
straży honorowej odjechał do swych apartamentów prywatnych. 

Również w Wierzbołowie i Wyłkowyszkach premjera spotkano bardzo uroczyście. 
Żydzi w przywitaniu udziała nie brali z powodu świę a, natomiast przysłali list, 

w którym przepraszają i zapewniają o gotowuści służyć narodowi i państwu. 

Na marginesie nastrojów kowieńskich, 
Z Kowna donoszą: Na marginesie zmiany nastrojów, która nastąpiia w ostatnich 

Czasach, odnotowzć naieży znamienny fakt, że urzędowy Organ «Lietuva» poraz pierw- 
Szy zamieścił w programie zagranicznych stacji radjowych — Warszawę i Katowice. 

Zwolnienie 100 osób internowanych w 
Worn/ach. 

_ Z Kowna donoszą: Z okazji rocznicy przewrotu 17 grudnia zastosowana być 

ma amnestja w stosunku do internowanych w Worniach. Z obozu koncentracyj- 
mego zwolnionych być ma ocoło 1CO osób. 

Strzelanina na ulicach Kowna. 
Policja wtargnęła na tajne posiedzenie opozycjonistów 

Z Kowna donoszą: Przed kliku dniami policja pol tyczna 
otrzymała wiadomość, że w pewnym klubie iewicowym, przy 
ul. Witolda nr. 1. odbywają się tejne narady „Komitetu Ratow.nia 
Republiki*, jak wiadomo, organizacji antypańst owej która za- 
tmierza wywołać powstanie w całym kraju Da 14 b m. policja 
uprzednio otoczywszy gmach klubu wtargnęla doń w nocy, za- 
stawszy tam tajne pos edzenie cpozycjonistów. Zebrani przywitali 
policję siiwą z rewolwerów, a gdy ta się cofnęła, t.Inem wyj- 
ściem wybiegłi na u'cę Tu wywiązała sę strzelanina pomiędzy 
spiskowcami i polcją Gęstym ogniem z rewolwerów, sp skowcy 
przełamali kordon polcj zaczem ucekli, korzystając z ciemności 
nocy w mewiadomym k.erunku. Wsze.kie poszukiwania nie dały 
realnych rezultatów. 

Jednocześnie dn. 16 b. m. na ulicy Janowskej i przedm'eściu 
o" Słoboda rozrzucono większą ilość odezw antyrzą- 
owych. 

W zwią:ku z wypadkami ostatn ch dni poc”ęły krążyć po 
mieście alarmujące pogłoski. Komendant m. Kowna iskazał w 
trybie doraźnym szereg osó? na karę więzienia za rozpowszech- 
nianie f.lszywych i budzących niepokój pogłosek 

Nowy rząd Finlandji, 
HELSINOFORS, 17—12. Pat. Dzić będzie mianowany rząd w skład 

którego po za 3 ministrami fachowymi, którzy obejmą teki spraw zagra: 
nicznych, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości wejdą preestawicieli par- 
tji agrarnej. Stanowisko premjera obsjmię-generalny dyrektor urzędu go- 
spodarstwa krajowego Sumila. Ministrem spraw zagranicznych będzię 
dotychczasowy poseł Finlaudji w Warszawie p. Prokope, ministrem obro- 
ny narodowej deputowany Lahdensuo. : 

Likwidacja organizacji bojowej „Wiking* 
BERLIN, 17 XI PAT, Z poleceuia prezydent. policji w Magdeburgu, wła- 

dre policyjne szere.u miast pruskich przeprowadziły rewizję w mieszianiach 
osób podejrzan'ch o neletenio do rozwigzaneį i zzkazanej ne obszarze Prus 
prawicowej organizacji bojowej <Wiking>. J k donosi bluro Wolffa skonfiskowane 
w czasie przeprowadzanych przez władze magdeburskie rewizyj dokumenty 
stwierdzają niezbicie, iż organizacja «Wiking» m!mo zakazu władz rozwijała 
konspiracyjną  działalaość  wywrotową. Stwiegdzono, że czołowi przy. 
wódcy Stahlhelmu biorą czynny udziać w pracach konspiracyjnych <Wikingów». 
Policja beriińska podczas dokontnej dziś rewizji w biurze osławionego przy- 
wódcy monarchistycznego <puczu» kpt Erhardta skonfiskowała całe stosy doku- 
mentów i aktów. Erhardt, który niedawno temu wystąpił dopiero z organizacji 
a> miał podobno nawiązać w ostatnich dniach ścisły kontakt z hitle- 
rowcam 

Rzeź dziewcząt w Kantonie. 
KANTON, 17XIl PAT. Żołnierze wojsk nacjonąlistycznych rozatrielali ma 

aliczch miasta conajmniej 14 dziewcząt i kobiet, które miały krótkie włosy, 
uważane w Chiasch za symbol feministki—komunistki. 

Działalność rządu 
WARSZĄWA. 17-XIL. (fel wł. Słowa). W najlliższym czasie ukaże się nakła- 

dem Prezydjum R'dv Ministrów wydana obszerna książka  ohejmułąca 
działalność wszystkich ministerstw od maja 1926 roku do stycznia 198  Dzia- 
łalność każdego z ministerstw będzie nmjęta w osobnym dziale. Szczezólnie 
obszerne będą działy resortów gospudarczych. 

Awanse oficerów 
WARSZAWA 17XII (fel. wł. Słowa) Prace nad awansami oficerów posunęły 

się tak daleko, że należy oczekiwać przed Świętami ogłoszenia pierwszej listy 
obejmującej awanse generałów i pułkowników. Dalsza lista awansów ukaże się 

po Nowym Roku. 

waćpan nie wtykaj mosa w sprawy mowania głupiem | miezdarnem, su- 
mie wchodzące w zakres twego rze- chem, drewnianem lub śmiertelnie 
miosla lub zawodu! nudnem tego, co ja piszę. 

Ależ nmajszanowniejszy panie pro- 
fesorzel Zdaje mi się, że rodzaj lite- ” * 
racki zwany fel.etonem należy jaknaj- 
bardziej do literatury. Jako niezrównany 
feljetonista zdobył złote ostrogi lite- 
rackie H:ine, piórem zawodowego 
feljetenisty bronił Kościoła i praw 
jego Ludwik Veullot, za protoplastę 
francuskich feljetonistów uchodzi słyn- 
my krytyk teatralny Jules J:nin etc. 
ete. | czy pan sądzi, panie profesorze, 
że dobry feljetonista (za którego pan 
raczy mp. mnie poczytywać) może 
absolutnie nie mieć zielonego pojęcia 
o pałosie, filozofji, polityce, mmetafi- 
zyce, lteraturze a nawet o wszelkiej 
„wiedzy*?l 

Lec” co ma wspóluego moje włas- 
ne uzdolnienie pisarskie z mojem 
prawem opiajowania e talencie pisar 
skie p. Dmowskiego? W sprawie 
kto ma talent pisarski a kto go nie 
ma zabierali głos (i nikt im tego pra- 
wa mie odmawiał) ne. Mazanowski, 
Feldman lub Piotr Chmielowski a za- 
bierają głos np. Bifickner lub — К- 
ner, którzy, jako żywo, sami w ścis” 
łem znaczenu słowa literatami mie 
byli lub nie są. Chmielowski był 
sam pisarzem wcalę miernym; Spaso- 
wicz nie był bynajmniej luminarzem 
stylu pisarskiego a jednak nikogo nie 
dziwiło, że pisał rezprawy krytyczne 
np. o „Weselu“ lub o książkach 
Berenta. 

Owóż, pozwoli pan profesor, że 
jaknajkategoryczniej zaprotestuję prze” 
ciwke odsądzaniu mnie od prawa 
wyrażania tej lub owej opinji e pi- 
sarskim talencie — nawst p. Dmow- 
skiego. 

Podobnie jak strzeż mnie Panie 
Boże edtego abym ja miał panu pro- 
fesorowi gdmawiać prawa do prokla- 

Jeszcze na innym punkcie chcial- 
bym porozumieć się z p. Cywińskim, 
bo jego wystąpienie w „Dzenniku” 
aż roi się od najwidoczniejszych nie- 
perozumień. 

P. Cywiński poświęca tyla to a 
tyle wierszy druku wykazaniu, że 
moje broszury poltyczne bvły — jed- 
nym błędem po drugim. Chociaż to 
do rzeczy nie należy, miech . wtrącę 
zapytanie czy i lwewską „Z powodu 
uroczystości wileńskiej" oraz wileńską 
„Czy wiesz kim jesteś?" też p. Cy- 
wiński za „błąd” mi poczytuje? Co 
zaś do brosiury „Naród polski i je. 
go ojczyzna”, która, wydana w styczniu 
1914 go, tyle hałasu narobiła, pozwo- 
lę sobia raz feszeze przypomnieć, że 
wówczas, trz naście lat temu, tylko z 
etnograficznego założenia wychodząc 
moana Dylo „gadač“ z rosyjskim rzą- 
dem carskim. Wszak przecie mie o 
Polsce aod morza de morza». Że zaś 
odezwanie się moje było jedynem — 
wówczas —racjonalnem poruszeniem 
Sprawy, dowiodły choćby np. dwa 
czy trzy wstępne artykuły, które No: 
woje Wremia breszurze mojej po- 
święciło. A co do «utrzymania w pol- 
skiem ręku kamienicy w Warszawie», 
co swojego ezasu taki miało obieg 
po całej prasie polskiej jak rychło 
potem (1906) słynna „karetka” Nawo- 
dworskiego — to niech również przy” 
pomnę jak wrgez katastrofalnie traci= 
lišmy w ostataich czasach przed woj- 
ną grunt pod nogami, polski stan 
posiadania w samem .ceutrum ziem 
polskich, naszego, że się tak wyrażę, 
gniazda naszego narodowegel Niech 
przypomne iście masowe wykupywa- 
nie przez Żydów kamienic w najlep- 

      

Węgiel opałowy 
dostarcza od 1/2 tony 

w wozach zaplombowanych 

Wileūski Syndykat Rolniczy | 
Zawa'na 9. Tel. 323. 4 

СА ЧА Р9 З 

    

  

e r i, 
Na gwiazdzę! 

nie noweści seZOnU 

A PODZELWER 

Ea buda аыьй аь ЗвЫЬБЫЯ 
0000-04-04 +406+74443 

ul. Wielka 27 Tel. 682 ? 

Na nadchodzące święta pole- 

krakowskie, Ntewskie i wiejskie 
wykonane we własnej masarni. 

3 ków i wódek różnych firm oraz 
Ф towarów kolonjalno-speżywczych 

$ stawa do miesz:an i hoteli 
+ bezplatn e. 

NA GWIAZDKĘ!!! 
Najpraktyczniejsze prezenta: i 

Pończochy, 
Rękawiczki, 

Damska i 
Męska, 

ka galanterja, płótna, materjały 
bławatne 

po cenach najniższych 

poleca JÓZEK Kłodecki 

Galanterja damska i męska ostat 4 

Mickiewicza T. 

J. KRUSZYŃSKI 

(ca szynki, wędliny, kiełbacy 

Wielki wybórwin, likierów, konia: 

$ pierwszorzędnej jakośii. — Во- 

ФФФФ о0е ьФ 

Swetry, 

B.elizna: 

koldry watowe i pluszowe, wszel- 

w wielkim wyborze 

Zamkowa 17, tel. 928. 

    

      
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz brony s koo kore- 
os pr ekulowicza, 
arszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- 
b yy e buchalterji, rachunko= 

kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 

francuskiego, za. Po ukośń- 
czeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! Н
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Sms m ее TA ——7——— 5-2 4 
Choroby wątroby i pr.ema- 

ny materji 

KAMIENIE ŻÓŁCIOWE 
: leczy 

(holekinuz 
H. Niemojewskiego. 

Werszawa, Nowy Świat 5, tel. 
504 — 96. ądać w. aptekach 

i sklada-h anterznveh, 
  

  

Ogtoszenie. 
Kemornik przy Sądzie Okr ym 
w Wilnie Antoni SITARZ, zamiesz- 
kały w Wilnie, przy ul, Św. Michal- 
skiej Ne. 8, zgodnie z art. 1030 U.P.C., 
obwieszcza, iż w dniu 22 grudnia 
1927 r., © godz. 10-tej rano w Wilnie, 
przy ul. Niemieckiej Nr 24, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publ'cznej 
majątku ruchomego Szmuela Frad- 
mana, składającego się z umeblowa- 
nia i towaiów Dbławatnych, oszaco- 
wanego na sumę 3.178 złotych, na 
zaspokcjenie pretensji Gersżona Noza. 
Komornik Sądowy (—) A. SITARZ. 

2259—VI. 
SV PAR AISGDKOT I BASMA TERETRSESSAES 

NADESŁANE. 

— Dobra wlad>mość dla ludzi mo-_ 
szących okulary. Na skutek licznych próśb 
które otrzymaliśmy z miasta Wilna i okolic, 
postawowiliśmy dać moność licznym rze- 
szom Szan, Klijenteli oraz Publiczności do 
nabycia naszych wszechświątowcej sławy 
szkieł <Aroscopic», kóre dsją większe pole 
widzenia, więcej promieni Światła Oraz w 
których można czytać lub widzieć bez naj- 
mniejszego przemęczenia. Е 

sn Leon Kokocifiski Optyk z Paryskie- 
: go Instytutu Oft.Imicznego w Paryżu przy- 

bywa na krótki czas wraz ze swym asysten- 
tem do Wilna, nie leczy oczu lecz śŚ:iśle 

> przystosowuje szkła do wzroku. 
Przyjmuje interesyntów w Hotelu St, 

) Georges pok, 26, ul. Mickiewicza 20 codzien: 
nie w godz. 10 do 1 i od 3 do 7 wiecz. 

Pracownia na miejscu. 

  

Każdy z was, czytelnicy, powinien 
mieć u siebie w domu radjol 

— Bezwzględne najtańsze — 
źródło zakupu 

radłoaparatów (detektorawych i lam- 
pewych od 1 do 8flamp wł.) oraz 

składowychczęści 

WSZECHsRADJO 
Ww. R. w. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- 
ników Radjowych. Fabryka i B ura 

Warszawa, Al. Jerozolimska 93, 
tel, 205 30. 

Nagrodzona „dyplomem uznania” 
na 1-eį wystawie w Krakowie. | 

Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, lampy, akumu- 

lstery, baterje anod. i t. p. 
UWAGA: p3. wojskowym, urzęd- 
nikom, nattczycielom i osobom od- 
powiedzialnym dogodne warunki. 

Sałaty -6 M ESĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
mia listowne i tełef „niczae dokładnie 
wyszczególniające jaki aparat lub 
część czytelnik pragnie nabyć, da- 

jemy miezwłoczną odpowiedź. 
Zasamajętaj adres 

WSZECH-RADJO 
Warszawa, Al. |rorolimska 93. 

Tel. 205 30. 
Popiżraj Przemysł Krajowy. 

Na żądanie wys;łamy na prowincję 
monterów.     
  

Nowość 

Ogłoszenia IMdJoWe 
Szczegóły w Biurze Reklamo- 
wem Garbarska I tel 82. 

  

R Mamusiu! Zamiast zabawki KUP MI NA GWIAZDKĘ B 

Bi KSIĄ ŽECZK Ę EJ 
których tak wielki wybór E 

Ę  wks'ęgarni Wacława Mikulskiego R 
Bi przy ul. Wileńskiej 25, E 
E w cenie od 15 gr. do 10 71, ER 
  

szych dzielnicach Warszawy... A mo- 
że bystrość mnie dopisywała gdym z 
trwogą patrzał przed wielu już laty 
na rozrzucone po rosyjskiem morzu 
wyspy polskiego stanu posiadania. 
Czy nie zalało ich rosyjskie morze w 
1917:tym a czy w Rydze ma  frakia- 
towym stole od wskrzeszonej Polski 
piórem polskiem ich nie odcięto? O 
wzmocnienie choćby / najheroiczniej- 
szemi środkami elementu polskiego w 
centralnej niejako retercie polskości 
tsnie chodziło. Nech tylko centrum 
polskości będzie męcne — a nikt i 
nic mie przeszkodzi jego prom enic- 
waniu... za Doiepr, za Džwinę. 
Wspomnieniem © moj'] broszurze 
wywołał p. Cywiński jakieś straszna 
duchy szlachające po zgliszczach i 
ruinach... 

Polska „etnograf czna”! _ Nispe- 
trzebnie jej tak daleko p, Cywiński 
szukał, aż w mejej broszurze. Miał 
ja sprecyzowaną, jako polski Natio. 
nalstaat „x ksiątee p. Dmowski:go 
«Niemcy, Polska i Rosja». Polska bez 
«inorodaych» przymieszsk pozostała 
dla p. Dnowskiego do dziś dnia 
idezłem; dla manie była, wówczas 
gdym pisał moją broszurę, tylko 
pierwszą—możliwą do zdobycia—pię- 
a" z której by sią poszło — 

а18 
Lecz poco ja to wszystko piszę? 

Co mają wspólaego moje choćby 
najmniejsze „błędy” polityczne z... pi- 
sarskim talentem p. Dmowskiego? 
Czy od tego, żs p. Cywiński ogłosi 
mnie ma cały Obóz Wielkiej Polski 
kiepskim politykiem — przybędzie p. 
Romanowi Dmowskiemu choćby łut... 
talentu pisarskiego? 

Przypomina mi się ksiądz biskup 
Karol Niedziałkowski. W książce swo- 
jej „Dlaczego u nas niema sławików?" 
formalaie nas ssowiadał. Zanim przy- 
stąpił do oceniania poczyj Konopnic- 

  

kieł, pytał: A czy wierzysz, duszko, 
w Świętych Obcowani ? - : 

Odpowiadam p. Cywińskiemu bi- 
jąc się w piersi: „„Zgoda, panoczku, 
niech będzie jak chcesz. Jestem poli- 
tykiem z pod ciemnej gwiazdy—ala 
pan Raman Dmowski jest też kiep- 
skim... pisarzem”, Kiedy już gadać z 
sobą 4 la Ollendorfi, to gadać, 

Teraz zaś — jedno jeszcze pyta- 
mie. Niech p. Cywiński odpówie z 
rąką па sercu, czy rzuciłby mi się 
do oczu įešlibym up, zakwesijono- 
wał źalent pisarski np. Spastwicza, 
albo Sieroszewskiego, albo Kadena- 
Bandrowskiego, albs nawet Norwida? 

Nie deraużowałby się z pewnę- 
ścią. 

„Cs innego gdym ośmielił się po: 
dnieść pióre chociażby tylko na ta- 
lent pisarski p. Dnowskiego, Arty- 
kuł p. Cyw.ńskiego aż grzini między 
wierszami osrzykiem: „Świętości nie 
szargaćl* Oczywiście tą świętością 
jest bożyszcze Obozu Wielkiej Pelski, 
Taba! tabu! 

Wobec książek Dmowskiegą 
nie mój «instynkt ariystyczay milczał», 
jak pan powiada, panie profzsorze, 
bo nietylko na mój instynkt artysty- 
czny lecz wogóle na moje przekona- 
nie i zdanie najmniejszego mie wy- 
wierają i nigdy mie wywierały wypły- 
wu «względy i argumenty postronne» 
a tembardziej uatury politycznej — 
jeno widzi mi się, że pański, panie 
profesorze, instynkt artystyczay mia 
wytrzymał i przemówił. jakby ni 
przez usta wiałbicieła  Słewackiego 
i Norwida tylko jakiegoś kapłana: nie- 
tykakieg=, misomylaego, Bsžyszcza, 
doskonałego w każdym nawet okru- 
chu swego jestestwa. 

Ach, tea „pietyzm dla Wielkości"l 

2Cz, J, 
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Łamiemy się z Wami 
opłatkiem... 

Dorocznym, staropolskim obycza= 
jem życzymy Wam kochani nasi 
czytelnicy, wesołych, dobrych świąt 

Oto wznosi się nad ciemnym ho- 
ryzontem gwiazda Betleemska. Zbli- 
ża się wielki symboliczny dzień Mi: 
łości Chcemy w tym dniu połączyć 
się myślą z Wami, chcemy by w 
radości i potędze kochania zasiedli 
społem, wszyscy Rodacy nąsi do tra- 
dycyjnej wieczerzy 

Wiemy że przed społeczeństwem 
i narodem naszym rozległe jeszcze 
ugory leżą, że jeszcze bardzo czę 
sto zbierają się ciemne chmury na 
naszym horyzoncie politycznym, że 
nierzadko nędza i smutek pukają do 
okien naszych 

Ale pomimo to witamy święta 
radośnie. bo moc wielka jest pośród 
nas i wiara i ufność w Opatrzność 
Bożą i młode siły nasze Nie zmogą 
nas żadne klęski, ni trudy — mroki 
pierzchną — zginie zło. 

Zstąpi ku nam Królestwo Chrystu- 
sowe х 

* 

Može w tej chwili niejeden aka 
demik pakuje swą skromną chudobę, 
by za ostatnie kapitały ruszyć 2 
pustką w kieszeni ale wesoło £ ocho 
czo do pieleszy domowych. 

Jutro już przy ciepłym piecu w 
otoczeniu najkochańszych swoich opo 
wiadać będzie o klęskach i zwycię: 
stwach о trudach i radościach ży- 
cia akademickiego. Pochylą się w 
zasłuchanin zwichrzone ćzuprynki i 
poważne tysiny. 

Z miłością spoczną stęsknione 
oczy rodzicielskie ną swojej dumie 
i nadziei 

Tym życzymy, Y iak najdłużej 
mieli to ciepło rodzinne w okół sie- 
bie by mieli ten dom — ostoję ue 
smutkach i troskach wszelakich. 

Ale są też i tacy, których samotnych 
dni nie wypełni pleszczota matczy 
na. ani szczebioć radosny młodsze 
go rodzeństwa, Stoją samotni jako 
te kamienie przydrożne, o których 
zda się wszyscy zapomnieli 

Kochany czytelniku który może 
w tej chwili, czytając te wyrazy sie- 
dzisz w miłem. t zacisznem mieszka. 
niu twoim na kominku buzuje we 
soły ogień, jest dobze radośnie — 
pomyśl — zastanów się na chwilę 
nad tym akademikiem... 

Do Was. to głównie, samotnicy. 
zwracamy się do Was z sercem 
wezbranym . umiłowaniem  bratniem 
idziemy by Wam powiedzieć, żeście 
nie sami na tej drodze żywota —. 
bo oto dobrotliwy Chrystus z Betle 
emskiej stajenki idzie ku Wam by 
nieść słowo słodyczy otuchy i ucie 
chy 

Zrzucie smutek z serc Waszyck— 
śmiało spójrzcie w świat — Jutro 
do %as należy 

; REDAKCIJA 
PSN СОН ИБСОООВНЫ ОЕ AUISSESISEKOA 

— Od redakcji. Z okazji składa- 
nia przysięgi przez absolwentów Wy. 
działu Medycznego składamy im ser. 
deczne życzenie szczęścia i powodze- 
nia na mowej drodze życia. 

KOLENDA. 
Bóg się rodzi, moc truchleje .. 
Rozdzwonione echa wszędy. — 
A przez zaspy przez zawieje 
Płynie polem, głos ko!endy, — 

Z zaśnieżonej cichej wioski, 
Jak z czarownej lutni drewna, 
Trysła kojąc ból i troski. 
Pieśń radośna i rozlewna, 

Śpiewaj wiosko ciesz się ludu! 
Niech twą radość świąt zaleje, 
Gdy w twej duszy prawem cudu 
Bóg się rodzi moc truchleje. 

WŁAD. ARCIMO WICZ. 
EAREDSIOWESWOWE ODEREWNWABIEJ OCTAN 

W sprawie S. T. 0. 
Dochodzą nas głuche wieści, że 

Sękcja Twórcześci Oryginalnej przy 
Kole Polonistów U. S. B. grozi roz. 
padem. Czyżby zniechęcenie z powe- 
ju drobnege niepowodzenia w urzą: 
dzeniu wieczoru autorskiego(?) Garst- 
ka twórców tam zgromadzonych mu- 
si się „podciągnąć*, żeby zostać wier- 
nym tradycji, szczególniej zaś zasa- 
dzie mierzenia sił na zamiary. 

Możeby S. T. O. zechciała przy: 
jąć drobną radę, któraby megła wnieść 
w jej łono więcej eżywienia.—Niech 
zaprasza na swe posiedzenia zwyczaj: 
ne i mie twórców, niech ogłasza 
terminy Swych posiedzeń, a zaintere: 
sowanie nią niewątpliwie wzrośnie. 
Publiczność pozna twórców, z który» 
mi się dotychczas jeszcze mie miała 
okazji zetknąć, ani w druku, sni ust- 
nie, a pogłębi znajomość tych, któ: 
rych już trochę poznała. Wówczas z 
większą ufneścią odniesie się do po- 
czynań młodych poetów i będzie się 
domagała, by im sali na wieczór au- 
torski nie zabrakło. 

Więcej zapału, obók obfitości го- 
mantyzmu, a wszystko napewno się 
uda. Pecatas. 

S 

L bolączek życia akademickiego. 
Chroniczny brak pieniędzy sprawia, iż 

RORY akademik- nie może sobie pozwo- 
i6 na żadne rozrywki kulturalne, których ja- 
ko człowiek inteligentny» pożąda. Każdy to 
rozumie. 

Gdzież tedy ma się udać ów  przysło- 
wiowo biedny akademik jeśli nie do swojej 
<Almae Matris». 

Wszystko dotąd było dobrze. Człowiek 
pracował naukowo, a gdy miał chwilę Cza- 
su, biegł do czytelai t tąm brał do ręki ja: 
ki «Tygodnik llastrowany», aby zaczerpnąć 
wiadomości o Świecie i ze świata, zaczerp- 
nąć nieco <kultury», я 

Aż tu... nie powiem piorun z jasnego 
nieba, ale stała się rzecz, której nikt, absolut- 
nie nikt się nie spodziewał. 

Pewnego sympatycznego poranku do- 
wiadujemy się iż: «dyrekcja czytelni czaso- 
pism postanowiła nie wydawać do czytelni 
czasopism popularnych tego typu co: 
«Świat», <Tygodnik liustrowany» i L d. oraz 
pism codziennych». Krok ten był okropnym 
ciosem dla nas akademików. 

A już zupełnie dobiła nas wiadomość, 
że oto za korzystanie z czytelni publicznej i 
czasopism mamy płacić dodatkowo. Z cze- 
go?! Za co?! A... mamy tam jeszcze dużo 
czasopism naukowych, specjalnych i td i td. 

obrze, proszę panów, ale za to płaci- 
my już, a zresztą nic mie wytłómaczy re- 
dukowania i leści czasopism Co ma zrobić 
akademik, chcący się dowiedzieć czegoś, 
chcący odetchnąć prądem kultury, który pły- 
nie ze świąta i kraju. Zaprenumerować?! 
Dziękujemy, Stać na to nieliczne tylko z po- 
śród nas jednostki. 

1oio własna <Alma Mater» zaczyna nam 
odbierzć pokarm duchowy. 

A co będzie jeśli władze uznają, iż 
Bibljoteka jest wogóle nie potrzebna. 

H. L, Chmielewski. 

Am. 

We wszystkich sprawach dotyczących pisma należy się zwracać do Redakcji ul, Wielka 24 
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BŁYSKI. 
(Uwagi na czasie). 

Mamy w Wilnie radjostację. Pig“ 
knie, Niezbyt coprawda pierwsze- 
rzędną, ale mamy. Trudno i opornie 
jakoś idzie z inauguracją — miejmy 
jedaak madzieje, że i to wreszcie ma. 
stąpi. Tymczasem nadaje stacja wi- 
leńska to i owo, najczęściej transmisje, 
Plany na przyszłość jednak są nieby- 
Isjakie, 

Wśród w'ełu działów programu 
radjostacji wileńskiej znajdować sią 
będzie również dział akademicki, Coś: 
niecoś w tej materji już się zrobiło. 
Istnieje komitat redakcyjny „Kwadran- 
sa Akademickiego“ (tak nazywać się 
będzie mówiony przez radjo tygodnik 
akademicki). Znalazło się, wyraźając 
się stylem gazeciarskim „grono osób”, 
które „wzięło ma sweje barki“ trudy 
i znoje związane z organizacją i pro 
wadzeniem działu akademickiego. Za- 
kreślono śmiałym ruchem szkic ;,Kwas 
dransa“ mniejwięcej w ten sposób: 
«Kwadrans Akademicki» trwać będzie 
od 15 do 30 minut, załeżnie od ma- 
terjału (podobnie jik tradycyjny kwa- 
drans akademicki ma również rucho- 
me granice), Zasadhiczo dzielić się 
będzie <kwadrańs» na trzy części — 
I—artykuły i omówienia z dziedziay 
życia akademickizgo w Wilnie, Polsce 
i zagranicą, ll--humor i część lite- 
racka oraz Ill—komunikaty, wiads- 
mości bieżące etc. Każdy z tych dala- 
łów, prowadzony będzie przez odpo- 
wiedzialnego referenta, różniczkując 
się na szereg pododdziałów, powie- 
rzanych do opracowywania poszcze- 
gólnym osobom. 

Nadawany «Kwadrans Akadetnićki> 
będzie prawdopodobnie we środy w 
godz. 17,20—17,45. Na dalszą metą 
projektuje się urządzenie „Daia Aka» 
demika“ za pośrednictwem radjostacji 
wileńskiej. Program tego „Daia* trane 
smitowany będzie do wszystkich sta- 
cy] radjowych polskich. 

Komitet redakcyjay „Kwadransu 
Akademickiego" jest te pojącie „płyne 
ne“, do współpracy bowiem powełani 
są wszyscy. Każda i każdy może po. 
święcić swoja dobrę chęci zwracając 
się do jednej z wymienionych esób, 
stanowiących niejako odpowiedzialny 
przed kłerownictwem  radjostacii wi- 
leńskiej. Zarząd są to: kol. H. Ma- 
czulakówna, kol. A, Klimontowi- 
czówna, kol. J. Leżeński, kol. Da- 
szyński, kol, T. Cieszewski, kol. E. 
Schummer, kol. L. Sienkiewicz, kol. 
H. L, Chmielewski i kol. A, Bohdzie- 
wicz, 

W ubieglym tygodniu da. 12 b.m. 
obchodzono w Konwencie „Conradia”* 
pierwszą rocznicę istnienia korporacji. 
Młoda ta korporacja w ciągu jednego 

roku wykazała wiele żywotności i po- 
łożyła trwałe podwaliny pod przyszłą 
swą działalaeść. Na gruncie wileń- 
skim ruch korporacyjny w ostatnim 
roku wzmógł się. Świadczy to z jed- 
nej strony o realaości idei korporacji, 
z drugiej jednak nasuwa pewne ref- 
leksje. Wyrazem tych refleksji jest 
właśnie „Conradia”. 

Jak słusznie powiedziane było w 
jednem z przemówień na uroczystej 
kwaterze dn. 12 b. m. celem istnienia 
„Conradii* wśród wielu inaych jest 
także zmiana pewnych nieistotnych 
stron życia korporacyjnego i wytwo- 
rzenie nowedo typu Korporacji. Typu 
dziś najodpowiedniejszego i niestety 
rzadkiego. 

Bilans roczny „Conradli* przy* 
niósł prócz pokaźnego dorobku wew: 
nętrznego, także i doniosłe walory 
zewnętrzne. 

„Conradja żajęła wyraźne stano" 
wisko w gronie innych korporacji 
wileńskich. Femijając różne 1 dowol- 
ne interpretowanie słuszności tego 
stanowiska przez tych lub tamtych, 
stwierdzić należy, że oparto się na 
gruncie twardym i pewnym — dowo- 
dem czego — rak ubiegły. Nis miej- 
sce zresztą tutaj na tego rodzaju 
wywody: 

Obchód rocznicy „Cónradii* — 
obok prostoty nacechowany był nad- 
zwyczajną serdecznością. 

Rano o godz, 8-ej wysłuchano 
mszy św. celebrowanej przez J.E. ks. 
Arcybiskupa_Jałbrzykowskiego w Jego 
prywatnej kaplicy. Następnie oaDyła 
się uroczysta kwatera, ktorą obecno- 
ścią swą zaszczycili J. M. Rektor St 
Pigeń, ks. dr. W, Meysztowicz— jako 
reprezentant J. E. ks, Arcybiskupa, 
p. prof.Koneczny—kurator „Conradii”, 
p. prof. M. Massonius, oraz zapro- 
szeni goście, W miłym i serdecznym 
nastroju spędzonó wieczór. Z wielu 
względów pozostanie uroczystość ta 
w pamięci obecnych. Nie sposób 
pówtórzyć tu słów, które padły tego 
wieczoru — pewną jest jedynie rze- 
czą, że nie były to tylko sława—była 
w tem dusza mloda. 

Czas już kończyć. Przerwijmy t2- 
dy w tem mieiscu nasze refleksje, 
święta już za pasem. Nie warto psuć 
ludziom humoru rzeczami przykremi. 
Odkładam więc resztę na potem. Po 
świętach ebiecuję jednak selennie, że 
łaty, które pozostały w moim notat- 
niku poprzypinam wszystkim, £ komu 
trzęba. Dziś nie chcę, jak już powie: 
działem psuć nastroju świątecznego. 
Dowidzenia więc po świętach, w no- 
wym roku, Wesołych Świątl 

Justyn Arski 

NADESŁANE. 

— „Komitet Akademicki do Spraw 
Radjofonji* pros iwszystkie organizacje 
i stowarzyszenia o nawiązanie z nim 
kontaktu, dla wzięcia udziału w bro- 
adeasting'u wileńskim. Przytem wszyst- 
kie koleżanki i koledzy chcący indy= 
włdualnie coś opracować dla radja, 
proszeni są © porozumienie z preze- 
sam Komitetu kol. J. Leżeńskim we 
wtorki i piątki od 12—13 w sali I 
U.SB., lub we czwartki w tychże go- 
dzinach w redakcji Sława Akademic- 
kego tel. 770. 

— Stowarzyszenie młodzieży, akadee 

miekiej „Odrodzenie” powiadamia Sz. 
Kol. Kol. że bibiłoteka i sekretarjat 
stowarzyszenia jest czynny we wtor- 
ki, środy i soboty ed 20—21 w lo- 
kalu własnym przy ul. św. Jana 12, 
Piezes przyjmuje od 10—20, 

RÓŻNE, 

— „Kwadrans akademika". We 
środę 21.XI1.27 r. o godz. 17.20 u- 
słyszycie na fali 435 m. pierwszy 
„Kwadrans Akademika” tygodnik mó- 
wiony Bratniej Pomocy U.SB. Mac 
RC i ciekawych rzeczy. Słuchaj- 
cie 

między godz. 12—1, tel. 770 

      

Dziś, gdy się spojrzy w eblicze 
duchowe Koda 6 Gide stwier= 
dzić, 2: te prawem bezwładności po- 
wtarzane, utarte liczmany O „orlich 
lotach* młodości staly się mierzalne, 
Zalste wielkis zmiany od czasów 
Micki:wicza wyryły prądy umysłowe i 
życie ma ćzułej duszy młodzieńczej. 
Dziś można powiedzieć, nie bejąc 
się posądzenia o zbylni pessymizm, 
że poza nielicznemi jednostkami mło- 
dzież akademicka nie skupia się już 
okełs sztandaru wielkich ideałów i 
nie potrafi ich umiłować wszystkiemi 
tętaami swej duszy. Nis ma tej here- 
icznej postawy wobsc życia, nie ma 
światoburczego zapału i junackiego 
rezmachu w každem poczynaniu, To 
teź przeżywemy dziś kryzys ideowoś- 
ci wśród młodzieży akademickiej. 
Przyczyny tego są różne. 

Najpierw ciężkie warunki mater- 
jalne, które przedwcześnie zaprzęgają 
Akademika do beszlitośnego kieratu 
zarobkowania i zamykają go w sfa- 
rze swych własnych trosk i potrzeb. 
Dalej — owa straszna choroba woli 
wspólczesnego pokolenia, niewiara w 
swe siły, bojsźń przed ,błąkaniem się 
i borykaniem па drodze szukania 
wielkich ideałów. 

Jest to swego rodzaju determinizm 
moralny, przekonanie, że życie robi 
sią samo a jednostce wystarczy naje 
wygodniej płynąć z jego prądem. 
tem bezpośrednio wiąże się zamasko- 
wany imperjalizm, brak przeświadcze- 
nia, że «Wszystko jest z Ducha dla 
Ducha i przez Ducha» _ Niemniej 
przyczynia się do bezideowości Aka- 
demika pewien naukowy i etyczny 
relatywizm, przekonanie, że mniema 
ngdzie pełni Prawdy a więc niczemu 
nie meżna poświęcić się całkowicie. 
Z tego wypływa przesadny, jak na 
młodzież, krytycyzm, niechęć dekla- 
macji, dopatrywanie się wszędzie hi 
pokryzji i fałszu. 

Równisż winne tutaj są starsze 
szkoły, które, kładąc wielki nacisk na 
wykształcenie intelektu nie uwzględ- 
niają potrzeby rozwoju wszystkich 
władz duchowych człowieka. Wskutek 
dzisiejszego systemu wychowania, 
który daje wiedzę książkową, odar- 
waną od życia, akademik dzisiejszy 
nie może sięgnąć do głębi Prawdy, 
de ideałów, bezpośrednio wypływa- 
jących z życia, a moc swą czerpiących 
ze swej wielkości, lecz gubi sią w 
chaosie strzępów z różnych systemów 
filozoficznych, religijnych i ekonomi- 
cznych i t. p. 

To też często można dzić spotkać 
inteligenta, który, stojąc ma wysokim 
poziomie intelektualnym jest analfa- 
betą, gdy chodzi e kwestje, bezpośrede 
nio wypływające z życia a więc O za- 
gadnienia etyczne, religijne, narodowe 
lub społeczne. Także do pewnego 
stopnia szkodzi ideowofci utylitary- 
styczny stosunek młodzieży do wie- 
dzy, którą się uważa za pewien ka 
pitał zakładowy w karjerze życiowej 
za narzędzie do walki 6 byt, Wre- 
szcie w Iwiej części zabija wszelkie 
życie ideowe wszechwładnie dziś pa- 
nująca zasada używania życia bez 
oglądania $1 па wymagania etyki. 
Ci, co tej zasadie hołdują, chociaż 
uznają wielkość, piękno i prawdę 
wzniosłych ideałów, jednak nie chcą o 
tem myśleć, baby to wymagało «zbyt 
wielkich ofiar». 

Tak więc te wszystkie czynniki 

BEZIDEOWOŚĆ AKADEMIKA. 
składają się ma to, że młodzież aka- 
demicka dzisiejsza fllistrzeje i zacie- 
śnia się do wąskich i płytkich form 
życia towarzyskiego w korporacjach. 
To też zaprawdę nie ma dziś naglej- 
szcgs zadania dla tych, co wierzą w 
lepszą przyszłość, jak siać żywotne 
ziarno wielkich idei, Tylko bowiem 
idea wielka rodzi potężne czyny, bu. 
dzi nowe życie, daje moc i wytrwa- 
nie w walce ze złem. Tylko idea po- 
trafi urabiać życie ma wyzszą modłę, 
bo przez nią działa duch, Tylko Aka- 
demik z samewiedzą, ożywiony ideą, 
opartą na głębokiem przeświadczeniu 
posiadania Prawdy, potrafi działać na 
ianych, łączyć naród w jedvo i bu- 
dować nowę życie. Szczęgólnie po- 
trzebna jest młodzież ideowa dziś 
właśnie, kiedy tyls niszczycielskich sił 
stara się podkopać podstawy naszej 
cywliizacji, Z temi siłami potrafi wal- 
czyć nie dyletant moralny, chwieją- 
cy się na wszystkie strony i nie ma" 
jący zasadniczych sprawdzianów swe- 
go postępowania, lecz inteligent, któ- 
ryby miał,- znał i chciał realizować 
ideały tak wielkie i święte, aby me- 
gły przewyżczyć siłę przyciągającą 
negacji, 

H. Dembiński, 

„Z bratniaka.“ 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po. 
moc Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilaie zawiadamia, że na posiedze” 
niu swem dniu 29 listopada rb. za- 
twierdził model czapki członkowskiej. 

D» wyrabiania i sprzedarzy cza- 
pek upoważniona została „Polska 
pracownia czapek i kapeluszy” Zofji 
z" przy ul. Wileńskiej 
nr. 10. 

Cena czapki wynosi zł. 10 gr. 50. 
Przed dokonaniem kupna czapki 

należy zwrócić się do Sskretarjatu 
B'atniej Pomocy, celem otrzymania 
zaświadczenia członkowstwa, bez 
którego sprzedaż czapki dokonana 
nie będzie. 

Ze świata kobiecego. 
Wielki filozof i pisarz hinduski 

Rabindranath Tagore udzielił w tych 
czasach wywiadu jednemu z  dziene 
nikarzy amerykańskich, wypowiadając 
swe zdania © roli i znaczeniu kobie- 
ty w dzisisįszem społeczeństwie. 
Rabindranath  Tagore twierdzi, że 
współpraca kobiety z mężczyzną na 
każdem polu jest olbrzymim krokiem 
postępu na drodze udoskonalania się 
ludzkości pisarz podkreślił jednak 
wyraźnie „współpraca, a nię «na- 
śladownictwo», у 
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HUMOR. 
Baltazar Zgajło 

„Gość niesamowity”, 

Przyszedł do mnie ciemną nocą. 
Skąd? Od kogo? Czemu? Po co? 

Rzekł mi:—Śpieszę się na pociąg, 
chcę się widzieć z pańską ciec - 

— Cioci mojej niema w domu, 
ale cóż do tego komu? — 

— Jest to straszna tajemnica — 
rzekł i wyszedł na ulicę. 

Przyszedł do mnie ciemną nocą. 
Skąd? Od kogo? Czemmt Po co? 

  

WOLNA TRYBUNA, 

Dzwon na trwogę. 
(Garść refleksyj z życia akade 

mickiego, 

Za myśli zamieszczone w niniej 
szym artykule nie bierzemy odpowie- 
dzialności, są one bowiem poglądem 
ściśle indywidualnym Pożądane też 
byłoby, aby na ten temat wytworzyła 
się dyskusja Otwieramy dla niej 
szpalty „Wolnej Trybuny. 

REDAKCJA. 
Bez serc, bezgducha — to szkie- 

letów ludy! 

Z całych sił na trwogę biję w 
dzwon! -Ż myślą o przyszłości najdo- 
nioślejszym wołam głosem: periculum 
in mora: O jakżeż praguąłbym, by 

echo tych głosów znalazło odzew w 
umysłach, by puruszyło, zastanowiło:.- 
Bo, parafrazując Szekspirowskie sło- 
wa, trzeba śmiało, po męsku stwier- 
dzić, że «źle się dzieje w _ państwie 
naszem akademickiem*, — Z najgłęb- 
szem przekonaniem, na podstawie zgo- 
ła objektywnej obserwacji życia młe- 
dzieży akademickiej, twierdzę, że nie- 
stety tak jesi/ Cóż bowiem cechuje 
nasze życie?] — Zanik ideałów, brak 
szerszych horyzontów wiedzy, myśle 
nia, a w organizacjach brak zaintere- 
sowania ich rozwojem, zupełaa bier- 
ność! jakżeż mało przygotowujemy 
się do tego, by w przyszłości, po 
skończeniu wyższych studjów zająć 
należne nam stanowisko w społeczeń- 
stwie i wytrwale stać na nieml.. 

Bądźmy dalej szczerzy! — może- 
my i powinniśmy być takimi, gdyż 
przecież o mas, ba! nie tylko © nas 
samych, chodzi! 

Jesteśmy, ogólnie biorąc, tak nie: 
dostatecznie wyrebieni życiowo, tak 
mało kulturalai(!), 1 najsmutniejszena 
jest to, że z roku na rok, wraz z na- 
pływem do wszechnicy młodzieży, typ 
akademika staje się coraz gorszy! 

Jakżsż daleko mu do tego pow: 
szęchnego szacunku, z jakim spole- 
czeństwo zwracało się dawniejl.. 

Zdarzało mi sią prowadzić rozmo: 
wy w towarzystwie, które nia wiedzia« 
ło,że jestem akademikiem; słyszałem 
zarzuty, że studenci są tak mało inte- 
ligentał, zbyt mało poważni, nia mó- 
wiąc już o dobrem wychowaniu, że 

nie małą najogólniejszych wiadomości 
z dziedziny sztuki, literatury, Spraw 
społecznych, bądź politycznych... nie 
mogłem bronić, nie broniłem naszej 
sprawy, milczałem, w duchu przyzna- 
jąc słuszność wywodom na temat na- 
szego obecnego życia akademickiego, 

'apytajmy każdy własnego sumie- 
nia, czy starsze społeczeństwo nie ma 
podstaw de takiego, a nie innego 
zwracania sią do nasl й 

Chciałbym przekonać, otworzyć 
Oczy na to, że my nietylko nie pracu- 
jemy dla siebie, ale również zupełnie, 
lub w bardzo małej mierze pracujemy 
mad sobą, eczywiście mam na myśli 
nasz ogół, z nielicznymi wyjątkami! 

Czyż nie korzystanie z tak bogatej 
bibljoteki uniwersyteckiej, nieczytanie 

książek kształcących.ducha, rozszerza- 
jących uaszą ogólną wiedzę, nie mó- 
wi Samo za siebie I 

C:y może pracujemy nad pogłę- 
bianiem tak koniecznej dla inteligenta 
znajomości języków obcych? — wy- 
starczy pójść ma który z lektoratów 
nie na początku, lecz w środku lub 
pod koniec roku akademickiego, tam 
naocznie przexonać sięmożaa kte z mło 
dzieży akademickiej i ilu nas się uczył 

Nie dla zaciemniania, lecz dla wy* 
razistości i tak już ponurego obrazu 
derzucilbym jeszcze parę refleksji z 
życia órgauizacyj na terenie maszej 
wszechnicy. Cóż dostrzegamy? we 
wszystkich organizacjach pracuje nie- 
liczna (7) garstka ideowców, ogół zaś 
członków jest zastraszająco bierny! Są 

tsż organizacje o specjalnym charakte- 
rze — to kerporacje, mnożenie się 
ich uważam za objaw szkodliwy dla 
życia akademickiego, — są one w 
mem rozumieniu zgoła niepoirzebnym 
przyżytkiem, przynajmniej w takiej 
formie, i tymi rezultatami pozytywnej 
pracy, jak to widzimy teraz. 

Istaieje w medycynie głęboka, mą: 
dra zasadal «medicus curat matura 
sanat.» Wierzę w to, że organizm nasz 
nie jest jeszcze dostatecznie zrujco- 
wany, by nie mógł się podźwignąć, 
by mie mógł się odredzić — bądźmy 
sami lekarzami własnych dusz! 
Siwierdźmy istotny stan naszego zdro- 
wia moralnego, radźny sobie Sami, 
a napewno wyzdrowiejemył 

Chadzi... e wielką rzecz. Lewand,



  

114 SOIĘTA IDĄ...! 
Jeszcze jeden rok. Miarowym kro- 

kiem przeszedł, zostawiając po sobie 
majrozmaitsze „wrażenia”, jak to się 
mówi w ploteczkach salonowych. Je" 
den zadowolony, drugi trochę mniej, 
trzeci całkiem skrzywiony (takich zda- 
je się najwięcej). Chodzi jeden z dru: 
gim robiąc miny mocno kwaśne i co 
raz to powtarza: „tak, panie tego, 
pieniążków niema”... Pewne ten bie- 
daczyna 27 rok XX wieku ' wielce 
zmartwiony do grobu się położy. 
Zatruwali mu życie najrozmaltsi Li- 
twini, huczały mu w uszach radjo — 
fale, przeklinają go patres consctipti 
z ulicy Wiejskiej, a w dodatku wszys- 
cy uwzięli się i narzekają! „Bidna, 
chudzina i mizerots, krzywdzą ciebie, 
ty serdełku wonieiący“. Wielka jest 
niesprawiedliwość ludzka, wielka prze” 
wrotność i nikczemność. Bo nie pe- 
myśli taki naraekający melancholik, 
że jednak i dobre stromy rok miniony 
miał także. Tylko, czy te wypadało 
trochę sobie główkę połamać, kon- 
ceptem ruszyć i wziąć się do roboty 
nie po polsku, na trzy dni, a tak „po 
zamorsku“, powolutku, ale pewnie. 
Byli coprawda 
do tego przyznawać, a jeśli się i przy” 
znają, to chyba pod przymusem. No 
ł wreszcie na pocieszenis wszelkiemu 
stworzeniu i nam także zachował rok 
tem, za przykładem swoich starszych 
braci, wielką radość na zakończenie 
swej «kadencji», Dai parę minie i na- 
dejdzie dzień od wisków zawsze ra- 
dośny. Smutki i troski na czołach w 
zimarazezkach się ukryją, choć na chwil 
parę wypegodzą się oblicza, 

Ciszej jakoś staje się ma świecie, 
spokojnie i radośniejl. Jak białym 
obrusem ziemia zasłała się śniegiem, 
czysto i biało wszędzie. Tlumiąe, z 
przyzwyczajenia  dobywające się 
piersi westchnienie wyszukuje kaźdy 
groszaków parę w kieszeni i choć tra- 
chę zamało tam znajdzie, biegnie 
trucheikiem, przez szyby przygląda 
się pięknym nęcącym wystawom i co 

' może kupuje. Mądra jednak rozwaga 
każe majpierw mamonę w mieęszku 
obliczyć, by na .wszystko potrosze 
starczyło. Bo zdarzyć sią może, iż 
młoda jakaś gospodyni w „tians“ 
przedświąteczny wpadłszy wyda: ne- 
apatrznie zadużo, dajmy na to, na 
gorzkie migdaly u pana Januszewicza, 
zapominając „na šmierė“ że to jesz- 
cze potrzeba coś innego zakupić. 
Obliczyć tedy i dobrze zmiarkowzć, 
co, ils i gdzie najlepiej i najtaniej 
kupić można i należy. 

Pójoźmy wobec tego, zanim coś 
kupimy obejrzeć nasze wileńskie skle” 
py, zobaczyć, co tam jest wszelakie. 
go dobra, ile różności na święta kup- 
cy posprowadzali. Przedtem jednak 
zapytajmy © Ogólny stan kupiectwa 
polskiego w Wilnie. Uprzejmej odpo- 
wiedzi udzieli nam, w każdej chwili 
prezes Stowarzyszenia Kueców Chrze- 
ścijan m, Wilea p. Ruciński, a infor: 
macyj szczegółowszych p. Jutkiewicz, 
dyrektor tegoż Stowarzyszenia. 

Dowiadujemy się tedy, że ogólny 
stan handlu nie jest dziś zbyt świet' 
my. Wiele na to składa się przyczyn. 
Widoczna jest jednak tu i ówdzić, 
nawet deść zuączna poprawa, Rzecz 
prosta w okresie przedświątecznym 
największy ruch będzie w sklesach 
spożywczych, kolenłalnych i zabaw- 
karskich, 

Jaki w porównaniu z latami ze- 
szłemi jest ogólny stan kupiectwa 
— pytamy. 

— No... ttudno ogólnie powiedzieć, 
raczej lepszy, zależy te jednak od 
branży. Wielką uwagę zwracają teraz 
sf:ry rządowe na ustawowe unormo- 
wanie stosunków kupieckich. Istnieje 
np. ustawa rządowa © zwalczaniu niee 
uczciwej konkurencji, Zgodnie z in- 
tuncją prawodawcy ma ona podwój- 
ne znaczenie: 1 uregulowanie stosuńe 
ków między handlującymi i 20 ure- 
gulowanie stosunków między handlu: 
jącymi a konsumentami. Puzikt pierw- 
szy dotyczy ochrony lnieresów kup- 
ców pized miedopuszczalnemi meto 
dami nieuczciwej konkurencji, punkt 
drugi—ochrony interesów sgołeczeń: 
stwa, czyli konsumentów, którzy rówe 
nież mogą ucierpieć wskutek mieucz- 
ciwej konkurencji, 

i W stosunku do handlujących sto- 
uje się ochronę cywilno-prawną, gdy 
zaś zostaje poszkodowany konsument 
— gchronę karne-prawną. Ustawa o 
zwalczaniu  mieuczciwej konkurencji 

| daje możuość naprawienia mienormal- 
nych stosunków w handlu. Uczciwi i 
społecznie użyteczni kupcy ciągle nad 
tem pracują. 

) W uzupełnieniu tej ustawy ukaże 
gię wkrótce rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o złośliwych ban- 
kructwach, Przytoczona bowiem usta- 
wą nie przewiduje edpowiedzłalasści 
kupca za niewywiązywanie się z zo- 
bowiązań finansowych, Kupiec taki 
wytwarza mieuczciwą konkurencję i 
wreszcie ogłasza bankructwo. Mające 
się ukazać rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o złośliwych ban- 
kructwach normuje tę sprawę w ten 
sposób, że kupiec, który raz dopuścił 
weksel do protestu, dopóki pod pe- 
wnemi warunkami ule odzyska zdol- 
mości kredytowej nie ma prawa pod- 
pisać drugiego weksla. Nicwykonanie 
w nakazu karane będzie więzie- 
niem, 

Widzimy więc z tego, prawae 

tacy, ale wstydzą się j 

stosunki kupigctwa ulegają stopnio- 
wemu unormowaniu. Wpłynie to nie- 
wątpliwie ma godniesienie poziomu 
naszego handlu z jednej i na zwię: 
kszenie się zaufania konsumentow 
do kupców z drugiej strony. Lata 
wojenne zaufanie te mocno poder- 
wały, Dziś powoli wracamy do stanu 
normalnego. 

Ale nie pizerywajmyj naszej „wĘ- 
drówki*. 

Zorjentowawszy się już nieco w 
stosunkach ogólno-kupieckich, przejdź. 
my się do poszczególnych sklepów 
i zebaczmy Jak się do świąt kupcy 
przygotowali, Siłą rzeczy zaeęzniemy 
od największego w Wilnie Domu 
Handlowego Braci Jabłkowskich. Tu 
do sezonu „gwiazdkowego” przyszy- 
kowano się już ód 1 grudnia, į Efek 
towne wystawy zapraszają i nęcą by 
wejść do wnętrza i obejrzeć przynaj- 
mniej zbliska gwiazdkowe towary, 
Przedewszystkiem uwzględniono dział. 
zabawkarski. W ciągu roku całego 
pozostaje om skromnie na samym 
końcu, dziś wysunął się na czoło 
prawie. Nowością przedświąteczną są 
eszcze t. zw. „kupony gwiazdkowe”. 
Są to resztki materjalów, tak jednak 
wymierzona, by starczyly na uszycie 
ubrania, bluzki lub sukienki. Ceny 
przytem są ebniżone. Doskonały ta 

  

prezent na gwiazdkę dlafsłużby. Ma- 
terjały są przy swej taniości dobre, 
nie przyniosą zatem ujmy ani dające- 
mu, ani otrzymującemu, Prócz tych 
dwóch specjalaie w okresie przed- 
świątecznym uruchomionych działów, 
wszystkie inne pozostałe działy zo- 
stały ebficie zaopatrzone. A więc: na 
sezon zimowy ubrania, swetry, galan- 
terja etc. etc, 

Ruch przedświąteczny nie daje się 
zbytnio odczuwać. Dapiero w ostat- 
mich dniach zwiększa się stopniowe. 
Największy oczywiście, jak zresztą i 
lat ubiegłych, jest ruch tuż przed Sa- 
memi Świętami. W porównaniu z la- 
tami ubiegłemi ruch jest bez porów- 
nania większy, Aczkolwiek Wilno 
skutkiem swego charakteru bynaj- 
mniej niesprzyja rozwojowi handlu, to 
jednak pewien postęp jest widoczny. 

Nie mniej od składów B:ci Jabłe 
kowskich zaopatrzony jest dom han- 
dlowy pp. Szumaefńskich. Znaleść tu 
można wszelkiegetrodzaju okrycia od- 
powiadające ostatnim wymaganiom 
miody. Najwięcej jednak, jak już się 
rzekło roboty mają sklepy spożywcze 
i kolonjalne, Nie jest ruch oczywiście 
świetny, Ale teź nie jest słaby. Co- 
prawda nie pyta dziś nikt e luksusy, 
ałe zawsze jeść trzeba (a ludzie dzi: 
siejsi lubią zjeść, może aż zanadto 
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dobrze). Dobrze tedy zaopatrzył się 
p. Januszewicz w rozmaitego rodzaju 
wiktuały. Podobno w roku przyszłym, 
czyli za parę dni prawie, ma być 
zwiększony podatek od artykułów mo- 
nopolowych. Warto więc w tego ro- 
dzaju artykuły zaepatrzyč wię zaweza- 
su (przed pierwszym stycznia 1928 r.) 
Zawsze oszczędzi siężparę groszy, a 
to też coś znaczy. 

Nadchodzące Boże Narodzenie 
wielką radość niesie dla naszych naj- 
młodszych. Będzie choinka, będą za- 
bawki — wesoło, dobrze. Mamusia 
tyle smacznych rzeczy przygotowuje. 
Z kuchni przyjemnie pachnie, aż ślin- 
ka cieknie. Najważniejsza jednak rzecz 
ubrać choinkę. Wydostaje się z za- 
kurzonego kąta owinięty w gazety 
wielki kosz lub pudełke i na prze- 
znaczenym de tego stole rozkłada 
się zabawki, Odbywa się generalny 
przegląd, — Ach... ten śliczny dziad 
orzechowy całkiem zgaieciony... gwiaz. 
da do niczego, połamane ma koniusz- 
ki. Zgrabne paluszki naprawiają co 
się da, podklejają, prostują.. Niema 
jednak rady, trzeba trochę zabawek 
dokupić. 

Wiedział о tem p. Borkowski. 
Dawno już otworzył specjalny dział 
zabawkarski i własną pracownię. ZaQ- 
patrzył się w nalprzerGžnieisze lalki, 

  

krasnoludki, pieski, koniki. Na choin- 
kę można powiesić, a prócz tego 
niedrogi całkiem prezent zrobić i 
przyjemność dzieciom. Zresztą nie 
tylko zabawki znaleść można jw skle- 
pie p. Borkowskiego, jest tam wiele 
innych rzeczy, najlepiej pójść i zoba- 
ezyč. Firma rozwija się (świadczy ® 
tem chociażby uruchomienie własnej 
pracowni ramiarskiej). Na przyszłość 
są pewnę widoki, mimo dającego się 
powszechnie odczuwać braku gotow- 
kit. W estatnich czasach nawet dość 
mocne firmy zmuszone były dopu- 
ścić do protestów. Mimo to wszakże 
nie należy poprzestawać ma ciągłem 
wyrzekaniu, gdyż do niczego ta nie 
prowadzi. ldźmy jednak dalej w na- 
szej wędrówce. Piękną jestrzeczą po- 
myśleć na Święta © zaopatrzeniu spi- 
żarni, dobrze jest ładnie ubrać choin- 
kę i uradować tem  dzieciarnię, ale 
całkiem już będzie dobrze gdy go: 
spodyni pomyśli o przystrojeniu stołu 
i mieszkania kwiatami. 

Na dworze zima, mróz, śnieg 
pada, a tu w pokoju ciepło, przyjem- 
nie i ładnie. Nie potrzeba zresztą mó- 
wić e tem jak podnoszą kwiaty wy: 
gląd mieszkania. Chodzi tu raczej o 
to, gdzie tych kwiatów szukać, gdzie 
trzeba iść by kupić dobre i świeże. 
Każdy w Wiłnie zna, najbardziej za- 

HANDEL A KUPIECTWO. 
Skutkiem wielorskich przyczyn, tu 

u nas — w atmosferze zaściankowych 
stosunków i na tle swoistych cech 
maszego bytowania —utarło się ujem* 
ne pojęcie o kupiectwie: kupiec — to 
paskarz, kupiectwo — „to kasta no- 

webogackich,  czerpiących  pełnemi 
garściami złoto z kieszeni konsumen- 
tów w mreku ich bezbrenności, 

Pod uderzeniem kilofa ustępuje 

czarna masa zwartego węgla i wydos 
byta ma wierzch złotym płomieniem 
rozprasza ciemności. W życiu sp0- 
łecznem rolę węgla — źródła światła 
| energi — pełni między innemi prar 
sa. Jej obowiązkiem rozprószyć mrok, 
który zrodził i spowił 'wykoszlawione 

pojęcie o kupiectwie, a handel spro- 
wadził do pojęcia jakiegoś wręcz kry- 

minalnego procederu. 
Handel w życiu uarodów jest tą 

siłą motorową, której zawdzięczamy 

nawiązywanie stosunków międzynare- 
dowych, przenikanie kultury w naj. 

odleglejsze zakątki świata, pokrycie 
kuli ziemskiej degodnemi środkami 
komunikacji. Handel wytwarza konku- 

rencję, rywalizację — podstawewą 
dźwignię procesu rozwojowego, Dzś 
wytwórezość -— przemysłowa i rołni- 
cza — w pierwszej mierze zależna 

est od konjunktur handlowych. 

Handel jakė *swolsty czynnik w 
gospodarstwie światowem wymagał 
pewnej organizacji. 

W ten sposób powstało kupiectwo, 
we własnym interesie którego leżała 

troska o wzmacnianie i pogłębianie 
pierwiastku etycznego w tranzakcjach 
handlowych, — w stosunkach z pro- 

ducentami i konsumentami, między 

którymi kupiec odegrywał rolg pośre- 
dnika. Powodzenie przedsiębiorstw 
handlowych polegało na zdobyciu 
zaufania, czego nisodzownym warun 

kiem była gwarancja największej ja- 

kości i sprawiedliwej ceny, 
Wojna wszechświatowa wytrąciła 

gospodarkę z równowagi. Organiza- 
cja wymiany zachwiała się w swych 
podstawach. Olbrzymie zapasy gniły 
w odciętych od miejsca zbytu miej- 
scowościach, wówczas gdy gdzitcine 
dziej ludność marła z głodu. Najgor- 
sze elementy, których nic z kupie- 

ctwem mie łączyło, ujęły w swe ręce 
<aprowizację> ludności. Rozpoczęła 
sią spekulacja na głodzie. Przecho- 
wany worek mąki, w stosownej chwili 

z ukrycia wydobyty, wzbogacał wła: 

ścicjcła ma poczekaniu kosztem zu- 
bożenia liczne] rzeszy konsumentów. 

Giy kupiec, w pojęčiu przedwo- 

jennem, trwal w przymusowym bzz- 

czynie, naradzał się nowy stan żeru- 

łacy na zachwianiu się organizacji | 

wymiany. 

Po zakończeniu wojny wszystkie 

wysiłki skierowane zostały ku odzy- 
skaniu równowagi gospodarczej. Ku» 
piectwo w tej dziedzinie na równi z 
wytwórcami złożyłoschlubne dowody 
zrozumienia zadania na nim ciążącego. 
Przekonać się łatwo o tem, zaznaja- 

miając się z treścią fachowych pism $ 
kupieckich, wśród których «Tygodnik | 
Handlowy» zajmuje miejsce czołowe. 

Niestciy warunki „powojenne nie * 

zawsze sprzyjały zamieęrzeniom nasze- 

go kupisctwą. Obaiżona do minimum 

siła nabywcza konsumenta wylworzy- 

ła ciekawe zławiske parcelacji handla, 

Dziś niema kamisnicy, w której nie 

mieściłoby się kilka lub mawet kilka- 

naście drobnych sklepików. Żyją one 
i utrzymują się z kliku red.in w tej 

kamieniey zamieszkałych. Ustawa alko- 

holowa w wielkiej mierze sprzyjała 
ich powstaniu — są one miejscem, 
gdzie człowiek «prosty» niechybnie 
dostania ttunku w zakazanym czasie. 

A właściwe kupiectwo? Domy 
handlowe świecą pustkami. Szerokie 
warstwy konsumentów, kredytujące 
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ebuwia i śniegowców 8 
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Na gwiazdkę! 
wielki wybór pluszu, aksamitu, jedwa* 
bi, wyrobów wełnianych, suklennych, 
bławatnych. Przy zakupach świętecz- 
nych udzielamy od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21: 

о В 1Б 1Е 1Б Я Л 1 С Е ЯО С Е 1Н О ( Н , Щ О а 

5 Przy zakupach 
prezentów 

Gwiazdkowych 
nie zapominaj 

o Książce 
tym najprzyjenin'ejszym 

podarku 
z podarków 

Olbrzymi wybór książek 

dla Dzieci—Młodzieży 

i Dorosłych znajdziesz 

w Księgarni 

„Gebeihnera x Wolffa | S-kl" 
Wilno, ulica Mickiewicza 7, 

Prosimy obejrzeć wystawy, 

I E UA E D A G K ES UA EE B EO PES 
Kapelusze, Czapki, cie, biellzn. 

3 męgką 1 duwaką. Prasy, aga 
$ wyroby skórzane i trykotowe, poń 

` 2 ežochy, skarpetki i t. p. 

$ 

na Gwiazdkę 
1.0. Kauicz | : 

Jm Wokulski I ©-ha 
Wielka 9. Tel. 182. 
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firma 
Wilno, Zsmkowa В, tel, 939. 

4 PO CENACH KONKURBNCYJNYCH 

się «od pierwszego do pierwszego» 
w tych drobnych sklepikach, stano- 
wiących ualeciałość i spuściznę cza- 
sów wojennych, czasów wyzysku i 
spekulacji, rzadkimi są tu gośćmi. 

Nadomiar wszystkiego na kupców 
spadły ciężary, pod któremi musieliby 
się ugiąć nawet w one czasy, kiedy— 
w warunkach  normainych—posiadali 
większe siły odporne i większe za- 

bezpieczenie materjalue. Podatek od 
obrotu, świadczenia socjalne, kryzysy 
walutowe, uciążliwe przepisy policyj- 

ue i t. p. zmuszałą handel kurczyć 

się do rozmiarów niezbędności. Miast 

rozszerzenia widzimy upadek, miast 

zwiększenia ebrotów widzimy zanix. 
Tem nie mniej wśród właściwego 

kupięctwa bynajmniej nie spostrzęga- 
my odchylenia ed tej linji etycznej 
która przed wsjną służyła mu  dro- 
gowskazem, Lecz grzyznajmy to 
szczerze, że warunki, w których nasz 
handel byt swój prowadzi, tak mało 
sprzyjają utrzymaniu tej linji, Ku- 
piectwo jednak tradycji swej pozosta: 
je wierne. 

Z. Harski 
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Sklep fabryczny: Wilno, Mickiewicz 
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Pierosza Glleńska Spółka 
Win i Przetworów Owocowych 

podaje do wiadomości, że na sezon świąteczny już otrzymała 

asortyment wyśmienitych w smaku miodów znanej ficmy 

K. Mieszkowski 
w Warszawie, egz. od r. 1886. 

„dka dł ks bė As odu buka dak i kė ks Li kkk 
  

ul. Wileńska 
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 Co kupić na GWIAZDKĘ? 

KSIĄŻKA jest najmilszym apominkiem 
Przekonacie cię 

==. w Księgarni Kazimierza Rutskiego 
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MARMELADA OWOCOWA 

G. LARDELLI 
ZASTĘPUJE W ZUPELNOSCI 

KONFITURY. 
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opatrzony sklep. p. Moczulaka. Ma- 
szerujemy więc tam i wchodzimy. 
Odrazu ma się wrażenie jakgdyby 
się weszło do ogrodu. Moc kwiatów, 
spscyficzny zapach roślinności, Aż 
Oczy rozbiegły się. Trudno nawet 
zrobić wybór bo wszystko ładne. 
Słusznie ktoś powiedział, że „czło- 
wiek żyjąc bliska kwiatów i lub'ący 
kwiaty staje się lepszy i radośniejszy.* 
— Całkiem słusznie. Wniesiony do 
pokoju, szarego, zwykłego pokoju 
kwiat odrazu rozweseli i upiększy 
człowiekowi jego kąt. Szkoda, że mi- 
nął sezon chryzantem, Piękae były, 
olbrzymie jak banie. Jeżeli się do tej 
czysto estetycznej strony doda wzgląd 
praktyczny, że kwiaty w stosunku 
do kosztów produkcji są niedrogie, 
te naprawdę zaniedbaniem można 
nazw: ć każdege, kto mając po temu 
możność nie przystroi swego miesz- 
kania choćby w czasie świąt žywemi 
kwiatami, 

Skoro znaleź ismy się przy ul. 
Wileńskiej, wstapimy do wielkiego 
sklepu wia Pierwszej Wileńskiej 
Spółki win i przetwerów owocowych. 
Uprzejmy gespodarz p. Nieciecki u- 
dziela _ wyczerpujących  informacyl. 
Rozwój firmy pozwala rekować opty- 
mistyczne madzieje na przyszłość. 
Powoli, ale stale postępuje się na- 
przód. Ze wszystkich stron Polski 
otrzymuje „Spółka* zamówienia na 
wina. Przy tem wszystkiem dadzą się 
jednak i w tej branży wynotować 
pewne braki i uchybienia, które ujem- 
nie wpływeją na rozwój wytwórczości. 
— Brakiem tym jest wadliwe usta- 
wodawstwg podatkowe, które toleru- 
jac falsyfikaty win, krępuje prócz te 
go racjonalny rozwój  winlarstwa, 
Niezbędnym artykułem przy fabrykacji 
win jest cukier. Za cukier płaci się 
podatek dwukrotnie. Raz gdy się go 
nabywa, jako cukier, drugi raz cu- 
kier znajdujący się w winie. Mierni- 
kiem ceny wina jest więc cukier, 
ale miernikiem niewspółmiernym do 
swego kosztu skutkiem owego właś- 
nie wadliwego opodatkowania. Zresz- 
tą nieracjonalne epodatkowanie nie 
tylko w dziedzinie winiarstwa wyma» 
ga reformy. To samo dzieje się i w 
iamych gałęziach wytwórczości i hand- 
lu. Te też główny Związek Kupców 
Polaków w Warszawie robi w tej 
mierze odpowiednie kroki. Spodzie- 
wać się należy, iż czynniki miarodaj- 
ue sprawg tą należycie unormują. 
Tymczasem trzeba się stosować do 
istniejących przepisów, choć nie zaw- 
sze się dobrze na tem wychodzi, 

—Пе wina wypiłą ludzie przez te 
Święta? 

—Pewnie dużo,bo wino wyrabiane 
w „Wileńskiej Spółce Win 1 Prze- 
tworów owocawych* jest dobre. 

Powiedziawszy tak duży o rót- 
nych sprawach nie można pominąć 
milczeniem przedświątecznego ruchu 
księgarskiego. Zwracamy się w tej 
kwestji do starodawnej firmy wileń- 
sk'ej p. Zawadzkiege. Oczywiście o: 
trzymujemy spodziewaną odpowiedź, 
22 zalnteresowanis się książką jest 
dziś minimalne. Pewien wzmożony 
ruch daje się Gczywiście odczuć w 
związku z nadchodzącemi świętami. 
Szczególnie kupowane są książki dla 
dzieci i młodzieży, ezdobne obrazka- 
mi i starannis wydane, Koło księga- 
rzy zamierza rozpocząć usilaą propa- 
gandę za pomocą prasy, radja, pla- 
katów i t. d. = by obudzić większe 
zainteresowanie się książką, której 
tak małe dziś się potrzebuje. 

Aczkolwiek nieco zmęczeni jut je' 
steśmy przydługą wędrówką przed- 
świąteczną — osłodźmy sobie zmar- 
twienie wspomnienie cukierni wi- 
łeńskich. Tutaj jednak lepiej ule 
wchodzić do środka, bo od samego 
przyglądania się wystawem "ślinka 
cieknie. Torty, ciasta, ciastka, ozdoby 
choinkowe — wszystkiego dużo, bar- 
dzo dużo. 

Mająz pełną głowę wrażeń wraca- 
my do domu. Teraz — tylko potrząść 
mieszkiem, zrobić spis tego co ku: 
pić mamy i wyruszyć na drugą wy” 
prawę po sklepach. ° 

Z tej wyprawy wróci już czło- 
wiek obładowany , wszelkiemi mniej i 
więcej dobremi rzeczami, z lekkiem 
sercem i równie lekką kieszznia, 

W tem miejscu widzę sceptycznie 
skrzywioną twarz czytelnika. —,„Pienię- 
dzy niema*, Rozumiem zwartwienie 
twoje, szanowny czytelniku i odczu- 
watm, pomyśl jednak wraz ze mną, 
czy wielką ci sprawi przyjemność 
pólść i kupić czego dusza zapragnie, 
wyłąć pełaą kabzę i hojnie zapłacić? 

102 zgodnie mówimy— nie.— Praw- 
da? Daleko więcej ma dla nas uroku 
taka kombinacja: Chwilę siedzimy 2a- 
myśleni — skąd dostać pieniędzy? 
Vynajdujemy jednak wkrótce sposób, 
mniej lub więcej godziwy i z dumą 
w Sercu kupujemy, kupujemy, kupu- 
fermy. Zresztą dziś ten, który krzy- 
czy — „niema pieniędzy, bieda panie, 
zastój —nepewno ma na otarcie łez 
gorzkich | krokodylich niejedną zło: 
tówkę w kieszeni. 

Zostawmy jednak ta filozoficzne 
rozważania, Temat taki drażliwy a 
przytem.. czy te komu co pomoże. 
W każdym razie uśmiechnijmy się, 
uściśnijmy sobie dłoń i życząc świąt 
wesołych i radosnych pocieszajmy się 
myślą, że nie jest znów tek bar- 
dzo źle. ad. G,



KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH, 

Niesłuszne upośledzanie żyta. 
Świeżej daty komunikat Pata o 

zwalczaniu drożyzny wyraża, że psze- 
nica jeszcze się nie stała artykułem 
pierwszej potrzeby dla szerokich mas 
a i włościańskich (w Pol- 
sce). 

Ten oficjalny wyraz stawania się 
pszenicy konieczną dla proletarjatu, 
co dzieje się kosztem spychania 2y- 
ta na poziom artykułu paszowego, za- 
sługuje na baczną uwagę w całej 
Polsce, gdzie produkuje się cztery do 
pięciu razy więcej żyta, niż pszenicy, 

ca w smaku pieczywa pszennego 
żytniego, jaką spotykamy. 

Rzecz pochodzi głównie stąd, że 
do ciasta pszenuego używane 84, ja- 
ko ferment, drożdże prasowane, na- 
bywanę z fabryk drożdży, gdzie roz- 
wój ich odbywa się w warunkach 
zgodnych z naukowemibadaniami,nad 
tem, czego wymaga życie i rozwój 
komórki drożdżowej. 

W przeciwaławieniu do tego fer- 
inent do ciasta żytniego piekarze roz- 
wiłają sami. Hodują eni drożdże w 

  

  

  

  

Typowa piekarnia warszawska x kofica 1925 r. 
Mieści się ona w suterenie brudno zamieszkanego domu.—1. Drzwi do piekarni, a 
w nich stoi robotnik: — 2. Drzwi do ogólnego ustępu. W nich dziecko, trzymające 
nocnik. Takich ustępów używają setki piekarń stołćcznych. Tam też piekarze tra- 
fiają na ślady pobytu mieszkańców etc. i przynoszą je na posadzki piekarń, gdzie 
kładzie s'ę worki z mątą lub studzi chleb wyrzucony przed piece. W razie przy- 
stosowania ataków bakterjologicznych gro.1 to pomorem. — 3. Brudny furgon, ua 

nim brudne kosze 

a w szczególności w ziemiach Wscho- 
dnich, które do hodowli pszenicy na- 
dają się mało lub nie nadają się 
wcale. 

Przetwarzanie się potrzeb ludnoś- 
ci w Polsce po odzyskaniu niezawis- 
łaści w r. 1018 otrzymało modobnie 
energiczny impuls, jak we Francli w 
okresie wielkiej rewolucji w XVIII 
stuleciu, Chodzi o sprawę tak wieh- 
kiej wagi, że warto jest wczytać się 

w to, co pisze o miej dr Adam Mau: 
rizio, były profzsor politechnik w 
Zurichu, we Lwowie, a obecnie pro- 
fesor uniwersytetu Warszawskiego, 
nestor znawców ziaraa, mąki i chls- 
ba w Europie. 

Otoż w dziele d-ra Maurizia p. t.: 
„Pożywienie roślinn: i relnictwo w 
rozwoju dziejowym* (wydanie Kasy 
Mianowskiego z r. 1926), czytamy 
(atr. 338: 

„W XVIII w. uważano za słuszne 
pozostawić ludowi czarny chleb, aby 
nie stał się zbyt wymagający. Lud 
wraz z piekarzami był ianego zda- 
nia, wołał chleb biały”... «Mimo to 

"© ayły wtedy całe prowincje, tylko 
chiebem żytaim» etc. (str. 339). «Ów: 
czesni badacze francuscy znali bsz 
wątpienia zalgty chleba  żytniego. 
Parmentier wychwala jego krzepki 
smak»,, «Za czasów rewolucji istniał 
tylko jeden rodzaj chlzba, t. į. biały, 
który różnił się jedynie kształtem i 
włelkością. Rzadko spotykało się 
wtedy chleb średni, jeszcze rzadziej 
chieb czarny, wszyscy kupujący żą- 

dali wyražaie chlsba białego»... «wy- 
starczył okres trzydziestu lat —mniej 
więcej od 1774 do 1804 do tak 
gruntownej zmiany upodobania». Jak 
wiadome, chleb żytni we Francji zu- 
pełnie ustąpił z masowego spożycia. 

Obecnie we Francji żyto powraca 
do pieczywa w drodze przymusowej 
jake demieszka przy mielen u pszeni- 
cy na imąkę chlebową. Pa wyjątkowym 
nieurodzaju w roku 1926-ym obowiąz- 
kowe była w młynach francuskich 
na każde 90 kg. pszenicy dodawać 10 
kg. żyta, co można było zastępować 
ryżem, jęczmieniem lub kukurydzą. 
Obecnie domieszkę zmniejszono do 6 
na 94 pszenicy. Nakaz ten dopełnia 
propaganda, ażeby na gruntach fran: 
cuskich, gdzie pszenica daje plon 
mały, a tyto może wydać duży, 
przejść do ugrawy żyta w imię za. 
spakajania potrzeb kraju. W powyż- 
szem mieści się ostrzeżenie, że jeśli 

popyt na pieczywo pszenne i omija: 
nie chleba żytniego będzie wzrastało 
madal, jak od r. 1918, to jeszcze o- 
becne pokolenie może dożyć chwili, 
w które ma krajowe żyto będzie się 
z wielkim trudem A Da- 
bywców po całym Świecie, a kraj 
masz zalewać będzie zagraniczna psze- 
nica lub mąka pszenna. Dla W/leńsz- 
czyzny równałoby się to ciężkiej klę: 
sce gospodarczej, a na trudności za- 
kupów obcych liczyć zbytnio nis na- 
leży, bo w r. 1923, kiedy marka spa: 
dała w szalonym tempie, a żyto było 
w Polsce w nadmiarze, sprowadzona 
z zagranicy masę pszenicy i mąki 

pszennej. ` : 

Przyglądając się temu zagadnieniu 
zbłiska, musimy stwierdzić, że mąka 
żytnia i pszenna są tak do siebie 
podobne ze smaku, zapachu i 
wyglądu, iż nawet wytrawny pie 
karz / orjentuje się glownis 
dotykiem, z jakim gaiunkiem mąki 
ma do czynienia. Pomaga mu w tem 

okoliczność, że mąka żytnia jest 
zwykle zmielona na aksamitną w dot- 
knięciu, a pszėtūa ma kaszkowatą. 
Co więcej, nieraz smakosz, spożywając 
chłeb, wypieczony z mąki żytniej, za 
Czynionej na mleku kwaśnem, ma 
trudność zaopinjowania, czy je chleb 
żytni, czy pszenny, Dopiero po ob- 
róbce w fatalaych warunkach naszych 
piekarń występuje ta jaskrawa różnie 

z brudną płachtą. 

W brudzie i przy niezuajomości 
fermentacji wina nie można z najwy- 
kwintniejszych jagód winnych otrzy- 
mać dobrego napoju, gdy w czysto- 
ści i przy użyciu właściwych zabie- 
gów byle agrest lub porzeczka da 
napój łudząco podobny do wybar- 
nych gatunków wina. 

Pedobnież dzieje się z mąką żyt- 
nią, którą w czystości pod umiejętną 
ręką można zamienić na przysmak, pośrednictwem w Państwowym Ban- wę 

jakiego się nigdy nie otrzyma z mąki 
pszennej, przy jednzkowym w cbu 
wypadkach ; ograniczeniu „dodatków 
tylko de wody, Soli i fermentu, jak 
to się praktykuje przy masowej pro- 
dukcji pieczywa. 3 

Trzeba jasno utrwalić, że coraz 
wyraźniej mijają czasy, kiedy prole- 
tarjat można było zadawalać byle 
*zlepkiem psd nazwą chleba. Z dniem 
każdym więcej trzeba uwzględniać, że 
piekarstwo jest przemysłem fermenta- 
cyjnym, wymagającym czystości i 
um ejętności. 
M Rozpoczęte w r. 1915 kełatania o 
założenie szkoły piekarstwa w stolicy 
nie dały jeszcze re ultatów. Gdyby 
Centralne T-wo Rolnicze było rozwi- 
nęło pieczę nad doborem gatunków 
żyta, najodpowiedniejszych do wypie- 
ku i pokierowało należycie obróbką 
żyta na chleb, subsydja jego, otrzy» 
mywane z pieniędzy publicznych, by- 
łyby niewątpliwie trwalszej natury 
niż obecnie. 

Postawienie żyla na poziomie, ja: 
ki mu się należy w piekarnietwie, nie 
da się przeprowadzić środkami opre- 
syjuemi, lecz trzeba wytworzyć ramy 
dla produkcji chlubz, w których mu- 
siałaby się wytworzyć poprawna pra- 

+ Owa 

już dość gęsta, zwłaszcza jeżeli cho- 
dzi © Kasy Stefczyka. 

Ileścią jednakże nie można mie- 
rzyć ich wartości gospodarczej, która 
zaleźna jest głównie Gd stopnia roz- 
woju tych spółżzielni. 

Kasy zaczęły powstawać w okre- 
sie głodu kredytowego i jakkolwiek 
eelem ich jest zbieranie eszczędności i 
zużytkowywanie ich ma miejscu, jsdnake 
że'w obecnej chwili główną funkcją Kas 
jest udzielanie rolnikom taniego kre- 
dytu. Fundusze па tea cel czerpią 
ene z kredytów w Centralnej Kasie 
S:ółek Rolniczych, względnie za jej 

ku Rolnym, P. K. O. i Banku Pol: 
skim, 

Fundusze własne spółdzielni sta- 
newią narazie niewielki edsetek (po- 
niżej 20 proc.) ogólnego funduszu 
obrotewego, wkłady oszczędności są 
narazie nieznaczne. Tłumaczyć to na- 
lety z jednej strony powojennem zu- 
bożeniem ludności, a z drugiej stro- 
ny, że stopa procentowa w obrocie 
prywatnym nieraz pięciokrotnie jest 
wyższa niż w Kasach. 

Poniższa tablica ilustruje stan 
materjalny Kas: 

Liczba $ e Ex 

Wojewódz- z 5 В ži si 
žŽ sž aš BA 

two „ 5 LBBSDE 
SB wtys. złotych 

Wileńskie 1127 45 15050 262 65 1261 
1-X-27 68 31705 614 138 3549 

Nowogródz: 
i 1.127 46 8329 282 68 820 

1-X.27 8425831 
Cyfry te bardzo wymownie świad- 

czą © postępie, jaki osiągnęły Kasy 
pod każdym względem w ciągu 9 
miesięcy: 

Niewątpliwie owe blisko 7 miljo- 
nów złotych kredytu, rozprowadzone- 
go przez Kasy wśród rolników mu- 

swych zaczynach dziesiątkami lat,jnie ca. Dwie załączone fotografie jednej siałby wywrzeć wpływ, _ pokazała to 
wiedząc nawet, że są hodowcami s- z typowych piekarń warszawskich przeprowadzona przez „Zjednoczenie* 
wych drożdży. Odziedziczone przez (Młynarska 12) dowodzą, jak trudno Związków Spóldz. Reln. R. P. ankieta 
tradycję wskazania tej hodowli bynaj- jest kasować szkodliwe wytwórnie o lichwie, skąd widzitny, że natężenie 
mniej nia odpowiadają naturze kultu. pieczywa, Fot. 1 przedstawia widok jej jest bez porównania niższe na te- 
ralaych drożdży. Znane są badania 
Olgi Kniszewskiej i prof. M. P. Neu- 
manna, którzy stwierdzili, że kultural- 
ne drożdże, wysiang do zaczynów 
żytnich, nie utrzymują się w nich, a 
8ą wyciskane przez drożdże dalkie. 
Te dzikie gatunki drożdży wyodrą- 
bniono i rozmnożono, a pieczywo 
žyinie, zrebiene na nich, było nie 
smaczne, o wiele gorsze, niż na droż- 
dżach prasowanych, Na tych jednak 

ogólnego domowego ustępu, przyłe- 
łego do ściany suterenowej piekarni. 
ot. 2 przedstawia toż samo, jedynia 

z przybudówką z desek, uirudniającą 
wgląd lekarza saniiaraego lub foto- 
grafa do ustępu. Przybudówkę tę zro- 
biono po zademonstrowaniu fotogra- 
fji 1-ej na Konferencji Rady Spożyw- 
ców z piekarzami w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, jednak nie 
skasowano sąsiedztwa, wyražaie za- 
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przeciętnemu piekarzowi wypiek raj. 
częściej się nies udaje, bo wymaga 
specjalnych zabiegów, powodowanych 
RE naturalne właściwości mąki ży 
niej. 

Wiadomo, że z jednego i tego 
samego mieka w czystej serowni pod 
kontrolą wykwalifikowanego mlzcza* 
rza w każdej perze roku może pow- 
stawać świstny i drogo płacony Ser 
Camembert, a na zasylonym zapiecku 
naszych chat wiejskich tworzy się 
marny twaróg, który szczególniej nie 
udaje się w chłodnych parach roku. 

kazanego przez obowiązujące rozpo- 
rządzejie M'nistra Zdrowia z dnia 
26 lutego 1921 r. Tego rodzaju fa- 
kty wskazują, że w organach aprowi- 
zacyjnych Rządu Csutralnego potrze- 
buą była sanacja, a skończoną je- 
szcze ona mie jast, bez czego Polska 
coraz mniej będzie poprzestawała na 
własnym chlebis żylnim, dla swego 
żyta będzie wyszukiwała zbytu na 
rynkach światowych, a/ jednocześnie 
będzie się rujnawała na zbędny do- 
wóz ziarna pszeęnnege. 

Tadeusz Lewicki. 

Z ruchu spółdzielczego 
w województwach wileiskiem I nowogrėd:kiem, 

Roz2w0] gospodarczy | kuliualny 
našzego kraju zal:žny |est w pierw» 
szym rzędzie od podniesienia się eko- 
nomicznego szerokich mas drobnych 
rolników: „ 

Powstaje pytanie w jaki sposób 
dążyć nałeży do owego dobrobytu. 
Z problsmem tym miały do czynie- 
nia kraje sąsiadujące z nami i jak 
widzimy rozwiązały go zupełais lub 
częściowo na drodze organizacji pra- 
dukcji drobnych gospodarstw rolaych 
w rozmaitego rodzaju spółdzielniach. 
Tą drogą powinniśwy dążyć również, 
Dlatego ogół powinna zainteresować 
sprawa, jak przedstawia się ruch 
spółdzielczy wśród ludności wiejskiej 
na naszym terenie. 

Stosunkowo niedawno spółdziel. 
Część rolnicza wyszła z okresu prób, 
bo do roku 1925 prawie nie istniały 
jeszcze wiejskie spółdzielnie w wy» 
mienionych województwach. W ostat- 
nich jednak latach Idea zrzeszania 
się coraz silniej zaczęla przenikać na 
wieś i dziś rezultaty tego są znaczne. 

Spółdzielczość rolnicza rozw.ja się 
ma ziemiach naszych pod egldą 
Związku Rewizyjaego Pelskich Spół- 
dzielni Rolniczych, reprezentującego 
ideę wiełce zasłużorego pjoniera tej pią 
gałęzi spółdzielczości, śp. d-ra Fran- 
ciszka Stefczyka. 

Typ spółdzielni, przystosowany do 
potrzeb słabych ekonomicznie, arob: 
nych rolaikow, okazał się majodpo- 
wiedniejszy na tutejszym terenie ł za- 
szczepiony znakomicie się rozwija. 

Najbardziej powszechnym w chwi- 
li*obzcnej rodzajem Sspółdzielaj są 
spółdzielnie kredytowe, znana pod 
nazwą Kas Stefszyka, Obok Kas pa- 
wstają i rozwijają się lane spółdziel - 
nie. Słeć ich w obu wołewództwach 
w dniu 1.X br. przedstawia nasiępu- 
jąca tablica: 

Wojęwództwo wileńskie 

  

ži. 4 
Powiat są Šu & E 

2 0 RE 08.38 В 
ŚS 68 SE © 

Brasław 11 8 2 21 
Dzisna 11 2 2 15 
Mołodeczno 6 1 7 
Oszmiana 6 1 1 8 
Postawy 6 2 1 9 
więciany 8 2 2 12 

ilno 1; 3 1 15 
Wilejsa 9 3 12 

Rizem 68 22 9 9 

Województwo Nowogródzkie. 
ы zj 

ż 3 ] į a 
Powiaty mg Ša 38 E 

Sz Šš GE Ś 
мб NZ Gm 

Baranowicze 12 2 14 
ida 21 8 1 30 

Nieśwież 8 2 10 
Nowogródek 14 4 1 19 
Słonim 10 10 
Stołpoe 8 1 9 
Wołożyn 11 1 1 13 

Razem 84 18 3 105 
Widzimy stąd, że podana sieć jest 

renie naszych wajewództw miż np. na 
Polesiu i Wołyniu, gdzie sieć Kas 
jest zaacznie rzadsza. 

Pozatem wielkie 
spodarcze Kas Siefzzyka polsga па 
tem, że są one punktem wyjścia przy 
organizowaniu ianych spoldzielai, a 
zwłaszcza spółdzielni mleczarskich, 
stanowiących źródło dobrobytu drob- 
nego rolnictwa w sąsiednich krajach. 

Również nieco cyfr o stanis i 
i działalności spółdzielni mleczarski ch 
należących do zwią:ku. 

Spółdzieln'e mleczarskie. 
Województwo Woj. Nowo. 
Wileńskie gródzkie 

Data ра ž 

3 3 # ® 
$9 88 gą uż 
=n 5 so Šš 

KAVW2 5 607 6 484 
1Vi.27 18 1773 15: 1396 
1X.27 22 1381 18 2216 

Spółdzielnie ts  wyprodukoweły 
masła w tonnach: 

Woj. Wi- Woj. Nowo- 
- leńskie  gródzkie Razem 

w micu czerwcu 115 12.6 241 
w wrześniu .9.7 84 181 

Wyplacily swym c:žonkom-dostaw- 
tom za mleko w czerwcu 102 tys. 
zł, we wrzęśniu zaś 04 tys. zł. 

latensywniejszy rozwój spółdziel- 
* ni mleczarskich nasłągi Oczywisła w 
newym sezonie produkcji, a miano- 
wicie na wiosnę roku przyszłego. Na- 
Jeży pamiętać, że to był zaladwis 
drugł rok istnienia sgółdzi:lni mls- 
czarskich, które w migdalekiej przy- 
szłości będą w stanie pokryć zapo- 
trzebowanie nabiału naryakach miej: 
scowych, a z czasem przystąpią do 
zorganizowania eksportu. 

Związek Rewizyjny przedsiębierze 
szereg zamierzeń organizacyjnych: 
powiększa pergonel lustratorski, od- 
bywa kursa dla procowników  spół- 
dzielai, aby z początkiem następnego 
roku przystąpić do energicznej pracy 
na tem polu. : 

W dniu dzisiejszym w gmachu 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego, w 
Wilnie, ul W. Pohulanka nr. 24 od 
bywa się Okręgowe zebrania delega- 
tów spółdzielni, należących do Związ- 
ku, które poza przyjęcism do wiado- 
mości powyżej podanych wvników : 
pracy, powiźnię szereg uchwał do- 
tyczących dalszej działalaości, a mię- 
dzy innemi dokona wyboru Rady 
Okręgowej, której zadaniem będzie 
utrzymywanie ściślejszego kontaktu 
pomiędzy zrzeszonemi spółdzielałami 
i Związkiem. (—) 
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znaczenie gor « 

Ach, ta gwiazdka! 
Jestem zmartwiony.: 1 to ' poważnie 

zmartwiony. Od kilku dni chodzę jak struty, 
z głową opadnięią, pełną ponurych myśii, 
Biję się z temi myślami oburącz, tłukę gło: 
wą O mur, żeby wygnać z niej owe troski — 
wszystko daremnie. 

Troski siedzą w głowie, jak 
jędze, i dręczą mnie, jak opętańca. 

— Dlaczego, proszę pana? — zaspy 
mnie poniektóra panienka, zdjęta litością. 

— Ha, ha — zaśmieję się za całą od- 
powiedź satanicznym śmiechem. — Jakto, 
pani się nie domyśla?!.: 

— Nic a nic, proszę pan2. 

— Przyczyną mej Czarnej trozpaczy Są 
ta. Poprostu — święta, prosię pani. 
Oto nadejdą lada chwila w pozłocie 

ogólnej radości i wesela, pełae szczęścia, 
beztroski... 

Panienka otwiera szeroko Swe cudne, 
błękitne oczęta, 

Alež..? 
— Zaraz. Musię pani wyznač. Otóż 

Święta Bożego Narodzenia związane są tra+ 
dycyjnie ze zwyczajem wzajemnego  obda- 
rowywania się. Wie pani — gwiazdka? 

— Ależ tak, Cudowny zwyczaj. 
— Ach! Niech pąni nie zachwyca się 

Gwiazdka jest powodem mej melancholfi. 
Tu westchoąłem zcicha. 
= Bo, widzi pani, ja nie wiem co komu 

dać Dziś świat zrobił się taki opaczny.: 
Mam braciszka. Mały berbeć i strasznie 

złośjiwe 

ta 

wyborowe smaczne i 

Tamże można zaopatrzyć się 

E
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Uwaga! 
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UL. MICKIEWICZ 
Pelaca towary koloajalno'3a5ży wcz 

źródeł po cenach 

| UOU fi sna”: 
; * z naszą Spółki 

wolnych lościzch sarzedajemy 
‚ ‘ФооФтФотооосоп ФеФоФФФ 

WINA 

do fiimy 1 DAGISA (dawniej Edward Fechtel) 

ul. Wielka 8, tel, 441 

żywczo kolonjsine pierwszorzędnej jakośc! po cenach 
przystępnych. 

Oi 18-24 b. m. przy kupnie win udziela 

ustępstwo 5—15 proc. 

000000900000000000000000 

| Wojskowe Zjednoczenie Spożywez 
Oddział w Wiinie. 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna dla wszystkich, ; 
Tylko jeden tydzień (od dnia 18 do 24 | 

kochany. Chciałbym mu coś kupić na 
gwiazdkę, a nie wiem co. Myślałem sobie: 
kupię mu drewnianego konia. Ale się wnet 
rozmyśliłem. Chłopak nie lubi zabawek. 
Ma ich całe stosy — nowiutkich bębnów i 
piłek, samopiszczących piesków i niedźwiad- 
kėw, kolekoję scyzorykė x i książek z ob- 
razkami. 

Nic go nie bawt.:. 
Po całych dniach, wysiaduje nad zwo* 

jem jakichś drutów, cudacznych pudełek, 
sprężynek. 

Oświadczył mi dzisiaj z powagą, że 
<konstruuje» nejnowszy model samochodu. 

Pigeloletni majec] 

— A znowu moja małą siostrzyczka — 
Hanusia.:. akurat trzy lata—nie bawi się lal- 
ka i zupełnie. Kiedy głowiąc się nad tem 
coby jej sprawić na gwiazdkę zapytałem 
czego spodziewa się ma gwiazdkę, odparła 

i: 
— Najlepiej kup mi duży aparat radjo- 

wy. Ba uasz jest niedobry — z tym kamy- 
kiem. A ja chcę słyszeć, jak z Warszawy 
jedna pani opowiada śliczne bajeczki przez 
radjo. Mówiła mi o tem Zosia. (Zosia jest 
córeczką naszych sąsiadów, którzy mają 
wspaniały czterolampowy aparat). 

— Tak, proszę pani, w epoce Rolis- 
Royce'ów, elektryczności i radja, dzieci nie 
bawią się ani wypchanym pieskiem, który za 
dotknięciem szczeka, ani lalką ze szklanemi 
oczyma. 

Dzłeci również uznają postęs i cywili- 
zację.. E. M. S. 

800000092300000090000000000BR 
Kto chce mieć na nadchodzące święta 

tanie miech, pr zakupy śpieszy 

we wszelkie towary spo- 

od ;stalago cennika. 
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4 13, TEL. 476. 
e wojskowa i luna z pierwszych 
konkursncyjnych, 

  

       

   

celu zapoznania szerszego ogółu 4 
zieląlą wszystkie towary w do- 

po cenach hurtęwych. ' 

  

Absoloent instytntu Pedagogiki Specjnlnej, — 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemnialego. 

ul. Chocimsta 31 m. 1. Oi S. 3ei—5-ei.     

  

QQ wystawa obrazów Art Mal. Marjana GRUSZEWSKIEGO GB 
® w lokalu przy ul. Wielkiej 25, ® 
e Eksponatow 47, oglądanych z powodzeniem w Paryżu na wy 2 

stawie w lipcu r. b. Godziny zwiedzenia wystawy od 11 do 18 w 
@ Wstęp 1 zł, dla młodzieży 50 gr. Zwiedzanie zb'orowe dla ® 
@ szkół ad osobv 25 gr. ® 
  

  

Wszystkie sklepy 
kolonjalne w Warszawie i na 
prowincji sprządałą paczkową 

herbatę F p 
e @ marki 

0 to wielka wygoda dla Sz. 
susumentów, którzy stałe piją   
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tą herbatę. 

GERERPEDSDEDABZEKLGAUABARELA LI SE JA 

Spółdzielnia Spożywcza 
1p.a. p; Leg. 

arzy ui. T, Kościuzzki N. 9 (Antokoi) 

prócz wszysikich artykułów pierw- 
szej potrzeby i innych , po cenach 
konkurencyjaych będzie od dnia 
20 grudnia r. b. — sprzedawać 

SWIEŻ znakom, KARPIE 
ŻY w ARUBĘ „korelickie*—hr. 
ŻÓRO vskiego A 4 zł. kg; SZCZU 
PAKI.A4 zł, kg.i;SANDACZE A 380 

kg. oraz inaą rybę & 2 zł. kg. 
Sprzedaż dla wszystkich. 

Dastawa zakupicnych towarów do 
mieszkań bezpłatnie. 

$ 
>-0NEKREUKKZUTEAEBKENEZAZNEABA 

UNE OKRAKKEWAMNKUNWKTACIK 

5 GOTO WIZNĘ na oproceniowa- k 
B nie przyjmuje Wileńskie T-wo 

Hindlows-Zastawow2 
Plac Katsdralay, Bakugia 12, 

ts. 14:10 

LOMBARD 
wydaję bez ograniczenia po- 
życzki na zastaw złota, śrebrz, 
brylantów, mebli, obrazów, fot 
tepjanów, automobili i różnych 

towarów. 

    
  

Lakład Położniczo Ginekologiczny 
Doktorów Karn:ckiego, Dobrzańskiego, 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

k na operzcje i porody, 

Szwajcarję Wileńską 
<LEŚNICZÓWKĘ» z udzgodnionym 
dojazdem polecamy łaskawym wzglę- 
dom Sz. publiczności. Kuchnia pod 
kierownictwem rutsnowanego kuch- 
mistrza, Gorące kolscje oraz karna- 
wałowe: bliny rosyjskie i kołduny 
litewskie o kaźdej porze. Bufet za: 
opatrzony w wyborne przekąski. 
iso» Gabinety dobrze ogrzane. 

s2 poważaniem ZARZĄD. 

  

  

| ELEKTRYCZNE | 
| AAD/OWE V 

Ą | PAD/OWY 
X 

| po cenach 
konkaremyjogh 
ТПТа BLAT! 

OGNIWO) 
„ _ Żelaznarią (bfoanef 

% 7z/efon 5068-05: Silop- 

SABA. 

w Warszawie OTAZ 

oddział w Wilnie 
uł Ś-to JAŃ3IKA 9. 
a A 

T. i B. Balfisey 
Wilno, Mickiewiczą 15. я 

Koronki, hafty, pończochy, chustki, 
wstątki, rękawiczki i wszelka drobna 

galanterja, 
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LALKI: 
Gry dziecinne 

i towarzyskie 

Ozdoby choinkowe, 

świeczki, 

ZABAWKI 
Saneczki, R>wsrki, Drezynki 

Wielki wybór., 

$Geny п 15 К1ез 

(0, Rorkodski : 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372. $ 
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(iiny jako potęga ekonomiczna przyszłości, 
Przez długie wieki odgrodzone 

przysłowiowym murem od wszelkich 
wpływów europejskich, Chiny pod 
względem stopnia opanowania i wy- 
zyskania sł przyredy pozostawały 
jeszcze stosunkowo do niedawna na 
tym szczeblu, do którego doszły mo 
że przed tysiącjeciami, 

Rozrastająca się ludność znajdo» 
wała się wobec coraz te trudniejszych 
warunków egzystzncji, gdyż wzrosto* 
wi mieszkańców nie towarzyszyło od- 
powiednie doskonalenie się środków 
produkcji Wysokie zasady wschod- 
nich religii wykształcić mogły przy 
takich stosunkach typ Chińczyka nie 
ceniącego życia i kontentującego się 
wzamian za jaknajbardziej uciążliwą i 
żmudną całodzienną pracę—zaspaka- 
janiem najskromniejszych potrzeb. 

Częste wojny domowe, rozgrywa: 
jące się na tle antagonizmów pomię- 
dzy prowincjami, emigracja — są wy: 
kładnikami wzrastającego przeludnie- 
mia. Pod naporem potężniejącego ci- 
śnienia od wewnątrz, a z drugiej stro- 
ny wskutek przenikania intryg mo- 
carstw europejskich poszukujących 
rynków zbytu i surowców—mur chiń: 
ski stopniowo został skruszeny. 

Nie mógł się ostać nadal zam- 
knięty w sobie kraj, zasobny w nie 
zbadane, niewykorzystane bogactwa 
naturalne, a mimo to mie mogący wy- 
żywić całej ludności, w dobie gdy 
Zachód doszedł do niesłychanego 
przedtem ujarzmienia sił przyrody. 

Zjawiają się koncesje cudzoziem- 
skie. Kupiec angielski a za nim prze- 
mysłowiec — torują drogę cywilizacji 
nowoczesnej w Chinach. Znane są 
przywileje, które mocarstwa europej- 
skie uzyskały dia swoich placówek 
handlowych w Chinach *). 

Polegają ene na koncesjach por- 
towych i wewnątrz kraju, prawie eks- 
terytorjalności, specjałnych taryfach 
celaych i t. p. 

Przywileje te od dłuższego czasu 
są solą w oku nacjonalistów z Peki- 
nu i Kantonu. : 

Trzeba bowiem pamiętać, że zet- 
knięcie się z cudzoziemcami zrodziło 
w Chlnach macjonelizm, dątący zu” 
pełnie wyreźnie do uniezależnisnia się 
gospodarczego wewnątrz kraju od 
wpływów cudzoziemców, którzy uprzy* 
wilejowanie swoje zawdzięczali temu, 
że przyszli zbrojni w nowoczesną 
wiedzę praktyczną, 

Dzisiaj Chińczycy pracujący dla 
hasła „Chiny dla Chińczyków* mogą 
mówić zupełnie realnie o urzeczywitt- 
nieniu swego programu, gdyż posia- 
dają prawie we wszystkich  dziedzi- 
nach życia kulturalnego zastępy ludzi 
wykwalifikowanych na sposób newe- 
częsny. 

Zainteresowanie całego Świata 
sprawami chińskiemi w dobie toczą- 
cej się obecnie wojny Północy z Po- 
łudniem, kiedy miewiadomo jeszcze 
jak sią ułoży równowaga pomiędzy 
interesami zbudzonego nacjonalizmu— 
a mocarstw cudzoziemskich — nabie- 
ra szczególnego znaczenia wobsę 
widma t. z. „żółtego niebezpieczeń 
stwa". 

Jak niżej zobaczymy, niebezpieczeń- 
stwo to prawdopodobniejsze jest nie 
na ile jakiejś zbrojnej agresji niezli« 
czonych żółtych rzesz, a raczej w 
dziedzinie ekonomicznej. W  podsta- 
wie współczesnych potęg — leżą 
przedewszystkiem begactwa naturalne— 

_" węgiel, żelazo, ropa, niezbędne @а 
istnienia przemysłu. W te główne su- 
rowce (za wyjątkiem ropy) Chiny są 
nawet według przybliżonych obliczeń 
w takim stopniu zasobne, że stają w 
szeregu pierwszorzędnych potęg 
światowych ; 

Górnicze bogactwa Chin charak- 

*) Piotr Brunean <Czy niebezpieczeństwo 
żólte jest niebezpieczeńistwem ekonomicz 
nem?» «Je mais tous» zeszyt czerwcowy 
1927 r. 

  

W. MASSON. 

2 Dom śmierci 
— W czemże pan chciałby się ze 

mną poradzić, pan o którego zdolno» 
ściach tak wysokiego jest mniemania 
p. Girardeau?—zapytał ze śmiechem 
Anno, siadając znowu. \ 

Maurycy Tavanet pragnął, jak 
wszyscy migszkańcy prowincji, by 
dosieć się do Paryża, Myśl o stolicy 
łączyła sig w nim z wyebrażeniem 
szczęścia, bogactwa i wszelkiego 
dobrebytu. I oto jedno słowo znako- 
 mitego Aano mogło mu to wszystko 
zapewnić. Młodzieniec w kwiecistych 
słowach zapewniał o swej wdzięczno- 
ści i o tem, że nie zawiedzie pakła- 
danych na nim nadziei. 

|. — Mogę panu obiecać jedynie te, 
że Szczerze poprę pana przy pietw- 

_ szej sposobności, —zapewniał Anno. 
Poczem ukłonił się i wyszedł. 
Maurycy Tavanet ;spojrzał za nim 

z zachwytem w eczach i zawołał: 
— Cóż to za człowiek! Doprawdy 

nie chciałbym ukrywać coś przed 
nim 

Po raz drugi już Jira posłyszał 
to zdanie. 

Tymczasem młodzieniec dalej ra- 
' zmyślał głośno: 

— Nie rozumiem, w jakim celu 
odegrał on tę sceną z Franciszką 

_ Rollard. Als niezawodnie chodziło mu 
o coś bardze wainego. Może pan 
być tego pewnym! Jak świetnie i szyb: 
ko. dokonał on rewizji w „Sali skar- 

teryzują: obftaść węgla; brak ropy, 
którą zastępują eleje skalne otrzymy- 
wane z destylacji łusków biiumicz. 
nych, wystęzujących w rozległych 
złożach; obftość minerałów żelaz- 
nych; nieznaczne stosunkowo pokłady 
rud metali pospolitych (miedź, ołów, 
cynk), natomiast bogactwo niesłych1- 
ne metali specjalnych (antymen, tung- 
ster, mangan, cyna). 

Dzięki tym środkom mineralnym 
i przy obfitości rąk ludzkich — Chi 
ny mogą się stać w niedaiekiej przye 
szłości potęgą metalurgiczną Dalekie- 
go Wschodu, 

Do niedawna uważana za kraj 
wyłącznie rolniczy — Niebieska re- 
publka — zawisra w swych podzie- 
miach jedaą szóstą Część całości 
światowych zapasów węgla. 

J:] zasoby antracytu i węgla bio- 
rąc razem — wyrażają się w setkach 
miljardów ton, mianowicie — 996 
mniljard. dla Chin właściwych i 1200 
miljonów dla Mandżurji, Cyfry te wy» 
uwałą Chiny na 3-cie miejsce jako 

potencjalne zasoby: Chin - w paliwie 
stałem odpowiadają całkowitemu za: 
ludnieniu, wynoszącemu przeszło 400 
mili. mieszkańców. Natomiast pro- 
dukcja roczna (==23 mj. ton.) wo- 
bec zasobności pskładów przedsta- 
wia się dosyć skromnie. 

Najlepiej są eksploatowane ko- 
palnie znajdujące się w pobliżu środ. 
ków komunikacji (kolei, rzek) i mo- 
rza, gdzie dominują kapitały i dy- 
rekcje cudzoziemskie. 

Dla przykładu 'przytoczymy dwa 
główne przedsigwzięcia—w Fushun 
(lapońskie) i w Kaiging (angielskie). 

Węgiel chiński pomimo dogod- 
nych warunków eksploatacji jest dro- 
gi z powodów: dużego oddalenia 
kopalń od centrów konsumcji, nie- 
odpowiednich środków transportu i 
wreszcie skrępowania ruchu na nie- 
licznych  arterjach kelejowych, za- 
korkowywanych bardzo często przez 
s: wojenne. 

imo to wywóz węgla chińskie- 
go zwiększa się stale. 
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potęgę światową — jeteli bądziemy 
brali pod uwagę zasobność pokładów 
ilgściową; pod względem natomiast 

' jakościowym — niewątpliwie należy 
tm się pierwsze miejsce. 

Węgisł chiński reprezentowany 
jest przez wszystkie istniejące odmia- 
ny—od antracytu do tłustego węgla, 
co pozwala na porównanie zagłąbi 
ch'ńskich do reziegłej Ruhry narazie 
pogrążonej w uśpieniu. 

Rozdział zapasów węgla na całem 
terytorjum jest nierównomierny. 

Trzy czwarte — znajdują się 
na północy: w Mandżurii oraz 
prowincjach Czelii Szansi, 
To ostatnie zagłębie jest najwiękste, 
rozciąga się na przestrzeni 27 tys. 
km.2 i zawiera 714 miliardów tonn 
węgla tłustego, chudego i antrzcytu 
w warstwach e grubości od 5,5 m. 
do 9 m. ! 

Zagłębie peludniowo-chiūskie 0 
bejmuje doliną rzeki Yaug:Tse Kiang 
poczynając od prowincji Szt S:uen 
ku Kiang Si na przestrzeni 400 tys, 
kw2, & których w rzeczywistości 
produktywne są zaledwie 130 tys. klm2, 
Zawartość lego basenu stanowi 
jedną czwartą całości bogactwa wę: 
glowego Chin, 

Przytoczone czfry wskazują, żę 

bów*l Zapewne również starannie 
zrewidoweł on salonik p. Apcoff, 
pedczas gdyśray byli w jej sypialni, 
Lecz nic tam nie znalazłl Tak, nic 
a nic! 

Widocznie czeks!: od Jima po- 
twierdzania, lecz ten mruknął tylko 
misjasne: <Ahe». 

Jednak Tavemet nie mógł się u- 
spoko:ć. 

— Powiem paru, co mi najwięcej 
zaimponowało: oto Anno nie idzie w 
kierunku jskiegoś, z góry wytkniętee 
go podejrzenia, lecz zbiera najmniej- 
sze poszłaki, w nadziei, że eng dadzą 
mu nić, która go do kłębka zagro- 
wadzi. Jast on prawdziwym  artystąl 
Wieźmy naprzykład ów list, który da- 
ła mu p. Harlow, jeden z tych ckrop- 
nych ansnimewych świstków, które tu 
kursują, Pamięta pan jego treść? 

— Ahal — mrukaął znowu Jim, 
wzorując się na detektywie.— Widzę, 
—dodał,—że film ten zbliża się ku 
końcowi, pażegnam więc już pana, 

Jim odszecł, pozestawiając mło- 
dego entuzjastę jego marzeniom o 
kerjarze w Paryżu: 

Jim wyszedł na ulicę. Miasto, jak 
wszystkie prowinejonałne miasta, wcze- 
śnie zamierało. Główna ulica, tak bar- 
dzo ożywiona w ciągu dnia, teraz 
pusta była. ? 

Frobischer nie minął kilku sążni, 
jak ujrzał ze zdumieniem u swego 
bsku detektywa Anno. 

— Wiąc pan rozmawiał z tym 
młodym sekretarzem?—zapytał Anno. 

— Może być, że Maurycy T:vf- 

W okresie kryzysu węglowego na 
rynku aagielskim—węgiel azjatycki 
ukazał się w Europie, na pobrzeżu 
Marsylskiem i w Stanach Zjednoczo- 
nych. Na Pacyfiku, gdzie zagłę- 
bia węglowe są nieliczne—Chlay za- 
czynają figurować jako eksporter wę” 
gla i keksu. 

Przyszłość węgłowa Chin całko» 
kowicie uzależniona jest od rozbudo- 
wy dróg komunikacyjnych, 

Basen południowy znajduje się 
w szezególnie niedogodnych warun- 
kach z racji dużego oddalenia od 
morza i zupełnej prawie nieżeglow. 
ności rzeki Vang-Ts2-Kiang, która 
od lezang począwszy pogrzecinana 
jest wodospadami. 

Leży tutaj] odłogiem wspaniałe 
pole pracy dla hydrotechniki współ- 
Czesnej-w postaci zagadnienia ka- 
nalizacji ewentualnie budowy równo- 
ległej do rzeki drogi wodnej, która- 
by odpowiedzieć mogła potrzebom 
eksploatacyjnym zagłębia, 

Najlepsze warunki rozwoju poBia- 
da obecnie zagłębie Szansi z rzeką 
Żólią jako arterją zupelnie dogodnej 
komunikacji. Zagłębie to łatwo mo: 
że się stać „Ruhrąs chińską, Bodob- 
nie jak basen Mandżurski (Fushun) 

net jest istotnie młodziańcem © wy. 
bitnych zdolnościach, —odrzekł ]im,— 
lecz robi na mnie wrażenie człowieka 
bezczelnego: chciał wybadać, czy zna. 
lazł pan coś w salonach p. Apcoff j 
co było napisane w anonimie! 

Aano spojrzał na mówiącego z 
zaciekawieniem, 

— Tak, to ciekawy typ, Girardeau 
ma rację, przepowiadając mu wielką 
przyszłość, — zauważył Auno.—Cóż 
pas mu odpowiedział? 

— Na oba pytania odpowiedzia 
łem „aha“, zupelnie tak mamo, jak 
jeden z moich przyjaciół, gdy mie- 
chce mł odpowiedzieć! 

Anno roześmiał się serdecznie, 
— Doskonale pan zrobiłl—zawo- 

łał, Poczem rzekł: 
— Teraz skręcimy tą uliczką na- 

prawo, która doprowadzi nas do celu. 
— Niech pan zaczeka! — szepnął 

niespokojaia Jim. Proszę nie prze- 
sowie przez ulicę, niech pan słu- 
cha 

Zatrzymali się rmacmentalnie, nad- 
sluchując, 

— Nic nie słyszę! 
— Właśnie to mnie niepokoi, — 

szepnął zmieszany Jim. Przed chwilą 
słyszałem kroki za nami, teraz zamil- 
kły, gdyśmy stanęli. Chodźmy dalej 

"i masłuchujmy, 
— Als ant słowa więcej! 
Ruszyli w milczeniu i natychmiast 

za mimi roziegły się kroki. 
— A co, mówiłem panu?—sze pnął 

Jim, chwytając detaktywa za rękaw. 
— Mieliśmy miłczeć, — zauważył 

SŁOW O 

odgrywa dzisiaj tę 
sunku do Japonji, 

Poszukiwania ropy naftowej na 
obszarze Ch'n, które leżą całkowicie 
w wielkiej sirefie naftowej — ograni- 

3 od południa lndjami Holender- 
skiemi i Birmanją, a ой półaocy Ja- 
ponją i Sach:linem — pie doprowa- 
dziły narazie do pomyślnych wyników' 

Koncesja wydana w r. 1914 towa- 
rzystwu Standart Oil w prewincji 
Szausi — okazała się zupełnie niere- 
alną. 

Jedynie rząd chiński eksploatuje 
kilka studni w Yenczany przyczem 
produkcja w r. 1921 wynosiła zale- 
dwie 51 ton. 

Brak ropy naftowej zastępuje w 
Chia:ch obfitość złóż łupków bitu- 
micznych o dużej zawartości Olejów 
skalnych. 

Japońskie tow. Południowa-Man- 
dżurskie eksploatujące zagłębie wę- 
glowe w Fushuu rozpoczęło na wiel- 
ką skalą destyl.cją łupków bitumicz- 
nych, odkrywanych w dużej ilości we 
wspummnianej strefie, Pojemność tych 
pół sięga 5,5 miljardów ton łupków 
przy zawartości oleju skalnego od 
4 do 10 proc. 

Wydobywanie oleju i produktów 
ułatwia w danym wypadku nieznaczna 
głębokość pokładów, obfitość rąk ro- 
boczych, obecność paliwa i wody na 
miejscu tudzież dogodna sieć komu- 
nikacyjna. 

Produkcja roczna olei mineralnych 
w Mandżurji według obliczeń |Japoń- 
czyków sięga pół miljona ten. W 
dziedzinie rud żelaznych bogactwa 
chińskie są również pokaźne, 

Pojemność pokładów łącznie z 
Mandżurskiemi sięga 3 miljardów ten. 

Pad względem wartości wahają się 
od 54 proc.—w Szansi do 62 proc. w 
Tajje i od 60 proc. do 70 proc. w 
Nganhosi į Mandžurji. 

Największy z obecnie eksploato- 
wanych we właściwych Chinach ba- 
sen w Tajje, leżący w dolinie rzeki 
Yang-Tse-Kiang—zawiera do 35 milj. 
ton i zaopatruje w rudę stalownie 
krajowe w Hanyang. W prowincji 
Nganhoei — wysigpują znaczne po- 
klady hematytu. 

Towarzystwo Południowo - Man- 
dźurskie eksploatuje rudę. w Anshau, 
gdzie zapasy sięgają 300 miljonów ton, 

Produkcja roczna rud żelaznych 
w Chinach wynosi zaledwie od 1 do 
2 miljon. ton., z których połowa po- 
chodzi z Tajje, a 60 proc. ogólnej 
itości wywożone jest do Japonji. 

Najlepie] prosperują kopalnie man- 
džurskie gdzie czynnych jest 10 no- 
woczesnych pieców, zbudowanych 
przez Japończyków. Rozwój chiń. 
skiego towarzystwa Han-ja-Ping — 
posiadającego keksujące się węgle w 
Ping-szjang, rudy Taj-je i stalownie 
w Hanyang —silnie krępują trudności 
transportowe. 

Obecnie — wskutek zaraieszek po- 
litycznych prace w zakładach tego to- 
warzystwa zostały wstrzymane. 

Chiny, pomimo że mogłyby się 
stać łatwo potężnym eksporterem że” 
laza lanego i stali — pod warunkiem 
utworzenia odpowiedniej sieci komu- 
nikacyjnej i własnego przemysłu hut- 
niczego — dzisiaj zmuszone są im- 
portować stal ze Stanów Zjednocze- 
nych, Aoglji, Japonji — dla potrzeb 
gospodarki pokojowej i wojennej. 

O zakresie tej ostatniej — świad. 
czyć mogą 17 arsenałów, . zaspatrze- 
nych w najnowsze maszyny i facho- 
wą ebsługę cudzęziemską (nlemiee- 
ką) i dostarczających wszelkiego ro: 
dzaju środków wojennych dla nie: 
ssokojnych prowincji Niebieskiej Re- 
publiki. 

W metale aospolite — jak miedź, 
cynk i ołów Chiny są ubogie, Pro- 
dukcja miedzi wynosi recznie od 
1300 do 6000 ton, cynku do 20 tys. 
tou (42 proc.), ołowiu przeszło 13 tyg. 
ten (6 proc.). W dziedzinie natomia.t 
metali specjalnych chińskie zasoby 
są imponujące, 
jest uwagi, 

co łembardziej godne 
że metale te odgrywają 

uśmiechając się Anno, 
— Ale czy pan słyszy? Niechże 

pan nareszcie przestanie graćl—z 0- 
burzeniem targał go za rękę. — Ależ 
ktoś nas śledzi. 

Auno zatrzymał się i spojrzał z 
zachwytem na młodego kolegę. 

— Ol-zawsłał. —Pan to. zauwa- 
żył? Istotnie idzie za nami mój po 
mocnik, który ma uważać, cży mas 
kto mie śledzi. 

] т ebrażony wypuścił rękę Anno 
i ocsunął się. Ale zorjentoweł się 
natychulast, że wydaje się śmiesznym, 
rozešmiol się więc i rzekł: 

— Śpieszmy więc do Jana Claudel! 
Weszli w labirynt małych, cia- 

snych uliczek, Pusto było dokeła i 
ciemna. Głucho rozlegały się ich 
kroki i kroki, idącego za mimi czło- 
wieka. 

Anno zatrzymał «ię przed małym 
domkiem, którego wszystkie okienice 
były szczelnie zamknięte. 

— Jesteśmy u celul—rzekł dzwe- 
niąc 

Rozltgł się Ostry dźwięk dzwonka. 
— Pewne będziemy musieli po- 

czekać trochę jeśli już się położył, 
przecież niema. służącej. 

Minęło kilka minut. Zegary wy: 
biły pół godziny. Anno madsłuchiwał 
przy drzwiach. Lecz najmniejszy Sze- 
lest mie dolatywał z głębi domu. Za- 
dzwonił więc powtóraje. Po chwili 
stuknęły okienics i mad ich glowami 
otworzyła się okuo. Do uszu stoją- 
cych przy drzwiach dwuch ludzi do- 
leciał cichy szept: 
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małokalibrowych pistoletów i rewolwerów. 

Sprzedaż na raty. 
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„Spółka Łowiecka” 
Wilno, Mickiewicza 11, 

Wielki wybór broni Myśliwskiej, karabinków, 

Warsztaty reperacyjne na miejscu. 
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ЗЛЕН ЕО ЕЕЕ Т Е АГА ИАЛО 

Śpleszcie nabyć podarki Golazdkode 
Zabawki, galanterja, bielizna, Киропу podarunkowe, — & 

naczynia stołowe, firanki i meble 

a a в В 
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5 Zwrącamy uwagę na wystawę w oknach magazynów. a 

В W niedzielę dnia I8 magazyn otwarty a 
5 od godziny Iszej do 6-tej po poł. B 
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doniosłą rolg we współszesnym prze- 
myśle pokojowym i wojennym (fa- 
brykacja stali specjalnych). 

W pierwszym rzędzie małeży wy- 
mienić antymon, którego produkcja 
wzrosła znacznie od czasów wojūy 
światowej. Chiny bowiem  zasilały w 
antymon fabryki amunicyjna St. Zį., 
aponji, Angli — i całej aljanckiej 
uropy. Pokłady antymonu w Hunan 

— gą najbogatsze na świecie. Pro- 
dukcja antymonu w Chinach wynosi 
obecnie połowę światoweg8 zapotrze” 
bowania na ten metal, 

Pokłady tungstenu, których eks- 
ploatację rozpoczęto w 1914 roku są 
równie bogate jak antymonu, 

Produkcja wynosi 9300 ten o za- 
wartości do 80 proc. (ua gół z wolf- 
ramem). 

Główne zapazy tungstenu znajdu- 
ją się na południu (prowincje Hunan, 
Kiangsi, Kuang tang). 

Na południi występują również 
pokłady manganu, produkcja sięga 
50 tys. ton rudy rocznie, 

Cyna, znajdująca dużo zastosowań 
we współczesnym przemyśle (materjał 
na konwie, puszki do konserw, bańki 
do benzyny i nafty, akeesorja samo- 
chodowe i t. p.) — wydobywana jest 
w prowincji Yunnan w ilości przeszło 
8500 ton rocznie. Wreszcie wymienić 
nałeży  amjant, którego produkcja 
roczna sięga ton. 

Wszystkie te dane charakteryzują 
możliwości kopalne Chin i stopień 
ich dzisiejszego wyzyskania. 

O niskim poziomie uprzemysło- 
wienia Niebieskiej Republiki świad. 
czy ponadto znikoma w porównaniu 
do liczby mieszkańców — ilość ro- 
botników — wynosząca zaledwie 5 
mtiłonów, z czego w dziale górni- 

— Kto tam? 
— Policjal|--brzmiała odpowiedź. 
W górze zapanowała cisza. 
— Nie stanie się panu nic złego, 

*—dodał Anno, podnosząc niecierpli- B 
wie głos.—Przyszliśmy tylke po in- 
formacje. $ 

— Dobrze, — zabrzmiał szept. — 
Proszę poczekać, ubiorę sią i zaraz 
otworzę drzwi. 

Okao i okienice zamknęły się. 
Jsdnak światło mignęło przez szpary 
i Aana mruknął z zadowoleniem. 

Auno chodził nerwowym krokiem 
po chodniku. Jim nie widzlał go 
nigdy w stanie takiego zdenerwo- 
wania, 

'— Nie mogę się uspokoić, — 
rzekł cicho do T — Wciąż my. 
ślę o tem, że za chwilą dowiemy się 
wszystkiego e tej tajemnicy. Dowia- 
my się, kto przyniósł mu Sfrzałę z 
domu Grenelle. 

— jeśli wogóle ktoś ją przynosil! 
— dorzucił J m. A 

Lecz Anno nie miał wątpliwości 
pod tym względem. 

Wzruszyt ramionami, i uderzając 
sig w czoło, rzekł: 

— Ja, tak samo jak  Woberski 
czuję, że ktoś przynosił tutaj strzałę! 

Jima zdenerwowała ta pewność 
detektywa, był On przekonany, że 
Anno idzie zupełnie fałszywą drogą, 
to też mruknął ponuro: 
ga — Dobrzel Jeśli ktoś przynosił 
tu strzałę, to nie kto inny, fak ta 
Sama oseba, co odstawiła książkę © 
niej ma miejsce w bibijotece. 

czym zatrudni nych jast 420 fys., 
znetalurgiczaym -— 200 tys, 

Jednocześnie z tem wyreźnie deje 
się zauważyć w Chinach silne dąże- 
nis do rozwoju krajowego przemysłu 
i wyzyskania bogactw maturalnych za 
pomocą własnych wysiłków: : 

Jak w świeńe tych danych przed- 
stawia się przyszłość Chin? 

Wybitne uzdolnienia handlowe, 
właściwe Chińczykom, przy współ: 
pracy przemysłowej z Japonją — mo- 
gą pewnego pięknego duia pozbawić 
Europę I Amerykę rynków na Dale- 
kim Wschodzie. 

Nie dość na tem, bogactwa natu- 
tajne (kopalne, płody rolnicze, jed- 
wab) nadmiar sił roboczych — ро- 
zwolą Chińczykom i Japonji wystąpić 
i na rynkach europejsko - amerykań- 
skich w charekterze poważnych kon- 
kurentów. 

Pewien specjalista 6d spraw ek 
sploatacji górniczych Chin orzekł że: 

„Niebezpieczeństwo żółłe nie leży 
w dziedzinie militarnej lecz вКопо- 
micznej.GMimo jednak, że nie na polu 
wałki będziemy musieli stawić czoła 
synom Hana — zapasy które nas 
czekają stanowią nie mniej poważną 
groźbę dla całej zachodniej cywili- 
zacji”, 

Dzisiaj więc jesteśmy świadkami 
narodzin z chaosu walk wewnętrznych 
— przyszłej potęgi ekonomicznej, 
która być może pochłonie kiedyś na- 
szą cywilizację, Tę samą  cywi- 
lizację _ która ongiś _ zwaliła 
taranem postępu mur uprzedzeń i za” 
skorupiałego bezwładu w przemyśle 
chńskim — w imię coprawda nie 
żadnej wielkiej idei a nmajczvstszego 
Interesu. „Ik. 

Anno zatrzymał sig przed nim i 
roześmiał się głośno. 

— Założyłbym się nie wiem o co, 
że pan niema racjii — zawołał. 
owiem pewnem jest to, że nie przy- 

nosiłem strzały do Jana Claūdela za- 
równo jak faktem jest, że to ja od- 
stawiłemm książkę na miejsce. 

Jim cofnął się i patrzał osłupiały 
na detektywa. 

— Pan? — krzyknął 
— Tak, ja we własnej osobie. 
Lecz w tej że chwili dobry jego 

humor znikł i Aano spojrzał ze zło- 
ścią na zamknięte okne, 

| — Ten łotr za długe się ubiera, — 
mruknął, —zadzwonię znowu, lecz od- 
powiedziało im milczenie. ; 

— Nie podoba mi się to wszy- 
stkol į : 

Próbował otworzyć drzwi, lecz 
bezskulecznie, Aano gwizdnął prze- 
ciągle. Za chwilę stanął przed mimi 
Mikołaj Maurot. 

— Posteisz tutaj!--r0zkazal Anno. 
Jeśli drzwi się otworzą, gwizdniesz 
i nie zamykaj ich, 

— Słucham. 
Anno zwrócił się do Jima z nie- 

pokojem w głosie: . 
— Niepokoi mnie, co się tam mo: 

gło stać? 
f ruszył naprzód wzdłuż zaułka, 

na rogu którego stał dem  Claudela 

DIE
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Sportrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologii U. 8. В. 
x daję 17 —XBI. 1027 + 
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ikos ) pa 
Uwagi: Półpochmurno. Sadź. 

Minimem za dobę — 199C > 
Tendozcja barometryczns: bez zmiūm, 

ŁaLEESKA. 

— Dziś sklepy otwarte do 6 ej 
W/ związku z rozporządzeniem p. Ko 

misarza Rządu, sklepy w dniu dzi- 
aiejszym mogą być otwarie od lezj 
—6-ej p. p. 

— Trzy kina pocłągnęto do 
odpowiedzialności. W wyniku kon- 
troli przeprowadzenej pr.ez $pecjalną 

komisję w kino-teatrach wileńskich 
ujawniono, że nie wszystkie dyrekcja 
kino-teatrów przestrzegają przepisy 
dotyczące zakazu uczęszczania mło- 
dzieży na ebrazy niedorwelene. Za- 
rządy kino-teatrów: „Eden, „War 
da“ i „Lux“ gaciągiigio do odpo- 
wiedzialneści. 

SZKOLNA. 

— Perje świąteczne w szko: 
łach zostały skrócone, Z ro.po- 
rządzen a władz ministerjalnych ferja 
świąteczne w szkołach średnich i po- 
€zątkowych zostały skrócone. Okólnik 
Ministerstwa zanowiada rozpoczęcia 
się ich w dn. 22 bm. po lekcjach, a 

»koni:c w dniu 2 stycznia 1928 r. 

ы 

1 

® 

Młodzież eczekująca z upragnie- 
miem odpoczynku z przykroścą do- 
wie się o zmniejszeniu ferji o jedeq 
dzień. 

— (c) Referat szkolny przy 
Kurji Arcybiskupej Wileńskiej. 
Ostatnią zostuł powołany do życia 
przy Kurji Metrogolitatnej  riferut 
szkoloy. Pierwczym radcą szkolnym 
został mianawany ks. kanon. Leon 
Żebrowski, 

UNIWERSYTECKA, 
— Powszechne wykłady uni 

wersyteckie. W niedzicię, dnia 18 
grudnia 1927 r. o godzinie 7 ej wie- 
czorem w sali Śniadeckich U uwersy- 
tetu, prof, juljusz Kłos wygłosi od- 
czyt pt: «Architektura romeńska we 
Włoszech» z przezroczatwi. 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. , 
AKADEMICKA. 

— lInfiancki bal akademicki. 
Pod protektoratem j.W.P.P. wojewa: 
dziny wileńskiej ee) Wła- 
dysławowej, ]'go Magnificencji rekto- 
sa US.B pref. dr. Stanisława Pigonia, 

  

Pędzie się dnia 14 stycznia 1928 r. 
w salonach hotziu Gzorges'a, ul. Mie 
kiewicza 20, reprezentacyjnv laflarcki 
Bal Akademicki. Lsta P.ń Gzspodyń 
bądzie podana późdiej. 

ZEBRAN'A I ODCZYTY. 

— (e)iZjazd ks. patronów w 
Wilnie. W tych dniach w Wilnie od- 
bywa się zjazd ks. psironów Stawa” 
rzyszenia Młodzieży Polsziej z całej 
archidjecezji wileńskiej. 

— Ku czci ś p. Józefa Brudzińskie- 
go. Doia 19-Xl! 1927 r o godz. 7 wiecz. od- 
będzie się w s:li Wileńskiego Towarzy:twa 
Lekarskiego (Zamkowa 24) uroczyste posie- 
dzenie Wileńskiego Oddziału Polskiego Tow. 
Pedjatrycznego, poświęconego uczczeniu pa- 
mięci znakomitego pedjairy polskiego 6. p. 
Józefa Brudzińskiego w 10 tą rocznicę Jego 

nu. ё 
2 Porządek posiedzenia: 1. Zagajenie—Pre- 
zes Wil. Tow. Lekarskiego prof. dr. Al. Ją- 
nuszkiewicz. 2 Józef Brudziński, jsko orga- 
nizator Wszechnicy Warszawskiej — J. M. 
Rektor Uniw. Warszawskiego Ks. Pref Dr. 
Ant. Szlagowski: 3. Zasługi J. Brudzińskiego 
na polu p'dj trji — P:ezes Wil. Oddz. Pol. 
Tow. Pedjatrów prof dr, Wacław Jasiński. 
4 Udri:t |. Brudzińskiego w życiu społecz 
no-lekarstiem w stolicy—Dziekan Wydziału 
Lekarskieco U. S. B. prof. dr. Jan Szmurło. 
5. Józef Brudziński, jako kolega uutwersytec- 

ki—- Dr. med. Bol Hanusowicz. 
Goście mile widziani. 
— «Mistycyzm i jego kierunki praw- 

dziwe i fałezywe». Odczyt wygłosi ksiądz 
kanonik Miłkowski na dochód VIII Konfe. 
rencji Tow. Pań Miłosierdzia Ś go Wincen- 
tego, 2 Paulo. w sali Liceum Filomatów przy 
ul. Żeligowskiego 1—2. 20 go b. m. o godz. 
7 wiecz. cena biletu 5 gr. i 25 gr. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Dnia 22 b. m. we czwatt k, o godzinie 730 
wieczorem w loksłu Seminarjum H storycz- 
nego U. S. B. (Zamkową 11) odbędzie się 
kolejne, miesięczne, naukowe zebranie To- 
warzystws, na którem Prezes T-wa, Rektor 
Alfons Parczewski wygłosi odczyt p. t. «Po- 
lityczne i narodowe str.ty Polski na Zacho- 
dzie w wiekach średnich i następnych». 

Goście mile widziani. 
RÓŻNE, 

— Piasek i siano. Na jednem z zebreń 
literackich w Wilnie pewien prelegent mó- 
wiący o listach Miekiewicza mówił: w moim 
systemie badania listów Mickiewicza mieści 
się i badania papieru na którym te listy były 
pienne, znaków wodnych ma tym papierze, 
atramentu, którym były pisace, a także pia: 
sku, którym Mickiewicz je posypywał: Wo: 
bec tego badania piasku, ktcó z obecnych 

chciał się odezwać: <A w moim systemie 
badania charakteru Mickiewiczowskich stu- 
djów prelegenta mieści się badanie siana, 
które prelegent ma w głowie». 

Bai morski. Tradycyjnym zwy- 
czajem lat ubiegłych Wileński Oś- 
dział Ligi Morskiej i Rzecznej rezpo- 
czyna nadchodzący karnawał dóorocz- 
nym „Bilem merskim*, który odbę- 
dzie się pod protektoratem p. woje- 
wody wileńskiego Władysława R:cz- 
kiewicza w dniu 5 go stycznia 1928 r. 

noweodrestaurowan'ch  Salenach 
„Wileńskiego Klubu Kclejowców* przy 
ul. Dąbrowskiego Nr. 5 

Całkowity dochód przeznacza się 
ma zasilenie funduszu propeganda- 
wego Ligi, 

Bal zapowiada się niezwykle inie- 
resuąto: efektowne dekoracje, dobo- 
rowe orkiestry, efekty świetlne, Graz 
sygnalizowany liczny zjazd gości za- 
miejscowych, a w pierwszym rzędzie 

  

3 swięta W Wielkim wyborze 
fa wina, likiery, konłaki, wódkł najprzed< 

m niejszych firm krajowych i zagranicz- 

nych oraz inne towary spożywcra 
poleca 

F. ŁAWRYNOWICZOWA 
Wilno, Zawalna 21, 

(Passż Banimowicza). 

— 
2. Gab. net KOSMETYCZNY arseajowej 

ul. Mickiew cza, 31 m, 4. 

ów. Wypadanie włosów, łupież. 
мы Ё‘‚п‹ігі!:пі- 10—8 wecz. E 

W. L. P. 114, 

i traki 1 

Smo kingi, obotalanki S aiuos 

materjałów, gotowe ubrania i paita 
zą gotówkę i na raty, po cenach 

konkurencyjnych poleca 3 

L. Kulikowski 

Masaż twarzy. Usnwanie zmarszczek, 

krawiectwa wchodzące—wielki wybór 

Wilno, ul Ad, Micviewicza 33a, 

  

Sprzedaż wędlin 

  

    

  

GO000000000000 200000 
Skiep win, wódek i towarów 

kolonjainych p. f. 

Stefanja Jasieńska 
(Dawniej Skirmunt) 

mi. Wielka 26, tel. 11—20. 
Poleca na nadchcd ące Świętą wielki 

wybór win, wódek, likle:ów. 
Miody Staropolskie aras 
wszelkie towary kolonialne. 

| L Knapik, Wileńska 27 

Nagrodzona zosisła 3-ma 1mi 
nagrodami 

w Belgji Francjii we Włoszech. 

| 

Ceny umiarkowane. 
Wielebrniemu Duchowieństwu poleca 
się nstoralne gronowe wina Mszaine. 

юооооооообобоооо реоссоо 

SUKNIE 
  

balowe i wizytowe ostatnich 
modeli paryskich i wiedeńskich 

połec a: 

E. DUTKIEWICZ   

Q
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pożywnych 

tos*: 

  

  

marynarki roiuje 
kmprezie zasłużone 

Ruchliwi orgaa 

szt" 

tej sympatycz 
powodze ie. 

izaterzy dokładają 
wszelkich starań aby zabawa była 

oraz kr Mohlowej Wacławowej od* naliżycia urozmaiconą i zapowiadają 
początek balu punktualnie na g. 22 gą. 

W zwązku z p awyższem zostaja 
wprowadzona inowacja, w celu za- 
chęcenia ogółu da 
przez rozdawanie wiązanek 
paniom przybywającym na bal przed 
godziną 22 gą. 

— Rekord zdrowła i pożyw: P=: 
ności. Żyjemy w epoce rekordów. 5,ć 
B:zwątpienia jednym z najciekawszych powstało %ilno z niebytu i odgłos ten. po* 
i najpraktyczniejszych rekordów, jest winien rozchodzić się po całym świecje. 
&”‹ КО!8@а zaszczytnie znanej fabryki 
„Piutos*. Wyroby tej fabryki wysu 
nęły się na czoł » światowej pro iukcji nie zotracili „Złofego Rogu”, po którym zo: 

czekoladowej 'DJbeenie fabryka „Plu- afaje <ino sznur». 
tos“ rzuciła na rynek nowy gatunek 
czekolady „Mlieczno Jasną-Plutcs" bę” 
dącą prawoziwem 
dzitci i osób sl.b:go zdrowia, zawie- 
ra ona bowiem m:ximum najbardziej nał 

składników. Najpoważ- 
niejsze pewagi lekarskie stwierdziły cygn łu, 
uiebywals dobroczyane eddziaływa- 
nie na zdrowie Mieczno |:snej Plu- 
tos, przyrządzonej z najlepszych su- 
rowców. Oto co pisze up. prof. dr. 
Etyk H.rnacko „Mlecznc-Jasnej Plu- pana głos. 

«Nigdzie indziej natura cie 
skupiła w tak małej dawce takiej peł- 
ni substancji oożywczych, m gdzicin- 
dz ej nie doprowadziła do takiej do: ranty ze <Strasznego dworu»? 
skonałości, która pozwala nazwać ją 
śmiało uniwersalnym środkiem poży- KUNNEINNESZINANANNWNN ZK 
wienła”, Zresztą uajdobitniej mówi za 

rybv zawiera 2200 jednostek odżyw- stou dziś o g, 12 m. 39 

G 'spodvń, lista których będzie ogło- 
s ona niebawem. 

czych; 100 gr kartofli zawi”ra 31 26 
jednostek odżywczych, 100 mleka 

*w U 

uej Sygnał wileńskiej radjostacji 
Giosy czytelników „Słowa”. 

W piątkowej «kronice radjowe|» 
szylśmy sprawę sygnału wileńskiej radjo- 
stacji. Sygnały wprowadzone są do wszyst- 
kich stacyj z tezo względu, aby regulowa- 
nie radjoodbiornitów (osobliwie — detek- 

punkiuainošci torowych) nie odbywało się podczas audy- 
kwiatów cf i kosztem ich poszcz”gólnych numerów, 

iecz wł.ś ie w przerwach między niemi. 
R'uciiśmy wczoraj myš!, żeby czytelni: 

З „Cy nasi sami wypowiedziel! się, jaki sygnał 
Bilety są już da nabyca u Pań najb:rdziej odpowiada Wilau: 

Z radością notujemy trzy głosy, otrzy- 
mane niezwłocznie po 
na mieście. 

ukazaniu się <Słowa» 

1 tak pani Aleksandra Markiewiczowa 
je do nas; 

Nic bardziej jak - 

Sygnał wileńskiej radjostacji powinien 
głos rogu myśliwskiego Na dźwięk rogu 

róg» nie wyrazi ne 
szej odrębności regjonalnej, a głos jego mo 
że będzie budzić czujność w nas byśmy 

3 — Hallo, czy <Słowo»? — mówił drugi 
zbawiinism dla głos przez telefon — mówi J. K., pragnął: 

radjostacji: 

— Proponowałby 

Mielibyśmy wówez: 

— Dalę 

bym zabrać głos w ankiecie panów © Syg- 

— Piosimy, prosimy bardzo. 
więc zaprowadzenie 

któryby oddawał głos pobudki. 
as na myśli żołnie- 

rzy naszego drogiego KOP'u, który nieraz 
o chłodzie i niewygodzie strzegą granic 
Ziem Wschodnich, 

kujemy bardzo. Zanotujemy i 

Ktoś inny znowu 'proponrje oddanie w 
sygrale jakiegoś mocnego akordn muzycz- 
nego z którejś z op”r naszych. 

Albo, czyż nie Śiicznie brzmiałyby ku: 

KZ — Dzisiejszy poranek. Znekomita pa- 
siebie następujące zestawienie: 100 gr. ra taneczaa Rowena (Łiszkiewiczowa) i Ga. 

pp. dadzą swój po- 
żegu»łuy koncert poranek o bardzo bogatym 
programie, nieznanym jeszcze w Wilnie. tysięcy złotych. 
Poza tem ndzieł biorą N. Radinówna i M. 

krowiego 3322 je in. adżyw.; 100 gr. Straussówna. W programie: Tańce klaży- 
chleba żytniego 86 
100 gr. jaj kurzych 
100 gr. 
156,16 jzdn, odżyw. 

87 jedn, 
99 08 jedn. odżyw. 

„Mieczae - Jasnej Plutos* ” 

Qito czemu można nazwać nowy 
gatunik czekolady „Mleczno-j isuą- 
Plutos* zbawieniem dla dzieci i dla 
osób słabego zdrowia. 

TBATR 1 MUZYKA. ona pd" 3 odczytów 

— «Reduta> na. 
zma oz 

ls, 20 ej po cenac! 
o; zł. przedstawień 

Pohulance: Przed- 
<Zemsty». Dziś o 

zniżonych od 30 gr. 
ie popularne «Zom- 

sty» — komedji Al. Fredry. 
m Józet в 

sta wystąpi raz jeden 
cercie symfonicznym 

urczyń ski zoakomity piani- 
na dzisiejszym kon: 
w Reducie. Artysta 

wykona nieznany Wiinu koncert fortepiano" 
wy L Różyckiego. Or. 
Liszta oraz wsięp do 
R Wagnera. Dyryguje 
czątek o z 5 й 
О:вісіе п!;'оьа\псщ:р:ігя 
kasie Teatru Reduta. 

kiestra odegra Tasso 
op. Holender-Tulacz 

Wyleżyński. Po- 
Blety do nabycia w 

ą 11 od 3 pop. w 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Kre- 
dowe koło». Dziś (punttnalnie) o 
wiecz. grane będzie 

„ Bej 
raz trzeci iiadewe 

kcło». Na dwuch pierwszych przedstawie: 
miach tej egzotycznej sztuki Teatr był wy* 
sprredany do ostatnie, go miejsca, publicz 
ność za6 przyjmowała sztakę entuzjastycznie. 

Jutro, w ponied: ziałek «Kredowe --*a» 
— Dusiejsza popołudniówka. Dziś o 

g. 4 m. 30 pp. gama będzie ps raz ostatni 
rozśmieszająca do łez krotochwila <Hisz- 
ptńska mucha», Prz edstawienie zakończy 
pożegualny występ taneczny R.veny (Łasz- 

1 kiewiczowej) i Gastona z ich unsamblem. 
rektorowej Pigoniowej Stanisławowej udział licznego grona p. p. Oficerów Сгпу miejsc zniżone od 20 gr. 

    

  

  

  

  

odżyw.; czne, stylowe, modernistyczne, pantominy i 
groteski Ceny miejsc od 50 gr. Kasa czyt 

ad ll.ej r. 

RADJO—WILNO 
Niedziela, 18 grudnia 1927 r. 

1210—14.00: Transmieją koncertu 
pularnego s Pilharmonįi 

po- 
arszawskiej. 

poru- 

Nominacje Komisarzy Wyborczych' 
Pan Minister Ssraw Wewnętrznych Wincentego Łuczyń skiego, adwokata 

na wniosek Paaa Wojewody Wileń- — przy O ręgowej Komisji Wybor- 
skiego — mianował Kom sarzami Wy* czej Nr. 64 w Swięcianach p. zi- 
borczymi: przy Osregowej Komisji mierza Ojynieckiego, D „rektora Szko- 
Wyborczej Nr. 63 w Wilnie — p. ły Rolniczej w Swięcianach. 

Tajemnice lochu przy ul. Rydza:Smigłego 15. 
Podziemna fabryka sacharyny. 

Pojawienie się na rynku wileń- nie zasłonętem przelściem dostać 
skim dużej ilości sacharyny fałszowa= się do niższego o pięć metrów lo- 
nej zwróciło uwagę policji śledczej. chu. Otwór ten zasypywany był zie- 
Rozpyczęto obserwację osób i lokali mią podczas roboty. 
podejrzanych ©raż przeprowadzono Specjalna trąba powietrzna prze- 

wywiad. prowadzona do komina oraz motorek 
Dlugo trwały te prace, zato wy- elektryczny (przewód przegrowadzeny 

nik był nadspodziewany. Ślady przy: był przez ścianę) umożliwiały pracę. 
srowadzily wyr:žaie do domu Nr. 15 W momencie wkroczenia policji 
przy ul. Rydza-Śmigłego, jednak nawet fabryka była w ruchu i prócz goto- 
b. tnergiczaa i uporczywa obstrwa- wych fabrykatów znaleziono ma mieje 
cja mie wykazała pozornie nic Szcze” scu chemikalje potrzebne do wyrobu 
gól ego. sacharyny. 

Mimo to podejrzewano nadal i jak Prócz właściciela rakas airis 
wykazała rewizja, przeprowadzona Charchurina, jego żony Racheli i 
niespodzianie, okazało się one najz i Fejgi aresztowano na miejscu 
pełniej uzasadnione, ro Szymona Osseja (Newo- 

W mieszkaniu właściciela domu, gródzka 6). Wszyscy przekazani z0- 
J:rachima Charchurina, funkcjonowa* stali władzom sądowym, 
ła połajemna fabryka sacharinv, ob- Zlikwidewana przez policję f:brysa 
liczona na dużą produkcję. Fabryka jest największym objektem  przyłapa- 
była doskonal: zorganizowana i za- nym ostatnio na terenie woj. Wiłeń- 
bezpigczona. Z sypialnego pokoju skiego, to też zasługi podk. Giń- 
właściciela, przez otwór zastawiony skiego, sprawcy tej likwidacji, są nie- 
łóżkiem wchod'iło się do piwnicy, małe. 
aby następnie drugim, również skrzęte 

Ponowne nadużycia w urzędzie pocztowym 
Grodno i Porzecze. 

Onegdaj wydział kontroli Wileń: 
skłej Dyrekcji Poczt i Telegrafów u- 
jawnł w urzędzie peeztowym w Grod- 
mie znowu nadużycia sięgające kilku 

Prawie że tegoż dnia w urzędzie 
pocztowym Porzecze ujawniono rów- 
mież defraudanta pocztowego w oso- 
bie urzędnika niejakiego  Nadziejki, 
który w pedobny sposób okradał od 
dłuższego czasu tamtejszy urząd. 

Dowiadujemy się, iż Nadziejko po 
okradzeniu listów wartościowych, a 
przedewszystkiem pochodzących z 
Ameryki nie doręczał adresatowi, a 

ściowvrh których suma wynesi cko- przesył ł je po napełnieniu papierem 
ło 1000 N.euczciwego listonosza za- O tej samej wadze, z powrotem па- 
uważono tym razem ma gorącym dawcom z oświadczeniem, że adresat 
uczynku. nie ye 

Po przeprowadzeniu ścisłego do- Sprytnego defraudanta po zdema- 
chodzenia Chtłmńskiego osadzono skowaniu go odesłano do więzienia. 

Sprawcą defraudacji okazał się 
listonosz tego urzędu niejaki Chełe 
miński, który od dłuższego czasu 
uprawiał swój niecny „proceder przez 
wybieranie dolarów z listów warto* 

1515—17.20. Tronomieja koncertu sym: w miejscowem wię.ieniu. 
zyj ego = F Iharmonji arszawskiej. 

20-1740. <Znaczenie siana w paszy 
zimowej kiów dojnych» — odczyt z działu 

Jan Mar «fiodowia» — wygło! 
sząłko wicz. 

1740—1830: Audycja literacka (fransmi- mo znów śmiałego napsdu rabankowezo. 
a z Warszawy). 

Ча а30191Ф Prze 
1910—1935. Odczyt z cyklu <Wszystko dzina Gindelėw. 

dia wszystkich» prof. Jankowskiego (tran. 
z Warszawy). 

1935—2000. <W dorzeczu Amazonki» zrabowałi 60 dolarów oraz 70 rubii w 
ick'ego (tran. z Warsz.) złocie Usiłojąca bronić swego mienia odczyt p. Z. Zaniewi 

00 - 2030: 

si prof. Už, 

rwa. 

Pnerwa. 
2030 Recital fortepianowy prof. Józe- 

Фа Turczyńskiego. W programie: 
L Ji 

Giuci: Arja. Gawot. 
li. L. Beethoven: 

Hsyda: Warjacje f-moll, Chr. 

Sonata guasi una fan- 
tasia, cis moll («Księżycowa»). 

III. F. Chopin: Ballada as-dur op. 47. 
Nokturn des dur op. 27. Walc as:dur op. 34. 
Mazurek h-mojl op. 33. 

IV, Rimskij Koreakow: Lot trzmiela z 
opery <Car Suł'an. J. Albeniz: Cordoba. 
Fr. Liszt; Rapsodįs > Nr 12. 

Na zakończenie: azetka radjowa. 
22,30—23,30. Transmisja muzyki tane- 

cznej, 

  

  

    

  
  

  

  

    
  

      

          

  

  

Mord rabunkowy pod Cejk niami w Święciańskiem, 
Onegdej o god». 2230 w miasteczku kratny sposób. 

Mielegiany pow. Swięciańskiego dokona- Dotychczas, dochodzenie policyjne 
nie dałe dod:tnich wyników. 

Napadu dokonano w odległości trzy- 
stu metrów od posterunku policji co 
świadczy o pewności siebie bandytów o- 
toe p) o z terenem i warunkani lokal- 

nemi. Powiat Swięciański pod w:ględem 
złego stanu bezpieczeństwa pobił ostat- 
nio rekord. 

Tym razem ofiar: esvjących oddawne, 
a alescowiia = stała się ro 

Bandyci po ateroryzowanin malžon- 
ków przeprowadzili rewizję przyczem 

Gindelowa została zamordowana w o- 

WÓRRERUIK KOREUKOWYTECZ YET | TDI S IM E AN EŲ 

GIEŁDA WIŁEŃSKA. - Ofiary. 
Wilno, dnia 16 gradnia 1927 r. — Zamiast wiefica na gr6b 6. p. Sioni 

Złoto. Wiek edi ek © Mob 
Ruble 4,71*/4 471 т z : Dzieciątka Jezus (5S. Szarytek) 25 zł. 

Papiery państwowe. Najlepsze w świecie Śniegowce 
Dsiarówka 5 dol. 65,— 

Szwedzkie „Tr. e-Torn * 
Listy zastawne. w wielkim wyborze u Ch. Dincesa 

Wii. B. Ziemsk. zł. 100 61,50 61,20 - ml. Wielka 15. 

  

  
    

  

  

  
  

  

    

    

    

    

  

  

      

    

  

  
  

  

  

        

> 3 0. dać Z ac 
poz zęn 13% iLeip па loki i fale «ldeal», 

RADJOZDRADA. Ę O Mieszkanie Antyki | HERBY a Eli ksir „twala onduiację, skręca 
; пдиіуп Ё:гс'.'п‘_!…і" Žas o 5 pok. z kuchnią Sz. BOŁTUPSKI | pOLSKIE, gotowe D, ZELDOWIG2 piękną i puszystą, mię” niazczy. włosów. › 

; do wynajęcia, uitoa nic”ne poleca do wynajęcia, _ Wileńska 3,tel. 11—18] ną onyksie, krwa. || chor. weneryczne, | © Cena za flakon zł. 7 wraz z prze- 
Wieika Nr. 66. F. GIESAJTIS | Wiłkomierska Nr 11. Kupno i  sprzedaž | wniku i t. p. od || syfilis, narządów | © syłką Zagran czne najnowsze aparaty 

Mickiewieza 37. = meble stylowe, bronzy, | 45 zł, se złotym moczowych ręczne do samomasażu twarzy i całe- 
- CZAR. porcelany, obrazy, bi“ | pieršc, od 85 zł. || od 9-1, od 5-8 w, go ciała. Żądajcie prospektów. Konto 

e" Olo Oncze fi M { ny narczz "SEM and m 0 ies p ы Kobieta-Lekarz Šarvas oi, Gaška. Ei m: 
AN I | onogramy! jęciu pa a) wy e R Ё 

„| Faksimiie złote i|| Korona syła za zaliczeniem Drzeldowiczoca 
; CYIRY koncertowe i idni , klep Jubilerski 

i skrzypce do sprze. | ; ada idos różne zapachy |ILECZNICZE | (PRECIOSA: || KOBIECE. WFNE. oC MBLER Lekare Dentysta 
dania. Ul. Mickiewicza i Warszawa RYCZSENARZĄ.| A. CY. R, Gordonowa gznia. UL Mickiewicza | nywaje pracownia || Guerielna, A ao | ÓW MÓCzOW: | choroby skórne, >“ „ m. 4 (go —8). | "ybllersko — polecają Marszzłzowska 106 || DOW M W: Y SKÓTNE, zamkowa 20, tel, 10.80 

; grawerska Houb gant B-cia Gołębiowscey 71171 | od 12-2 i od 4-6 « | weneryczne i mo» zyjmuje: 
Ч W. Mączyńskiego : ul. Trocka 3. Tel. 157.2 „3 pokojowe | mi „Miekiewi:za 24 czopłciowe. Elektrote „4 M z 

: upi futro iO. Węcewicza Coty, 1 mieszkanie tei. 271. |rapja, słońce górskie, W Zdr 56, 

nw Kupię i Ewa kasetki ЧЕИ na. Antokolu wynsjnę. VAC KTT Tałarskiej 0—2 7 Ч, p. ‚ męskie używane. Zło” zzz azdk Qierty w Administr. atarskiej 15 -8. Lekarz-Dentysta \ tzėnia do aria 19XII| Wy | N Ą gw azdkowe, SZLEJA  Siowa sub. W.T. Dr POPILSKI W. Z. P 43. MARYA 
r. u NA m ннн 

xi. Wiłkomierska Nr I. | wódki i ;koniakt wieki wykór |ANGIELSKA a skory skóre KOBIETA LEKARZ (żyńska-Smolsk płód. kijcit. y jednego konia msło POSZUKUJĘ i weneryczne. Dr Janina“ Ūžyūska-Šmolska 
szych poleca kosmetyków  |używana do sprzeda- „osady inkasenta, *zzyimuje od godz. 10 Piot 3 Choroby jamy ustnej. 

PERFUMY J. Fauryłkiewicz || po niskich cenach |nia, Garbarska 3 m. 12 Sk K niekis, had go La od 51 BB otrowicz- Pioabowinie 1 eat) 

— Znowu nie byłeś u mas wczotej, na wagę Honbiganta,L Miekievicza 33. || poleca polski sitai | mmummumsanunausmss ais cia 4000 sł, clėrt: Žamatas) WZp is JUTCZENKOWA wanie zębów bez bólu. 
Jędrusiu. Kochasz inrą? й Coty yi Mars A 2 apteczny „IĮ vod «91» Orzeszkowa 9 й =. ordynetor Szpitala k we i złote 

— A takl Kocham ultradynę <Alkos > firm polec: _ Meble plecione! Piece żelazne DrH wicz. korony. Sztuczne zęby. 
Wileńskiej Pomocy Szkolnej. Tatuś nabył | Apteczny Skład tanio i solidnie wyko | E KudrewicZa ||| szamotowe ; ANUSOWiCZ Choroby skórne | we. Wojskowym, urzędaj, tam aparat Mówię ci, саоко! Adres Kazimierzu nuje znana pracownia | ®° i nafi Mł OGAFNIĘ Ordynator Szpitala „ neryczne kobiece. kom i uczącym się 
Wileńska 38- az m ETZ szykarska Franciszka 1 S-ka. WY” czeską Wichterje 18“ Sawicz, choroby Przyjmuje od 4—6 pp zniżka. Ofiarna 4 mi. 5 
—————— Grutewskiego Iwanowskiėgo ŁYŻWY polece Sh tanio sprze- Skórne 1 weneryczne. rzecze 5, m. 2, Przyjmuje: od 8 — 12 

$ Wróżka Chi ul. Wielka 25, Wielka Nr 7 UL. Miokiewicza 26. ||| S. H. Kulesza, : ||dam, Fr. Janciuko: Leczenie Świstłem W.Z P. iod 4 — 7 
` ”ППЁ różka Ghir omanika odpo. daw iej Kijowska Te. 7 — 10 sklep towarów że "wicz, Wilno,  Sollux i Lampa Bacha BĘ SOlS00 Wydz. Zdr, Nr 3 

Рестенераыененущиио | Комма! „н ет ое || оаной ойй б YE gi BB MOS o mi it, >rzyįmuje 1 " & | - 6а . yczne, — тос:о Ы 6 ZPLĘREYWE; | Scar (WĘGIE | zu RO |waĘEE Bł izttaci (AR naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- więtszego _ majątku | | materjaly budow- | POdz6, Tłumaczeń 1 Nr. 3. RAMOFONY, Doktór Medycyny Wileńska 7, tel. 1067 
mie ma prawo na schody. zgodzi się na wyjazd.| jane wnajlepszych | „„Ртернуюаа — > 0 i G patefony nowe ŁUKIEWIĆ Kęstowiczowa 

O. Paszkiewicz, gatunkach po ‘сё- «REKORD» przy uł. Młode modele. Wielki choroby weneryczne —— M1 Orzeszkowej Nr 3 
MÓD : Wiino, Kalwarja. | nach konkurencyj. |3 Maja 1 załatwia wybór płyt krajowych : : i (róg Mickiewicza) 

naturainy | imne towary po iš 1 szybko akuratnie, ceny solidne małżeństwo ; zagranicznych. atū- skórne i płciowe rZ8- entyści. przyjmuje od g, 10—2 
cenach umiarkowanych poleca sklep ET £' DA OWSKI konkurencyjne. Dia posykaje mieszkania jogi wysyłamy darmo „Ls - -— 2 1 
towarów spożywczych, wyrobów ty- A. Mickiewicza 34 biednych bezpłatnie 2—3 pokoje z kachnią po nadesłaciu znaczka dedkich i, gryf. 4>T Lekarz-Den —W.Z.P. Nr 53. 
toniowych. galanteryjnych | zospodzr. MIÓOd 1 МэК| - те: мэ lo opa zenizodami Czynsa pocztowego «Polska ' ANNA KISIER- PU cy | 
cz6-kuehena ch |. St. URBANOWICZ | niedrogo polecają lep „Okazja“ ewa” do” zdniafow.. got, Warszawa, Andrzejkowiczowa | AKUSZERKI. Wilno, ul. Popowska 14 (Zarzecze), Dar osios, Znany stroiciel wWiino, ul. ów. Jańske © <Słowa» pod T. D, Е Dr K Sokołowski choroby* zębów, plom- — ‚ Тгоска 3 Tel, 75  Fortepjanów Kupno i SRSGdRJE::: owiany dodanej * ЬоппГе z usuwanie Akuszerka 

Institut de Beautė NTT _ Pro przyj: RSE, WANY JEDYNE CARA f weneryczne,  |ch bez bóln. Poroele W. Smiałowska 
(Kev Paris) @ Biuro Podań muje strojenie, repe- wk gmbaróo” ; najtafisze Polskie MŁODY — m.wiieńska 30 m. 14. wkłydy o głomby przyjmuje od godz, 9 

Miokiewic 2. 1, tel. 657. Tiomaczeń racje 1 odnowienia meczy, Szacunek rze. ródło przędzy wełnią- przyjmuje: zęby, złote korony. 49 19. Mickiewicza за 37, m, 1, tel. 657. e: ań  foriepjanów, piąnin i ro ZE mej, bawełniinej, i BULDOG od g.9 — 12r. R RY 46 m, 6. 
вн Leczzple wagonie. Flet. | © <Adminisrator folarmanji" i! mych pó "pymietionych ledwnbnej, poleci '40 Stopema 3, m.16. |od Ę. 5 — 7 wieca Peja m.12 | w _2.P. Nr'63 

e ery. s "TER FE К е —————— 

tryzacja. Przyjmuje od 9-2 Popol: ul. Wielka 56. Linas, rzeczy wyjeżdzam ai Wedi 1 Ko biski“ E 23 i pół. AKUSZERKA 
rowincję. ię o . "Z. P. 56. BS ul Portowa Nr 14. żaojądamiać lisiownie _ „detalicznie, LEKARZE. |ode. 3 m. 30—m.30 Ucrącym się znika, OKUSZKO 

ORTEPIAN asa EN: m Ceny tebryczae, mmm | "radni, ZAWOR 91, pwabóła | wszodii 
F mały w dobrym Okaz, do sprzedania szybko i tanio: | MEBLE Wilno, Wileńsza 22 DOKTOR B yna 3 „m, 24 VI 192 r. przyjęcia chorych, 

stanie, okazyjnie PI EC ** węgiel ©$Ypodania w spra- najtaniej 0 l N L bs $ ы : r 160, ostowa 23 m. 6, 
do sprzedania bardzo Idrzewo cŻ wach sądowych, įrodė: Vatricė“ L. Ginsberg + | Lekarz-Dentysta W. Z. P. 24, 
tanio, Zawalna 28 m. Siete, gaidas So podikowich, ser. | nabyć można || se, vėlu: koniai OBIADY shoroby _ weneryczne, Dr Suszyński | FRYDMAN ——nuszinn=— 

ORTHPIANIII cent, w obwodzie czek _dłsgotermi w firm krajowych "1 || # 3 ава 1 sł. 50 gr: | gp, oz i? wiicacbe: Pec. Choroby wode. . Zawalna 24 m, 6. Marja Brzezina 
E gablnetowy oka- 195 centym., wysoki, < nowych w Bankach| Damu Hendlow RRSCh OSR = w_ Restauracji tefon 567 ' tea "= po Przy gabinecie spe- L 

zylnie niedrogo za 40 zł. Portowa 14, CQZiemskim i Gosp. * (28) zy: <KRISTAŻ» | przyjmuje od 8 o 1 z На celne leboratorjam przyjmują: _ 
do sprzedania, „ m. 7, g.4—6. BÓR Wz H. Sikorski $-ka|| Psa Mic:iewicza 4, lod 44008, od 0 W 1 7, a YZ a wasiak 

ul. Zawalna 43 m. 28. sočzaju Imšormacic M'ckiewicsa 4. smaczne, zdrowe - ul. Mickiewicza 30 žmo 4. 6 BEZPLATNIE | ul. Zawalaa 30 | i TANIE, W.Z.P, 1 lodfdoT wim N; 300
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najroz* 

OKULARY maitszych 

д gdzie to ntyć? 
tylko w składzie fabryeznym 

99 Optyk Rubin = 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r) 

DZIŚ SKLEP OTWARTY. 

UE | | 

(o kupićm Gwinzdkę: 
OCZYWIŚCIE TYLKO 

WYROBY 

Fzcr-a > main 

LORNETKI TEATRALNE i POLOWE 

MIKROSKOPY i LUPY 

OPRAWACHze J 
ultrasin 

  

GQęglel górnosiyshi 
z plerwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

„T a E ge Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

ima „Tadeusz Kowalski i Trylski! 
Mickiewicza 32. 

Ё   CENY NAJNIŻSZE. HURT i DETA     
ŁEKARZE ZALECAJĄ 

ZNANY ESTOŃSKI 

Do nabycia w uasiępujących sklepach: ul. 
Nr.Nr. 6, 10, 24; uł. Trocka Nr. 3; ul. W .ieńsza Nr.Nr. 

ul. W. Pohulanka Nr. 1. 

| 

Dziś ostatni dzień! Rekordowa sensacjz! 2 zodniny upojenia zmysłów, Potężny dramat erotyczny 

  

$SJAQUA VITAE 
  

TI teatr „Helios“ Dama bez zaslony“ wielki ka aj ań Hoga: w z ST słodka... 
; m "  okrutaa... kapryśna... przepiękna Venus Euro) 

= ul. Wileńska 38. LIL DAGOVER. Seansy o godz. 4, 68 I 10.15, z PZ & 

"Kino- 1266 © Najnowsza atrakcja filmowa 246 wielki dramat życiowy w 12 akt. w/g słynnej 
Teatr „Polonja в Ž ae sezonu „Cv ganeErja powieści A 1 opiery Pasas ynaei 8 

9 ut A. Mickiewicza 22, 3 W rolach głównych: Liljana Gish, John Gilbert, Rence Adoree i Karol Dane. Orkiestra koncer 
s 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. Początek seansów: o godz, 4, 6, 815, 1020, 

c towa B 

® 
  

Miejski Kinematograf 

Kulturaino-Ošwlatowy 
: Sala Miejska 

(mi, Ostrobramska 5) 

Od dnia 16-go do dnia 20-go grudnia r, b. 
będą wyświetiane filmy: 

twórcy Polskiej muzyki Narodowej. Orkiestra pod 

я 6 nadzwyczej wesoły „Gorączka złota" granej w loci akt 
W roli głównej najgenialniejszy komik świata Charlie-Chaplin. Nad program: «Święto 3go maja 
w Warszawie» w 1 akcie | <Qdsłonięcie pomnika Fr. Chopins> największego muzyka świata, 

dyrekcją Kspeimistrza p. W. Szczepańskiego. 
Ostatni seans o godz. 10. Ceny biletów: perter 80 gr, balkon 40 gr. Początck seansów o godz. 4. 

WW poczekalni koncert radjo. 

  

Nowy Kino-teatr 

Wanda Vista i 
» 

Nieporównane arcydzieło potężnego 
genjusza twórczego D. W, Griffitha 39 

wiane po «Heliosie» i <Polonji> w nss-em kinie. 

  

Wielki wybór 
Obuoii najnowszych fasonów i 

wysortowentgo ZE Sta- 
rych zapasów po bsrdzo niskich 

censch poleca 
P. BIAŁOMIEJSKI. Zamkowa 7 

Ozdoby na cholnkę 
w wielkim wyborze po 

najniższych poleca 

T. Jankowska 
Wileńska 26, 

Hallo!! Radjo!! 
Pateiony, gramofony oraz płyty gram, 

1 patef., jakoteż skrzypce, Dałałajki, 
gitary, mandoliny, lustra, zabawki 
dla dzizci i różne artykuły sportowe 

Maszyny do szycia. 

poleca „UNIWERSAL Wielka 21. 

  

  

  

cenach 

  

  

По о01020 Ке . 
firmy „ELEKTRIT* 

W
T
N
 

P
T
 

     

DH Stanisław     
  

  

Wielki wybór! Dogodne warunki] 

OTRZY- sano. Meble SDIONoGE 
KRZESŁA, ŁÓŻKA i inne ! 

na składzie S RAncelewicza 
  

  

    

      

  

  

    

ny
 

ni
sk
ie
, 

WINA ORYGINALNE! 

Francuskie 
Węgierskie 
Włoskie 
H szpańskie i poriugalskie 
Miody stare 
Wina owscowe 
Keniaki 
Likiery 
Wódki krajowe i zagr 

©
©
0
2
 
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
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ŹRÓDŁO PIĘKNOŚC 

|.CAZI 
   

„PSY 

RRH2225005405958060 

< 

d 

AAS 

  

> 

> M 

turalny, oraz lichtarzyki, świeca 

8 = 
Męczennica miłości” grzmat w 12 sktach. 

W rol* gł. u'oczo boski anioł kinematografji LULLJANA GISH, Rzadko się zdarza, by dzieło sztuki 
było peinym wyrszem takiej poezji i piękna, Tyje wzruszeń i namiętneści nie zawiera jeszcze żaden 
film. Uwaga: Powladamismy Sz. Publiczność iż wszystkie nejlepsze i znany sziagiery będą wzna 

Aparaty detektorowe i lampowe (do 8 lamp) o niezwykle dale- 
kim zatięgu i czystej, przyjetonej audycji, wyróżnione na wysta- 

wach w Polsce, Francji i Włoszech 

Bardzo dogodne warunki Spłaty. 
Składy wyrobów: Głębekie—Zamkowa 29, Lida—Suwalska 65, Baranowicze 

—Szeptyckiego 33, Nowogródek—Korelicka 4, Wołkowysk—Zamtowa 9. 

Ando Asi šis Au duda Laida Ana Uikiai 

Najtańsze źródło zakupu! 

Wilno, Mickiewicza 23 

Poleca na Święta w największym wyborze i pierwszarzęduej 
jakości po cenach najaiższych 

oraz prawdziwa Starka litewska —oraz wszelkiego rodzaju konserwy 

CHLEB KURACYJNY „PAIN DELICE'* 
Dostawa da domów gratis. — Przy większych zakupach rabzę 

P 00060.0 00600000 ‹ › 

METAMORPHOSA 

{ 
3 
3 
3 

„Radjo-aparat 
Two Radjotechn' czne 

w Wiłnie, Wileńska 24, tel. 10-38 

99 | 
Е
Е
Е
 

BANEL i S=ka 
Telefon 849. 

Z działu gastronomicznego 
Owoce swieże i suszone 
Orzechy 
M'gdały 
Cukry 
Biszkopty 
Pierniki 

i Kawa Brazylja stałe świeża 
i Herbata Monnt Ewerest 
i niszrównanej dcbroci 

S:ry krsjowe i zagran, 
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" ЧАЧА ОА МАРЕ ЧЧ ЧАИ ЧОО ЧУЕ ЧУЕ 
Najlepszy, bo kulturalny, modny, tani podarunek 

  

Na $olęta 
wych i zagranicznych firm, Ko- 
niaki, likiery, miody staropolskie 
oraz wódki gatunkowe w wiele 
kim wyborze, a także wszelkie 
przedświąteczne towary kołonjał- 
no-spużywcze po cenach zni- 

žonych, 
Wielki transport jabiek wyboro- 
wych, kile 50 gr. Sprzedaż   

    
      
   

    

Na nadchodzące święta 

w znanym Magazynie ostatnich 

Wilro, Wileńska 15. 

galanterję, bieliznę i trykotažt. 

rencyjne. 

® m 

dostawą i ułożeniem do 

Mickiewicza 27. 

Usuwanie zmarszczek. 

Mickiewicza 1, m: 8 wejście z placu Ka: 

Na Guriazdk e!!! 

| termosy, latarki kieszonkowe, 

Poleca: Sklep tówarów 2!la'- 

Baczność! Z powodu likwidacji 

igramofonów. Ceny niżej fabrycz- 

mebli 
ul. Niemiecka 20. 

i karnawał 

Najnowsze modele sukieniii, 

nowości 

„Elegant“ 
9) 

poleca sę w dużym 
wyborze: 

Suknie welniane od 15 zł. 

Tanie źródło. — C:ny konku: 

Węglel wzłącznie górnośląski z 

or. Witold 7 c у 
„WegloboI“cnylewaki — Эка 
Dosiawa uatychmiastowa w dowo- 

nych ilościach. 

Z. Zdzienick ej 
Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu: 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna, Usuwanie podbródka. 

tedr. W.Z.P, Nr 1, Wilno „dn. 30 I r. 1926 

Najgraktyczaejsze podarunki: 
Łyżwy, samowary, umywainie, 

uakzycia stołowa i wiele innych 
podarunków świątecznych 

nych i naczyń gospodarskich 

S. H. Kulesza ul, Zamkowa Nr 3. 

) wszystkich instrumentów muzycznych 

nych. Wielka 14, przy  biblioteca 
A. G. Syrkina. 

  

W wielkim wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja „-to Jafiska 1.       
———————— 

Q, W szybkim tempie zbliżają się Święta, / 
› trzeba "01 NČE i 

o CHO CE 
najtaniej i w wielkim wyborze zao- | 

® patrzyć się można w znanej firmie © 
® «RENOMA» Wileńska 36 gdzie przy 

wyrobach tytuniowych i materjałów 
piśmiennych został otwarty specjalny 
dział ZABAW EK 1 upiększeń $ 

choinkowych. 

    

  

   * 

PETERS SP SIT EOT EZR A OCZOWOALKEEZ KOZAK 0 SC sma | 

DLA CIERPIĄCYCH na ŻOŁĄDEK i ZAPARCIE STOLCA 
CHLEB „PAIN NORMAL 

Wielka N:.Nr. 18 23, 25, 47; ul. Zemkowa Nr. 22; ui. Niemiecka 
ul, Mick ewicza Nr.Nr- 10, 20, 25; 
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hurtowa i detaliczne, Poleca 

HURTOWNIA KRESOWA 
i ul. Wileńska 16. 

  

D0M 
Huntlody 

Aby dać możność tani. 

na Gwiazdkę *3 
Poltczmy w begatym 

Uwaga 

7, 22, 33; 
W Z. P. 167. 

W. Janko 
Wilno, uł. Wieika Nr. 42, Telefon 1200. 

UDZIELAMY 
NA WSZYSTKIĘ 

  

m 

+ я 
Ne " 

r « : a a święta 2; 
Mak, tmąka, migdały, orzechy, kompoty, figi, pierniki, mód naż ® 

ki i ognie choinkowe, poleca = 
6 : : D HP. „Ś WIT Wilno, ul. Wileńska! 23, tel. 8—95, 3 400320005000030000090090400000400 UUUDUDOWUUUZUDUNUDUWNOWUNEE 

Wina u jlepszych W + l ea - gatunków krajo- ky wą || Węgiel 5: 
w zamkniętych plombowanych wozach 

Ceny najniższe. 
M. l 0 U | Į Jagieloūska 3 m. 6, 

tel. 811. 

i t e wytwornia ь 
wianków metalowych 

‚ „FENIKS* : $ 
wykonanie artystyczne tańsze | 

| „6 40 proc. od importowanych. £ 
Przy zakładzie pogrzebowym $ 

] Bčiko, nl. Królewska 5 | 

WS 
ego KUBNA podarków 

WARY 

wyborze 

  

     

   

  

Kiek) 
rabat od 5 do 20%. 

DAMSKIE: Palta, suknie, szlafroki, b'eliznę, pończochy, torzbki. Śniegewee etc. 
MĘSKIE: Krawaty, Koszule, Skarpetki, Pyjamas. Pullowery i kamizelki, Kapelusze, Kaszte eic. 

Wykwintne obuwie fabryk «CEDA>, +SŁOŃ», «MARKO», <BUFALLO»i innych: 
Stowarzyszeniom i instytucjom, posiadają- 
cym z firmą umowy na sprzedaż ratową 

Dziś kiep otwarty. 
NA RATY. 

  

UWA KSIĄŻK 
pod tytułem 

„Zwierciadło Nocy” 
K.IŁŁAKOWICZÓWNY 
OEZZZEE OREROWEREACAIA 

wodą życia, nazywali — jakżeż 

błędnie — przodkowie nasi go- 

rzałkę. Prawdziwie życiodajną 

wodą jest dla swego aromatu, 

działania orzeźwiającego i mocy 

woda kolońska 

poczwórna 

   

POEDUCECCMUCZ (a
 

Že złotą 

  

etykierą 

Na nadchodzące Święta 

poleczmy Wielki wybór towarów 

krajowych i zagranicznych 

  

Perfumeryjnych 
Kosmetycznych 

Galanteryjnych 

Przedmioty gospodarstwa dercuwega 

Ceny umiarkowane. 

sa 

T-00 I. B. SEGALL .. 
e 1) ul. Trocka 7, tel. 542 

Sklepy detaliczne; 2) ul. Zamkowa 28, tel. 1023 
3) ul. Mickiewicza 5, tel. 873 
4) róg Rudnickiej—Zawalnej 

Nr. 20—52 tel. 612. 

Dz'ś sklepy otwarte. 

Welka 47, L. Załkind 4545 
Wielka przedświąteczna wyprzedaż, 

Najtańsze źródło kupna: 

Obuwie „Ceda”, „Bufallo*, 
Kalosze Szwedzkie i Ryskie, 

Bielizna, Trvkołaże, Pończochy „Alfcaska”, Firanki, 
Dywany, Obrusy, Płótno, Modepolamy, Jedwabir, 

D7iŚ SKLEP OTWARTY, 

PIANINO 
Kupię lab FORTEPIAN 

C:łą należność zapłacę gatówką. Oferty z wskaza» 
niem ceny i firmy instrumentu adresować: ulica 

Mickiewicza 15 m. 18 dla B. K 
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Cenv stale 

    

    

        

          

    

    

  

Czas najwyższy dawać oploszenia šwigteczne, 
Og łcszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednichwy- 

dawnictwach umieszczone mogą przynieść ogłsszającym ko- 
rzyści Z ogłoszeniami należy zwrącać się bezwarunkowo do 
ludzi fachowych w tym zawodzie. 

WILNO, 
Biuro Reklamowe St Grabowskiego Garbarska 1, tel.82 

Pod k.erownictwem sił wykwalifikowanych, 
Poleca swejs usługi. 

Warunki bsrdya drzodne, Wykonanie rol'dne. 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe I używrne sprzedają i wynajmuję 

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

  

  

  

Prezentów gwiazdkowych 
dla dzieci i dorosłych nie kupujcie zanim zwiedzicie firmy: 

—— «SALVE» | | «aPOLFOT»— - 
Mickiewicza 29 Mickiewicza 23, 

posiadające w wielkim wyborze: 
Ozdoby choinkowe, Gry towarz Lalki, Zabawki, Album, 

do poczt, poezji i fotografji, Książki dziec., farbki, obrazki, 
artykuły piśmienne I biurowe, Fajki, papierośnice, cygar- 
niczki, portiele, portmonetki, pugilaresy, Aparaty fotogra- 
ficzne, Klisze, papiery i tllmy wszechświatowo znanej firmy 
<llfort» w Londy :« i ionych fabryk, Artykuły do _ bro- 
mcleju, carbro-proces" i pigmentu. | | CENY NISKIE. | |   

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki <Konrad Jarnusz 
kiewicz 1 5-ka> T-wo Akc. w Warszawie. 
Meble gięte fabr. <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szaty, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

POLECA 

DH. F, Mieszkowski 
Wilno, uf. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 

Tet. 2-99, 

Na prowincję wysyłamy towary za zali- 
czeniem.   
  

MASŁO deserowe kilo 8.60, SEK z m- 
Raków w. p Zdziechowskiego kilo 4.40 

poleca J. ZWIEDRYŃSKI. 
Wileńska 28, tel. 12—24, 

  

i (intelig) 5 osób 
Rodzina (5 1918 
i 10) w ostatecznej nędzy, bez - ka- 
wałka chieba, niemejąca nic do sprze- 
dania, uprasza o jakąkolwiek pracę 
chcóby za cenę wyżycia. Dia ojca 1 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umyslowa jok ciężka), córka ekspe- 
djentka (przyjmie z matsą posług), 
Chętni na wyjazd ułatwiony, Wilno, 
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13. 
  

  
Wydawca Stanisław Maskiawicz Redaktor w z Czesław Karwowski Drukarnia «Wydawaictwe Wileńskie» Kwaszeina 2354; 
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7 wielkości ilakonów, i gatunek — najlepszy 
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