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ROK VII. Nr 1 (1612) umer dzisiejszy zawiera 6 stron. ) (Gr 
' ODDZIAŁY:*- 

BARANOWIGZE — ul: Szosowa 172 NIESŚWIEŻ — ul; Ratuszowa 
у BRASŁAW — ul. 8-go Maja 64 NOWOGRÓDEK — ul. Mieklewicza 20, 

DUKSZTY — al Gen; Berbeckiego 10 NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
DUNIŁOWICZE — al. Wileńska I POSTAWY — Rynek 19 

: GŁĘBOKIE — mi, Zamkowa 80 STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

» I 2 AE mo — Plae Batorego 8 ST. SWIĘCIANY a : w 2 

„ Niedzi : KAŁURŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian SWIR — ul 3-go Maja 
ama „Niedzie R 1 stycznia 1928r BIDA — sl, Bajora Mackiamieza 03 WIŁEJKA POWIATOWA—ul Miekiewicza 24 

Modnkeja i Admizietracja ui. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, administracji 528, drukarmi 201 
  

3 % sprzedasy deisiiesnej cena pwjedyńczego n -'u 20 grodzy. | CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednosypaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
PREBMIWBEERATA miesięczna z odniesieniem do domu jub z preenyłką pocstową 4 zł. Opłata wa di akanai a A Krio ki tehaniowa dni nalzełana 40 р i 

zagranicę ё OBKLO ь klam: gr. W m-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 

1 ORW WRA WO, NE 6085; Redakcja Kac ów nię sei” A nit twrsaą. 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o wać dobe. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 
DPRAZIEU WYTTYTPWOŃLAAIE O OZ NT K T II S IT II IL I T ii I T TAI TINY TOO VTDK NFURETACOOCŚE DZA НН 

  

  

E "Od stycznia 1928 r. | Od stycznia 1928 r. 

| . Rozpoczyna 

Księgurnia Trzaski, Everta i Michalskiego 
wydawnictwo pomnikowego dzieła ilustrowanego 

== POLSKA : 
JEJ] DZIEJE I KULTURA 

od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej 
w opracowaniu: 

    

% 

    

Prof. Uniw, Warsz. Dr. Wt. Antoniewicza Prof. Uniw Jagiell Dr Z: Jachimeckiego 
Doc Uniw. Warsz. Dr. St. Arnolda Prof. Uniw Jagiell. Dr. J Kallenbacha 
Prof Uniw Berl Dr Al. Brucknera Prof Muz Jagiell Dr St. Kutrzeby 
Prof Uniw. Jagiell. Dr. J St Bystronia Dyr Muz Nar Dr. F Kopery 
Prof Uniw. Lwow. Dr. A Chybińskiego Prof Uniw Jagiell Dr W Sobieskiego 
Prof Uniw Pozn Dr. St Dobrzyckiego Prof Uniw. Lwow Dr A Szelągowskiego 
Prof. Uniw. Jagiell Dr, R: Grodeckiego Prof. Uniw, Warsz. Dr W. Tokarza 
Prof. Uniw. Warsz. Dr. O. Haleckiego Doc Uniw. Lwowsk. Dr. M. Tretera 

Treść dzieła tego, prócz dziejów politycznych Państwa Polskiego zobrazuje dzieje wojen i wojskowości, przemiany społeczne, wszystkie prądy umysłowe, 
poglądy estetyczne, wyrażone w monumentalnych dziełach architektury, literatury, sztuki i muzyki, słowem, całe życie polskie na ;przestrzeni lat setek. 

CAŁOŚĆ OBEJMOWAĆ BĘDZIE TRZY DUŻE TOMY 
form. 25 x 33 cm. (45 — 50 zeszytów) na najlepszym ilustracyjnym papierze bezdrzewnym, ozdobione 25 planszami kolorowemi, licznemi tablicami rotogra- 

wurowemi, oifsetowemi oraz wkładkami jednobarwnemi: 

W TEKSCIE 1500 ILUSTRACYJ. 
„Polska, jej dzieje i kultura" wydebywa na jaw setki szczegółów dotychczas pomijanych ze względu na cenzurę i przynosi niezliczoną ilość nowych materjałów, wydobytych z niedostęp- 

mych do niedawna archiwów zaborców, a opracowanych przez najwybitniejszych uczonych pelskich. 

„Polska, jej dzieje i kultura“ gromadzi po raz pierwszy olbrzymi materjał ilustracyjny i staje się przez to jedyną w swoim rodzaju księgą życia polskiego w ilustracji. 
„Polska, jej dzieje i kuitura" jest pierwszem wydawnictwem z tego zakresu zakrojonem na tak wielką skalę—wobec tego 
„Polska, jej dzieje i kuitura* dotrzeć musi de każdego zakątka kraju, do każdego domu polskiege—musi znaleźć się w każdej bibljotece pubiicznej | prywatnej—musi ją znać każdy, 

komu droga jest historja Polski i losy obecne. 

Aby uprzystępnić nabycie dzieła p. t. „POLSKA, JEJ DZIEJE I KULTURA" jaknajszerszym sierom inteligencji polskiej—na wydawnictwo to zostaje 

ROZPISANA PRENUMERATA 
Cena zeszytu w prenumeracie wynosi 4 zł. 80 gr., miesięcznie (dwa zeszyty) 9 zł. 50 gr., kwartalnie (sześć zeszytów) 28 zł. — Przesyłka pocztowa i opakowanie 

: kwartalnie 1 zł. 50 gr. 

Po wyjściu z druku całości cena będzie znacznie podwyższona: Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje 

Księgarnia wydawnicza 

Trzaska, Everf i Michalski S$. A. 
Warszawa. Krakowskie Przedmieście Mr, 13 (gmaeh Hotelu Europejskiego) Konto P. K. O. Nr. 464, 

Bars FEEFIEEHESEEOEREEFESHEEHSSEN 
Z dniem 1 stycznia 1928 r. zostaje uruchomiona 

Fabryka foriepianów i pianin 

- „MAŁECKI ” 
Warszawa—Belweder, ul. Zajączkowska 5. 

egzystująca od roku 1857. 

Nagrodzona medalami na wszechświatowych wystawach. 
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Plulos MIGDAŁOWA TO ТА | 
Pduło s ORZECHOWATO OGDY TDUFFAL 

sSklep fabryczay, Wilno, Mickiewicza 10 5 
= 

TOWARZYSTWO WAGONÓW SYPIALNYCH 
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niniejszym ma zaszczyt podać do wiadomości Szanownej publiczności, EEEFEEEFREEEFEEEFIE El EIFIESEEE 3 

że uruchomiło wagony sypialne 3-ciej klasy na następujących linjach: : R A Ua 
Warszawa — Katowice pociąg 213/14 — odłazd z Dworca Gł. w Warszawie o godz. 23. 15 Przychodnia il Kliniki Wewnętrznej 2 na Aatokolu po Biuro Ogłoszeń S. Jatana 

że 903/4 23. 00 Świętach B. N. będzie czynną od dnia 2 siycznia 1928 r. Pora* : o) 

paca — Lady : 2 A я ® " dy bezpłatnie codziennie w godz. od 8—10 rano, prócz świąt Wilno, ui. Niemiecka 4, tel. 222 
Warszawa — Sandomierz ‚ 17/18 » » » . ^ 0. 05 = PORADE COZ godz. ‚ a 
Warszawa — Wilno — pociąg 711/12 odjazd z Dw. Wileńskiego » . 20. 35 * Swym Szanownym Klijentom 

ednocześnie, że wagom sypialny 3-ej klasy był wystawiony na ostatnich Targach ewa we Lwowie co dało możność Szanownej publiczności zapoznać się z komioriowem Absoloent Instytutu Ped „52aibi Śpecjane; składa 

i eleganckiem urządzeniem wagonów sypialnych tego typu — które zapewniają wygodną i NI > Życzenia Noworoczne tanią podróż. rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego. * 
za z ul. Chocimska 31 m. 1. Od g. 3-ej—Seej. 
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Od wydawnictwa. 
Z dniem dzisiejszym, sielas: 

m Rok Nowy, rozpoczynamy do- 
oai bezpłatne do niedzielnego 
numeru „Słowa ' samodzielnego li. 
terackiego dopełnienia naszego pis- 
ma pod nazwą: - 

PRZEGLĄD TYGODNIOWY. 

Jak sam tytuł wskazuje, a jak 
czytelnicy nasi mają już przed oćza:. 
mi. jest to ilustrowany niejako prze- 
wodnik po dziedzinach wcale roze 
ległych a doniosłości ni.zmiernej, 
których jednak dziennik poli- 
tyczny a jest nim ,Słowo' za- 
równo w założeniu swojem jak w 
konsekwentnym rozwoju—nie jest w 
możności uwzgiędniać, zaabsorbowa- 
ne całkowicie bieżącemi sprawami, 
najbliższemi charakteru pisma. 

Ulegając przeto naszym instan - 
cjom, podjął się nasz nieoceniony i 
niestrudzony współpracownik red 
Cz Jankowski prowądzić dział 
„Słowa* objęty 

PRZEGLĄDEM TYGODNIOWYM. 

Nie odrywając się ani na chwiię 
od tutejszego gruntu, które. 
mu „Przegląd Tygodniowy* będzie 
poświęcał jaknajpilniejszą uwagę, — 
zadaniem będzie i celem «Przeglądu 
Tygodniowego» dać—w ciągu roku— 
obraz choćby tylko wytycznych ob: 
jawów życia kulturalnego i 
obyczajowego zarówno w ® Ц- 
nie i Wileńszczyznie, iak w Polsce 
oraz zagranicą 

Nie jest to żadna «śmiała» im- 
preza przerastająca środki  bynaj 
mniej nie bezdenne. któremi rozpo: 
rządzamy Jest to tylko aż nadto 
zrozumialyžodruch interesowania się 
wszystkiem, co ducha syci. myśi po: 
rusza i serce do żywszego tętna po 
budza 

To też właśnie czytelnikom „Sło- 
wa*' pragnie nieść — choćby tylko co 
niedziela — nasz „Przegląd Tygod 
niowy *. 3 

O względność i pobłażanie prosi. 
my dla jego skromnych począików 
a o rady i wskazówki w całym ciągu 
dopełniania „Słowa* jędrnym a ży: 
wym: 

„PRZEGLĄDEM,TYGODNIOWYM*' 

życia kulturalnego i obyczajowego 
TEMETAPTTŲIS IO EAELSAZNECY  TEERWEOKAREKARKECZA 

Zmartwienia i radości 
prasy mińskiej. 

«Wajanizacja» — oto hasło, które 
nigdy nie schodzi .ze szpalt mińskich 
gazet. Poświęca się tej dziedzinie pe 
kilka czasem kolumn, O ile na to 
Gczywiście pozwalają sprawozdania z 
różnych part-konferencji, «perewybo- 
rów» j t, d. Kochany staruszek—jed- 
nolity blok antybolszewicki od Fin- 
landji do Rumunji pod wodzą Angiji 
— jest cągłym tematem ulubionym. 
<Zwiezda» zajęta jest liczeniem sił 
tego frontu; jak następuje: 

Finlandjat 32.000 armji regularnej I 
95.000 przysposobienia wojskowego: 

Estonja: 14.000 wojska i 25.000 związków 
wojskowych. 

Łotwa: 20.000 armji i 30.000 strdelców. 
Polska: 320.000 wojska i 500.000 przy- 

sposobienia. 
Rumanja; 164.000:czna armja. — 

— Razem 552.000 regularnej armii: 
a podczas wojny front ten wystawić 
może 4,500,000 ludzi dobrze włada* 
jących bronią. Tymczasem biedna 
Rosja Sowiecka poałada głupie 562 000 
regularnege wojska. «Dlatego grozi 
jej wielkie niebezpieczeństwo, zwłasz- 
ėza ze strony Polski», 

O białoruienizacji piszą gazety 
mińskie tylko w tonie poważnego na- 
maszczenia, jako najwyższej łasce 
Moskwy i tylko wtedy gdy mogą wy- 
kazać czarne ma białem. Co też to 
ta kochana Moskwa nie robi dla te- 
go Mińska białoruskiegc! Tyle darówl 
Naprzykład drukuje białoruską bibułę 
agitacyjną w  drukarniach moskiew- 
skich Albo teraz stypendja dla stu- 
dentów Bi:łorusinów. W spisie kilku 
stypendystów czytamy: utrzymał — 
Chamin, Liwszyc, Klasztorny, Teif, 
Witenson, Pflaumbaum. Ale nie tylko 
dla Białorusinów robi się bardzo du- 
żo. Dla.. Poiaków, a jakze: Drukują 
się obecnie po polsku utwory bialo- 
ruskiego poety Jakóba Kolasa. Albo 
książka © wewnętrznej sytuacji w Pol- 
sce, Czytanki dla dzieci też.—Dia Li- 
twinów piosenki rewolucyjne, a dla 
Łotyszów opowiadania dziecinne... 

Konkordat litewski. 

Organ ludowców kowieńskich «Lietuvos 
Żinłos» x impetem atakuje rząd z powodu 
zawarcia konkordatu, — Konkordat ten—p"- 
wiada pismo opozycji—przeczy Konstytucji. 

* Tak naprzykład koliduje z ustawą o reformie 
rolnej, narzuca wszystkim szkołom naukę re- 
ligji, makłada na rząd obowiązki utrzymy: 
wania księży, nawet.: nie nznaje djecezji 
Wileńskiej w granicach w: ozwala za- 
kładać klasztory i t. d, i t: d. Jak widzimy 
z iego pobieżnego zestawienia przyniesie on 

Litwi raczej korzyści. To też impet «Lietu- 
vos Žinios» odniesie pra: dobnie skutek 
odwrotny. Stolica apostolska ilekroć czyniła 
jakieś a: kroki na Litwie, a: 

siadała wpływ kojący na roznamiętnione 
Gana wewnętrzne. Mniejszość poiską w 
Kownie też z konkordatu jest bardzo zado- 
wolona. : 

«Dzień Kowieński» poświęca mu cały 
artykuł wstępny, w którym podkreśla o obo- 
wiązku dopuszczenia obrządków w języku 
jakim żąda ludność, : 

musimy się bezwzględnie cieszyć z te: 
go, że od Czasu uśmierzenia przez Watykan 
sp clitykowanej krikszionerji i ministrów w 

zsutannach, wpływ 
w Stół Litwie znacznie, 

Stolicy Apostolskiej na wszyscy członkowie rządu. Konferencja była tajna. 

Alam 6 Prusach GOschodnich. 
BERLIN, 31-XII PAT O gan centrowy „Qzrmania* zamieszcza dzisiaj 

artykuł wstępny omawiający stanowisko Prus Wschodnich wobec rokowań 
handlowych polsko-niemieckich. «Germania» zwraca uwagę, że Prusy 
Wschodnie, zwłaszcza zaś wschodnio-pruskie koła rolnicze odnoszą Się 

dziś jeszcze z powaźnemi zastrzeżeniami do sprawy zawarcia traktatu han* 
dlowege z Polską, choć zasadniczo ule sprzeciwiają się porozumieniu go- 

spodarczemu z Polską. 
W kołach centrawych wsthodnio-pruskich nominacja dr. Hermzsa na 

kierownika delegacji niemieckiej, wywołała uczucie zadowolenia. Ewentual- 

ne przyznanie Pelsce— pisze dziennik—nadmiernych kontygentów na wwóz 

produktów rolnych lub choćby tylko takie uregulowanie wwozu kartofli, 
żyta i mięsa z Polski, któreby się nie liczyło z żywotnemi potrzebami Prus 
Wschodnich, równałoby się śmiertelnemu ciosowi dla rolnictwa wsch sdnie- 
pruskiego, a tem samem byłoby podkopaniem egzystencji całych : Ргив 
Wschadnich. Jeżeli Prusy Wschodnie mimo to żądają porozumienia go” 
spodarczega z Polską, czynią to w nadziei, że w ten sposób uda się za- 
bližaič krwawiącą dotąd raną na wschodnich rubieżach Niemiec. 

Przytem Prusy Wschodnie wychodzą 2 założenia, że tylko porozu- 

mienie gospodarcze z Po ską może w konsekwencji doprowadzić do zmniej- 

sią napięcia polityczaego na Wschodzie. Pozatem Prusy Wschodnie ocze- 
kują, ża przez zawarcie traktatu handlowege z Polską, uda się wznowić 

dawne stesunki gospodarcze między obszarem wschodnio-pruskim a Po- 
morzem i b. prewincją poznańską. 

Warunkiem porozumienia gospodarczego między Polską a Niemcatmi 
musi być atoli wprowadzenie do traktatu handlowego polsko-niemieckiego 

specjalnych postanowień ze strony uiemieckiej jak również wydanie specjal- 

nych zarządzeń które zabezpieczyłyby interesy wschodnio-pruskie przed 

konkurencją solską. 
O i I I ITA ON СА KA TESINIO 

Wojska japońskie w Chinach. 
PEKIN, 31 Xil PAT United Press donośi. że ponowne wy: 

syłanie wojsk japońskiej marynarki do T iensTsinu wywołało 
w tutejszej op'nji publicznej nadzwyczajną sensację Natomiast 
dla kół rządowych wysłanie tych woj:k nie było niespodzianką. 
Jak się dowiaduje korespondent United Press w ministerstwie 
spraw zagranicznych czekają nawet zbrojnej interwencji Japoniji 
tak w Mandžurji jak w Šzantungu. 

Kontrowersja między Czang Tso Linem i japończykami co 
do amerykańskiej pożyczki dla kolei południowo:mandżurskiej 
l co do zagranicznych stacyj radłowych w Chinach wywołała 
tu silne rozgoryczenie Prasa japońska zaprotestowała w liście 
do szefa sztabu generalnego armji Czang Tso-Lina przeciwko wy: 
wiadowi, w którym tenże czyni zarzuty Japonji z powodu akcji 
ekspencji w Mandżurji Protest ten, w którym jest mo»a O po- 
ważnych konsekwencjach ma formę bardzo ostrą Szef sztabu 
genera nego nie zamierza wcale odposiad ć na ten protest 

LONDYN, 31—X!l. PAT. Ambasada sowsecka w Tokio zaprzecza 
wiadomości, jakcby Rosja sowiecka zwróciła się do rządu jdzeńskizgo o 
interwzację u rządu nankińskiege. 

Zbliżenie Japonji z Sowietami. 
MOSKWA, 31 XII. PAT. Radjostacja. moskiewska podaje: W wywia- 

dzie z przedstawicielami prasy Goto oświadczył, że korzystne wrażenia 
jakie wywarły na niego znaczne sukcesy osiągnięte przez Z S.SR. w dzie- 
dzinie gospodarczej i kulturalaej wzmocniły jego przekonanie co do ko- 
nieczności szybkiego i ścisłego zbliżenia pomiędzy Z. S. S. R, a Japonią. 
Geto podkreślił, że liczy na rychłe pomyślne rozwiązanie sprawy traktatu 
handlowego pomiędzy Sowiztami a Japonją. 

Aresztowania w Alzacji, 
PARYŻ, 31 XII. Fat Petit Parisien donosi, że ostatnie areszty spo- 

wodowane zostały wykrycem dokumentu przew dującego utwo- 
rzenia w Alzacji autonomicznej organ zacji wojskowej Le Matin 
p sze, że autonomiśc: dążyli do utwor'ena niezależnej republiki 
z prezydentem na czele. Lista członków nowego gab netu repu- 
bliki była juź ustalona. Daisze aresztowania są w toku. 

Traktat francusko amerykański, 
BERLIN, 31. XII, Pat Vastische Zeitung donosi z Nowego Yotku, 

że rokowania między rządem francuskim a amerykańskim co do traktatu, 
który dotyczas — zdaniem dziennika — błędnie Įest mazywany gakiem 
wiecznego pokoju, doprowadziły de wyników. W dłuższej rozmowie mię- 
dzy podsekretarzem stanu Kellogiem a ambasadorem francuskim Claude- 
lem miały być wczoraj ustalone ogólne linje traktatu. Traktat ten ma być 
sformułowany w ten sposób, aby według jego wzoru Ameryka mogła 
zawrzeć szereg traktatów z innsmi państw mi. Ma on mieć fermę traktatu 
rozjemczego w którym zawarta będzie klauzula uznająca wojaę jako bez- 
prawie, W dotychczasowych rokowaniach nie ustalono czy to ogloszenie 
wojny za akt bezprawia zostanie umieszczona we wstępie do traktatu czy 
też w samym tekście; 

Nowa moneta estońska. 
TALLIN. 31—XIL PAT. Potwierdza się wiadomość, że z dniem 1 

stycznia 1928 wprowadzona zostanie nowa jednostka monetarna estońska. 
Nowa ta moneta nosić będzie nazwę korony i dzielić się będzie na 100 
centów. Obecna marka estońska jeszcze jakiś czas będzie Się znajdować 
w obiegu. Wymiana starej monety na nową odbywać się będzie po kursie 
1 korona = 100 markom. 

Wiedeń jako siedziba Ligi Narodów. 
WIEDEŃ, 31—XII. PAT Dzienniki donoszą, że czynione są nadal 

usiłowania przeniesienia siedziby Ligi Narodów do Wiednia. Dąžania te 
popierają głównie Ciechosławacja i Włochy. Avglja zastosuje się de ży- 
czeń Francji. W każdyra bądź razie detychczas nie nastąpiła w tej. spra- 
wie żadna decyzja. į 

Ucieczka dwóch komunistów, 
Władze bezpieczeństwa zaalarmowane zostały wieścią o ucieczce przez 

ranicę dwóch poszlakowanych o czynny udział w robocie komunistycznej Ant. 
adziwana i Jana Bekanacia. Obaj oni zostali swego czasu aresztowani za ro- 

botę wywrotową, a następnie zwolnieni za kaucją. Jak widać bvli to cenni pra: 
cownicy partyjni, skoro nie szczędząc trudu ułatwiono im ucieczkę do Rosji. 

Najzimniejszy miesiąc w Anglji od 10 lat 
LONDYN, 31 XII. PAT. Miesiąc grudzień był najzimniejszym od 10-ciu lać. 

Ostatniaj nocy temperatura w Londynie wynosiła 9 stopni poniżej O według 
Farenheita. 

Z dziejów czrezwyczajki. 
WIEDEN 31 Xii (Tel. wł). Neue Freie Presse donosi z Moskwy: Z ogłoszonej 

Czerwonej książki czerezwyczajki wynika, że zastrzelenie posła niemieckiego w Moskwie 
hr. Mirbachą w dn. 6 lipca 1918 r. dokonane zostało przez grupę członków Czerezwy- 
czajki. Grupa ta chciała przez zamordowanie posła pogorszyć stosunki niemiecko-rosyj- 
skie i równocześnie usiłowała zagarnąć władzę sowiecką w swoje ręce. Armaty były 
już skierowane na Kreml i tylko dzięki energji ówczesnego kierownika czerezwyczajki 
Dzierżyńskiego udało się stłumić powstanie i opanować sytuację. 

Burze śnieżne w Japonji. 
TO<IO, 30 XII. PAT. W; północao-zachadniej Japonji szaleją wielkie 

burze śnieżne. W wielu punktach. przerwany został ruch kolejowy. Zacha- 
dzi obawa, że burze pociągnęły za sobą ofiary w ludziach. 

КТ) : 
-Konferenoja w Belwederze. 

WARSZAWA, 31—XII. (żel, wł. Słowa). Dziś popołudniu. powrócił 
z Krynicy do Warszawy Premjer Marszałek Piłsudski, W godzinach wie- 
czornych odbyła się w Belwederze konferencja, w której wzięli udział 

, Można jednak przy: 
puszczać, że termatem jej były aktualne sprawy państwa, 

SŁ O w O 

Co nam przyniesie — pytanie ba- 
nalne. Myślimy, że się obejdzie bez 
większych politycznych efektów w 
środkowej i zachodniej Europie. Cóż 
stać się może jaskrawszego? Conaj- 
wyżej: proklamewanie ksęcia Ottona 
królem przez jakiś putsch anty-Bet- 
lanowców, takież proklamowanie repu- 
bliki w Rumunji, upadek de Rivery w 
Hiszpanji Wszystko to mało praw- 
dopodobne, We Francji napewno nie. 
Jakiś upadek Brianda będzie marko- 
wał «wiglkie» zmiany polityczne. Na 
deser możemy mieć skrytobójcze 
strzały w Dublinie, mniej czy więcej 
poważne zgwałcenia kobiet macedoń: 
skich przez Serbów czy Bułgarów. 
W Chinach zawsze pejawi się pół 
tuzina nowych generałów, których 
nazwiska zestaną przekręcone przez 
europejskie agencje telegraf czne. 

To wszystko są możliwości. Jako 
tendencja ogólna, pewna, stała, ci- 
chutkie ruchy piły piłującej traktat 
Wersalski, bez uderzeń topora w tej 
dziedzinie; posuwanie się naprzód 
imaperjalizmu włoskiego, co może być 
nawet połączone z dobrym dziesiąt- 
kiem posunięć żywszych, jakimś |tczas- 
kaniem drzwi w Paryżu, czy Gene. 
wie—wreszcie wyraźaa i coraz szyb- 
sze wzrastanie antagonizmu pomię- 
dzy Eutopą, a Stanami Zjednoczene- 
mi, Antagonizmu (deswo - psychicz= 
nego. 

Losy Bałtyki i pelityka zewnętrz- 
na i nawet wewnętrzna Sowdepji leży 
w rękach marsz, Piłsudskiego, jest 
zależna od jego planów lub zatmysłów. 
Od niego zależy czy dojdzie, czy nie 
dojdzie do putschu Trockiego. — 
Przypuszczamy właśnie, że nie dojdzie. 

Włochy i Polska będą w r, 1928 
czynnikami dynamiki politycznej, 

W. społeczeństwie polskiem pewna 
jest jedna wyraźna zmiana. Oto dzić 
jeszcze wszystko to co sig nazywa «sa- 
nacją» w umyśle przeciętnego  czła- 
wieka z ulicy klasyfikuje się, jako 
elewica», 1 stycznia 1929 r, będziemy 
już mieli całą „sanację” sklasyfikowa- 
na jako «prawica» w umyśle najbar- 

dziej przeciętnego i najbardziej spóź- 
niającego się ze swoją świademeścią 

obywatela polskiego. Stanie się to 
bardze łagodnie, bez najmniejszego 
potemu udziału ze strony samej «sa- 
nacji», Stanie się to dzięki następują- 
cym przemianom, które zajdą: 
1) zlikwidwidowanie demokracji w 
Polsce, 2) wzmożenie się antagonizmu 
pomiędzy partjami lewieąwemi a sa- 
nacją, 3) rezbicie endecii. 

Powiada Lenin: Demokracja jest 
to państwo, uznające zasadę, że 
mnieiszość winna się podporządko- 
wać większości, Cała historja Polski 
świadczy o tem, że wszystko co się 
większego dzieju w Polsce przeczy 
tej zasadzie. W r. 1914-ym większość 
nie chciała haseł hiesodległościowych. 
Natomiast w r. 1920 wtedy kiedy nae 
Sze wojska walczyły © to by Polska 
nie była państwem z łaski Wilsona, 
leez państwem, które istnienie swe 0- 
piera na prawach historji, —większość 
myślała tylko ©. zniesieniu większej 
własności rolnej, W r. 1926 zamach 
majowy był to czyn mniejszości i t.d, 

Jeśli mówimy, że demokracja w 
Polsce zostanie zlikwidowana, to nie 
znaczy wcale, abyśmy sądzili, że wy- 
raz demokraeja zniknie z codzienne- 
go słownika polskiego. Bynajmniej. 
Jeszcze w XVII w. ustałł się w Rol- 
sce obyczaj mówienia przy każdej ku 
temu okazji, przy bankietach, chrzcl- 
nach, zaślubinach, jubileuszach, ob. 
chodach całego mnóstwa wyrazów 
nie posiadających żadnego realnego 
sedgsu, Skutkiem tej satnej tradycji 
możemy być spokojni, że częstotli« 
wość używania wyrazu demokracja 
jest w Polsce zapewnioną. 

Sijm, który zestanie wyl:rany dnia 
„4 marca 1028 r. zostanie rozwiązany, 
albo nie będzie rozwiązany. To jest 

mniej więcej obojętne. Natomiast li- 

sta, którą zaproponuje wyborcom 
rząd, £a lista N I otrzyma pokaźną 
ilość głosów, lecz nie zdobędzie 50 
bie 230 mandatów to jest większości. 
"Większość liczbowa będzie należała 
do stronnictw niezdolnych -do' utwo= 
rzenia rządu parlamentarnege, gdyż 
większość ta.będzie się składała za- 
równo z endecji, jak komunistów, 
Nadal więc będziemy mieli rządy 
mniejszości. Ponieważ zaś partja czą- 
dowa nie będzie partją lecz szere- 
giem osób cieszących się zaufaniem 
Marszałka, więc te rządy mniejszości 
pozostaną madal rządami jednego 
człowieka. : 

SER ZIBI CALETA TIE TA 

CŁYTELNICZ<OM ICZYTELNI- 
KOM SWOIM SERDECZNE ŻY- 
CZENIA NOWOROCZNE SKŁADA 
2ESŁÓŁ REDAKCYJNY 

„SŁO WA*. 
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Za i przeciw. 
Alkoholizm w „raju sowiec. 

kim“, 

Jak wiadomo, bardzo często rzą- 
dy rozmaitych państw reparują swoje 
budżety z dechodów monepolowych, 
w czem najczęściej największe docha« 
dy daje monopol spirytusowy. N:tu- 
ralnie, zwykło się w takich wypad- 
kach dodawać, że to rządy monar- 
chiczne w ten sposób „rozpajają sgo- 
łeczefńistwa , aby zapewnić sobie jak- 
najlepsze budżety. i 

Osazuje się jednak, że «rebotni- 
czo-włeściańskie» rządy w Sowietach 
również nie pogerdzają dochodami z 
handlu spirytusem. Sowiecka gazeta 
«Trud» przytacza straszne cyfry, cha- 
rakteryzujące alkoholizm w Petersbur- 
gu, przyczem cyfry te z dnia na dzień 
stale rosną. 

«Jeżeli w roku 1923 na jednego 
robotnika, mającege rodzinę, miesię- 
cznie zużycie wódki i piwa otr»ślało 
się cyfrą—0.3 b'telki, to w 1924 ro- 
ku mamy już 0.9, a w roku 1925— 
już 1.7 butelki», 

Rvk następny przynosi niejako 
pewną poprawę, lecz tłumaczy się to 
tylko tem, że w tym roku nastąpiło 
ograniczenie zużycia piwa, a pow'ęk- 
szenie słą zużycia wódki. W  nastę« 
pnym roku już cyfry znów rosną, 

„W ciągu miesiąca lipca w Peters- 
burgu wypito około 3.miljonów bu- 
telek wódki, nie licząc piwa i wina”. 

Jak widzimy, władze sowieckie 
prowadzą energiczną propagandę 
alkohelem. : 

«Przeszło 200 sklepów koopera- 
cyjnych i około 500 piwiarń rządo- 
wych prosperają zn komicie». 

Miejsca sprzedaży zostały wybra- 

Nowe wybory i repetycja niema: 

śliwości zastosowania w Polsce de- 
mokracji przekonają sanację, że па- 

leży szukać dla Polski innego ustroju. 

Inteligencja polska wywalczyła 
niepodległość. Inteligencja polska da- 
ła ludowi głosowanie powszechne i 

skutkiem tego głosowania powszech- 

nege zwstała przez ten lud wydzie- 
dziczona ze swych praw. Inteligencja 
polska to Król Lear. Zamach majo- 
wy to edzyskanie dla niej praw, to 
wypędzenie córek niewdzięcznych, to 
ta część „Króla Leara", której Szek» 

spir nie napisał. 
Obrona ustroju demokratyczno- 

parlamentarnego spoczywać będzie 
przedewszystkiem na P. P, S. i Wy- 
zwoleniu, Socjaliści we wszystkich 
krajach jeśli głosują za „konieczno- 
ściami państwowemi* — to uważają 
to za kompromis. Sanacja zaś pój: 
dzie niewątpliwie nietykko po linji 
«konieczności państwowych», lecz 
idąc za wskazówkami „budowniczego 

państwa” będzie  przedewszystkiem 
głosiła hasła państwowe. Już dziś ma- 
my najwięcej incydentów i nieporo- 
zumień osobistych pomiędzy sanacją, 
a lewicą. Dziś przeżywamy atmosferę 
rozwodzącego się małżeństwa. Jeszcze 
formalnie istnieje obóz lewicy, prze- 
ciwstawiający się endecji, ala tam we. 
wnątrz tego obozu pomiędzy Głosem 
Prawdy, a Robotnikiem mnóstwo tek 
przykrych, tak dotkliwych mieporozu* 
mień. Spnacja i lewica — to małżeń- 

stwo się rozwiedzie w tym roku ofi- 
cjalnie. 

Endecja otrzyma potężny cios pod- 
czas wyborów. Zamiast stu manda- 

tów otrzyma najwyżej pięćdziesiąt. ne bardzo «szczęśliwie»: 
Te pięćdziesiąt posłów postawiene _ <Kooperatywy z wódką I piwiar- 
będzie w Sejmie wobec silaege obo- pe ż PARA = ER 
zu rządowego i przeciwników państ- 7 ; ula Mi wa: mniejszości wreszcie socjalistów sąsiedztwie z zakładami fabrycznemi. 

&* 

Sprawy naredowoštiowe w Polsee 
rozstrzygnięte w r. 1928 nie będą. 
Przyczynia sie do tego brak wśród 
mniejszości grup politycznych chcą- 
eych współdziałać lojalnie z państwem 
polskiem, Państwo polskie. jest dziś 
tak silne, że mie potrzebuje się starać 
© pozyskiwanie sympatji mniejszości 
narodowych. Ale bezsilność Sejmu 
będzie też bszsilaością tych grup po- 
litycznych, które mniejszości wyszią 
do tego Sejmu. Toteż należy się 
spodziewać, że w r. 1928 wśród na- 

szych mniejszości powstaną nareszcie 

grupy ugedowe wobec państwa poi- 
skiego. 

в в W czasie przerw obiadowych piwiar | I wyzwoleńców. Dziś endecja idzie nie przepetalone są robotnikami, aw | 
sama z socjalistami w obronie parla- dni otrzymywania zarobków poprostu 
mentaryzmu — chociaż obie strony P w nich znaltžė wolnego 
bizydzą się tej spółki. Ds wyborów Zdarz ‚ : ь a się, że w dniu wyplaty | endzcja pójdzie z hasłami anty-rządo- zarobku ruch w fabryce sah t. wemi, z ostatniemi błyskami nadziei, wstrzymany, gdyż robotnicy otrzy- | 
że miejsce marsz. Piłsudskiego może mawszy pieniądze, idą do piwiarń i l 
zająć jakiś ich prorok. W Sejmie nie wraćają do warsztatów. A jedna- | 
gndecja poprze grapy rządowe, gdył © awydztki familijne robotnika na r postawiona bgdzie przed wybarem petrzeby kuliuralne nis przekraczają | pomiędzy państwowcami, a anty:pań- 38 kopiejek na miesiąc | stwowcatni, Pomims takiego staau rzeczy Or. | 

ganizacje zawodowe nie eśmielają 
się posunąć swych żądań w sto! A 
do władz dalej, jak do sirai ša 
prośby o zamykanie piwiarń i dys- 
tyli na czas przerw obiadowych. | : 

W ten sposób przedsiawiają się 
«zdobycze rewolucji», 
Dzlerg:c'-Adamowicz jako hznie- 

bne oszczerstwo. : 
W  paryskiem  Wozrożdienju artykuł 

wstępny poświęcony jest osobie Adamowi- 
Cza. Autor artykułu najfataluiej w błąd wpro- 
wadzony utrzymuje, że Dziergącz to co in- 
nego, a Adamowicz co innego: Wiele osób | 
w Wilnie znało Adamowicza-Dziergacza, 
awanturnika z pod ciemnej gwiazdy, którego 
władze usunęły z naszego miasta. Teraz 
Adamowicz oskarżony jest o szpiegostwa 
na rzecz Sowdepji, a dziennik emigracyjny | 
potępia szpiega — Adamowicza, a głoryfi- 
kuje bohatera-Dziergacza, twierdząc, że iden- 
tyfikowanie tych dwuch osób jest <hanie- 
bnem oszczerstwem». Prawdziwa tragedja 
na tle żartów, które sobie strol z ludzi so. 
wiecka sieć prowokacyjna, 

Jeśli mówimy o <sanacji» że prze” 

istoczy się w prawicę, to z jednem 

zastrzeżeniem, będzie to prawica pań- 
stwowa, nacjonalistyczna, lecz anty- 

klerykalna. Będzie to stronnictwo po- 

dobne do tych burżuazyjnych strsn- 
nictw francuskich, które bronią  inte- 

resów rentjerów, lecz nie bronią ko: 

ścioła. Oczywiście w kraju tak kata- 

lickim jak Polska sanacja nie będzie 

podkreślać tych swych uczuć do ko- 

ścieła niechętnych, jak to się czyni 
we Francji. 

Obok sanacji powstanie silny obóz 
rowniež pro-rządowy, lecz katolicki. 

Dzisiejsi konserwatyści wileńscy sta 

nowią zawiązek tego obozu Kler 
katolicki w r. 1928 opuści endecję. 
Polska stanie się w tym roku silnym 
czynnikiem w ogólnej międzynarodc- 
wej polityce. Watykan jako czynnik 
polityczny ma „zakrętach historji» 
zajmuje zawsze stanowisko wyczeku- 
face. Lecz wobec wzmożenia wię sta- 
nowiska Polski — a Polskę jako 
pojęcie polityczne taksamo nale: 
ży identyfikować z rządami marsz, 
Piłsudskiego, jak się | identyfį. 
kuje. dzisiejszą politykę Włoch z Mu. 
ssolinim, — Watykan nie zechce aby 
kler katolicki uczestniczył w grupie 
opozycyjnej wewnątrz tego najwięke 
szego dziś w Europie państwa kato: 
lickiego. Zwłaszcza, że opozycja prze” 
ciw rządom marsz. Piłsudskiego „bę: 
dzie beznadziejna, a więc bezeelowa. _ W tych warunkach należy sig s20- 
Marsz. Piłsudski jest jednym z naj- dziewać rozstrzygnięcia w r. 1928 
lepszych katolików, bo stwarza duże pizez marsz. Piłeudskiego sprawy 
katolickie państwo. Względy party» litewskiej. Са : 

Ofert. węgierska. 
Madjarski legitymistyczny Magyarsag 

wzywa Polskę do porzucenia obecu:j orjen- 
tacj! filo-francuskiej i fiio-rumuńskiej, a szu: 
kania porozumienia z Anglją, z Włochami i 
z Węzrami, Dziennik węgierski uważa, že 
sojusz z Rumunją przedstawia nader słabą 
gwarancję dlą rolski, gdyż siła militarna 
Rumunji jest nieduża. Sojusz polsko-węgier- 
ski zabezpieczył by włoską politykę na Bał: 
kanach i angielską policykę ną wschodzie. 

Odpowiedzieć na to: naieży pytaniem 
czy Węgrzy nie wiedzą że chodzi nam także 
O polską poiitykę bałtycką i polską politykę 
rosyjską. gb 

Min. Miedziński wystąpił z 
Wyzwolas a, 

WARSZAWA, 31. XI. PAT. 34 
giudnia 1917 <, p. Miedziński mini- 3 
ster Poczt 1 T.lsgrafów zawiadomił 
zarząd główny PSL. Wyzwalenia o 
swojera wysiąpieniu z t.go strone 
nigtwa. 

A A (G "NIEZ >“ > ФФФФ Ф * 
Zaparcie. — Cascarine Łeprince już Gd 40 lat stosowana „Jest z powodzeniem przez lekarzy całego Świata; usuwa przyczynę za- 

paiCia, dzięki czemu leczy to ciespienie, po- 
wodujące tyle różnorodnych doiegliwości; 
daje wyśmienite wyniki we wszystkich przy- 
padkach zaparcia Dawka: 1 lub 2 pigułki wieczorem podczas jedzenia. Sprzedaž we 
wszystkich aptekach, Cena zł. 460 za flakon. 
Nie należy dowierzać ś:odkom zastępczym. Prawdziwe tylko w polsklem opakowaniu: białe litery na niebieskiem tle. 

Wydz. Zdr. 15.VII 25, Nr. 34, 
L S a 

kularae niektórych przedstawicieli na- 
szego kleru będą musiały ustąpić 
przed polityką Watykanu. 

* 

też 
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Na szachownicy wyborczej. 
Sytuacja przedwyborcza w okręgu wyborczym 

Swięciańskim 
Rosyjskie Zjednoczenie (RNO. 

Rosyjskie Zjednoczenie Narodowe 
skoncentrowało swą  działalacść w 
Dzisieńszczyźnie, powiecie Postaw= 
skm i częściowo Święciańskim. Cen" 
trum tej roboty te miasto Głębokie, 
gdzie istaieje eddział RNO  kierowa- 
By przez miejscowego fzlczera Ma- 
sionka. W dniu 28 Grudnia kilkuca- 
stu ludzi ukończyło kursy egitatorów 
w Wilnie i kilku z nich przybyło da 

Blok mniejszości narodowych 
Głównym konkurentem hremady 

jest blok muiejszości naredowych, 
hromada silniejsza jest w Dzi icń- 
szczyźnie i pow Postawskim W  kie- 
runku granicy litewskiej rozpoczynają blokiem mniejszości. 
sią wpływy bloku mniejszości nare- 

Hromada, 
Pomimo oficjalnej likwidacji Hra- 

mady dużo jej ajsmtów działa ina te- 
renie święcieńskiecgo terenu wybor- 
czego i kolgortuje pisma „Prawo 
Pracy* i „Małanka”. Pewną pomocą 
dla hromady stanowi towarzystwo 
szkoły białoruskiej, Prezes tej insty- 
tucji, senator Wlasow cieszy sią dużą 
popularnością wśród włęścian. Duże: 
go miru zażywa także były poseł 
Miotła, który tu jest urodzony, Zaaj- 
duje oa pomocników wśród studen- 

Ugrupowania polskie 
ma znaczenie będzia miała „tządo- Wyzwolenie na terenie swięciań- 

skiegs okręgu wyborczego jest zli- 
kvidowane całkowicie, natomiast 
PPS może liczyć na pewną akcję za 
sobą. Więcej głosów zdobyć mogą 
stronnictwa chłopskis, drebni rolnicy, 
krajowe stronnictwo ludowe. To ostat- 
nie rozwija się dosyć słabu. Ogrsm- 

EE TAS 

Posiedzenie Kom tetu zachowawczego. 
Komitet zachowawczy łączący trzy 

ugrupowania konserwatywne (stron. 
Chrześcj. Narodowe, Prawicę Naro- 

"dową i Org. Zach. Pr. Państw.) od: 

Narady lewicy litewskiej. 
W „Vilniaus Aidas* czytamy o 

nierwszym zjeździe pr sdwyborczym 
Litwinów, na którym podobno uczę” 
stniczyli delegaci z prow necji, 

Według wiadomości jakie posia. 
daliśmy już uprzednio, wśród Litwi- 
nów nastąpił poważny rezłam. Więk- 
szość  chrześcijeńsko-narodowa nie 
chce iść z blaskiem żydowsko.biało: 
ruskim i prawdopodcbnie wystawi 
własną listę. — Ze sprawozdania też 
w „V.lniaus Aidas* widzimy, że tylko 
nieliczna garstka tutejszych działaczy 
liewskich, o przekonaniach wybitnie 
lewicowych, wzięła udział w naradach 

alncygent przedwyborczy» 
Pan Jaremicz pisze do nas bardzo 

górnolatnir: 
W Nr, 297 z dnia 30 grudnia w <Sło- 

wie» w notatce pod tytułem «lncydent 
przedwyborczy» była podana notatka o rze- 
komem znieważeniu mnie przez esera p. 
Матойк6: o 

Opierając się na przepisy prasowe, uprzej- 
mie proszę o umieszczenie w «Słowie» na- 
stępującego sprostowania. 

Rzeczywiście w dniu 29 grudnia do lo- 
kalu lnstytuta przybył w Stanie zupełnie 
nietrzeźwym p. Momońko 1 począł zacho- 
wywać się wyzywająco. W związku z tem, 

"A p. Mamońke oświetla to więcej 
konkretnie, / 

28 grudnia w sali Biatoruskiego Instytu- 
tu Gospodarstwa i Kultury odbywał się 
zjazd delegatów partji, wchodzących w skład 
bloku mniejszościowego. Na zjeździe tym 
p. Jaremicz przemawiał b. ostro 1 często 
bez wszelkich podstaw rzucał cskarženia 
innych grup i partji, które nie solidaryzują 
się z polityką bloku mniejszościowego i nie 
dopuszczał do głosu przedstawicieli tych 

- grup celem wyjaśnienia swego stanowiska. 
Po zjeżdzie odbywął się koncert. na którym 
byłem obecny. Wielu delegatów podchodzi- 
ło do mnie z prośbą zazvajomić ich z lite. 
ratuią białoruskiej pariji socjalistów rewo- 
lucjonistów. Nie chcąc rozpowszechniać jej 
па Zjeździe, zaproponowałem Żżyczącym — 
spotkać się nazajutrz w Instytucie G. 1 K. 

B Wielki wybór 
pluszu, aksamitu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych, sukiennych, bławatnych, 
Przy zakupach świątecznych udzielamy 

od 10—35 proc, rabatu 
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SŁ Owo 
  

do Kowna. Z niewiadomych przyczyn 

Głębskiego Jzdaakże prowad.ą oni 
razem z Masionk m swoją robotę 
dość leniwo. Sam  asiontk nie po- : 
siada żadnego auto {@ wśród miej. wrócł do Wilna. 
scowe| ludności Pr. 
statnich czasach w. iąpiły bardzo 
ostro elementa lzwicowe i należy u- 
watać, że skutkiem tego RNO.' stra- 
ciło kontakt z masami. W momencie najbardziej gorącej 

dyskusji na XV zjezdzie Wszechzw:ą- 
zkowej Partji Komunistycznej w Me- 

! skwie, kiedy Bucharin wygłosił kilku- 
dowych. Wptywy Jaremicza (Sielaa- nastogodzinne przemówienie o sytuacji 

skij Sojuz) są tu małe, wpływy księ. międzynarodowej i widokach  powo- 
dza Stankiewicza znacznie większe. dzenia rewolucji wszechświatowej, kie- 
Żydzi prowadzą ożywioną agitację za dy mówił drapując się w togę proro- 

czą, że okres częściowej stabilizacji 
kapitalizmu ma się już ku końcowi 
—wybuchła w Chinach południowych 
rewolta komunistyczna. Bandy szu- 

tów Białorusinów i uczniów białoru- mowin wszelkiego rodzaju oraz część 
skiego gimnazjum w Wilnie, którzy Żołnierzy jednej z dywizyj wojsk chiń- 

tu przyjeżdżają. Wogóle w Glębokiem Skich w Kantonie podniosły bunt, któ- 
hromada liczyć może ma jakie sto TY w Pierwszych dniach ogarnął kil- 

osób. Organizaterem jest tu niejaki Ka m/asteczek i spowodował jop 
Szurko, człowiek czterdziesto kilku- TE RE w Kantonie. Rychło jed- 
letni, były nauczyciel ludowy. Niektó- da! rząd kantoński, w skład którego 
re wioski dotychczas posiadają tajną W odzą przedstawiciele Komintangu, 
organizację hromady, jakkolwiek na- wał już dawno zerwał wszelką z 
ogół włościanie skulkiem aresztów MOŚĆ z Moskwą i agentami Kom " 
są zuiechęceni do wszelkiej działal- teT2u, opanował sytuację i przystąpi 
ności politycznej. de energicznych represyj wobec przed- 

stawicielstw konsularnych sowieckich, 
gdyż jasnem było, iż źródła rewolty 
band i części żołnierzy tam  mależało 

ną godzinę pojechał o 430 pocągiem, a następnie w 

dziany przekroczył na trakcie kowieńskim granicę. W południe granicz- 

ne władze litewskie odrzuciły p. Orynga, który przed wieczorem dopiero 

Korespondent P,A.T. nie puszczony do Kowna 
Jsk już o tem podawaliśmy Polska Agencja Telegraficzna uzyskała u 

Premjera Woldemarasa zezwolenie na wjazd do Litwy korespondenta Agen" 
cji p, Orynga. W daiu wczorajszym p. Oryng miał udać się w towarzy- 

stwie wysokiege urzędnika administracyjnego na pogranicze aby udać się 
p. Oryng nie czekając ma wyznaczo* 

rejonie wsi Loz 

Ta RNO 6 R IO II ITS EI 

Nieudane proroctwo. 
wała kontakt z Moskwą. Żs sily jej 
jednak są minimalne i w żadnym wy 
padku nie może liczyć na powodze- 
nie tego najlepiej dowiodły wypadki 
w Kantonie. 

Prasa sowiecka oskarżając Auglję 
upraszcza sobie zadanie: poco Szu- 
kać przyczyn niepowodzenia. Anglja 
jak zwykle winna i kwita. A tymcza- 
Sem opozycja w partji komunistycz- 
nej tryumfuje, że Bucharmowi rola 
prorocza całkowicie się nieudała, Prze- 
powiednia Bucharina, że rewolucja w 
Chinach jest zarzewiem rewolucji 
wszęchświatowej, narazie się niespraw- 
dza. fr. 

Tragiczna omyłka. 
Lekarz bukareszteūski, : 

1 

dr. M. 
Jsnescu, opublikował w dzienniku 
«lndreptarea» artykuł, który rzuca 
dziwne światło na sposób leczenia 
e Ferdynanda, zmarłego w lipcu 

r. 
Według artykułu tego, zmarł król 

Endecja rozbija front polski. 
Wojewoda lwowski Paweł hr. Du- 

nin Borkowski udzielił jednemu z 
dzienaikarzy nastęsującega wywiadu 
prostującege fałszywe wiadomości po- 
dawane przez prasę eūdecką © grzy- 
czynach wyctfania się Zw. Ludowe- 
Narodowego z komisji porozumie- 
wawczej stronnictw polskich. 

— Na posiedzeniu odbytem we 
L sowie w zeszłym tygodniu—mówił 
p. wojewoda— wyłuszczyłem zasady, 
któreby umożliwiły powstanie jedno- 
litego frontu polskiego. Zaprosiłem 
ma to zebranie wszystkie bez wyjątku 
ugrupowania, z których jedynie P.P,S. 
ze względów zasadniczych nie mogła 
wziąć udziału. Na zebraniu tem każde 
z 17-tu reprezentowanych ugrupowań 
zgłosiło swój akces do bloku. 

— Czy Narodewa Damokracja 
zgłosiła akces do bioku? 

— Tak jest Między innemi zgło” 
sila tež akces Narodowa Da rokracja. 
Atoli na ostataism zebraniu w dn. 28 
b. m. uczestniczący w obradach re- 
prezentant Narodowej Demokracji zu” 
pełnie niespodzianie odczytał cały 
szereg tez, od których przyjęcia uza- 
lsźnł swój udział w bloku. Ponieważ 
na poprzedniem zebraniu ponad wszel- 
ką wątpliwość jednęgłośnie uznano 
konieczność stworzenia bloku na za- 
sadach, wyłuszczenych przezemnie, 
projekt narodowo-demokratyczny  je- 
dnomyślnie uznaliśmy za niezgodny z 
podstawą, zapropoaowaną przezemaje 
i z zapatrywaniami wszystkich bez 
wyjątku pozostałych 16:u obecnych 
ugrupowań. Nie poddałem też wnie- 

na raka grubej kiszki, który © ile się sków przedstawiciela N. D. pod gło- 
go zawczasu rozpozna, i leczy, fest 

wość'' listy. Lista o której włościanie 
uawet prawosławni bądą wiedzieli, że 
ma poparcie rządu może liczyć na 
sukcesy, Również należy sią spodzie- 
wać, że na listę rządową głosować 
bdzie znaczna część staroobrzędow- 

szukać, Konsulaty sowieckie zostały 
otoczone wojskiem i policją. grzepro- 
wadzene rewizje potwierdziły jeszcze 
raz, że bolszewicy nadużywają imu 
nitetu dyplomatycznego dla celów 
propsgandy. Obywatele sowieceywo- 

tylke lekką formą tej strasznej cho- 
roby. U króla Ferdynanda rozpozna- 
mo przyczynę choroby dopiero w 
ostatniej chwili, kiedy już organizm 
był zarążony. Królewski lekarz przy- 
boczny, dr. Juwara, nigdy dokładnie 

sowanie, uważając, iż są one stawiane 
w tym celu tylko, aby rozbić solidar- 
ny front państwowości polskiej na 
kresach, co zresztą całę zebranie przy- 
jęło z uznaniem. Po kilku jeszcze 
przemówieniach, reprezentant Nara- 
dowej Demokracji eświaczył, że opu. 

bec tego otrzymali swe paszporty i 
nakaz aby wyjechali jaknajprędzej. 

Wybuch rewolty w Cbhinach,: Bu- 
charin przytoczył jako ilustrację haro- 

będzie w Warszawie 2 stycznia w pa- SKOPÓW rewolucylnych. Nie spodzie: 
łacu ks, Radziwiłła posiedzenie, któ- Wał się jednak, że tak szybko za- re zdecyduje o charakterze udziału Mieszki z takim nakładem trudów i 

howawców pr h. ieniędzy wzniecone przez agentów 
a ok ominternu, znajdujących świetoe przy» 

tulisko w konsulatach sowieckich, z0- 
i uchwale przyłączenia się do bloku Stadą stłumione. Przepowiedniom Bu- 

mniejszości, Nie obeszło się też bez Sharina, zwłaszcza w odniesieniu do 
p. Jaremicza i Sobolewskiego. Ten Cho, rzeczywistość jaskrawo zaprze- 
estatni nawet, teatralnym gestem pa- czyła. Sztucznie wzniecona rewolta 

weływał się... na wizerunki W. Ksją- Szybko została zlikwidowana a wy- 
żąt Litewskich (1) rozwieszone po ścią. buch jej jeszcze raz przekonał rząd 
nach nawołując do jedności. ch ński o roli Sowietów. Od połowy 

Z innych źródeł posiadamy infor- grudnia po dzień dzisiejszy na całem 
macje, iż zjaza przy bardzo słabym terytorjium Chia południowych trwają 
udziale delegatów z prowincji i zain: represje przeciwko przedstawicielem 

teresowaniu, wobec mieuczestniezenia sowieckim i obywatelom @. 5. 5. К 
w nim ksigžy i chrześcijańskich dzia- Proroctwo Bucharina nie sprawdzi: 
łaczy wróży małe powodzenie w wyż ło się, aczkolwiek Komintera zmienił 
borach, gdyż lewicowi leaderzy nie taktykę, w której nie można niezau- 

cieszą się zbytniem zaufaniem, ważyć wpływu epozycji, która twier= 
dziła zawsze, że całkewite rachuby na 
Ku--Ming Tang tą zawodne i że s 

ako O) i nie. potężna i nacjoaalistyczna organizacja 
R a a O i a; Chińska niu pozostanie Warna instruk= 
as przywołałem go do po- cjom mininių Wzniecenia = 

; : a lucji w nach podjęła się chińska Wobec te Г Ё й ' 
starał. adi ana partja komunistyczna, która jedna po 
tychmiast opuścić iokal Instytutu. Niechcąc zerwaniu Kuo-Ming Tanga utrzymy” 
widocznie być zniewolonym fizycznie do 553775 IIS 
opuszczenie Jokalu, p. Momońko szemrając 
wyszedł z Instytntu. A zatem o żądnem 
czynnem znieważeniu mnie przez p. Mo. 
mońkę niemoże być i mowy, 

Z poważaniem F. Jaremicz. 

ców. 

Wydalenie ze Stronnictwa Chłop- 
skiego p. Jana Stapiński: go. syna fe- 
go Tadeusza i p, Hipolita Śliwińskiee 
go nie usuuęgło tych działaczy ludo- 

Następnego dnie, 29 grudnia byłem w wych z widowni politycznej, Przeciw- 
Jnstyiucie, by doręczyć żądaną literaturę, Ni2, czynni są oni bardziej niž kiedy+ 
Gdy dawałem jednemu z współsracowni. kolwiek. 
ków BE wydawane „paczemiia €2280- Na dzień 10 stycznia 1928 roku 
pismo <Foklicz», z sąsiedniego pokoju в z i 
szedł p. Jaremicz i począł SEA > zwełują oni do Lwowa zaproszonych 
politycznem sząchrajstwo (współpraca w listownie mężów zaufania i czytelni= 
defenzywie). Usłyszawszy to, zaprotestowa- ków „Przyjacisła Ludu* z Małopolski 
łem przeciwko pomawianiu mnie o współ: wschędniej Na zgromadzeniu tem 
pracę z deienzywą i gdy p. Jaremicz oskarżał u zasadni Jan Stapiński potrzebę 
mnie nadał o to samo, wtedy znieważyłem V“ r p 2 
go czynnie, poparcia rządu Marszałka P.łsudskie- 

Czekałem przedstawicieli p, Jatemicza., g%, A p. Hipolt Ślwiński przedstawi 
jecz w oznaczonym terminie nikt do mnie 
nie zgłosił się, Natomiast p. Jaremicz za:* 

króla nie zbadał i nie depuszczał do 
konsultacji innych lekarzy, obawiając 
się; by nie stracić dobrego klijenta. 
Dr. Juwara zadow:lniał się powierze 
chownem badaniem króla, Operował 
go w roku 1925 na przepuklinę, w 
r 1926 na krwawnicę a «gdyby nie 
nesiąpiła śmierć—pisze dr. Jonescu— 
masakiowałby króla w dalszym 
ciągu». 

Jeśli by dr. Juwara był zbadał 
króla dokładnie, sam lub z pomocą 
innych, stwierdziłby niewątpliwie istot- 
ną przyczynę choroby, a król mógłby 
żyć jeszcze 5—6 lat. Dr. Juwara prze: 
prowadzał mawet operacje zupełnie 
sam, «ie dopuszczając do nich in- 
nych lekarzy. Dopiero, kizdy stan 
zdrowia króla pogorszył się już go- 
ważnie, powołano do konsultacji d-ra 
Mamulea, który orzekł, że krwawnica 
jest tylka oznaką ciężkiej choroby 
grubej kiszki i zaproponował zwoła: 
nie szerszego konsyljum lekerskiego. 
Powołano jeszcze czterech lekarzy, 
którzy stwierdzili, że choroba posu- 
nęła się już tak dalece, że nie było 
zupełnie widoków uratowania życia 
królewskiego. Życie króla — kończy 
dr. Jonescu—zostało skrócone o kil- 
ka lat, jedynie dzięki miesumięnności 
i niedbalstwu jego grzybocznegs - 
arza, 

Nowa Grupa Ludowa, 
dotychczasowy przebieg przygotowań 
wyborezych bloku, popierałącego rząd, 
poczem będzie wybrany komitet wy 
borczy „Związków Chłopskich” po- 
pierających rząd Marszałka Pilaud- 
skiego. 

Takiż sama zjazd z powiatów Rze- 
szów, Łańcut, Jarosław, Przewersk i 
Nisko edbędzie się dnia 15 stycznia 
w Rzeszowie. Wymierzone mają być 
one przeciwko b. posłowi Plucie, któ- 
ry wystąpił w Stronnictwie przeciw p. 
Stapińskiemu i koncepcji współpracy 
z rządem. 

Reklamacje w sprawach wyborczych, 
przecza temu, że znieważyłem go czynnie. 

Jeżeli p. Jaremicz, nie mając cywilnel 
odwagi należycie reagować na zniewagę ho 
noru, jak to zwykli czynić wszyscy chro' 
niący swój honor, stara się zatuszować fakt 
zniewagi czynnej tem, jazoby ja byłem pi- 
jany, jest to wierutnem hłamstwem, a na 
dowód tego, że byłem w trzeźwym stanie 
są liczni świadkowie. 

Kategorycznie twierdzę, że nigdy nie 
byłem współpracownikiem defenzyw jakie. 
go bądź państwa i do takiej współpracy 
ustosunkowuję się ujemnie 

Łączę wyrazy szacunku J, Mamońko. 

W związku z zbliżajączm się spra- jest ona powołana da przyjmowania 
wdzaniem mazwisk w spisach wybor- i rozstrzygania rekalamacyj przeciw 
czych należy przytoczyć najważniejsze treści spisów wyborczych, niezgod- 
orzeczenia Sądu Najwyższego, doty- nej, zdaniem petenta z przepisami 
czące reklamacyj. prawa, 

Obywatel, nie obięty spisem wy= Następnie Sąd orzekł, że petenci 
borców może wnieść skargę do Ko- którzy uie bronili swych praw wybie- 
misji Okręgowej tylko za pośredni- rania, nie mogą domagać się uniewa: 
ctwem tej Komisji Obwodowej, która źnienia wyborów z powodu porninię- 
fego reklamację odrzuciła. W  myśł cia ich w spisie. Uzupełolać spis wol 
art 38 grdynacji wyborczej, Komisja no z chwilą zatwierdzenia go przez 
©bwoaowa jest I instancją, którą w Okręgową Komisję jedynie na mocy 
tcku instancyj ominąć nie wolna i wyroku Sądu Najwyższego. 

szcza salę z powodu niepoddania 
pod głosowanie jego wniosków. 

— Jak zachował się wówczas 
przedstawicieł Ch. N? 

— Reprezentant Ch. N. zakomu- 
nikował, że grupa jego pozostanie w 
bloku, jeżeli bjsk kresowy dojdzie do 
skuiku. 

= Wobrc tego z udziałem jakich 
stronnictw blok stanie da wyborów? 

— Narazie bgz udziału Narodo- 
wej Dzmokrecji. Ja osabście — o- 
świadcza p. wojewoda — wierzę w 
patriotyzm ludności polskiej kresów 
goludniowo-wschodnich | przypusz- 
czam, że wszyscy Polacy, rezum ejąc 
wagę jednolitego froniu polskiego na 
kresach, oddadzą ua blok współpra- 
cy z rządem swe głosy. 

C.y p. wojewoda nie przy- 
puszcza, że istotnym powodem secesji 
Narodowej Demokracji były nietylko 
względy zasadniczej natury, ale ra- 
czej sprawa Bodziału mandatów? 

nie było mowy. Poszczególne ugru- 
powania zgłosły swe dezyderaty do- 
piero po secesji N. D. Liczba przed- 
stawionych pretensji de mandatu wy- 
niosła przeszło 40, więc tylko mała 
część będzie mogła być uwzględnio- 
na. 

— W razis dojścia do skutku 
bloku bez udziału N. D. na ile man- 
datów liczy p. wojewoda? 

— Sądzę, że cyfra mandatów pol- 
s'ich sięgaie 20 tu. 

— А па wiele mandatów może 
liczyć Narodowa Demokracja? 

— Narodowa de nokracja może na 
linji od Sanu do Zbrucza uzyskać 
najwyżej 1 mandat. 

— Czy jej absencja nie pozbawi 
Polaków kilka mandatów. 

— Możliwe. Tembardziej, że Na- 
rodowa Dzmokracja powinna była li- 
czyć się z tem, iż wstanie bleęku 
polskiego na kresach, posiadających 
silaą domieszkę mniejszości narodo- 
wych „niezupełnie lojalnych webec 
państwa, jes: koniecznością państwo- 
wą bęz względu na sympatje, lub 
antypatje dla rządu. Kto, jak kto, ale 
Narodowi demskraci powinni zrozu- 
mieć, że na kresach nare ioweściowa 
mieszanych, Polacy muszą bezwzglę- 
dnie pobierać każdy rząd polski: 

— Czy prawdą jest, że p. woje- 
woda w swym planie okrąg wiejski 
lwowski i okrąg przemyski oddał do 
dyspozycji Stroanictwa Chłopskiego. 

— To doniesienie pism endeckich 
jest fałszywe. Wspomniałem jedynie 
o wyłączeniu ewentualaem okręgu 
lwswskiego, gdyby te ze względów 
państwewo - polskich było konieczne. 
Jsdnak o poparciu kandydatury p. 
Bryla, lub e wyłączeniu na jego rzecz 
pewnych okręgów nie było mowy. 

— Jeszcze jedno: czy jest rzeczą 
możliwą, aby do bloku kresowego 
przyłączyły się mniejszości narodewe, 
stojące na stanowisku państwowości 
polskiej? 

— Oczywiście, byłbym bardze'”rad, 
gdyby do tego doszło. Mam jednak 
wrażenie, że Żydzi, naprzykład, ze 
względów taktycznych nie będą chcieli 
przyłączyć się do bloku. 

0000000099 
Laklad Położniczo Ginekologiczny 
Doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego, 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

na operacje i porody. 

  

trzy objawach przeczulenia, bezsen- 
ności, dojegliwościach sercowych, ucisku w 
fersiach, naturalna woda gorzka 
ik Józefa ożywia krwiobieg w orga- 

nach trawienia, i działa ZE to nspokaja- 
jąco na zaburzenia w nich. Profesorzy cho- 
rób narządów trawienia twierdzą, że woda 
Franciszka Józefa stanowi wyborny środek 
przeczyszczający także | przy objawach sa- 
mozattucia, wychodzących z przewodu po* 
karmowego. Żądać w aptekach i drogerjachį 

Wydz. Zdr, 135, dn: 29.1X 27 r. 

  

— O podziale mandatów wogóle 

d Życzenia Noworoczne 
Szanownym Swym Klijentom 

w 

przesyła . 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
Wilnie, Garbarska I, tel 82. 

  

A Z nadchodzącym 

naszym obecnym. i 

Bądźmy uśmiechnięci! 
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Nowym Rokiem 1928 
życzymy wszystkim 

dużo szczęścia i wesela . 

Żyjmy przyjacielsko ! 
Sklep urządzeń i instalacji elektrycznyh i radjowych 

„OGNIWO“ 
Spółka Podoficerów Rezerwy 

Wielki Bal Maskowy 
2 orkiestry muzyki wojskowej 

urządza w dniu 5 stycznia Wileńskie Towarzys wo Cyklistów i Łyżwiarzy 
w salach Kiubu Kupieckiego (b. Plastyków) Mickiewicza 33 

2 nagrody za najładniejsze kostjumy. 

Początek o godzinie 10 wiecz. 

przyszłym klijentom 

  Wilno ul S-to Jańska Nr 9, 

0
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Ambulatorjum Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu 
Stefana Batorego wznawia udzielanie bezpłatnych 

niezamożnym 
3 stycznia 1928 r 

„porad 'ekarskich chorym w dniu 

  

—
 

  

„Daj nam, Panie Bože, doczekači“ 
Gdy w dzień Nowego Roku spo- 

tykają się dwaj ludzie dobrze sobie 
życzący, ściskają sobie ręce j patrząc 
sobie serdecznie w oczy zaczynają 

" mówie—zazwyczaj jednocześnie: 
— Daj nam, Panie Boże... 

ogarnia ich wzruszenie, Zaczynają 
ściskać się... Po za „Daj naim, Panie 
Boże,” żaden z nich nia jest zdolny 
mic więcej powiedzieć. No, i rozcho- 
dzą się, 

Tradycji stało się zadość. 
Istnieje zaś i drugi — szerszy — 

wylew naworocznych uczuć. Dwaj, 

dobrze życzący sobie ludzie, padają 
"od razu sobie w objęcia wołając: 
«Daj nam, Panie Bożel Daj nam, Pa- 
nie Bożel.» Poczem oderwą się od 
siebie, ulmą siebia za obię ręce, 
wpatrzą się w niebie nawzajem roz- 
rzewnionemi Oczyma i nuż raz  jesz- 
CZE życzyć sobie: „Daj nam, Panis 
Bože... Daj nam... 

l w tym właśnie momencie nasię- 
puje nagle, — jakby to gowiedzieć?— 
rozszerzenie się widnekręgu wyimig« 
nianych życzeń. Obaj, dobrze sobie 
życzący panowie zaczynają wołać. 

Doczekać, To grunt! Ale ćzego 
doczekać, tego nigdy nikt się nis do- 
wiedział, Bo impet życzeniowy, osiąg- 
nąwszy maksymalne napięcie, odsrę- 
ża się, następuje kompletne rozrzew- 
nienie, obie dobrze gobla życząca 
osoby całują się i — rozchodzą. 

Powiedziały sobie nawzajem i to 
kilkakrotnie: „Daj nam, Panie Boże, 
doczekać!:* — j co tu jeszcze wię- 
cej gadać? Wynurzenie nastąpiło; zła- 
żyło się życzenia noworoczne, jak to 
mówią, z serca do serca; tradycji sta- 
ło się zadość... 

Nie trzeba zaraz wszystkiego ana- 
lizować, rozstrząsać, docierać do dna 

rZzEczy, obrywać kwiatka listek po utraconej Ojczyzny suwerennej. 
listku. Lecz e tem: szal Ani pisząć, ani 

Źyczył: doczekać! Dziecko zrozu- zdradzić się! «Niechaj myśl każda... 
mie że życzył doczekać czegoś do- panie bdzieju mój, jak to tam powie: 
brego, Nie prawda? Czyż nie desyć? dział Mickiewicz?... niechaj myśl każe 
Nia trzeba zaraz przypierać Życzliwe- da wykonania bliska, jak  piorun.e. 
go, dobrego człowieka do muru, A cze. panie bdzieju mój... pierwej zabija niż 

Dziś—doczekaliśmy.., 
Pamiątką legły za nami tajemnie 

cze uściski rąk, pomrugiwania, ciche 
westchnienia, 
miany spójrzeń. 

porozumiewawcze wy- 

R — D Pani, j Zaledwie to wymówili raz I drugi, pasi aj nam, Panie Boże, docze: SO to, kochanieńki, życzysz abym de- 
czekał? Pfujl Jaka niedelikatność! 

A zresztą, Owe <doczekač ma 
swój początek wcale głęboko 
tkwiący w miejscowych stosun- 
kach porozbiorowych a przedwojen- 
nych, Oto „za czasów rosyjskich“ 
ludzie tutejsi, mie śmieli, jak wiado- 
mo, pary z Ust puścić o tem, że po- 
mimo całej pozornej beznadziejności 
czasów ng. pepowstaniowych, wciąż 
jednak czskają i czekają... ol, zmilo- 
wania Bożego. A może i czegoś bar- 
dziej konkretnego. 

Mówiąc bez ogródek, w każdym 
„porozbiorowym* Polaku tlała iskra— 
nadziel Jak Żydzi masjasza, tak my 
przecie wszyscy czekali, czekali, cze- 
kali... odzyskania przez naród polski noworocznych, 

błyska». O to, tol 
Tedyśmy chodzili fak trusie, I tylko, 

bywało, na Nowy Rok, spotkawszy 
się z «pówiiąz a „żaufaną* osobą, 
nuż sobie wzajemnie ręce ściskać. 
1 ofruchswa wówczas — obejrzawszy 
się dokoła czy nikt nie podsluchuje 
—życzyliśmy sobie... doczekać! Czego: 
doczękat—każdy wisdziałl 

A właściwia mówiąc, już samo 
życzenie «doczekać» samo powtarza- 
nie: <daj nam, Bzże, doczekać i to 
jeszcze przy wymownych spojrze« 
niach, ściskańiu Sobie rąk a, by» 
wało, ża i ze łzami woczach — było 
mocne, mocno niebłaganadioźne, 

„Oto gencza niesłychanie do dziś 
dnia popularnego — skrótu życzeń 

Doczekaliśmy tego, czego Sobie 
z roku na rok, z dziesiątków lat na 
dziesiątki lat życzono w trzech Polski 
zaborach „z okazji* nastania Nowege 

Teraz już każdy z nas <wytęža 
wzrok» mie w przyszłość zbierową 
swege narodu lecz w przyszlošė — 
juž teraz'— swoją własną lub najbliż- 
szych swoich. 

Lecz pozostały nam jako <cel» 
życzeń uoworocznych (bez których 
jakżeby żyć!) różne np. sprąwy pu- 
bliczne, których tega lub owego roz- 
wiązania życzymy sobie nawzajem -- 
doczekać. Aliści w tem sęk, że nie 
każdyby pragnął doczekać akurat ta- 
kiege rozwiązania danej sprawy ja- 

kiego właśnie... blźni jego lub rodak 
wyglądz! 

I dlatego—lepiej życzeń noworocz 
Rych: mie domawiać, nie precyzewać. 
Dawniej, bywało, nawet, gdy kto 
kichną!, natychmiast życzeno mu.» 
nietylko zdrowia, lecz ten i ów po* 
śpieszał wykrzyknąć: 

Sto lat, 
Sto chat, 
Złota beczk”, 
Syna i córeczkę! 

l każdy wiedział, że życzył bliźnie- 
mu swemu: maximum szczęścia i 
uciechy. ; 

Dziś... nie zgadniesz co komu do 
gustu przypadnie! Trafić możesz jak 
kulą w płot. Prawda? 

Tedy—ostrožnošė nie zawadzi, | 
Daj, Panie Boże, doczekać!.. 1— 

basta, A czego doczekać? Niech każdy. 
w duszy swej spokojnie i jaknatraf 
niej dośpiewa. 

Cz. J.
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ROK II. 

  

TYGODNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU AKADEMICKIEMU. 
Komitet redakcyjny tworzą T, Cieszewski, J, Leżeński i B. Rusiecki. 

GZKINAPIKOWEPWCZESIES PW A Ha. saliai 

Prucu społeczna młodzieży akademickiej. 
Każdy z nas w okresie siudjów 

Wilno, Niedziela 1 stycznia 1928 r. Nr iE(8) 
    

  — 

czy też uczony, są nimi ojciec i ma* 
uniwersyteckich zadawał sobie nieje-gtka, jest nim każdy, jak wspomnia- 
dnokrotnie pytanie: czy można polą- łem, bo niema takiego człowieka, któ- 
czyć sumienną pracę naukową z 
udziałem w jakiejkolwiek pracy spo: 
łecznej. ) 

Jest na terenie akademickim tyle 
organizacyj, z których każda usiłuje 
przyciągnąć do siebie jaknajwiększą 
ilość kelegėw i koleżanek, każde za* 
chęca byśmy się nie zasklepiali w 
poznawaniu wiedzy teoretycznej, lecz 
byśmy już teraz umieli i chcieli ją 
przetwarzać na wartości i poirzeby 
życiowe, byśmy z życiem szli razem 
i pamiętali o tem, że ,spoleczeństwo 
ed nas właśnie od mładzieży akade- 
mickiej oczekuje z wytężeniem jakichś 
prądów ożywczych, ktoreby Odświe- 
żyły siły i energję starszych, zimęczo- 
nych już pracą nad zachowywamiem 
ducha polskiego w okresie przedwo- 
jenaym. Oai zrobili swoje — nie dali 
by mowa pelska przez lud została 
zapompiana, oni się przyczynili do 
wskrzeszenia Ojczyzny naszem 
zadaniem teraz nie dać, by te często- 
kroć krwawe wysiłki poszły na mar- 
ne, naszem zadaniem jest budować 
trwały, mecny gmach Rzeczypospoli- 
taj Polskiej przez szerzenie oświaty i 
i podnoszenie kultury naszego kraju. 

I każdy z nas — maiematyk czy 
flozof, prawnik czy teolog, medyk, 
agronom, chemik, przyrodnik czy też 
filolog, albo przyszły inżynier — mo- 
że i musi do tego się przyczynić. 
I niema tu wymówki, tak często 
słyszanej, że „ja się do pracy społe- 
cznej nie nadaję", bo pracownikiem 
a jest każdy chce czy nie 
chce. 

Praca społeczna, wychowawczo- 
aświatowa, polega nietylko ma wy- 
głaszaniu odczytów, pogadanek lub 
wykładów, lecz częstokroć większyma 

i lepszym pracownikiem społecznym 
jest ter, kto bardzo mało mówi lecz 
czynem, pracą swoją, przykładem 
przyświeca innym. Pracownikiem spo- 
łecznym jest kapłan i nauczyciel, 
ekarz, urzędnik, lekarz lub inżynier 

ryby żył w Społeczeństwie i nie wy- 
wierał na swe otoczenie żadnego 
wpływu. Inną jest rzeczą, że ten wpływ 
może być dobry, lub... zły — nie- 
stety. 
44 Nie ulegafwątpliwości, że okres 
wyższych studjów jest okresem  naj- 
intensywniejszego kształtowania się 
naszych indywidualneści i zarazem 
okresem największej wrażliwości па 
idealniejsze porywy. Częste nawet to 
ostatni okres, kiedy idealy mają je- 
szczę dostęp do dusz naszych, szcze- 
gólniej u jednostek, oddanych przez 
czas dłuższy studjom specjalnym. 

Okres pouniwersytecki przebijania 
sią i specjalizacji wytwarza całkowitą 
jednostronność zainteresowań, wraz z 
częsią walką o stanowisko  materjal- 
ne, wytwarza grunt mało podatny do 
czynnego zainteresowania się sprawa- 
mi społscznemi, 

Należy więc w tym okresie, który 
jest okresem przygotowawczym do 
przyszłej samodzielnej pracy, nauczyć 
sig pojmować ją głęboko, biorąc pod 
uwagę nietylko korzyści lub zado- 
wolenie osobiste, lecz i zrozumienie 
jej konieczności społecznej. 

A najpodatniejszym czasem do 
wyrobienia w sobie takiego , poglądu 
jest właśnie okres studjów uniwersy- 
teckich, 

To też ze względu na nasze przy- 
szłe ustosunkowanie się do pracy za” 
wodowej, musimy już zawczasu 
przejść przez pewną próbę służby 
społecznej i jej szkołę właśnie teraz, 
w okresie studjów. 

Powstaje tu jednak kwestja czy 
zdołamy tę pracę pogodzić z obowiąz- 
kiem uczenia się, zdobywania ijaknaj- 
większej ilości wiedzy w okresie stud- 
jów przeznaczonych właśnie na te. 

Niestety, zagadnienie to najczę- 
ściej rozwiązywane bywa zbyt krafń- 
cowo. 

J. Jachimewiczówna, 
(D C. Nj 

SPORT. 
— Międzynarodowe zawody w <Cor- 

tina d'Ampezzo>. W lej połowie stycznia nizowanie którego zostało powierzone 

— Międzynarodowa wystawa prasy 
w Kolonji. Komitet Międzynarodowej Wy- 
stawy Prasy w Kolonji zarezerwował spe- 
cjalny dział dla prasy akademickiej, sorga- 

panu 
przyszłego roku odbędą się w <Cortina Jean Baugniet, Dyrektorowi Office Centrale 
u'Ampezso» międzynarodowe akademickie ża- Międzynarodowej Konfederacji Studentów. 
wody sportowe, organizowane z inicjatywy 
międzynerodowej konfederacji siudentów, 
przez włoski związek akademicki. Dzięki sta- 
1aniom Wydziału Zagranicznego Żwiązku 
Polskiego, weźmie w mich udział z naszej 
strony £rużyna Hockcistów, w składzie 13 
ozób, Oraz diużyna jeżdźców na ski. W 
związku z temi zawodami należy ze zdzi- 
wienlem podkreśić stanowisko Uxzędu Cel- 
nego, który mimo licznych interwencyj cb: 
łożył wysckiem cłem piakaty i druki propa- 

_ gandowe przesłane polskiej młodzieży z Rzy- 
mu, Mamy nadzieję, iż czynniki kompetentne 
zajmą się corychiej usunięciem tych prze- 
szkód, mawianych propagandzie polskiego 

-sporiu, tembardziej, iż uie jest to pierwszy 
" wypadek złej woli władz celnych, 

Sprawą udziełu Pciski w tym dziale zajmuje 
się z ramienia Polskiego Związku Akade- 
mickiego p. Jerzy Giedroyć, kierownik Sek- 
cji Prasowej Wydziału Zagranicznego. Oso- 
by i organizacje zainteresowane mugą zas'ę- 
gać informacji w Wydziale Zagranicznym— 
Warszawa, niica Wilcza 3 m. 12, tel. 140-14 
w czwartki między godz. 12—14 

ŻEREABI 

Z okazji inauguracji «Kwadransa 
Akademickiego» sktadamy Komiteto - 
wi L wszystklm współpracownikom 
tegoż, serdeczne życzenia powodze: 
nia w pracy. 

REDAKCIJA. 
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A RIO SARA 
Z grudniowych motywów. 

  

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

Rozptynęły się we łzach tęsknoty, 
Rozproszyła się w skargi niedola; — 
Łzy splynęly strumieniem przez pola 
A skarg rzewnych sierocych pył złoty 

- Pochłonęła, nasiąkia łza, rola к 

Раёгг. — już ruń się zieleni ną łanie, 
Chociaż śnieg coraz cześciej z chmur proszy 
Częściej smutek zagląda do duszy 
Coraz częściej myśl spada w otchłanie 
A zawiści już nic nie zagłuszy 

Jednak ruń się na łanie zieleni, 
Jednak w duszy kiełkuje pieśń na dnie — 
Ona w końcu człowiekiem owładnie 

Jak ruń tanem gdy w zdroju promieni 

Z pod śniegewych się obsłon w,kradnie. 

WŁAD ARCIMOWICZ 

  

  

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM NAJ3ZERDECZNIEJ 
SZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE SKŁĄDĄ 

REDAKCJA. 

  

  

„Prosimy © uwagę”... 
Ne jedno zapewne wileńskie oko 

uderzone zostaje w okolicy Bożego 
Narodzenia lub Wielkiej Nocy mno- 
gością czapek studenckich pojawiają- 
cych się w mieście. Te różnokoloro- 
we, różnokształtne czapki nia pocho- 
dzą z rodzimego |[USB. (Należą one 
do nas którzyśmy przyjechali do Wil- 
ma ma święta z Warszawy, z Pozna- 
mia, ze Lwowa, z Krakowa, z Gdań- 
ska — z Polski całej. 

Wilno wie o nas bardzo mało i 
nie interesuje się prawie tema ce dzie- 
je się z nami podczas tych kilku lat 
na które rezstajemy sią z Qórą Zam- 
kową, brzegami Wilji i autobusami. 
Nikomu na myśl nie przyjdzie, wyje 
rzeć, co też tam robi wileński aka- 
demik poza Wiln:m, 

Pechodzimy z Wilna, lub jesteś” 
my związani z niem jakiemiś innemi 
węzłami, Prawie wszyscy do niego 
wrócimy po tych kilku łatach mniej 
lub więce| uporczywych studfów. Bę- 
dziemy po ich ukończeniu rozwijać 
działalność na tych polach życia, do 
pracy na których nie można zdobyć 
przygotowania na U,S.B., a trzeba go 
szukać na innych uczelniach. Będzie- 
my więc przedewszystkiem pracow: 
nikami na polu techniki i handlu. 

Obecnie należymy formalnie de 
obcych środowisk akademickich. Ży- 
jemy jednak ezęściowo życiem aka- 
demickiem Wilna. Nie możemy w 
tem życiu brać czynnego udzialu, nie 
możemy bywać na „Czwartkach Aka- 
demickich* w Ognisku ani też być 
ścinanymi ma placu Ratuszowym. 
Nasz udział w tem życiu przejawia 
się tylko w ciążeniu do Wilna w 
nieusjannem śledzeniu i interesowa- 
niu się wszystkiem co wileńskie. 

Sądzimy przeto że Wilno, które 
opieką otacza swój Uniwersytet po- 

  

WOLNA TRYBUNA. 

Panom pesymistom 
(Przypuszczalnie replika.) 

Wszędzie gdziekolwiek piszne lub 

_ ciwstawiane im „orle loty"  filoma- 
tów, filaretów i promienistych, I rzecz 
dziwna, wołali tu zgodnym chórem 
starzy, i młodzi. 

A mie było prawie jeszcze głosu, 
któryby obok gołosłownych zarzutów 
podawał jakąś dregę ralunku. Słowem 
prawie wszyscy dotychczas zabierają- 
cy głos w dyskusji życie akademickie 

potępili, akademików, zaś odsądzili 

od czci, wiary i ideałów, a nawet ra- 
dzili (aczkolwiek tylko migawkowo) 
cofnąć pomoc państwową i t. d. 

Może mi kto zarzuci zbytnie uogól- 
nianie się, ale doprawdy, jeśli prze|- 

* numery naszego „Słowa Aka- 

- demickiego*, którego Szpalty zawie- 
część dyskusji, to... znajdzie- : 

75 proc. artykułów, po któ- Mys go wszechstronnie, ta „garstka“ B 
je brać na serjo, włosy w m e sr byla akla) 

ć ma głowie jak jeden i Sza od prawdziwej garstki filomatów. 

a” agrobull ka au = co Nie promienistych i filaretów! — to 
są dzisiejsze korporacje, A teraz po- 

gorszem zjawiskiem każcie mi panowie taki Okres czasu 

rają Iwlą 
my tam 
rych, jeśliby 

wołać: 
robić w dzisiejszych czasachl.. 

Ale jeszcze 
jest to, że pesymizm tem podzielają 

szerokie rzesze młodzieży. To jest 
źródło wszystkich maszych braków! 

Na Boga panowie koledzy nie do- 
lawajcie oliwy ;do ognial 

Nie tędy drega! Nie tędy! 
Ltcz wszędzie gdziekolwiek pisa- 

| mówiono przeciw akaaemikom, prze- no lub mówiono 0 akademikach, rzue 
cając ponure „anathema* na ogół 
tychże, dodawano zastrzeżenie: «oprócz 
garstki nielicznych idealistów*, 

Bryła świata, acz 
choma i zašniedziala, 
przód, 

Śmierć, asnykowski postępu cho- 
rąży, stale rek rocznie urządza do- 
żynki, po których rok rocznie nowe 
puszczają pędy. 

1 trudno/ ‘ 
„ Zbyt wielkie apoteozowanie wieku 
filomatów,  osztem dzisiejszego po- 

na pozór nieru- 
toczy się na- 

kolenia jest nie na miejscu. —Dlacze- 
go? Zaraz odpowiem, 

Jeśli badamy jakiś fakt, to badaj- 

— 

by ogół, tłum dążył do ideałów, był 
doskonałymi! 

Nie pokażecie bo go nie było, bo 
depiero ma być, gdy <Królestwo 
Boże» na ziemię zstąpi. 

Dwudziesty wiek cechuje dziwny 
niepokój... może eczekiwanie, tęskno- 
ta ku czemuś co ma przyjść... skądś... 
Tyle się zresztą o tem mówi! 

Dwudziesty wiek stworzył czło- 
wieka stalowego o stalowej sile woli. 
Stworzył go wprawdzie dla czystego 
zwierzęcego „bussinesu*, ale teraz 
już rodzą się fakty świadczące, iż 
przyszłość zrodzi człowieka—ducha, 
o takim samym harciel Mówię przy” 
szlość be niewiem czy stanie się to 
już w dwudziestym wieku i prawde- 
podobnie nie. 

I dalej. Pojawienie się wśród rzesz 
ludzkich takiego typu nie dowodzi 
jeszcze, że rzesze te zinienią odrazu, 
jak na skinienie różdżki czarodziej- 
skiej swoje eblicze, Warunkiem nie- 
odzownym (obok innych) „Królestwa 
ožego“ na ziemi, czy jak chcą inni 

„pacyfikacji świata” jest zmiana za- 
sadaicza psychologji, sposebu my- 
ślenia szerokich mias. 

A tego „nie czyni się między ga- 
„ wędką a gawędką, nie ciska konwul- 

chwilę taką, w dziejach świata, gdzie- syjnie prędko”. Tej zmiany mie ;dokę- 

winno taćże na nas skierować część 
swojej uwagi i swem iroskl wem spoj- 
rzeniem ogarnąć całą wileńską mło- 
dzież akademicką bez względu na to, 
gdzie ona studjuje. 

Chcąc rozpocząć w tym kierunku 
realną dziełalneść Akademickie Koła 
Wilniaa w Warszawie i we Lwowie 
podjęły inicjatywę utwerzenia w Wilnie 
Koła Przyjaciół Akademika Polskiego 
Koło to byłoby autonomicznym od- 
działem Wojewódzkiego Komitetu Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akad. i za- 
daniem jego byłoby niesienie opieki 
i pomocy wszędzie tam, gdzie na 
dalekich od Wilna uczelalach pra- 
cuje, speglądając w stronę Wilna 
student—wilnianin. 

Zebranie organizacyjae koła od- 
będzie się dnia 3 stycznia, we wta- 
rek, o godz. 17.30 w wielkiej sali 
wojewódzkiej (ul. Magdaleny 2). Z pod 
rožnokolorowych czapek Oczy nasze 
patrzą, ufając że na zebraniu w Szli P 
Wojewódzkiej będzie dużo, dużo 
łudzi. Br, Krzyżanowski, 

Otrzymałiśmy od Związku Naro- 
dowego zPolskiej Młodzieży Akade- 
mickiej pismo które zamieszczamy 
poniżej. 

Do Redakcji 
„Słowa Akademickiego". 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o umieszczenie 

w swem poczytnem piśmie buletynu 
prasowego Wydziału Zagranicznego. 

Mając nadzieję iż Szanowny Pan 
Redaktor nie odmówi naszej prośbie 
pozostaję z poważaniem 

Kierownik Sekcji Prasowej 

(-—-) Jerzy WŁ. Giedroyć, 

  

na ani nacjonalizm, ani socjalizm, bo 
bo oba idą we wręcz przeciwnym 
kierunku. Ich przyszłość jest przesą- 
dzona. 

Może tej zmiany, czynu godnego 
zaiste tytanów, nie dokona rasa biała, 
której fzmierzch mimowoli jnasuwa 
orównanie z  gasnącem słońcem 
zymu. A może to będzie ostatni 

błysk geniuszu tej rasy, błysk co do 
najodleglejszych zakątków naszej pla- 
mety zaniesie światło szczęścia, błysk, 
który będzie koroną jej cywilizacji, 
Wreszcie może w tym czynie rasa 
biała odrodzi się... Oby. 

Faktem jest jedno. Człowiek przy- 
szłości, któregoj ewolucję z pieluch 
widzimy dziś, nie będzie w niczem 
podobny do typów co przeszły, 

Może.. przypomiaać będzie pier- 
wotnego chrześcijanina, nie kryjącego 
się jednak po katakumbach, lecz ze 
stygmatem zwycięstwa na czole, bu- 
dującego nowy gmach na gruzach, 
Może... go będzie przypominać, Nie 
sądzę, żeby zmiana ta dokonała wię 
bez tarė, Wielkie czyny podobne są 
wybucham wulkanu. : 

I w niezrozumieniu tego wszyst- 
kiego, leży błąd tych, cu mie widząc 
idącego ku nam jutra, jutra, którego ty 
wizję miał Wyśpiański, pisząc ostat- 

   

między godz. 12—1, tel. O 

  

Radjo 
Zwykłem podawać definicję przed« 

miotu, o którym mówię. Chciałem 
więc zdelinjować radjo. Niestety. W 
żaden sposób nia mogę. Patrzyłem 
do encyklopedji. N ema. Zaglądałena 
do pism radjowych. Redaktorzy są- 
dząć, że wszyscy wiedzą, co tojest 
radjo, nie podają żadnych definicyį, 
Spytalem wreszcia radįoamatora. 

— No, šmieszny jesteš, D-fiaicja 
radjal to, rozutniesz, bierze się dom, 
ma dachu stawia się antenę, -: potera 
dziurka w murze, drucik, pudełko. ' 

Definicja nie przemówiła mi do 
przekonania, a że innej nie mam, nie 
podam żadnej. Tyle wstępu. 

Radjostacja była w Wilnie bardze 
potrzebna. Sam mie wiem dlaczego, 
ele że była potrzebna, to fakt. о- 
szedlszy do tak poważnego wniosku 
począłem się zastanawiać, jakie ko- 
rzyści będziemy mogli odnieść z radja 
my, akademicy, Zważywszy rzecz 
wszechstronnie twierdzę, że korzyści 
te są nizoblicżalne. Bo pomyślcie 
tylko: Można będzie słuchać przez 
radjo wykładów. Statystyka wykazała, 
że na wykładzie przeciętnie 1 proc. 
obecnych motuje, 17 proc. (co pilniej- 
si)  ziewa, 32 proc. drzemie, 
reszta fliriuje, Gdzież tu żądza wie- 
dzy? Gdzie kerzyści naukowe? Radjo 
potrafi ten stan anormalny zlikwido- 
wać. Katdy będzie mógł w domu 
słuchać wykładów. Można będzie 
włożyć wygodnie słuchawki na uszy 
i ze skupieniem słuchać, i wygoda i 
oszczędność, i większy pożytek: 
Można cały trymestr przesiedzieć w 
domu, wychoaząc tylko na czwartki 
i sobóiki do Ogniska. W dni pozo- 
stałe będziemy mogli za skromną o- 
płatą wypożyczać potrzebującym swe- 
je obuwie i garnitury — w domu 
przecie można posiedzieć w negliżu. 
Pod koniec trymestru będzie się zgła” 
szało do profesorów po podpisy de 
indeksu. Przypuszczam bowiem, że 
nadawanie podpisów przez radjo bą. 

— Jeszcze w sprawie S:T.O. W zwią. 
zku z notatką Pecatusa, która się ukazała 

t, «W sprawie STO» w Nr. 7 «Słowa Aka- 
demickiego> Zarząd Koła Polonistów prosi 
© zamieszczenie co następuje: 

1. Nieprawdą jest jakoby sekcji twór- 
czości oryginajnej Koła Polonistów grozi 
rozpad; natomiast prawdą jest, że w 2-im 
trimestrze w metodyce i zakresie pracy tejte 
sekcji mają zajść daleko idące zmiany. 

2. O żadnem zniechęceniu z powodu 
drobnego niepowodzenia w urządzeniu wie- 
czoru autorskiego nie może być mowy; nie 
sposób bowiem nazwać niepowodzeniem 
niemożności uzyskania lokalu Ogniska Aka- 
demickiego, zajętego podówczas wystawą 
VI Tygodnia Akademika. : 

3. Na inne zarzuty odpowiadać nie bę- 
dziemy, albowiem mogą one pochodzić je- 
dynie od człowieka zupełnie nieobeznane, 
z istolnym stanem rzeczy albo też działają 
cego świadomie na niekorzyść organizacji: 

— Sprostowanie, Na zasadzie art. 30- 
33 wł. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dn: 10 R 1927 r. o Prawie Prąso- 
wem Dyrekcja Uniwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej w Wilnie prosi o umieszczenie 

następującego sprostowania, 
Artykuł p. H. Li Chmielewskiego p. t. 

<Z bolączek życia akademickiego» w Nr 7 

  
  

nią scenę „Akropolisu”, tylko zło 
widzą wciąż „wkoło siebie, Zaślepieni 
spoglądają na zeschły laur i zakue 
rżoną (uiegdyś Świetną) tarczę prze- 
szłości i wzdychają: „ebyž się wróci- 
to*! Nie wrócił 

I te młodzież! 
Błąd wasz jest podwójnym  błę- 

dem, bo młodzi, już kenserwatorami 
przeszłości chcecie zostać. Więc do 
wszystkich tych co tkwiąc w pesy- 
miźmie mówią i piszą rzeczy „smutne 
a przerażliwe „wołam: Nie jest ziel 
Jest lepiej, o wiele lepiej niż myśli- 
ciell A dowedem tego są „Okna* i 
„Sny* co wśród potopu „Dudków”, 
„Wesołych Spółek" i „Pomarańczo- 
e kwiatów* zaczynają się ukazy- 
wać! 

Dowodem tego jesteście... Wy! 
Wy! co myślicie i plszecie, choć 

w błędną stronę skierowany jest wasz 
wzrokl 

Pracujmy nad tem, aby coraz wię- 
cej ludzi, stanąwszy i uderzywszy 
palcem w czeło, mówiło: „A jednak 
coś jest poza: żełądkiem, biurem i 
rozrywką..." Pracujemy nad tem, aby 
myślano! 

Z mgławić się nowe tworzą świa: 

"A gdy przygetujemy grunt przyj- 

izy, 

  

a my. 

dzie trudne, — Słuchał pan moich 
wykładów — proszę pana?  — 
spyta profesor — Ależ, 
jak najpilniej, — I już. Bzz żadnych 
kwestyj. Dzięki temu opłaty w kwes- 
turze możaa będzie zredukować, Usu« 
nie się pozycja «Za używania sal 
wykładowych i spluwaczek» — i <za 
odciąganie ciepła z podpieranych pie- 
ców». Zawsze pewna oszczędność. 
Wymyśliłem jeszcze jedną oszczęd- 
ność: obiady w mensie. Sądzę, iż bę- 
dzie można przez radje nadawać ich 
zapach, Zapach ten ma takie właści- 
wości, że się potem wcale nie chce 
obiadu; a to jęst gruba oszczędność. 
Nawiasem mówiąc mój przyjaciel, 
który przyjechał z Krakewa, wymy- 
ślił jeszcze jeden sposób oszczędza” 
nia na obiedzie: należy spać de go- 
dziny 4-2] po południu. Nie próbo- 
walem, Rezultatow niemaus, 

W konsekwencji mych rozważań 
podałbym następujący program  ra- 
djonadawczy dla akademików: g.8ra- 
no. Wykład prof. Cieżowskiego — 
(któż inny wykładałby tak wcześnie) 
g. 9-14 wykłady innych profeserów, 
g. 14—16 zamachy z mensy, g, 16—20 
wykłady, g. 20 kotlet Firki z Ognis- 
ka. Dla medyków należałoby jeszcze 
nadawać zapach trupa z prosektor- 
jum, dla chemików po kilka związ- 
ków organicznych i nieorganicznych, 
W niedzielę program mógłby być 
bardziej urozmaicony; zamiast wykła- 
dów humor. a więc: «Słowo Akade- 
mickie>, iransmisje z walnych zebrań 
kół akad., komunikaty Bratniaka i t.p. 

Widzicie państwe, [iż mój projekt 
jest zupełnie poważny, logiczny i kon- 
seckwentny. Sądzę, iż spotka się z 
aprobatą ogółu akademików. Chodzi 
tylko © radjostację. O jej dobrą wo- 
lę, w którą nie wątpię. Ale jeżeli mó 
projekt upadnie obrażę się i już nig- 
dy nic nie powiem. 

Dawidzenia. Gaudeamus igitar... 
Teodor Bujnicki. 

<Słowa Akademickiego» z dn. 18 grudnia 
1927 r. oparty jest na niesrozumieniu przez 
autora zarządzeń, ostatnio zastosowanych w 
Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej, aj mia- 
©" wyja ui 

le z obiegu od dn. 16.XI. r. b. 
bieżących gazet i popularnych czasopism ilu- 
strowanych (np. Świat, Tygodnik Iinstrowa- 
ny, Cyralik Warszawski, Sowizdrzał i t. P). 
a więc ograniczanie RZE wydawanych 
do czytania w Czytelni Czasopism, jedynie 
do publfkacyj naukowych, zostało spowodo* 
wane koniecznością udzielania miejsca w 
Czytelni osobom pracującym naukowo, jako 
że to jest zadaniem Uniwersyteckiej Bibljo- 
teki Publicznej, a nie udostępnianie lektury 
rozrywkowej, a więc beletrystyki i wydaw= 
nictw obrazkowych oraz gazet: 

2) Ną studentów nie zostały nałożone 
żadne dodatkowe opłaty za korzystanie z 
Bibljoteki. Zawiadomienia z 22,X1. i 14.XII. 
r. b.. wywieszone w Bibijotece, mówią o 
pobieraniu wyższych opłat właśnie od czy: 
telników ferie 2 a więc od 
niestudentów, którzy 9 zł. rocznie za korzy” 
stanie z Bibijoteki opłacają w Kwesturze 
Uniwersytetu. Dy 

rektor Uniwersyteckie. 
Bibljoteki Publicznej ' 
Dr. Stefan Rygiel, 

dzie ktoś, kto, skupiwszy w jedno o- 
e rozwiniętą myśl ludzką, pchnie 

wiat ku lepszym bytom, ku slof- 
com duchal 

Ale trzeba myśli, myśli, myśli! Na: 
szem zadaniem jest wmusić w ludzi 
potrzebę myślenia i pracy. Nie przy: 
mus— potrzebę. Bo nie nie gą 
snche, książkowe przykazania etycz- 
ne, ezłowiek postępuje etycznie tylko 
bę gdy postępowanie swoje prze- 
myśli, w przeciwnym wypadku ze 
sprytem najlepszego ze złodzieji ob- 
chodzi przepisy będąc, czystym 
ponad śnizg wsbec świata, 

Gdy to zrobimy trud nasz dla du- 
cha będzie spełnieńym. 

A nie przerażajmy się, że jest nas 
małe gron. ! 

Nis tc! Z maleńkiej iskierki i td, 
Lecz nie jęczeć i skarżyć się a pra- 
cować! 

Wszystko jedno czy zejdziemy z 
tego świała z laurami zwycięzców na 
czełach czy wyśmiani. Z duchów na- 
szych n rodzą się nowe duchy, które 
dzieło poprowadzą do końca. Nie 0- 
sławę, ani coś równie zyskownego 
chodzi. Chsdzi o świat! 

A myśmy młodzi więc silait 

H, L. Ghmielewski,
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. 5. B. 
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 Dwag i: Pochmurno. 
4 Minimum za dobę — 

Tendencja  barometryczns: wzrost  ciś- 

URZĘDOWA. 
.— Minister Staniewicz w Wil- 

mie. Bawi w Wilnie M.nister R-form 
Rolnych p. W. Staniewicz. Jak się 
Jedn cześnis dowiadujemy, przybył 
też b. Komisarz Rządu na m. Wilao, 
a obecnie na or. Łódź p. F. Strze- 
miński: 

— Prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Wilaie p. Stanisław 
 Łączyński w okresie od dn. 2 stycz- 

| mia do 15-go będzie przyjmował fn- 
 teresantów wyłącznie w dniach 3-go, 
_10.go I 11 stycznia. 

› — — Konliskati jednodniówki. W 
l dniu wczorajszym władze, bezpieczeń- 

stwa nakazały konfiskatę jednodniów- 
ki wydanej przez grupę b. hremadow- 
ców. Jednodniówka ta występowała 
ostro przeciwko rzązdowi. 

SAMORZĄDOWA. 
‚` —Ze zjazdu wojtów i pisa- 
rzy gminnych Onegdaj odbył się 
cą Wilaie zjazd wojtów i pisarzy 
=Fminnych pow. Wiłeńsko-Trockiego. 
Obrady zjazdu poświęcone zestały 
głównie sorawie nadchodzących wy- 

| borów. Sprawdzone  obowią.ujące 
/ przy sporządzeniach spisów wybor 
|ezych terminy oraz wysłuchano in- 

| atrukoji, 
„ Bozatem zebrani zapoznali się z 

. nową ustawą łowiecką, której mniej 
 dasne punkty zostały wyjaśnione. 0. 

| chwalono przystąpić do stworzenia 
lokalnych komiietów przysposebienia 
wojskowego, a dla zdobycia niezbę- 
dnych funduszów na zakup Sprzętu 
zgrganizować szereg imprez docho- 
dowych. Omówiono też kwzstje zwią: 
zane z przeprowadzonym niedawno 

 apisem koni, 
| : MIEJSKA, 

l — (x) Godz'ny postoju wo: 
| Z6w na rynkach miejskich. Zgod- 
mie z uchwałą R'ny Miejskiej z da. 
17 listooada 1927 r., zatwierdzoną 

| przez Wojewodę Wileńsk. w dniu 6 
-, grudnia r.b, Magistrat m. Wilaa pa- 

Me do wiadom ści, że z dniem 30 
£ ia r. b. postój wozów na ryn 

ui kach miejskich został ustalony w go- 
| dzinach następujących: Od dnia 15 
" września do dnia 1 kwietnia—do 
godz. 14,i od 1 kwietnia do 15 wrze- 
 śnia—do godz. 13. 

Po tych godzinach wozy z ryn- 

я 

      

     

   

  

  

  

  

KRONIKA 
ków muszą być usunięte, handel zaś 
w straganach, z keszów i stolików 
może trwać nadal w godzinach usta- 
lonych, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Wyk: pracowników mło" 

docianych. lasgektor Pracy na m. 
Wilno podaje do wiadomości, iż na 
zasadzie $ 8 rozporządzenia ministra 
Pracy i Opieki Spałecznej w  poro- 
zumieniu z ministrem Wyznań Reli- 
gijnych i Oświecenia publicznego Z 
dnia 31.XII 1924 r. (Dziennik Ustaw 
R.P. z roku 1925 Nr, 4 poz. 4) o 
wykonaniu obowiązku szkolnego 
pr:ez młodocianych, pracodawcy za- 
trudniający  młodocanych obojga 
płci do lat 18-tu włącznie obawiąza- 
ni są w czasie między 1a 31 stycz* 
mia każdego roku sperządzzć wykaz 
modocianych według ustalonego 
wzoru, który ma zawierać: 1) imę i 
nazwisko młodocianego, 2) datę uro- 
dzenia, 3) wyznanie, 4) adres, 5) datę 
przyjęcia do pracy, 6) rodzaj zawat- 
tej umowy: a) terminator, b) uczeń, 
c) praktykant, d) pomoc, 7) świa- 
dectwo ukeńczenia szkoły: a) pow- 
szechną odd, b) średniej . . . klas, 
c) zawodowej ,. . klas, 8) nazwa i 
adres szkoły dokształcającej, de której 
obecnie uczęszcza młodociany — na- 
desłać takie wykazy do właściwego 
Insp-ktora Pracy. 

W myśl powyższege, wykazy o 
młedocianych winny być przesłane 
do Inspektoratu Pracy 63 obwodu na 
m. Wilno (ul. Ostrobramska Nr. 10) 
do dn. 31 stycznia 1928 r. 

Winni miepodporządkowania się 
wyżej wspomnianemu rozporządzeniu 
uleguą karze przewi iziauej w art. 17 
ustawy w przedmiecie pracy młodo- 
cienych (Dz. Ust. R. P. Nr. 65 poz. 
636), 

RÓŻNE, 
— Głos Polaków Zakordono- 

wych. Pod takim tytułem ukaże się 
w dniach majbliższych tygodnik, 
wkładka do Słowa, mający na celu 
skupienie Polaków z za kordonu bez 
różnicy przekonań politycznych i 
przynależności partyjaej. Zadaniem 
Głosu jest zgrupowanie polaków 
zakordonowych celem obrony swoich 
praw moralnych i materjalaych. Reda- 
gować będą pp. M chał Obiezierski i 
Kazimierz Leczycki. 

— Interesująca polemiką: W prasie 
wileńskiej, a ściśle rzecz biorąc pomiędzy 
najpoważniejszemi partyjnemi organami tej 
prasy t, j. «Dziennikiem Wileńskim», a <Kur- 
jerem» wywiązała się gorąca polemika o to, 
kto zajął krzesło na przedstawieniu teatra|- 
nem i kto przytem miał rację, a kto jej nie 
miał. Z jednej strony dama będąca reprezen- 
tantią Dziennika W£l. twierdzi, że jest po- 
krzywdzona, z drugiej strony małżeństwo 
reprezentujące <Kurjer» utrzymuje, że wła- 
Śnie ich postępowanie było bez zarzutu. 
Przynajmuiej jest co czytać. Z dużem zain- 
teresowaniem oczekujemy dalszego ciągu tej 
interesującej wymiany pogłądów. 

— Zemsta galileussa. Na łamach Sło* 
wa zbierano ankietę w sprawie sygnału dia 
wileńskiej radjostacjj, Skorzystał z tego а- 
kiś galilensz aby Się mam zemścić za nasz 
regjonalizm, krajowość i pognębił nas okru- 
tnie. Poprostu mapluł w oczy. Napisał prze- 
dewszystkiem, że zamłeszkuje w Blinowie 
Ołatkowskim (powinno być Oładkowskim) 
poczta Mołodziwo, a potem wypisał taką 
świętokradzią propozycję: „W sprawie ankie 

sc: 

    

ty. jaki ma być sygnał wileńskiej radjostacji 
proponuje szybkie wybijanie dłonią korków 
z butelki. Będzie to sygoał oryginalny, 8 
wykazujący faktycznie Gdrętńość regjonalną 

ilefiszczyzny». 
Cenimy szlachetność serca, która się 

ujawnia w oburzeniu i rozumiemy, że zem= 
sta czasami musi być bez litości. 1 dlatego 
chylimy swe głowy przed strasznym mści: 
wym ciosem wymierzonym nam przez okrut< 
nego choć dowcipnego galileusza: 

yczenia Centralnego Zarządu 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z W. Zarząd 
Centralny Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 
przy zbliżającym się Nowym Roku, zasyła 
wszystkim członkom, przyjaciołom i sympa- 
tykom najgorętsze życzenia, aby ten Rok 
Nowy choć w drobnej części pragnienia na* 
sze ziścił, aby prace i wysiłki podjęte owo* 
ce przyniosły i aby Światło wiedzy przez 
ogniska oświaty niecone usunęło mroki i 
zjednoczyło wszystkich przy drogiej nam 
sprawie—odrodzenia Ludu Polskiego. 

Za Zarząd Centralny 
Prezes Dr. W. Węsfawski, 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Wi- 
dowiska noworoczne w Teatrze Polskim. 
Dziś Teatr Pojski daje trzy widowiska: 

o g. 3ej pp. — dla młodzieży, dzieci 
oraz szerokiej publiczności <Ułani ks, Józe- 

fa» Mazura; 
og 6-ej pp.— <Dom warjatów»—Lauf- 

sa, na którym pubiiczność]bawi się wybornie; 
o g. 8 m. 30 wiecz. — powtórzenie 

wieczoru Sylwestrowego. W programie: 
krotochwila Thomasa Brandona «Ciotka Ka: 
rola», oraz dodatek sylwestrowy  (hutmor, 
taniec, piosenka, oraz produkcje zespołu ba: 
letowego p. Rejzerówny). 

Ww | w dalszym ciągu <Ciot- 
ka Karola» z dodatkiem sylwestrowym. 

— Odczyt Boy'a. W piątek 6:go sty- 
cznia o g. 12 m. 30 pp. znakomity krytyk 
i publicysta Boy Żeleński wygłosi w Teatrze 
Polskim odczyt. 

Koncert Leona Oborina. Na 10 go 
stycznia wyznaczono w Teatrze Polskim po- 
żegnalny Koncert Leona Oboriną. 

— Dyrekcja Teatru Polskiego nabyła 
od autora o grania komedji «Lekarz 
m'łości» — Wł. Perzyńskiego. Jest to naj- 
nowszy utwór znakomitego pisarza. 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 m. 

Program na nedzielę, 1 stycznia 
1928 roku. 

1015—1145: Transmisja nabo- 
żeństwa z Katedry Poznańskiej: cele- 
bruje ks. biskup Radońsk/, kazanie 
wygłosi ks. prof. Kowalski; śpiewa 
chór katedralny pod batutą ks. dr. 
Gieburowskiego. 

12.00—12 10: Syguał czasu i ko- 
munikat lotniczo-meteorologiczny. 

12.10 — Transmisja poranku mu: 
zycznege z Filharmonji -Warszaw- 
skiej. Wykonawcy: Ork. Filharmonii 
pod dyr. |. Ozimińskiego, chór mie- 
szany cLu'ni Warszawskiej» pod dyr. 
P. Maszyūskiego, A. Comte Wilgocka 
(špiew), J. Dzierzbicka (śpiew), M. 

.. 

Mafeusz 

w u 

DE oco | 

Wobec ukazania się w kowien- 
skim „Lietuvisie'* wiadomości „z Wil- 
na“, że grupa emigrantów litewskich 
przebywających w Wilnie, udała się 
do p. wojewody z prośbą o udziele: 
nie im wizy na wyjazd do Niemiec 

    

Emigranci litewscy nie zamierzali wyjeżdżać” 

Pławski 
Obywatel Ziemski, ziemi Wileńskiej, po krótkich lecz bardzo ciężkich cierpieniach zmarł dnia 30 grudnia 1927 r. 

o godzinie 3:ej po południu w Klinice U, S. B. przeżywszy lat-70, 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek dnia 3-go stycznia 1928 r. o godzinie 9.30 z rana w Kościele 
Św. Jąkóba, poczem nastąpi przeniesienie zwłok do Nięmenczyna. 

O tym smutnym obrządku zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 

żona, syn, córki, synowa, zięciowie i wnuki. 
UE T | 

lub Rasji, zasiągoęlšmy w tej spra- 
wie informacyj w urzędzie wojewódz: 
kim. Poinfermewano nas, że etmigran. 
ci podebnego podania do p. wojewo- 
dy nie skierowywali, 

Na marginesie wykrycia składu bibuły komuni- 
stycznej. 

W dniu wczorajszym podawaliśmy 
5 wykryciu znacznego składu bibuły 
komunistycznej w Dokszycach i aresz* 

  

Janowski (śpiew), A. Karnaszewski 
(organy). W programie: kolendy i mu- 
zyka r'ligijna. 

1500 — Komunikat 
giczny 

15 15—Tcansm'sja koncertu sym- 
fonicznego z Filharmonji Warszawe 
skiej, pośw. twórcześci P. Czajkow- 
sklego, w wyk. Ork. Filh. pod dyr. 
Emla Coopera. W programie m. 10° 
Symf nia VI (P:tetyczna). : 
17.20 - 18:30: Transmisja audycji 

literackiej z Warszawy — <Pastorałki» 
L. Sch Ilera. 

18.30 - 20 15: Przerwa, 
20.15:—Noworoczny koncert wie- 

czorny, poświęcony muzyce polskiej. 
Wykonawcy: orkiestra pod dyr. prof. 
A, Koniorowicza, Wanda Hendrichow- 
na (sopran), Nina Pekertowna (alt), 
prof Adam Ludwig (baryton), Eugen- 
fusz Olszewski (tenor), prof. A. Kon- 
torowicz (skrzypce), Wł. Trocki (fort.). 
W programie: m, in. pieśni, arje, 
dutty i tarcety M, Swierzyńskiego, L. 

meteorolo- 

Rótyckiego, |. ]. Paderewskiego. WŁ. wy 
Żsleńskiego, B. Wallek- Walewskiego 
i S. Mon uszki. 

Na zakończenie: Gazetka radjowa. 
2230—23 30. Transmisja muzyki 

tanecznej z restauracji „St. Gzorges*. 

Program na pon'edz'alek 2 stycz- 
nia 1928 r. 

17 20—17 45: «Młodzież stowarzy- 
szona w życiu codzienniem», odczyt 
wygłosi instr. Wil. Związku Młodz. 
Pol. Kazimierz Jędrychowski, 

17.45—181g: «Z Londynu do 
puszczy Nalibockieje—odczyt *z dzia- 
łu Pedróże i przygody», wygł. lektor- 
ka jęz. ang. U.S.B. dr.Wanda Janusz. 
kiewiczówna. 

18,10—19 00: Koncert popoł. ork. 
pod dyr. prof, Aleksandra Kontoro» 
wicza bośw. muzyce operetkowej. 

19 10—1935: «jak zakładać czy- 
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m KOMPLETNE 

e urządzenia cegielniane ® 
R oraz potrzebne KOTŁY PAROWE, MASZYNY @ 

i 3 PAROWE, URZĄDZENIA TRANSPORTOWE, 
a TRANSMISJE i td 

Dostarczają krótkoterminowo . & 

Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów ® 
' L. Zieleniewski 5 

A w KRAKOWIE, a i SOSNOWCU EB 

Fabryka Krakowska — ni. Grzegórzecka Nr. 51. ES 
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„tirmy „ELEKTRIT“ 
Aparaty detektorowe i lampowe 

_ kim zasięgu i czystej, przyjemnej 

Bardzo dogodne 
_ Składy wyrobów: Głębokie—Zamkowa 

| „zanadna 

| SAMODZIAŁY LUDOGE 
wyrabiane przez  wieśniaczki u 
podstawie wiekowej tradycji, ory- 

4 ginalne o wielkiej rozmaitości а į owe ornamentów geo- 

| metrycznych w barwach spokoj. 
| ne ; harmonijne, nadają się zna- 

Oticje do dekoracii mieszkań 
| Współczesnych. Każda tkanina 

|| JeSt oryginalnem dziełem sztuki 
| ludowe, prawie zawsze unikatem. 

| Jedyne żródło nabźcia w spółdzielni 

| BAZAR ZAMKOWA 8. 
|| — — GENY/PRZYSTĘPNE. — —   

 "REBENREKBKASSZOBEGZOROJZEDE 

r Najlepszy, bo kułturalny, modny, tani podarunek 

na góldzdkę „. Radjo-aparat 
w Wilnie, Wileńska 24, tel. 10-38. 

'T.wo Radjotechniczne 

А
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(do 8 lamp) o niezwykle dale- 
audycji, wyróżnione na wysta- 

wach w Polsce, Francji i Włoszech 

warunki Spłaty. 
29, Lida—Suwalska 65, Baranowicze 

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

„iki ii sk EEC НЫ 
  

TAŃCE KARNA w AŁOWEIII 
Black-Bottom, Blues, Charleston 
Tango wyucza w najkrótszym 
czasie P, Borowski ul. Mickie- 

wicza 22 m, 45. 
Kurs rozpoczyna się w ponie- 
działek 2 go stycznia o g. Gel 
wiecz. Opłata 10 zł, za kurs. 

Mazut—3.go stycznia o g. 7 ej w. 
  

  
z 

Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdaf- 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) śaję wzamian marki ropy 
Zachodnej, Kolonjalne i państw poza- 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wioza 42 m, 11 w niedziele i święta 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794       

    
   

  

m MASŁO deserowe kilo 8.60, SER zm. 
" Rakėw w. p. Zdziechowskiego kilo 4.40 
K poleca J. ZWIEDRYNSKI, 
m Wileńska 28, tel. 12—24. 

| 
  

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

ооа жж КО 

byly majster firmy 
AWEŁ BURE. 

Uprasza łaskawą klijentelę 
o zwracanie się tylko pod 
adr: ul. Mickiewicza 4, filja 

zlikwidowana. Poleca zeg.rki najiej- 
szych fabryk i konstrukcji oraz wyko- 
nywa reperacje zegarków i biżuterji 

P 

      

  

      
      
     

W « NALAZEK 
W DZIEDZINIE 
KROJU 

p. n. „PATRON EKSPRESS* 

do krojsnia ubrań damskich, 
dziecięcych i modelowania 

Profesora Kroju Paryskiej Akademji 
L. Lewańskiego. 

© Nauka kroju przy pomocy <PATRON 
EKSPRESS» zajmuje Czasu zaledwie 
kilka dni. Modelowanie — dwa tygodnie. 
Krot się wprost ną materjale, bez ryso- 
wania form, według zdjętej miary na 
wszystkie figury, z zastosowaniem do 
każdej mody. 
W cełu udostępnienia szerszemu ogó: 

łowi korzystania z nowej wynalazku, 
Genersina _ Reprezentacja <PATRON 
EKSPRESS» (Warszawa, Żórawia 15, tel: 
257 48), wysyła instruktorki do wszyst- 
kich miejscowości Polski, gdzie zbierze 
się 5 esób, życzących ucz Ć m: kroju 
przy pomocy «PATRON BKSPRBSS». 

Zapisy na kompleta przyjmuje od 14 
listopada r. b. Centrala na Kresy, Wilno, 
Mickiewicza 1 <PATRON EKSPRESS». 

liustrowany rospekt z rysunkami 
<PATRON BEKSPRESS» wysyła się bez- 
płatnie na żądanie. 

Uwaga! 

lamże gruntowna nauka SzyCiA, 
pierwszorzędnej pracowni ubrań dów 
skich Mistrza i Eksperta Cechu Krawców 
w Wilnie p. J. Kaweckiego. 

Formy bibułkowe ostatniej mody od 25 
groszy wykonywane są na czekaniu   

    

     

   

  przy pomocy <PATRON EKSPRESS». 

opałowy 

telnie i bibljoteki ludowe?=odczyt z 

kowalski z 
dostawą Węgiel .-: 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

M D ę I į Į Jagieloūska 3 m. 6, 
4 tel. 811. 

Kto zbiera MARKI POCZTOWĘ DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy 
100 i więcej sztuk za JE Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794 
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Kieszonkowy 

Kalendarzyk Informator 

na rok 1928. Rocznik IV. C 40 
gr. Zawiera wszelkie adresy 
władz i iastytucji rządowych. pg 
Taryfy epłaty stemplowej, pocz- 

towej. Razkład jazdy i t. d. 
Żadać wszędzie, 

Wyd. Biura Reklamowego 
S. Grabowskiego. 

GG RZ AK M AM PM O RE WIA KA 

kMatdi MŁODZIEŻY: 
Wyszedł z druku świąt, Nr. p. 

4 „MÓJ PRZYJĄCIEL* 
T ZAWIERA: wesołe powieści, /* 
dj podróże i przygody, rozrywki 

umysłowe, piosenkę do nut, 

| artykuł o teatrze amatorskim, 
humor, sport, okoliczność. ilu- 

stracje, i w. inn. ciekawych rzeczy. 

Cena podw. Nr. (11-12) 60 groszy. 

Do nabycia w kioskach, księgarniach, 
T-wie „Ruch* i inn. 

PROSPEKT bogato ilustrowany 
na rok 1928 wysyła na żądanie 

bezpłatnie: 

Red. pisma „Mój Przyjaciel * 

Maeda Bielańska 5./45 

        

  

    

      

  

W wielkim wyborze 
ramy gotowe ! na obstalanek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja „to Jafiska 1.     
    

zecanmisrkz M. Wyszomirski 
były pracownik firmy A. Rydlewski | 

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

po cenach niskich.   

towaniu szeregu osób. Dowiadujemy 
się dodatkowo, że w związku z tem 
aresztowano jeszcze dwie osoby, 

działu «Ośw. pozaszkolna» — wygł. 
dyr. P. M Szk. Stanisław Ciozda. 

1935—20.00: «Nsz Prezydent», 
odczyt z cyklu «Życiorysy mężów 
współczesnych» wygłosi p. Antoni 
Bohdziewicz. 

20 00 —20 25; «О działalacś:i or- 
ganizacji roln czych w Wiskowies, re- 
ferat pióra ks. prałata Wacława Bl- 
siuo, twórcy wzorowej wsi pole 
skiej Wisków—wygłosi p. W. Wit- 
wieki. 

20.30: Transmisja koncertu wiecz. 
z Warszawy. Wykonawcy: Trio Kmita. 
I. Zapolska (śpiew) i prof, ]. Lef"ld 
(akomp.) W programie m, in.: Tdo 
g-moll Smetany, Suk, Dworzak, Mo- 
zart; Tartini, Kreisler, Veedi, 

Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

Ofiary. 
— Zamiast wizyt na święta Noworoczne 

1928 r. na instytucję «Chleb dzieciom» skła: 
dają p wa niżej wymienieni: 

Urzędnicy Dyrekcji Lasów Państwo- 
ch: Marjan H.ppen, Szmidt, Trypuski, 

Kadziuk, Łuczycki, Gryłowski, Z Korybut- 
Daszkiewicz, Buzat, Trzepacz, Kowalski, Cie- 
Ślński, Żabiński, Houwald, Michałowski, 
Nardy, Huszcza, Zjawny, Łobieński, Pliss, 
Mackojć, Stiukow, Bozgdanó*na, Popow, 
Cujmanow, Chyiewska Anna, Łakszo, Bau- 
kus, Flis, Sapowski, Ignatiuk, rązem zł 30,50. 

Urzędnicy Iby Kontroli Państwowej: 
Jan Pietraszewski — Prezes, Zenon Mikul- 
ski, Bronisław Somer, Emil Degentesz, Jan 
Michał Falewicz, Witold Rusiecki, Wiesław 
Cywiński, Jerzy Hłasko, Dominik Kozakie- 
wicz, Aleksander Wasilewski, Witoid Kow- 
macki, Marja Grzęcka. Jan Dobrzański, Karol 
Węcowicz, Jsn Juchnowicz, razem zł. 2600, 

Urzędnicy Dyrekcji Dróg Wodnych: 
OPORY peach. Wiiojd Rutkowski, An- 
toni Downarowicz, Chylicka Sielewicz, Sza- 
franowski, Stobiński, Stanisław  Wisłocki, 
Konstanty Tołwiński, Michalewski, H. Wiłoc: 
ka, Czepowski, Martynowski, Kozłowski 
Ludomir, Wł, Staszkiewicz, Chorosze wski, 
Hryniewicz Władysław, Daukszanka, Czupra- 
towski,  Saczkowski, Stankiewicz, razem 
zł. 35.00. 

— Zemiaat wizyt noworocznych Hr. 
Plater Marjan, Bochwic Stanisław, Świątec- 
ki Kazimierz, Szachno Bohdau, Rychlewicz 
Józef, Bystram Tadeusz, Jamontt Maciej, 
Mohl Wacłatv, Rzewuski Stanisław, Zabiełło 
ja zł. 50 na Wileńskie Tow. Dobroczyn: 
ności. 

— Zamiast powinszowań i wizyt świą- 
tecznych i noworocznych Helena i Zygmunt 
Hryniewiszowie dla najbiedniejszych zł. 10; 

Zofja i Szymon Renigerowie dla 53 
biedniejszych zł. 3, na Macierz Szkolną zł. 3. 

Jan Piłsudski na Ochronkę Im. Józefa 
Piłsudskiego zł. 5. 

Baronostwo  Konstantowie Stadenowie 
na Macierz S:kolną zł. 10. 

M. Gełubiew dla najbiedniejszych zł. 3. 
Stanisłaowstwo  Jeśmanowie dla naj. 

kledniejszych zł 5. 
Jan Krzyżanowski na Wileńskie T-wo 

Dobroczynności zł. 5. 
Antoni Januszewicz na Żłobek Dzieciąte 

ka Jezus zł. 10, 
dia najbiedniejszych Doktor Śzniolis 

Władysław Jacewicz dla nafbiedniejszych 
uczenic gimn. im. Adama Czartoryjskiego 
zł. 5, T-wo Przeciwgruźlicze zł. 5. 

Ludwika i Emanvei Mickiewiczowie dla 
najbiedniejszych zł, 3. 
5 „Žrofesor Zawadzki na Żłobek im. Marji 

Józef Mackiewicz lekarz wet, z rodziną 
dla najbiedalejszych zł 5, 

Prezydjum Konwentu Polonia na Ma- 
cierz Szsolną zł 10. 

Kazimierzostwo Lubońscy na Żłobek im. 
Marji zł, 5. 

„_ Józefostwo Mackiewiczowie na najbied- 
niejszych zł. 5. : 
| Zamiast życzeń noworocznych na Żłobek 
im. Madji Czesław Jankowski 10 zi, Kon- 
stanty Syrewicz 5 zł. 

Odznaka pamiątkowa 10 pułku 
artyl. pol. | 

Zgodnie z regulaminem odznaki pamiąt- 
kowej 10 pułku Kaniowskiego artylerji po- 
lowej, zatwierdzonym przez Pana Ministra 
Spraw Wojskcwych, przysługuje byłym żoł: 
nierzom pułku (oficerom, zakoń cerom i sze- 
regowym) prawo starania się o nadanie za- 
twierdzonego «krzyża pułkowego». 

_ Reflektujący na otrzymanie krzyża win- 
ni się zwrócić Dee do Dowództwa 10 
p. a. p. w Łodzi ul. La „a 10, przesyłając 
m amm 2a oficerskiej zł. 25, 

ego metalu odznaki szeregowych 
(podofic. i szer.) zł. 5. я 

Prawo do Odzuaki posiadają: 
a) wszyscy rzeczywiści dowódcy pułku 

bez względu na czas dowodzenia nim, 
22 T basi As noprzyją. 

w kraju i poza krajem ju 
na Czas służby, me 

c) żołnierze pułku (ofic,, podofic; i sze- 

zł. 5, 

„ reg.) po przesłużeniu 1 roku w służbie czyn- 
nej, lub 5 łat w rezerwie, względnie w sta- 
nie spoczynku: 

Do noszenia krzyża upoważnia odpo- 
wiednia legitymacja. Po ewentualne wyja- 
Śnienia zwraceć się do sekretarza Komisji 
nadawczej, kapitana Leroch-Oriota 10 p. a. p.   

  

Łódź, ul. Św. Jerzego 10. 

-_—— Zbiory tegoroczne. 
Gi6wny urząd siatystyczny podaje 

do wiadomošči, że według Os'atecz- 
nych obliczeń, zbiory głównych zbóż 
w 1927 roku w Polsce przedstawiają 
się następująco: 

Przeciętaa wydajność ha w q (100 
kg.) wynosi: aszenicy 130 żyta 11.5, 
jęczmienia 132, owsa 130. Ogólay 
zbiór wymienionych _ ziemiepłodów 
wynos; nez*n cy 14059.000 kwint., 
żsta 50884,000 К int,  jeczmienia 
16 342.000 kwiat., owsa 33.900.000 
kwnt. Liceby powyższe są mniejsze 
od poprzednich obliczeń tymizašo- 
wych, ponieważ depiero podczas 
młocki można było zorjentować się 
dokładnie, co de wydajności zbóż, a 
jednocześnie uwzględnieno przy obli- 
czeniach zniszczenia, wywołane przez 
powodzie, W porównaniu z rokiem 
poerzednim 1925—1926 zbiór 1926— 
1927 r. stanowi: pszemcy 1152 oroc., 
żyta 113.5 proc., jęczmienia 105:1 pr., 
owsa 1122 proc: W stosuaku do 
przeciętni 5-letniej za okres 1921— 
1922 — 1925 — 1926 t: goroczny zbiór 
Sta'Owi: pszenicy 118.0 proc, żyta 
1085 proc., jęczmienia 1104 proc, 
Owsa 114.1 proc, a w stosuaku do 
przeciętnych przedwojennych zbiorów 
za okres 1909—1913 tegoroczny zbiór 
stanowi: pszenicy 87 9 oroc., żyta 99 6 
proc., jęczmienia 109.8 proc, owsa 
1205 proc. 
MAGZRKAKRZETOPRCE A WACIKI! REKI 

'Z SĄDOW. 
T.jemnica nocy sierpniowej. 

W dniu onegdajszym na ławie 
oskarżonych w Sądzie Aaelacyjnym 
zasiadła Hzsleaa Mieczkowska, oskar: 
żena › © sprzedaw-nia rzeczy kra- 
dzionych. Mieczkowska znana fest 
Sądewi gdyż już dwa razy karana 
była (jak twierdzi jedynie przez nię- 
porózumienie) za paserstwo. 

Na ten raz sprawa powstała z 
przyczyn następujących: W. sierpniu 
r. ub. niejakiś Włodzimierz T:cho- 
mirow zawiadomił Urząd Śledczy, że 
w mocy do mieszkania j'go zakradił 
się, przez wyciętą szybę, złodzieje 
i zabrali mu różne rzeczy i ubranie. 

Na drugi dzień kiedy poszkodo- 
wany przechodził koło Hali spostrzegł 

kobioje spokojnie sprzedającą jego 
palto, o ' 

Zaalarmowany policjant przytrzy- 
mał sprzedającą, jak się okazało zna- 
ną paserkę Mieczkowską, lecz ta zdo* 
łała zmylić czujność i skryć się. Do- 
piero w styczniu rb. ujęto ją i osa« 
dzono pod kluczem. Sąd Okręgowy 
po rozpatrzenmu jej sprawy wynióst 
wyrak skazujący na osiem miesięcy 
więzienia. Palto zwrócono p. Ticho- 
mirowowi, 

Szubienica w Białymstoku. 
Jak wiadomo na mocy nowego rozpo" 

rządzenia, wyroki śmierci Sny oka będą 
obecnie przez powieszenie. W związku z tem 
w wię:ienlu w Białymstoku, wybudowano 
szubienicę. 

W daiu 5 b. m. odbędzie się na niej 
pierwsza egzekucja, na osobie Wł. Staszkie- 
wicza, bandyty skązanego za zamordowanie 
w noc na 27 lutego 1927 r. urzędnika dy- 
R lasów państwowych St. Gadomsklego, 

ejże nocy Staszkiewicz zamordował w 
wagonie Efraima Wajnsztajna, lecz wyrok 
skazujący go w tej sprawie na karę śmierci 
zamieniony został przez p. Prezydenta Rzpli- 
tej na więzienie. 

ZE SWIATA 
Stracony dz eń pracy. 

Pewna niewiasta w Bolszewji, któ: 
ra wyszła zamąż, rozwiodła się już 
po dwuch tygodniach ażeby wyjść 
zamąż za brata swojego byłego męża. 
Po upływie tygednia znowuż starała 
się © rozwód i wyszła zatmąż za trze- 
ciego brata. 

Niejaki obywatel Nikołajew zjawił 
slę w „Zaksie”* (urząd stanu cywilaego) 
ażeby zarejestrować małżeństwo. Je- 
dnocześnie żona zwróciła się do mę- 
ża z żądeniem wynagrodzenia dnia 
pracy, który został stracony przez 
udanie się na ślub. Mąż usiłował 
przekonać żonę, że zdąży z nią się 
re”rachować, lecz żona dom=gała się 
natychmiastowego rozrachunku, tak 
że Nikolajew wyjął z kieszeni 2 r. 50 
k. i wręczył je żonie, żądając od niej 
25 kop. reszty. 

Rozrachowując się w ten sposób 
nowożeńcy zarejestrowali tuż swój 
rozwód. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 grudnia 1837 r. 

Dewizy i waluty: 

Trans. Sprz, 
Dolary 888 8,90 8,886 
Beigja 124,75 12406 12444 
Hojandja 360,50 36140 35960 
Londyn 43,52 4363 4341 

di a 
a 26415 26,98 as 

Szwajcarja 17218 172,15 171,58 
Wiedeń 125,— 125,31 125,69 
Włochy 47,10 41,22 46,98 

Papiery Procentowe 
Dolarėwka 63,60 63,50 — 
poż. dolarowa 83,75 84,— 
kolejowa 102.75 102,25 
5 proc. konwers. 66,50 
konwers, kolejowa 61,50 61,25 
listy i obl: B-ku Gosp. Kraj.92— 33— 
Listy Banku Roln. 93 
Twa Kredyt. Przem. Polsktego 82— 51.50 
R zenia tymczasowe 88,50 — 

8 wół kė Kred. Ziem. subskr. 1924 row | 
dolarach 92. 

Takie same lwowskie w dol. 92. 
8 proc: oblig. T-wa Kred. Ziem. (złote w 

złocie) 92.50 91.50 
8 proc. zastawne ziemskie 83— 82.50 
45 proc. ziemskie 57— —,— R 
4 proc. ziemskie 51,50 
8 proc. warszawskie —— 81,75—81,65 
5 proc. warszaw. 64,75 64,51 
8 proc, łódzkie 76,75 — — 
5 proc. m. Łodzi 77,—
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do której prosimy zwracać się z łask. zamówieniami. 

GUSTAV HEYDE, Drezno: 

się do polowania 
przestrzeni dowol- 
nej do 2.000 ha 
sprzedamy na 

bardzo dogodnych 
warunkach z roz- 
terminowanjem 

Z powažaniem 

0    

  

ordynator Szpiłaja 
Sawicz. 

Choroby skórne i we- 
neryczne kobiece. 

Przyjmuje od 4—6 pp 
Zarzecze 5, m. 

W.Z.P. 
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ejs yrekcją Kapelmistrza p. W, Szczepańskiego. W Komisowo- Handlo- r 
Ė (ai. Ostrobramska 5) choroby skórne 

i weneryczne. х 
Przyjmuje od godz. 10 
do i i od 5—7 

Pewołując się na powyższy okólnik 

firmy GUSTAV - EYDE—Drezno, mamy 
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zaszczyt zawiadomić 

Kijentów, że przyjęliśmy do 

naszych Szan.       W. Pohulanka 2, r 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 

„EKARZE.   
  

  

  

    
  

  

  

  

  
  

  

       

  

   

   
    
     
     

      

   

  

   

  

    

  

    
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

      
  

W: MASSON 

"gm śmierci 
Ws drzwiach spotkali się z 

om stanął na posterunku, 

: stukał emoporaz pierwszy, —Tzekł. 

gdy go inat przed chwllą spotkał się 

> S akanai przez okno plac przed 

m. Stało tem kilka dorożek, a 

przy jednej z nich dwuch robotników 

alało papierosa. 9 

Щ_]Ё]ЬЁЁЁ jest wolna panie! — do- 

re drogę. Jim nie wisdział, 

gdzie idą, lecz posłusznie skierował 

się za mimi. Anglik był bardzo zde- 

nerwowany. Oto wszystkie jego na- 

dzieje i nadzieje Betty, na szybkie 

zlikwidowanie sprawy  Woberskiego, 

zostały zniweczone. | 

Nagle ma ramieniu. swem uczuł 

ciężką dłeń detektywa, zatrzytmał się. 

— Pan pojmuje, panie Frobisher, 

ROZDZIAŁ XX. 

Tajemniczy dom: 

Była to śliczna noc, Na ciemnem 
niebie błyszczały niezliczone gwiazdy. 

Anno i jego tewarzysze szli szyb- 
ko mo przez szereg ciasnych zaułków. 

Serce Jima biło niespokejnie, nad- 
słuchiwał wciąż i. oglądał się, lecz 
dokoła panowała miezmątena cisza 
i spokój. 

— W taką noc, — rzekł, a głos 
jego drżał, mimo usiłowań jego, by 
mówić spokojnie, w taką noc kroki 
rozlegają się głośnem echem, a jednak 

nic nie słyszę. Czyżby to było możlie 
we, by nas nie śledzeno? 

" Skoro mamy doczynienia z całą 

szajką! 
Lecz Aano zaprzeczył. 
— Będą przecież musieli później 

dowodzić swego alibi, — edrzekł 

szeptem. — Muszą mieć alibi na swą 

ebronę. Zresztą nie przypuszczają oni 

uawet, że jesteśmy na ich tropie. 
— Czy pan wie, gdzie teraz je- 

poznał, —uśmiechnął się Anno.—A ja 
sądziłem, że mi się udało ujść pań- 
skiej uwadzel 

Stanęli przed wyzokim murem, о- 
taczałącym ogród i duży dem Duža 
drewniana brama była zamknięta. 

Aano pokazał na dom i rzekł: 
— Niech pan się przyjrzy temu 

domowi, panie Frobisher. M eszkała 
tutaj pani Raviare aż do swego ślubu 
z Simonem Harlow. Ten dom był je- 
go własnością. Po ślubie nie chcieli 
go nikomu odnająć, pragnąc pozosta- 
wić nietkniętą tę świętynię miłości, To 
byli prawdziwi romantycy... Od tego 
cząsu dom ten jest niezamieszkały. 

Dreszcz wstrząsnął ciałem Jima: 
Czyżby tea dom był celem ich tajem- 
niczej wycieczki? 

Nawet w ciemnościach widać było, 
że dom ten uległ w znacznym stop- 
niu zniszczeniu. Brama zdawała się 
być połamaną i spróchniałą. W żad: 
nem oknie nie było światła. 

Jednak musiał ktoś stać lutaj na 
czatach, gdyż nagle cicho zgrzytnęło 

nie panny Apcoff i tę chwilę, kiedy 

opisywała przerażenie, jakie ogarnęła 

ła, podczas gdy czuła nachyleną nad 
sobą czyjąś twarz. Wtedy zdawało 

mu się, że młoda dziewczyna przesa- 

dzała, lecz teraz czuł się tak bardzo 

wzruszony, że rozutmiał uczucia, które 

musiała przeżywać. 
W tej chwili Anno znalazł паге- 

szcie zamek, otw »rzył ukrytą furtką i 

wszyscy trzej weszli do ogrodu, za- 

rośniętego gęstemi krzakami i wyso- 
ką trawą. 

M:uro zamknął starannie furtkę. 

Właśnie zegary wybiły pół de 

dwunastej. * 

Anno szepnął na ucho Jimowi: 
— Jeszcze nie dojechali do roz- 

stajnych dróg. Chodźmy! 
Przemknęli się cichutko poprzez 

gęstą roślinn ŚĆ. Na rogu domu 

ujrzeli drzwi, otwarły się one przed 

mimi równie cichutko, jak furtka. Po 

przestąpieniu progu znaleźli się wśród 

całkowitych ciemności. Jim cofnął się 
mimowoli, lecz drzwi zamkn.ły się 

— To tykanie zegarka,—w nie- 
zamieszkałym domul—szepuął Anno. 

W szepcie tym dźwięczała nutka 
tryumfu. @ 

Nagle smuga światła padła na 
schody oświecając korytarz i d 
jakieś światłe zgasło natychmiast: to 
Anno schował swą latarkę elektrycz 
ną do kieszeni i wszedł na schody, 

Drzwi skrzypnęły cicho. 
Jim stanął, ogarnięty nagłem prze- 

rażeniem, nie mogąc sobie zdać 
sprawy z przyczyny strachu, 

Znów błysnęło światło, Szukano 
czegoś. 

Stali wszyscy w przedpokoju na 
"kamiennej podłodze. 

Aano otworzył następne drzwi i 
zgasił latarkę, Znalezli się w długim 
korytarzu, na którego kińcu zūajdo- 
wało się k'lka okiem, z których pły» 
nęło 'słabe Światło. 

Anno nadsłuchiwał przez chwilę 
pod drzwiami, poczem otworzył ci- 
chutko jedną połowę drzwi. . 

Znów błysła latarka elektryczna i 

  

  

    

  

  

  

    

    

  

  

ścianie, nie 
blo vani2, 

Na ścinaach wisiały obrazy w złą 
ciatych ramach, z sufitu zwieszał się 

  

pasowała do reszty umę- 

Żyranduł a przy oknie stało śliczne 
biu eczke stylowe. 

Jim zdążył zauważyć to wszystko 
w jednej chwili. 

Anno zgasił światło 
mknął drzwi. 

— Motemy ukryć się we wgłę- 
bieniu okna, szepnął Auno, 

Stanęli przy oknach, mogli stąd 
obserwować całe pedwórze, aż do 
wielkiej bramy. 

Czekali. Jimowi zdawało się, że 
wieki całe mijają i dziwił się, iż 
towarzysze (ego mogli stać tak nie- 
ruchomo. Jedynym szmerem, który 
słyszał, był jego własny oddech. 

Za chwilę Aano położył rękę na. 
jego ramieniu, coraz mocniej ją na- 
ciskając. 

Chociaż detektyw stał nieruchomy, 
jak głaz, jednak widocznie denerwo-- 

i znów Za- 

Е z я 1 & i ł: się bardzo.. 
— rzekł Anno spokejsym i stanow- sieśmy,—zapytał nagle Anno, gdy mi- okno nad ich głowami i rozległ się za nimi i Mauro wyjął cicho klucz Jim ze zdumieniem ujrzał piękny po- wa daszwoownai Š £ a : & r gła otwierać... 

czym głosem, a oczy jego blysnęły nęli jeszcze parę nieznajomych ulic. szept: z zamku. kój o dwóch oknach, osłoniętych czer: Otworzyła sią na chwilę i znów га» 

twardo, choć twarz miał bladą, jak 

płótno, — że teraz działam w imieniu 

grawa i sprawiedliwości, proszę się 

wystrzegać, by nam nie przeszkodzić. 

ja zaś dają panu uroczystą obietnicę, 

gg mie aresziują nikogo na zasadzie 

„odejrzeń, dopóki nie będę miał nie- 

zbitych dowodów- 

Jesteśmy w pobliżu domu  Grenelle, 
tylko od przeciwiegłej strony. 

Jim stanął, jak wryty. 
— Ach, więc te naprawdę pau 

przychodził poprzedniej nocy * tutaj, 
potem jakeśmy się rozstali w prefe- 
kturze2—zawe lał. 

— Ahal.. Widzę, że pan mnie 

— Nikoge nie było widać! 
Anno zdawał się nia zwracać U- 

wagi na te słowa |ecz ruszył naprzód. 
Obeszli mur dookoła i zatrzymali się 
od strony grodu. 

Ręka Anno znów spoczęła na ra- 
mieniu Jima, Stali nadstuchująč... 

Jim przypomniał sobie opowiada: 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktcr w z Czesław karwowski 

— Niech pan posłucha, — sze- 
pnął Anno. Widocznie jego bystry 
słuch zdołał uchwycić jakiś dźwięk. 

Za chwilę i Jim również posłyszał 
jakiś szmer, dziwny w tym niezamie- 
szkałym domu. 

Powoli Jim zrozumiał, co to za 
dźwięk: 

wonemi, jedwabnemi firankami. Pekój 
ten zdawał się być zamieszkałym: by- 
ło tam czysto i pięknie. Kwiaty, sta- 
jące w pięknych wazonach rozsiewały 
miłą woń. Na marmurowym blacie 
kominka stał zegar, głośno tykalący. 
Było tu przytulnie i Ślegancko. Jedy- 
nie duża masywna szafa, stojąca przy 

mknęła się znowu, Lecz ktoś przę- 
śliznął się przez nią tak zwinnie i 
szybko, że Jim nie był pewien, czy 
oczy go nie mylą. A jednak cień ja“ 
kiś ukazał się wyraźniej i stanął jak- 
by nadsłuchując. я 
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