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P, K. 9. Air 8258. 

Rewolucyjna technikabolszewików. 
Pod datą 15 lipca b. r. Revue des 

Drux Mendes publikowzła studjum 
anonimevego autora (Trzy Gwiazdki) 
p. t. La Technique Róvelutionnaire du 
B»lchźvigme. Świetny i znany w Świe- 
cie autor kryjący się ped powyższym 
zuskiem spędził z dyktatorem Rosji 
r. 1917 Kiereńskim tę sł.wną moc, 
która widzieła ucieczkę wszechwład- 
nego dyktatora de Finlandji. Techni- 
ka bolszewizmu eksperymentującego 
na żywem ciele Rosji miała w nim 
niocznego świadka. 

® 

Przypatrująz się wielkiej wejnia 
ogół dostrzegał sceny okropności, 
morderstwa i anarchję. Sztaby gene- 
ralne wcjujących armij widziały wy- 
konanie wzgl. upadek planów i ope- 
racyj zgóry przemyślanych. Świat 
przypatruje się już dziesięć lat rewo- 
lucji bolszewickej i dostrzega w tym 
najstraszliwszym przewrocie jaki zma- 
ja dzieje tylko elementa  przereźliwej 
anarchji. Nie dostrzega cechy  kapi- 
talnej bo Iszewizmu wyróżniejącej go 
cd wsze ich dotyezasowych rėvos 
lucyj. Nie dostrzega eksperymentalnej 
ściśle naukowej metody, którą wy: 

_ kształcił bolszewizm na owem olbrzy- 
miem polu dośaiadczalnem jakiem 
dla f lozef i rewoluc:jnej stać się mia« 
ła Rosja. V Kongres III. Międzyna: 
rodówki z sierpnia 1924 w swoich 
uchwałach wytyczył ostatecznie zasa» 
w, naukrwej organizacji rewolucyjre', Ś. 

y tyczył je pod wpływem fiaska ja- 
kiego w latach 1917—1924 doznała 
akcja komunistyczna poza Rosją. W 
r. 1917 Lenin po zwycięstwie rews* 
lucji w Rosji sądził, że przykład ro- 
syjski wystarczy dla proletarjatów za- 

odnich I że niezliczcne armie zmę- 
czone wejną spontanicznie pójdą śla- 
dami armji rosyjskiej w zrzucaniu do- 
tychczasowych rządów burżuazyjnych. 
Nadzieja ta nie ziściła się, W cągu 
następnych lut próby wywołania nie 
dojrzał j] Szcze rewolucji, nawet dość | 
wierna kopja rewolucji rosyjskiej ja- 
ką była próba Beli Kuhna na Wę- 
grzech, wszystkie upadły, Proletarjaty 
znużone długą wojną, okazały się 
niezdolne do spontanicznego naśla- 
downictwa bolszewickiego ideału, nie- 
adeine do jego r:alizacji, a nawet prze- 
ciwne akcji zewnętrznej pragnącej ich 
uszczęśliwienia. Od. fiaska « fenzywv 
bolszev ickieį na Polskę w r. 1920 
doktryna rowolucyjna bolszewizmu po- 
stawiła tezę: akcja zdobycia władzy 
należy wyłącznie do preletarjatu każ. 
dego poszczególnego kraju w godzinie, 
w której stane :ię to możliwością. 
Ponadto każda próba rewolucji przed- 
wczesna t. zm. przechodząca w stan 
wykonania bez poprzedniej do Ostat- 
mich szezególów wypracowanej fazy 
przygotowawczej jest zawsze godna 
polgpienia. O Gžiia ostateczną wy- 
graną zamiast ją przyśpieszyć. Dak- 
tryna ta narzuca Się strategii wojen- 
nej. Pewność wygranej na polu bit- 
wy jest zawsze wypadkową do szcze” 
gółów wypracewantj fazy przygoto” 
wawczej t(. zn. wyszkolenia oddzla 
łów i racjonalnego ich rozmieszcze- 

rodzafu, zhierarchizowanejjj na wzór 
wojskowy. 

* 

Armja nie składa się z pewnej 
ilości rozprószonych garni- 
zonów. Trzeba celowego rozmiesz- 
czenia w planowtj proporcji różnych 
oddziałów. Podobnie armji komunie 
stycznej nie stanowią grupy w przy- 
padkowej pozycji Wecle zasad skry* 
sializzwanych przez V Kongres lil 
Międzynarodówki, naieży zająć miej- 
Sca, czyli stosować „truff* w porząd- 
ku kolejnym. Przedewszystk' "m pocz- 
ty, tel fony, telegrafy. (P.T.T). Gaz, 
elektryka, woda. Drukarnie. 

Instrukcje inna o ils chodzi © 
akcję w armji, © akcję w marynarce. 
lone dla akcji na wsi. Nie tyle o licz- 
bą c'łonków  rekrutowanych chodzi, 
ile o ich organizację militarną, bez- 
względnie hierarch'czną. Akcja rewo- 
lucyjna jest świadomie pojęta |ako 
akcja działającej mniejszości, którą 
naprzeciw siebie posiada dwóch przę- 
ciwn'ków: rząd kapitalistyczny i Dez- 
kształną masę „ludu”; masę komy- 
nizmowi wrogą, albo tylko masę 
passywną. Lenin określał na 500 ty- 
sięcy ludzi, jako maximum, liczbę ke- 
munistėw potrzebnych do ujarzmi.ria 
jmser,um rosyjski+go liczącego ponad 
120 miłjonów. W chwili zamachu 
bolszewickiego w r. 1917 nie posia- 
dał jeszcze w Rosji tych 500 tysięcy. 
wiadomych bojowników komunizmu 

liczył Lenm wówczas tylko na kilka 
tysięcy. Fkwi tu punkt niesłychanie 
charzkterystyczny. W przeciwieństwie 
da systemów parlamentarbych rządów 
burżuazyjnych operujących fikcją rzą- 
dów większości narodu, chodzi o 
formalną ol garchję. "Taka tylko ko- 
niec z końców w rzeczywistości rzą: 
dzi. Poco bawić się w iikcje. Ol'gar- 
chja kwalif kowana i specjalizowana, 
sui generis elita ludzkości. 

Wedle zasad wiedzy rewolucyjnej, 
faza egzekucji przedstawia wypadko- 
wą poprzedniege przygotowania; z 
chwilą wybuchu cała technika egze- 
kutyjna streszcza się w dwu słowach: 
stan cblężenia. Świadkom rewolucji 
rosyj-kiej dobrze znany przedstawimy 
obraz. Światła zgasły. Tel:fon nie 
furkcjenuje. Dzienniki nie wychodzą. 
Pierwsze rewizje i aresztowania. Da- 
kret cgłaszający stan wcjenny i sto- 
sowanie kary śmierci w drodze do- 
r.źiej. Gizie uciekać? „Tam“... meie 
być gorzej Nikt nic nie wie Jeden to z 
rysów genjalnych techniki bolszewie- 
kiej, odkrycie znaczenia drukarni w 
chwili paniki, Tak w Petersburgu, jak 
w Budapeszcie za B:li Kuhna wal. 
czono O mie z zacętością niesly- 
chaną, 

System obmyślony dla walki z 
istniejącą władzą opiera sią na 
niesłychanie głębokiem spo- 
strzeżeniu. Rządy współczesnych 
państw  burżuazyjnych są eentra- 
listyczne. W  €EpOre potężnych 
rządców prowincjonalnych, w epoce 

W spizeaRa; delnioAcj „UR pojEŃYŃUREgO п-ти 20 gresy. 

nia ma placu bcju. Aby rewolucja decentralizacji, tyle trzeba było rewo- 

OniaiR pozztowa widzzsycna rytzanłiem. 
Redaksia rakopieów wieramówionych nie reraag. 

RAL KGRERCERY ZA 

Rokowania polsko liteoshie. 
Dynaburg, Ryga, Tallin albo Rzym. 

WARSZAWA, 17XII. :żel.wł Słowa) Jak się dowiadujemy roko: 
wania litewsko-polskie rozpoczną się w połowie styc'nia przyszte- 
go roku D t chczas jeszcze nie osiągnęo poro umenia, gdzie 
się one odbędą Wysuwane rą aast:puące miasta jaco mejs e 
spotkana Dyneburg, Ryga, Tallin, a nawet Rzym. Wybór tego 
ostatniego mast: wskazywałby, że rokowania odbywałyby się pod 
auspicjami Wat, kana. 

Kriev ns--premjerem Łotwy? › 
RYGA 19 Xii PAT Rokovania w sprawe utwórzena nowej 

koalic: rzą O+€j bez udziału socjal stów trw.ją w dałszym cąga. 
Przewódcy pr-wicy wyr+2-ją są O dotychcz sowym p:zeb egu n.r d 
optym st,c:nie. J ko k ndyd-t na premjera wym eniony est Ad-m 
Krevins, b;ly m.niater pracy, Członek partji radykalno-demo- 
kratycznej. 

Referetidumi na Lotwie, 
RYGA 19 XII. PAT. W ciągu soboty i niedzieli odbywało się na Łotwie 

referendum w sprawie wniosku o uchylenie nowej ustawy © obywatelstwie 
nazywanej przez przeciwników ustawą żydowsią. W Rydze oddann ogółem 
43556 głosów, a w 5 miastach prow ncjonainych 15.477 głosów. Z innych okrę- 
gów dotychczas wiadomości nie nadeszły. Stronnictwa lewicowe oraz mniej- 
szości narcdowe rzuciły hasło © wstrzymanie się od głosowania. 

REEEIEGÓRECA 

Traktat francuskoramerykański 
PARYŻ 19—X!! Pat. „New Vark Herald“ domosi z Waszyngtenu, 

że sekretarz stanu Kellog złożył ambasadorowi Francji w Stanach Zjedn. 
C!audelowi wstępny prejekt traktatu francusko-amerykzńskiego, wyklu- 
czejącego uciekania sią w stosunkach pomiędzy Francją i Stanami Zjedn. 
do sił! orężnej. 

Dalsza konsolidacja żywiołów zachowawczych 
WARSZA YA, (tel wł Słowa) Pomiędzy Komitetem Zachowawzym, 

Radą Naczełną Organizacyj Zsiemiańskich 2 Przemysłowcami doszło de 
całkowitego uzgodnienia poglądów na wybory. Ugrupowania | zreda- 
gowały izprzystąpiły do podpisania wspólni odezwy wyborczej. 

Ferment -w Wyzwoleniu 
WARSZAWA, 17 XII (żel wł. Słowa) Na te stosunku «Wyzwolenia» 

do Rzącu Marszałka Piłsuoski+go w stronnictwie tem stają coraz bardziej 
licezne daleko idące f:rmenty. Charakterystycznym tego przejawem jest jak 
się dowiadujemy oddanie pod sąd pariyjny posła Rudzińskiego b. preze- 
sa Wyzwolenia za umieszczenie artykułu w Głosie Prawdy. 

Zacisze na froncie wyborczym. 
WARSZAWA, 19 XIl. (żei. wł Słowa) W ruchu przedwyborczym 

panuje spokój. Powodem tego są zbliżające sią Świ ta. Wszystkie narady 
prywatne jakie dotychcz.s sę odbywały na temat przygotowania wyborów, 
organizacji bloków i t. p. ucichłv a włeściwe prace przedwyborcze roz. 
poczną się dopiero po Nowym Roku. Jedynie dzisiaj można zanotować 
pogłoski że Eadecja zamieściła na pierwszym miejscu swej llsty w War- 
szawie b. marszałka Sznału Trąmpczyńskiego a na Hście krakowskiej gen. 
FH.llera. 

5 PCA s 

Endeckie „Słowo Polskie" przeszło w ręce 
konserwatystów, 

WARSZAWA, 17. XIi. (żel. wł. Słowa). Nelada sensację w kołach 
politycznych i dziennikarskich wyw.łała wiadomość, że istniejące od 50 
lat we Lwowie „Slowo Polskie* jedyny organ endecji w całej Małopolsce 
Wschrdniej został sprzedany grupie konserwatystów z hr. D jeduszyckim 
i hr. Goluchowskim na czels. W ten a endecja pozostała bez swego 
Organu. Należy zaznaczyć, że «Słowo Pclskie» cieszyła się znaczną popu- 
larnością na terenie Małopolski Wschodniej. | 

Próby montowania dawnej 8-ki. 
WARSZAWA, 19X1, (żel wł. Słowa). Dowiadujemy się że w rad- 

chodzący czwartek odbędzie się w Warszawie zebranie leaderów stronnictw 
tak zw. prawicy pod auspicjami endecji na kiórem rozważana będzie spra- 
wa bloku dawnej 8-ki opartego na basłach listu Pasterskiego. 

ai i S S iai RECZNE 
matury idący de władzy lub też od nisterjalnego, podczas gdy o kilkaset 
władzy, utykał w miejscu, z którego kilometrów naczelne dowództwo, od- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W 

misla szansa trwałości potrzeba jej lucyj ile kraj oddzielnych liczył pro- 
tedy kierownictwa naukowego. Rewe* 
lucja zami:nić się musi w anarchję i 
nie sprosta nigdy swemu zadan u vez 
organizacji wzorowanej ściśle na wiel- 
kich organizacjach wojskowych silnie 

* zhierarch zowanych, zapewniających 
maczelnemu dowództwu niemal aie- 
egraniczoną władzę w chwilach kry- 
tycznych. Kcnsekwentnie cała praca 
Ill Międzynarodówki iść ma w  kie- 
runku zoryanizowania na wzór twoj 

wineyj. Prowincja nietknięta rewolucją 
stawała na czele kontrofenzywy. Obec- 
nie organy podporządkowane władzy 
centralnej stanowią agentury wyko- 
nawcze, 

Niema ważniejszej akcji bez  tele- 
fonu do władz centralnych, Można 
utyć porównania. W. dzisiejszych 
wojennych epancerzonych kolosach 
morskich paca kemenda z įetinego 
miejsca. Mamy centralg elektryczną, 

miał wyjść. 
O ile faza przygotowawcza wyko- 

nała swoje zadanie, władza w pełnej 
fuż rewolucji może nie zdawać sebie 
sprawy z sytuacji. Opanowanie P.T.T. 
uniermożliwia wszelką informacją i 
wszelką akcją, Paradoksalnym na ро- 
zór jest przykład Kiereńskiego, który 
s'edzącww swym pałacu na GO-tczynie 
nie wie, nietylko gdaie znajdują się 
ministrowie i armja, ale co o kilka 

skowy: a) dowództwa każdej z kra- gdzie wystarcza pocisnąć ©dnośny wiorst dalej się dzieje. W sam dzitń 
jowych p.rtyj komunistycznych, b) guzik, aby jak na odgłos jednej kc» rewo!ucji 
oddzizłów t. zw, politycznie eduko- 
wanych człorków partji w każdym z 

krajów: Charakter hierarchizacji na 
wzór wejskowy jest punktera węgiel- 
nym. Niema komunistów poza ko“ 
mum stami II! Międzynarodówki. N.e- 
ma akcji komunistycznej bez sankcii 
naczelnego kierownictwa, Podporząd- ty 
kowanie jest najściślejsze: szef partji 
komunistycznej odnośncgo kraju z 
dnia na dzień usunlętym być może. 
Podobieństwo zachodzi ścisie ze szta- 
bem armji operującej na zajętemm te- 
rytorjum; granice jego swobodnej 
działalności wytknięte są imperatyw- 
„emi dyrektywami naczelnego de- 
wództwa. 

Dyrekcja partji — komunistycznej 
trancuskicj lub, angielskiej posiada 
swobodną inicjatywe li—tylko w gra- 
nieach wytyczonych imperatywem na- 
czelnęgo dowództwa  rezydującego w 
Moskwie. jak nieszczęśliwy lub mie” 
udolny generał, szef odnośnej раг 
może być maiychmiast _ usuniętym, 
V Kongres lil Międzynarodówki" u- 
stali ostatecznie zasady tej żelaznej 

mendy wszystkie działa pancernika 
w jeden jedyny punkt * wyrzuciły 
straszliwą masę pocisku, Potęga to 
niesłychana—ale jeden granat w cen- 
trali, jeden jedyny drut przerwany i 
komiec wszystkiego. Dl:tege w bu: 
dowie obecnych kolosów  pancer- 
jych rektyfikowazo system, wprowz- 

dzono służbę „pomocniczych punk- 
tów komenderujących*; zastosowano 
decentralizację do machiny, 

W rewelucji <osyjskiej i w próbach 
rewolucyj na niej wzorowanych me- 
toda ataku była zawsze ta sama, W 
starych rewolucjach, gdy iłum zaczy- 
nał od wywracania Osób stojących 
na czele, wierne oddziały przycho- 
dziły z pomocą władzy. Rewolucja 
bolszewieka nie zajmuje się osobami, 
przynajmniej z początku. Opanowuje 
pocztę, teltfon, telegraf, drukarnie. 

Władza nie może ani rozkazywać, 
ani zorjentować się. || : 

Akcja rewolucyjūa nie wywraca 
lecz paraliżuje kompletnie władzę. 
Pocztę, tel fon, telegraf zdebyto już 
przez „trufflag* w okresie przygoto- 

XIl Armji rosyjskiej jest w Pskowie. 
Jest tam z całym ogromnym sztabem, 
Oi pan: dni žadneį wiadomeści, tak 
co się įdžieje z rządem, jak 
z głównęm dowództwem rezydującem 
w Stawce. Nadchodzi upragniona depee 
sza, Najzugełniej prawidłowa. Wysłana: 
tego dnia z Petersburga, sd ministra 
wojny, Szyfr sztabu generalnege: 
«jesieśmy przy władzy. Rozkazuję Pae 
Bu znaleść się na stacji z nadejściem 
pociągu Nr... którym przyjadą wioząc 
dla Pana rozkazy. Podpisany: Krylen= 
ko, minister Wojny». Krylenko wczo- 
raiszy pudoflecr. Ale kto może wie- 
dzieć — już po raz dziesiąty zmiana 
ministra wojny. Telefon "do główne: 
ge dowództwa nie furkcjonuje. Co 
io za władza co telegrafuje ze stolicy? 
Opanować pecląg ministerjalny i schwy 
cić... prawdopedobnie uzurpatora? O 
puszezeniu w ruch pociągów i sprowa- 
dzeniu wojska, myśleć nawet mie było 
można. Służba kolejowa oddawna о- 
panowana przez elementa bolszewi- 
zujące odmawia wszelkiej usługi, — 
QO godzinie oznaczonej dowócci XIł, 

Qrganizacji: organizacji wszechświato- wawczym rewolucji. Wystarczy sy- Armii w otoczeniu całego sztabu cze- 
wej, uniwersalnej, jedynej w swoim gnał, aby komunikat jakiejkolwiek kał na stacji w Pskowie pociągu mi- 

bolszewickiej Komendant. 

cięte od świata tongło w milczeniu. 
Autor szkieu cytuje przykład wyjęty z 
rewolucji faszystowskiej, która wale 
cząc z bolszewizmem przyjęła jego 
metodę. Mówi o pamiętnem posis- 
dzeniu rządu ginącego juž, a nie 
zdającego sebie sprawy z całej gro- 

reki który decyduje się wreszcie zade- 
ktetowač stan oblężenia i chećby si- 
łą wstrzymać owe tysięce czarnych koe 
szul co idą wyreźnie na stolicę. Trzeba 
widzi:ć przerażenie rządu Królestwa, 
gdy spostrzega się nagle w niemożności: 
wysłania najprostszego telegramu. Na- 
stępnego dnia rane wchsdzili faszyści 
do stolicy. Okoliczność to od ów- 
czesnego rządu włoskiego niezależna, 
że weszły czarne koszuie a nie czer- 
wene. 

Raz przecięty telefon i głowa pań- 
stwa, rząd cały, w szali ogólnej wy* 
padków stają się zerem. Usadowienie 
się przeciwnika w najżywotniejszych 
punktach organizmu państwowego 
przesądza los partji przed jej rozegra- 
niem. Tę punkta żywotne fo organy 
transmisji rozkazów, poczty, telefony, 
telegrafy. Służba transportowa, pocią- 
gi. Woda, gaz, ziektryka. Opanowa- 
nie tych miejsc pozwała zdławić naj- 
większe miasto w 48 godzin. W 
jakim stopniu, w jakiem stadjum 
opanowania przez sieć  żElaz- 
nej organizacji / mieniącej aig III 
Międzynarodówką | żyją cywilizacje 
parlamentarnej Europ? Bo twórcą 
Nieboskiej w prześwietnej wizji tech 
niki rewolucyjnej przyszłości dostrze- 
gal gingce buržuazje na  szańcach 
starego świąta. , 

Henryk Krasiński. 

cdnoszpałtowy za stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
i zwiatsczajchi oraz Ein LA 0 25 proc drožej. Zagraniczne 

50 proc. drožej. Ogloszenla cytrowe i tabelowe о 25ргос drožej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 

Reprezentacja zietniaństwa Wileńszczyzny 
wobec nadchodzących wyborów. 

W niedzielę dnia 18 grudnia usta- 

Iona została Komisja wyborcza zie* 

miańska dla Wileńszczyzny. W skład 

tej komisji weszły trzy osoby, dwie 

z ramienia Kresowego ziemiańskiego 

kommitetu wyborczego, jedna ze skła- 
du Komitetu Z ichowawczego.  Komi- 

sja tu na terenie trz:ch okręgów wy- 

borczych to jest Wilna, Lidy i Swię- 

cian stanowić będzie władzę wybor- 

czą dla całego zrzeszonego w ziemiań- 

skich organizacjach ziemiaństwa, jak 

również dla nie-ziemiań lecz kenstr- 

watystów należących da Organizacji 

Zachowawczej Pracy, a także dla ta- 

kich, którzy.należą do Chrześci]ańsko- 

Narodowego Stronnictwa, ewentualnie 

stronnictwa Prawicy Narodowej. 

W skład Komisji weszli pp. Zyg- 

munt Bortkiewicz, Stanisław Mackię- 

wicz i Stanisław Wenkowicz—juojor. 

Zorganizowanie tej komisji kładzie 

kres w sposób zupełnie stanowczy 

takim czy ianym spekulacjom wybor- 

czym ma kredyt ziemiaństwa. O:zy- 

wiście wśród ziemiaństwa mogą znaj- 

dywać się jednostki, które zostaly 

wciągnięte do różnych partyj, czasem, 

jak to widzimy z przykładów, do par- 

tyj godzących w interesy większej 

własności, lub nawet wyr:źnie wy” 

wrotowych. O takich jednostkach Ke- 

misja wybercza nie myśli, lecz nie- 

wątpliwie ziemiaństwo jako pojęcie 

ogólne, korporacyjae poruczyło ka- 

misji siebie reprezentował. Dodać tu 

należy, że personalja Komisji zalnicjo- 

wane były przez pp. Eust. ks. Sz- 

piehę, prezesa O. Z. P. P.i członka 

wydz. wyk. Komitetu Zachowawcze- 

go eraz Aateniego hr. Jundziłła, pres 

zesa Kresowego Związku Ziemian В — 

wice-prezesa stronnictwa Chrześcijań- 

sko Narodowego. 

W ten spssób uczynieny został 

poważny krok naprzód, aby też i 
rdziennie polska ludneść kresów u- 

zyskała dla siebie mandaty przy nad- 

chodzących wyborach. W niektórych 

okolicach okręgu wyborczego Swig- 

ciany czy Lida miewątpliwie cała 
rdzenna ludność polska przy wyba- 
rach stanie solidarnie z większem i 

"mniejszem ziemiaństwem. Miejmy na- 
dzieje, że Komisja zapali i rozbudzi 
całe ziemiaństwo polskie, a z niem 

razem i wszystkie klasy z niem zwią- 

zane do aktywnej, energicznej, zde” 

'eydowanej pracy przy nadchodzących 
wyborach dla hasła dobra państwa 

polskiego. 
Komisja wyborcza zawiązana w 

niedzielę, która niezwłocznie przystą* 

piła do pracy, jest odpowiednikiem 

tych nastrojów, które w Warszawie 

prowadzą do jedności wszystkich ży - 

wiołów zachowawczych i ziemiańskich. 
Tylko że my tutaj mamy zadanie o 
wiele łatwiejsze, wobec tego, że fron- 
tem stajemy przeciw listom antypań: P 
stwowym, jak odrodzona szesnastka, 

lub jakimś pseudonimem okryta Firo- 
mada, Dlatego też łączność i solidar- 

ność ziemiaństwa ujawniona w pow- 

staniu Komisji wyborczej zdecydowa- 
ua została w formie ostatecznej, bez 

oglądania się na te jaki obrót będą 

miały rokowania pomiędzy poszcze- 

gólnemi partjami polskiemi w War- 
szawie. Cat. 
WOWIESTOOON FT WEKARNENI RAWA 
Attache obcych mocarstw па 

granicy polsko-litewskiej. 
Kowicfiska <Lietuvs» podaje szczegóły 

badania gran cy polsko-litewskiej przez atta- 
chćs zagranicznych. 10 grudnia attaches mo- 
carstw turoptjskich udali się z Kowna do 
Jewja, gdzie odbyli naradę z przybyłymi z 
Warszawy attaches wojskowymi, we wsi 
Łożdzije, wszelako bez udziału litewskich i 

A oficerów. Nazajutrz spotkali się w 
ranach. ; 

12 grudnia wojskowy attache Angiji, 
major Lloyd udał się do Kaiwarji. Mniej. 
więcej w tej samej okolicy bawił poseł nie- 
miecki w Kownie, =. 

U mas krążyły pogłoski, że komieje te 
spowodowane zostały na wyraźną prośbę 
Litwy i miały za cel zbadanie, czy Polska 
nie gromadzi wojsk na granicy 1 nie przy- 
otowuje się do wojny. Urzęsówka kowień: 

ska stwierdza, że chodziło tu przedewszyst- 
kiem o zbadanie pogłosek, że Litwa grupu- 
je armje ma granicy polskiej. W iym celu 
wizytowano garnizon w Marjampolu i Wył- 
kowyszkąch. Wojskowy attache S. S. 5. К 
Sadakow, zbadał Orany, Merecz, zacze ›› 
AE do Olity, gdzie odwiedził 2-gi pułk 
ułanów. 

‚«Мешуа» dodaje, że te Komisje miały 
możność stwierdzić, że Litwa nie czyniła 
żadnych przygotowań wojennych. 

Komunikat 
Organizacji Zachowawczej 

Pracy Państwowej. 

Dnia 18 grudnia odbyło się w Wiinie 
posiedzenie Rady Naczelnej Organizacji Za- 
chowawczej Pracy Państwowej. Na posie- 
dzeniu dokonano wyborów do Komitetu Za- 
chowawczego. Wybrano pp. Eust. ks. Sapie- 
hę, Zdzisława ks. Lubomirskiego i prof. Wł. 
Zawadzkiego na członków Komitetu Zacho- 
wawczego, a na ich zastępców pp. Stanisła- 

wa Mackiewicza, Władysława Giłnkę i Jana 
hr. Tyszkiewicza: 

Przypomnieć tu najeży, że do Komiteiu 
Zachowawczego lączącego wszystkie ugrupo- 
wenia zachowawcze wchodzą -d Prawicy 
Narodowej pp. Janusz ks. Radziwiłł, Zdzie 
sław hr. Tarnowski i Józef Targowski, a 
jako zas ęscy redaktor Czasu Anioni Beau 
p ć, dr. Maksymiijan Solański I Karol Bołoz- 
Antoniewicz. 

Ze Stronnictwa. Chrześcijańsko: Narodo- 
wego: pp, Adam hr. Żółtowski, Ma'jan Ru- 
dziński i Wac'aw Siujski, a jako zastępcy 
Kaz mierz Grodzicki i Kazimierz Papara. 
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Za i przeciw. 
O bok endecki 

‚ № Warszawie toczą się rokowania . 
między zw. iud.-narodowym, chadecją, а- 
stem, NPR. prawicą, a także podobno 
Ch-Nem © wspólny blok wyborczy. Nie ma- 
leży prorokow:ć pomyślnego końca tym ro- 
kowaniom. W każdym razie, wątpliwe jest 
aby przystąpiło do niego stronnictwo Chrze- 
ścijafisko Narodowe, które związane jest 
diś przez Komitet Zachowawczy z dwoma 
innemi organizacjami | konserwatywnemi, 
które stanowczo z see de wyborów nie 
pójdą. Conajmniej z Ch-N wyłamie się nie- 
duża grupa najbliższych przyjaciół p. Stroń« 
skiego, która też i wsiąknie w towarzystwo 
endeckie. 

Znemienne w ksżdym razie jest, że 
Warszawianka w ostatnich czasach nie liczy 
się zupełnie z linją Komitetu Zachowawcze- 
go, w którym stronnictwo Ch.N. jest prze- 
cież reprezentowane. 

Kandydaci na posłów w Nowo- 
gród.kiem. 

W związku z nadchodzącemi wyborami 
mówi się już o kandydatach na posłów od 
ludn ści polskiej w Nowogródzkiem. Wy- 
mieniane są nazwiska pp. Rudolfa Choło- 
wieckiego, Stanisława Brochockiego, Kon- 
staatego Rdułtowskiego i Czesława Krup- 
skiego. Wszyscy wyżejwymienieni są po- 
ważnymi i zasłużonymi pracownikami na 
niwie społecznej. 

Zebranie przedwyborcze w So- 
kólłce. 

Dnfa 16 XIi rb. odbyło się w Sokółce 
zebranie obejmujące wszystkie warstwy spo: 
łeczne powiatu Sokólskiego, na którem z0- 
stała powzięta następująca rezolucja w spra- 
za przyszłych wyborów do Sejmu i Se- 
natu: 

Przedstawiciele stronnictw politycznych, 
różnych organisacyj społecznych i społe« 
czeństwa apolitycznego powiatu Sokólskie- 
go, zebrani dn. 16 grudnia 1927 r. wzywają 
Stronnictwa i wszelkie O ganizacje stojące 
ma stanowisku listu Episkopatu Polskiego, 
by dołcżyły wszelkich starań dla stworzenia 
jedn:j wspólnej polskiej i katojlcsiej listy 
jeżeli nie na całym terenie Państwa, to 
przynajmniej w okręgach narodowo miesza- 
nych i zagrożonych. W/.razie rozbicia list 
2 na terenie okięgu wyborczego Bia” 
ystok — Sokółka — Wołkowysk, zebrani 

stwierdzają, za akcja wyborcza dla polskiej 
racji stanu będzie przegraną. 7 

C:erwona armja 

Na XV zjeździe partji dłuższy referat © 
sowieckim aparacie państwowym wygłosił 
rezės Centrainej Komisji Kontrolującej 

Ordżonkidze. Z referatu dowiadujemy się, że 
Czerworą armję pod względem: socjalnym 
stanowią; 18,1 proc. robotników i 71,3 proc. 
chłopów. Skład kadr dowódców. pod wzglć 
dem partyjnym według A na rok 1926 
jest nastę>ujący: dowódców komipanji — 
52 proc., pułków — 512 poc, dywizyj — 
54,7 proc. i korpusów 85 proc. Wiatosiska 
do roku 1925 zmiana wynosi na korzyść 
partji we wszysikich grupoch+ mniej więcej 
5 proc. Statystykę tę zaopatrzył Ordžonki- 
dze w komentarz z pytań mtorycznych — 
«Nasza czy obca nam armja! Być może nie 
jest oną związana z klasą robotniczą? Może 
naszą armja spotyka się z robotnikami tylko 
w Czasie strajków jak to ma miejsce w 
państwach kapitalistycznych! Nie znajdzie 
się nikt ktoby mógł powiedzitć, że nasza 
czerwona armja przychodziła na jakąkolwiek 
fabrykę w celu uspokojenia robotników». 

Pytania retoryczne Ordźonkidze o tyle 
są zgodne, że przy obecnym regime'ie w 
Rosji oczywista mikt a jego słowom 
mie zaprzeczy. Próbowała zrobić to opozycja 
lecz ją wykluczono z partji i zagrożono re- 
presjami. Pozatem zgodne jest z prawdą, że 
czerwona zimja nie tłamiła powstań rębot. 
miczych i zamieszek w państwie sowieckim 
ale dlaczego, dlatego, że oddziały czerwonej 
armji są niepewne i funkcję ię wykonywały 
oddziały specjalnych wojsk GPU. Oddziały 
specjaine GPU składające się z Chińczyków, 
Łotyszów i Rosjan 0 odpowiednich kwali- 
fikacjaca moralnych, suto opłacane, jak wia- 
domo w skład czerwonej armji nie wchodzą, 

Djalektyka członka Ć. Ks: Ordżonkidze 
mia wszelkie cechy tatmudyczności jak zre- 
sztą wszystkie przemówienia laederów so- 
wieckich na zjeździe, którzy frazesami pra- 
gną zasłonić rzeczywistość, - 
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Stowarzyszenie Kupców i Przemysłoweów Ghrześcijan m.Wilna podaje do wiadomości Sz.Sz Kljent:li że na skutek 

podania, złożonego przez wym. Stowarzyszenie, do 23.go grudnia włącznie sklepy będą otwarte do godz. 9 wieez, 
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Wyniki zeszłych wyborów w okręgach 
wschodnich, 

Wobec zbliżających sią wyborów 

mie od rzeczy będzie przypomnieć, 
jak wynadły wybory w dniu 5 _listo- 

pada 1922 r. czyli do owego Sejmu, 

który przed miesiącem marny swój 

zakończył. 

Wilno. 

M'asto i powiat mandatów 5. 

Dzielnik wyborczy 13 014 
Endecja i chadecja: 2 mandaty, 

głosów: 32031  (wes:li posłowie 

Žwier:yūski i ks Olszeński.) 
Piast: 1 mandat, głosów 16555 

(poseł pułk. Węd:iagolski który po- 

tem us api! ze stronnictwa Piast. O- 
becne wpływy Piasta ma terenie 

okręgu Wilna wogóle nie istaieją) 

W yzwolenie: j p. Ko: 
13 555 seł maj. Kościałkowski 

P. PS 1 mandat głosów 13.064 

(postł Stanisław Pławski). 
Święc any. 

Powiaty: Święciany, Brasław, Po- 
stawy, Dzisna — mandatów 6, dziel- 
mik wyborczy 14 183 

W yzwolenie 4 mandaty, głosów 
56732 (posłowie: H lko,  Adamo- 
wicz. P otrawski, Szaniel). 

Blok mniejszości 2 mandaty, gła- 
sów 36609 (posłowie: ks. Stankie- 
wiez, Mioda). 

Lida. 
Pow. Lida, Weložyn, Oszmians, 

Molodeczno, Wileika—mandatow 7 
dzielnik wyborczy 17 222, 

BV yzwolenie 3 miandaty, głosów 
51668 (zosł:wie: Wojewódzki, H3- 

łowaez, Bailin). 
Blok mniejszości 2 mandaty gł. 

40 677 (pos. Owsianik i Rak Micha- 
łowsk ). 

Fiast 1 msandat, gł, 34,344 (pos. 
Dubrownik), 

Endecja z chadecją 1 mandat, gł. 
18,112 (pos, R:czkowski). 

Nowcgródek. 
Pow. Nowegródek, Stołpce, N/eś- 

wież, B.ramowicze, Slorim—manda- 
tów 6 dz. wyborczy 14951. 

Blok mniejszości 4 mandaty, gł. 
59806 (nos  Kocnanowicz, Rogula, 
Wygodzki, Lubł ński). 

V yzwolenie 2 mandaty, gł. 41,351 
(pos. Ficlman, Szakun). 

Polesie. 
Pow. Pński, Łuniaiec, Sarny— 

mandatów 5 dz. wyb. 17667. 
Socjaliści mandatów 3, głosów 

52981 (oos.: Wolicki, Badzian, Dzię- 
gielewski). 

Blok mniejszości mandatów 1, gł. 
31 974 (nos. | remicz). 

wyzwolenie mandat 1, gł. 26925 
(pos, Korolewski). 

Brzešč Litewski. ) 
Pow, Kobryń, Prużana, Kossów, 

Drohiczyn, Kamień  Koszvrski, man- 

datów 5 dzielnik wvb. 13 508 
Blok mniejszości mana. 3 cłosów 

44805 (cos.  Dmitruk, 
Minzwerk). 

Socjaliści twandat!1, głosów 20,746 
(pos. Udembło). 

M yzwolenie « mandat 
13,598 (pos Bon). 

1, głosów 
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Wykluczenie opozycjonistów z partji. 
MOSKWA. 19—XII.. PAT. W dniuwczorajszym XV konges 

Chrucki, 

partji komunistycznej pówziął uchwałę w sprawie wyk uczenia 

opozycjonstów z partji. Z odnośnej rezoucji wynika, że opozya 

cja — jakto wykazały obrady kongresu — dzieliła się na dwie 

frakcje. Pierwsza z nich mająca na czele Rakowskiego, Murało* 
wa i'Radka, nietyjko nie chc'ała się zrzec swych pog ądów opo- 
zycyjnych,jecz nawet domagała się swobody propagowania ich. 
Druga frakcja, którą reprezentowali Kamieniew i Jewdokimow go: 

towa była się zrzec propagowania swych zapatrywań, nie chce 

jednak zobowiązywać się do obrony oficjalnego stanowiska partji. 
Obie te frakcje złożyły w duchu swych poglądów memorjały, któ- 

re kongres odrzucił, przyjmując natomiast rezo ucję komisji żądaa 

jącą wykluczenia opozycjonistów. Z wybitnych opozycjonistów 
zostali wykiuczeni: Au;sen, Bakajew, Kamieniew, Jewdokimow, 
Łazarewicz, Murałow, Piatakow, Radek, Rakowski, Sacharow, 

Smiiga, Smirnow i Sapronow. 

Skrucha opozycji komunistycznej 
MOSKWA; 19—XIIL PAT. Przed południem grupa, składająca się z 

dwunastu wczoraj wykluczonych opszycjonistów, a wśród nich tak wybitni 

przywódcy opozycji, jak Zinowjew, Katnieniew, Jewdokimow i Bakajew 
zwróciła się do kongresu komunistycznego z prośbą © pon>wne przyjęcie 
do partji, gdyż—jak stwierdza — nie widzi przed sobą możności istnienia 

nazewnątrz ram partfi. Kongres w odpowiedzi ua tę prośbę postanowił 

utrzymać swą wczerajszą rezolucję w mocy, a prośbę gruny odesłać dó 

centralnej kontrolaej komisji, ażeby depiere po upływie pół roku zajęła 

się jej rozpatrzeniem. Do tego czasu wszystkich 12 członków grupy ma 

być uważanych za wydalonych z partji, 

Katastrofa w Gdańsku. 
GDAŃSYK, 19 XII. PAT: Wczoraj przed południem wskutek pęksięcia 

szyn wykoleiło się w porcie tutejs ym 13 wagnnów pociągu towarowego, 
z których trzy n ładowane były rudą żelazną. Ofiar w ludziach nie było, 

Niesłychane mrozy we Francji. 
PARYŻ, 19 XII. PAT. Silne mrozy panują w całej Francji pociągając га во- 

bg liczne ofiary. lemperatura spadła w zachodniej części kraju do 17 stopni po- 

miżej zera, a w Wogezach nawet poniżej 20 stopni mrozu. Mrozy panuig rów. 
mież ma poładniu. W Prowans:iji termometr wskazuje minus 11 stopni. Na Ri- 

vier:e spadł śnieg tak obfily, że powłoka śnieżna w Cannes dochodzi do 30 cm. 
grubości. 

POZYT. OSOZ TO T II AN O III IO I AIK TY PTA T 

padł w ciężki stan psychiczny, za- 
wdzięcza jedynie niewyczersanej pra- (drużenia tentralne. 

Klabunda „Kredowe Kolo“, poe- 
mat fantastyczny w 5ciu aktach. z 
muzyką Zygfryda Schefflera wysta: 
miony w Teatrze Polskim. 

W niemieckiej literaturze powo» 

jennej reprecentuje Klabuad pierw a- 

siek niejako neo-romantyczny, ku któ: 

remu zaczyna igrąć niemiecki ogćł 
społeczny przes cony humbugowatee 
mi ekspresjonizmami i „wszelkiemi 

wo; 6le modernistycznemi ekspery- 
meotovani.m. Naįwyrazistszym bły- 

„skiem tej jakby reakcji „ueo-romaa- 
tyczref" był utwór seeniczny Klabuu- 
da «Der Kreidekrels> —i niemały jego 
sukces teatralay po całych Niemczech. 

Sukces „Kredowego Koła", tłuma- 
czon go już dziś na obce języki I 
wystawianego wcale szeroko po za 
ojczyzną autora, usunął niejako w 
deń—iane pisarskie utwory Klabun- 
da. Powszechnie mniemają ludzie, że 
nie już inntgo, po za ów eKreldekrti:>, 
nie napiszł, lani są przekonani, że 
sztuka „Kredowe Kolo“ dobyta jest 
z jakiego zapomnianego kąta pismien- 

nictwa niemieckiego z przed wielu, 
wielu lat. 

Tymczasem Klabund żyje jaknaj- 

autentyczniej, a nawet wałęsa się tu 
i owdzie po Europie—o ile mu zdro- 
wie pozwala. Bs licząc zaledwie trzy- 

dzieści parę lat, Klabund— suchotoik 
—jest niewolnikiem swego zdrowia, 
nedejącego mu wytchoąč pemimo 
nieustannego leczenia się. Na domiar 
przetył krótkotrwałe szczęście mał: 

"mie życie sportowego 

cowliości. Zdążył już wydać kilka- 
dzieriąt tormów utworów oryginai- 
nych i tłumaczonych, 

Pisze Klabund zarówno powieści 
jik utwory dramatyczne, Jest np. 
jego powieść opisująca życie w D vos, 
gdzie sam najczęściej przebywa, ale 

i bawiącego 
się świata lecz rzeczywistych charych 
żyjących — pod groźbą śmierci. przekładó 
Straszna, pe prestu, powi:ść. A Kla« 
bund zna na wskroś psychikę i tryb 
życia ludzi „z pod miecza Damekle- 
sa”, Om, który, co najmniej połowę 
życia spędził w sanatorjach. W „Ska- 
mandrze” był swojego czasu druko- 
kowany poemat Kiabunda «Moreau» 
w przekładzie Napierskiego. Są ko- 
medis Klabunda: «Hannibals Braut. 
fahrte | «Nachtwandlers; jest cykl 
poezyį lirycznych poświęcony zmar- 
łej żonie Irenie. Lecz — jak się rze- 
kto — dopiero «Kreidekreis» dobyl 
na szerszą widownię lterackie imię, 
brzmiące wcale niepospolicie: Klabund. 

<Kredowe Koło» napisane mniej 
więcej w 1922 gim roku, pojawiło 
się ma scenach niemieckich w jakiś 
rok potem a na scenach polskich w po- 
czą'kach roku 1926.g0. Wystawiono je 
wówczas we Lwowie w tymże nie 
tęgim przekładzie p. М. Michaliny 
Szwarcówny, cośmy go ze sceny Te- 
atru Polskiego poznali, a pod reży- 
serją p. Żyteckego, który też sam 
występował w roli mandaryna Ma. 

‚ Ukazanie się «Kredowego Koła» 
w teatrach polskich odbyło się przy 

żeńskie i że po śmierci żony ne za:akompanjamencie pewnego huczku, 

    

WONTWTNF PYTANY ФА ЧАИ ЧИ 
Najlepszy, bo kulturaln 

wach w Polsct, 

—Szeptyckiego 33, Nowogrėdek— 

   
    

           

Aparaty 
ISPORZĘT 

RADIOWY 

(| fo cezach 
SĄ <onkurenyjnyrh BĘ) 

i ZYCZĄCYW na /PŁATY ŻĘ 
| poleca 

_Fetefon 306-05- /kłep- 

w Warszawie oraz | 

   

       
oddział w Wilnie 

nl Ś-to JAŃSKA 9. 
AUTODESK 

SBRRRADNARORORORRAGOOODOORRAGAKIO 

z 
Dom Handlowy 

T. Odyniec | -ka 
Wilno, ul, Wielka Nr. 19. 

poleca 

NACZYNIA ze szkła, porcelany 
i fsjansu 

(serwisy stolowe od 1650) 
Wazony, f gury e.t c. 

NACZYNIA aluminiowe, emaljo- 
wane i kamienne 

- NAKRYCA stołowe platerowa- 
" ms i stalowe. : 

Wszelkie artykuły dla gospo- 
darstwa domowego. 

Sprzęty kuchenne, szczotki. 

LAMPY 
elektryczne i naftowe. 

Towar pierwszorzędny — wybór 
duży — ceny przystępne. 
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na $olrzdkę ,. Radjo-aparat 
firmy „ELEKTRIT* 
Aparaty detektorowe i lampowe (do 8 lamp) o niezwykle dale- 
kim zasięgu i czystej, przyjemnej audycji, wyróżtione na wysta- 

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

y, modny, tani podarunek 

T'wo Radjotechniczne 
w Wilnie, Wileńssa 24, tel. 10-38 

Francji i Włoszech 

Korelioka 4, Wołkowysk—Zumkowa 9. J
o
n
a
k
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ZADUKODOGURKEKEREROGNOCEGZEAACZEGOK 

Spółdzielnia Spożywcza 
1p.a. p. Leg. 

przy ul. T. Kościuszki N 9 (Antokol) 
prócz wszysikich artykułów pierw 
szej potrzeby i ianych po cenach 
konkurencyjnych będzie od dnia 
20 grulnia r. b, — sprredawać 

SWIEŻ znakom KARPIE 
ŻYW ARUBĘ „kerelickie" —hr. 

Ż>kowskego 4 4 »ł. kg.; SZCZU 
PAK 2421. kg.i SANDACZE 4 380 

kg. oraz inną rybę A2 zł. kg. 

Sprzedaż dla wszystkich. 

Dastawa zakupionych towarów do 
mieszkań bezpłatnie. 

RRUZNUNNNZNUZONNZNZNUKNUNNENE 

PFT ATTTTWWNTWFJ 

Na gwiazdię! 
Galanterja damska i męska ostat- 

nie noweści sezonu 

i A. PODZELWER 
Mickiewicza 7, 

Ea budka Jobu dawka kkk kid 23 
| W wielkim wyborze | 

ramy zaówó int obetalsiiek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja „to Jofiska 1. 
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Z powodu wyjazdu do Ameryki 
sprzedaje się na dogodnvch warun: 
kach PIEKARNIA i MASARNIA pod 
jedaym dachem w mieście pewiato- 
wem © dobrej prespextywie, Wiado- 
mość: Wilao, ul. Piwna 10—1, od 4 

do 7 mej go poł. 

bzłowe i wizytowe ostatnich 
modeli paryskich I wiedeńskich 

polęc a: 

E DUTKIEWICZ 
ul Mickiewiczą 7 

  

а: ARIA 

  

  wrecz = 

  

Ksiąžki ucza i bawią 
informują i kształcą, służą przyjac e'ską radą i ojcowską przestrogą     

a znajdziecie je w olbrzymim 

  

M 

wyborze dlą każdego wieku 

w Księgarni Józefń Zawadzkiego 
Wielka 7, tei. 6—60 
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Marka fabr. 

Paleti arzem: sł onmawy OENLEMAN* w podej 

na Gwiazdkę książka 
j:st nieocenionym podarunki e m—przekona się każdy 
oglądając śliczne nowcści wydawnicze dia osób doroslych, 

młodzieży i dzieci w księgarni 

KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
ul. Wirhe> 38 T I-f 941 

ŻĄDAJCE WSZĘDZIE. 

NIEGOWCE I KALOSZE 

2 „Gentleman“ G 
Trwale, eleganckie wykwintne fasony 

Jakosć gwarantowana. 
Skład faoryczny: Firma «GOZA>, Wilno, 

Rudnieka 6, 

1 

  

   

Marka fabr. 

S-ka dla reprezeatacji | sprzedaży wyrobńu f:bryki Angisiske-Szwedzko- 

  

przyjemność, 

TATUSIU! Jeżeli chcesz mi zrobić najwyższą 

to kup NA GWIAZDKĘ 
jedną z książek wystawionych w oknach 

Księgarni Wacława Mikulskiego 
przy ul. Wileńskiej 25 

li a У» — 

62
2 

22
22
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| Ahsowent Instytutu   rutynowany pedagog podejmie się lekcyi dla dziecka ociemaiałego 
ul Ch-cimeva 31 m. 1 

Pedagogiki Specjanej,   Oi o 3ei-5 rei, 

MZRZABDARARNZEDKEREZÓRUANKM WNEMZZZEZZAEBEZES 

  

Т. 1 В. Balinscy 
Wilno, Mickiewicza 15. 

Koronki, hafty, pończochy, chustki, | 
wstążki, rękawiczki i wszelką drobna 

galsnterja.       

  

Na gwiazdkę! 
wielki wybór piuszu, aksamitu, jedwa- 

bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
bławatnych. Przy zakupach Świętecz- 
nych udzielamy cd 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka" 
WIELKA 2L с
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co byt dla sztuki doskonałą — re- 
klamą. ; 

W bagażu literackim Klabunda 
znajduje się, między innemi, ksiąte- 
czka zatylułowana «Gaschichte d:r 
Weltliteratur la einer Stunde» (Hi- 
storja literatury wszechświatowej do 
poznania w ciągu godzi1y), wydana 
w Lipsku w 1922-gim. Jest w książce 
rozdział poświęcony literaturze pal- 
skiej, którą Klabuad zna jedynie z 

w oraz ze sprawozdeń i 
krytyk. 

Otóż niemal w przeddzień wysta- 
wienia „Kredowego Koła* w Teatrze 
Polskim, w Warszawie, nadesłał ktoś 
dyrektorowi Szyfazanowi tę książke, 
jako okaz Klabundowego.. „polako- 
žerstwa“. Dyr. Szyfman uległ sugęe- 
siji. Dopatrzył się w tem, co napisał 
Klabuad o literaturze polskiej—,pasz- 
kwilu ziejącego nienawiścią dla Pol- 
ski” i Polaków. 1 ogłosił w liście 
wydrukowanym w «Kurjerze Poran- 
nym», że «wobec tego nie widzi 
możności wystawienia w Testrze Pol- 
skim» utworu Klabunda. Mogłem — 
pisał dyr. Szyfman — grać Klabunda 
uważając go za lit'rata i poetę ale 
nie mogę grać p. Kl.bunda, wieco- 
wego podżegacza narodowych niena- 
wiści, paszkwilanta i ignorańtzi 

W dała się w sprawę redakcia „Wia- 
domości Literackich", jako pokumana 
z całą zagraniczną literaturą. Klabund 
nadesłał „Wiadomościom* dla opu- 
blikowania kategoryczny protest, Ani 
myśli być «aolakożercą». Nietylko 
nie jest szewiaistą niemieckim lecz 
za list wystosowany do cesarza Wii- 
helma siedział w 1916:tym w wiszie« 

  

& 

Zawiadamiamy niniejszym Szanownych Odbiorców, że Biuro Ė 
Sprzedaży Wyrobów reprezentowanej przez nas fabryki | 8 

G. G LARDELLI E 
zostało przeniesione do naszego dawnego lokalu frontowego przy a 

ul. Królewskiej 18 a 
DOM HANDLOWY ® 

E R WERTHEIM, & 
WARSZAWA, KRÓLEWSKA 18 

BEEEEEZZEZODZEWZZAANEKKNZNZUZNKONNZEKEKZAN 3 

  

miu woj kowema w Norymberdze. W 
pismach swolch chloszcze bez par 
donu przywary i wady swoich roda- 
ków. «Kecham Mickiewicza — pisał 
Klabund—a wł-śnie dlatego, że wal. 
czył przeciwko tyranji Rosjan 1 Niem- 
ców». Powołuje tię na to, co „stoi“ 
w jego książce. Stoi tam; <Powin- 
niśmy rozumieć rozgoryczenie Pola- 
ków; nie wolno mam zapominać jek 
nasi przodkowie grzeszyli wobec 
Polsk» etc. etc, 

Niebawem po proteście ukazał się 
w „Wiadomeściach” wywiad z Klła- 
bundem datowany z Wroclawia. Bar- 
dzo żywo interesuje się literaturą pol. 
ską; pragnąłby ją poznać jaknajgrun. 
townieį. Nosi się z myślą napisania 
polsklego dramatu historycznego bo 
g> niewymownie frapują i pociągają ku 
sobie niepespelite postacie S>bies- 
kich, Małachowskich,  Snityków... 
Parafraznwał wierszem pieśń z «Dzia. 
dów»: Nie dbam jaka spadnie kara, 
mins, Sybir czy kajdany... 

C:ego chcieć więcej? 
A zresztą, jakiż jest trzon ideowy 

samego „Krła Kredowego”? ['st nim 
przecie: apologja Sprawiedliwości. 

* 

Mocno egzotyczną sziukę swoją 
wyszył Klabund ma kanwie jakiejć 
chińskiej legendy. Mógł doskonale 
sięgać tak głęboko. Osaowa „Kredo- 
wego Koła* nie odznacza się bynaj- 
mniej osobliwą jakąś pomysłowością. 
Myślę, że Kiabundowi chodziło bar 
dze o formę, o jej niepospolitość; 
©  marjonacikowałość figur wziętą 
żywcem z teatru chińskiego, © 

egzotyczną  dekoracyjuość sztuki... 
o to, jedaem słowem, aby tre 

licj'mi. Zakocheł się w cudnej Hai. 
targ, perle ni šmictaik rzuconej. 

  
pełną prostoty podać pod akna bar- Mógłb iebie”. : dziej pik oo głby ją wziąć „do siebie”. Uprze 

у dza go jednak wspomnany już wy- 
wreszcie, —czyliż podstawowe żej mandaryn Mz; potlubia w = 

założeniem romantyzmu nie jest: U- herbaciarai; wynosi lą na stanowiska 
ciekanie od tycia realargo, Od .8za- żony pierwszej klasy ku oburzeniu 
rości mowszedniego życia, od owego 
ferre Q terre, po którem wszyscy my 
babrzemy, a od którego tak trudno 
oderwać się wzwyż? Weęzak adwer- 
sarze Romantyzmu walą weń jak ta- 
ranem właście zarzutem, że cechą 
kardynalrą remantyków wszystkich 
czasów i nacyj był i jest niemal lęk 
wobec życia, które ich otacza, A Kla- 
bund jest roman yki:m. Aż nadto 
częsta i wyrsź ie oźwięczy pod jego 
piórem inwokacja Sch Ilera: 

Fliehet aua dem ener, dampfen Lebea 
In des Ideales Reici 

dotychczasowej jego „pierws.ej* 20- 
ny, złej, przewrotnej i bezpłodnej 
I-Peį (jak Sę pisze na programach 
eatru Polsk'ego) albo Jūsei, jak 

„stoi* w sztuce Klabunda. Mniejsza. 
Byle tyłko nie pisać na. „Jj”, bo ka- 
duk wie jak te przeczytać. 

O.óż zła i p zewrotna gts-pie'"wsza 
żona truje mandaryna Ma (który 
nota bene siął się poi wpływem co: 
brej H1tang dobrym i miłosiernym 
człowiekiem i którego Haitang obda- 
rzyła w przydatku — upragnionym 
synem) — i oskarża o haniebny czyn 

  

  Klsbuad nie dossęga w „Krede- swoją rywal : 
wem Kola“  poźstwa ideału; ale wzią- 1 Aika, kb S «A 

Mm Nika 58 66 — 6. laka gti pa kalet pra, 3 : i rzekupi / Zaś w Państwie Niebieskiem, jak aa arai e Т 
opowiada prastara chińska bajka- 
niębajka, żył był ongi pewien ogro- 
dnik, który przyciśnięty przez nielu iz- 
kiego wierzyciela, mandaryna Ma, 
życie sobie odebrał. Zrujaowana do: 
szczętnie wdowa po nim sprzedaje 
piękną i cnotliwą córką swoją imie- 
niem Haitang do herbaciarai. A mó- 
wiąc bsz ogródek, ch ńskie herbaciar- 
nie są Шсгет innem tylko publiczne: 
mi domami schadzek. Nieszczęśliwą 
a cudną jak kwiat białej Dlji dziew* 
czyrę poznaje w owej herbaciarni 
książe Pao, latorośl cesarskiej krwi, 
mie pogardzająca herbaciarnianemi de- 

na tron wstępuje właśnie książe Pao 
i osobistej dokonywa rewizji proce- 
sów i wyroków. Niewiarość urocze 
Hiitasg wychodzi na jaw. Wszelako 
przewrotna Ji-Pcj wciąż ebstaje przy 
tem, że dziecko «przypisywane» Cno- 
tliwej H tang jzst... jej rodzonem dziec: 
kiem. Haitang powiada: moj: Ji-Pej 
powiada: mojc! Ot, i sprawa. dopra. 
szają a się... o sąd Salomonal 

Ch ński Salomon atoli. paczyna 
sob e zgoła inaczej niż Salomon bi- 
blijay. Zakreśla przed tronem swoim 
krąg kredą, każe dziecko w pośrodku



ср 

    

     

   

   Sfanisraw Hrabia MOHL 
Opatrzony św. Sakramentami po krótkich cierpieniach zasnął w Panu 17 grudnia 1927 roku 

przeżywszy 60 lać 
Ekencriacja zwłok z domu żałoby (Zawalaa 60) do kościoła św. Jima odbyła się w 

dniu 19 XII o godz. 5«| ppoł. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jana we środę o godz 10 rano, poczem 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz. 
O „zm 7awisd-mizłą nograłeni w smutku ŻONA, CÓRKA SVNOTIE 
  

BEES EE STRETCH UE SIENOS 

EBM 

$. 
= p. 

Stanistaw Hr. MOHL 
Długoletni Członek Rady 

Spółki Akcyjnej Wileńskie Składy Towarówe „Pacific* 
zmarł dnia 17 grudnia 1927 r. 

O czem zawiadamia 

Sfanisław Hrabia M0HL 
TCiłonek Redy Wojewódzkiej Związków Ziemian Ziemi Wileń: 

skiej opatrzony św. Sakramentami zasnął w Pana daia 17 bm. 

Naboż:ństwo żzłobne odbędzie się w kościele św. Jana 
dnia 21 go b. m. 6 gedzinie 10:ej, poczem nastąpi wyprowadze- я die zwłek ha inz Rossa. LP Pe nie zwł»k ma cmentarz R>ssa. 

O czem zawiadarsia w glębokim smutku 

Rada Wojewódzką Związków Ziemian Ziemi Wileńskiej.   
WYDA 

"STANISŁAW Hr. MOHL 

Opatrzeny św. sakramentami zasnął w Panu dnia 17 b.m, 
Nfbożeństwo żałobne odbędzie się w kościelę św. Jana 

poczem nastąpi wyprowadze- 
czem zawiadamia pogrążona 

Długoletni Członek Rady Wileńskiego Towarzystwa 
Ro niczego. 

dnia 21 go bm. o godznie 10 ej, 
nie zwłok ma cmentarz Rosa, o Zmarł w w głąbskim smutku 

Rada Wileńskiego Towarzystwa 
Rolniczego. 

  

ч
—
 

Rodzinie ERZRRRZNAREA / 

ś.p. StANISŁOWA Hrabiego MORLA 
wyrazy szczerego współczucia składają 

lokatorowie doma pr.y ul. Zawalnej 60 
i przy ul. Wszystkich Świętych 21. 

EPEE W OCE CESAR 

    

długoletni Członek Rady     
  

położy a cbu jego matkom: wychwy- 
tywać dziecko z koła. Która Spraw= 

| miej i czybciej wychwyci — ta est 
, antentyczną matką dziecka! H itang 
| mie bierze udzialu w tej eprótis. Z 
| Gbawy aby dziecka nie skaleczyć wy- 
| tywając łe z rąk przewrotnej Ji-Pej. 

— Oto prawdziwa matka dziecka! 
, — wiła uradowany cesarz. Poznałem 

ła po tym rysie matcz "y 
A gdy na domiar ji- ej przyznaje 

„się, że otruła męża i dziecko prze- 
, ślicznej Haitang chciała sobie przy” 
 właszczyć, nietylko sztuka się kończy 

| lecz młody cesarz oznajmia wszem 
webte i każdęnu z osobna, 2e..: OK 
dest ojcem dziecka spłodzonego pod- 
czas widywania aię w herbaciarni z 
<udną I gorąco umiłowaną H itang. 

I--bierze ją ża żonę. Oua, szczę: 
Śliwa jak mgdy w życiu, śpieszy w 
jego objęcia. Muzyka gra marsza we: 
Stlnego, Rozumie się chiūskiego, to 
znaczy wybębnianego pałeczką o pa- 

/  feczkę, pogwizdywacego i pobrzęki- 
у аверо — aby jeszcze podnieść na- 

1 

wierutaa bajka. Oalątują go: realizm 
| metaf zyka, grawda i złudzenie. Oa 
sam znaj uje się nagle w jakemó 
kredowim kole, które może bę na 
upart-go, symbolem lu izkiego žywo- 
ta. Czy my wiemy co w życiu ta: 
Szem jest prawdą a cO złudzeniem, 
co istaieje realalė i niezbicie, a co 
tylko bajką jesi? 

Że Dyrekcja Teatru Paiskiego da- 
la nam de visu i de auditu poznać 
a > e ode jej się 

wóz Ęczność należy. Tem bardziej, że * а- pracy spore włożono w ten heroiczny p cna E TE, ks. RZ grają bez suflera) i kosziu Arcybiskupa w Kościele św. Michała. 
ad e oe świeże) i uniejęt- po nabożeństwie wszyscy uczestnicy 

Pow WŁ a Zjazdu udali się do gmachu Kura: s >= A ród artystów trzymają p. torjum, gdzie w sali im. Ks. Adama 
Ai €lska, śliczna: i ujmująca w Czartoryskiego odbyły się ebrady. 

roli Haitang, znakomicie wyglądający Przy stole prezydjalnym zasiedli: Prze- w roli mandaryna Ma p. Malinowski, wodniczący O<ręgu Wil. Dyr. B. Za. 
uderzający słusznie bardzo w scenia paśnik (jako przewodniczacy), delegat 
otrucia w akceaty i grę mocno natu- Zarządu Głównego i przedstawiciel 
ralistyczne, p. Jas'ńska Dstkowska w Uiwersytetu Pozneńskiego prof. L. epizodycznej roli pełożnej, bardzo u: Jaxa Bykowski, delegat nieświeskie- 
cieszna a ma sposób wcale nie sza: go T. N. S. ks. Nawicki, przewodni- 
blonowy, p.  Wyrwicz-Wichrowski czący Koła Wil. T. N. S. prof..S Ja- 
lako sędza uajwyźszy. P. Frenklówna strzębski (jake sekretarz) i prof. Z. i p. Opolski (zrzewrotna Ji-Pei i szla» Rukoyżo. 
chztny Pac) niesłusznie czynią edbie- Przemówienie zagajające obrady 
gając od „chińskiej* rytmiki, w fa- wygłosił p. Dyr. Zapaśnik informując 
kiej role swoje recyluje reszta arty- zebranych, że Okręg powiększony zo- stów. Może to skanowanie niczem stał przez nowe oddziały istaiejące 
mie jest usprawiedliwione lecz musi już na terytorium ostatnio przydzie- 
być ściśle jednolite. @ | nych województw, poczem nawe ly 

- ał delegatów do specįslaego zciate- 

Zjazd Delegatów T. NS. 
W ubiegłą niedzielę i wćzoraj od- 

był się w Wilnie Zjazd Delegatów 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Śred- 
mich Okręgu Wileńskiege. Obrady 

irój i tak już w dostatecznej mierze 
tgzoty:zny, 

| Sprawiedliwości stało się zadość! 
Pięć aktów interesującej Sztuki, 

šuto przeplecioneį liryzmem i gro: 
teską, wdzięcznej, niepespolitej, uro- 
maicontj — przynosi widzom i słu- 

chaczom ukojenie. Kuasztowi:a mu- 
| zyka' Sch.ffiere, dyskretna, barwna, 

dzj ła jak brzęczenie pszczół w głę- 
bokie Jato po drzewach alei lipowej. 
Wszystko jest w sztuce Kl.bunda 
bajkowe, Wszystko ogarnia widza i 
słuchacza jakby jakiem kołem zacza- 
tTowadem — w którem mu dobrze, 
W którem zapomina, że to wszystko 

resowania sią palącą $prawą, jaką jest 
dla całego nauczycielstwa projekt 
Miaisterstwa o reformie ustroju szkol- 
nictwa. Jak zaznaczył Sz. mówca Mi: 
misterstwo samo oddało ten projekt 

    

    

   

   

  

      
        

         
        

  

   
    

    

  

   

  

Prezes Głębockiego Związku Ziemian, 

Obatrzony św. Sikramentami zasnął w Panu dn. 17 bm. 
Nabożeńsi > żałobne edbędzia się w kościele Św. Jana 

dnia 21-go bm. o godzinie 10 ej, poczem nastąpi wyprowadze- 

O tych smu:nych obrzędach w głębakim smutku zawiadamia 

  

STANISŁAO Hr. MOHL 
Filister K! Polonia 

Wilnie dnia 17 b. m. w wieku lat 60 

o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

Konwent Poionqa i Koło Filistrów: 

"m A a K SSR ч - kd 

s. Tp. 

STANISŁAW HR. MOHL 
Wileńskiego Syndykatu Rolniczego 

epatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 17 b. m. 

Nabożeństwo żałobne odbsdzia się dnia 21 b. m. o godzi- 
mie 10 ej rano w kościele Św. Jama, peczem nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na cmentarz Rossa, o czem zawiadamia 

RADA WILEŃSKIEGO SYNDYKATU ROLNICZEGO" 

  

Stanisław Hr MOKL 
Długoletni Członek Rady Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego 

zmarł dnia 17.go grudnia 1927 roku. 

Q czem, z głębokim żalem zawiadamia 

RADA WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO. 

`а 

5 

Stanisław Hr. MOEL 
Wice-Prezes Zarządu 

Wileńskiej Fabryki Drutu i Gwoździ S$, A. w Wilnie 
zmarł dnia 17 grudnia 1927 roku. 

O czem zawiadamia 

Zarząd Wileńskiej Fabryki Dratu i Gwoździ S. A. 

KRONIKA 
w szkołach powszechnych nauki re- 
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0 0 Aa ligli; wiemy tylko, że, Bogu dzięki, 

20 o: Woch. ai. og 7 m, mas na Wileńszczyźnie taki zwyczaj 
Teotila Zach. sk. 6 g. 15.m,26 panuje i že nawet przybysze muszą 

jntro sią do niego stosować. 
(Tomasza Ap Rodzice, posyłający dzieci do tej 

szkoły, stanowczo domagają Się dla 
swych dziecinauki religii. Nie chce- 
my, żeby nasze dzieci wychowywane 

  
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
+ duris 19 —XII. 1027 +. Da ateuszów. J. ы 

Otsutesia ł 768 KOLEJOWA 
švedais ‚ ‹ 

Ą D. Yempesninza | 100. — Nowe ulgi koejowe @@ 
młodzi ży. W tym jeszcze tygodniu r 

a. ma się ukazać rozgorządzenie władz 

ZARZ 

  

W Opad m do: ) Sa kołejowych zezwalające fuczniom i 
bę w mara, studentom na korzystanie przy przee 
lets j Półnosno-Wschod, jźizie peciągami z ulg nić tylko w 

przeważsjący я 4 m. „ klasie trzeciej, jak dotychczas, lecz i 
U w a g is Pogodnie. E.Bš E w klasie drugiej. 

Minimum za dobę — 2I0G 
BM  fendencja barometrycin,: wzrost ciśnienia. _, RÓwnecześnie rozporządzenie prze- 

widuie możność korzystania z pocią- 
URZĘDOWA. gów pośpiesznych po u'szczeniu nor- 

— Nowa godność nadana p. melne] dopłaty za pośpiech, bez 
Wojewodzie. W dniu wczorajszym względu na odległość. || 
p. Wojewóda Raczkiewicz przyjął de- „, — Dalsze pocągi świąteczne. 
legację Stowarzyszenia kupców iprze-« W związru ze zbliżającemi się ówię- 
mysłowców w Wilnie, która prosiłap. tarai Bożego Narodzenia, departa« 
Wojewodę © przyjęcie godności człan. Mient eksploatacyjny M nisterstwa ko- 
ka honorowego Stowarzyszenia. Pan Munikacji polecił poszczególoym dy- 
Wojewoda go iziękował delegatom za rekciom uruchomić w nocy z 23-go zaszczytne edznaczenie go. W tym Na 24go grudnin, w zależności od 
samym dniu p. Wojewoda przyjąt frekwencji podróżnych, pociągi po: 
Prezesa Okregowego Urzędu Ziem- Śpieszae. Na linji naszej uru-homio- 
skiego p. Łączyńskiego eraz delega- ВУ zos'anie pociąg Warszawa— Wilno 
cję zesrolu „Reduta*. Nr 707/I1i z Wilna do Warszawy 

— Nominacja w Urzędzie Wo- 708/lI. ` 
jewódzkim. W związku z ustąpie- AKADEMICKA. 
niem b. Inspektora wetery arji w - — „Ostatni dzień wydawania 
Urzędzie Wojewódzkim p. A. Głu- fantów Loterji Akadem*. Woje- 
chowskiego, na wymienione stanc- wódzki wil ński komitet Vl-go „Ty: 
wisko został ostatnio powołanyradca godnia Akademika" podaje do ogol- 
wojewódzki dr. M eczyslaw  Rymkie- nej wiadomošci, że dziś 20 go grudnia 
wiez, znany ze swej energiczaej dzia« r, b upływa ostateczny termia od- 
łalneści na polu uporządkowania do- bioru wygranych fantów tegorocznej 
zoru Sanitarno-weterynaryjnego ma te- Loterji Akademickiej 20,XII r. b. Ра 
renie województwa. godz. 8 wiecz. nicodebrane faniy 

BBIEJSKA. stają się własnością wcjewódzkiego 
— (0) Sprawa udziału m. Wil- w leńskiego komitetu Vl-.go „Tygo- 

na w Powszechnej wystawie Krą- dnia Akademika", Fanty znajdują s'ę 
jowej w Poznaniu w r. 1929. We w lokalu Ogaiska Akademickiego ul. 
środą duia 21 g.udnia, odbędzie się Wielka 24, wydawanie między godz. 
w Magistracis posiedzenie „połączo- 5—8 wiecz, ać 
mych Komisyj radzieckich, finansowej, ZEBRANIA I ODCZYTY. 
technicznej i kulturalac-oświatowej, w — — Раёгопа% więzienny. w dniu 
celu omówienia sprawy udziału m. 18 grudn'a 1927 roku w sali Sądu 
Wilna w powszechnej wystawi- Kra- Aselacyjaego w Wilałe odbyło się 

owej w Poznaniu w r. 1929. Walne Zebranie Organizacyjne To- 
— (e) Brak wody na rynku An" warzystwa „Patronat Więzienny*, ma- 

tokolskim. W reku bieżącym pom: jące na celu opiekę nad witžaiami, 
pa na rynku Antokolskim nie zosta- Z pranie było liczne, Przewodci- 
ła, po miejsce w łatach ubitg- czył Dyrektor I:by Skarbowej pan 
łych, należycie przyztosowana na 6- Jan Malecki. S:kretarzowa! "podaro- 
kres zimowy; na skutek czego WOdY kurator R. Rauce, 
mie daje. Wobec tej opieszałości do- = W imieniu Komisji Organizacyjnej 

przy 
zorcy wztniankowanego rynku, cko- Towarzystwa pan prokurator 

Sądzie Agelacyjnym Si. Pliiszczyński liczni mieszkańcy i przyjeźdini wła- 
ścianie muszą poszukiwać wady Ga wygłosił szczegółowe sprawozdanie z 

prac Kotnisji, która opracowała sta- odległościach kilemetrowych. 

SZKOLNA. tut zatwierdzony w dniu 23 czerwca 
— Zarząd stowarzyszenia abi- 1927 reku przez Ministerstwo Spra- 

turjentów gimnazjum im A. Mi- wiedliwości. Po zapozaaniu przez na- 
ckiewicza w Wilnie powiadamia Czelnika K. Jocza treści statulu oraz 
kol. abiturjentów, že tradycyjna Wilja dyskusi, przystąpiono do wyboru 
w gimnazjum im. A, Mickiewicza od- Władz Towarzystwa. D> zarządu we- 
będzie się 21 bm. (we środę) ogodz. Szli K. Świątecki, adw. Łuczyński, 5 tej popoł, prof. Wróblewski, P. P, Juadziłło wa, 

— Sikoła bez religji. Nizch J.Sumorokowa, H Sztukowska, Trusż- 
szanawni czytelnicy nie sądzą, że Kowska, W. Hułownia, Dzlegat Rady 
chcemy dać artykuł © szkołach w Adwokackiej S, Sadkowski. Ds Ko- 
Bolszewji. Broń Bożel Mowa tu o Misji Rew zyjaej: wice-prezes Sądu Ap. 
szkole Nr 30 przy ul. Dobrej Rady, L- Bachwic, dyrektor Į. Małecki i 
której losami kieruje p. Wójcik, Kie. d£'- prok. gen. A. Kopeć. 
ruje w ten sposób, że młodsze od- 
działy lekcji religii wcale mie mają. _ — (x) Skrócenie czasu pela'ė 
Nie wiemy, czy w Lubejskiem, skąd nia służby na posterunkach. W 
17 ————- ——= Związku z panvjącymi obecnie duży» 

wadzeniu szeregu lekcji pokazewych przybył p. Wojcik, ne wykładano w mi mirozami, Komenda Pol. P. w 
z języka niemieckiego, przyrody i temat lych lekcji, Zjazd odbył się Wilnie wydała ostatnio zarządzenie, 
gecgrzfji (ta' ostataia w Pracowni przy licznym udziale delegatów i mocą którego posterunkowi pełnią 
Przyrodniczej) przez  utzestaików gości. odtąd służbę ma posterunkach po 
ziazdu, przeprowadzone dysputę na dwie godziny, na mosiach zaś, gdzie 

Okręgu Wileńskiego. 
do rozpatrzenia organizacjom  zrze- 
szającym egół nauczycie lstwa. 

Pan wojewoda wl-ński witając 
zjazd podkreślił specjalnie rolę nau- 
czycielstwa kresowego. 

Następnie przemawiali: kurator p. 
dr. Ryniewicz, imieniem J. E. ks. ar- 
cybiskupa Jałbrzykowskiego ks. pra- 
łat Z:browski, vjte-prezydent miasta 
p. W. Czyż i prof. Į x1-Bykowski. 

Po przemówieniach wy łuch:n» | 
dłuższego referatu: prof. T. Czeżow- 
skiego па temal: „Stanowisko U SB. 
wobec projektu ustawy o ustroju 
szkolalctwa“ i uwag prcf. Jaxy By- 
kowskiego nad projektem tej ustawy. 
Po przerwie obiadowe! przystąpiono 
do wysluchania sprawozdzń oraz 
przeprowadzenia wyborów. Wiecza- 
rem w S:l Gimnazjum im, El. Orzesz- 
kowej odbyło się zebranie towarzye- 
kie przy udziale całego szeregu przed» 
stawicieli władz i erganizacyj Spo- 
łecznych. 

Drugi dzień Zjazdu—poniedziałek, 
poświęcony został całkowicie posie” 
dzeniom szkcyj: flologicznej i mate- 
matyczuc-przyrodniczej. Po przepro-



u ŁO W O 

jest temperatura wyższa—po 1 godz. głos chrzęstu toczonej wolno kry. tazja z opery «Carmen>—G. Bizet—wykona 
ы o, j i hło. orkiestra. , Jak wiadome ZP" ро- Ё ba pó wszystko ucichło. ttwała”bo przedtem stanęła Wilja й к'п. Melodja—Gluck Kreisler. Bercense— 

a l: illazeois—D. — 
— O estetykę wystaw sklepo- pad Kownem, tam już poraz drugi w wyk wa aa Albert Kata "| wych. Niezmiernie ważną jest rzeczą tym roku. III. <Pieśń Hamida» serenada maury: _ Przewielebnemu Duchowieństwa, 

Z e gustowne ubranie wystawy a RA RY. Ww ge E a Tańce hiszpańskie—wy- reprezentowanemu przez J E Bisku- 
Ь i О: o arodzenia w Polskim źwiązku Ko- | 

- i PORE OE > iejowców (ut. Wiw ulskiego 4—3) z iniejsty- 18,50—19,15: «Dwa światy: bolszewizm 8, Dr us ać Bandurskiego, 
gruncie rzeczy ważny szczegół wy i staraniem Sekcji drużyn parowozowych 4 cywilizacja chrześcijańska» — odczyt, wy- ВЕ Rektora Leona“ Hrynieaskiego, w handlu dotychczas zwracano nie“ odbedzie się choinka dla dzieci członków P. głosi prof, U. S B. Marjan Zdziechowski. Przedstawicielowi P Ministra Poczt 

zbyt wiele uwagi i wystawy większości Z. K. (O dniu choinki nastąpi osobne zawia- 19,20: «Gloconda», opera Ponchirli'ego i Telegrafów Panu  Podsekretarzowi 
naszych sklepów nie grzeszą ani domienie). : ы ("'";{':"і"'дте"!“_ eco NA Stanu inż Włodzimierzowi Dobro: 
zbytnią rozmaitością ani estetyką. „kie 1 wst 2 K a: w - E E a KOTA, wolskiemu Prezesowi Dyrekcji Poczt 
Wyłem w panującym wszechwładnia gy г p wicgory życzeń: w radjo. Ra- j Telegrofów w Warszawie P. inż. S l do dnia 22-go grudnia (czwartek) wpłaczjąc djostacją Wilefisk d + 2 szablonie uczyniła znana frma księ- jednocz:śnie za każde ddecko 1 złoty. i Boodnesie. Balai pęd 00 sai] Kazimierzowi Zajdlerowi Przedsta- 
g:rska p. Kazimierza Rutskiego, przy- Ze względu na szczupły lokal koniecz: pracy słuchaczy. Co pewien czas odbyw:6 wicielom Wiadz państwowych i woj- 
Ozdabisjąc pod_ kierunkiem siurha- nem jest zęóry wiedaies ile, dzieci па Gnoins s będą koncerty złożone z utworów, ki6“ skowych Panu Wojewodzie Wileń- 

, 1 z l. * i [| i ; . ‚ tzek Wydzi:lu S:tuk Pieknych U.S.B. wspomnianym ierminie nle będą mogli wziąć kierowanych do Polskiego Radja, Wil do skiemu Władysławowi Roczkiewiczo- 
witrynę swego sklepu. Przykład teu, udziału. wa 21. Przed wykonaniem kompozycji spes- Wi i Panu Generałowi Bolesławowi 
c mieć Pd: zmajdzie naśla- TBATR i MUZYKA si zapowie, na czyje życzenie ntwór będzie Poz Pag pięc ami łączno- 
łowców i z jednej strony powiększy „ wykonany. ści przy Dyrekcji Panu ' majorowi 

iłość estetycznie ozdob onych wystaw NWZNNKTOWYSTZE оНОО WZDUWKEMA Z Ertlowi Przedstawicielom Władz 
maszych sklepów, z drugiej 7aś jstwo- s samorządowych Panu Prezydentowi 

WZ sie p ipdyrh adm 20: Nowości wydawnicze, ek wa ZE, OT W najbliższych dniach OE m  mazwisko n'ejaki С złcących się na wy- a; B m e prezydentowi miasta Wil | l i . tygod- przedew: E azwis Fejakie- 
Gzizie sztuk pię! nych. tia a iedcieły rdiaych lałówa Dała ali na Pana inż.  itoldowi Czyżowi mia odbędzie się na granicy konferen- go  Macki:wicza, zabójcy rodziny 

— Jeszcze raz zwracamy UWA- „mie dla dzieci i młodzieży «Naców. Mi. Lwów. Spółka nakł. Odrodzenie. 1927 Panom  Naczelnikom  « ydziałów i cja przedstawiceli Polski i Litwy w Jigientowiczów, proponując wzamiam 
gę czynn ków policyjnych na nie: kołaja» M: Szukiewicza”mm rzecz ubogiej Książka godna polecenia. Zapoznałą się kierownikom Oddziałów oraz całemu Sprawie omówienia kwestii wymiany za to J:na Cybulskiego, dezertera 
Be w fakt zachowywania Się dziatwy jj p. Vil, które urządza w niej mtodzi czylelnicy z dziećmi różnych personelowi Dyrekcji a w szczegól „Wi ź'iów kryminalnych. Jak sę do- poszukiwanego przez władze litew- 

$ i arodowa Urgani ac oDiet, Mitek woż wi wy Gloków „o ее 1 amd A Petry Zen 

Przygotowania wyborcze 
Wzmożona agitacja Wyzwolenia 

Jak mas informują płatni agenci Ciekawe, czy złote góry obiecy- 
Wyzwolenia rozpoczęli ostatnio na te- wane przez tych panów są rzeczy” 
renie pow. Wil-Asko - Trockiego, wiście w ich posiadaniu i... do roz- 
zwłaszcza w gm. Trockiej, wzmożoną dania. 
agitację przedwyborczą. 

Parcja Pracy na prowincji 
W? Landwarowie powstał komi- dzi na polu poli'ycznem zupełnie do- 

tet wyborczy Partji Pracy. tąd nieznanych. Pudobny komitet ma 
W skład komitelu weszło sześć powstać w Trokach. 

osób przeważnie rzemieś'ników, lu. 

Pan wojewoda Beczkowicz w Wilnie 
Wojewoda Nowogródzki p. B:cz. Ralnych Okręgu Wileńskiego, obej: 

kowicz bawił w Wilnie i wziął udział muiąrego jak wiadomo województwa 
w ztbranu. delegatów Spółdzielai Wil ńskie i Nowogródzkie. 

Konferencja graniczna w Sprawie wymiany 

Podziękowanie. 

— «Reduta» na Pohvlance: Betleem 
robramskie. Dnia 25.XII b. r. o godz. 

20-ej odbędzie się w Reducie na Pohulance 
remjera sztuki «Betleem Ostiobramskie> 
Arės Łoralewskiego. 

  

Ofiary. 
— Е, В (Is rodziny w nędzy ziożone” 

osób zł. 5. w 

S kara powieją Ja bycie Dodi. ności pp F Babickiemu inż A Ko Awiadujemy, władze polskie „wysuwają skie. 
obyczaje. : walence, *. Korskiemu Z Zaleskie- 1 = į > 

as Pa na śliskiej obecnie **"g godz. Z0ej <Betisem Ostrobramskie». = Ke fo a: a praw. mu PP Naczelnikom i pracownikom Plaga wilków w pow. Mołodeczańskim. 
Iezdni jzst bardzo niebezpieczny, San- — Teatr Polski (sala <Lotnia»). <Kre Jziwe ooisy, podane barwnie I zjmującCo. z>zedów pocztowych w  ilnie iz * 65 dorożek zalaczają co chwikEj Ble: gowa kolo», poło poezji balla chifscu Wsbudzą one w umysłach młodych niejed. oo inji I orzedstywieiiowi ZG! qzku „Jak nas informują, na terenie pow. Często nawet, jak to miało miej- 
raz stając poprostu w poprzek ulicy, Klebunda, o pięknej tseści, tęsknych mela- NĄ Z ik ai af 2 Slcoowitów Poczt. Tele rafów i Mołodeczeńskego pojawiły się w sce we wsi Wiązówce, podkradają W mie « djach i egzotycznych dekoracjach, grana bę: BO dobrego czynu Ola mAucaycica | : zj CE + ostatnich dniach większe stada wil- sią pod chiewy i rzucają się nawet W miejscach gdzie Śnieg jest wyjątkc= gie jeszcze dz i jutro. Sztvka ze wzęlędu chowawcy książka ta będzie bardzo poży- Telefonów Rzeczypospolitej Polskiej i & X $ a 2 tro. teczną zwłaszcza przy nauce gengrafji. ków, które niepokoją miejscową lud- na psy nawiązane ma ł.ńcuchy. wo utarty i śliski nie czują Się 182 na znaczne koszta dzienne (orkiestra, staty- 4 P p Prezesowi Z.rządu Okręgowego 
pewnie kola autobusów. O katastrofę ści), wkrótce zejdzie z repertuar | 2 si = E a i da w %ilnie Edwardowi Rakowiczowi "9ŚĆ pr'ynosrąc jej znaczne straty. 

ardzo łatwo. Tymczasem zutobusy „je Sw wedne skali pasy, jesł wemrowe. ułelentowanej pnetki | mwelistk!. Poznań i Vice P.ezesowi p E Markiewiczo- Malwersacja w Okr. Urzędzie Miar. 
krążą po mieście z wielką zazwyczaj | | 'ogtatnia premjera. W piątek Teatr Wielkopolska Księcarnia Navładnwa 1927. wi oraz członkom Zarządu Okręgo- Gzef E аО kin 6 : 3 
Szybkcścią, a Szofer... zajęty jest Polski daje ostatnią premjerę przed Święta: Przekład głośnej powieściChestertona — -veg0 i Kół Miejscowych Związki. Józe Evsymont, urzędnik rachun: dacią sum skarbowych, jak do 

zawsze miłą konwersacją z kolegami. mi. Będzie nią bławuowa farsa Lenta Świetny, Poprzedza go wsięg tłomaczM. _ u; owników >oczt Telegrofów i KSWY W Wiltfiskim Okr. Urzędzie tvchczas ustalono na sumą 2108 jzł. 
Pisaliśmy już raz o stełem zlawisku <Dom warjatów», w której zawrotne sytuacje „„;,, JE de aa kana Telefonów  Prezesoui Stowarzysze- Miar, przyjmujący dziennie wpł,wy 15 gr. 
zajętego rczmową szofera, mimo wy: walczą o lepsze z dowcipnym djalogiem. POZ Słauiaw Baliński <Wieczór'na nia Techników *olskich w % ilnie BASOWB za legalizację narzędzi mier- Dla ukrycia przestępstwa Eysy- 

t iego zakazu. Z przykrością stwier: RADJO—WILRO wsehodzie». Poezje. Warszawa, J. Mort: p jpż + Niewodniczańskiemu Kót niczych, od pewnego czasu zaczął mont sfałszował zasisy w prowadze- 
dzamy, że jadący autobusem funkcjo: = * kowicz. 1928. ku śpiewaczemu pocztowców „Radjo zdradzać pewien niepekój, co pociąg: nych przez niego księgach. 
metjugze golicji nigdy nie uważają za Wtorek, 20 gradalą. 19226; i Tiesi mą id Safi. Z ZE. Olszewskiemu i Sutkowstiemu za tak TAłO za sobą baczną uwagę przeło- _ S»rawa przekazana została sędzie- wskarane pouczyć szofera, ażeby za- _ 11,20—17,45: «Musu żemes palepii bal- krodnócj gal Miss alga kio saszajack, błedu Żalońae — ока żonych. D»chodzenie w sensie spraw- mu śledczemu. D.fraudant zastał а- 
przestał rozmowy i stosowść się do sal odczy ides pat I pa Roszczy. twórcy portretu Mony Lizy i Wiec-erzy jicznym przyjaciołom znajomym i dzenia ksąg prowadzonych przez nieę- resztowany, a wszystkie okoliczności 
przyjętych ma całym świecie prze- SE ia, an Ko о (w ię: PRE aa a. | „. krewnym oraz wszystkim tym a go ustaliło, że popełnił on difrau- ulegają wyjaśnz nu. 

pisów, 17,45—18,5U: Koncert popołudniowy Ork. dzenie Ligi Narodów», Str. 41. Odbitpa z wszczególności pracownikom poczto- 2 572553 37 CZESKA 

— Wilja stanęła w nocy z sa- jod ge uskiego Racja Roa, = eż «Przeglądu Współczesnego». Re. 22 wym którzy raczyli wziąć udział w Dyrekcji Poczt i Telegrafów składa 
boty na niedzielę. Jeszcze © godz, 11 (piolonczela) przy  forleplane Władysław dlicie TRD w adis oddaniu ostatniej posługi prochom najserdeczniejsze „Bóg zapłać* 
wieczorem dnia tego, z nad rzeki u- OAS nika ааЫ pism. Warszawa. Wydawnicze towarzystwo P Meža mego inž  „uieczyslawa WE na 

. Uwertura <Djamileh»—Q, Bizet. Fan. «Rój». 1928. * WIE z 
nosił sią opar stygnącej wody i od- Ciemnołońskiego Pr. zesa Wileńskiej 

  

  

  

  
  

  

ь i 64 (Maksymilj Hahsbi ielki sensac Я ы Doktór Medycyny 
BB kuo Helios“ | wsetówaczcj dowy „SĄd Boży”: "7 uęgycanie emocinga Him. "7 2 | |Na Gwiazdkejl!! krowa J, HEJBERA A. CYMBL. SĄ teatr nn W roli głównej posągowo piękna MARION DAVIES Przepych! Wystawał Tłumy. Niezwykle Najpraktyczn ejsze radii mleczarni: 1 K:lo 2 zł ote chody wóz 

BR m. Witeńsk» 38. frapująca treść. Dla młodzieży dozwołone. Seansy © dz. 4, Ó8 I 10.15. praktyc po 3 ul. Mickiewicza O weneryczne i mo« : Łyżwy, samowary, umywalnie, Poleca najlepszą w Wilnie sra Cha , laskowych Goniciowe: ЛЕН 

do dnia 20 go grudnia r. b. nadzwyczaj wesoły termosy, latarki kieszonkowe, p cs rapja, słońce górskie. śmietankę pasteryzowaną, rów- ©Оа ата is 

będą nież i 
ZWIEDRYŃSKI - T 

wyświetlane filmy: „Gorączka złota dramat w 10-ciu akt, Wileńska 28. tei 1724 Miejski Kinematogra? ° Е m 
4W roli głównej ZH szv komik świata Charlie Chapliń. Nad program: «Świąto 3go moja 

а Kulturaino-Oświatowy 

| nakrycia stełowe i wiele innych 
podarunków świątecznych 

  

mleko pasteryzowane Mickiewicza 12, = 

w butelkach. Wyborowe sery: 
Tatarskiej 9—2 1 5 

Ce
ny
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sk
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w Warszawie» w ołe 1 «Odsłonięcie pomnika Fr. Giopina: największego muzyka świata, Poleca: Sklep towarów żelaze : : : w. Z P43. 
Sala Miejska twórcy Polski ki Narodowej. Orkiestra dyrek tmistrza p. W. Szczepańskiego. | | * E е Szwajcarski orygmalny, Tylžycki | ———— — 

"| (mi, Osirobramska 5) Ostatai ać aa 10 Cay Blietóow: parter 80 gr. bal 40 r. Początek sekntów © | Tódz 4: nych | psczyń gospodarskich tłusty, Rokiorn, zielone  strki. WĘGIEL | KoBIETA LEKARZ 
M poczeniu bono ania я $. H. KuleSZA si. Zamkowa Nr 3. Śmistanka kremowa, Najśwież. | |, OORNOSLĄZKI | Dr Janina 

gi Kio-" Polonia* ® ) T С aaa s" оее @ sze masło wvbórowe prasowzn?, os lao z 
trakcja filmowa 44 wielki dramat życiowy w 9 akt. w/g ełynnej CENY UMIARKOWANE. z urczenkowa Teatr pył QIONJA Aja enerja ieści M : gatunkach po oe 

a ul, A, Miokiewicza 22, w sakkėši aiemai eis Elias nei ek Rente. Adorea i KS Ds Šios S ® WR: ść ac Flje: Ooo No Em са „ową z" z s 24 osób pod batutą Mikołaja Sginickiego. Początek seansów: © godz, 4, 6, 815, 10.20, pasał— Lu iujs:rska 1. KOSDANOWSKI = wi 

- Е 6 ZDANC oroby skėrne 1 we- 
: „Drobny Kredyt "TAB m „kobiece. - й в : . 5 el: Nr rzyjmuje —6 pp a Nowy Kino-teate Dziś! a Aa „W księżycową noc” si Ę; Wilno, ul. Gdańska Nr. 1 0 l N A Midd i Msk IŽaniecsė 5, u. U 

3 Wand 44 Wielka Ź fascynujący erotyczny dramat w 16 aktach. W rolach głównych urocza uwodziciejką Betty Comp- 5 Telefon 831. gronowe i owoco- b z W.Z.P. 

„Wanda! io" 4. non, ragino daina Jie Holt Udziela drobnych pożyczek | | p, wód. Soo | ro soi. | LEKARZE. | [akoęze=Dentyci 
EIEGEM p ocz i = aa i banioznych po |ul. Troska 3 Tel 757 L—— 4 RE IEEHH EEE muje wkłady, inkasuje weksle, cenach najniższych | <span” TÓR | | Lekarz-Dentysta 

: [ @ед'е' górmosiąshi irachty oraz załatwia wszelkie poleca BOKTÓR я ANNA KISIEL - 

i r П SSOBNY WYDZIA woo | (jędlina |P., ZELIOWIEĆ |anirzejkowiczowa 
t Na nadchodzące święta El z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie OSOBNY WYDZIAŁ chor, _ weneryczne, | cnoroby zębów, plom- 

I w wozach plombowanych, dostarcza firma przyjmuje AA A epro- An ki! wicjska Wtewsha do | syžijis, ns bowanie | usuwanie 
| | centowane па książeczki OSZCZĘ- ty teks s moczowy: ich bez bólu. Porcela= 

polecamy Wielki wybór towarów T RES“ Gaia { @лао Н dacścaw, pórówiiy GA В zło: £ nabycia Ofiarma 2—16 | „ą guy "gd 5-3 w, | nowe; złote plomby 
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Mickiewicza 32, 
HURT i DETAL: 

ima „Tadeusz Kowalski i Trylski“ 

CENY NAJNIŻSZE. 
  

  

  

Na nadchodzące Święta 
i karnawał 

Najnowsze modele sukien! 

w znattym Magazynie ostatnich 
nowości 

56 „Elegant 
Wilno, Wileńska 15. 

poieca sę w dużym 
wyborze: 

galanterję, bieliznę i trykotaże. 
Suknie wełniane od 15 zł. 

Tanie źródło. — Czny konku.       rencyjne. 

= 

NA GWIAZDKĘ!! 
  

krajowych i zagranicznych 

Perfumeryjnych 
TT Ko:metycznych 

- ; Galanteryjnych 

Przedmioly gospaderstwa demowego 

I Ceny umiarkowane. 

i 1-00 LB. SEGALL 
1) ut. Trocka 7, tel. 542 

- SKlepy detalICZNE? z gr zamkowa tet. 1028 
3) ul. Mickiewicza 5, tel. 873 

4) “ Rudnickie/—Zawaldėj 
„ 20—52, tel. 612, 

=== EIFEEE 
FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe I używane sprzedaję I wynajują 

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

! a 

Uwaga! © Sprawie Radjo 
Ч Będąc w Wijnie naležy wstąpič do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

ul. WILEŃSKĄ 38: 

1 poinformować się dokładnie 0 wszystkie, co się radja 
dotyczy. Obsługa fachowa, bezpłatna porada inżynierska, ceny 

przystępre, wszystko i zawsze na składzie, Tel. 941. Wilno, 
  

  

Co kupić na Gwiazdkę ŻONIE? 
Maszynka do mielenia maku, migdałów, kawy, mięsa, 
samowar, wyżymaczkę, mcździeż, imbryk, garnek, że- 
lazko, primus, formy do ryb, legumiu, budyngu, 

: umywalnie, nakrycia stołowe i t p. 

MĘŻOWI? 
Aparat do golenia „Qilette" brzytew, maszynka da 

strzyżenia, scyzoryk, korkociąg, łyżwy. 
Gdzie kupie 

Tylko w firmie St KRAKOWSKI 
; Towar pierwszego galunku“ i 

i CENY NA ŚWIĘTA ZNIŻONE! 
Wiino Wielka 49 vs<.avix xnścinła Św Kasimierza.   

Najpraktyczniejsie prezenta. 
Swetry, 

Pończochy, 
Rękawiczki, 

Bielizna: 
Damska i 

„Męska, 

kołdry watowe i pluszowe, wszel- 
ka galanterja, płótna, materjały 

bławatne 

w wielkim wyborze 
po cenach najniżs'ych 

poleca Józeł Rłodecki 

Zamkowa 17, tel. 928.       

  

   
Baczność! Z powodu likwidacji 

$ ооа Gyprzedaż $ 
" wszystkich instrumentów mazycznych 
igramotonėw. Ceny niżej fabrycz- 
nych. Wielka 14, przy bibliotece   A. G. Syrkina. 

  

Monogramy! 
Faksimile złote i 
srebrne najsolidniej 
i najtaniej wyko- 
nywuje pracownia 

jubilersko — 
grawerska 

w. PACZCE 
i O. Węcewicza 

uł. Królewska 7, 

WINA 
wódki i konłaki 

po cenach najniż. 
srych poleca 

J.  Hauryłkiewicz 
Mickiewicza 33.   

  

Meble plecione! 
tanio i solidnie wyko: 

|| nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszka 

1wanowskiego 
Wielka Nr 7 

dawnieį Kijowska 

Znany stroiciel 
Fortepjanów 
A. Pacewski 
mi strojenie, repe- 
racje i odnowienia 
foriepjanów, pianin i 
fisharmonji 1 innych 

muzycznych . 
instrumentów 

„uł, Portowa Nr 14. 

MEBLE 
najtaniej 

nabyć można 
w 

Domu Handlo 

H. Sikorski $-<ą 
ul. Zawalaa 307 

j Ty) 
Skiep „Okazja 
Wilno, ul. šw. Jafsko 

TE. i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy, Szacunek rze» 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam па 

prowincję. 

    

  

>. Zawiądamiać listownie 

tych.       

Gry dziecinne 

1 towarzyskie 

Ozdoby choinkowe, 

świeczki, 

ZABAWKI 
Saneczki, Rowerki, Drezynki 

Wielki wybór: 

Geny niskie: 

(0. Borkowski : М, 

Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372. 4 

| Fllja Mickiewicza 1, tel. 374. | 

  

4 
х ` 3 
> 

i     

  

       
      
   

  

Zawiadomienie. 
Magistrat m. Wilna zawiadamia, 

iż w dniu 
rozpoczął się obowiązek płacenia 
składki za przymusowe ubezpieczenie 

„żródło 

19 grudnia 1927 roku jed, 

Sz. BOŁTUPSKI 
Wileńska 3, tel. 11—18 

    
  

Kobieta-Lekarz OSOBA 
die yw UE Kresów  poszukwje (Drzeldowiczowa 

porcelany, obrazy, 
żuierje, srebro, 

i brylanty 

Lecznicze ka 12 m, 10. 

Wina Wyborowe 
polecają jį 

B-cia Gotębiowscy Chc 
ul. Trocka 3 Tel. 157. pł Pianino L 

I 

| Piece żelazne 
szamotowe 

i naftowe 

' ŁYŻWY poleca) 
S. H. Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych Bacy 

gospodarczych, 
Wilno, ul.Zamkowe 

Nr. 3. 
; CE Natychmiast 

Młode 
solldne małżeństwo 

szukuje mieszkania 
|—3 pokoje ż kuchnią 

) z wygod ami, Czynsz 
według umowy. Zgło- 

) szenia do adm'nis'r. 
«Słowa» pod T. D. 
  

JEDYNE 
i majtańsze Polskie 

ędzy wełnią- 
ne 

wabnej, poleca do 
robót ręcznych i ma- 
szynowych hurtem i 

‚ ЬБ zajęcia 
złoto 9pieki nad panienkami. 

  

  

   
    

się domem,| KOBIECE. WPNE. 

RYC ZY E.NARZĄ-   
wkładki. ztuczne 
DY: złote korony. 
ickiewicza 4 m.12 

Przyjęcia 
od 10—12 i pół. 
od 4 do 7 w. 
Uczącym sę zniżka, 

. Z. Nr 97, 
„n, 24 Vi 192 r.     

  

obra  konwersacja|] pów mOC. OW: 
francuska.  Wisdo- | og 122 | od ©n 
mość: Warszawa | ni Miękiewi.za 24 

tai. 211 
0523 ska. W. Zdr. Re. 152. 

DOKTÓR 

Ginsberg 
Oteity: Biuro Ogło- 
szeń S. Jutana, ul. thoroby weneryczne 

A miacka 6 telif. 222 wi syfilis i skórne. 

‚н ссар т оНЕа 5 telefon 6 
muje Poszukuję Prime od 

specjalistki krawcowej 
ze znajomością bardzo 
dobrą kroju. Oferty 
piśmienne proszę prze- 

syłać. Wilao, l, Su- 
waiska 7 m. 6, dla 
Widuty. 

  

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

1 weneryczne, 

do 1 i od 5—7 p.p. 

8.0 1 
4 do 8, 
  

Lekarz: Dentysta 
L FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

ska boje Jalne. ora 
e ać 

ilno, ul. Wileńska 3, Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do. 7 

Lekarz: Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel. 10.80 

przyjmuje: 

Przyjmuje od godz. 10 od g. 10—1215—7, | 
JW Zdr. 54. 

ausiai осонывоеннии Yla POL LSONS 2. p Lekarz-Dentysta 
Zawainej. W.Z. 

wspólnik Doktór Medycyn, 

ŁUKIEWIC 
potrzebny 
samotny na wyjazd z 
kaucją 1500 zł. Łud- 
wisarska Nr. 

  

MARYA 

Ożyńska-Śmolska | 
Choroby jany ustnej. 

8 — 7 choroby Padzsd ” Plombowanie i usu- skórne i płciowe › jadłodajnia ui. Mickiewicza 9  yznie bez bóln. 
od 10—12 w poł. Roos u. Ścde Ki i 

—— deckich 1, przyj. 4—7' 
DOBERMAN 

Pies bronzowy, 
obcięte uszy i ogon 
aginąt 18 grudnia r. b 

Ża * przyprowadzenie chor skórne 
lub wskazanie dobre i weneryczne, 

W. Pohulanka 32 m. 4 przyjmuje: 

Dr K. Sokolowski Przsimje cd 

Wojskowym, Teros 
———— Kom 1 п 

znižką, Ofiarna 4 4 
8— 12 
4 — T 

Wydz. Zdr, Nr 3 
  

  

zwctalanej, i wynagrodzenie. Adres: wj, Wjjeńska 30 m. 14. 

od g.9 — 12r. AKUSZERKI. a 

GEEK с к 5 — 7 піесъ.——: 

  

        

  
į 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

budowli do ognia w Powszęchnym detalicznie, Rade Ge wioski, = 

Zakładzie Ubezpieczeń Wzaj mnych Czy ya= p asio. m. od gna pa 20piAtk W. Smialowska 
(poprzednio Polske Dyrekcji AUDE" wino, Wieśka  Oraiany, hr. tyszkie- | w Poradni, Piotra M yiegówiza 4 

PI zasadię  Rozporządzeaia Pre. | (RIQNU | 2 ZEBORYRKi "GUZY ka CE a a . . r . 4 

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 OBIADY Wileńska 28, tel, 1224 = ZEN 
maja 1927 roku (Dz. Ust. Nr. 46 | z 3 dać 1 zł 50 gr Dr Suszyriskį „„AxUSZERKA 
Poz. 410). Termin poboru składek *KRISTAL> Iz O |spec, choroby wene- OKUSZKO 

upływa z dniem 19 stycznia 1926 roku. |  Mieciewicza 4 K O ryczne, niemoc _ powróciła i wzoowła 

Ń3 powyłazego Rozporządzenie, | uaknEo = ||eaeec b zem | „ jeje, Mor z, 
PI BT Z В - niczne poleca | od 9—12 i 4—7, W. Z: P. 24, 

© wysokości I prac od samy zaleg „S1U'RO- | BLSISAJIE | ul awa. ROSZAK 
łej za każdy miesiąc, nadto, w razie Pod, i owaczeń 1 Ware “Marja BiZezina 
niezaplacenia skladki, zostaną zasto: „REKORD» przy ul. 2 pokojowe Ir. В. МОН ОЙ przyjmuje: 
sowans kroki egzekucyjne. 3 Maja 1 załatwia © 3 mieszkanie weneryczne,  moczę- Od 9 rano do 7 więcz... 

j MAGISTRAT oo a Guy ja Antokolu wise geowe i skóme, uj . Ia PERO 
‘ ® jo! ы ° о 

Miednych ezpłatie оара чаБ о° Viletaka 7, tei. LOG. wy Zdr. Ni 3008 Wilno, 19 grudnia 1927 roku. <Słowa> sub. W. T. 

  -—————— 

Wydawia Stanisiaw Mackiewicz Kcoakicr w 4 Czesław harwowaki Drukzrnia « %ydawnictws Wileńskie» Kwaszelna 23


