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Aktualność wielkiej książki. 
Notatki na marginesie. 

Nowo wydane dzieło Bobrzyńskie- 
go posiada niezwykłą, piekącą wprost 

aktuslnyść. Polega ona nie ma zna- 

mych powszechnie faktach, które opi- 
suje, lecz па kryterjum zapomocą 
którego ceenia ludzi i wypadki, Każ- 

dy zrozumie © co chodzi gdy przy: 
pomnimy, że maczelnem i jedynem 
kryterium Bsbrzyńskiego jest polska 
racja stanu, a probierzem na podsta- 

wie którego ocenia pożyteczność je- 
dnostek czy giup histerycznych dla 

tej ostatniej jest ich stosunek do za- 

gadnienia silnej i stałej władzy w Pol- 
sce; To jest zasadnicza idea dzieła 
Bobrzyńskiego, pisanego w sam raz 

przed pół wiekiem i doprowadzone- 
ge tylko do trzeciego rozbieru. Kto 

dążył do wzmocnienia władzy mónare 
chicznej, ten znajduje sąd pochlebny 

„w tej potężnej syntezis naszych dzie- 

jów, kto był jej przeciwnym: bez- 

względnie potępienie. | 

Marszałek Pilsudski i szkoła 
krakowska. 

Pół wieku temu pisząc swoje 
dzieło nie przypuszczał prawdopo- 

dobnie Bobrzyński, 26  kryterjum 
które zastosował do dziejów Polski 
będzie musiało być stosowane do 
bieżącej polityki w Polsce odrodzo- 
nej. Dziś jeszcze mało kto zdaje so- 

bie sprawę, że główną naukę, którą 

szkoła krakowska znalazła w histor , 

wiedząc o tem czy nie wiedząc, zro- 

2121 i wprowadził w życie tylko 

ieden Józef Piłsudski. Myślą przewod- 

nią i esią dzieła Bobrzyńskiego jest 
walka o silną władzę dla silnego 

państwa. polski:go. Zasadniczym ce: 
lem zamachu majowego jest właści- 
wie to samo, wzmocnienie Państwa 
przez wzmocnienia władzy. Stwier- 
dzenie tego, zdaniem naszem niepo* 
dlegającego najmniejszej dyskusji 
faktu, wystarczy aby wykazać nad- 
zwyczaj ścisłą łączność jaka zachodzi 
między historyczną szkołą krakow= 
ską i Marszałkiem Piłsudskim w tem 

kapitalnem, przerastającem wszystkie 

inne, zagadnieniu Polski historycznej 
i Po!ski dzisiejszej. Ježeli przeczyta- 
my z uwagą książkę Bsbrzyńskiego i 
postaramy się wytworzyć sobie w. 
fantazji dalszy jego ciąg, który moe 
wstanie w przyszłości, śsposirzeżemy 
z łatwością, że Piłsudski jest właśnie 
tym mężem stanu, którego napróżno 

wielki historyk szuka ma przestrzeni 
naszych dziejów; t. zn. tym któremu 
danem jest dokonywać. wzmocnienia 

i utrwalania władzy w Polsce, w czem 
śmierć przeszkodziła Bateremu, de. 
magogja Ossolińskiemu i Rosja Czar- 
toryskim. 

Ksiąłka Bobrzyńskiego napisana 
przed 50-ciu laty zdaje się być eza- 

sem stworzoną Specjalnie w celu 
apologji myśli przewodniej zamachu 

majowrgo, podczas kiedy była pisana 
bez absolutnie żadnej tendencji poli- 

tycznej, w Czasie kiedy zagadnienie 
silnej władzy miało znaczenis czystą 

akademickie. Głównej jej idei mie- 
potrafiła przejąć prawica sejmowa z 
referentem konstylueji ma czele, a 
prawdziwym jej rzecznikiem i przez 
te kentynuatorem w: życiu tego co u- 
czeni krakowscy żądałi w odn'esie- 

stałbym się nim po przeczytaniu 
«Dziejów Polski», Tutaj znowu  trze- 
ba stwierdzić, że książka ta została 
napisana w zoku 1877, kiedy jesz- 
cze mowy nie bylo Oo po- 
litysznem zagadnieniu menarchji 

w Polsce i że autor jej jest nestorem 
ugrupowania które, wyrażając się 

tuferajstycznie, bynajmniej na pisrwszy 

plan nie wysuwa monarchizmu. Ро- 
mimo tego same ustawienie chrone- 
logiczne faktów i ich ocena z punktu 
widzemia racji stanu do tego stopnia 

przemawia za ideą menarchistyczrą, 
że wprost nie wabałbym się gorė- 

wńiać „Dziejów Polski" Bobrzyńskie- 
go do słynnej „H.stoire da France“ 
Bainville'a. Tutaj jednak musimy 

przyznać, ża historyk polski pod wie- 

loma względami znacznia przewyższa 
polityka francuskiego, mime całego 

mistrzostwa jego  djalektyki. Wyż- 

sześć ta polega chyba na zupełnym 
braku tendencyjności u Bsbrzyńskie- 
go. Z obu książek wprost tryska 
prawda o znaczeniu ustroju monarchi- 
stycznego dla' państwa. U Bobrzyń- 
skiego robi ona może jednak większe 
wrażenie, gdyż zupsłnie bez woli au- 

tora wychodzi z historji bezwzględnie 
oskalpowanej krakowskim nożem, 
podczas gdy u Bainvilie'a na każdym 
kroku wyezuwa się, że autor chciał 

fa podsunąć czytelnikowi. Monarehizm 
jist doktryną zbyt oczywistą dla 
każdego państwowca aby potrzebo- 
wał  najlżejszego nawet retuszu 

histetjł, : 

Pod innym względem  irzeba įed- 
mak przyznač Baicvilleowi znakomitą 
wyższość. Patrafił on wskazać z węk- 
"szą jasnotc'q na związek między ża- 
gadnieniami ustroju i polityki we- 
wnęirzeej a sytuacją państwa w poli- 
tyce zagranicznej, Przyczynę tej wyž- 

szości uprzytemnimy sobie, że Во- 
brzyński jest przedewszysikiem his'0- 
rykiem prawa. Po jego kapitaln į 
syntszie pozostaje do napisania dru- 

ga, któraby położyła główny nacisk 

ma dzieje polskiej polityki zagranicz- 
nej i któraby wskazała na nierozer- 
walue sznury łącząca zagadnienia dz.- 
siejsze z problemami polityki Poiski 
XVI i XVII wieku. Pozostaje jeszcze 
do napisania książka o jednej z de- 

cydujących przyczyn katastrofy Pelski, 
o braku jakiegekolwisk stałego pro- 
gramu ofenzywnego polityki zagra- 
nicznej, któryby stał się własnością 
całego narodu jak „Limites naturelies” 
we Francji a Konstantynopol i Darda. 
nele w Rosji. Przypuszczam, że ksiąt- 
ką taką kiedyś napisze St, Mze- 

kiewiez. я 

. «Waględność» ideoiogji poli- 
"tycznych. м 

Pragnęlibyśmy jeszcze zwrócić u- 
wagę na jedną stronę dzieła Bobrzyń- 
skiego, która może zainteresować z 
punktu widzenia politycznego. Jest to 
mianowicie fakt, że Babrzyński w 
historji XVIllwieku nie tylko nie zdra- 
dza poglądów społeczno  kon- 
serwatywnych, ale wprost opowiada 

się za radykałami w radzaju up. Sia- 
szica. Pogląd tsn może sią wydać 
dziwcym u nesiora  zachowawców 
polskich i jednego z najwybitniej. 

"niu do przeszłości, okazał się tylko Szych ludzi, których wydał  kenser- 
Jóżet Piłsudski, Przyszłość dopiero watyzm polski w XX wieku. Nasu- 
pokaże w jakiej mierze i w jaki spo: wa to daleko idące refleksje na te- 
sób przeprowadzi on wzmoęnienia mat względności znaczenia różnych 
władzy w Polsce. Zasadniczo jednak dotkryn _ politycznych dla  debra 
zdaje się być faktem niezwykie po- państwa. Spotkaliśmy się z powyż- 
cieszającym to wyzyskanie doświad- szem zdaniem u pewnego historyka, 
czeń dziejowych i ta jakgdyby _unja który twierdził, że aczkolwiek w We- 
między sądem najwybitniejszego hi Necii w XVIII wieku lub w Japenji w 

storyka i polityką największego męża XIX wieku bylby zdecydowanym ra” 
stanu doby dzisiejszej. dykalem, to jednak w Polsce XX 

ks wieku jest tak samo bezwzględnym 
Bobrzyński i Bainville. _  komszrwatystą. Pogląd ten motywo: 

Aktualność książki Bobrzyńskiego wał zaś w ten aposób, że w Japonji 
polega jednak nie tylko na tem, że w roku 1869 przewrót społeczny był 
destarcza ona potężnej broni histo- absolutnie konieczny dla rozpeczęcia 

rycznej w walce Marszałka Piłsud.. jakiejkolwiek czynnej polityki, pod- 
tkiego o silną władzę w Polsce. Dru- czas gdy . w Polsce w 1927 r, 1) 
ga stronę jej aktualności zobrazował. przewrót spoleczny bynajmniej nie 

wet nie był zasadnicze monarchistą, stwowych, 2) wstrząsy spowodowane 
bym powiedzeniem, że gdybym na- jest potrzebny dla interesów mocar- 

próbami takiego przewrofu muszą 
osłabć jeżeli nie zniszczyć rozmach 
ekspanzji państwa na zewnątrz i to 
w chwili kledy dla każdego pańzt- 
wowcą musi być bszwzglądnym po- 
siulatem wytężenie wszystkich sił w 
kierunku polityki zagranicznej dła 
spełnienia ideału Polski mocarstwo= 
wej. 

Motywacja ta wydaje Się być 
nieabitą i po niej łatwo zrozumiałem, 
dlaczego Bobrzyński będące konser- 
watystą dzisiaj, może solidaryzowaė 
się pregramami radykalnemi w prze” 
Szłości. 

Niezwykle ścisły związek jaki za- 
chodzi między ideologją państwową 
a'zachowawczością spełeczną w Pal- 
sce dzisiejszej, musi się rzucać w 
w oczy kaźdemu kensekwentnie mys 
ślącemu zwolennikowi tej pierwszej. 
Związek ten powinien też czy prędzej, 
czy późiej spowodować przesunięcie 
się radykalizmu państwowego w kie- 
runku prawym ku konserwatyzmowi, 
którego to przesunięcia pierwsze 
symptemy możemy obserwowść już 
dzisiaj. Jeżeli proces ten dojdzie kie- 
dyś ostatecznie do skutku, będzie 
musiał po drodze przezwyciężyć 
ogromne przeszkody, Są niektóre rae- 
czy jasne, które jednak ludzie rozu: 
mieją tylko z wielką trudneścią, Do 
nich należy np. problem jak ci, któ» 
rzy w czasach caratu byli z pat'jo- 
tyzmu polskiego socjal stami i rady- 
kałami, teraz w czasach bolszewizmu 
dla tego samego patrjotyzmu polskie- 

go mają być kenseiwatystami. Mo- 
że być, że niedługo będziemy świad» 

kami przesunięć z centrum na prawi: 

tasacj ceua pujadsńwiego n—iw 20 granų, 
ziowa MIGRORYBH SyrzsUitSNU 
w ułevęmówipnyc aję narada i 
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Gdańsk prosi Polskę o obrone 
@ 

GDAŃ:K. 20:XII (tel własny). W ubiegłą sobotę odbyło się tu 
zebr ne pr.edst wicie: h ndlu zbożowego. na którem jeden z 
nab rdziej wrogich przywódców n.conai stów niem eckch w G1.ń- 
sku poseł K rtusch, kup ec zbołowy, podobnie j-k : drugi refe 
rent Kiesewetter domag.l sę od Po'sk, :by bronła Gd ńsk: wo- 
bec Nem ec i :by ro poc ęła z Nemcami wonę taryfową Oraz 
st wiała opór konkurencji, czyn onej Gd ńskowi pr:ez koleje nie- 
mieckie i porty n emieckie. Pose: Kartusch oświadczył między nne 
mi. że podstawą handlu w wolnem mieśce jest od wierów handel 
zboiem Mó+c: domagał się, «by przy rokowaniech polsko n emi:c 
kch, Posk: bronila inte esow Wolnego miast, wyr:zł jedn k 
ob 'wę iż Polska nie zdoła przeforsować w toku tych rokowań 
uprzywiiejow: nego tr.ktovania Gdańska w stosunku do N em ec. 

Drugi refere't pos. Kiesewetter zsznaczył са wstępie, że 
wprawdz e ne można żądać od Polski, «by w;wozła zboże dopó- 
ki odczuwa jego br«k dla sebie. dom.g:ł sę węc wz mian za to, 
Jko ekw w ientu umo liwienia eksportu zboża sowieckiego przez 
Gdańsk Mówca dom gał się ponadto od Po'ski Jaka jszerszego 
uw ględnienia interesów wo nego miasta w rokowani:ch handlo- 
wych z Nemc+m.oraz pr yzn=nia kolejom, wiodącym do Gdańska 
taryf wyjątkowych Obaj mówcy domagali się w zakończeniu aby 
koleje polskie poper I, Gd ńsk w jego w.ice ż sąsi dującemi z 
nim port mi niemieckiemi, którym należy stawić zdecydowany opór. 

Fiasko inicjatywy nacjonalistów gdańskich, 
GDAŃSK, 20 XIi. PAT. Wczoraj zakończyły się tu narady poszczt- 

gólnych stronnictw mieszczańskich, prowadzone ad kilku tygodni, a zmie- 
rzające do utworzenia Stnątu, opartego ma koalicji mieszczańskiej z Wwy- 
kluczeniem socjal-iemokratów. Inicjitywa do tych гокожей wyszła ze 
strony nacjonalistów niemieckich, którzy przedewszystkiem niech-ą dopu- 
ścić do udziału w senacie wolneso miasta socjal-demokratów, Narady te 
nie przyniosły jednak żadnych wyników. W bee iego w najbliższych 
dnach rózpoczną się rekowania pomiędzy przedetawicielami niemieeko-ka- 
tolickiego centrum, niemieckich lberałów i Socjal-demokratów w celu 
utworzenia nowej koalicji, wyłonienej z tvch stronnictw. 

EISWWNNCZZEN 

Nowy komitet centralny komunistycznej partji 
MOSKWA, 20—Xli. PAT. Kongres  partji komunistycznej 

zakończył swe obrady. Nowoobrany Komitet Centralny jest 
liczniejszy od poprzedniego o 9 osób i składa się z 71 czžon- 
ków. Centralna Komisja Kontrolna liczy 195 członków, czyli 
zwiększyła się o 32 csoby. Z nowo obranych członków C. K. 
zasługują na uwagę: Kujbyszew, Krupskaja (żona Lenina) Miena 
żyński, Skrypnik i Czubar Podkreślić należy, że przy wyborach 
pominięty został b. członek C. K. Ordzenikidze Pozatem skład 
personainy C. K. pozostał bez zmiany. 

cą. i z.sejsewej. prawicy-na stanowi=-=. - - Po. za. zwiększeniem się 0.1 _osobę__nie_zmienił się. również 
sko „Myśli nowoczesnego * Polaka" 
R. Dmowskiego, Czyli na lewicę. Od- 
biegliśmy na milą ed Bobrzyńskiego. 
Rzeczą czytelnika jest wrócić i prze- 
czytać jega jedyną w swoim rodzaju 
syntezę dziejów Polski. | 

Adolf junior Bocheński 
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Udekorowanie mar. Piłsud- 
skiego orderem Białei Róży. 

WARSZA “A, 20XI, PAT. Na 
cześć dotychczasowego posła finlanaz- 
kiego w Warszawie p. Prokope, któ- 
ry mianowany został ministrem Spraw 
zagranicznych, p. Prezydent R:eczy- 
pospolitej wydał w dniu dzisiejszym 
śniadanie. Przed śniadanićm odbyła 
się urocz: wręczenia p. Marszał. 
kowi Piłsudskiemu Wielciej Wstęgi 
orderu Bizzej Róży, najwyżs ego od- 
znaczenia fniandzkiego. W uroczy- 

stości Sz udział p. Prezydent 
Rreczypospo! wice-prezes Rady 
Ministrów prof. Bartel, ministar Ssraw 
zzgranicznych p. Zaleski, szef proto- 
kułu dyplematycznego Przeździteki 
szęf kancełarji cywilnej p. Prezydeu. 
ia  Rzeczysespolitej 
szef katcelarji wojskowej pułx. Za- 
horski, poseł Prokope, ай fin- 
landzki pułkownik $ & Gen. Hulsin-- 
gius, pułk. E'nsf, szef gabinetu mmi- 
nistra spraw wojskowych ppłk. Beck, 
ppłk. Pryster oraz adjutanci p. Pre: 
„zydenta Rzeczypospolitej i p. mar- : 
szałka Piłsudskiego, : 

Wręczenie „orderu odbyło się w 
sali ryterskiej ma Zamku. P. Poseł 
Prokopz prży wręczaniu orderu wy- 
głosił serdeczne przemówienie, w któ. 
rem podkreślił, iż prezydent Republi- 
ki Finlandzkisį przesłał ten order B. 
Marszałkowi Piłsudskiemu szefowi . 
rządu i wodzowi narodu, jako wyraz 
głębokich uczuć wdzięczności, które 
naród finlandzki żywi dla p: Marszał: 
ka Piłsudskiego, zaznaczając przy- 
tem, iž erder Białej Róży łączy się 

Ja nom. s, jaką odegrała 
lynas: azów i ideą niepodle, i 
Finlandji, o 
Pogłoski o nominacji vice mi- 

nistra Cara, 

WARSZAWA, 20 Xi, (żel, wł Sło. 
wa). W kołach politycznych krążą pugłoski, że pe: kampanji wyborczej vice-minister e postacia mianowa- uy prezestm iTrybunału  Administra- 
cyjnego. В R 

Konfiskata „Robotnikać. 
WARSZAWA, 20XIL. (żel wł Sło- 

wa). Komisariat Rządu na m, War- 
szawę skodfiskował dzisiaj numer 
Robotnika za artykuł p. t, Kapitulacja 
przed obszarnikami, przedstawiający 
w fałszywem świetle polityką apro- 
wizacyjną rządu. 

skład Politbiura, do którego wchodzą::Bucharin, Woroszyłow, 
Kalinin, Mołotow, Rykow, Rutzutak, Stalin, Tomskij oraz obras 
ny po raz pierwszy Kujbyszew. Na stanowisko sekretarza gene: 
ralnego zatwierdzony został Stalin, 

Nowouchwalona ustawa postanawia zwoływać zjazdy pars 
tyjne nie rzadziej niż raz na 2 lata. Grupa wykluczonych opo- 
zycjonistów, która podała prośbę o ponowne przyjęcie do pars 
ji, składa się z 23 osób. у 

Wśród nich znajdują się Zinowjew i Łaszewicz. Reasumue 
jąc obrady Rykow oznajmił, że władze . partyjne wystąpią bez. 
względnie w stosunku do wykluczonych opozycjonistów, którzy 
zechcieliby prowadzić akcję przeciwko partji. Władze stosować 
będą wobec nich te same Środki walki, jakie stosowane są Wo- 
bec przedstawicieli wszystkich innych kierunków politycznych. 

Organizacja monarchistyczna w Rosji, 
P+RYŻ. 20XI1. PAT Z Moskwy donoszą o wykrycu organi- 

zacji monarch st;cznej która postaw ła sobie za ce! dokonywa. 
ne zamachów na pociąg. wysadzanie w powietrze torów kolejo- 
wvch, oraz podjęcie aktów terorystyc'nych przeciwko funkcjona- 
rjuszom państwowym. Wszyscy członkowe tej organizacji zostali 
aresztowan: 

Olbrzymia afera spiegowska na Łotwie, 
Według wiadomości Pera z Rygi, wykryto tam wielką organizację 

szpiegowską, działającą na rzecz Rosji Sowieckiej. W czasie Śledztwa ujaw- 
niono obszerną korespondeację z sowiecką placówką w Rydze. W zwiąsku z 

„481 li h tów, osadzając w więzieniu 17 osób, Dzięciałowski, a= 5%: o aa ję я ©śród aresztowanych znajduje się dużo, osób wojskowych. Oczekiwane 
są dalszę areszty i rewelacje. Biuro informacyjne ministerstwa wojny komuni- 

knie, że zlikwidowana banda jest największą z dotychczas notowanych sowiec- 
ich afer szpiegowskich na Łotwie. 

„Dalsze egzekucje komunistów. 
HANKOU, 20.XII PAT, Stracono tu 15 komunistów, w tej liczbie 5 mło- 

Si dziewcząt. 17 Rosjąn trzymanych jest jeszcze w areszcie przez władze 
wojskowe. ‚ 

Kobieta przewodnicząca Radzie Związkowej 
WIEDEŃ, 20 XII PAT. Dzisiejszym obradom austrjackiej Radv Zwią- 

zkowej przewodniczyła delegowana surkkiego Geo Olga Rude! Zeynek. 
Jest to pierwszy tegs rodzaju wypadeków Austrji i wywołał on wielkie 
zainteresowan'e, ю ‚ 

Walka o rynki dla węgła polskiego. 
Wobec zwrócenia się przemysłowców węglewych de rządu w Spra- 

wie uzyskania dalszej opieki i pomocy rządowej dla eksportu węgla a to 
ze względu na dalsze obniżenie cen węgla przez przemysł węglowy an- 
gielski na rynkach półascnych, — sprawa ta ma być, jak się dowiaduje- 
my, przedmiotera obrad komitetu ekonomicznego rady ministrów. 

Utrwala się naogół pogląd, iż eksport węgli na rynki północne nie 
powinien być zaniedbany, nawet w warunkach gdyby wypadło ponieść 
jeszcze dalsze w tym względzie ofiary. ' 

Ponadte jak się dowiadujemy główne koncerny węglowe polskie 
przystępują do zorganizowania własnego tonażu celem dotarcia z kanku- 
rencją węglową na te rynki zbytu, na których utrzymują się wysokie ceny 
węgla, a więe przedewszystkiem w Angiji, Irlandji oraz na rynkach hisz- . 
pańskim, portugalskim, algierskim i t. @, 

Uregulowanie tranzytu przez Niemcy, 
Bezpośrednia komunikacja pomiędzy Polską a Francją, 

Belgją i Anglją. 
Z dniem 1 stycznia 1928 r. wprowadzona zestanie w życie bcz- 

pośrednia taryfa osobowa i bagażowa w komunikacji kolejewej pormiędzy 
Polską a Franclą tranzytem przez Niemcy. We wszystkich większych 
miastach Polski, Graz w stolicy i w główniejszych miastach wyżej wspome 
nanych krajów, można będzie nabyć bilet bezpośredniej jazdy do miejsca 
przeznaczenia, przyczem w komunikacji z Anglją do biletu kolejowego 
dołączony będzie kupon morski. 

Wiersz nsiłimetrowy jednuszpaltowy na stronie Z-ej i 3-ej 30 

Za dostar €x"nie numeru dowodowego 20 gr 

gr. Za tekstem 10 groszy 
prow mcji o 25 proc* drożej. Zagraniezne 

   

&а i przeciw. 

Katolik-samozwaniec, 
Na Śąstu vówstał wielki blok wybor- 

Czy p. n. «Narodowo Chrześcijińskiego Zje- 
dnoczenia Pracy», do którego przystąpiłye 
Polskie zjednoczenie pracy, Zjednoczenie zq- 
wodowe polskie, Narodowa partja robotni- 
Cza | «Piast», a to w Celu stworzenia jedno- ^ 
litego frontu polskiego przeciwko Niemcom. 

Od bloku tego wyłamsła się Chrzeście 
jańska Demokracja pod wpiywem p. Korfan- 
tego i utworzyła własny homiiet wyborczy, 

Szkaradne jest, że p. Korfafity w; łamu- 
jąc się z pod solidarności i rozbijaiąc front 

Z powołuje s'ę na list XX, Bisku- 
pów. Człowiek potępiony przez wyrok sądu 
marszałkowskiego za sprawy finansowe, 
oś niela się podnosić hasła katolickie. Zdaje 
się, że i gdzieladziej znejdziemy także takie Sa:, 
mozwańcze figury. Zwłaszcza endecja spekulu* 
je hasłem jedności narodowej i katolickiej w 
ten sposób, że najchętniej przyczynia się do 
rozbijania tego frontu, jeśli tego wymaga 
jej egoizm partyjny. 

Przypadkowe cytaty. 
Za pomocą cytat powyrywanych z róż. 

nych artykułów stara się dowieść p. Stroń. 
ski na łamach Warszawianki, że Słowo nie 
było konsekwentne w sprawie polityki litew- 
skiej. Zdaje się, że bardzo jasno od szmtgo 
początku oddziejaliśmy nasze poglądy w tej 
sprawie dość radykalne, od pokojowej finji 
politycznej rządu, po Genewie wskazaliśmy 
również, w czem nasze poglądy rozchodzą 
sę z polityką Ministerstwa, natomiast mu- 
sieliśmy przyznać, że Ministerstwo w swej 
polityce odniosło sukces, bo osiągnęło to 
co chciało, bo to, czego poprzednie mini- 
sterstwa daremnie szukały przes Kopenha- 
gę i Lugano osiągręło nadzwyczaj łatwa. 
Natomiast p. Stroński w artykułach swoich 
był bardziej antypolski aniżeli g. Voldema- 
ras w;swoich przemówieniach, aniżeli 
niemiecka w swoich insynuacjach. Powtarzam 
to wyraźnie i gotów Po takiego właśnie 
sformułowania bronić na każdem miejscu, 
Jedno co mnie przyjemnie zdziwiło w arty- 
kule p. Strońskiego, to 4ęg0 kurtuazyjne 
trąktowanie mojej osoby. Tytuł: «także po- 
lityk» — ależ to tytuł łagodny, nieomal 
słodki, gdy chodzi o p. Strofńskiego: Prze- 
cież artykuły tego mistrza wersalskości, te 
go politycznego mentora, właśnie oddalo- 
nego z wielkiego domu, noszą  tąkie 
tytytuły jak np. <Gnój>». W takim <gnoju» 
czyta się jako frczes pierwszy; <już w 
poprzednim artykule zatytułowanym głos 5 
chlewa pisałem to i to», Wobec nas р. Эсой- 
ski zachowal się więc szarmancko, Co znów 
tak nas nie dziwi, gdyż p. Stroński umie 
być ah oce pył szarmantema 
„gdy się sunął w zaloiac LR В, 

szcze przed wejściem ia do 
Z-binetu. Szkoda, że te zalety należycie 
ocenione nie zostały, nie czytalibyśmy obec- 
nie napewno tak opozycyjnych. w - Warsza 
wiance artykułów, a może nawet pośpieszył- 
by napis:ć, że to Polacy w Genewie spra- 
wę wygrali a p. Voldemąras to «człowiek 
z gnoju i z chlewa»—a io ostatnie byłoby 
znów przesadne i niepotrzebne. 2 

Opozycja na Ukrsinie Sowieckiej. 

Prasa sowiecka na Ukrainie ogłasza ob- 
szerną Soerncję byłego członka partji Kry 
czewskiego, który został wykluczony z pariji 
wskutek udziału w akcji opozycyjnej. Pro- 
sząc o przyjęcie go z powrotem . w skład 
członków  pariji demaąskcje  Kryczewski 
wszystkie szczegóły akcji opozvcyjnej w U. 
S$. R. R. poczynając od roku 1926, Wedłag 
twierdzeń Kryczewskiego opozycja wahała 
się do końca. 1927 rohu przed przystąpieniem 
do akcji nielegainej, posiadała jednak do- 
brze zorganizowaną organizację frakcyjną, 
podzieloną na dwa ugrupowania: grupę de- 
mokratyzmu centralnego i grupę zjednoczo- 
nej opozycji «trockistów». Na czele opozy- 
cji tej stał przez pewien czas obecny czło- 
nek poselstwa sowieckiego w Warszawie 
p. Kociubiūski. Bezpośrednia akcja ogozycji 
polegeła przewążnie na zbierania podpisów 
pod dekiaracjami opozycyjnemi, Ostatnia 
centrala opozycyjna w Charkowie utworzos 
na da PC Som о km 
opozycjonistę Mraczkowskiego. Ż wybitnych 
działączów sowieckich w organizacji opo 
zycji na Ukrainie brali bezpośrednio udział 
Trocki, Vujowic, Alski, Poznański i iani. Na 
czele opozycji na Ukrainie znajduje się pre- 
zydjum w składzie Rozenhausa, Miaczkowej, 
Gordona, Zełdina, Tarszysa, Doncowa, Ło- 
szczenowa i Korobkowej . = ля 
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Sąd partyjny nad posłem * 
- . Rudzińskim. 

WARSZAWA, 20,X!1, (żel wł. Słowa) 
Sąd partyjny nad posiem Rydzińskim 

Wyzwolenia wydał wyrok, w którym 
gstrżega posła  Rudzińskiego aby 
pył ostrożniejszy wyst z kryty- 
ka posunięć stronnictwa ma zewnątrz. 

« Marsz Trąmpczyński skarży 
Min, Komunikacji. у 

„WARSZAWA, 20 XII. (tei. wł, Słowa) 
Marszałek Trampczyūski upowažni! 
adwokatów b. sen, Bielawskiego i. b. 
posła Liebermana do zaskarżenia przed 
Najwyższym Try m Administra- 
cyjnym decyzji terstwa Komuni- 
kacji, na moey której prezydjum Sejmu 
i Senatu cofnięte zostały biłety kole- 
jowe. Sprawa ta ma być a. rozpatryw. 
na przez T.ybunał Administracyjny w 
ciągu najbliższych kilku tygodni. 

 



MISTRZE SWOJEGO FACHU, 
Głotna w swoim Czasie rewizją w biu- 

wach Arcosu, która stała się powodem ser 
wania stosunków dyplomatycznych, byłą 
przeprowadzona w cela odnalenienia tejem- 

miezego dokumenia niesłychanej wagi, skra- 
dzionego z archiwum Admiralicji angielskiej: 
Dokument ów jednak nie znalazł się, a zna: 
leziono wile innego materjału, kióry po" 
twierdził, że sowieckie przedstawiciejstwa 
handlowe w Londynie trudni się ezpiego- 
stnem i propagandą komunistyczcą. Fakt 
jednak  nieznalezienia owego dotumentu 
musiał zrodzić podejrzeaie, że kierownicy 
«Arcosu» zostali uprzedzeni © rewizji. Skru- 
pulatne b»dania teraz dopiero dały pozytyw« 
me reznitaty. lstotnie bolszewicy zostali u- 
przedzeni o mającej nastąpić rewizji i ów 
tajemniczy dokument ukryli gdzieś indziej. 
Brak czasu miepozwolił im na skrzętniejsze 
zatarcie $jadów i diatego pojioja angielska 
zmalazła inue materjały, coprawda mniejszej 
wagi, potwierdzające zbroduiczą dsiałal ność. 
Jak się to stało opowiada obsztrnie koreś- 
pondent londyński tygodaika <Rosja> wy- 
ehodzącego w Paryżu, — , Aš 
iš.BPrzed sądem aaglejskim stanęli nieda- 
wno komunista angielski Mac Carthui i je- 
go pomocnik obywatel niem eski Jerzy H1a- 
sen. Przeszłej jesieni oskarżony Mac Carih- 
mi zwrócił się do niejakiego Monclande, bę- 
dącego jednym z dyrekt;rów wszechświa* 
towej firmy  transportoworubezzieczeniowej 
Lioyd, z propozycją zorganizowania trans" 
portów niektórych c:ęści uzbrojenia do jed: 
mego z państw sąsiednich xS wietani. Mou- 
dłand początkowo przyjął propotycję nie 
widząc nicjw tem nadzwyczajaeg), ae ale 

bawem Curihni dał mu do zrozumienia, że 
erai IU te przeznaczone są dia bolszewi- 
ków i źe bolszewicy pozatem są zalntereso- 
wani w kierunku otrzymywania pewnych 
wojskowych wiadomości z Anziji, za co pła- 
ciiiby wielkie sumy. Monoland mie opono* 
wał przeciwko temu i kiedy Carthni przed- 
stawił mu obszerny kwestjonarjusz, z którego 
jasno wynikało 12 chodzi tutaj o szpiegostwo 
wojskowe dla rządu sowieckiego, zakomuni- 
kował o tem b. naczełnikowi kontr wywia- 
du sir Reginaldowi Cholles. Ten ostatni 
poprosił Moncjanda aby w dalszym ciągu 
prowadził pertraktacje a naweć udzielił mu 
kilku dokumentów, które straciły już swą war- 
tość, w celu wręczenia ich Carihni. 

W tym czasie Mac Cerihni ujawnił nad- 
zwyczajne poinformowanie odnośnie najbar« 
dziej tajnych spraw a nawet zamierzeń an- 
gelskiego sziabu: Pewnego razu Carthni 
zwrócił Monciandowi dokument, który ten 
mu wręczył uprzednio,z tem że nie posia- 
da om żadnej wartości gdyż rsecz cała jest 
rzestarzafa. W sprawie <Arcosu» badany 
oncland zeznał że 12-go maja w dzień 

rewizji w <Arcosie» Mac Carthai zatelefono* 
wał do niego proszą: aby zniszczył wszejkie 
kompromiiujące dokumenty i korespondencję. 
Jędnocześmie zaś zaimiczył sby Się nie 
niepokoił, gdyż zarząd <Arcosu» został uprze- 
dzony o fewizji, Później pokazał mu Czrtani 
oryginał pisma niejakiego Borlohua Zawie- 
rajączgo ostrzeżecie <Atcosu» przed rewizją: 

To zeznanie M»acianda tłuriączy dlitke- 
go poszukiwania owego tajemniczego doku- 
mentu mie dały rezultatów. 

Projektowane prawo łowieckie. 
Wojna i jej następstwa, do któ- 

rych w pierwszym rzędzie mależało 
rozwielmożnione kłusownictwo, zada- 
ły siraszliwy cios naszemu lowieėtwu, 
Niejednolite prawedawstwe myśliw: 
skie uniemożliwiło ochronę ginącego 
zwierzostanu. 

Nowe prawo łewieckis (Rozp. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 grudnia 1927 r.) rozpoczyną nową 
epokę w dziejach polskiego myśliw- 
stwa. Tworzy ono 100 hektarowe 
obwody lowisckie jake minimalną 
przestrzeń terenu, na której wolna 
polować. Ustanawia 6 letni termia 
dzierżawy polowania, jako minimum 
czasu, niezbędnego do zaprowadzenia 
prawidiowej gospodarki leśnej. Okre- 
śla wymagania konieczne do otrzy! 
mania karty łowieckiej, mające na 
celu ograniczenie ilości nisprawidło- 
wych myśliwych. 

Ochrona polowania ujęta jest w 
nowem p'awie łowieckiem w szeregu 
doniosłych punktów,  mormujacy.h 
sprawę ochrony przyrody zgodaie z 
noweczesniemi zdobyczami  nruk 
przyrodniczych. Trucizna jest bez- 
względnie zakazana, nawet w Stosun- 
ku do drapieżników.  Ozranicz ne 
jest również używanie wszelkich przy- 
rządów ranących i kaleczących dra: 
pieżniki: wolno je chwytać albo w 
przyrządy zabijające, albo też żyw- 
cem. Wnyki, samostrzalv, doly-ostro- 
koly i t p. są bezwzględnie zabro- 
nione. 

Całkowitej ochronie podlegają 
żubry, bobry, kozice, świstaki, samicę 
i clelęta łosia, jelenia, daniela, kozy i 
kcźlęta sarny, medźwiedzie od niedź« 
wiedziątek, głuszyce, bażancice, czar- 
ne bociany oraz cieciorki (z wyj. wo- 
jewództw pła.*wschodnich). 

Minister Rolnictwa mieć będzie 
możność wprowadzać  dodatkewę 
czasy ochronue, W pierwszym roku 
ochrona całkowita obtjmuje łosia, 
dropia i ginącą w naszych lasach 
bezlitošnie dotąd tępioną wiewiórkę ', 

Ważną zdobyczą dia szeroki:h maas 
włościaństwa fest rozdział nowego 
prawa łowieckiego, mówiący о wy- 

adzaniu szkód łowieckichi 0 ©- 
chronie od tych szkód. Szkody wy- 
rządzane w uprawach i plenach го!- 
nych przez dziki, jelenie, daniele i 
sarny, obowiązany jest wynagradzać 
właściciel « obwodu łowieckiego, w 
którym zwierzyna wyrządzająca szko- 
dę ma przypuszczalnie swoją stałą 
ostoje, lub dzierżawca, jeżeli polowa- 
mię w obwodzia łowieckim jest wy- 
puszczene w dzierżawę. Spory roz- 
strzygane są przez sądy rozjemiczę. 

' Surewe postsowienia katne dają 
mocną wiarę, iż nowe prawo łowiec- 
ke odrodzi nasze gidące zw erzosta- 
ny: Wonykarstwo np. karang jest 
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„Kryzys” Książki 
(feljeton) 

<Na początku była książka». 
Letała sobie, ot w 7:ym, czy 8:ym 

roku maszego żywota na kolanach u 
Babuni i mówiła. Oczywiście było to 
bardzo, bardzo dawne. Młodzież 

* współczesna nie miała już czasu za- 
poznać się z moją dobrą znajomą na 
kolańach Babuni. Ich książeczki 
spłonęły z ich światem.  Babunie 
gwakuowano. Jedna tylko  Trylogja 
ocalała a mawet podeszła do dzieci 
i zaświeciła w nie „łuną pożarów*. 

Ale w naszych dawnych, prada- 
wuych, przedhistorycznych czasach, 
ot tak w 1910, 11, czy 12 były jesz- 
cze książki. Nikt mie uważał je wów- 
czas (czas przeszły, wierzcie mi, jest 
zawsze lepszy od czasu tersźaiejsze- 
go) za maszyny do mordowania cza- 
su, ale za najbliższych krewnych. 
Tylko, że z rodziną można się Cza- 
sami pokłócić, a z panem Adamem, 
p. Bolesławem, p. Elizą, p. Edmun. 
dem d'Amicis nie kłócono się u nas 
nigdv. 

Coprawda to i życie było wów- 
czas inne, ciche, aż za ciche, Gazety, 
jywało nieraz, rozpaczają. Nic i wy- 

myśleć nie można... Nie kici się. Je- 
den kasjer „uciekły* do Ameryki 
przyprawiał je o delirjum radości... 

  

grzywną do pięciuset złotych oraz 
aresztem do sześciu tygodni. Bardzo 
surowo karany jest handel nielegalny 
zwierzyną, która ponadto kontisko- 
wana będzie ną rzecz zakładów do- 
broc7ynnych, Kara będzie wymierzana 
w podwćjnej wysekošci w razie po- 
pełnienia przekroczenia przez osobę, 
której powierzono uadzór nad prze 
strzeganiem przepisów łowieckich [ub 
też przez Osobę, która obawiązana 
jest do czuwaała nad bezpieczeństwem 
publicznem. Kary będą niezwłoczne, 
administracyjne. 

Zaprzysiężona straż łowiecka bę- 
dzie miała prawo zatrzymywania osób 
depuszczających się przestępstw ł>- 
wieckich oraz zabierania broni celem 
przekazania najbliżzzemu posterunko: 
wi polcji. 

Do dnia 1 marca 1928 r. wolno 
będzie pslować tam, gdzie było wol- 
no polować dotąd. jednak przed 
dniem 1 lutego należy rozpocząć 
zgłaszanie w starostwach obwodów 
łowieckich.  Jżeli teren jest dzierża- 
wiony, to wolno będzie ua nim po: 
lować aż da czasu wygaśnięcia dzier- 
żawy. Obecne karty łowieckie ważne 
będą aż do wyjścia nowych, t. j. do 
1 marca 1028 r. 

Płace urzędników. 

WARSZAWA, 20XIi. (ćel wł. Sło: 
wa). jutro po południu odbędzie Się 
posiedzenie Rady M istrów, na któ- 
rem, jak fuż donosil śmy, będzie rez- 
ważana sprawa podwyżki płac dła 
urzędników państwowych. Między 
inaemi ma lzyć uregulowana kwestja 
podniesieua dodatku mieszkaniowe- 
go oraz sprawa podwyżki na 1 kwar- 
tał 1928 roku. 

P. Bogomołow we Lwowie. 

LWÓW, 20 XI. PAT. Bawiący 
we Lwowie poseł Sowiecki w War. 
szaw e Bogomołow, złożył wczoraj 
wizyty między innemi p. Wojewodzie 
iwowskiemu Borkowskiemu, i komi- 
sarzowi rządu Strzeleckiemu. Poseł 
Bogomołew zamieszkał w aparlamen- 
sa konsulatu sowieckiego we Lwo- 
wie: 
оповоопорооововоосорацоочсвсво епа 

  

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 7 | 

A tak wogóle—ot Śdieg padał, — 
śnieg — ruch — jedyny... paliło się 
w piecu... i myślało. 

Woldemaras pisał jeszcze wów» 
czas powiastki „o ziemielnom nało- 
gie” w Święcianach. Liga Naredów 
bodaj że nie poczęła się nawet w 
łonie Wilsona. Wojna Japońska za- 
pomniana, Bałkany daleko. Coś tam 
Duma ględzi, A. w gruncie „rzeczy, 
Żyje się i tyle. 

W takich czasach kiedy drzemie 
Babunia — Mistorja, karty książek 
otwierają się same, Oczywiście książ- 
ki, Jak to książki. Takie one, jak i 
powiat, jak dom, jak rodzina. Staro- 
świeckie, cnotliwe, które by tylko 
chy pam Śaiadecki mógł uznać za 
niemoralne, albo i zarzucić moder- 
mizm zbędny, jak młodemu panu 
M .ckiewiczowi.. : 

Do naszej Rodziny-Książki mógł 
więc należeć tylko taki p, Władysław 
(onże p. Ludwik Kondratowicz), p: 
Bolesław, p. Juljusz, jako maksimum 
niezrozumiałości i nowoczesności. 
Ż:romski na indeksie z” wyjątkiem 
„Popiolow“ (chociaż podobno, któr 
raś z Cioć przeczytała i „Dzieje Grze- 
čhu“). Przybyszewskil—Zgroza—her- 
rendum... tylko jeden socjalista po- 
wiatowy (każdy powiat musiał mieć 
swego socjalistę, als tylko OE 
sztzęśliwe czazy) czytał całegę Przy- 
byszewskiego, Gorszono się. 

SŁ ew e 

Katastrofa amerykańskiej łodzi podwodnej, 
NOWY JORK, 280—12. Nadchodzą dalsze szczegóły © katastrofie, 

która spotkała amerykańską wojanuą łódź podwodną. Obnesiz podejmo- 
wamt 84 pracę ctlem uratowania żyjących jeszcze © marynarzy z załogi 
łodzi podwodnej. Zatonięta łódź znajduje się w odległości 3 klm i 600 za. 
od portu prowincji Prowiacelown, na głębokości 33 m. Na miejsce ka- 
tastrofy przybyło © statków wojennych floty ameryksńskiej. 50 nurków 
pracuje na dnie morza, celem ratowania żyjących i zbadania terenu, by 
następnie podnieść łódź 

Badania nurków stwierdziły, ża łódź wodna została złamana i 
zgniecona w części środkowej, blisko wieży. Podezas zderzenia, wskutek 
wyrwania wieży obserwacyjnej woda wtargnęła do łodzi podwodnej, przy- 
czem widocznie tylna część i przednia ograniczone zostały od Średka. 
Nurkowie usiłowali na dnie tmerskiem wejść do łodzi, miemogli jednak 
przedrzeć się przez pogięte stalowe szyny i druty. Zaczęło więc pukać do 
przedniej ezęści ładzi i otrzymano z niej odpowiedź. 

Przsprowadzona została pomiędzy żyjącymi, zamkniętymi w łodzi 
podwodatj marynarzami a aurkami następująca rozmowa py pomocy 
znaków Moersego: «Czy jeszcze posiadacie tlem w łodz?» Odpowiedziano 
z zewnątrz ładzi: „Powielrze jest ciężkie, jak długo jeszcze matmy wytrzy- 
mać?" Nurkowis znów zapytali: «llu was tam jęst?» „Jest nas szegciu* — 
padła odpowiedź—„pośpieszcie się, czy dlugo tu trwać będziemy?” Na to 
nurkowie: „Czynimy wszystko, co jest możl.we”, 

Rozmowa ta natychmiast została podana do urzędu marynarki wo- 
jennej przez radjo. Starano się do łodzi podwodnej wpompować powie- 
trze. Z nowego J3rku i Bostonu wysłano cały szereg pontonów, aby roz- 
począć Assia je zatoniętego statku. jeden z nurków stwierdza, że 
także z tylaej części otrzymał ztaki życia marynarzy, CI natomiast mary. 
narze, którzy zaajdowali zię w środku łodzi zostałi $zabici i zatenęli; 

Akcja ratowania załogi 
LONDYN, 20Xii PAT. Akcja ratowania pozostałych przy życiu 6 człou- 

ków załogi łodzi podwodnej S 4 natrafia na nieprzezwyciężone trudności 
wskutek gwałtownych fal. Zdołano zaiedwie usłyszeć lekkie szmery, dochod:ące 
z wnętrza zatopionej łodzi, gdyż znajdujący się tam marynarze są już zapewne 
zbyt osłabieni, aby mogli podawać regularne sygnały. Morze staje się coraz 
bardziej wzburzonem i nadzieja Ocalenia nieszczęsnych marynarzy ciągle 
maleje. 

Mrozy I zaspy Śnieżne w kraju. 
Sllrę mrozy, które trwają obecnie prawie w całej Polsce, utrudniają w 

zmaczaym stopniu ruch pociągów zarówno osobowych jak i towarowych. 
Pociągi pośpieszne przychodzą do miejsca swego przeznaczenia ze znacz- 
nem nieraz opóÓź eniem. ` 

Mrozy odb jają s'ę fatalnie również na sprawności pracy przetokowej, 
ma czem oczywiście elurgi regularaość ruchu osobowego. 

Ostatnie depesze, jakie nadeszły z poszczególnych dyrekcyj koleja- 
wych donoszą, że na niektórych linjach wąskotorowych wstrzymany został 
wskutek zawieruchy śnieżnej całkowity ruch, a nawet i na linjach szeroko: 
torowych grzęzną pociągi, tak, że musiaao uruchomić pługi odėniežne. 
Miało to miejsce zwłaszcza w obrębie dyrekcji: Radomskiej, Wileńskiej, 
Stanisławowskiej i Gdańskiej. 

Przewody telefoniczne pękają od/mrozu, 

Trwające od kilku dni mrozy i śnieżyce spowodowały 
miejscowościach uszkedzenie przewodów teleionicznych. 

Nocy z niedzieli na poniedziałek niespedziewanie przerwane zostało 
połączenie telf miczne między Warszawą a Lublinem, Chelmem, Kowlem 
itd. Przyczyną tej kilkugodzianej przerwy było uszkodzenie linji wskutek 
złych warunków atmosf:rycznych od mrozu bowiem popękały wszystkie 
gai na przestrzeni 6 klm. Przerwa zaczynała się na 9 klm. od 

awra. й 
Po kilkogodzinnej pracy mechanicy z wydziału technicznego dyr екс 

przewody zreparowali i komunikacją telefoniczną przywróceno. 

52 mrozu w Irkucku, 
MOSKWA. 20XIi PAT W Irkucku temperatura wynosiła przed - 

wczoraj — 52 stopnie Csisjusza. 

Ofiary w ludziach w Jugosławii. 
BIAŁNGRÓD, 20 XII PAT. Dzienniki jugosłowiańskie donoszą Oo silaych 

mroząch, które spowodowały liczae wypadki. Wzdłuż linji kolejowej Quewgu- 
eli—Demir—Kapu znaleziono 17 zamarzniętych na swych posterunkach żołnie- 
rzy serbskich. 

W. Galacie temperatura wyniosła 12 stopni Celsjusza. W Spalato z powo- 
du mrozów nastąpiło obsunięcie się ziemi w kopalni Kruszewo, przyczem 15 
górników straciło życie, ! 

Niebywałe mrozy. 
w Bułgarji. 

SOFJA, 20—Xil. PAT. Qd dwóch dni ują w całej Bułgarii silne mrozy. Spadł 
przytem obfite śniegi, które np. w okolicy Widin pokryły ziemię warstwą grubości 
cm. W Sofji termometr wskazaje minus 130. * 

120 w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 20—XIL PAT. Temperatura wynosiła minus 12 stopni Celzjusza. Ruch 

na kolejach austrjackich, który dosąaj w ostatnich dniąch przerw z powodu zawiei 
Śnieżnej, został ma wszystkich linjach na nowo podjęty. 

Fabryka fałszywych dolarów w Warszawie. 
WARSZAWA, 20XIl PAT. Policja tutejsza wykryła "== ze sklepów 

przy ulicy Starowiślnej f.brykę banknotów 5 dolarowych. Fałszerswa dopusz: 
czała się niejaka Stefanja Szaraj, wespół ze swoim'mężem Władysiawem i do- 
zorcą Ciapurowiczem. W czasie rewizj! odnaleziono dużą ilość fałszywych ban- 
knotów, jak również i niewykończone fala;fikaty 5 dolarowe: Część szajki fał- 
szerzy aresztowano, reszta zdołała zbiec. 

® Kapelusze, Czapki, ciepłą Diellzn% 
% męską i damską, us rękawiczki, į 

wyroby skórzane i trykotowe, pofi- ‹ 
czochy, skarpetki i t. p. › 
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Przygotowanie przedwybore :e. 
" Kalendarzyk wyborczy. 

W myśl Rozporządzenia Pama 
Prazydenta Rzpiitej o ordynasji wy- 
borczej do Sz:jmu i Senatu, wszyst- 
kis  ekręgowa komisje wyborcze 
winne w dniu dzisiejszyna wydać o- 
głoszenia we wszystkich gminach 
© dniu wyborów, © godzinach gqło- 
sowadia, Oraz o liczbie posłów, któ: 
rzy mogą być wybrani z danego ©- 
kręgu. 

W dniu 27 bm. winne być zakoń” 
czone Spisy list osób uprawnionych 
do głosowania. 

2 stycznia r. 1928 rozpoczyna się 

dnia 13 stycznia wiącznia. : 
Z dałem zaš 24—1. 28 r. końzzy 

się termin sprawdzama państwowych 
list kaadydatów ma posłów | na sa- 
natorów. 

W dniu 3 lutego r- 1928 glówuy 
komisarz wyborczy ogłosi w „Diian- 
miku Urzędowym państwowe listy kan: 
dydatów. $ 

W tymże dalu kofazy sią rów- 
mięż termin składania list kandyda- 
tów przez okręgi. 

W czasia zaś od 9 do 13—lII, 28 r. 
włącznie odbędzie sią powtórne spra- 

termia sprawdzania lst wyborców w wdzanie list wyborców. 
danych okręgach i trwać bądzie do 

Nominacja członków do obwodowych komisyj 
przez komisarza rządu. 

W myśl regulaminu ordynacji wy- wczorajszym 58 członków i tyluż za- 
borczej do S:jmu i S-natu, komisarz stęgców do ebwodowych komisyj 
rządu na m. Wilqo mianował w dniu wyborczych m. Wilna. 

Wileńska wyborcza komisja ziemiańska; 
Wileńska wyborcza komisja ziemiańska Kenferowała przez ponie- 

działek i wiorek z szeregiem wybitnych sobistości w Wilnie. Starania 
komisji idą w kierunku stworzenia bloku żywiołów pzństwowych. W 

obradach kemisji przyjmował udział Aatoni hr, Jundziłł prezes Kresowego 

związku Ziemian, 

wyborczych 

L 
Dzień wczorajszy. 

WARSZAWA, 20 XII (żel wł. Słowa), Sytuacja wyborcza pozosiaje jak 
dotąd baz zmiańy. Qstatai.o można siwierdzić, że nie doszło do utwcrzenia 
bloku P. P. S. z Wyzwolęniem. Obydwa stronnictwa wystąpią z oddeiei- 
nemi listami kandydatów do Sejmu i Ssnatu i jedynie będą się toczyć 
porozumiewawcze rokowania pomiędzy stronnictwami w kieruoku utwo- 
rzenia lokalnych związków Ist. Nalsży również zaznaczyć, że piastowcy 
ma skutek silaego nacisku tej części stronnictwa, która jest za porozumie. 
niem z rządem Marszałka Piłsudskiego, kategorycznie przeciwstawiają jakie- 
mukolwiek blokewi z endecją. Jedyną możliwością jest zblokowanie się 
Piasta z Chadecją. 

Opracowywanie protestu z powodu nominacji p. Cara. 
WARSZAWA, 20 XI. (te. wł Słowa) Dowiadujemy się, że w mie- 

'szkaniu prywataem p. Urbanowicza przedstawiciela Ch. D. w Gzneralnej 
Komisji Wyborczej toczą sią od dwóch dni narady członków tej komisji 
w sprawie nominacji vice-ministra Cara na Generainego Komisarza - Wy” 
borczego. W naradach tvch biorą udział wszyscy członkowie oprócz przed- 
stawicicla Stronnictwa Chłopskiego pos. Wrony. Dyskusja toczy się glow 
nie nad forimą protestu w sprawie aominacji p. Cira, przyczem protest 
= z podkreślać, aby wypadek obecny nie był precedensem ma przy- 
szłość. 

Inicjatywa sfer gospodarczych. ' 
WARSZAWA, 17. XII. (żel wł. Słowa). jak się dowiadujemy, esiąg- 

nięła ostatnio przez afery gospodarcze jednomyślność działania wobec 
zbliżających się wyborów zostanie wyrażona przez ukonstytuowanie się 
Komisji Porozumiewawczej, która będzie upoważniona do zainicjowania 
porozumienia z czynnikami i ugrupowaniami społecznemi i pelitycznemi 

w cslu utworzenia wspólnego Komitetu Wyborczego. 

-Absowent Instytutu Pedagogiki Specjanej, 
rutynowatiy pedagog podejmie się lekcyi dla dziecka ociemnaiałego 

ul Checimsta 31 m 1. Ode. 3ei5ej, 

  

Wojskowe Zjednoczenie Spożywcze. 

Oddział w Wiinie. 

UL. MICKIEWICZA 3, TEL. 476. 

Peleca towary kolon(alno*spożywcze wojskowe i lune z pierwszych 

źródeł po cenach konkurencyjnych. 

Sprzedaż hurtowa i dętaliczna dla wszystkich. 

U ( Tylko jeden tydzień (od dnia 18 do 24 4 

(0080 grudnia) w celu zapoznania szerszego ogółu 

weloych leściach sprzedajemy po cenach hurtowych. 

     

z naszą Spółdzielnią wszystkie towary w do- 

в ФФФФФФ ‹ ©. ©. 

  

Ogłoszenie. 
Ambulatorjum Klinik! Chirurgicznej U. S. B. będzie  nie- 

czynne w okresie świątecznym cd dn. 21 XII; termin wznowienia 

przyjęć ambulatoryjnych będzie w swoim czasie podany do 
wiadomości tą samą drogą. 

® 
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azdkę książka 
podarunkiem — przekona się każdy oglądając śliczne "nowości wydawnicze 

dorosłych, młodzieży i dzieci w księgarni 

ierza Rufskiego 
ul. Wileńska 38 Telef. 941. 

  

  

Ń poleca у 

“0. Kauicz 
Wilno, Zamkowa 8, tel, 939. 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH 

Stałym jednak gościem i bywal- 
cem w domu Naszej Książki bywał 
p. Mickiewicz. Tea sam, który w cza- 
sach ostatnich . łódzko-perkalikowych 
tak okropnie nie podobał się p. Mil: 
lerowi. Szczególnie kochaliśmy «O tat. 

ni pów Litwie», do to była dł 
na a wojnę widywano u nas przed- 
tem tylko u pana Grofgera i Matej. 
ki i n'igdy nie przypuszczaliśmy, aźże- 
by mogła zmienić autora. . 

Oczywiście nist z mas mie umiał 
by powiedzieć a la bibliotekarz Rap- 
perswilu p. Lewak, na jakiego koloru 
papierze pisał ten, czy Ów list gan 
Adam i jakiej rzeki piaskiem przysy- 
pywał On swe pisaninki. Wogóle by- 
ły z mas okropnć nieuki, Obchodziły 
mas zato gorąco losy—dzieje— pana— 
—Adamowe i, nie mogliśmy darować 
Nowogrodziance Maryli kosza—pana-- 
Adamowego. Chodziliśmy z Nimi 
razem ma grzyby i jagody, ale jed: 
nak „cyprys długi, cienki, chudy* ze 
zżółkiego uegpolitańakiega obrazka 
wydawał się mam piękniejszym, niż 
brzęzina: Matzyliśmy „o Pauzylipu 
skalistych wydrożach*, z chłopcami 
Amiciga zawarliśmy serdeczną przy” 
jaźń,—i kochaliśmy strasznie, na nie- 
widziane „niebo włoskie, jak zamar- 
zła woda* i kraj wówczas jeszcze 
białych koszulek. 

Co rok, czy co pół roku wrastała 
w mas jakaś mowa książka. Nie częś- 
ciej. „Czasy były ciężkie”, jak zwykle 
dla niezamożnych i zrzadka tylko na 
kolanach u Babuni mogła się zjawić 
jakaś „nowość” z któregoś roku pe 
Chrystusie. Zwykle bywało to wów- 
czas kiedy śnieg, albo deszcz padał 
jut zanadto—bezczelnie—długo i wię- 
czór,—zapadał strasznie wcześnie. 
Wówczas jechało się het gdzieś po 
wertepach, psiej pogodzie, marzło się, 
moklo się, ażeby od Cioci, wujaszka, 
poczty destać coś nowego do czy- 
tania, 

Józefina Baker była chyba jesz- 
cze w kołysce kłedy masz powiat w 
wieku lat już 12 pokochał świat Be- Ś 
-cher—=Stowe. Murzyni nie wypierali 
jeszcze białych: z jazz bandów a my 
chcieliśmy ich bronić maru militare 
i byliśmy okropnie zmartwieni kiedy 
nam powiedziano, że to wszystko 
stało się już, aż w 66, Pomimo tego 
nienawidziliśmy w dalszym  elągu 
Amerykao, nis przeczuwając zupełnie, 
że będziemy im kiedyś zawdzięczali 
13-sty paragraf, tyle pożyczek i tak 
mało dolarów. 

Wszystko to działo się w niedu- 
żym pokoiku, przy dużym stole, na 
którym arytmetyka ciężko wzdychała 
mad swojem staropanieńskiem  0sa- 
motnieniem i zkot Bismark mruczał 
na przypiecnem krzesełku... potem w nika Historji.. Książka wstaje z grobu., 

ciusce sztubackiej stancyjki, potem w 
oQbereciupce (Mistrz—Wirgili i «Jj» 
fotografja)... potem przyszły zacięte 
boje „Akadetmji", na których jedyną 
substaacją realną bywał dym tytunio- 
wy... a potem, nagle, umarła nasza 
przyjaciółka lat dziecinnych, ksiąžecz- 
ka z kolan Babuni. 

Po kupiecku, po handlowemu, pe 
księgarsku możnaby powiedzieć tak: 
„jeden z podręcaników wyparł wszyst- 
kie inne książki. ы 

yl to podrecznik „Н storji Po- 
wszechnej*. „Związki Karbonarów 
czyli Weglarzy“ poczęły się mam wy- 
dawać blade wobec życia naszych 
własnych konspiracji i stewarzyszeń. 
wiat Wiktora Hugo, 93-ci, Danton, 

Marat, Jikobini, Ž/rondyšci — wszy” 
stko to rość poczęło, jak grzyby 
po desztzu w każdej gminie. - 

Nie! Niczem już nie mógł nam 
zaimponować świat książek. Zaczęliśmy 
je pisać sami życiem własnem, Po- 
tem przyszło jeszcze żywe Powstanie 
Listopadowe z innem zakończeniem 
i czas piszący pogrzebał papier pi- 
szący. 

* 

Dziś stoimy u progu Illl-ciego о-' 
kresu. Naslaje cisza — względna — 
czas rozpamiętywania tego co było: 
Ustępuje hegemonja żywego podręcz- 

Wbrew głosom puszczyków (oby 
na puszczy) śmiem twierdzić, że sto- 
imy u progu świetuego rozkwitu 
książki polskiej i księgarstwa polskie - 
go. Po krótkim okresie stagnacji wy- 
wolaneį w tym wypadku li tylko wa: 
runkami ekonomicznymi nastąsić musi 
wrychie głód książki, Głód tem 
gwałtowniejszy, im dłuższy był okres 
enieczytania». Opieram tę hypotezę 
na następujących pięciu przesłankach 

1) Psychołogja największego zwy-* 
cigastwa w Wojnie Światowej musi 
wywrzeć swój wpływ uzdrowieńczy 
mie tylko na życie polityczne, ale ży- 
cie literackie w Poisce, jakkolwiek 
skutki tego faktu mogą iść walno. 
2)g Olbrzymi rozwój szkolnictwa 
musi wkońcu zaważyć ma losie książ- 
ki, 3) Wojna stworzyła elbrzymie 
pekłady literackiego surowca pierw - 
szorzędnej wartości. 4) Istnienie Pań- 
stwa da łatwiejszy dostęp do surow- 
ców literackich, oraz łatwiejsze maby« 
wanie kultury literackiej, 5). Blitszy 
kontakt z Zachodem (premje, nagro- 
dy, stypendja) ulepszy technikę  lite- 
racką. 

Ażeby jednak nie zmarnować nad- 
chodzących konjunktur winni się zna- 
leęźć na tym padole płaczu: 1) wydaw- 
cy, którzy wydają; 2) Rząd, który 
udzieli niechętnie (bo chętnie nie da 
żaden) kredytu długoterminowego 
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KURIER GOSPODARCZY 
ŻJAZD SPÓŁDZIELNI. 

W ubiegłą niedziele odbyło się w 
iokalu Okręgowego Urzędu  Ziem- 
skiego trzecie zebrania okręgowa 
S»ółdzielni, zrzeszonych w okręgu 
wileńskim Związku Rewizyjnego Pol- 
skich Spółdzielni Rolniczych. Z*branie 
te obesł.ne zostało przez wszystkie 
spółdzielnie rolaicze prowadzące рга- 
cę na terenie województw wileńskiego 
i nowogródzkiego, delegatami, a prze- 
bieg. obrad był nastą su ący. 

uoktvalnie o godz 3 m. 30 de 
sali zeprłnionej uczestnikami zebra 
mia przybył JE ks. arc; biskup Jałbrzy» 
kowski i po wysłuchaniu królki:go 
przemówienia powitaln go, wygłoszo- 
mego przez dyrektera centrali Kas 
Sefczyka p Ch riclewskiego, pobło« 
gosławił zebraniu. 

Z powodu braku czasu, wywoła: 
uege konieczaością wziecia udziału 
w zjeździe R:ktorów, JE. nie mógł 
pozost. ć dłuzej Natychmiast go przy- 
byciu PP. Wojewedów—Raczkiewiczą 
i Beczkowicza rozpoczęły sią obrady. 

P.erwszy przemów ł imieniem Ra- 
dy Naczeinej Związku p. Brudziński, 
dziękując uczestnikom za przybycie 
©raz podkreśając ogromne zasiugi 
położone ma polu organizacji Spół- 
dzielni przez śp. dyrektera Zygmunta 
Rewkowskiego, Zebranie przez po- 
wstania  uczciło pamięć zmarłego, 
рос:ет mówca zaproporował па 
przewodnicząrego p. Malski-go. Przy 
stole prezydjałaym zasiedli prócz o 
statniego pp. Chmielewski, Jeleńnski, 
Bukewski, J-giellowicz, Żurawski i 
Jurasow. Po krótkiem przemówieniu p, 
Malskiego, który konkretyzując swoje 
przemówienie ośw adczył, «w dziedzi- 
mie spółdzielczości zrobiono u nat 
dużo, a perspektywy zapowiadają sią 
dobrzt», zabrał głos p. Wojewoda 
Wileński. „Miło mi jest, — rozpoc'ął 
swe przemówiecia p. Wojewoda,—po- 

Zmitać zjazd przedstawicieli Zw. Spół- 
dzielni Rolniczych, tj. organizacji, 
których działalność w dziedz nie pod- 
stawowej zadań gospodarczych pzń- 
stwa tworzy podwalinę mocarstwowe- 
ści Rzeczypospolitej. Życzę panom 
owocnej praey i faknajszersztgo roz- 
gałęziecia jej”. 

Pan wojewoda Beczkówicz skła- 
dsjąc ze swej strony życzenia zazna- 
czył, że Spółdzielnie są to szkoły u- 
rabiające obywateli, dzięki czemu 
mają. zwłaszcza u naa, ogromne zna* 
częnie. 

Dyrektor Państwowego Banku 
Rolnego p. Maculewicz mówił © 
współpracy Banku ze spółdzielniami, 
współgracy Opartej na dużem zaufa. 
miu, zaufaniu ze streny oddziału Wi- 
leńskiego Pefistwowego Banku Rolne- 
go. — nieograniczonem; Pan dyrekter 
Maculewicz specjalny ustęp swego 
grzemówienia poświęcił działalności 
p. direkteta Antoniego Kokocńskie- 
go, niezmordowanego pracownika i 
sprężystego erganizatora. _ Kolejny 
mówca, Chimielewski jako dyrektor 
kasy sp. rola i najstarszy z żyjących 
uczeń sp. Stefczyka scharakteryzował 
pracę związku na teren e Okręgu Wi: 
leūskiego oraz przypotnn ał zebranym 
tezy programowe moralnego przywód- 
cy ruchu spółdzielczego sp. Stefczy- 
ka dające się ująć w kilku słowach: 

„ „wiermeść O czyźni: i czynna miłość 
bl źaiego*. 
%y5Po tych przemówieniach p. dyrek» 
tor Kokociński wygłosi! dłuższy i rze- 
<zowy referat na temat: „Dotychcza- 
„sowy rozwój i stan spółdzi:lni rolni. 
czych zrzeszonych w Okr. Wileńskim 
zw. Rewizyjnym”. Wobec braku 
mi:jeca referat ten, w formie możli- 
wie jaknajobszerniejszej, podamy w 
numerze najbliższym, Z kołei wysłu- 
chano regulamin Rady Okręgowej 
oraz dokonano wyboru członków 
Rady. 

Przed zakończeniem obrad po 
dłuższej dyskusji przyjęto szereg 
wniosków, które ze względu na p>- 
ruszane w nich kwesfje, żywo ogół 

spółdzieleów interesujące, podajemy, 
z niewielkie gdzieniegdzie skróce- 
niem. 

Wobhzc tego, że niezalażnie od z€- 
brania okręgowego, odbyły sią konfe- 
rencjs poszczególnych typów spół. 
dzielni, wnioski przedłożone zebraniom, 
a następnie uchwalone, podzielone zo” 
stały na etery grupy. 

Na konferencję spółdzielni rolni- 
czo handlowych wysunięto wniosek 
w sprawie ubezpieczenia towarów i 
ruchomości. „Konferencja spółdzielai 
roluiczo-handlowych stwierdza, brzmi 
dosłowny tekst wnicsku, że przezor- 
na gospodarka majątkiem spółdzielni 
wymaga ubezpieczenia towzrów i ru- 
chomości na wypadek ognia i dlate- 
go wzywa zarządy spółdzielni, by 
jakuefprędzej preystąpii" do wprowa* 
dzenia w czyn ubszyisczrń*. 

Na konferencję kas Stefczyka wy- 
gunięto wniosek w sęgrawię krzewie 
nia zmysłu oszczędności, Wniosex 
wskazując na ustalenie sią waluty 
wzywa kasy związkowe do pracy w 
kierunku prapagewania i gromadze- 
nia oszczędności, zalzcając wciągać 
do tej pracy nauczycielstwo i prowa” 
dzć przezarnie gnspodzrkę wkładami. 

Na konferencję Spółdz. mleczar: 
skich wysunięto pięć wniosków: 1) 
Wniosek w sprawie Szkoły mleczar- 
skiej zaleca konferencji zwrócenie się 
du P. Ministra Roluictwa o przyśpie- 
szenie zorganizowania w Wojew. 
Wschodnich Szkoły mleczarsxieį. 2) 
Wzywa Ssółdz. mleczarskie do pod- 
jącia zbiórki jaj. 3) Zaleca, aby w 
okresie zimowym Spółdzielnie przy- 
gotewywały odpowiednie zapasy ledu. 
4) Ma na uwadze zwś>cenie się do 
miarodajny h czynników aby przy 
planowaniu dróg bitych uwzględnione 
były sieci mieczarń. Jednocześnie 
konferencja zwracą się de władz ko- 
lejfowych o uruchamienie w sezonie 
letnim wagosu chłodni па linjach: 
Bararowicze--Wilng, Wilno--Turmon- 
ty, Wilao—Mołodeczno, Wilno—Kró+ 
lewszczyzna. 

Prócz tego zgłogrong szereg wnio- 
sków na Zebranie Okręgowe. 1) W 
sprawię wewnętrznej kontroli w Spół: 
dzielniach, zdążając de podniesienia 
energji czynności rewizyjnych. 2) Za- 
lecające Szółdzielaiom—aby przy po- 
dziale zysków część ich przeznaczali 
na fundusz budowy domów włas- 
nych. 3) W sprawie zwiększenia fun- 
duszów udz'ałowych. 4) W sprawie 
Spółdzielni iniarskich. Wniosek ten 
mając ma względzie przyrodzone wa- 
runki klimatj czne sprzyjające produk- 
cji lnu zaleca należyte zorganizowa- 
nie przeróbki słomy Inianej, zbytu 
"włókna 1 siemienia Inianego. 5) Ostat- 
ni wniosek w sprawie Szkoły dla kie- 
rowników Sadldzielni Iniarskich po- 
miera wniosek wyrażony w memorjale 
Komisji, Luiarskiej w Wilnie, złożony 
na ręce P. Mioistra Rolnictwa, a му 
powiadałący «ię za przekształceniem 
jednej z istniejących niższych szkół 
roloiczych w Szkołę Iniarską, której 
zadaniem byłoby przygotowywać te- 
chnicznie wyszkolonych kierowników. 
Nadto Zebranie Okręgowe wyraża po- 
gląd, że szkołą taką winna być S:j- 
mikowa Szkoła Rolnicza w Łazdunach 
(o. Wołożyński) ze względu na erga- 
nizowany tamte zzkład doświadcza! 
ny uprawy Inu. Tak w skróceniu 
przedstawia się przebieg prac Zjazdu. 
W szrawozdaniu ze stanu spółdziel- 
czości, jskie podamy w najbliższych 
dniach, poinformujemy szczegółowe, 
na mecy Girovyko danych. Dziś ę- 
graniczymy się da twierdzenia, że z 
przebiegu zebrania ujawnił się wyrzź- 
nie ogromny wzrost wplywów Zwią- 
zku Spółdzielni Rolniczych oraz zain- 
teresowanie się poczynaniami jego 
wśród ludności—doniedawna nieufaej, 
a w najlepszym wypadku w", 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) W sprawie rozkładania 

zaległości podatkowych na raty. 
Na skulek interwencji „zrzeszeń prze- 

Z 

pod hypotekę mózgu; 3) publiczność, 
%tóra nie omija ulic, przy których 
steją księgarnie; 4) genjusze (każdy 
autor jest genjuszem) którzy nie bo- 
18 się przemysłu poszukiwania su- 

' rowców i pracy nad własną kulturą 
literacką, 

Z powyższych czterech punktów 
drugi i trzeci wydają się być najwa- 
źniejsze. Rząd musi się przekonać, 
że wśród jego poddanych  ubedzy 
duchem będą stale w liczbie przewa- 
żającej. Tarzan ma Puszczy będzie 
się zawsze rozchodził w większej 
ilości egzemplarzy, niż dajmy na to 
Monsalwat Górskiego. Trzeba więc 
księgarstwu polskiemu zapewnić dlu- 

jai oddech kredytowy (oczywiście 
į pod kontrolą) zanim eprzedaž dosta- 

tecznej ilości Tarzana umożliwi 
wydawanie Monsalwatów.  Księgar- 

"aiwo jest już dziś interesem zu- 
pelnie pewnym. Książka każda mu: 

{ si się w końcu rozejść chociaż i 
powoli. Książka jest towarem, który 
się nie psuje i nie przesteja być SE- 
zonowym i uudnym. W/ każdym zaś 
razie okresy te SĄ U nas bardzo dłu- 
gle. Niesłusznie długoterminowy kre- 
dyt i prywatny i publiczny stroniąjod 
książki, Ziemia,i dobry mózg rodzą 
poweli. 

Rolnictwo dobre, wydajne i dobra 
książka jednakowo wymagzją kredytu 

długoterminowego. Dajcie pieniędzy 
pod hypotekę mózgu! 

A teraz kolej na szanowną publi- 
czność. Tej to dopiero potrzeba dać 
bobu, Na słowach i we własnem 
mniemaniu każdy mieszkaniee Rzeczy- 
pespolitej od Zbąszynia do Barano- 
wicz — uważa siebie za europejczyka. 
Czy tak jest? Owszem. Befsztyk zja* 
damy angielski. Skarpetki nosimy 
takie jak i za Zbaszyniem. Imieniny 
i święta robimy wystawniejsze, niż na 
bardzo oszczędnym i skromnym Za- 
chedzis. Ale w stosunku do nabywa: 
nia gazęt i książek jesteśmy skoń- 
czonymi barbarzyńcami. Polska wi- 
dziana po Zzehodzie Jest państwem 
brzucha, Każdy Polak potrafi odpo- 
wiedzieć ma wszystkie pytania tyczące 
jego ojczyzny bez wstydu (a na nie- 
któr» z dumą) ale zapytany o myso- 
kość nakładu gazet i książek milczy 
i raka piecze bo mu wstyd. Bo mu 
wstyd nie tylko Francuzów, czy Ho- 
lendrów ale Estończyków, Finland 
czyków i Łotyszów. A więc kto jest 
europejczykiem ten jutro zrana marsz 
po książki! ) 

Kazimierz Leczycki 

= 

mysłowo-handiowych, Min. Skarbu 
zarządziło co następuje: 

1) Upoważnia sią urzędy skarba- 
we do ro kładan'a na raty, w grani- 
each do końca bieżącego okresu bu. 
džetowego, tj. do 31 marca 1928 r,, 

Ospomnienie pośmiertne. 
5. p. Stanisław hr. Mohi. 

Daia 17 grudnia r. b. rozsiał się 
z tym Światem Ś. p. Stanisław hr. 
Mchi, obywatel miasta Wilna i ziemi 
Wileńskiej. Ś. p. Stanisław pochedził 
z starodawnej Inflanckiej rodziny hr. 
Mohlów z Wyszek, imię której złote- 
mi zgłoskami zapisane jest w historji 

7. w 

zaległości podatku przemysłowego od walk powstańczych przeszłego stule- 
obrotu bez ograniczenia kwoty, mie cia e wolneść Polski. Średnie wy” 
Rz jednak w łącznej siui- kształcenie pobierał 6. p: Stanisław u 
mie (wraz z dodatkami komunalnymi) O O. J:zuitów w Tarnepolu i Chy: 

100 prec. rocznego przypisu tegoż rowie, skąd po ukończeniu szkół 
podatku za ostatni rok podatkowy. wrócił do Kraju, aby wstąpić na uni- 
Wnioski o rozłożeniu na raty do wy- wersvtet w D.rgacie na wydział praw» 
mienienego terminu zaległości podat- ny, Uniwersytet ten był wienczas pe- 
ku 100 proc, rocznego przypisu, U- łen chwały i miał najwybitniejsze siły 
rzędy skarbowe winny przedkładać do grofrsorskie w całej Ówczesnej Rosji. 
decyzji właściwych izb skarbowych. W Derpacie wstąpił de korporacji 

2) Upoważnia się izby . skarbowa Polonia, w której skupiła się cała 
do rozkładania na raty w granicach pelska młodzież i dotychczas zaliczał 
do I p.źiziernika 1928 r. zaległości się do jej flistrów. Po ukefńczeniu 
podatku obrotowege, wymeszących uniwersyletu w Dorpacie 6. p. Stani 
ponad 100 proc. rocznege przypisć sław służy czas jakiś w ułanach, po- 
tegoż pooatku za ostatui rok podat- czem wstępuje w związki ma/ż-ńskie 
kowy, nie wrzewyższających jednak z p, Marją Oskierczanką z Budsławia 
kwoty 30000 zł. „1 osiada według tradycji ziemiańskiej 

U izieleniegizbom skarbowym i u- na roli w Załesiu pow, Dziśnięńskie- 
rzędom skarbowym tak znacznych go. Zawsze ruchliwy, pełen energji i 
kompetencyj jest podyktowane ko- troski o ziemię polską na kresa h, 
nieeznością umożliwienia platuikom uczestniczy we wszystkich związkach 
bez zagrożenia egzystencji prowadzo- j sgółkach ziemiańskich, doprowa- 
nych przez nich przedziębiostw osta- dzając jednocześnie do  świelnoś:i 
tecznego zlikwidowania zaległości, gospodarczej i upiększałąc gwa Za 
pochodzących cząsto z ostatnich na- lesie. Sliczny pałac wzniesiony w Za. 
wet kilku lat lesiu gości w swych progach całe 

— (o) Rejestracja przedsię- masy uchsdźców wvgnanych przez 
biorstw handlowych i rzemieśl- wojnę światową z Kongresówki. W 
niczych. Na podstawie nowej ustawy 1915 r, w czasie wojny światowej spoty- 
przemysłowej, która weszła w życie kamy ś. p. Stanisława w Mińsku, po- 
z dniem 15 grudala r. b., wszystkie wołanego pod broń, jako oficera rezer- 
nowo-otwierane zakłady handlowe a wy wojsk rosyjskich. W Mńsku zcae 
więc i sklepy, winny przed otwarciem łą energją uczestniczy we wszystkich 
uzyskać na p'śmie potwierdzenie zgło- pracach, mających na celu niesienie 
szenia ich właściwej władzy przemy- 
słowtj, w Wilnie wydziałowi przemy- pomocy uchodźtwu polskiemu. Przez 
słowemu Magistratu. Zgłeszeaia te wszystsich lubiany, uczynny, umie- 
dotyczą również wszystkich drobnych jący żyć z ludźmi pemotą swąi sto- 
zakładów rzemieślniczych: szewck ch, sunkami z władzami, nie jedną etar! 
krawieckich, modniarskich i t p. Do- łzę z polskich oczu. W czasie wybu- 
tąd obowią:ku zgłaszania nie było. čhu rewolucji pomsga w tworzeniu 

— (o) Sprawa łombardów. W się oddziałów polskich, W 1918 roku 
związku z obowiązującą od dnia 15 wraca do Zalesia i tu sam z żoną 
grudnia r. b. nową ustawą przemy- odpiera napaść kilkustu belszewików 
slową, w najbliższych dniach ukaże na pałac w Zalesiu w ciągu całej noe 
się rozporządzenie wykonawcze w cy, peczem udaje się do Warszawy, 
szrawie lombardów. Rozporządzenia wobec zajęcia Wileńszczyzny przez 
to  rzewiduje warunki otrzymania 
kon sji, jak również sprawę składa: 
nia ; "cji przy zakładaniu lombar- 
dów. 'Wysokość kaucji uzależniona 
jest od wysokości kapitału zaklado- 
wego. Rozporządzenie to szczególnie 
ważne jest dla b. zaboru rosyjskie- 
go, gdzie pod tym względem stosun- 
ki prawne były zupełnie mieuregulo- 
wane. 

— (o) Wyjaśnienie w sprawie 
podana now: o sau 
wyjaśniło, że do zapłaty аи о: 
lokali obowiązane są nietylko osoby, Spostrzeżenia meteorologiczne 
które zawarły umowę o najem lokalu, Metsorologji U. S. B. 
względnie oseby, będące głową go- x dnia 20 —X11. 1027 .. 
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spodarstwa domowego, lecz takŻE Giintenia 268 
członkowie ich mrm E pri Ek: średnia j : 
nowate i inne esoby, wspólnie zaj- 
mujące lokal, a nie będące subloka- Bazie" | —16C. 
torami. Odpowiedzialność wspomnia- o Elo 
mych osób powstaje w razie niemoż. оР zaj: ši 02 - 
mości zapłacenia podatku przez glo- 
wę rodziny, względnie najmującego Wiui ł Południowy 
lokal, bez potrzeby doręczenia im no- rach eini а 
wych nakazów płatniczych, ponieważ wa go Eolo: Šuleg: 

Minimum d — 
do zapłaty podatku zobowiązane Są Yendencja gy Sa Jawy spadek ciśnienia. 
solidarnie wszystkie osoby, zajmują- 
ce lokal. ; KOŚCIELNA. 

— (x) Podwyższenie cła na 
— (c) Wyjazd k: Bskupa 

Przeździeckiego do Rzymu. W dn. 
15 b. m. J. E. ks. Biskua D, H. 
Przeździecki wyjechał do Rzymu na 
wezwanie Ojca świętego. 

— (c) Transm ja nabożeństw 
w kaplicy Ostrobramskiej. ] E. 
ks, Arcybiskup Metropolita wileński 
zezwolił — па — transmisję  nabo- 
żeństw z kaplicy Ostrobramskiej. Za 
dwa tygodnie w kaplicy ustawiony 
zostanie  mikrefom i  radjostacja 
rozpocznie nadawanie nabożeństw. 

— (+) Nowe kościoły w asrchi- 
djecezji wileńskej. W archidjece- 
zji wileńskiej rozpoczęła się budowa 
kościołów w nmastępu'qtych miejsco- 
wościach: w Wilnie N. Serca Jszuso- 
wego, w Białymstoku na b. cmenta- 
rzu św. Rocha, w Downarach i w 
Mońkach pow. blałosteckiego, w Ma- 
jewie, w Rozendrana, w Klimowie — 
pow. Sskolski, w Diuskienikach, w 
Leonpolu pow. dziśnieński, w Wi- 

wywóz okrąglaków zagranicę. Do- 
wiadujemy się, iż w najbliższym cza- 
sie podwyższone zostanie cło na wy- 
wóz drzęwa okrągłego za granicę o 
1 zł. 50 gr. 

"Powy2sze dotyczyć 'będzie jedynie 
tych państw, z któremi Pelska nie 
zawarła traktatów handlowych. 

— Z posiedzeń wydziału ho- 
dowianego Wil. Tow. Rolniczego 

piątek odbyły się — ажа 
posiedzenia wydziału hedowlanego 
Wileńskiego Twa Rolniczego. Na 
pierwszem, które rozpoczęło się a 
godz. 12-ej wysłuchano referatów pp. 
prof. USB. ] Marszałkowicza i asy- 
stenta katedry hedowii p. J. Czerniew- 
skiego na temat—„Zimowe żywienie 
iawentarza*, oraz p. В. $#а ma 
temat—„Określenie  mleczności na 
podstawie zewnętrznych oznak: miecz= 
treści”. 

O godz. 6 po poł. dyr. stacji do- 
świadczalnej w Bieniakoniach p. W. 
Łastowski oraz administrator dóbr ja pow. braaławski i. Smergo- 
Wiglkie Soleczniki p. Z. Rewieński "ET" 
mówili o erganizacji płodozmianów URZĘDOWA. 
odpowiadających warunkom Wileń- 
szczyzny, — Audjencje u pana Wojewo- 

: dy. W dniu wczorajszym p. woje- 
Wszystkie referaty wywołały Żży- woda Raczkiewicz przyjął delegację 

we zaciekawienie i poruszone w nich chóru męskiego „Echo”, delegację 
tomaty wywołały ożywioną dyskiiaję. Związku Restauratorów w Wilnie O- 

GIEŁDA WARSZAWSKA raz delegację Koła Akademików Wil- 
20 grudnia 1937 +. nias w Warszawie. W związku z po- 

Dewizy i waluty: bytem tej ostatniej delegacji odbędzie 
Trans. Sprz. sią 3 Stycznia :1928 r. w Urzędzie 

Dolary 888 80 886 Wojewódzkim zebranie organizacyjae 
Belgia, SR A aa Koła wów Akademika w Wilnie. 
Hotandj А ъ Х — 2 Įandja 5 a s meme Rady FZ 

z tock 890 892 ggs wy Ustroju Rolnego. niu 

Paryż 35,105 3519 3502 dzisiejszym, o godz. 12 w Urzędzie 
Praga 26,415 2648 2635 Wojewódzkim odbędzie się posiedze- 
Szwajcaria 17219 17262 17176 mie Rady Naprawy Ustroju Rolnego. 
Wiedeń 125,97 126,28 125,66 

Papiery Procentowe. 
Dolarówka 6350 — 
kolejowa 102.50 103,25 
5 proc. konwers. 65,25 66,50 

Tegoż samego dnia o godz. 18 w 
Województwie odbędzie się posie- 
dzenie w sprawie budowy schroniska 
nad jeziorem Narocz. 

konwers. kolejowa 61,50 SAMORZĄDOWA. 
listy i obls B-ku Gosp, Kraj.92— 33— — Zm'ana nuzwy gininy  Ml- 
Liny Tania. ln. 03 chaliszki. W myśl rozporządzenia 
oblig. Banku Komunalnego 92,— 
8 proc. ziemskie 
45 proc. ziemskie 

ministerstwa spraw wewnętraych do- 
tychczasowa nazwa gm, Michaliszki 57,—651,50 

  

KRONIKA 

teczne. W związku z nadchodzące- 
mi świętami, oraz zwiększonym ruchem 25go b. m. o godz. 20.ej <Betleem Ostro. handlowym, w czasie od 22 do 24 Pramskie>. 
bm. włącznie na wszystkich 
wy leakiej 
będą dodatkowe pociągi t. zw. „świą- M. Szukiewicza, 
teczne“, 

która wyjeżdża na ferje świąteczne <Zemeia> 
przyczepiane będą do wszystkich po- 
ciągów od 22 bm. specjalne wagony. 
Młodzież szkolna, wyjeżdzająca na 
ferje otrzymuje, jak już donosiliśmy, 
ulgowe b lety. 

Związek Qficerów Rezerwy urządza w ” 
dniu 23 b. m, wspólną Wilję, udział ” 

Stanisław Hrabia Mohl 
Prezes Kresowego Związku Ziemian pOw. Dzisieńskiego 

Opatrzany Św. Św. Sakramentami zasnął w Panu dn. 17 b: m. 
Nabożeństwo żałobne odbyło się w Kościele Św. Jana dnia 21-go b. m- 

© godz. 10ej, poczem nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rosta. 

O tych smutnych obrzędach w głębokim smutku zawiadamia 

zarząd. 

  

bolszewików. Kiedy z pozwolenia 
Marszałka wne ow > 
tworzyć litewsko bjałoruska dywizja, ЛЬ 
znów widzimy ś. p. Stanisława Krzą' gąkcją ZE Kaa i = 
tającego się w Warszawie w Kom te- rycinami i 10 tablicami. Str. 478 Wydaw. 
cie obrony kresów przy ulicy Długiej, nictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1928 
gdzie w gronie kresowców pracuje Opracowali tę wspaniale wydaną księ- 
mad. organsacją dywieji tewsko-bllo- Dar 7 Zna u: EA c 

ei. „ mėgo redakiora tego niepospolitego dzieła, 
Kiedy w 1920 roku wojska maż su a Donio, Gano z NE 

zmuszone były do cofnięcia się pod jrovie uniwersgtetu przaańskiego: Gra- bowski, Kos'rzewski, Pawłowski, dyrekt Warszawę znowu spotykamy Ś. p. Muzenm Wielkopolskiego Gumowiki. d. 
Stanisława, llczącego wówczas już łat Lutman ze Lwowa, docent uniw. krakow- 
54, wraz z synem Jerzym, uczniem mer а42 a a A > 
gimnazjalnym, jako ochotników w (Wenżcied ES LYNEĆ Bigo 
wojsku polskiem, biorących udział w ny. jesi rętą Stanisława Po gbgaeta, „pateśio a e na e i r Bogaty materiał ilustracyjny zasługuje 

radycje redowe hr. Mohlów, już na 

Nowości wydawnicze. 

powy w ama 

niemłodemu człowiekowi, jakim był (sięga jest Chlubnym okazem i plonem włenczas 6. g. Stanisław, _wkładalą pięoytej ią hiją. aiebytjateze ua w rękę karabin, aby walczyć o wol- oblitą w Świetne I smutne karty. > 
|" i za Polski. - ao zz SiE SE se 

lo traktacie ryskim osiada w Wil- й pozacjemi Micbala | Ruby. 
nie, stale dojeżdżając do Zalesia, go: 1928 i druk Ludwiga  Chomińskie. 
gdzie z całą energją przystępuje do Nad wyraz interesujące I pełne szczerej 
odbudowy spalonego i zniszczonego poezji dzieło pisarskie autorki «Snu». Czyliż 
dworu i gospedarstwa, losiek Móc up odzstyoP Najatnescy 

® wraž i ile- _ Wojna, niewygody, najazd bOlSZE gąckie nie zatracił przejdzie są T ais wieki, wyczerpały Organizm tegO po tym dziwnym, niebywałym a tak uro- 
dzielnego obywatela, rozwinęła się Czym Biętitnym Ogrodzie. Wydawca nazy- 
wada serca, która 17 grudnia wpę- wa książkę p Kiuszewskiej «pierwszą tego g PĘ 
dziła G . do mogiły. SALT lie aturze p 1skiej», 

Niech Ci ta Polska ziemia krego- ie £ Benita, ao ms 
wa, którą tak ukochałeś i za którą zdanie. Niech tymczasem co rychlej pod cho- 
życia nie szczędziłeś będzie lekką a inkowe STA Ц "…Чч й - Н 7 w grobie niech Ci świeci WIECZNA Obrazkt 2 życia SSA I pe ora 
wiosna. Spółka nakład. Odrodzenie. 1927. Dr. M. Obiezierski. Najnowsze opoywadania p. Lewickiej 

tworzą jedną z tych książek, w których dzie- '—————Ci0m wekazuje siĘ lo, na co codziennie pa- trzą, z czem obcują i czego dotąd nie do- strzegły i nie z ozumlałył Pokazuje im bo- 
wiem autorka w całym szeregu obrazków 
życie wsi z jej pracą, radością i smutkiem. 
Z kart książki wieje miłość ziemi rodzinnej owiana poczją naszej pirzopóz, i troska © każdą grudkę szarej ziemi. Kai lążka dobra i 
piękna w сафет znaczeniu tego słowa, dać ja też należy dzieciom, by Czytając, dzieci 

w pow, Wileńsko-Treckim zamienio* 
ma została na G erwaty, 

' iejski i АПр АЙ аВа А — (x) Zaliczka świąteczna dla z opisu. Jedni zaś i drudzy z opowiadań pracowników m'ejskich Magistrat Oi; o*umueją z pownością, czem jest wieś 
SZK mając na wzglądzie dość kależy: Jaką 516 powinną | jak ją kochać 

pełożen e pracowaików miej- — Konstanty Wojci : «Prze- 
skich, udzielił im w dniu wczoraj- wrot w umysłowości pejskiej t literata: 
szym zaliczkę świątęczną, która zo- Wazawe. Kintai Adam ię Laėw— 
stanie potrąconą z póborów w mecu i ° styczniu r. 1928, ы wie BART Sea T oe dra ‚ — Publicysta francuski w WII. skrypty wykładów uniwersyteckich. Wojcie- 
SĄ. ko oc RO = r ec sł RY == jskóy gozorae 
cuski, przybył w tych dniach do Wil- poezji polskie a ох 
na w celu uzyskania przepustki do zz Liao o anet e AE 
Kowna. Władze wojewódzkie udzie- kiewicza, trzecia zatytułowana +Wspólża wod- liły p. Boucherowi potrzebnej wizy, Tik Sienkiewicza» zawiera ciekawą sylwe! 
jednak p. Boucher sia vinių as czwarta wreszcie rdzprówi ; est obrazem ruch: i ackie- ny ma granicy przez straż litewską i go po roku 1863.cim ka e War- zmuszony był wrócić da Wilna, skąd szawie. : 
w dnu 20 b. m. odjechał z pewro- i 2 

w lokalu Seminarjum histor. (Zamkowa 1i) tem do Warszawy. będzie si jedzenie TE 
sie; a AKADEMICKA. padporządće duenay:* 1 Relerat eb AV 

— Czarna kawa akademików leńskich, 2. R eierės PG Močelskiegas Kr. 
warszawskich. Akademickie Koło n0nik wileński x. W. Międzyleski autorem Wilnian w Warszawie, zwyczajem lat sgyicziPiio Logo ti wosk Spray ubiegłych, urządza tradycyjną «Czamą YA: wybór przewodniczącego Wydziału. 
Kawę» która się odbędzie da. 27 gr. ZYKA 
b. r. w salonach Gzorge'a. wawie TEATR | MU 
godz. O wiecz. Wstęp 4zł., dla aka- — «Reduta» na Pohulance: Betlect 

Ostrobramskie, Dria 25 go b. m. Zespół 
a: 
emików 3 zł. KOLEJOWA R.duty wystawia po raz pierwszy ntwór 8 : *  žmanego w Wilnie autora p. Tadeusza e 
— (x) Dodatkowe pociągi świą 

lewskie; й Ьпшіі;е?. misterjutm p. t. «Betleem 

— Widowiska świąteczne. Niedziela 

Poniedziałek 26 linjach przedstawienie dia dzieży b. m. o godz. 12-е] 
dzieci i młodzi kursować nach zniżonych p, t. Noe ais któ 

Organizacja Kobiet. Czysty Godna Zz 

Pozatem dia uczącej się młodzieży © 9 "Ea a mingi OM 

EW AST €j «Betleem Ostrobramskie». 
Tea (sala <Lutnias). Dzić 

Dyrekcji PKP. 

t jutro ost m rza ostatnie dwa ra: 
tastyczna Klabunda kids = a poezji i Gzazomych melodji. ' — Ostatnia premjera: W piątek e tnia premjera przed $ więtami, An krotochwili Lsnfsa «Jom war atów», która przed paroma miesiącami w Teatrze, Letnim „Warsaavwie zjednała sobie rekordówe po- 

WOJSKOWA. 
— Wilja Oficerów Rezerwy. 

5 złotych, zapisy przyjmuje  Sekreta- w Tente ki 918 dzieci i młodzieży łat do dnia 22 b. m. "40 Bożego Naręgeetię olędą dj SŁ ACE Związek Oficerów R*zerwy urząd: a Polskim dwa poranki przeznaczone dla dzie- w dniu 14 stycznia 1028 roku do“ “| EE į 
roczny Bal tradycyjny pod protekto- Matylą Oremo "R vanesa LAnGtija ratem WPana Wojewody Władysława sowanym do 'charakieru widowisk, cewy Raczkiewičza i Pana Generała Popc- miejsc zniżone. Początek o g. 12 m. 30 Pp. wicza w salach Kasyna Garnizonowe- gziąłok zy7*!$P Maryli Gremo. W ponie- łek 26 go b. m. O g. 10-ej wiecz, go. pl w Teatrze Polskim Świetn рн ZEBRANIA I ODCZYTY. "barwny | wozama 

— Posiedzenie T-wa Ginekologicz- 

ryla Gromo z nadwyraz barwnym i wiozma- iconym programem, meni się z kom- 
nego. Kolejne posiedzenie naukowe Wiień: ы 
skiego Towar.ystwa Ginekologicznego odbę: 

zycji: Chopiaa, Griega, chmani 
@ z Pos, i sa. Biiety już są do dzie się w dnia Zł gu a mię b o gods Sj prz ib и asie Teatru Poiskiego 11—9 bez 

lecz. w Klinice Położniczo-Ginekologi 
U. S. B. (Bogusiauska 3), ka RADJO—WILNO. 

ziennym: Fala 435 m. 
1) Dr. Jaźwiński: Przedstawienie chotej 

po cięcia cesarakiem. 2 Dr. Klederyias Sroda, 21 grudnia 1927 r. 
Dwa przypadki nabtoniaka kosmkowego: 3) 17.25—1740; «Kwadrans i Prof. Dr. Jakowicki: Z kazuistyki przypad: tygodnk mówiony Brataiej Penno USB 
oraz pozamacicznej trudniejszych pod ża, = <O pustyni libijskiej», od. 
wzglęiem rozpoznawczym. czyt z działu «Podróże i przygod. е — Posiedzenie Ml Wydz. T. P. N. si prof. Uniw. Warsz. Wildai ies Anisas, 
We środę 21 b. m. o godz, 5 po południu wicz. 

Na porządku



  

Konferencja naczelników 
BEL". 

W dni6 16 grudnia r.b. odbyło 
się w urzędzie wojewódzkim pod 
przewodnictwem p. wejswody  Racz- 
kiewicza kolejne zebranie naczelników 
urzędów niezespolonych Il instancji, 
mające na celu uzgodnienie działalno: 
ści poszczerólnych działów admini- 
stracji państwowej w myśl zasadniczej 
linji polityki rządu. 

Zaznaczywszy na wstępie, że 
przedmiotem obrad tych zebrań, ma- 
łących się odbywać co kwartał, mo- 
gą być tylko sprawy zasadnicze lub 
conajmniej posiadające ogólne znacze” 
mie, z wyłączeniem kwestji interesują- 
eych jedynie poszczególne urzędy, po- 
ruszył pan wojewoda nasięcnie szereg 
aktualnych zagadnień, dotyczących 
najbliższych zadań administracji pań- 
stwowej, udziału urzędników państwo- 
wych w pracy społecznej, warunków 
bylu urzędniczego i inne, 

Specjalnie ebszernie omówiona 

urzędów nieżespolonych, 
zostałą wysuwająca sig obecnie ma 
pierwszy plan kwestia ustalenia po- 
trzeb peszezególnych Województw, 
jako jednostek regjonalnych, przede- 
wszystkiem w dai:dzinie gospodar- 
czej i kulturalnej, oraz w związku z 
tem kwestja na dalszy okres Obl e:0- 
nej planowości w pracy Urzędów, 
która w pierwszych latach istoienia 
Państwa z uwagi na okres organiza- 
cyjny, była takiej planowości często 
pozbawiena. 

Do wszystkich obecnych szefów 
władz zwrócił się p. wojewoda z ape- 
łem o pomec w pracy i studjach. 
które potrzeby Województwa w $ge- 
sób miarodajny ustalić czają. Następ- 
nie omówiony został na zebrania 
jeszcze szereg innych spraw, poruszo- 
nych z inicjatywy uczestników zebra- 
nia i powzięte zostały w tych sfpra- 
wach konkretne wnioski i dezyderaty. 

` 

Akcja regulacji miasteczek kresowych. 
P. wojewoda wieński wystosował 

pismo okólne do pp. przewodniczą- 
cych wydziałów powiatowych w spra» 
wie wydatków buóżrtowych, ponosza- 
mych przez związki komunalne na 
ele sanitarno-e3ietyczno-porządkOwE. 
Okólnik poleca przy układaniu bnd- 
żetów gmina m'ejski h i w'eiskich na 
rok 1928 i 1929 uwzględnć 00- 
trzeby w zakresie porządkowania ulie, 
Blaców i domów, a w szczególności 
sprawą „zadrzewienia placów i ulice 

miast, miasteczek i wsi, którs na sku* 
tek reskryptu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych ma być bzzwzględnie 
dokonane z wiósną 1928 r. Przy wy- 
konywaniu omawianej akcji w mia- 
stach i miasteczkach, należy zachować 
wsebec braku planów regulacyjnych 
jaknajdalej idącą „estrożność, aby pó- 
sadzone drzewa aie komglikowały 
akcji regułacyjnej oraz by wskuiek 
tego nie musiały być usuwane. 

Przymus kanalizacyjny zatwierdzony. 
W dniu 19 bm. p. Wojewoda Wi- nieruchomości w Wilnie wchodzi w 

leński zatwierdził uchwałę Rady miej- życie od dnia zatwierdzenia uchwały, 

skiej z dnia 3 listopada b. dotyczą« Przepisy wykonawcze wydane zostarią 

cą wprowadzenia częściowego przymu- przez samorząd miejski i będą zawie» 

s karalizacyjoego i wodociągowego. rały nermy techniczne urządzenia ka- 
rzymus ten obowiązujący właściceli nalizacji i wodociągów. 

WIADRO ARA PEZARSRZRTWWOZTOKICZWIZEA DE NEZTAWZIE KAIRZE WESA PRACOW TWE ORZEKA) 

18,10—1900: Koncert popoł, Orkiestry 

  

SŁ O WO 

Miejski Klnematograt | adą wyświetlane ИНЕ 
Kalturaln. przyjazd i pobyt Marszałka na pos! 

  

   
   

jdnia r. b. „Marszalek Piłsudski w Genewie" 
ledzientu Rady Ligi Narodów, w 1 akcie. «AŽ DO SKUTKU» 

poplątana salomowa historja w S-miu aktach W rolach gł. amerykański Msx Linder, Raymond 

  

  

Sala Miejska Griffith i Betty C>mpson. Nad ram: <Q królu, który miał ochotę ma słomie robić interesy 
(ni. Ostrobramska 5) złote» komedja w 3-ch aktach. Poeasiek Orkiestra dyrekcją Kapeimistrza p, W. Szczepańskiego 

P czątek seansów O godz. 4. Ostatni seans o godz. 10. Ceny bileiów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 
W poczekalni koncert radjo. Program świąteczny: <Bestja morska». 24 grudnia kino nieczynne. 

208 Kino- P | TU Najnowsza atrakcja filmowa 4 wielki dramat życiowy w 9 akt w/g sł mac 
Teatr 33 0 onja obecnego sezonu „CY ganerja Powieści Miirgera | opierz Pucci s 7 Pucciniego. 

R ui. A. Mlokiewicza 22, ©% W rolach głównych: Lijjana Gish, John Gilbert, Renee Adoree i Karol ba * ®& 
Początek seansów: O godz. 4, 6, 815, 10 20, © 
  

  

  

а Dziś! Arcydzieło 64 (Maksymiljan von Habsburg) wielki sensacyjny 4-3 

s Ke, „Helios“ wszechświarowej sławy! „Sąd Boży i niesłychanie emocjonujący film. yn „Z 
roli głównej posągowo piękna MARION DAVIES Przepych! Wystawa! Tłumy. Niezwykle + 

ut. Wileńska 38. frapująca treść. Dia młodzieży dozwolone. Seansy © dz. 4, 68 I 10.15, 5 
  

  

  

> Nowy Kino-teatr 

к 4« Wielka 2 „Wanda“ "i: 

Dziś! Wielki niebywały program! 
Pierwszy raz w Wilnie | son, brawurowy dueiisia Jack Holt. 

  

| 
| 

| 

| L. Zalkin 
Wielka przedświąteczna wyprzedaż, 

j Najtańsze źrórło kusna: 

Obuwie „Ceda*, „Bułallo*. 
Kalosze Szwedzkie i Ryskie, 

Bielizna, Trvkotaże, Pończochy „Alfraska”, Firanki, 
Dywany, Obrusy, Płótno, Modepolamy, Jedwabie. 

@     
Welka 47, 
„tel, 495 

  

  

== 

  

66 Czyli JAK ZOSTAĆ 
„W księżycową noc" GwiAzDĄ FILMOWĄ: 

iascynujący erotyczny dramat w 16 aktach. W rolach głównych urccza uwodałcielka Betty Comp- 

va    

| ŹRÓDŁO PIĘKNOŚCI 
* 

| MYDŁO 
Ke / 

  

    

  

   

  

STT SEN RYDZE 

  

Wil. P. R. pod dyr. prof. A. Kontorowicza. 
1. Uwertura z opery «Oberon» — C.M: 

Weber. Fantazja z opery «Sprzedana Narze- 
czons» — Fr. Smetana. 

II. Valse triste — J. Nedbai, Melodja— 
G: Dawes. Łabędź — S. Pslmgren. W stęp 
do Ill akiu opery <Lohengrin» — R, Wag- 
ner. 

1910—19.35: «Wilno w walkach o wol- 
ność» — drugi z trzech odczytów (rok 1831) 
wygłosi — Helena Romer. 

1935—20 00: <Staroobrzędowcy», odczyt 
2 Cyklu «Wyznania na ziemiach wschodnich 
Bzplitej>, wygłosi p. Wiktor Piotrowicz. 

00; Pogadanka radjotechniczna (od: 
powied>i na listy), wygłosi zast. kierownika 
techn. R:djosiacji Wil. Mieczysław Galski. 

20.30: Transmisja z Warszawy. 
Na zabcńczenie: Gazetka radjowa. 

— (c) Liga katolicka a radjo 
w Polsce. Z iuicjatywy Ligi katolic 
kiej, Radjostacjszw W.laie podaje ko- 
munikaty KA.P, i katewicka nadaje 
co niedzielę o godz. 2 ppoł. odczy: 
ty relgijne. Prócz tego co dwa tv- 
godnie są iransmitowane nabożeń- 
stwa z katedry katowickiej i poznań* | 
skiej. 

dniu wczorajszym © godz. 11 m. 30 
*sno przy zbiegu ulic Mickiewicza i $ 

© Książki w jęz: polskim, rosyjskim, 

© trancuskim, angielskim i niemieckim. 
3-g0 Maja miał miejsce wypadek, a 

mianowicie samochód straży ognio- 

wej „Rakieta”, jadący w stronę Zwie- 
rzyńca przez nieostrożność najechał 
na przejeźdźającą zul. 3 go Maja 
dorożką Nr. 326. 

Skutkiem wypadku dorożkarz od- 
niósł lekkie obrażenia ciała, zaś koń 
złamał dwie przednie nogi. 

  

WYPADKI I KRADZIEZE > 

— (x) Neostrożna jazda. W © 

Ofiary. 
— L T. dla inteligentnej rodziny w nę- 

dzy złożonej z 5 ciu osób —zł. 5. 

NRENZZENKRNEUUNNNNSNUNNNENNO : 

       

  

Najlepsze 

PRZY У 
gramofonowe 

to płyty słynnej marki 

| Acfuelle 
z kogutkiem, z etykietą 8-lo kątną. 

Żądać w każdym lepszym 
składzie  gramofonowym. -- 

Kolendy i wszystkie nowości aktualne. 

a is) 
04644444044460 

Bibljoteka: 
A. G. SYRKINA, Wielka 14. 
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s MASŁO deserowe kilo 860, SER z m. 
  

$ 
u Raków w.p Zdziechowskiego kilo 4.40 a 

k poleca J. ZWIEDRYŃSKI. . 
m Wileńska 28, tel. 12—24. + 
  

BEBYTRA TZ WAZOWZCW ÓZÓOZEGAE 

Wilno, ul. Wilenska 14 (vi 

Aparaty lampowe ©d ,1—8 w 
Aparaty detektorowe w du 

  

Radjo „AUDION” 

Wszelki radjosprzęt odpowiadający wymagan om nowo- 
czesnej techniki. 

Materjał izolacyjny <Gummoid». 

Kto pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt 6 
nich nabywa w frizie „Audjon 

  

s a vis Ludwisarskiej). 

edług najnowszych schematów 
żym wyborze 

      

  

  

© у   7 wielkości Ilakonów, 1 gatunek — najlepszy     
  

  

NA ŚWIĘTA 
poleca firma W. NOWICKI 

Wilno, ul. Wielka 30, tel. 908 
moc podarunków ma Gwiazdkę oraz 

W DZIALE DAMSKIM: MODNE suknie balowe i 
wizytowe, swetry, pończochy, rękawiczki. 
śniegowce, torebki, szale i t. p. 

W DZIALE MĘSKIM: MODNE koszule frakowe, 
kołnierze, zeficowe, krawaty, swetry, 

poułowery, skarpetki, kalosze i t. p. 
Gwarantowane modne damskie, męskie i dziecinne 

OBUWIE SPACEROWE i BALOWE, 
Największy wybór ko.f.kcji, galanterji oraz towarów 

zimowych. 
UWAGA! Pp. Urzędnikom i wojskowym 

= | PLANOW 
JAJ SWIATŁODRUKI 

ksiażkę! | NSS 

   

   

      

Šai 4  METAMORPHOSA 

Ogłoszenie przetargu. | czak. 
dż . KB S W dniu 28 grudnia 1927 r, © ge- ny narcyz 

wodą życia, nazywali - jakżeż = 10 oeabędzie "ių w  kancelarįi | Korona 
: ё . : watermistrzostwa р. а. ©. W : 

błędnie RE zodkowie nasi S9- | Wilnie przetarg nieograniczony na OE 

om ns STR stały zakup nawczu na Okres roczny. uerieina, 
rzałkę. Prawdziwie życiodajną Oferty w p: as Houb gant, 

: nych“ mależy składać w kancelarji 
wodą jest dla swego aromatu, | Kuwatermietrzostwa a powyższego Em A 

: . ZŁA > : terminu. O warunkach zakupu można 
działania orzeźwiającego i mocy | dowiedzieć się w Kwattrmistrzostwie | gw azdkowe, 

pułku w gedzinach urzędowych. wieki sie 

^ Kwstermistrzestwe  Zastrzėga S0- mydeł i 

woda kolońska bie prawo wybrania oferenta, kosmetyków 
: Lewgowd major po niskich cenach 

PROSS Z0WCODF MA ; К\чашд strz 3 na e. | poleca polski skład 

> Wilno, dnia 19 XII 1927 r. apiecmy 

ПЙЕ S a> © У0 | kase 

ze Z Į otą Uli. Mickiewicza 26, 

: Tel. 7 — 10. 

et У k ietą —— в 
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Ра 
Ровял 6. 

OPJOWANIE 

    

po cenach fobrycznych |] eta SN a 

Dosc zabawek 

й daj mi 
: 

MAJLEPSTVA | UPOAAINKIE
M SESI к 

NA GWIAZDKE JEST ESS, 

IAZKA. 

Zz Miód i Mak 
niedrogo polecaj 

B-cia Gołębiawscy 
ul. Trocka 3 Tel, 757 

  

wybrane marki 

udziela się kredyt. 
  

  

Wileńska 38. 
Prowadzimy wyłącznie  pierworzędny 

Lagranicziy paszport niepotrzebny 
temu, kty nabędzie dobry aparat radjo w skiepie 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej 

towar, 
klienteję obsługujemy fachowo, uprzejmie i po przystępnych 

cenach. Wszystkie części i przynależności zawsze na sk adzie 

  

itary, 

naszą Szean. 

Wielki wybór! 
  

  

wyłącznie górnośląski z 
dostawą i złożeniem do 

Węgle składu, 
K_ wł. Witold 

„„Węglobor"cnyiewski Ska 
Mickiewicza 27. 

Dostawa natychmiastowa w dowo = 
nych ilościach.   
    

  

W: MASSON 

» Dom śmierci. 
— Zapewne jest te ten zaułek, Z 

którego wyszła p. Hatlow, według 

słów Wobzrskiego, — rzekł Anno, 

— Możliwe — szepnął Jim, usi- 

łująt ne pozostać w tyle. 
Zakręcili w ulicę rówaciegłą da 

ulicy Gambetty: Długi mur oodzielał 
ulcę od podwórza, jedyne przejścia 

stanowiły drewniane furtki. Anno га- 

trzymał się przed pierwszą Z sich i 

zaglądnął do środka. N gdzie nie by” 
ło najmniejszego światełka, ani: na 

ulicy, ani w oknach. N eprzeniknione 

ciemności panowały dokoła. Jim nie 

widzieł własnej ręki. 
Anco jednak długo wpatrywał się 

w okna domu, wreszcie targnął Jima 

za rękaw i szepnął, a głos jego drżał: 

— Zdaje mi się, że ostatnie okno 

mą pierwsze pizirze jest otwarte, ; 

Chodźmy przekonać Się. ь 

Dotknął: furtki, która Бех пайвоте}- 

szego oporu otworzyia slę z cichem 
skrzypnięcierz. 

— Oiwarte! — szepną! Anno, Te 

raz cicho..4, ; 
W milczeniu minęli dziedziniec; 
znalezli się pod ostatniem oknem, gdy ; 
przekonał się, żz było otwarte. 

JT 

— Pan miał rację! — szepnął, An- 
no makazał mu milczenie, 

Pokój był widocznie pusty, ciemno 
w mim było i cicho, nasluchiwali 
chw lę, lecz bezskuteczriie. 

Anno  poprowadzil Jima ku 
drzwiom, znajdującym się niecpodal. ' 
Spróbował, czy były zamknięte. 

— Drzwi są zamknięte tylko na 
klucz, nie na zasuwę, jak tamte — 
szepnął — Dam sobie więc z niemi 
radyl ; 

Do uszu Jima dolecjał cichy brzęk 
kluczy, które Anno wyjął z kieszeni. 
Za chwilę drzwi otworzyły się, Anne 
wsunął się bez szelestu da ciemnego 
korytarza, Jim postępował za nim z 
bijącem sercem. Nie mógł on zupeł- 
nuię zerjentować sią w sytuacji. 

Anno zamknął drzwi za Jimem i 
zapytał: 

— Czy nie ma pan latarki ele- 
ktrycznej? 

— Nie. 
— I ja również. Niechcę zapalać 

zapałki, Na górze dzicje się coś ta- 
kiego, co mnie niepokoi! : 

Słowa jego były niedosłyszalne 
prawie, zdawałe się, iż Anno obawia 
się by nawet szept nie doleciai do 
pokoju na piętrze. 

— Musimy posuwać się bardzo 
osireżnie!. Proszę się trzymać za 

mnie, — szepnął, idąc naprzód. Po 
kHku krokach zatrzymał się. 

— Na prawe są schody, które 
zakręcają nagle, Proszę się nie po- 
tknąć. — Ta mówiąc, wziął rękę Jima 
I oparł ją ma poręczy. 

Zacząli zwolna wstępować ma 
schody. Zatrzymali się na chwilę. Po 
niejakim czasie Jim zauważył, że przed 
eczyma jego mrok rzednie i zorjento: 
wał się, że stoją przed otwartemi 
drzwiami, a słabe Światło przenika 
poprzez skne otwarte, КЮга widzieli 
z dołu. Anno wszedł de pokoju, Jim 
ruszył za nim, lecz w progu potknął 
się i krzyknął zcicha. Lecz w tej ci- 
szy okrzyk wydał mu się tak głośnym, 
jak wystrzał, Wydało mu się, że ten 
gkrzyk wstrząsnął całem miastem. 

Lecz jedyną Odpowiedzią bylo 
milczenie. 
Šį Jima ogarnęła chęć krzyknąć głoś" 
no raz jeszcze, byle w tej ponurej 
ciszy i ciemności usłyszeć głos ludze 
ki. Wreszcie rozległ się głos Anno, 
doleciał doń z drugiege końca poko- 
ju i Jim w pierwszej chwili nie po- 
znał go. 

— Proszę się nie ruszać!., Coś tu 
jest.. Mówiłem, że ceś się tu stało! 
O... — Anno zamilkł nagle. 

Jim słyszał, jak Anno ostrożnie 
ruszał się po pokoju. Nagle okieńice 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w z Czesław narwowski 

  

Institut de Beautė 
(Kėva—Paris), 

Mickiewicza 37, m. 1, teł. 657. 
Masaż twarzy, usuwanie zmar- 
szczek. Leczenie wad cery. Elek- 
tryzacja. Przyjmuje od 9—2 popoł. 

MW ZĘ POZO! 5 

zamknęły się. Jim krzyknął znowu, 
przerażony nagłemi  ciemnościami, 
która go otoczyły, 

— Kte tam? — wyszeptał i usły- 
szał odpowiedź. . 

— To ja, Anno. Niechcę, by da- 
strzeżono światło przez okno. Stało 
się tu coś strasznego. Proszę wejść 
i zamknąć drzwi za sobąl : 

Jim posłusznie wykonał pelecenie 
i wtedy dopiero dojrzał cienką smu- 
gę światła płynącego z pod drzwi, 
znajdujących się ma przeciwległym 
końcu pokoju. Był to t*n sam pokój, 
w którego oknie widzieli światło z 
ulicy Gambetty. Jednak zanim Anglik 
zdątył zorjentować się w sytuacji, 
drzwi otworzyły się z trzaskiem szeroko 
ina progu stanął Anno. 

— Nikogo tu niema! — rzekł, 
wkładając ręce do kieszeni. — Pokój 
jest zupełnie pusty! a 

Istotnie pusto tu było. Lecz smu- 
ga światła płynącego z otwartych 
drzwi oświeciła ramię leżącego czło- 
"wieka i dłoń z kurczowe  zaciśnięte- 
mi palcami. 

— Niech pan spojrzy za siebie, — 
krzyknął Jim. Anno odwrócił się. 

— Tak, — rzekł spokojnie. 
Właśnie o to potknąłem się! 

Anno znalazł kontakt i nagle świate 
łe zalało pokój. Na podłodze leżał 

Kto zbiera MARKI POCZTO 3 Ę DLA 
MISJI niech się Baw do mnie, za 

а)6 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i Święta 
mięizy 11 а 1 oraz telefonicznie 704 

Hallol' Radjol! 
Patefony, gramofony oraz płyty gram, 
i patef., jakuteż skrzypce, bałałajki, 

mandoliny, 
la dzieci i różne artykuły sportowe 

Maszyny do szycia. 

poleca „UNIWERSĄAL” Wielka 21. 
Dogodne warunki] 

UEI 
Młode 

solldne małżeństwa 
szukuje mieszkania 

23 pokoje z knchnią 
z wygodami. Czynsz 
według mmowy. Zgło- 

>Bzenia do adm'nis'r. 
<Słowa> pod T. D, 

DOBERMAN 
Pies bronzowy, 
obcięte uszy i ogon 
w kegefńicu zginął 18 
grudnia r. b Ža przy- 
prowadzenie lub wska- 
zanie dobre  wyna: 
grodzenie. | Adres: 

W. Pobulanka 32 m. 4 
telefon 3— 4. 

a opałowy i 
kowalski z 

. 1е dostawą 
' od 1 tony 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

kilkakrotnie 

    

lustra, zabawki 

  

    

      

Jagiejońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

trup mežezyzny,dokola panowal wiei- 
ki nieporządek: stół był odsunięty w 
kąt, a krzesła wywrócocie. : 

Zmarły miał na sobie tylko kami- 
zelkę. Widocznie skonał w okrepnej 
agonii, gdyż ciało jego było ekurczo- 
ne konwulsyjnie, trup leżał w olbrzy- 
miej kałuży krwi, tak wielkiej, że 
J mowi wydało się niemożliwością by 

tyle jej mogłe wypłynąć z jednego 
ciała ludzkiego. 

Jim odczuwał ból fizyczny, zakrył 
twarz rękami. 

— Więc on popełnił samebójstwo? 
— zawołał. Ч i 

— Kto? — zapytał spokojnie Armo. 
— Jan Claudel! Przecież to on 

rozmawia! z nami przez oknol- 
Lęcz Anno zawstydził go jednem 

pytaniem: 
— Jaką bronią mógł się zabić? 
Jim odjął ręce od twarzy, obejrzał 

się dokoła. Nie było widać ani noża, 
rewolweru, ani żadnej innej broni. 

Anno nachylił się nad trupem i 
dotknął do jego ręki. 

Jeszcze jest ciepły! — rzekł 
wzdrygając się i dodał szeptem. — 
Niech pan patrzy! 
Na lewym rękawie koszuli zmarłe- 

go widnłała duża pręga czerwona. 
zy Oto tutaj zestał otarty ze krwi 

п 

Wielki oybór 
Obnola "ajnowszych fasonów 

wysortowanego ze Sta- 
rych <«paesów po bardzo niskich 

cenach poleca 
P. BIAŁOWIEJSKI. Zamkowa T. 
    

  

Za MARKI POCZTOWE 
we wazelkich Ilošciach  suwiecaie, li- 
tewskie, łotewskie, estoń:kie, gdań- 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) i wzamian marki Europy 
Zechodnej, Kotonjaine i oaństw poza: 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wicza 42 m, ll w niedziele i śwęta 
między 11 a 1 ą, oraz telefonicznie 794     

-—
 

    

MOTORY NAFTOWE 

oryginalne 

MASSEY HARRIS 

o sile 1 1/2, 3, 4 1/2 i 6 keni 
mich. najletwiejszę do obsługi 

i najtańsze w pracy .   
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Skład maszyn i narzędzi roln 
czych,   

Pic WEEK BE: mieszkanie 
na Antokolu wynajmę: 

Masio Oferty w  Administr. 
mało  gsolone z m Ormiany, hr. Tys kle- loma sub. W. T. 

wicza kilo 780 poleca 
  
  

  

    

    

J. ZWIEDRYN3KI > 
Wiieńska 28 tel, 1224 L £ K į R LE 1 

° 

ORTEPIANĘ"""horTón "1 E bardzo” maty w DORTÓR 
obrym stanie, okazy oe, stanie, |), ZELDOWIGŹ 

bardzo tanio, uł. | chor. weneryczne, 
Piłsudskiego 30 m. 23] syfilis, narządów 

moczowych 
ISHARMONJA; | od 9-1, od 5-8 w, 

FE amer. z 14 reg., CEE 
к aaa się dla Kobieta-Lekarz 
ościeła do sprzeda 

nia. MIGKIEGICEA 31, Drzełdowiczowa 

ZZA EE 
LEI | ОМ МО ОН 1 Ё 

Lecznicze | «! Miekiom.za 24 
Wina Wyborowe — 1 Ia. 

polecają W. Zar, rar. 152. 
B-cia Gołębiowscy 

ul. Trocka 3. Tel. 757. 

LGT" 
LEŚNIK 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby 

skórne 1 weneryczne. 
RZE światłem 

акоючай zdolny, (seuszne słońce gór zciw : kawaler lat 30 pękł skie). Zamkowa 7 m. 1 

petentny: urządzeniach Dr R. Kozłowski 
Ospodarstw leśnych, $ 
ктмс,с веті(шуби_ ul. Wiwulskiego 24, | 
rolnictwie i ogólnym Choroby wewnętrzne | 
zarządzie majątku. dzieci. Przyjmuje: 

Ostatnio na poważnem  9—13 1 15—19, 
samodzielnem stano. W:Z.P,Nr168 19 XII 27 
wisku poszukuje po- 

sady. Wymagania 
skromne, Świadectwa Dr Wolodźko 

i referencje poważnych ordynator szpitala Sa- 

csób Łaskawe oforty: wicz. Choroby skórne 
Warszawa, Dzika 51,1 weneryczne. Przyj- 

m, 1 «Leśnikowi». muje: od g. 12 90 & 
iod g. 5 do 6. 

  
L 

    

  

  

    

kradzioną Książkę Zawalna ul. 22. 

S$ wojskową wyd. W. Z. P. 20. 

a” pizez P. AU i 

Wilno, ua imię Anto- LeKArZE-DeNfyŚCi. 
niego Witkowskiego. 

gatiooźć, twóląk Lekarz-Dentysta 
u Ze Jadwiga 
przez P. K, U. Kęstowiczowa 

Lida, oraz karię mo-ul Orzeszkowej Nr 3 
bilizącyjnę rocznik (róg Mickiewicza) 

1896, na imię lsera d g, 10—2 
Berkmana, zam a 8, 4% ) 

Wiszniewie, pow. W.ZP. Nr 534 
Wołożyński, ю * ! — 

aS | LKUSZERKI, 
Kilo 2 złote 

laškowych W., Smialowska orzechów 
noóoleca muje od zodz, 9 

. ZWIRDRYŃSKI Pizy nuje o iemicz 
Taaa 28, te! 1224 a ga 

  

  
- Akuszerka   

Młoearnię 
czeską Wichterie 18" 
używaną tanio sprze- 
dam, Fr: Janczuko. 

wicz, Wilno, 
Orzeszkowej 11 m. 17. 

OKUSZKO 
powróciła i wznowła 
poea chorych, 

ostowa 23 m 6 
W.Z.P.2. | 

  

ка OKU JA 

Jim sachylił się, 
— ©О Boże! Pan ma racjęl —za- 

wołał i dodał głosem pełnym prze- 
rażenia. — Więc zostało iu gopeł- 
nione morderstwo! 

Aano skinął gławą twierdząco. 
— Niema wątpliwości co do tego/ 
Jim drżącym palcem wskazał skur | 

ciały i zapytał 
— Czy to jest Jan Ciaudel? 1 
— Musimy stwierdzić, —  глек? 

Anno, idąc ku schodom. 
Detektyw otworzył drzwi i zawc- | 

łał swego pomocnika. Jim słyszał ich 

— Czy znasz Jana Clandela? į 
— Tak. ą 
— Więc idź za mną! 
Maurot zatrzymał się na pregu iĄ | 

zblad!. г 
— Czy te on? — zapytał Anno. į 

— Popełniono tutaj morderstwo. 
Proszę wezwać komisarza pelicji i 
doktora. Poczekamy tu na nich. 

Maurot wyszedł. ‚ 
Anno usiadl i w zamyšleniu wga- 

trywał się w trupa. 

czone w konwulsjach przedśmiertnych | 

TOZMOWĘ: | 

— Tak, — brzmiała edpowiedž. 

Drukarnia « Wydawnictwe Wileńskie» Kwaszelna 23


