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Przed powrotem p. Tarnowskiego. 
Ryskie „Szwodnia* zamieszcza wy- 

wiad z p. Adamem Tarnowskim, któ- 
ry powrócił z Kowna. 

— W Kowni*—oświadczył p. Tar- 
mowski—byłem 5 dni. Litewski pre- 
mjer i minister spraw zagranicznych 
prof. Woldemaras przyjął mnie na 
audjsncji, która trwała 20 minut. Za- 
chowanie min. Weldemarasa cecho- 
wała uprzejmość przyjęta w świecie 
dyplomatycznym. Wręczyłem mu pi- 
semną notę z propozycją rozpoczęcia 
rokowań. Prócz tego konferowałem z 
dyrektorem  depattamentu  minister- 
stwa spraw zsgranicznych p. Zauni- 
sem. Osobiście odaiesłem wrażenie, 
że propozycja polska, w urzędowych 
sferach kowieńskich traktowana jest 
raczej przychylnie. 

W oczekiwania ma odpowiedź 
litewską, mogłem się bliżej zapoznać 
zs stolicą Litwy, w której byłem po- 
raz pierwszy. Zrobiła na mnie bardzo 
dobre wrażenie. Jednego wieczora 
byłem w Operze Narodowej, która 
jest bardo dobra. Nigdzie, wśród вро- 
łeczeństwa litewskiego, nie zauważy- 
łem wrogiego wzglądem Palski nas 
stroju. 

Wczoraj wieczorem otrzymałem 
od uref. Vołdemarasa urzędową od- 
powiedź na notę polską, 

Ze zrozumiałych względów nie 
mogę udzielić narazie informacji szcze- 
gółowych o tekście noty, jak również 
szczegółów rokowań jakie prowadzi- 
łem w Kownie. Mogę jedynie powie- 
dzieć, że mota litewska umożliwia ro- 
kowania i że w obecnej chwili znaj- 
dujemy się na drodze do mawiąza: 
nia debrych stosunków z Litwą. 

Tyle oświadczył p. Tarnowski. Ja” 
ko dyplomata, ważyć musiał każde 

słowo, to też: i ostatniego ustępu 

swego krótkiego wywiadu, tak sobie 

ma wiatr rzucić nie mógł, Nie znając 

zaś dotychczas odpowiedzi litewskiej 
ja extenso, polegać musimy na sło- 

wach p. Tarnowskiego, iż jest ona te- 
go rodzaju, że rokowania umożl.wia. 
Inną rmatomiast jest rzeczą, czy roko- 

wania te wydadzą jaklę. owęce i czy 

przebieg ich będzie pomyślny. Sądząc 
na pierwszy rzut oka ze skrótu od- 

powiedzi na nstę polską, wydaje się, 

że przypuszczenia nasze wyłożone 

w artykule, który traktował © «ryzy« 

kownej kalkulacji p. Voldemarasa», 
zaczynają się sprawdzać. Nota mówi 
o «odszkedowaniach za gwałt 221 

gowskiego». Wprawdzie <adszkodo- 
wania» te podane są bez jednoczes- 
nej i bezpośredniej propozycji ure- 

gulowania „kwestji wileńskiej”, co 
— 81е вато przez się rzuca w oczy 
Wszakżę bardziej pesymistyczne refle- 
ksje narzucają nam kemeniarze  „Lie- 
tuvy* i pół urzędowego „Lietuwida*. 
Nawołują one rząd do kategoryczne- 
go odrzucenia propezycji mawiązania 
komunikacji Kolejowej i pocztowej, 
gdyż sankcjonowałyby ene «grabież 
Wilna», 

Poza znanemi już w tej sprawie 
artykułami, które w prasie polskiej 

były drukowane, zwrósić nalsży uwa- 
gg na ostatni artykuł cLietuvisa»: 

omawiający spław ma Niemnie. Pismo 
uważa, ży uawęt ta Sprawa posiada 

dla Polski jedynie podkład polityczny. 
Nawet w tej, tak dla Litwy  palącej 
kwestji, nie waha się prasa kowień- 
ska przeciwdziałać wyraźcym inter 
som obydwuch państw. „Lietuvis“ 
pisze w tej sprawie: 

„Czysto technicznej sprawie tran- 
zytu, Polacy zawsze nadawali zabar- 
wienie polityczne. Dlatego też ule 
można było dojść do porozumienia. 
Tymczaszm egzystencja potu Ktaj- 
pedzkiego wymagała rozstrzygnięcia 
kwestji tranzytu, bez względu ma wy” 
siłki komisarza okupacyjnego wcią. 
guięcia Nemsa i portu Kłajpedzkie- 
go w sferę interesów Polski. 

Po odzyskaniu Kłajpedy, Sejm: 
polski na propozycję posła Dąb. 
skiego, przyjął rezolucję: „Energcz- 
nie domagać Się respektowania  Inie- 
regsów Palski w Kłajpedzie, gdyż wa- 
Tunki w Gdańsku nie zadawalają 
Pelski* Tendencja tej rezolucji wy: 
Taźnie zarysowała się w Konferencji 
Mmbasadorów i niema wątpliweści, 

"Pa swoje imperjalistyczae dążenia 
dętska wmėwila konfarencji ambasa- 
GTÓw, która usiłowała wciągnąć w 

orbitą węływów Polski Niemen i 
Klaipedos, 

Mimo wszystko powtarzamy raz 
jeszcze, ją gądzić © rezuliatach pod- 
róży p. Tarnowskiego możemy о- 
piero pa ogłoszeniu. całkowitego 

  

Memorandum Moskwy dla Kona. 
BERLIN 181, PAT. Beriner Tagebiatt donosi z Kowna, że 

poseł sowiecki w Kowne Arosjew, który «zywany b? do Mo- 
skwy, powrócił dziś do Kowna i wręczył prem,erowi Woldemara- 
sowi memorandum odnoszącę się do przysziych rokowań litew- 
sko-poiskich. Pozeatem dzienńik donosi, że komintern ogłosił ode- 
zwę przeciwko prześladowaniu komunstów na Litwie wzywając 
do prowadzenia nadal walki która obaliłaby rząd Woldemarasa. 

KOWNO, 181. PAT. Litewska Agencja telegraficzna donosi: 
Dnia 17 st,cznia prezes ministrów i minister spraw zagranicznych 
Wo demar:s przyjął posła ZSSR Arosiewa, który właśnie powrócił 
z Moskwy do Kowna oraz posła niemieckiego, 

Litwa w zamęcie obcych wpływów. 
Wywiąd Action Frangaise z min. Zaleskim. 

PARYŻ 18. PAT. Kończąc rozpoczątą ankietę © Polsce, Action 
Ргапс 18е drukuje wywiad swego korespondenta z min. Zaleskim, poświę- 
cony omawianiu stosunków połsko-litewskich i znaczeniu decyzji geńew- 
skiej. Zapytany, czy postawienie poza nawiasem kwestji Wileńskiej nie 
oznacza postawienie tej ostatniej na nowo na porządku dziennym, mini 
ster oświadczył z uśmiechem, że Rada Ligi nie masaże zabronić rządowi 
litewskiemu mieć w stesunku do Wilna jaką chce opinię, lecz opinii tej, 
jak wiadomo, nie podzielają ani konterencja ambasadorów, ani Liga Na- 
rodów ani maturalnie Polska, Wreszcie nie znalazł sią W łonie Rady ani 
żaden członek, któryby życzył sobie podobnej treści decyzji. 

Korespondent Acton Frargaise Le Boucher zauwazył wówczas, że 
historja Polski i Litwy i ich wspólność interesów gospodarczych, słowem 
wszystko przemawia za zbliżeniem między Obu narodami. Obecne: więc 
napięcie należy przypisać obcym wpływem. 

Min. Zaleski potwierdziwszy to przypuszczenie przedstawił krótki za- 
rys stosunków Polski z .Litwą poczynając od 1863 r. gdy Rosja starała 
sięrozwinąć partykularyzm litewski a kończąc na wojnie Światowej, gdy 
Litwa utonęła w zamęcie wpływów  niemiecko-sowieckich, które skłoniły 
ją dó zajęcia wobec bratniego narodu polskiego  wrogirgo stanowiska. 
Obecne zadanie polega na wyprowadzeniu Litwy z zamętu tych wpływów. 
Niemożliwem jest, aby nis zrozum ała ona nareszcie, ŻE oczy jej powiany 
zwrócić się ku Polsce, gdyż nikt ba.dziej od Poiski nie jest zaintereso- 
wany w utrzymaniu jej niepodległości. 

_ Ustąpienie gen. Żukowskiego w Kownie 
Z Kowna donoszą: Prawdziwą sensację wywełała wiadomość, że u- 

stąpił naczelny wódz armji litewskiej, gen. Żukauskas, który dowodził are 
mją w wojnie przeciwkeę Polsce i przez dłuższy czas pozostawił na tem 

stanowisku, uważany powszechnie jako jeden z największych autorytetów 
wojskowych na Litwie. Prawdziwe przyczyny ustąpienia gen. Żukauskasa 
(czyli jak się kiedyś nazywał: Żukowskiego) mie są jeszcze znane. Urzę: 
dewy komunikat ogłoszony w tej sprawie głesi, że gen. Żukauskas ustą- 

pił na/ własne żądanie. 

Rozprawy nad ustrojem Rzeszy Niemieckiej, 
BERLIN, 18,1 PAT. Narady przedstawicieli krajów. niemieckich z rzą- 

dem Rzeszy trwają w dalszym ciągu. Jak donoszą dzienniki berlińskie, 
w czasie dyskusji wczorajszej w kwestjach konstytucyjnych przedstawiciel 
Bawarji premier Held oświadczył, ze Bawarja nigdy się nie zgodzi na 
włączenie jej do systemu jednolitego państwa niemieckiego. Przeciwko a: 
świadczeniu premiera bawarskiego wystąpił premjer pruski Braun, który 
oświadczył, że takie zastrzeganie się na wieczne czasy przeciwko koniecz- 
ności historycznej jest dowodem słabege wyrobienia historycznego. Prem- 
jer pruski oświadczył w dalszym ciągu swcgo przemowlenia, że istotnie 
jeżeli ktoś spodziewał sią po ebecnej kenferencji jakichś realnych decyzyj 
te musiał się rozczarować. Jednakże — zdaniem rządu pruskiego obecna 
korferencja jest poważnym krokiem naprzód przy rozwiązywaniu szeregu, 
konstytucyjnych kwestji niemieckich Według powszechnego w Niemczech 
przekonania, dalsze utrzymanie obžcnego stanu rzeczy jest zupełnie 
niemo tliwe. 

Nota Małej Ententy do Ligi Narodów 
PARYŻ 18. I, PAT. Petit Parisien denosj, iż Mała Ententa przesłała 

de Ligi Narodów opracowaną przez Bznesza notę w sprawie wykrytego 
na St. Gothard przemycania broni. Nota utrzymana w tonie nadćł' umiar- 
kowanym zwraca uwagę Ridy Ligi na wykrycie materjału wojennego prze- 
syłanego na stację węgierską z fałszywą deklaracją zawartości transportu, 
podkreśla niepokojący charakter tego incydentu i przypomina, że madzór 
mad zbrojeniami węgierskiemi należy do Rady od chwili gdy konferencja 
mbasaderów zniosia kontrolg wojskową. 

Protest emigrantów rosyjskich w Paryżu. 
PARYŻ 18 I PAT. Handlowo-przemysłowe zrzeszenie emigrantów rosyjskich w 

Paryżu wystosowało do prezesa rady ministrów podanie, w którem protestuje przeciw 
ko ewentualnej ugodzie pomiędzy rządem francuskim a sowietami w sprawie udzielenia 
tym ostatnim kredytów z zabezpieczeniem me znacjonalizowanych zakładach przemysło- 
wych w Rosji. Ugoda taka mogłaby dojść do skutku w wyniku mających s'ę rozpocząć 
na nowo w następstwie objęcia urzędowania przez rowego ambasadora sowieckiego w 
Paryżu Dowgalewskiego periraktacyj w sprawie długów rosyjskich. W podąnin swem 
wzmiankowane zrzesze:ie cświadcza, iż żaden prawowity rząd, który powstanie w Rosji 
po upadku bojszewizmu nie uzna prawomocności zarządzeń dotyczących skoniiskowanej 
przez cowiety włąsności prywatnej: 

Proces o splądrowanie syragog! w Jassach, 
BUKARESZT 18 I PAT. Erzed trybunałem w Jassach rozpoczął się dziś 

proces przeciwko 6 u studentom oskarżonym © udział w plądrowanin synagogi 
w Jassach. Budynek sądowy otoczony został silnemi kordonami wojska, a na 
uiicach patrolują oddziały kawalerji, zeszłej bowiem nocy studenci, którzy 
przybyli z Bukaresztu do Jass w zwiąrku z procesem urządzili na ulicach mia- 
sta auty-żydowskie man featącje, podczay których policja aresztowała 6:u mani- 
festujących. Oskarżonych studentów broni prof. Cuza i 5-0 innych adwokatów 
antysemitów: : : 

Aresztowanie w Mińsku 27,130 esób 
Pod zarzutem uprawiania nielegalnego wyrobu „samogonki“ 

Mińska Zwiezda” podaje zastraszające cyfry 0 rosnących 
wciąż nie'ega'nych fabrykach wódki t zw samogonki na Ва- 

łorusi Sgwieckiej Podczas gdy w 1925 zarejestrowano 2232 

aparatów do pędzenia nielega!nie wódki, w r 1927 zarejestro” 

wano podobnych aparatów już z górą 7000. Ww! ciągu tego 
całego czasu aresztowano pod zarzutem uprawiania tajnego 
Wyrobu napit: ów alkoholowych 27.430 :osób « Mimo wszakże: 

najsurowszych środków płaga ta wciąż wzrasta Jednocześnie z 

tem z roku na rok mnożą się wypadki przestępstw. 

IEPREZOE ECT AOZEWATERTWEPEY SEKE DTS, SIS T RITA DA 

tekstu odpowiedzi litewskiej. W da- ciadlšnia nastrojow litewskich. Lata 

nym bowiem wypadku odgłosy prasy wściekłej antypolskiej propagandy 

kowieńskiej uważać możemy jedy- zmieniły prasę kowieńską pod nie- 
nie za przyczynek do wyciągania którym wzgłądem, w przeciwpolską 

wniosków, nigdy zaś traktować je bibułę agitacyjną. Tak, że dziś trudno 

jako definitywne decyzje rządu Ko- jej z tego stanowiska ustąpić об- 

wieńskiego czy, tembardziej, oóźwier- razu. m. 

- Oświadczam: chociaż prawo kościelne tego 

| trzebę jedności, potrzekę powołania do sej- 

List pasterski. 
Ks. dr. Przeździecki, biskup Podlasia, był obecnie w Watykanie” 

gdzie miał audjencję u Jego Świątobliwości Papieża Piusa XI. Po powro- 
cie z wiecznego miasta ogłosił list niniejszy który w skróceniu podajemy: 

A «Pytacie, co Czynić, jeżeli katolicy nie 

zjednoczą się i będzie kilka list? Odpowia- 
dam, Kościół nie narzuca katolikom poglą: 

nie zabrania, biorąc jednak pod uwagę, że dów politycznych i społecznych. Każdy mo- 
za mało jest nas kapłanów w djecezji pod. Że głosować według własnego przekonania. 
laskiej, żaden z kapłanów nie będzie mógą Katolik nietylko z imienia, lecz naprawdę, z 
przyjąć na siebie obowiązku w pracy w ŻYCIA, nie będzie nigdy głosował na listę 
sejmie, czy senacie: Korzystajcie jednak z na której urnieszczone jest nazwisko wroga 
każdej okazji. porą świątynią, aby iłoma- religi i Kościoła, a czem powinniście mó- 
czyć obowiązek głosowania w dniu wybo- wić swym parafjanom, Czyńcie to jednak z 
rów do sejmu i senatu, aby tłomaczyć pa- całą miłością, bez cienia nienawiści. 

sPyfacie, której partji połitycznej dać 
pierwszeństwo? Odpawiadam. jeszcze raz, że 

Kościół nie narzuca pogłądów politycznych 
i społecznych i dodaję, że nie jest się kato- 

likiem przez przynaleźność do jakiejś partji, 
lub do stronnictwa politycznego, lecz przez 
przynależność ;do Kościoła katolickiego i przez 
życie według nauki Chrystusa Pana, tak 
samo nie jest się patrjotą przez przynależ: 
ność do jakiejś partji, lub stronnictwa poli 
tyczuego, tecz przez umiłowanie całej Polski 
i pracę dla niej, Żadna partja i stronnictwo 
polityczne nie mają przywileju na katoli- 
cyzm lub patrjotyzm. Patrzcie na czyny, a 
nie na słową.. Dążcie do tego, aby zapomnia- 
по u mas O partyjnych sporach i miano 
przed oczyma całą Polskę. Ci najbardziej za- 
sługują na poparcie, którzy najmniej myślą 
o sobie, a najbardziej pamiętają o | Maice- 
Ojczyźnie». || у 

szym pozostało najświętszem, jego 
sumieniem, jego uczuciem, jego sen- 
tymentem katolickim. 

Niedawne głośno mówieno, że 
b. marsz, Sejmu p. Maciej Rataj jest 
masonem. Dziś zdobi on pierwsze 
„miejsce listy chadecko-piastowej, która 
się nazywa: Polskim Błokiem kato- 
liekim, i brak szacunku do katolicyz- 
mu posuwa tak. daleko, że uważa 
go za instrument do walki wybor- 
czej z innym blekiem, który także 
„katolickiego* miano _ sobie przy: 

właszczył. 4 
My Wilnianie wiemy, eo to jest, 

gdy Książe Keściuła miesza się do 
polityki, de waśni partyjnych, Mie- 
liśmy tu na stolicy biskupiej dostoj- 
nego księdza, zacnego . Człowieka, 
prawdziwego chrześcijanina 4 p 
biskupa Matulewicza. Ale ks. biskup 
Matulewicz uprawiał politykę. Temu 
nikt nie zaprzeczy,—jak również te- 
mu, że był to błąd z jego strony. 
Jakież miało to skutki? Pisma 
szczerze katolickie występowały prze= 

ciw Biskupowi swojej djecezji, uchwa- 
Тапо па wiecach, na zebraniach, nas 
wet na zjazdach ziemian  rezolucje 

przeciw osobie jese skierowane: Dziś, 
gdy śmierć zabrała ka. biskupa Ma- 
tulewicza z tego świata, wiemy, że 
jego najbliżsi nadzielę małą, że wie 

kość serca i przedziwna pobożneść 
ks. biskupa Matulewicza nie zaginie 
w pamięci Kościoła katolickiego. 

1 dlatego wspomnienia tych chwil 
są dla nas katolików diecezji wileń: 

skiej niesłychanie bolesne, przykre, — 
tak, że je się . przypominać na- 
wst nie chce. Wierzymy, że 
ajgdy fuż żaden jego następca w 

katedrze wileńskiej nie znajdzie ku 

sobie obróconej tyle niechęci przez 

polityczne względy wywołanej, Ks. 
Arcybiskup  Jałbrzykowski — ksiądz 

Polak był następcą księdza-Litwina. 
Jego pierwszym gestem było odwiedze- 

nie kościoła litewskiego i wygłoszo- 
ne kazanie litewskie. Był (o pierwszy 

krok na drodze, którą później odważ- 

nis szędł ks. Arcybiskup Jałbrzykow- 
ski. Wycofał książy z polityki i tyle 
razy potem dowiódł, że sam się 

do palityki nić miesza i chce aby 

Kościół stał ponad polityką: 

<Pytcie, czy kapłani z naszej djecezji 
będą mogli kandydować do sejmu i senatu? 

mu i senatu ludzi nieskazitelnych, obezna- 
nych z potrzebami państwa, o uczciwych 
przekonaniach, katolików nietylko z imienia, 
o szerokiem sercu, obejmującem wszystkich 
obywateil kraju, miłujących państwo ponad 
partje polityczne, nie szerzących waśni: Ka: 
żdemu, kto do was się zwrócio radę w spra 
wie wyborów, chętnie,.z całą szczerością jej 
udzielajcie, lecz z radami nie narzucaj. 
cie się. 

«Pyżacie, czy list Waaterski, jak to za: 
czynają głosić skierowany jest przeciwko 

obecnemu rządowi? Najkategoryczniej ©- 

świadczam iż nie jest skierowany przeciwko 

obecnemu rządowi i polecam, abyście to 
wszystkim mówili, oraz i to, że biskupi na* 
wołują katolików do zjednoczenia się i jedy. 
nie w cełąch, w liście wskazanych: 

Piękne, prawdziwie katolickie sło- 
wa ks. biskupa Podlasia oświetlone 

są specjalnym blaskiem ze względu, 

że пар!ане są bezpośrednie po pod- 
róży autora do Rzymu i po audjencji 
u Papieża: Papież Pius XI, który: Pol- 

gkę zta doskonale. i z największem 
zainiereęsowaniem śledzi bieg naszego 
życia, — fak to niejednokrotnie stwier- 
dzają tzłonkowie naszej Ambasady 

przy Watykanie, Papież Pius X! mie 

doskonale ca sią w Polsce dzieje, 

pamiętamy przecież jak w r. 1922 га> 
bronił XX Biskugóm przyjmować 
mandaty do Senatu, co dało począ: 

tek tak słusznemu, rozumnemu i tak 
katelickitmu odsunięciu się kleru ka- 

toliekiege od udziała w wyborach, 

ed wieców, agitacji i walki wybor: 
czej. 

jak wiemy, właśnie wileński do- 
stojny masz arcypasterz ks. Jalbrzy- 

kowski, pierwszy wśród biskupów 
Polski, wzbronił księżom kandydowa* 

nia do Ssjmu. Wracając jeszcze do 

ostby ks, biskupa Przeździcckiego 
muslmy zwrócić uwagę, że może on 

występować w roli komentatora listu 
pasterskiego, ponieważ był tego listu 
współautorem. 

Słowa wypowiedziane przez  Bis- 
kupa Podlaskiego tembardziej trafia- 
ją do przekonania i do serca, ponie- 
waż pewtiarzają one tylko ts pojęcia 

o Kościele katolickiem, jakie w każdym 

mieszczą sią katechizmie. Kościół 
stoi ponad partjami, Kościół nie u- 

częstniczy w walkach pariyjnych i 
wsgóle w sgaorach o władzę świece 
ką. Królestwo moje nie jest z tego 

świata. 

Ub.lewamy nad tem, że w życiu 

polskiem obecnem wyrabiają się аК- 

by dwie nauki ce to jest katolicyzm. 

Jedna nauka opiera się ma katechiz- 
mie, druga na wiecach i odezwach 
endeckich, Jedna, ia katechizmęwa 
nauka uczy, że w Kościele katolickim 
wszyscy Sebie są braćmi, i że koś- 
ciół katolicki zna katolików Polaków, 

Francuzów, Auglików, Niemców, że 

katolicyzm jest tem co łączy, a nie tem 

cg dzieli — druga to jest endecka 
jaterpretacja, którą pozwolimy sobie 

nazwać aaty-katechizmową, utrzymuje, 
28 dobrym katolikiem może być tyl- 

ko ten, kio głosuje na listę przez En- Toteż wierzymy, że w jego djece- 

deków zorganizowaną, a wyjątkowo,bQ „jį demagodzy, którzyby chcieli wy- 

np. w województwie Nowegtódzkiem korzygtywźć hasła katolickie Ф@ ce- 
ten kis' głosuje na listę Piasta z Cha- jg, wyborczych usłyszą przestrogę» 

decją. Jak widzimy wyborcze komi- żę go walki wyborczej rzęczy i 
tety endeckie tak dalece przywłaszczają pezuć świętych wprowadzać sią nie 
sobie rolę kierownika sumień i uczuć godzi, Cat, 

katolickich;-że chcą poprostu udzie- p i r 

lać dyspensy od głosowania na ich Czjczerin jedzie do Tokio. 
listę, zależnie od warunków gtogra- BERLIN; 181. PAT. Bi 

ficznych, Byłoby to śmieszne, gdyby donosi za. agencją Kid ii 
nie była tragicznie-smułią ta błaze- Tokio, že oczekiwane tam jest przy- 
nada endęcka, szaułażująca i obraca- bycje Cziczerina lub Karachana. By- 
jaca dowoli według swsich widoków łoby to odwzajemnienie się za wizytę 
wyborczych tem, ce w marodzie na: w Moskwie wice-hrabiego Goto. 

m 

== 18. i. 28. == 
Dyr. Emil Landsberg na czele 

koleji. 

WARSZAWA. (el. wł. Słowa) 
W związku ze sprawą usamodzielnie- 
mia kolei, które ma nastąpić od 1-g0 
kwietnia, obiega pogłoska, iż na cze- 
łe tego przedsiębiorstwa ma stanać 
Emil Landsberg b. prezes Dyrekcji 
Wileńskiej, 

Sprawa podwyżki płac urzę- 
dniczych. 

WARSZAWA, (tel. wł. Słowa) 
Jak się dowiadujercy, sprawa pod- 
wyższenia poborów urzędniczych ma 
być podobne załatwiona w ten spo- 

sób, że w nowym roku budżetowym 

t. į. od 1-go kwietnia nastągi zasa- 

dnicza podwyżka uposażenia o 25 
proc. zasadnicznych pęborów, wli- 

czając w to uskutecznioną już 10 
prec. podwyżkę. 

Do dnia l-go kwietnia sprawa 
podwyżki załatwiona ma być SR 

  

jednorazowej zapomogi nadzwyczaj 
nej. Jak się dowiadujemy z innej 
streny, rząd nie powziął jeszćze w tej 

sprawie ostatecznej decyzji a w każ- 
dym razie Sprawa tą trzymana jest w 
ścisłej tajemnicy. 

iadomości © sprawie załatwienia 
podwyżki pochodzą ze strony sier 
urzędowych. 

Rokowania polsko-niemieckie. 

BERLIN, 18 I, PAT. Dzutsche 
Aligemeine Zeitung znów wspomina 
a nowych rzekomych trudnościach w 
pelsko: niemieckich rokowaniach han- 
dlowych. Zbliżona dę min, Strese- 
m:nna Tagliche Rundschau podaje 
pół-urzędowe zaprzeczenie tej. infor- 
macji podkreślając, że w miarodaj-. 
nych; kołach niemieckich nic nie jest 
wiadome o jakichś nowych  trudno- 
ściach, Komunikat ten kończy się o- 
świadczeniem, że jeżeli rząd polski 
zdecydowałby się na waloryzację ceł, 
te Niemcy musiałyby żądać w zwią- 
zku z tem poważniejszych zniżek. 

Obrady prezesów Urzędów 
Ziemskich. 

WARSZAWA, Pat: Trzeci dzień 
obrad zjazdu prezesów Okręgowych 
Urzędów Ziemskich poświęceny zo- 
stał pracom poszczególnych sekcyį 
zjazde=ych, Na posiedzeniu sekcji 
ogólnej powołana została do życia 
specjalna komisja organizacji pracy i 
biurowości. Po południu ebradowała 
sekcja I b. zaboru rosyjskiego (ceQ* 
traino-wschodnia) w sprawie zniesie 
nia służebności oraz podsekcja wscho- 
daia w Sprawie remanentu ziemi 
państwowe; II — b. zabsru pruskie- 
go (zachodnia) w sprawie wykazu 
imiennego na r. 1928, rent i przewła- 
szczeń; ll] b. zaboru austrjackiego 
(południowa) w sprawie rozwoju akcji 
nadziałowej oraz erganizacji Oxręgo- - 
wych Urzędów Ziemskich. Obrady 
zakończyły się wieczorem. 

Nieprawdziwa pogłoska o ska. 
sowaniu Sądu Okręgowego w 

Grodnie. 
WARSZAWA, Pat: Wobec obis- 

gających pogłosek o projektowane 
rzekomo zwinięciu sądu okręgowego 
w Grosnie, M-stwo Sprawiedliwości 
komunikuje, że tego rodzaju projekt 
w M-stwie rozważany nie był i że 
wszelkie pogłoski w tym kierunku są 
pozbawione podstaw. 

Bilans handlowy w Grudniu 

WARSZAWA, Pat, Według tymi 
czasowych obliczeń Głównego Urzę: 
du Statystycznego, bilans handlowy 
z grudnia 1027 r. przedstawia się 
jak następuje: Przywiezieno ogółem 
413,847 ton wartości 275,896,000 zł. 
wywieziona zaś 1,663684 ton war- 
tości 215,433,000 zł. W przeliczeniu 
na franki złote wartość przywozu wy* 
nosi 160658,000 franków złotych— 
wartość wywozu 123,478,000 franków 
złotych. Saldo bierne bilansu bandlo- 
wege wynosi zatem 60463 000 zł, 
czyli 35,180 000 franków złotych. W 
porównaniu z poprzednim miesiącem, 
wartość przywceżu zwiększyła sią e 
5,077000 franków złotych, wartość 
wywozu zmniejszyła się © 7,986,000 
franków złotych. 

DOKTORZY 

Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz 
lokują położnice i chore z cierpieniami 

kobiecemi w Zakładzie Położniczym 
211—3 ul. W. Pohułanka Nr 31. 

 



Na szachodnicų Gyborcze). 
Rozbicie się stronnictwa Chrześcijańsko- 

Narodowego. 

WARSZAWA, 18 |. (Żel. wł. Słowa) Jak się okazuje, złamanie przez 

prezydjum stronnictwa Chrześcijańske-Naródowego solidarności z kensęr- 
watystami i połączenie sią z endecją nie odpowiada przekonaniem 
większości członków tego strennictwa. Ujawnia to oświadezenie podpisane 

przez najwybitniejszych członków tago stronnictwa. 

W związku ze złożonem w dniu 16 go b.m. na Wydziale Wykonaw- 
czym Komitetu Zachowawczego przez prof. Adama Żółtowskiego, prezesa 
Zarządu Stronuictwa Chrześcijańsko: Narodowego oświadczeniem o uchwale 
prezydjum Ch.N. zakazującej członkom stronnictwa Ch.N. kandydowania z 
listy  Bzzpartyjaego Bloku Współpracy z Rządem oświadczamy co 
następuje: 

Prezydjum Stronnictwa Chrześcijańskc-Narodowego jest organem wy- 
konawczym Zarządu Rady Naczelnej i nie jest uprawnione do samewolne- 

go przesądzania o taktyce stronnictwa a w szczególności jego stosunku do 

rządu. Na podstawie uchwały ostatniego Zarządu w sprawie polityki wy* 
borczej w czasie między posiedzeniami Zarządu zlecone zostało delegacji 

Ch.N. do Komitetu Zachowawczego, że winna nie porozumiewać utię z 
Prezydjum. W razie jakichkolwiek nieporozumień między Prezydjum a 
delegacją rozstrzygnięcie należy do Zarządu Głównego Ch.N. 

Zarząd ChN, był zwołany na 17 b. m. i byłby powziął decyzję co 

do taktyki stronnictwa i jedynie w ręce Zarządu przedstawiciele w komi: 

tecie Zachowawczym mieli składać swoje mandaty. Tymczasem Prezydjum 
Ch.N. w niepełnym składzie powzięło i opublikowała decyzję skierowaną 
przeciwko listom rządowym, a jednocześnie natychmiast zreferowało sprawę 

Zarządowi i odłożyło niespedziewanie posiedzenie Zarządu do 21 b.m. 

Niesolidaryzując się z postępowaniem Prezydjum, a uważając, że uni- 

kać należy nieporozumień i błędnych komentarzy oświadczamy, że deklara- 

cja prezydjum w niczem nas nie wiąże i nie obowiązuje, a to tembardziel 
że ostatecznie Skład list kandydatów Bzzpartyjnego Bleku Współpracy z 

Rządem nie jest wiadomy. 
Jan Stecki (vce-prezes Rady Naczelnej Orę. Ziemiańsk.) 

Zygmunt Leszczyński vice-prezes Rady Naczelnej Ch. М., Marfan 

Radziński vice-prezes Zarządu Ch, N. i członek Komitetu Zachowawcze- 

go, Wacław Szujski członek Zarządu Ch. N. i członek Komitetu Zacho- 

wawczego, Leon Łubieński b. senator i człoaek Rady Naczelnej Ch. N., 

Fortunat Zdziechowski członek Rady Naczelaej Ch. М, Kazimierz Gro- 

bicki członek Zarządu Ch. N. i zastępca członka Komitetu Zachowawcze- 

go, Stanisław Komorowski prezes Oddziału Krakowskiego Ch. N. i czlo- 

mek Zarządu Główaego Ch. N., Alfred Morstin zastępca członka Zarządu 
Ch. N. Adam Piasecki członek Zarządu Ch. N. i sekretarz generalay Ko- 

mitetu Zachowawczego. 

Podział mandatów w bioku mniejszości. 

„WARSZAWA 18. (żel. wł. Słowa) 
Dziś doszło do formalnego zawarcia 
bloku moiejszości narodowych wo: 
bec ostateczaego uzgodnienia składu 
personalnego listy państwowej. U<raiń- 
cy otrzymują 50 proc. miejsc, resztą 
zaś dzielą się Żydzi, Niemcy i Biało* 
rusini. Litwini i Rosjanie nie biorą 
udziału w bloku. Ważne jest, że 
Ukraińcy są reprezentowani w bloku 

przez Uado ze Lwowa j grupy idące 
pod kierunkiem Pawła Wasyńczuka z 
Sielsojuzu na czele. 

Małopolska lista Uado nie zawie- 
ra kaudydatow žydowskich,/natomiast 
w powiecie iwowskim mają uzyskać 
mandat Niemcy. W niedzielę nadcho- 
dzącą ma sią ukazać odezwa bloku 
podpisana przez przywódców. 

Niepowodzenia Endecji: 

Wobec depeszy j. E. kardynała 
Hlonda, zakazującej księżom dzielni- 

cy wlelkopolskiej kandydowania do 
S:jmu, poznsūski Komitet Wyborczy 
Katolicko-Narodowy (osamotniona Ea- 

decja) wysłał do kardynała do Rzymu 
telegraficzną prośbę o zgsdę na kil- 
ka wyjątków. 

We wtorek nadeszła odpowiedź 
odmowna. 

B. Prezydent p. St. Wojciechowski nie będzie kandydował 
z listy Endecji, 

W kołach politycznych zapewnia- 
no 12 przedstawiciełs Komitetu Kato- 
licke-Narodowego zwracali się do b. 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Woj- 
ciechowskiego z zapytaniem, czy zgo- 

dzi się na umieszczenie swego naz- 
wiska na liście tego bloku („Kanar- 
ka*). Prof. Wojciechowski katego- 
rycznie odmówił. 

Dachowni prawosławni 
Dnia 17 b.m. w Mołodecznie ed- 

był się powiatowy zjazd duchownych 
prawosławnych. Na zjeździe postano- 

Rozłam w zw. zawod. 
W. zawodswych związkach kolejo: 

wych nastąpił rozłam i część nie odda 
swych głosów na listą P.P.S, która 

    

1 OIECINEGO MIASTA, 
śp” aeg gp 

— Korespondencja Słowa — 

Rzym, 10:go stycznia. 

Przyjechał dziś do Rzymu król 
Afganistanu, Szpalery bajecznie kolo- 
rowych włoskich wojsk, orkiestra na 
stacji, szwadron henorewy, wieńce, 
sztandary, wstrzymany ruch—głowem 
radość na ulicach, Mimo, że Rzym 
bardze już do królów „przywykłszy”, 
Od czasów, gdy jedni królowie za 
wozami tryumfujących konsalów i 
imperatorów chodzili, a iuni przyjeź: 
dżali tu siać złoto, by w swoich od- 
ległych krajach poparcie rzymskich 
prokonsulów uzyskać — wciąż ptłao 
królów w Rzymie. A ulica się cieszy 
— bo od tysięcy lat cieszyć się przy- 

kła, i niewybredna jest co do ro- 
dzaju owych „circenses” — których 
jednak wymaga. Ulica —bo nie ga- 
wiedź; gawiedzi w Rzymie niema. 
Jest lud, il popolo, ten sam, którego 
imię było na sztandarach legjonów: 

S:natus Populusque Romanus. Ga- 
wiedź—to cudzoziemcy, forestieri; jest 
jch tu zawsze niemało, a często wie- 
le mają dolarów; nie przeszkadza to 
jednak, że każdy włoski lazaron, choć 
licy gotów wyłudzać, na wszystkich 
cudzoziemców z iście wielkopańską 
uprzejmością spogląda w głębi duszy 
z wyżyn swego, wielotysiącietniego do- 
stojeństwa kwiryty i obywatela, 

* 

Kiedy o egzotycznych królach mio- 

popierają listę p. Pawiukiewicza. 
wiono popierać Białoruską Radę z p. 
Pawlukiewiczem na czele (Ł) 

kolejarzy. 
dotychczas posiadała tam uajwiększe 
wpływy: 

wa, chęć powstaje o najbardziej egzo- 
tycznem jakie na Świecie istnieje, mu- 
zeum napisać. Temu _ kilka tygodni 
zaledwie je otwarto. Powstało ono z 
wystawy m/syjnej. Umieszczono je w 
pał.cu Laterańskim, tuż obok Bazyliki 
Zbawiciela, „matki Kościołów miasta 
i świata”. Sam pałac, dotąd zwykle 
zamknięty, przedstawia klasyczny typ 
rzymskiego pałacu z XVI wieku. Sy- 
kstus V po pożarze go wystawił w 
1589 r. Kwadratewe podwórze, z 
krużgankami na dole, z zamkniętą 
galerją mad niemi, na piątrze; wzdłuż 
ścian zewnętrznych dokoła, na obu 
piętrach, szereg. sal. Dalne kružgan- 
ki zachowały piękne freski, gdzie w 
różnych alegorjach wciąż powraca 
herbowy łew Sykstusa М, 

Dół zajmują starożytne rzeźby 
pogańskiego świata. Wspaniałe po- 
sągi Cszarów, Druzusa, Garmanika, 
Agrypiny, posągi bożków rzymskich, 
faunów i satyrów, posągi nowych bo- 
gów, na Rzym napływających. Mitry 
Wołobójcy w czapce frygijskiej, Cy- 
beli, Astarty — wszystko to nie mniej 
głośno mówi o kulturze i potędze 
starożytnego świata, niż Forum i Ko- 
łoseum. Dalej idą starożytne napisy 
i rzeźby chrześcijańskie, od mieśmia* 
łych, katakumbowych symbolów ryb 
i kotwie zaczynając — aż po szCzy- 
ty poezji hzksametrów Damarjańskich, 
w których starożytazgo Rzymu kul- 
tura nawskroś jest już przejęta du- 
chem Chrystusowym, Ten dział rzeźb 
starożyinych — to ilustracja dziejów 
pierwszej misji — misji rybaków do 
Cesarstwa Rzymskiego. 

Brak jeszcze działów, które zilu- 
strują misje Europejskis. Lecz mimo- 
woli, długiemi galerjami idąc do dal- 

SK. OPO 

Szczegóły zesłania opozycji komunistycznej. 
RYGA, 18. 1. Pat. Do Rygi nadeszły bliższe szczegóły o 

deportacji przywódców opozycyjnych Ostatnia grupa opozycjo- 
nistów wysłana została z Moskwy w poniedziałek wieczorem. 
Radek i Rakowski zostali zesłani na Murman. Trocki do Wier- 
nego na północny wschód od Taszkentu, Smiłga na Syberję do 
Narymu. Przywódcy opozycji zostali zesłani na okres 3ch lat 
jako element zagrażający porządkowi społecznemu. jedynie Zi 
nowjew i Kamieniew, którzy poddali się Stalinowi, otrzymali 
podrzędne stanowiska administracyjne w głębi Rosji. 

Jak wyjeżdżał Trocki do Taszkientu 

BERŁIN, 18 1. PAT. Moskiewski korespondent Berliner Tageblatt podaje dziś 
opis wyjazdu Trockiego na zesłanie, który nastąpił w poniedziałek o godz. 9-tej wieczo- 
rem pociąg em taszkieńskim. Trocki przybył na dworzec kolejowy na króiko przed odej- 
šciem pociągu w towarzystwie kilkunastu policjantów. Przed dworcem zgromadził się 
tłum około 1500 osób, który powitał Trockiego okrzykami i odśpiewaniem międzyn=ro- 
dówki. Trocki wcaje nie przemawiał, choć mu policjanci tego nie wzbranialii Tłam 
wznosił Okrzyki: <Niech Żyje Trocki, niech Żyje zjednoczona partja komunistyczna, niech 
żyje zjednoczony komintern»: Przy odjeździe Radka, który wraz x kilkunastu innymi 
zesłańcami wyjechał dnia poprzedniego z Moskwy, na dworca było tylko około 
200 osób. 

Krwawe rozruchy w Rosji. 
Napady na „Sielsowiety*, 

Z nieurzędowych wiadomości jakie otrzymano z Mińska, dowiadujemy się, 
że w okolicach Symferopola miały miejsce poważne rozruchy chłopskie. Szcze- 
góły rozruchów nie są znane. Według jedynie wiadomości oficjałnych organiza" 
cja kontrrewolucyjna na czele której stał niejaki Archaiczeb, b. kupiec, dokonała 
napadu na szereg t. zw. <Sielsowietów», mordując urzędników sowieckich i pa- 
ląc domy w których mieściły się te urzędy. Kilku członków organizacji 
aresztowano. 

Sędziowie — bandyci. 
Z Riszania donoszą o podobnych niepokoj:ch. Działała tam podobno 

szeroko rozgałęziona banda, którą pozostawapa w Ści łym kontakcie z dwoma 
zastępcami przewodniczącego sądu gubernjalnego, Chromowem i Chołomaticzem. 
Wł.dze sowieckie wykryły bandę,  przyczem wspomnianych sędziów 
aresztowano. Jednocześnie usunięto nioomal cały skład sądu, a mianowicie: 
Mukowina, Siūkowa i Zwierewa. 

Antywloskie wystąpienia w parlamencie Austrji 
WIEDEŃ, 18—1. PAT. Austrjacka rada narodowa uchwaliła ustawę 

dotyczącą materjału wojennego wzorowaną ma podobnej ustawie niemiec- 
kiej. Podczas debaty nad tą ustawą, Psocjalistyczny poseł dr. Elenbogen 
zatądał w związku ze sprawą wykrycia przemycanej broui w St, Gothard 
by kontrola celna odbywała się na terytorium austrjackiem. Mówca oświad: 
czył dalej, iż Włachy prowadzą wyraźnie politykę skierowaną przeciwko 
Francji i none Sarzymierzeńcami Włoch w polityce przeciwko Jugo- 
sławji są Węgry. Państwa zwycięskie zmusły Austrję do zupełnego roz- 
brojenia, nie widzą jednak zbrojeń wojennych Węgier. 

W dalszym ciągu debaty posłowie tyroiscy zwracali uwagę kanclerza 
ma częste fakty aresztowań ebywateli austriackich i na zmuszanie ich do 
pełnienia służby wojskowej we Włoszech. Posłowie zapytają kanclerza co 
zamierza uczynić cels m ochrony praw Austrjaków we Włoszech i celem 
zapewnienia wykonania przyrzeczeń włoskich. 

Pasywność handlu niemieckiego. 
BERLIN, 18 1: PAT, W czasie obrad prowincjonalnego zjazdu iuinego W Mag- 

deburgu wygłosił dłuższe przemówienie minister rolnictwa i wyżywienia Schiele, który 
dkreślił pasywność bilansu handlowego Niemiec wynoszącą za rox ubiegły około 
miljardów marek i ais že pasywność handlu niemieckiego prowadzi do bezro- 

bocia; Bezrobocie obecne w Niemczech jest wię csze niż by.się można tego spodziewać 
ze względów sezonowych. Jeżeli chodzi o przemysł niemiecki, to eksport wytworów 
przemysłowych jest wyższy od importu. Natomiast ten czynnik aktywny zostaje zupel 
nie przeważony przez olbrzymi import Śrcdzów żywnościowych. Wobec tego minister 
uważa za najważniejsze zadanie Niemiec wzmożenie produkcji rolnictwa niemieckiego: 

Krzyże zasługi dla jeźdzców polskich, 
WARSAWA, 18 1. PAT. W N:rze 14-tym Monitora Polskiego z dnia 18 stycznia 

rb. ukazało się zarządzenie wice-premjera Barila następującej treści: Na zasadzie art. 

5-go Ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. Ust. P. R. Nr 62 poz. 458) nadaję za wy- 

bitne zasługi położone na polu propagandy polskiego sportu konnego na konkursach 
hipicznych w Ameryce po raz drugi srebny krzyżczasługi pp. majorowi Michałowi Tocz- 
kowi, rotmistrzowi Michałowi Jerzemu Woysym-Antoniewiczowi, rotmistrzowi Adamowi 
Królikiewiczowi, porucznikowi Kazimierzowi Szosiandowi oraz poraz pierwszy srebrny 
krzyż zasługi porucznikowi Siefanowi Starnawskiemu. 

Wybory senatu w: m. Gdańska, 
GDAŃSK, 18 I. PAT, Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdańskiego 

dokonano wyboru newych członków parlamentarnych senatu w. m. Gdań- 
ska w liczbie 14 tu. Wice-prezydentetn miasta wybrano posła Cesla socjal- 
demokratę. Następnie wybrano z pośród socjal demokratów 7 mu senator 
tów parlamentarnych, z centrum—4 oraz z pośród niemieckich liberałów== 
2.ch kupca Jevslowskiego i kupca Siebenfreunda. 

Napad piratów chińskich na statek 
LONDYN, 18. I, PAT. Z Kantonu donoszą, że w adległości 50-ciu 

mil na południe od tego miasta ukazały się na rzece Zachodniej newa 
bandy piratów ch ńskich. Bandyci estrzeliwali 1000 tonowy warowiec Su- 
muaboi. W wyniku strzelaniny zabity został 1 oficer i 2ch żołnierzy 
gwardji indyjskiej. Jak się zdaje, mapaść jest aktem zemsty zwolnionych 
marynarzy chińskich należących do zbolszewizowauzgo związku mary- 
narzy. 

szych sal, stają w myśli tak znane 
dzieje $w. Augustyna, Bonifacego, 
Cyrylla i Metodego, Wojciecha, Jac- 
ka; Wita. 

Dochodzimy do właściwego mu- 
zeum. Otwiera ję sala ilustrująca naje 
dawniejsze misje na wschodzi” — 
misje indyjskie. Odzież, broń, dzieła 
sztuki, posągi bożków, narzędzia fa- 
kirów, — a dalej chrześcijańskie 
przedmioty kultu, chrzęściańskie ilu 
stracje pistma świętego. 

Dalej ladochiay: model pagody, 
model kościoła, ód pagody zaledwie 
różny, feretron z czerwonego i złote- 
go laku — oto przedmioty szczegól: 
mie zwracające uwagę. jeszcze jeden 
dowód, że chrześcij-ństwo podnosi 
każdą kuliurę i sztukę, z jaką się 
zetknie. 

Potem Tybet, z lamajskiemi kla: 
sztorami, świątyniami, bożkami, Dzika 
Mongolja z figurą szamana, strojnego 
w obrzynki perkalików. — Kto wie? 
może naszych białostockich czy łódz-. 
k.ch' 

Dalej japonja — z przepysznemi 
wazatmi, z nieporównanemi rzeźbami 
i z pamiątkami starej misyjnej chrze- 
ścijeńskiej pracy, dziś na nowo toru- 
jacej sebie drogę wśród coraz bar. 
dziej europeizującej się — niestety 
nie zawsze po chrześcijańsku — 
Japenji: 

Korea, Mandżurja, potem Chiny z 
impsnującym zbierem starej, poważe 
nej, konserwatywnej sztuki chińskiej. 
Nawiasem mówiąc: czyżby było praw- 
dą co mówią o skostnieniu tej sztuki? 
Są bardzo ciekawe zastosowania jej 
do potrzeb kuliu chrześcijańskiego: 
krzyże, pasteraly, mitry, 
kielichy. 

lichtarze, 

Samo muzeum jest skrótem, W 
krótszym jeszcze opisie skończyliśmy 
z Azjstyckim jego działem, na po- 
rząday jego opis kilku tomów by 
trzeba. Zanim do jnnych części świata 
przejdziemy, zatrzymamy się na chwi- 
lę w sali, w której zebrano parmiątki 
pe świętych i męczennikach misyj no- 
woczesnych, Są tam rzeczy, stawiają- 
ce przed nasze oczy straszliwe w 
swoim realizmie—j pełne bohaterstwa 
sceny, Właśnie o tem bohaterstwie 
warto pamiętać dziś, w dobie mater- 
jalistycznego pacyfizmu. 

Górne galerje na początku zo- 
brazowują prace charytatywne misjo- 
marzy wśród najbiedniejszych, najnie- 
Szcz śliwszych łazarzy świata, Wra- 
żają się w pamięć fotografje z tmisji 
wśród trędowatych, gdzie sama praca 
ua pesługach straszliwych żywych 
trupów już jest heroizmem, spotęgo- 
wanym jeszcze przez nieemylną pew- 
ność zejścia do ich rzędu i šmierci 
w trądzie. 

Dalej idą sale wysp oceanicznych. 
Więc maprzód Madagaskar, gdzie 
dawną ludność afrykańską wyparł 
późciejszy napływ / austronezyjskich 
ludów: Ubóstwo kultury, która zale- 
dwie w barwnie piecionych tkaninach 
z rafji się przejawia, podziwiać każe 
Pana Beniowskiego, że mu się chcia- 
ło u takich dzikusów królować. Zre- 
sztą, legendę © nim przesłania realaa 
mostać inaego szlachcica z Podola, 
O. Beyzyma, jezuity, co wśród  trę- 
dowatych na Madagaskarze pracował, 
tam umarła króluje w Niebie. 

Potem Oceanu Indyjskizgo i Pa- 
cyf'ku wyspy: Jawa, Sumatra, Borneo, 
Czlebes, kilka mniejszych wysp—z 
bardzo ubogą cywilizacją. Dalej mo- 

Ś. P. EUGENJUSZ ZIELIŃSKI. 
29 grudnia 1927 roku zmarł w 

swym majątku Rembieszewie, w D0- 
bl żu Zdunskiej Woli Eugenjusz Zie 
lińsk. Pochawany został w Warsza- 
wie 31 gru imia, 

Zapóźdo dowiedziałem się o J*go 
śmierci i pogrzebie, bym mógł edpro- 
wadzać ciało zmarłego ma Powązki 
i przypomnieć obecnym prace i za- 
sługi umarłego. 

Eugenjusz Zieliński przeżył 82 lata, 
uredził się bowiem w 1825 roku. Poe 
wstanie niezatarty ślad zostawiła w 
jsgo duszy, gdy wokoło niege sze- 
rzyły się ugody, próby bowiem ugo- 
cowe rozpoczęły Się już w Gsmem 
dzesięcieleciu, i ogarnęły burżuazją 
połską, ulegejącą z natury rzeczy wały” 
wom burżuazji żydowskiej, następnie 
ziemiaństwo. 

Eugenjusza Zielińskiege poznałem 
w 1906 roku, mia! on wówczas lat 
61, „cechowała go duża żywość umy- 
słowa i nadzwyczajna pracowiteść. 
Brał on żywy udział w życiu społecz: 
nem polsciej kolonji, stronił od życia 
szvłęcznego Rosji, utrzymując tylko 
ze sferami gospodarczemi i administra- 
cyjnemi Rosji stosunki oficjalae, wy- 
pływające z jego pracy zawodowe 
Na wszystkie cele naródowe, oświ I. 
towe i kulturalae dawał hojnie i chęt-- 
nie: Zapozaał mnie z nim działacz 
naredowy połski Czerniewski, gdy 
chciałem oiworzyć czasopismo poli- 
tyczne w Warszawie, zwalczająca Oowo- 
czesną ugodę, która przejawiała się 
we wszystkich partiach politycznych. 
Miel śmy wówczas 5 grup politycznych, 
wszystkis one były ugodewe, każda 
niemal szukała w Rosji swego odpo- 
wiednika © pokrewnej ideologji, Z 
którym chciała się skojarzyć, 

Eugenjusz Zieliński nie sympaty- 
zował z panującymi grądami i rad 
był, że znalazł się w Polsce publicy- 
sta, który bezwzględnie im się prze- 
ciwstawia, Stąd wziął udziały na 1000 
rb. w zakładającem się czasopismie 
«Naród a Państwo» i gdy inni udzia- 
łowcy mie wypłacili zadeklarowanych 
udziałów, Zieliński popierał moje 
dwut,godniki zwalczające ugodę. 

Po sześćdziesiątce Zieliński s'ał 
się pisarzem politycznym. W 1907 
roku wydrukował w Krakowie książ- 
kę <Myśli Polaka starej daty». Byla 
tam polemika zasadnicza z książką 
Dmowskiego «Myśli nowoczesnego 
Pclaka» 

W 1910 roku mapisał Zieliński 
„Rzut oka na kwesiję polską“, w 
której uzasadniał tmeżliwość osiąg- 
nięcia niepodległości, potrzebę dąteń 
niepodległościowych i potęgę pol tyki 
ugodowej. naszych posłów w Dumie 
rosyjskiej oraz N. D. Broszura ta 
wyszła w Krakowie i była mnie przy- 
pisywaną, W owe czasy wyszło kilka 
broszur niepodległościowych różnych 
autorów. Gdy „Nowoje Wremia* 
wskazała jako na objaw odradzałącej 
się irrydenty polskiej, «Gazeta War- 
szawska» powiedziała, że są to bro- 
szury Władysława Studnickiego. Bro- 

szura Zielińskiego-Bylskiego napisa- 
na popularnie miała powodzenie: 
Gdy dał ją de mrzeczytania redakto- 
rowi „Ameryka-Echo“ w Tolledo p. 
Paryskiemu, on niezwłoczni tę bre- 
в?ыге przedrukowal w  „Ameryce- 
Echo“. 

W okresie wojny światowej, gdy 
inni uciekali z Królestwa de Rosji, 
Eugeniusz Zieliński porzucił Peters- 
burg i przeniósł się do kraju, gdy w 
okugsacji austrjackiej znalazł się Piotr 
kow oraz powiat Łaski, gdzie leży 
majątek Ziellńskiego. Zieliński nis 
bacząc ma możliwość zmiennych ko- 
lei lesu walczących stron, stanął Ot- 
warcie po strenie przeciwników Ra- 
sji i w miarę możności popierał le- 
gjony. Następnie w okresie okusacji 
niemieckiej przyłączył się do ebozu 
aktywistycznego, był jednym z współ- 
założycieii mego dwutygodnika „Na: 
rod, a Pafistwo“ wydawaaego w 
Warszawic w 1918 roku, wprowa- 
dzony do drugiej Rady Stanu należał 
do pariji państwowej polskiej wes- 
pół ze mną i Michałem Łempickim. 

Po wojole światowej, — росито 
późdego wieku Zieliński nie wycofał 
się z życia politycznego. Był prepa- 
gatorem stworzenia pariji ziemiańskiej. 
Pisywał memer,ały i krytyczne uwagi 
z zakresu naszej polityki ekonomicz- 
nej wogółe, skarbowej w szczegól: 
neści. Cenną jest jego niedrukowana 
praca w sprawie kredyiu długotermi- 
nowego w Polsce, oraz. „Z powodu 
książki pa Władysława Grabskiego o 
dwuletniej jego  działslneści jako 
premjera i ministra skarbu”. 

Eugenjusz Z el ński pisał przez cała 
życie pamiętniki. Ze względu na ta, 
że obejmują one znaczny kawał cza- 
su, że Zieliński obserwował wiele 
ważnych objawów społecznych i po- 
lityeznych w kraju i w Petersburgu, 
że cechowała go żywa inteligencja i 
bystrość umysłowa. pamętaiki jego 
będą miały dużą wartość historyczną. 

Człowiek z charakterem, zdolaoś - 
ciami i wiedzą Zielińskiego w nare- 
dzie wolnym odegrał by dużą rolę 
historyczną, Życie i działalność Zie- 
lińskiego nie przeszła bez wpływów, 
lecz wpływy te nieg są uwidocznione. 

Władystaw Studnicki, 

DOO LLLLLLLLED 
m Postępem kultury jest radjo. 
R. Przez radjo macie łączność ze światem: 
m Budujcie i zakładajcie radjoaparaty. 
m Najtańsze źródło zakupów w Wilnie, 

„OGNIWO“ 
Spółka Podoficerów Rezerwy, 

a 
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Warjat na wolności. 

PARYŻ, 18.1, PAT. Herald dono- 
si z Waszyngtenu, iż pewien warjat 
wymknąwszy się ze szpitala dla obłą- 
kanych, zdołał wzniecić 12 pożarów. 
podczas który. h kilku strażaków zę- 
stałs nawpół uduszonych tak, że mu- 
siano ich odwieźć do szpitala. 

rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemnialego. 
ul. Chocimska 31 m. 

| Aksalaent Instytytu Pedczcgiki Specjalne, | 
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cno już zeuropeizowane Filipiny, po- 
tem Mikronezja, Polinezja i Melanezja, 
gdzi: iudożerstwo nie przestało do- 
tąd grozić misjonarzom; dalej Nowa 
Gwineja i Australja. Osobny dział 
jest poświącony ludom  „ulirasprymi- 
tywnym*, plemionom Ziemi Ognistej, 
buszmenem, pigmejom, Ainu (apoń- 
skim. Misje i u nich są—lecz dzikość 
tych ludów uadziei na szybkie po- 
wodzeaie nie daje. 

Afryka północna i północno- 
wschodnia, gdzie chrześcijaństwo od 
wieków przetrwało w Abisinji, pod- 
nosząc poziom jej mieszkańców, 
Górny Nil, Gwiacja, Afryka wshod- 
nia, Kraj Jezior, Sahara — teren 
pracy Kardynała Lavigere i jego Oj- 
ców białych; dalej Afryka poluinio- 
wa, oto co składa się na dalsze Sale. 
Pótem ludy Ameryki Południowej i 
Centralnej z Meksykiem, ze śladami 
dawnej, przedkolumbowej kultury. W 
salach Ameryki Północnej i Kanady 
zwracają uwagą terrakotowe, natural- 
nej wielkości,  posągowe porirety 
Indjan, zrobione koło 1840 roku z 
matury przez Ferd. Pettricha, ucznia 
Thorwaldsena. 

Ludy całego globu przesuwają 
się przed oczyma podczas tego spa- 
ceru po salach Lateranu. Jeszcze 
jedna sala, gdzie w naukowej, etno- 
logicznej syntezie przedstawiono w 
ogólne rysy ujęte prawa rozwoju 
kultury ludzkiej. całego tego 
przeglądu jedno się wrażenie wynosi: 
że jedna tylko jest na świecie cywili» 
zacja, tego imienia godna—lacińsko- 
europejska. Daleko poza nie zostały 
Ch ńska i ladyjska, którym równo- 
rzędną może była  ladjaa  Ame- 
rykańskich kultura, rozbiła w 

ZWIĄZEK SFÓŁDZIELNi POLSKICH 
Oddział w Wilnie. 

Poszukuje wykwalifikowanych z praktyką i teoretvcz- 
nem przygotowaniem pr:cowników do zrzeszonych w 

Oddziale spółdzielni 
1) Wydział Mieczarski — mleczarzy 
2) Kierownika do spółdzielni Rolniczo-handlowej. 

Zgłoszenia tylke na piśmie z odpisami świadectw i referencjami 
prosimy kierować pod adresem: Miekiewicza Nr. 1 m. 5 (w lok. 

Banku Zw. S»ółek Zarobkowych). 

1. Od g. 3:ej—5Beej, 
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starciu z Europą. 
nie mają nic, coby kulłurą naz- 
wać można. Może nie bez podstaw 
jest inne wrażenie, które się odnosi: 
że ratunek dla Chińskiej i ladyfskiej 
cywilizacji przed brutalnym europej- 
skim materjalizmem jest tam, gdzie 
i Helleno-Rzymska kultura ochroną 
przed zalewem barbarzyńców znalaz- 
Ł; w Koś:iele. 

Ostatnia galerja, map i tablic sta: 
tystycznych pełna, dyslokacją i postęp 
liczebny misji wykazuje. Zamyka ją 
wspaniały arras, według wzoru Ra- 
faela, przedstawiający chwilą w któ: 
rej Chrystus mówi Apostołom: „Idąc 
tedy nauczajcie wszystkie narody. * 

„.„ I poszli, Na świat cały rozległ sią 
ich głos. To jest właściwa, po dziś 
dzień trwająca krucjata. Nasza nie- 
obecność w walkach o Grób Boży 
tłomaczy się jako taka maszą walką 
ze wschodem pogańskim. Naszej 
nieobećności ma misjach tłomaczyć 
nie umiem. Bo to, że za dużo. jest 
do zrebienia w domu, źżaduem о- 
maczeniem nie jest, Lepszych, i wią- 
cej mielibyśmy pracowników w krzju, 
gdybyśmy na akcję misyjsą zdobyć 
się mogli. Bo akcja ta, większego, 
zupełniejszego poświętenia wymaga- 
fąc, Sama niejako pcha ludzi ku bo- 
haterstwu. A tylko bohaterstwo dźwi- 
guąć kraj nasz może, i chcąc go 
dźwigać, zastęp bohaterów stworzyć 
musimy. wiza 

Inae narody



KOBIETA A WYCHOWANIE, 
Czynnik niewiešci, jak długa hi- cie wskazują nowe drogi postępowa: 

storja i szeroka, mie grał nigdy u nas nia z małemi dziećmi. Oto dalej Hz- 
roli ebajętnej, a grał bardzo często lena Parkhurst tworzy sławną na ca- 
dominującą. „Nie miał u mas racji ły świat szkołę w Daltonie, w stanie 
bytu komunał — pisze Stanisław, Wa- Massachusets. Oto zaowu niedawno 
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Za duszę 

ś+p. Matki Zofii Rończa 
założycielki i długoletnej przełożonej g nerzlnej zgromadzenia Sióstr 
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ma danych. W7ychowanie i działal: 
ność kulturalac-oświatowa jest naj. 
lepszem ujściem dla budzącej się 
energji społecznej kobiety i jej chęci 
wyjścia na szerszą arenę życia pu- 
blieznego. 

„Szerszy udział kobiety w pracy 
sylewski — że kobieta jest taką, jaką 
łą chce mieć mążczyzna, raczej bywa 
ło wprest przeciwnie: stopień kultury 
mężczyzny zależał często cd wpływu, 
jaki nań wywierały kobiety”. Moc 
wychowawcza kobiety sięga u nas 
uleprawdopodobnie daleko. Wycho- 
wawczyniami są nietylko matki i żony, 
łecz także dziewczątka, podlotki i na- 
rzeczone — wychowawczyniami w 
majszerszem tego słowa znaczeniu. 

Przyszła i minęła wojna — wiele 
rzeczy się zmieniło, Wydawałoby się, 
że i ksbieta się zmieniła. Tak —prze- 
cież mamy obecnie jakiś inny twór 
boży, nieznamy naszym babciom i 
ciociom: „kobietę powojenną”. 

Jakąż jest ta „kobieta powojenna* 
— bo o nią nam tu chodzi przede- 
wszystkiem? 

Z kompletu cech dodatnich i uje- 
mnych podkreślimy tutaj jedno: na- 
pewno znikł — może zresztą tuła się 
gdzie jeszcze jaki wyjątek — typ da- 
tmy buduarowej, leżącej dniami całemi 
ną różowej (konieczni:!|) kozetce i w 
powiewnym  (naturałnie)  peniuarze. 

Próżnujące panie... Dziś słyszy się 

zmarła twórczyni i założycielka towa- 
rzystwa p.t. Parents National E duca- 
tional Union, oraz Domu wychowaw: 
czego (House of Education) Ch. Ma- 
son, propagatorka odnowienla wycho- 
wania domowego, jedua z najwybit- 
niejszych postaci kobiecych nowych 
czasów. 

A u nas, że wymienię tylko: 6. p. 
Anielę Szycównę, niestrudzoną pio- 
nierkę polskiej nauki pedagogicznej — 
prof. dr. Józefą Joteyko, jedną z naj- 
'wybitniejszych przedstawicielek pedo- 
logji w Europie—oraz dr. Marję Grze- 
gorzewstą znakomitego psychsloga 
i zasłużoną organizatorkę „Szkolni« 
ctwa Specjalnego“ w Polsce. 

Pomijajac wszelkie inne zawody, 
które Uprawiać może swobodnie dzi- 
siejsza kobieta, zawód wychowaw- 
czyni jest tem, do którego najwięcej 

© nich coraz mniej. To właśnie także |[CZWARTEK| 
sprawiła wojna. Z kobiety wyrósł w 49 Оа Wscbód sł. g. 7 m. 34 
czasie wojny „człowiek rodzaju żeń- ` 
skiego“, szczery, rowny, peufaly to- py Zach. sł, a g. 16 m. 05 
warzysz mężczyzny w pracy, sporcie Fabjana 
i zabawie. . 

Zachodziłaby obawa, że ten nowy 
typ kobiecy, odpowiadający zupełnie 
obecnemu rytmowi. życia i ducha, 

    
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
z dnie 18 —l. 1878 s. 

spowoduje całkowite zatracenie się Glśnienic т 
 kobiety w cywilizacyjnej ruėhliwošci šiednis į 
miężczyzny, że kobieta zginie w prze: Temperatura ŁA 

| sadnej specjalizacji, panującej w za- Średnia 106. 
©» wodowości męskiej, wraz z kobietą 

zaginie i kultura ludzka... 
Płonae obawy! 
Kobieta nie zatraciła, bo zatracić 

nie może jednej wielkiej rzeczy: miło” 
ści macierzyńskiej. 

„Matka — wrona miota się jak 
obłąkana, siada niemal na ramionach 

* chłopca, czepia się dzióbem jego kija, 

| 
! 
| 

| 
| 
| 

m 

zwisa tuż nad nim i bije głową jak 
młotem w pień, odgryza mała gałązki 
i kracze zachrypłym, wysilonym, su“ 
chym głosem rozpaczy. Gdy chłopak 
wyrzuci pisklę, rzuca się na ziemią z 
wlokącemi sią skrzydłami, otwiera 
dziób, chce krakać — głosu niema, 
bije więc skrzydłami i skacze oszalała, 
śmieszna, do nóg chłopaka. Gdy za- 
biją wszystkie jej dzieci, wylatuje na 
drzewo, odwiedza puste gniszdo i 
kręcąc się na niem wokolo, myśli nad 
czemś*. (Żeromski). 

Tak — miłość macierzyńska, to 
żywioł, Ludzie ją tylko po swojemu 
zmienili. 

Dzieckor.. 
W dziecku zamyka się dla kebia- 

ty spełnienie jej snów i rozkwita po 
raz drugi dziewiczy ogród miłości. 
Niema większego piękna w przyredzie, 
mad złączone w miłosnem uścisku 
różowe i śmiejące się dziecko i szczę. 
śliwą, kochającą je ponad wszystko 
*matkęl 

Już w pierwszych dniach życia 
dziecka, matka szuka wzoru, jakiem 
ono ma byč, szuka życia, jakiego dlań 
pragnie. 

Wychowanie dziecka. 
Podczas tych bezsennych necy 

apędzonych nad lóżeczkiem maleństwa, 
rodzi się cudowny sprzymierzeniec, 
anioł stróż dziecka, — intuicja ma- 
cierzyńskiego serca, jasno aidzenie, na 
które się składają: badawcza wola, 
<zujna myśl, niezaćmione u:zucie. 
„ Dzień po dalu kształci się dusza 
* ciało dziecka pod kierunkiem czuj- 
nej i troskliwej opieki kobiecej, aż 
Brzychodzi wiek szkolny. Mała istot- 

, ka styka się teraz z szeregiem sobie 
podobnych — z ciepła redzinnego 

* > ogniska, przechodzi na grunt szerszy, 
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ma grunt społeczny. Tutaj kobieta — 
nauczycielka zastępuje i uzupełnia ko« 
bietę matkę. Matka powierza swe dzie- 
cię nauczycielce w nadziei, że tamta 
dzięki wiedzy i serdecznej intuicji, 
potrafi wczuć się w tę małą duszę, 
gorąco ją ukochać i rozumnie popros 
wadzić. 

Moc wychowawcza kobiety nie 
ńczy się w domu i w szkole, się- 

ga ona niezmiernie daleko, obejmuje 
szerokie kręgi życia i jest wytmo- 
wnym dowodem kobiecego genfuszu: 

Rousseau, jeden z najwyb tnieje 
azych teoretycznych reformatorów 
wychowania, wiele mątchnień zawdzię- 
cza kobittom, To samo możnaby po- wiedzieć o wielu innych autorach. 
Zostając w cieniu, kobiety udzielały 
zachęty, hojnie darzyły ze skarbów 
«swej bezpośredniej, wczuwającej sių 
w życie dziecka i jego duszę Obzer. 
wacji. Fala ruchu wyzweleńczege da- 
ła jm możność mówienia i twórze: 
nia w dziedzinie wychowania na szer- 
szej grenie. To też dziś obserwujemy 
ciekawy zjawisko: szereg imion ko- 
biecych, niemal genjuszem nacecha- 
wanych, reprezentuje już nie same 
natchnienia, lecz pracę realną, często 

A zęrszą miarę zakrojaną, 
210 Marja Montessori tworzy swo- 

je Wiekopomne „Case dei bambini“, 
KtÓTE w złym Cywilizowanym świe- 

Wielką epopea wojenna na ekranie. 
ajurwawsza bitwa narodów 

: z lat 1914-18 

»Verdun“ 
uykrotee   

Opad xa d 
bę w um, ł Ma 

Wiatr ołnoca.- Wschodni 
przewatający ) В ж s 

U wag is Pochmurno. 
Minimum za dobę _ —110€, 
posh barometryczna: Stały wzrost cie 

KOŚCIELNA 
— (49 Nabożeństwa nied ielne 

w Ba'ylice Metropolitalnej. Ku- 
rja Metropolitalaa Wsleńska podaje 
do wiadomości, iż Nabożeństwa Nie- 
dzielne w Bazylice Metropolitalnej 
zzczynać sie będą о @. 10 m. 15 a 
nie o 10—30 jak to było dotąd Uai- 
kać przeto należy spóźnienia, 

— Uroczyste nabożeństwo, W 
dniu 24 bm. w kościele pod wezwa- 
niem św. Józefa (dom dobroczynny 
ul. Wileńska 23) odbędzie się uro- 
czyste nabożeństwo z wystawieniem 
Przen. Sakramentu. Prymarja e godz. 
7 rano, Suma o godz, 9 r. i nieszpo: 
ry o godz. 6 wiecz; 

: URZĘDOWA. 
— (x) Zatwierdzenie sresztu 

„Vilniaus Aidas“. Sąd Окгеро- 
wy w Wilnie zatwierdził w dniu 
wczorajszym areszt nałożony w swo: ! 
im czasie przez Urząd Komisarza 
Radu na czasopismo litewskie wy- 
chodzące w Wilnie p. t. «Vilniaus 
Aidas» z dnia 14 b. m. 

— (x) Konfiskata białoruskie. 
go pisma «Dumka pracy». Urząd 
Komisarza Rządu w Wilnie /zarządził 
w dniu wczorajszym konf skatę pisma 
białoruskiego p. t« «Dumka pracy», ry 
za umieszczenie artykułu p.t. „I niech 
żyje oswiata w mowie ojczystej”. W 
treści tego artykułu dop-trzono się 
cech przestępstwa przewidzianych w 
$50 prawa prasowego oraz att. 1 
rozporządzenia Prezydenta  Rzplitej 
o rozpowszechnianiu fałszywych wia« 
domości. 

EBIEJSKA 

— Uczcie się chodzić. Miasio 
nasze, jako jedne z największych 
miast Polski winno dorównać wielko= 
miejskim wymogom i przyjąć cha 
rakter europejski. 

N estety tak nie jest, ponieważ nie 
umiemy chodzić po ulicach wielkie: 
go miasta; 

Ażeby i pod tym względem mia: 
sto masze nie różniło się niczem ad 
wielkich malast europejskich, należy 
па kwestję tę zwrócić baczniejszą jak 
dotąd uwagę i zastosswač się do 
rozporządzenia Pana Wojewody Wi- 
leńskiego z dnia 31 V.1927 r. e ruchu 
ulicznym, a cel osiągniewy i będzie» 
my mogli spekojnie i bezpiecznie 
przechodzić ulicami miasta. 

Celem zapoznania się publiczności 
z zasadami pieszego ruchu ulicznego 
podajemy następujące do wiadomości: 

1) Chodžeie tylko po prawej stronie 
chodnika. ra 

grupach obok siebie 2) nie chodźcie w 
więcej niż po 2 osoby, z 

3) na wąskich chodnikach chodźcie tylko 
pojedyńczo, 

4) stosujcie się do wszelkich dotyczących 
ruchu zarządzeń i wskazówek funkcjonarju- 
szów Policji Państwowej, których polecenia 
ainas niezwłocznie z do 
w znaków stąłych i napisów, regu* 
lujących ruch, ay daž 

„Ale tamujcie ruchu na chodnikach 
rzez Ywanie si iejscach nie- Odpowiednich, 0-7 "4 w. miej 

6) przechodźcie .przez jezdnię krokiem 
przyśpieszonym jakuajkrótszą drogą, zwra- 
cając uwagę na pojazdy z jewej a następnie 
z prawej strony: nie wolna przebiegać przez 
eźdnię. zę 

) 7) Nie pozostawiajcie na ulicy dzieci bez 
opieki starszych. 

Równocześnie nadmienić należy, 
że nieprzestrzeganie przepisówo ruchu bory 
ulicznym pociąga za sobą karę grzy- 
wny, do 500 złatych lub aresztu de 

1 2:ch miesięcy. 

oświatowo - wychowawczej — pisze 
L. Żarzecki — przywróci naruszoną 
dziś wewnętrzną równowagę społecz- 
ną. Kobieta, która wychowuje swoje 
dzieci nie zać cudze, jest może szczę- 
śliwsza od innych, bo ma więcej ua- 
turalnych ku temu pobudrk, a wyko- 
nywa nie mniejszeį wagi pracę 8spo- 
leczną. Im bardziej przenikamy dziś 
w tajniki duszy dziecięcej, w mister: 
jum formewania się c'łowieka, tem 
lepiej rozumiemy znaczenie bezpo- 
średniego wychowania w rodzinie, 
tem jaśniej zadanie matki dabrej, ro» 
zumnej pojąć możemy. Nie jest praw- 
dą, że uauka pozwoli nam zastąpić 
rodzinę przez surogaty społecznego 
wychowania. Nauka nigdy nie zastąpi 
duszy człowieczej i intuicji matki tak 
samo, jak w retorcie nie potrafi Spra- 
parować człowieka*, 

Wanda Niesiołowska 

  

RONIKA 
Funkcjonarjusze Policji Państwo- 

wej, kontrolując przestrzeganie prze« 
pisów © richu pieszym, nieposłusz- 
nych zarządzeniu Pana Wojewody 
będą karali mandatowo w trybie dc- 
raźnym. 

— (x) Choroby zak'źne na 
terenie m. Wilna W ostatnim ty- 
godniu zanotowano na terenie m. 
Wilna razem 103 wypadki| chorób 
zakaźnych, a mianowicie: tyfus brzu- 
szny 65 wypadków, z tego 1 śmier- 
telay, 1 nieokreślony,  plonnica 6, 
błannica 2, ospówka 1, odra 44, 
krztusiec 1, róża 14, zausznica 12, LO 
gruźlica 9 i grypa 4. 

WOJSKOWA. 
— (x) Dodatkowa komisja po- 

borowych. W dniu 23 bm. przy ul. 
Bazyljań skiej Nr. 2 odbędzie się do- 
datkowa komisja poborowa dla wszy- 
stkich poborowych, którzy dotąd z 
jakichkolwiek bądź przyczyn nie sta- 

wili . na komisię 
„ —,Teatriamatorski 3 p. sap. Sape 

nie próżaują, a ich zespół Zaktosii peacdję 
sprawnie dając w dn, 14, 15, 161 17 bm 
3 aktową sztukę <Pan Naczelnik — to Jar: 
We wszystkie te dnie sala była przepelnio- 
ni: W da. 14, 16 i 17 bm. miłymi widzami 
byli saperzy i szeregowi garnizonu, gromko 
oklaskujący artystów. Wybuchy śmiechu 
mówiły aż nadto, że sztuka trafiła im do 
przekonania, Dnia 15 bm. teatr był wypeł- 
niony przez gośsi zaproszonych i stałą pub: 
liczność tego teatru, rekrutującą się prze- 
ważnie z ludności cywilnej mieszkającej w 
okolicy pułku i z pobliskiego Antokolu, — 

koracje wykonane staraniem zespołu były 
bąrdzo ładne, w szczególności podobał si 
wszystkim ef-ktownie urządzońy pociąg, któ: 
rego lokomotywa pracowała niczem rzeczy- 
wista maszyna. Główną rolę odegrywał 
kpt. Ożog Eugenjusz (Munus:ha) ze zwy- 
kłą sobie swobodą i dużą rutyną, zbierając 
sowite oklaski widowni; sekundowałą mu 
bardzo dobrze p. Stanisławska. P. Szczawif: 
ski (Turachi) był wyśmienitym w swej roli 

daj że czy nie najlepszym w zespole 
obok kpt: Ożoga. Por. Węgliński w swej 
roli Barona, dał dobry typ spotykanego dość 
Często lowelasa, kiórego wiosna już dawno 
minęła, a który chce mieć jeszcze coś do 
owiedzenią. Pozostali artyści na czeje z p 
armazynówną, Malanowiczówną, por. Ba* 

rańskim i innemi godnie współzawodniczyli 
z wymienionemi 1 tworzyli razem zwartą 
całość. Mile spędzono ten wieczór u saperów, 
a rozchodząca się publiczność po przedsta” 
wieniu, miała dużo zdrowej i godziwej roz« 

KRONIKA TOWARZYSKA 
— VI Doroczny bal medyków. 

W dnu 21 stycznia rb. odbędzie się 
bal medyków, w salonach Oficerskie: 
go Kasyna Oarnizonowego, pod pro- 
tektoratem: ] O.P.P. Wojewody Wi- 
leńskiego Władvsława Raczkizwicza, 
J. M. Rektora U.S.B. prof. d-r. Stani- 
sława Pigonia, Dziekana wydziału le- 
karskiego prof. dr. Jana S:murly, 
Raczkiewiczowej Władysławowej, Pi- 
goniowej Stanisławowej i Szmurłowej 
J:nowej. 

Pozostałe zaproszenia otrzymać 
można w Kole Medyków (Wielka 
nr. 24) pomiędzy 7 a 8 wieczór co- 

dziennie. ` 
Bilsty studenckie za okazaniem 

legitymacji 

UNIWERSYTECKA 
— Odroczenie immatryku!.cji. 

Wobec tego, iż J. M. Rektor Dr. 
Stanisław Pigeń, z powoda przecąg. 
nięcia się Zjazdu Rektorów poza 
pierwotnie określony termin, powróci 
do Wilna dopiero w piątek, dn. 20 
b. m., immatrykulacja została odłożo» 
na na sobotę, dn. 21 b, m. na 
godz 12 tą. 

Webec tego w czwartek, dn. 19 
b. m. wykłady i ćwiczenia odbywzć 
się będą normalnie przez cały dzień, 
natomiast w sobetę, dn. 11 b. m. 
wykładów i ćwiczeń od godz. 12-tej 
do godz. 15-tej nie będzie, 

RÓŻNE. 
— Z wileńskiego T-wa Arty - 

stów Flastyków. Zarząd Wil. T-wa 
Art. Plast. podaje do wiadomości 
swych członków, że w piątek dnia 
20 b. m. o godzinie 7 wiecz. w lo- 
kalu Szkoły Rysunkowej (Św Anny 7) 
odbędzie się doroczne walne zgro: 
madzenie człasków T-wa z następu- 
jącym porządkiem dzienaym: 1) Spra- 
wozdanie za rok ubiegły; 
Zarządu na rok 1928; 3) S 

ne wnioski, 
Jsdnocześnie Zarząd zawiadamia 

że w razie braku quorum zgrumadze- 

2) Wybory 
prawa wy- 

stawy wiosennej w Warszawie i wy» 
komitetu wystawewego i 4) wol- 

Redziny Marji odprawiona będzie w Kaplicy Św. Kazimierza (w Bazylice), 
w piątek 20-g0 stycznia o godz. 10:ej, Msza Św, na którą proszą krewnych 
przyjasiół i rodzinę zmasłej 

synowice jej: Marja z Kończów Jeleńska, 
Zofja z Koficzów Brochocka, 
Marja z Kossztowskich Kossskowska. 

Jeszcze w kwestji wyboru lawnika. 
W kwestji konieczneści wyboru stawiciel sfer rzemieślniczych żydew- 

nowego ławnika, wśród żydowskiej skich. S 
frakcji radzieckiej doszła do ealkowi- Dowiadujemy się jednocześnie, że 
tego porozumienia. Z ramienia tej radni z 13 ki popierać będą kandy- 
frakcji wszedłby radny Kruk, przed- daturę p. Kroszkina. 

Ujawnienie nadużyć w kasie biletowej. 
WW wyniku kontroli kas biletg« pomysłowe oszustwo, polegając na 

wych na stacji Wilno natrafiono ma tem, że bilety sprzedawane jako 
psmyslowe  nadutycie popełnione zwykłe podawał przy obrachunku 
przez jednego z kasjerów, niejakie- dziennym, jako ulgowe. Obecnie, 
go J:rmakowskiego. Podczas uro- przy sprawdzaniu sprawa ta wyszła 
Czystości Ostrobramskich, kiedy to ma jaw i z rozporządzenia Dyrekcji 
pątnikom przysługiwało prawo ko- Klotjowej Jsrmakowski został zawie- 
rzystania z 66:cio procentowej zniżki, szony w czynnościach. 
pomysłowy Jermakowski wpadł na 

Wykopaliska na Placu Katedralnym. 
Dowiadujemy się, Że pizy robe- zostałością czego są wykopaliska. 

tach kanalizacyjnych na Placu Kate- Niezależnie od tego znaleziono 
dralnym natrafiono na ślady Starych kilka szkieletów oraz jedną karabsię. 
budowli, względnie murów. Badania Wydobyte przedmioty złożone zostały 
przeprowadzone obecnie wyjaśnią po- w Magistracie. 

STĘKZE KC AZŁEKOY TEATRZE WRS CZYNY SOO O EECC 
nie odbędzie się nieodwołalnie w tym WYPADKI I KRADZIEZE 
samym anlu i lokalu punktualnie o 
godz. 8 więcz.—bez względu na ilość — (x) Samobójstwo sierżanta 
obsenych. б рр leg Onegdaj w godzinach 
da zda. bb; i pk rannych w składach reparacyjnych 6 

az! , L B "pp. leg. popelnil samobójstwo za 
Bal urzędowania Zarządu z Żakladu Fuma: pomocą wystrzału z rewolweru | sier- 
kognozji USB. ul. Objazdowa 2, do lokalu żant zawedowy Gwizdalski. 
a A wieje 4 ž a Pis Zwłoki samobójcy zabezpieczono re; ai ondenoj L row; 

- Zarządu, jąk również w saa lokalu dsieli RaZ ch władz = się wszelkich informacji i prowadzi się admi 
nistrację Zarządu Towarzystwa: Przyczyny samobójstwa nie zosta- 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA ły e orz 

‚ s 200 Wypłaty zasiików. w , Podkreślć należy, iż jest to już 
niu bm. buco Państw. i Bezrob, w Wilnie przystępuje do wy- zo „ и:::іеп{,м кр 

dawania zasiłków przypadejicych na „„— Priemyt litewski na 
mies. styczeń dla bezrobotnych umy- ję straży 
słowe pracujących, Z zasiłków tych zawodowych przemy 
korzystać będzie około 500 osób. większą ilością tytoniu. 

w litewskich 

Po skonfiskowaniu tytoniu pomienio- 

TEATR | MUZYKA, py byjngcka "o 90 «dyspozycji władz admni- 
— Koncert piosenek, ballad i 

pieśni francuskich w wykonaniu p. 
L. B:rblan-O ieńskiej odbędzie się dzi- 
siaj 19 b. m. w teatrze Reduta o godz. 
8 mej wieczorem. W programie pieśni 
od XII do XIX w, oraz kolendy frańt- 
cuskis. Koncert poprzedzi 

Z SĄDOW, 
Syn zabija ojca, 

radio nie będzie. Bilety do nabycia 
w „Orbisię* Mickiewicza 11, ed godz. leżał do bogobojaych. Sim on ob 
17-tej w kasie teatru Reduta na W. darzony ztemi sktonuošciami zanied- 
Pohulance. 

— «Reduta» na Pohulance: Uciekła 
mi przepióreczka.» Jutro o godz. 
komedja St. Zeromskiego — «Uciekła m 
przepióreczka,.» z J. Osterwą w roji Prze. 
łęckiego. 

Sobota: o godz. 16 ej <Uciekła mi prze- 
pióreczka...> 

© godz. 20 ej komedja stylowa 1. Ora- 
bowskiego pt <Niewierny Tomek», 

bywał swoje obowiązki rodzinne, a 
nadomiar złego katował niemilosier- 

przez niego żona niejednokrotnie u- 
ciekać musiała z domu i kryć się u 

Niedziela: o godz. 20ej — «Uciekła Sąsiadów. W paź izierniku r. ub. wró- g 
mi przepióreczka...>. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dra: 
gi i ostatni występ Operetki Wąrszaw.- 
skiej. Dziś drugi i ostatni występ gościnny 
Operetki Warszawskiej z pp. K. Horbow. geż toku, żona wskutek pobicia ską i M. Wawrzkowiczem na czele, Dana zmarła. Policja zarządziła pościg, jede będzie po raz drugi znakomita operetka Le- nak na ślad Górskiego nie natra- hara «Paganini», odróżniająca się wśród in- fiono. 

i i Ang AS przerwano I dopis- aaiej eee operetki nastąpi do- R po pereis Ss córka pa 
» „| zag nionego Stanisława zeznała księ- le Tesla Pola, nab7wać moca w kać jzu, że ojciec jej został zamordowa- 

zn ainas ae, ate po raz My przez 17 letniego brata Jana i cie- 
pierwszy prana będzie nieewytle dowcipna ślę Mojżesza Nowika, Aresztowani komedja Molnara <Złodziej i jego mecenas», wskazali miejsce gdzie został zakopa- cieszącą się wyjątkowem powodzeniem ny trup, jednak w zeznaniach ich by- wszędzie gdzie była dotąd graną. Nowość NY "UP. T y tę u nas wprowadzą na scenę reżyser K. ły Wyraźne rozbieżności. |.n Górski wia w srowiki. ak eświadczył, że mordu dokonał No- oncert porane. я eckiego wik — 

H. Szatkowskiego. W niedzielę aa wóĆ ie ON m so dzącą w Teatrze Polskim o g: 12 m. 30 pp. В мЪ'ЁЪм się bardzo Inierósójący” kówckeł glyć gąd Okręgowy skazał Górskiego 
a „Nowika na 10 Ist więzienia e masinio znanych vale 3 z na 6, е К 

eokl, artysta opery warszawskiej, wystąpi z ciężkiego. Obaj apelowali. isdy spra: szeregiem arjl i pieśni nie wykonywanych 
pszcze przez niego w Wilnie, zaś M. Sza. WA z „SIę ma wokandzie sądo- wski z recytacjami i melodeklamacją, w WEJ. rski zrzekł się apelacji, wo- których nie ma równego sobie wykonawcy. bec cz:go rozpatrywana była tylko Bilety w cenie od 50 gr. już są do na- sprawa Nowika. Sąd Apelacyjny po bycia w kasie Teaini Eolskiego 1-0 w. przesłuchaniu dodatkowo świadka nie — Doroczna Reduta Artystyczna Аг. В w х : tystów Teaitu Polskiego odbędzie się dn. ZZOdził się z decyzją Sądu Osręgo- 23 atycenia tb. w Salonach Kasyna Oficer- ia co : do stopnia winy Nowika, 

: uniewinnił go z oskarżenia o mor: Protektorat objął dorocznym zwyczajem i iai: 
Pan Wojewoda wro aka Se a. na eSienz MIESIĘCY Komitet organizacyjny przystąpił już do Więzienia zwykłego za pomaganie w 
rozyłania zaproszeń. Ne A Za trzy A 

: gdzie on już zuoeinie wolny. ro. 
RADJO— WILNO. nę wnosił mec. Czernichow. 

Fala 435 mtr. Sprawa komunistów postaw - 
Czwartek 19 stycznia 1928 r. skich. 

гаа о9Й 0 Gazetka radjowa: Wykoma WJ dniu dzisiejszym Sąd Okręgo- 
17 00—17 15, «Chwilka białoruska», wy w Wilnie rozpozna sprawę dwu- 
17 20—17,45, "Tomiemiója.- z Wariawy dziestu kilku kemunistów, członków 

ciwszy z libacji zbił żonę, a kiedy są- 
siedzi dali znać policji zbiegł i zginął 

Buchalter—Bilansista 
prowadzi księgi różnym systemem, 
zestawia bilanse, załatwia korespon- dencję i rachunki. Przyjm. pracę w 
godz. rannych, popołudn, lub wieczor. 
Oferty pad «Pracowity» do Biura 

Ogłoszeń S, Jutana, Niemiecka 4. 

<Wśród książek» odczyt prof. H. Mościcki. _ organizacji pracującej na terenie pow. 
«Audycja literacka», 

19.00-19.10. Rozmaitości. ВЕРЕ HUMKUK 

odczyt z cyklu «Ziemia Wileńska» wygłosi B8 W ielki wybór prof, USB Creżowski. * 

stwa pierad Fr. Bahuszewiczam» II odczyt z M kalendarzy, materjałów piśmiennych | Cyklu <kultura białoruska» wygł. prof. Sem. [M poleca 

20.00 —29.25. Pogadauka radjotechniczna, M i 2030—22(0. Transmisja > Warszawy. wi 32—5 Wileńska 26, 

dawania transmisji nabożeństw. 
Dawiadujemy sięiż odtąd transmisje 

talnej w Wilnie będą się rozaaczyna- 
ły w niedzielę i świąta o godzinie 10 

17.45—1855, Transmisja z Warszawy Postawskiego. 

1910—19.35, <Zimą na Wileńszczyźnie» 

1935—20,00.  «Biełaruskaje plfmien. p Zonteti  pocztówsk noworocznych, 

Państw. Zygmunt Abramowicz. ET JANKOWSK A 

„ — (x) Przesunięcie czasu na- 

nabożeństwa w Bazylice  Metrogoli- 

m. 15 a nie jak dotąd o g. 10m. 30. 

Fund. ie pierwszy wypadek w tym pułku, 

dziennym. Onegdsj w rejonie Dukszt żołnie-. Włochy 
gy Tron poznan s 

zabójcę matki. 

Kołonja osadnicza Nowe-Klukowi- 8 proc. warsz. — 80,25 
cze była terenem dramatu rodzinnego 5 proc. warszaw. 

prelekcja zakcńczonego dwema z kolei zbrod- 
dra H. Opieńskiega wyjsśniająca ge« niami, a następnie procesem karnym, 

* nezę tych utworów. Transmisji przez o którym będzie mowa. 
Dom Franciszka Qórskiego nie'na- 

20e| nie żonę. Zaany ze swych awantur 
miłosnych, których miał bsz liku i ze 
skłonności do alkoholu uważany był 
za zakałą całej okolicy, Torturowana 

bez wieści. Trzydziestego grudnia te- m 

BRA» BSERGRGA0ZUWEKM IW 

3 

Kronika radjowa. 

Rozwój radjofonji w Wileńsz- 
czyźnie. 

W związku z powstaniem wileńskiego 
broadcastingu rozwój radjofonji zwiększa się 
z każdym dniem niepomiernie. — 

Urząd pocztowy dzień w dzień dokonu- 
js ożywionej rejestracji. ефр ostatnich 
danvch w Wilnie było w dniu 1 stycznia 
1279 zarejestrowanych aparatów, podczas 
gdv już 14 stycznia liczba ta zwiększyła się 
0 726 radjoahonentó w. A więc w ciągu dwuch 
tygodni przybyło tyle radjoamatorów, ilu 
ich Wilao liczyło w ciągu pierwszych 
dwuch tat! е : 

Na całym terenie dyrekcji wileńskiej 
(łącznie z Wilnem) 1 stycznia było 2914 
radjoabonentów. W dniu 14 stycznia zano- 
towsuo naplyw zgórą 1000 radjoabonentó wl 
Cyfry te świadczą że fale radjowe na Zie- 
miach Wschodnich zataczeją coraz to szersze 
kręgi. 

z 

Równocześnie jednak zwiększą się (icz 
ba radjopajęczarzy Dyrekcja poczt przystę- 
puje w najbiiższych dnisch do energicznej 
aicji wytępienia tych niesumiennych radjo- 
odbiorców. Dyrekcja posiada już w swych 
iękach zestawienie radjoaboneniów niezare- 
jęstrowanych, których los zostanie definityw- 
nie rozstrzygnięty—w sądzie. 3 

Urzędnicy poczt mają polecenie kontro- 
lowania mieszkań, a urząd pocztowy, opie: 
rając się na ustawie z dnia 3 czerwca 1924 
(Dz Ustaw Rzeczypospol tej Nr 58 poz. 584) 
przekaże sprawy radjopajęczarzy do sądów, 
kióre będą wymierzać za nierejestrowanie 
apzratów odbiorczych do 5,000 złotych, z za- 
mianą na długoterminowe więzienie, 

Z uwagi na to, że obie linje telefoniczne 
łączące Wilno z Warszawą, służące równo- 

ych do a I io 
czej lyrekcja poczt przystąpi na wiosnę de 
balas nowej, trzeciej Taga W ten sposób 
uniknie się miustannych przerywań i złej 
akustyki, Co powodowane jest kiepskim sta. 
nem dotychczasowych linji, przez Giodno 
i Lidę. 

ems. 

OGRALI 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 stycznia 1928 z. 

Dewtzy i waluty: 

Tran. Sprz. Kupno 

Dolary 8835 8,905 8,865 
Hojandja 35960. 36050. 35870, 
Londyn 43,46, 43,45 43,46 
Nowy-Tork 8,90 8,92 888 
Paryż 35,07 35,16 34,98 

26,415 26,48 26,35 
Szwajcarja 171,73 172.16 171,30 
Wiedeń 125,55 12586 125,24 

41185 _— 47,305 47065 

Papisry Procentowe. 
Dolarówka 63,15 53.25 ——. 
kolejowa 102,— 
5 proc. konwers. 66,50 
konwers. kolejowa 61,50 —,— 
Listy i obl: B-ku Gosp. Kraj. 92.50 92— 
Listy Banku Roln. 93 
Listy B-ku Gosp. Kraj, 93.——.— 
Oblig. komun. obiez. 8150; 
Takie same w złocie 92 
4 i pół proc. ziemskie 57 5057.25 

65,25 —— 
8 proc. m.Łodzi 77.50 —,— 
10 proc, m. Lublina 89,25 —:— 
5 proc. m. Kalisza 54 25 
8 prec. m, Piotrkowa 77,50 

oe 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 18 stycznią 1928 r. 

Złoto. 
4,70 

Akcje. 

Wileński Baak Ziemski 250,— 151, — 

Ruble 4,71 

*  Dlaczego „lis palskie, 

'Polmef? 
Odpowiedź * 

u » 
m daje porównanie czułości tych lek- 
m kich m przytem wyjątkowo trwałych 
m słuchawek z innemi. Nagrodzone zło- 

temi medalami na wystawach radjo- 
wych w Krakowie i Poznaniu: 

Do nabycia wszędzie. 
Fabryczne Biuro sprzedaży: 
Biuro Techniczno - Handlowe 
Inż. Kiersnowski i Krużołek S ka. 

Wilno, ul. Orzeszkowej Nr 3 m. 15, 
Adres telegraf.: kier, Wilno, 

Ę 91—16 tel. 5—60, 
WOORREOZAKEROGEEKKOGEEDOGORKNCKE 
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opałowy i 
gara z 

dostawą 
od 1 tony 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

LM. peul! 
Oryginalny GÓHLER kuty 

Jagielońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

  

Zapasowe części, farby i szczotki 

| MIECZYSŁAW ŻEJMO 
3 Wilno, Mickiewicza 24, tel. 161.   
  

SUPER -EGO 
Najnowszy odbiornik 

3lampowy REINARTZ 
w pierwszorzędnem wykonańłu 

Żapewnia czysty i wyr:źny odbiór 
na głośnik stacji krajowych i za: 
o Obsługa łatwa. 

па wyjątkowo niska zł. 160. 

APARAT DETEKTOROWY zapewnia 
niezwykle czysty i głośny odbiór na 
długie i krótkie fale. Wykonanie bez 

zarzutu Cena zł. 8.50 

DOM RADJOWY 

St. Łukaszewski i M. Zawadzka 
Warszawa, Chmielaa 46 

(Drugi dom od Marszałkowskiej ku 
dworcowi Głównemu.)      
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| Dziś najnowsze monument. arcydzieło ze «<Ziotej Serji> Polski. Imponująca wizja Žycia lud.kiego 2 2 
Kino: "et . ° r i Wi. St. 3 . gł. naj. ы 7 r take „Helios „Ziemia ob ecana* w]: słynnej powieści Wł. St, Reymonta. W rol. gł. najpopularn. ©) ME ом 

    

    
| „OLLA” 

pl jedyna istnie- 
Sj jąca niedości: 

j gniona marka 

     

  

Mistrzyni ekranu polskiego JADWIGA SMOSĄARSKA. Mistrzo- KRĘEBĄ 
Wileńska 38. wie scen Polsk ch: Kaz. Junosza Stępowski i Ludwig Solski, Marja Modzelewska, Marja Gorczyń- B Uciea DOBRA 6. 

ska, Gruszczyński i inni. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku w Łowickiem. Tereny + i w. : 
fabryczne; «Widzewska Mannfaktura> i zakłsdy «Scheibler i Grohman» w Łodzi. Dla młodzieży e KO PJO ANIE 
dozwolone. Początek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz, 

światowa, udo- 
ły PŁANOW . ы 

- a ŚWwIiATŁODRUKI c 
Dziśl Nizwvkly frapujacy dramat, Oshnuty na znanym motywie p LŚORLN= AvRowie wodniona zu- 

2 : (6 Dramat duszy kobiecej, która dla męża niegeę PARROT ai pełna gwarancją ra każdą situłę. 4 
kate „„P olonja* i Dama 0 gronostająch: zma granic poświecenir: Rzecz dzieje się 4 ауер EEN EA 

i 
4 
8 

\ 
į 
3 
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Teodolity, 
niwelatory, 

  

   
(Najlepsze 
i   

  

  
  

  

  

  

  
  

: х ul. A, Mlokiewicza 22, $ł Austrji i we Włoszech. Wykonawcy ról głównych: CORINNE GRIFFiTH, FRAN instrumenty astrolabje, CIS BUSHMAN.  Zaakomity odtwórca „Messalis м «Ben Hurzes oraz Einar ©. AT eat 8 | LEKARZE. Lękarze-Danty$ci goniometry, 8 Hauson. Z 2 p a aaa We Salniekiego © kupna folwatku tub | mmm BKATZE- anty: Bl. 
Р oczątek © godz. 4 bp. Ostatni ssans o g Ę ośrodka do 100 ha. : MEI 

| Geodezyjne : л ` planimetry eic, Z Е КошбТ sgłaszają L Ginsbe r Lekarz-Dentysta 
: - - = В 7 А cy nie ponos . 
i powszecbnie znanej firmy Miejski Kinematograf o SE ORE any: Tic 9 „W sród dzikich szczepów Bor neo Ё тп;я;шр Biuro choroby A. K ma 

Ekspedycja nsukowa Pawła Hutta w 8-mlu aktach: Najszlachetniejsze karty z annalów epopei Biz. | | Komisowo-Handlo- syfiis i skórne. ęstowiczowa 
us 10 cu p J M IE łego Człowieka wsród a ód i zna me Niezwykle ciekawe zdjęcia lapania @ш- „2 la 248 Wilno, ul. Wileńska 3, gpg = 3 

ala el kich zwierząt c ikich zwierz ascynujące ob tl B В „ tel. - i 567. róg ckiewicza 
9 tezn0 (ui. Ostrobramska 5) Garis mankałdy bi: kroku Gie niee deco W M Dija lyno a eric ZG Poiiiię, od 8 to 1 przyjmuje od g, 10—2 

— również — godz. 3 m. 30 początek seansów o g. 4ej. Ceny. blletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Ostatni seaus | ——— lod 4 do 8, 1 4—6. 
taśmy miernicze i ruletki w wieikim wyborze 9 godz. 10. L as —c W.ZP. ss 

tyike w fabrycznym składzie optyczne:okul'stycznym y TOO 
  

    Ou 17 av 22 b. m. włączn.e. Najnowsze arcya<icło Rosyjskie] £iotej Szrjl RozSy- 
® 66 z Polskie Kino pały się trony! Nastały ałacz i zgrzytanie! Polaly się ksew i łzy! Emigracja na obczyźaiel © |i parcele leśne Dr Wolodžko Lekarz- Dentysta 

Wilno Wanda Vielta K | j 0 | p“ 12 aktowa historja žycia selnego blasku i piekucšci dzieje © kupujemy Ea L. FRYDMA 
° $” 30. э SIĄ ę l 0 miłości i rezygnacji osnuty ma tle słynnej powieści e Wileńskie Biuro weneryczne. Przyj: Zawalna 24 m, 8, 

99 „Petersburskie Białe Noce", Cud rozkoszy, © | Komisowo-Handlo- | muje: od g. 12 do 2Przy gabinecie spe. й 
we, A, Mickiewi- i od g. 5 do 6, cjalne laboratorjum 

UL. DOMINIKANSKA 17, TEL. 10-58. [Listwy 1 Ramy jste чча soczenia| Tęrgny" са НН Zamalna ul 22. zawie od b ia ы ie L ——— 1 W. Z. P. 20. Przij od 9 d 
Najstarsza firma w kraju (sgzyst. od 1840 r.) z gotowe i na obsta. |5'$ ! Szanuje ozas, „Tereny „Iesno Piz cy | A tE m aid «П CAD RT EKTINRITENIASEN ] ®— оо уооЕтд mika nemaloni lia |-hurosszawgineje oai ̂ — —& p ©1а> 

  

  

obrazów ifotografji | wekslowe, - znaczki | D. H.-K. <Za na oprocentowanie Doktór Medycyny 
  

  

     

  

          

  

  

  

  
  

  + Wilno, ul. Św. Jańsze © | M. W YSZOMIRSKI i a skórne. Uczącym się zniżka 

7564. 1. A. «Lewin Nochum» w. Drui, pow.  Brasław. Kup no iespreedaż b. majster firmy Wozu. ka ke angielskiego przyjęcie: 9—1.i 3—7. W. Z. Nr 97, 

Е. Oraz odnawianie |stemplowe, znaczki | Gdańska 6, tel. 9 05 dogodnie każdą Lekarz-Dentysta 
są NOWY TRANSPORT Do Rejestr Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- | Tam sibie i tanio оо ao, w _Wileń- о- | 506 tylko pod A. NA ANNA KISIEL- 

a 2 pianin fabr. <Arnold Fibiger mod <Alignot»|  nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: kolęgaredh sko Trockim _ Powiat, ъ ре:,'::'р‘;::ш':‚]_ weneryczne i mo- Andrzejkowiczowa 
6 1 (kcnceii siln pogłębiony ton), mod. <Chopin» Dział A — w dniu 27—Xll. 1927 r. Ostrob ka | pasku Spółdzielczym Pokój mniejszego ryzyka | Czopłciowe. Elektrote- choroby zębów, plom 

7562. 1; A: Lewin Mowsza» w Drni, pów: Brasław- | -8_FODTANISKA | ty, Wileńska 12, dla samotnego, ze Wileńskie Biuro MILE słońce 7 bowanie i usuwanie 
K, DĄBROWSKA skim, sprzedaż towarów włóknistych 1 narzędzi rolniczych, | J. JURKIEWICZA |0_,ęz wszelkiemi wygodami, | Komisowo-Handlo- | Torskiej 9-215 ich bez bólu. Porcela- 

Firma istnieje od 1899 roku. ,Właściciel Lewin Mowsz?, zam. | I K. Szalkiewicza ul. 3 maja 1 m. 1, | we ul. Mickiewicza atarskiej 3 nowe, złote plomby 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. tamże. 2459— VI Wilno, od g. 3 m. 30 do g. 5. 21, tel. 152. * W. Z. P43. wiladki.  Sztuczue 
58—2—12 › m ut. Ostrobramska 23 /7 284 0 kri о zęby, złote korony. 

7563. |- A. «Lewin Nochim» ы B Ki Doe 275575 egarki DokrÓŚ ckiewicza 4 m.12 

ы i łokciowy, galanterji i skór. Firma AR inkieos 
e 

и akim SKIE SIS aktų" Włąścicieł Lewin, Nochim, zam, tamże, Sklep „Okazja "taiej | reperuje | Potrzebna LEKCYJ — A. Blumowicz od о-Й ра 
| \ * 2160—V1 ° EP „UKaZJA zegarmistrz do dziecka trzyletnego  francuskiegO choroby: weneryczne, Od 4 do 7 w. 

! skim, drobna sprzedaż żelaza. Firma istnieje od 1921 roku. MĄBLE, DYWANY,| A. Rydlewski by, posiadające po. udziela doświadczona Wilno, ul. Wielka 21. m, 24 VI 192 r., 

  
    

    

  

  

      

      

    

  

  

    

  S; az „ odp. 
„A, <išiuro Techniczno-Handlowe lnż. Kier: : = ne pewne gwa Šia LTatarska i 

|snowski i Krużołek S-ka». "Prowadzenie _ przedsiębiorstwa Poszukuję AS Kaj 20, "dom własny Dr K. Sokołowski Lekarz-Dentysta 
  

Włefcicie Lewin Nochum, zam. tamże, 2461_VI__ ANTYKI, Lombardo: |_ Ostrobramska 13._| ważne referencje, niech nauczycielka, Tel. 921. — 
+ iš TIT e 11-3—11, — 

"A Aska Jentas w Wlszniewie, pow: we kwity I rozmajt S8—VZT ztožą ofertę do re. Ul. Rzeczna , —ccz 

wiz „ASA towarów Żelaznych. Firma GS; oki. 4 T o La Kai 4 sa — 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Lubczańska zw M bpa S kase ё Nė = — [. 6. Wolison 1 Wilkomir ! 

eczy. „wyježdzam na aigtek Oszczędności : weneryczne,  moczo, *° Ikomirski 
TT 2566 |. A. <Łysak Staniaław> w Brasławiu, biuro prośb prowincję. : sieni 45 M.Wilenkin siowe i skórne. ul, Wielka 19. 

I j podań, Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Łysak Śtani- Zawiadamiać NJ a Wilnem Ka alokowhnii a a 1 S-ka tieńiska 7, tel. 1067. Pilar g Ee 
| sław, zam. tamże: 2463—VI a” gy a sie A || centy, na kompiet- =89 & 
! 

| į 
# 

  

      

          

  

  

i ni i 2 Gdańska 6, tel. 90 5 Wilefiskie Bi 
2 iczno- ego. Siedziba w Wilnie przy uf. Orzeszko- uczennicy do trio ta iuro Jstnieje od 1843 r, | chor skórne е 

‘:ес‘і";сън;е“'і.:&с:'п%:о rozpoczęło dzialaincš€ 5 dn. 13 grudnia JecznŻOI Wiadomość: 0=112| Komisowo-Handlo: Fabryka 1 skład i weneryczne, W, Pasiński 

T A i l l R I E 1927 r. Wspólnicy zamieszkali w Wilnie, przy dl. Orzeszkowej Hotel Ermitaz Nr 6, ———————| WE Ad. Mickiewi- mebli: nl. Wileńska 30 m. 14, u, Mostowa O m, 21 
BZ |3: Władysław Kiersnowski i Jerzy Krużołck, Spółka firmowa ul. Biskupia 12 od 4—7 | /(ażdą sumę |< DZ jadalne, sypialne, | _ przyjmuje: przyjmuje: od g. 10—2 

są największą w Europie rewją wzorów |zawarta na mocy umowy z dnia 13:go grudnia 1927 roku na 231—0 : 2371 | salony, inety, i od g. 9 — i2r. i od 5. 327, 
i najkorzystniejszym na świecie rynkiem |ezas nieograniczony. Zarząd należy do obydwóch wspólników, gotówki Wykwalifikowana łóżka niklowane i | i od @. 5 — 7 wiecz,, —6i 

zakupów "więcej niż 1600 grup towa- | Wszelką korespondencję, nierawietającą zobowiąziń oraz po. Dianing b for: angielskie, kreden- | Ponadto we wtorki, 
й tkich gałęzi pržemysi |kwitowania z odbioru korespondencji zwykłej i polecouej, prze. K' LANINO  tepian ulokujemy _ |treblauka poszukuje | sy, stoły, „| czwartki i piątki 

i rów „z wszystkich gałę przemysłu |syłek I towarów orta innych należności dla spółki podpisuje chcę kupió z okazji, dogodzie _ |posady do dzieci, w wiurka, "krzesła od g. 3 m 30—4 m. 30 
ti) będzie reprezentowanych. 10000 wy: jeden 'a:członków zarządu pod stemplem firmowym. We wszy. gotówkę płacę z góry. | "a oprocentowanie | Wilnie lub na wyjazd. dębowe it, d. w Poradni, AKUSZERKI 
| stawców Zz. 214 krajów zaprezentuje stkich ipnych wypadkach obowiązują podpisy obydwuch wspól. Ul. Zawalna 48, Sklep „H.K. <Zachęta» | Dowiedzieć się w Dogodne warunki I ul. Garbarska 3, ° 

ы ostatnie zdobycze swej produkcji. ników pod stemplem firmowym. 2464—VI Apteczny Somach. ae sda. łowić u Gi MQ na raty. W. Z. Nr ac 
sy od 4 do 10 marca 1928. Wielki Tar T >. Sk AE WY as Re 2 Akuszerka | Targ ogólży o! E 7568, |. A. <Bracia Stoccy, spółka firmowa». SkieP w. Smiałowak; 

przyjmuje od godz. oai wa 4 do 7 mara, Tem nd  |ogkrui towarów kolonialnych, Sidsipa irae, al Raduń. - WOGĄKA SZCZEKA A a A G A BC AK RAA O EE 

  

  

  
    

  

  

  

  

      

    

  

  

į biorstwo rozpoczęło działalność z dn. 13 stycz- ° 
Ч Obuwie 1'Stóry od 4 do 7 marca, =“ Ia. Wspólnicy zamieskaj w dA przy. 2 „its s в r ka do 19. Micziewicza 

{ Informacji | udziela i -zgloszenia przyjmuje skiej 4: Słoccy Borys i Lew. Spółka rmową zawar Šio Či : ] 6 (E L > 0 saa [| Ł0. Sawicz, choroby Z. P. Nr 63. || UT Targowy w Lipska moz skanfiwnA ias Wadi sie bory, [do AD ama Boozer. za 
Ц o IS iązania, weksie, czeki i plenipctencje podpisuje w imię: instrumentów geodezyjnyc sunkowych enie światłem ; A WŁADYSŁAW GLAZE i opółki każdy ze wspólników pod stemplem tirmowym. № Fabryka g : yjnych i ry ych w salami lampą cha aaa 

į : Al: jerozolimaka” 41. Telef. 230.55. TE a 3) o łe ca: a =" pat ao 
w dnia 28—Xil. t. : Šia SNR he ‘ Jatermja rzyjmuję od g. 9 do 

— 156, „A, Rachela BerilnKresowa_ Wytwórnia в Teodolity — Niwelatory — Busole py Zemkowa 7 m 1 we almomi m3 
55— aaa 6w—KWYS> w Wilnie, ul. Ponarska 67, wytwórnia sma: i ee —— i > 2 . Z. P. 

(SIS SEAT EN II EST ra kotowego: Pirma Iinieje Gd o SH -- Ss Toromierze — Łaty авОНч PE-£0E 
8 ilnie, BA —5. Proku- as ы a ITT 

4 > qe I ORA 31 d 1928 r. jest Machiej Gero, zam. w EJ ibele Taśmy stalpiwe, Miary ;. : choroby skórne AKUSZERKA 

Radjo am atorzy! Wilnie przy ul. W. Pohulanka 11 » —9. 2:66—VI. wszelkiego rodzaju, tei oo uOKU SZĘO 

ЕЁ 1571. 1. A; <Minczyn wichna» w Dsui, pow. Brasław- > K dosł ой 5- оюЛ феа аЕОч 

Wiedzcie i pamiętzjcie, że najlepiej, najtaniej i skim, sim sprzedał towarów ZPN a a Urządzenia _ reślarń R w. Pohulanis 2016 "przyjęcia Spory: 
i ma istnieję o! RO * 8 Е i awalnej. le ostowa 23 m . 

najuprzejeie] oh "a tamże. 2467— Vi Planimetry i pantograty G. Coradiego gg : op Ww. Z. P. 24, 
Pomoc Szkolna» BAL : 

«УНПЕЛЯКА : aa SRA DOE elce pniranych.| Fosą. Moi +06 <© — Arytmometry <ORYGINAL-ODHNER» Dokte: Meżreyny "2 
DZIAŁ RADJO—Wilno, Wilenska 38, tel. 94]. 1926 roku. Właściciel Pajkin Ester, zam. tamże. 2468—VI m LUKIBWICĖ M. a 

p chor eneryczne, 
WST KADR) 7570. 1. A. <Dom Handiowo-Komisowy Grams i Fer: RARAZARAREZOZEZZZENEZENOCTWAM wę Tor Kas 

з ов < 04. maa Ska». Komisowassprzedaż towarów bławainych, Sie- ; = ui Mickiewiza 0. od Grana dosł Wieck: 
  

  dziba-w Wilnie, ui. Wielka 53, Firma rozpoczęła działalność z wejście z uł. Śnia- ul, Ad. Mickiewicza 
| dn. 1 czerwca 1927 roku. Wspólnicy: Gustaw Marcin Grams i 4 1 

> Р е © » © deckich 1, przyj. 4—7. 30 m, 4, 
Aleksander Ferman, zam. w Wilnie: 1) przy ul. Wielkiej 53 i 2) —1I-89 W. Zdr. Nr 3093 
przy ula Wielkiej 13. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- f 

i 

та [ KOBIETA LEKARZ 
wy 2 dnia 3! maja 1927 roku na czas niecgraniczony. Zarząd 

    

   

   
   

    

  

  

p peja aja ora atwo rant E om : Dr Janina  „. AKUSZERKA 
nicy łącznie pod stemplem firmowym; czeki zaś, żyra, ko. Księgi dla prowadzenia rachunkowości |. Piotrowicz. _ ŚWIDERSKA 

Maść. przecio  odmrożeniom A ei Aa Tofjewych, todo alanicib domów, kwitarjusze dla komornego Jurczenkowa ni Mickiewiom niż 
LECZY api OREW I 4 umowy najmu да a OEG 

kaka V Aaaa o dodaikowy. Mickiewicza 5, tel. 372 MaG. połecźkia Tekšo 
z e. d Sado Edo LL dE 4 K U BOrKOWSK Filja $-to Jańska 1, tel. 371 РИа ар "Wyda. ar 2 

zapobiega odmrożeniom e ik APANC zostało PA pytreśla R @ а 1, tel. ZĘ. a 

00—4 243—0 ów 
  

zzz r 799: 

królową Chinganu? Oj, chlebem, jącego chłopa i porwał mu konia z inny zwalił by się z nóg, a on du- czonego drogą, skostniałego od mro- mnie porzuci? czemu głowa w zięmi 
w gorach Chingań- = i e lu dzie ludzi niewolą! * takim impetem, iż literalnie go wyr- sza sprawiedliwy ani się pomarszczy. zu podróżnika... Donosił się i śpisw, a |... mem R ców nie ża- 

skich. — Czemuż by nie? wał z zaprzęgu i razem z chomon- = Już było późao wieczorerz, gdyś- ale jakiż żałobny i penuryl | patrząz łujesz swej małłonki biednej? — Tu 
— Tak to nasza panil-odezwał się tem uniósł na tę oto górę. my podjechali do stacy Pompejewki. na to światło, mój furman nagle OW- giacz i szlochanie przerwały zawc» 

II. drugi kozak:—i my potrafimy pomścić Spójrzałem nalewo. Góra była co W tym miejscu Amur, sparty z dwóch Stał, trzasnął z bicza ikrzyknął na ko- dzenia kozaczki, ale wnet się popra- 
3 zapasy śmierci jej męża. Za jego głowę sto najmniej -dwą razy wyžszą od Zam- stron skałami, dosięga zaledwie polo nie „Hej, Waśka, grabiatl“ (*) А Ко- уйа i ciągnęła dalej — Nie zmógł 

aa ias aa ei głów a sių i chiūczy+ kowe] w Wilnie, I jaka stroma! Jakąż wy-swej szerokości, a strome góry, nie poleciały jak wicher śród śnieżnej ciebie o ni kule tureckie, —lecz 
ts Cl, cy, psia ich maćl trzeba mieć silę, żeby zaciągnąć tam pokryte odwiecznym lasem, jak Ścia- kurzawy i jak ma skrzydłach wynio8- złożyłeś głowę pod nożem zbójeckim; 
B jedziesz pan do Pompejewki I _ Na drugi dzień zrana wyruszylem koniall . na podnoszą się od samego brzegu. y nas na szėzyt „gory. Tu przed |ecz twa żona momści życie twe zgu- 

w najdziesz wszystko i taniej i w dalej na wschód w głąb gór Chin- Za stacją „Diczun* ujrzeliśmy ma- Jest te centrum gór Chingańskich, domem stało kilkanaście  Sań biome i sto głów położy fobie pod 
Ё Am cztunku u Chingańskiej kró: gańskich. Co za dzika miejscowość, raz aż cztery trupy leżące jeden przy Wysoko ponad rzeką na małej płasz- i krytych kibitek, a koło ganku aż Się ramiona... Tu jej głos się spotęgo- 
toż 8 coś w rodzaju «siedmiu grzechów na drugim. I wszystkie z ucjętym war czyźnie pomiędzy górami jaskrawo roiło od kozaków i ich keni. Mraźda wał wyrazem dzikiej eucrgji, — rzekł- 

— Kogo wy zaszezycacie tak wy* Szyłcel» Ani wsi, ani wioseczki, ani koczem, A świeciły się okua samotnego domku. para od oddechu tylu żywych istot byś, że to ryczy lwica nad trupem 
(ob Ito zapytałem. . " prostej chaty, —tylko góry, góry i las. Na ten widek nie wytrzymał jam- Tu była rezydencja „królowej Chin- unosiła się nad tem zbiegow'skiam. Iwa, a mię słaba kobieta opłakuje 

— A toż kozaczką Maletiną, wdo- Konie parskaly i biegły nchaczo, omi- szczyk swej reli cichego baranka, o ganu*, najpopularniejszej kobiety na Jedni z kozaków wyćizrali słomą ko- męża. 

wę po atamanie z Pompejewki, Dzieł- jałąc chińskie trupy,. których naliczy- niczym nie wiedzącego. Odezwała sią całej przestrzeni tych gór. | nagle niom zamarznięte chrapy, inni kręcili .. Tą kobieta umiała kochać, — 

ma to kebietal liśmy aż pięć; już, podjeżdżaliśmy do w nim krew kozacka zbójecka, więc przyszedł mi do głowy dawno już się kole ganku i palili fajki. A śpiew pomyślałem sobis — a więc potrafi i 
З zai 2 stacji Diezun, gdy,nagle konie odra- powstał, wyprężył sięyi krzyknął, po: zapomniany wiersz rosyjskiego poety dziko<ponury i żałośny wydobywał SiĘ pienawidzieć, lstna Oiga, księżniczka 

PE ZERU ae w Aipię Stie- zu s zatrzymały chrapiąc i okazując kazując bizunem na leżące ciała: Letmontowa: z domu i echem rozchodził PO gó- kijewska, mszcząca Drewlanom za 

panownie?l-—zapytał obrażony kozak. — największą trwogę. — To wam patmiątkę psubraty, SAW toj baszcie wysokiej i cieńatj rachi Chciałem wejść i już otworzy: śmierć Igora! 

Na trzysta wiorst dokoła niemasz ta« — Patrzcie wasze błagorodije — po Maletinie! | pogroził pięścią na „Żyła niegdyś Tamara królowa łem drzwi, gdy jakiś kozak pociąg- Wtem usłyszałem głos dwóch ko- 
kiej jak opa gospodyni! Patrz pan: odezwał się furman: — eto ślad ty- chiński. brzeg Atmura; „Piękna jak aniół niebieski | nął mnie za rękaw. zaków _ spierających się pomiędzy 

akdło tu jak w pustyni, tak że po» grysa przecina drogę; no i konie się — Dawno zabili Małetina chun- „Jak szafan przewrotna i zła. — Nie chodži—szepną! mi cicho— sobą. 

dróżn nis znajdzie i kawałka chle- boją! Trzeba im zasłonić oczy, wziąść chuzy? zapytałem. : Ale wact otrząszęłem z siebie cały „jpoż nie słyszysz, jak ona zawedzi — К był u niej wczoraj? — 

ba Aid. u miej w spiżarni wszystkiego za cuglu i przeprowadzić parę Кго- — — A już dechodzi 40 dni! Pręd- urok poezji,gdy 30-sto stopniowy MTÓŻ no swym sokole? pytał młody kozak; 

podostatkietm: i jesiotry wędzone, i ków, bą (sami nie pójdą. — Tu jam- ko i „pominki* wyprawi Anna Siiepa- uszczypnął mnie za e ; Zacząłem się przysłuchiwać stojąc (D. N) 

ba marynowana, i wafle i kiełbasy, szczyk dobył jakąś plachtą i narzucił nowna po swym Mężu niebaszczyki. — Co za dzikie por a BIZy- „ progu. A królowa Chinganu śpie- : 

З wszystkiego wbród. A jaka gor zwierzętom na głowę, a konie, oble- Ale bądą to krwawe „pomiinki”, bo szło mi do głowy. „pony ч аааа wala tgskna, žalošnie: Konstanty Siemiradzki. 
ściana! Człowieka nie przepuści, żeby wając się potem, i drżąc na całem ciele, my wszysty kozacy z Chinganu ko- bie: -- tam ogniste słońce południa, * __ Q sokole jasny, o mój mężu 

mie nakarmić, nie napaić; a nia z trudnością przeszły przez ślad po- chališmy go jak ojca, Co to był za tu Sybir ponury i mreźny... tam uró- jupyl Czemuś zakrył oczy, czetnuś 
Ši nikogo: ktoś ty i dokąd idziesz? tężnego drapieżnika. strzeleci Strzelał do dzikich gęsi w cza czarodziejka, za miłość której lu: __—_—__ ZAJIZ 

PY ko każdemu da przytułek i stra:  — Widzisz pen tę górę? rzekł lot kulami, dwóch tygrysów i Osiem dzie życie oddawali, tu zwyczajda ot +) „Waśka”, — to ulubione imię, które 

“ Laida od maiki radzonej! jamszczyk pokazując ręką ma lewo. niedźwiedzi ubił. /A' wódkę jak chla- sebie kozaczka! A jaskrawe światło dają koniom w Syberji. Stowem „grabiat“ 
— Więc za gościnność tytufujecie Onegdaj tygrys napadł na przejażdta- pałl Wypije duszkiem pół kwarty... u góry tak wabilo, tak ngcilo zmę- (rabują) poganiają konie w Syberji. 
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