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Nowy Rok,w Warszawie, 
W niedziełę p. Prezydent Rzplitej 

przy'mował życzenia noworoczne. 
O godz. 9 m. 30 składali p. Pre- 

zydentowi życzenia członkowie Domu 
Cyw Inego i Wojskowego, w imieniu 
których przemawiali: szef kancelarji 
cywilazj p. Bohdan Dłięciołowski i 
pułk. Szrg usz Zahorski. 

O godz. ,10 została odprawiona 
w kaplcy zamkowej przez ks. kape- 
lana Bojanka Msza św., na której był 
obecny p. Prezydent w otoczeniu 
Rządu z Prezesem Rady Ministrów, 
Piłsudskim na czele, 

Po skończonej mszy p. Prezydent 
przeszedł do S:li M-rmurowej gdzie 
o godz. 10::|j mm. 45 przyjął na au- 
djeacji JE ks. kardynała Kakowskie- 
go, który złożył p. Prezydentowi ży- 
czenia, 

O godz. 11:ej p. Prezydent przyj- 
mowal życzenia Od członków R/”ądu. 
W sali Rycerskiej zaś zgromadzlli się 
członkowie korpusu dyplomatycznego 
w galowych mundurach. 

Gdy wszyscy ustawili się w  pół- 
kole, otworzyły się podwoje sali skąd 
wyszedł p. Prezydent, w towarzystwie 
prem. Pił<udskiego, członków „R.ądu 
i Domu Cywilnego i Wojskowego. 

°° Po przemówieniu powitalnem Amba- 
sadora Francji p. Ląroche, p. Prezy 
dent R.plitej wygłosił krótkie prze- 
mówienie, w którem powiedział co 
następuje. 

Prognę podziąkować serdecznie 
Waszej Ekscelencji za zwrócone do 
mnie w imieniu swojem Oraz obec- 
my.h tu Jego kolegów słowa. Żywo 
wziuszyło mnie w nich to, co dotyczy» 
ło mne osobiście. Sprawiło mi rów- 
mież wielkie zadowolenie stwierdzenia 
Osiągnięcia przez Polskę w fej pracy 
pom. ślnych rezultatów. 

Istotnie wysiłek narodu we wszyst- 
kich dziedzinach życia nie był darem- 
my, a pomyślne przedsięwz ęcie finan- 
sowe, © którem Pan Pane Ambasa- 
dorze, wspownłał i które zost.ło u- 
rzeczy wistnione wa właściwych mu 
ramach, ściśle ekcnomicznych, przy- 
€zymi się do rozwoju handlu, prze- 
mysłu i rolnictwa. We wszystkich 
tych dziedzinach możemy 

_ ©€zekiwać udoskonaliń, które wróżą 
«. wzrastającą pomyślność naszemu kra- 

łowi, świadomemu konieczności poka- 
ju i brzpiecz: ństwa, by mógł korzy- 
stać z tych dobrodziejstw. Polska ob- 

"a uczuciu wszelkiego egoizmu, rezu- 
mie, że debreb,t poszczególnego na- 
rodu jest ściśle związany z pomyślno- 
ścią innych narodów i że dla dobra 
Wszysikich należy współpracować nad 
powszechną pacyf kacją i rozbrojeniem 
zarówno faktycznem, jak i normalnem, 
Ostatnio podczas obrad Rady Ligi 
Narodów dzła Polska nowe tego do- 
WOdy przez stanowisko, jakie zajęła 
względem sąsiada, z którym, gdyby 
to tylko od miej zależało, stosunki 
nermalne b,lyby 01 dawna (ustalone, 
estem więc szczęśliwy, mogąc wyra* 

216 dziś nadzicję, że niewątpliwie del- 
SZe rokowania, Operte na podstawie 

"Zasad pokojowych, wysuniętych w 
śnewie, doprowadzą rychło do za- 

panowania harmonji między dwoma 
bratniemi narodami, które, mmo 

| sztucznie stwarzanych nieporczuwień 

  
* wbrew ich własnym interesom, nigdy 

jnie wyzbyły się tej szczerej przyj źai 
4 uczuć braterskich, j,kie charaktery" 

_ owały ich stesunki tak bliskie i za- 

|. Ž crenia, jakie mi Pan składa Pa- 
lie Aobasadorze, w imieniu tylu re 

Jrezentowanych tu narodów, przyjmu- 
ł lako szczęśliwą wróżbę dla wszyst- 
tith przedsięwzięć pokojowych, w 

_„tórych Pelska z dumą będzie zawsze 
WSpółyracować w celu zapewn enia 
światu bezpieczeństwa, jedynie mogą- 
€EgO ochronić skteczną i owocną pra: 
5 ludów. W tem przeświadczeniu, 
„afny w opatrzność, sprzyjającą każde- 
mu dzieju pokoju i dsbrej woli, skła- 

| dam Wam Panowie, życzenia naj- 
szczersze dla was eraz ala Najdost. |- 

- niejszych Monarchów, Szefów Państw 
oraz wszystkich narodów, tak godnie 
przez Panów regre.entowanych. 

Po skończ. nych przemówieniach 
p. Prezydent przywitał się z ambasa- 
dorem p. Laroche, poczem kolejno 
witając się ze wszystkimi szefami mi- 
sji obszedł cały cercie. Szefowie mi- 
Sjl przedstawili p. Prezydentowi Rze- 
£ZypOspolitej tych członków Poselstw, 

zy dotąd nie mieli Sposobności 
Mu przedstawieni. : 

'Następnie p. Prezydent peprze-   + „dzany przez dyrektora Protokułu Dy: 
Omatycznego w towarzystwie prem, 
Piłsudskiego i członków Rządu prze- 
zedł wraz ze świtą do dalszych sal 
amkewych, w których zgromadzeni 

byli przegstawiciełe duchowieństwa, 
ądownictwa, generalicji 1 wojska, mie 

„isterstw i urzędów centralaych, se- 
|atów wyższych uczelni, w imieniu 
„tórych wygłowł przemówienie rektor 

| 

preenełkę posstową 4 zł. 
50250. r 

Rozmowy (Joldemarasa z Berlinem, 
BERLIN, 2—i. Pat. B:rliner Tageblait donosi, 2a rokowania dyplo- 

malyczne pomiędzy Nemcami а Litwą posuaęly się tak dalece, iż spotka” 

nie pomiędzy min. Srescmannem a premjerem  Woldemarasem będzie 

mogła dojść wkrótee do skutku, Razmowa między min. Stresemannem a 

premjerem Woldemasasem ma się odbyć w drugłej połowie stycznia w 

Berlinie. Przedmietem rozmowy ma być—jak twierdzi Berl. Tegtbl. spra- 
wy gospodarcze a przedewszystkiem szrawa traktatu handłowego, poza- 
tem umowa eo do rybołówstwa i umowa graniczna. 

Skazanie Polaków. 
Według doniesień z Kowna, w sądzie polowym rozpatrywana byla 

ponownie sprawa 5 Polaków raz już skazsnych, którzy prosili © zmniejszenie 
im kary. Wszyecy oskarżeni są o szpiegostwo na rzecz Polski. —Sąd polowy 
po ponownem rozpatrzeniu sprawy wydał jesicze ostrzejszy wyrok, a miano: 
wicie: skazał niejakiego Swobodzińskiego i kobietę Kamińską, na karę śmierci 
przez rozstrzelanie, resztę zaś na karę ciężkiego więzienia od 1 do 8 lat. 

Zamieszki na Litwie. 
Z Kowna donoszą, że dnia 11 grudnia we wsi Poszymińce, pow. Wyłko' 

wyszskiego wywiązała się strzelanina pomiędzy litewskę strażą graniczug a ban: 
dą złożoną z miejscowych włościan. Na czele tej bandy stał niejski Rogosińskas 

i Macznlis, meszkańcy wsi Stankuny. Po wymianie strzałów bandyci zbiegli 

na stroną polską. 

Jednocześnie donoszą, w okolicy missteczbs Birże. władze litewskie wykry- 
ły tajną organizzcję socjalldemokratyczną. Do wykrycia orgonizacji posłużyło 
arcsztowłnie pewnego osobnika, który kclportował odezwy socjal-demokratycz- 
me i wychodzący w Wilnie organ socjal-.demokratów <Pirmyn<. W uwiązku 
z tem aresztowano kilka osób. 

Zainteresowanie Moskwy rokowaniami polsko» 
litewskiemi. 

Do Moskwy przybył z Kowna przedstawiciel sowieeki przy rządzie 
litewskim Arosisw: dwukrotnie korferował z komisarzem Cziczerinem w 
sprawach interesujących jego placówkę. W szczególności omawiane były 
przygotowania do rokowań polsko-iitewskich. ! 

SARAS TN TS I S INK SOS VDI T TNT OWOC R OWECOORDCE 

Wynurzenia noworoczne Brianda i 
Hindenburga. 

BERLIN, 2, I. Pat. Półurzędowa Deutsche Diplomatisch Politische 
Korrespondenz zestawia przemowienie nomworeczne prezydenta H.ndenbur- 
ga z wywiadem noworocznym francuskiego ministra spraw zagraaicznych 
Brianda i przemówianiem prezydenta D umergua podkreślając, że prezy: 
dent Hindenburg i kanclerz Marx poruszyli w swych przemówieniach 
otwarcie i wyraźaie sprawę okupacji Nadrenji. Natomiast mn. Briand 
w swoim wywiadzie nazwał kwestję nadreńską nieaktualną w chwili obe- 
cnej. Agencja zaznacza przytemn, że jest rzeczą zasadniczo zrozumi-łą, iż 
technika dyplomatyczna nazywa pewne kwestje nieaktualaemi. Moment 
noworcczny jednak, w którym zwykle dokonywa się przegląd całokształtu 
spraw pulitycznych, nie jest zbyt odpowiedni do „„prześlizgiwania się przy 
pomocy gestu obok najważniejszych preblematów w stosunkach między» 
narodowych“'. 

Pakt francusko-amerykański o nieagresji. 
PARYŻ, 2I PAT. Herald donosi z Waszyngtonu, że do projektu paktų 

franensko-ameryksńskieeo wykluc ającego w'jnę między temi psństwami, który 
to projekt został doręczcny ambas:dorowi francuskiemu Ciaucel.wi, dołączono 
pisma w którem sekretarz stanu Kellog aświadczył, iż całkowicie podziela po: 
Ziądy na tę sprawę min. Brianda oraz zaznacza, że inge kraje mogłyby być za- 
proszcne do przystąpienia do "wspomnianego daktu uiezwłocznie po podpisaniu 
go przez Francję i Stany Zjednoczone, 

Kto będzie prezydentem Stanów Zjedn. 
NO*Y YORK, 11 (A W). Parija regublikańska natrafia na coraz to 

nowe trudaości przy próbach ust»lenia kandydata pertyjnego na majbliż- 
sze wybory prezydjalne w reku 1928. S-kretarz Skarbu Mellon, będący 
jak wiadomo jednym z tmiljarderów Si. Zjedn., o rzucił kategerycznie pia” 
ponowaną mu kandydaturę na prezydenta. Obecnie największe szanse ma 
kandydatura Herberta Focvera, ten jednak rownież wzbrania się przed jej 
przyjęciem, ; 

Lewica twórzy nowy rząd łotewski. 
RYGA, 21 PAT. Iaicjatywą rokowań mających na celu utworzenie no- 

wego rządu spoczywa obecnie w rękach gru»y socjalistów minimalistow, 
których przywódca Holcmanis prowaazi już rozmowy zmierzające do stwo” 
rzenia nowej koaiicji lewicowej. Ё 

Wspólny frontprzeciwko bandom macedofiskim. 
B/ALDGROJ, 2 1. PAT. <Prawda> donosi, ;że między rządami jugosłowiańskim 

8 greckim osiąynięte zostało nowe porozomienie w sprawie zwalczania akcji band ma- 
cedońskich w greckiej i serbskiej części Macedonjis Zawarto porozumienie w sprawie 
wspólnego postępowania obu rządów mającego na ceju zapobieżenią przekraczania gra« 
nicy przez bandy, 

Co ocalało w Dzikowie? 
Uratowano pokażną ilość skarbów kulturalnych, 

Jak się dowiadujemy, część bibljoteki zamku  dzikowskiego, którą 
zdolano uratować przedstawia się ilościowo wcale pokaź ile. Spłonęły do- 
szczętnie wszystkie książki w szafach. Wiele nowszych książek uratowa- 

no, głównie z apartamentów Z, Tarnowskiego nie objętych pzłnym ogniem, 

a także cokolwiek z t, zw. „bibljoteczki". 
Stan zamku i jego zbiorów przedstawia się ogółem następująco: Prócz 

kaplicy, dnu.h sklepionych pokoi na parterze i dwuch również sklepionych 
nad nim; w lewem skrzydle cały zamg« spłonął doszczętnie aż do do podłóg na 
dnie. Ocalono: 1) z biblłoteki zwyż 80 proc. starych druków z inkunabulłami 
i wszystkie ni:mal rękopisy; z nowszych książek, mniej starannie przecho- 

wanych zapewne 75 proc., 2) archiwum najprawdopodobniej całe, 3) par 

miątki po hetmanie T. Tarnowskim, 4) wszystk e oryginalne obrazy i wię- 
tej, miż połowę oprawionych sztrychów, 5) niektóre rzeźby w alabastrze i 

marmurze, 6) większa część areber i wszystkie kesztowności, wreszcie 7) 

blizko 75 proc, urządzenia parteru i pierwszego piętra. 

Celem zbadania stanu murów zamkowych i zabezpieczenia ich przed 
zniszczeniem na otwartem powietrzu wśród mrozów i deszczów zaprosił 
hr. Taraowski arch tekta prof. Wacława Krzyżanowskiego z Krakowa, 
który wydał odpowiednie wskazówki. 

Wygrane dolarówki. 
WARSZAWA, 2 |. Pat. W dzisiejszem ciągnieniu premjowej pożyczki 

dolarowej główne wygrzne mzdły na następujące numery: 
00 dolarów — 852764 3000 Gol, — 096551. Po 1.000 dol. 

228 508 725038 077554 666206 855 612. 
(SESI SATIDE SOS DIENAS S TNT NTT OPWWORECA) 

    

  

Uniwersytetu %arszawskiego ks. prof. B a 
dr. A. Sziagowski, po zje cad B Wielki wybór 8 
instytucji i zrzeszeń, celem złożenia wg s 

° ' й fuszu, aksamitu, jedwabi, robów 
Ra eter p. „Prezydenio E AS iar, bławatnych.- 2 

> Po alert ży czeń w prywatnych a m o zalet ania "a 
apartamentach p. Prezydenta edbyło 5 „Manufaktura Łódzka” : 
się w ścisłem gronie Śniadanie, Žž WIELKA 21, E 

VY 
  

W sprzedaży detniieznej cena pojedyńszego N—ra 20 groszy. 
płata pocztowa wietez603 rydzanitem. 

Redskeja rękopictw Riezamtewionysh Bije zoracę. 
CEEWNUNEUZEZZSSYZKCKZA 

BARANOWIGZE — zi, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. B-go Maja 04 
DUKSZTY — ul Qax, Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 

GLĘBOKIE — «! Zamkowa 60 
GRODNO — Pla: Batorego š 
BAMBIEŃ KOSZYRSKI — Związeż Ziemian 
BIDA — ml, Majora Macklaw'e 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz z 
Kronika reklamowa lub nadesłsne 40 gr. 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe © 

ODDEIALY: 

NIBŚWIEŻ -- ml, Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 70, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 29 

POSTAWY — Rynek ; 

STOŁPCB. — ul Piłsu tskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek © 

za 63 

Litwini w Prusach Wschodnich. 
Nedawno w ,„Litausche Runde 

schau'* ukazał się sensacyjny artykuł, 

niewątpliwie inspirowany z Berlina, 

o... wspólności losów Prus Wschod- 
nich i Litwy. Ta «wspólaota» znaj- 
dywała dotychczas swój wyraz w 
polityce bałlyckiej Niemiec, które ro- 

biły sobie z Litwy Kowieńskiej pew- 
nego rodzaju  redutę przeciwko 

Polsce. Tego rodzaju polityka nie 
miecka, pe za celami szerszej natury, 

miała za zasadę: jeżeli mamy kory- 

tarz Gdański—niechże on już będzie 
tylko «korytarzem», aby tylko Prusy 

Wschodnie nie były... „wyspą”*. Ро- 
lityka  miemiecka w stosunku do 

Litwy, była zawsze bardze praej- 
rzystą, gotowa jest ona „„wyhandle- 

wać" ją ma korytarz gdański w każe 

dej chwili, Litwa była jej potrzebna 
jako objekt wymiany. Widzi:li to 
wszyscy jak na dłoni za wyjątkiem... 

pol tyków kowieńskich. 

Cały olbrzymi gmach przyjaźni 
litewsko-niemieckiej, na którym się 
Opierając różni politycy kowieńscy 
budować się zdają przyszłość Litwy, 

pryśnie w chwili — goy stanowisko 
Polski w kwestji koryterza stanie się 
mniej niezachwiane. Tak jednak nie 

"Jest I nie będzie. Z uśmiechem więc 
poltowania przyjmuje  dyplemacja 

niemiecka litewskie zapewnienia przy- 
jaźni, w rzeczywistości nie liczy 
się z Kownem wcale i nigdy. 

Na marginesie tej „wspólnoty” 

interesów Prus Wschodnich i Litwy, 
tej-„przyjeźai* nie Od rzeczy przy- 
teczyc bądzie takty prześladowania 

ludności litewskiej w Prusach W schod- 
nich, © jakich ci.ho jakoś w rządo- 
wych pismach kowieńskich. 

Prześladowania te rozpoczęły się 
nieomal od chwili traktatu Wersal- 

skiego i trwają do dnia dzisiejszego. 

Od r. 1924 rezpoczęła się negan- 
ka przeciwko wszystkiemu, co miało 

cechy „litewskie i przedewszystkiem 
przeciwko wszelkim publicznym  de- 
monstracjom kultury litewskiej, mianoe 
wicie uroczystościom śpiewackim i 
przedstawigniem teatralnym... 

Gdy w jesieni r. 1923 litewskie 
towarzystwo śpiewackie zażądało zbio: 

rowej wizy wjazdowej do kraju Kłaj. 
pedzkiego, władze niemieckie na 
prośbę tę nie przystały, pomimo, iż 
Litwini wydawali takie wizy towarzyst- 
wom niemieckim w kraju Kłajpedz. 
kim, W ten sposób hamowano wSpół- 
udział Litwinów pruskich w ruchu na- 
rodowym. 

Gdy 16 listopada r. 1924 w Kau- 

kemen pow. Nideruog urządzono 

litewską uroczystość Śpiewacką, zebra» 

ło się wi.iu młodzieńców nismieckich 

przed domem, w |którym miała się 
odbyć ursczystość: Młodzieńcy ci 
przecięli grzewody elektryczne. | Wła- 

dze policyjne powściągały się od ja- 
kiejkclwiek interwencji, pomimo, iż 
kilkakrotnie się da nich zwracano, 

9 sierpnia r. 1925 miała się od: 
być oddawna oczękiwana litewska u- 
roczystość śpiewacka w  Niemoniue 
nach nad zatoką Kurlendzką. Salę, w 
której miała się odbyć ureczystość 
wyacłnili szczelnie członkowie Stahl- 
h:imu i innych erganizacji. Jak po- 

kazało sią późdiej, byli oni uzbroje- 

ni. Gdy kilku miejscowych Litwinów 
usiłowało wkroczyć na salę, obito ich 

tak dotkliwie, iż broczyli krwią: Poli- 
cja sprawców nie zaaresztowała i pro- 
kuratera nie pociągnęła ich do ed- 
powiedzialności. 

W zwalczaniu litewskości prze- 

dewszystkiem bierze udział prasa nie- 

maiecka, która stopniowe wykazuje 
coraz większą nienawiść de żywiołu 
litewskiego. 

Nienawiść Niemców zwraca się wo- 
góle przeciwko użyciu języka litew= 
skiego. Niejednokrotnie greżono о- 
sobom, rozmawiającym po litewsku. 

Zebranie wyznaczene w Tylży na 
dzień 7 sierpnia r. ub, nie mogło 

przyjść do skutku, ponieważ porucz- 

nik Boekelmann i inne osoby wymoge 
li na właścicielu sali, w której miano 

O S 
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się zebrać, aby sali swej nie wynaj- 

meował. 

Giy w r. 1924 mieszkzńcy Nie- 
monua przybyli na święto pieśni, 

znajdował sig między nimi pewien 
mężczyzna, obity do tego stopnia, iż 
broczył krwią. * Policja przytrzymała 

ge i więziła w ciągu dłuższego cza« 
su w zamiarze przesłuchania. Czy 
podobne postępowanie była zgodne 

z przepisami? Niemcom, którzy dogu- 

ścili się gwałtu na zaaresztowanym, 

policja nie naprzykrzała się. 
Urzędy pocztowe wielekrotnie za: 

trzymywały listy wielu znanych Litwi- 
nów i częstokroć je otwierały. Posył- 

kę, zawierającą wideki Litwy, całko- 

wicie uszkodzono. Zarządzone dochc- 

dzenie nis dało żadnych wynie 
ków. 

Niejednokrotnie sę zdarzało, iż z 
chwilą, gdy poczynano mówić przez 

telefon po litewsku, urząd pocztowy 

nakazywał używania języka niemiec- 
kiego, grożąc, iż przerwie połączenie, 
Do wypadków takich przychodzile 
w różnych urzędach pocztowych. 

Przedstawictel dziennika litewsk e- 
go stale napotykał na przeszkody, 
gdy wypadało mu odbywać podróż 
w interesach pisma, U:zędnik, którego 
poprosił on o zezwolenie rozdawania 

gazety na rynku w Ssaisgirach, wyr- 
wał mu z rąk okazywany egzemplarz 

i cisnął go, wołając: „Litwini jedynie 

podżegają. C:ego im właściwie tu 
potrzebz? (tu t, zn, w Prusach Wschod- 
nich). W tych samych okolicznościach 
urzędoik w H:inrichswalde odezwał 
się do przedstawiciela dziennika l tew- 
skiego: „Odzie gazeta jest drukowa- 
na? Przecież lu niema żadnych Litwi: 
now. Idžcie sobie do Litwy“! 

„Tilsiter Zeitung“ w dwoch arty- | 
kułach pisało pogardliwie e przewod: * 

niczącym zjednoczenia Litwinów 1 с 
skarżyło go © zdradą stanu. Sid, fa / 
ki zwołano w Tylży, zawiadomił ©- | 
brońcę powodu, iż oskarżyciel może 

rościć sobie prawo do ochrony z art. 

193 Kod. Karn. Atoli późaiej cała 
sprawa została ze wzg!łędów politycz- 

nych umorzena. Uznano, iż względem 
wykroczenia daje sę zastosować u- 

stawa o amnestji. Koszta sprawy po- 
miósł powód litewski. 

W ten sam sposób dyskredyto- 
wałę tego samegu Litwina wobec о- 

pinii publicznej „Kóaigsberger A geme 
ine Zeitung”. Zażalenie, złożone prze: 
ciwko odpowiedzialnemu kierowniko- 

wi tego pisma, najprzód poszło w 

edwłekę, późaiej zaś z wyżej pomie- 
nionych względów zostało również 

umorzone. Koszta sądowe znów po- 

niósł powódca. 

Prusy Wschadnie nie jmają ani 

jednej szkoły, w której wykład dla 
dzieci litewskich odbywałby się w jęz. 
ojczystym. Wręcz przeciwnie, w szko- 

łach częstekroć mówi slę o języku li- 

tewskim w sposób wielce pogardliwy. 

Wi wielu miejscoweściach, zamiesz- 

kałych przez Litwinów, bardzo rzad” 
ko odbywają się kazania w języku 

litewskim, niektóre z tych miejscowo: 

ści wcałe ich nie mają. Cała kraina 
litewska dokoła Gilgi na żądanie, wy- 
stosowane |do konsystorza, uzyskała 
kapłana, który wygłasza kazania wiel- 

će niepoprawną litewszczyzną. W in- 

nych miejscowościach kapłani rów- 
nież posiadają język litewski tylko od 
biedy- 

Wszystkie šrodki zostają uznane 
za słuszne, gdy chodzi @ to, - aby 
wszystko, co tyczy Litwiaów lub co 
pochodzi z Litwy,: przedstawić, jako 
rzecz godną pogardy, Krzewienie ję- 
zyka litewskiego i kultury litewskiej 
piętnuje się, jako ideę wszechlitew= 
skości i zdradą stanu. 

To, co Niemcowi ze względu na 
jego niemieckość poczytuje sę za 
największą zasługę,  Litwinowi ze 
względu na jego litewskość poczytuje 
się za przestępstwo. 

Dawaiejsza niemiecka tolerancja 
wobec Litwinów coraz bardziej ob- 
awia się, jako przekonanie, iż chodzi 

jedynis o to, aby zapewnić niemiec- 

jednoszpaltowy na stronie 
mech świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 

roc drożej Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr 

SWIR — ul 3-go Maja B 
WILEJKA POWIATUWA-—u! Miekiewiczs 24 

1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 grosy 

Za i przeciw. 
Bezrobocie w Bolszewji. 

Jedną z głównych bolączek rządu go- 
wieckiego jest w dalszym ciągu sprawa bez- 
robocia, kióre nietylko że się nie zmniejsza, 
lecz nawet w pewnych okresach przybierą 

zastraszające wprost rozmiary. Najgorzej 
przedstawia się sytuacja na rynku pracy za* 
zwyczaj w okresie zimowym, kiedy to arm) 
bezrobotnych w' miastach bardzo wydainie 
zasilają bezrobotni robotnicy wiejscy. 

Na ostatnim zjeździe rosyjskiej partji 
komuni:tycznej врга» © bezrobocia cmówił 
szczegółow= «prezydent sowiecki» Rykow. 
Uważa on, iż główną przyczyną bezrobocia 
jest w Rosji prz: ludnienie na wsi. Sytuacja 
jest tem gorsza, że Rosja nie może nic w 
tym kierunku zrobić, gdyż odpływ ludności 
wiejskiej drogą emigracji jest w warunkach 
dzisiejszych nie do pomyślenia. Rosja rozpo- 
rządza wprawdzie oibrzymiemi obszarami, 
mad:jącemi się do kolonizacji, ale skierowa* 
nie ludności wie.skiej z prowincyj centrat- 
nych połączoneby było z tak wielkiemi wy- 
datkami, że nie posiadaloby dia państwa 
realnego znaczenia. Diatego też w walce z 
bezrobociem 1 z t. zw. <p zeludnieniem agrar- 
nem» na pierwszem miejscu stać powinna 

intens; fikacja rolnictwa i rozwój przemysłu: 
Nieco odmienny charakter powinna mieć 

walka z bezrobociem wśród inteligencji. W 
Rosji sowieckiej stosunki pod tym wzglę- 
dem są dość niejednolite, podczas bowiem 
wA w wielich «6 odkach przemysłowych 
ilcść bezrobotnych inteligentów stale się 
zwiększa, dochodząc częstokroć do zastrasza: 
jących wprost rozmiarów, na prowincji ode 
czuwsć się daje dotiliwy brak intel gencji. 

Z tego to względu Rykow uważa, że za 
bezrobotnych n'e naieży uważać tych wszyst- 
kich, kórzy dają pierwszeńsiwo bezrobociu 
w mieście a pracą na wsi. Dalej należy 
właśnie jak najusilniej popierać dążenia kule 
turaine ludności wiejskiej i instytucje, dzia« 
łalności kulturejnej poświęcone, zasil.ć wy* 
datnie pracownikami inteligentami, rekrutują- 
cymi się z poš:6d bezrobotnych miejskich. 

Do w. możenia się bezrcbocia przyczynia 
się,—zdaniem Rykowa,—i ta okoliczność, że 
w zwią.ku z t zw. «polityką oszczędności» w licznych przedsiębiorstwach trzeba bylo przeprowadzić NZ redukcję personelu. W 
ten sposób,—podkreśla Rykow,—w R sii w 
Sposób sztuczny stworzono bezrobocie wśród p powi w chwili obecnej 

otrze ak to wśi { rów, „tschników Hip. = nę 
Szystkie te przyczyny razem wzi 

zmuszają Rykowa do sake, w sprawie me 
robucią stanowiska dość pesymistycznego. 
Celem zwalczania bezrobocia należy w ZSSR 
prowadzić wedłog Rykowa robotę systema: 
tyczną | planową któraby w pierwszym rzę* 
dzie zmierzała do podniesienia poziomu go* 
spodarstwa wiejskiego, przemysłu i kultury, 

Erdmana - Leonora 
poszukują siostry Aniela i Marja 

Wilno, Sosnowa 14, Wiszniewska, 
, S 9+0000440+4444+3 

83—2 
MEWEWEFESTYH 
kim uczonym materjał Gla Siudjów 
etnogrzf.cznych nad wytmier: jącym na- 
rodem. Żywotność kuliury litew kiej 
pobudza do ostrego jej zwalczania, 
Dążność Litwinów do samoistnego 
bytu napotyka wzrastającą nieprzy- 
jeźń. 

Zwalczając litewskość, Niemcy po+ 
wołują się ma to, iż żywicł litewski 
jest niebezpieczny dla kultury nie- 
mieckiej. Dowodu jednak nieprzyjaze 
nego i niebezpiecznego dla państwa 
postęp owania Litwinów pruskich jak 
dotąd jeszcze nie przytoczone. Trwa 
jaca stulecia sława wierności litew- 
skiej dla państwa nie została zachwia- 
na. Obok twierdzenia, iż Litwini 
pruscy są niebezpieczni, čoraz częt 
ściej podkreśla się, iż Prusy Wschod- 
nie wogóle mają bardzo niewiele Lit4 
winów, którzy nadto nic już nie chcą 
wiedzieć © kulturze litewskiej, i że w 
en Sposób mie może być żadnej 
mowy o litewski*| mniejszości naro- 
dowej w Prusach. 

Komentując te prześladowania 
«Dzień Kowieński» pisze: 

„Z tego wszystkiego, ce się wyżej 
powiedziało, wypada, iż narodowi 
niemieckiemu  zaszczepia się przeko- 
nanie, iż nawet najmniejsza mniej- 
szość narodowa jest niebezpieczna 
dla peństwa i wobec tego wypada ją 
zniweczyć, że. należy ją (raktowaė 
jako awangardę, która ma dokonać 
w przyszłości podbój i že mnie|- 
szości stają się tem bardziej nie- 
bezpieczne, im więcej praw im się 
udziela. Jake cbywatele niemieccy, 
powinni eni myśleć i postępować tak 
jak ogół narodu niemieckiego. 

Te przekonania odsłaniają stano- 
wisko Niemców względem Litwinów, 

Różnica pomiędzy sytuacją litew- 

skiej mniejszości narodowej w  Pru- 
sach Ws:hodnich i niemieckiej w 
Litwie jest niszmiernie wielka, w każ. 

dym razie postępowanie Niemców 
względem Litwinów nie godne jest 
wielkiego narodu”, m 

  



a szachownicy wyborczej. 
Obrady konserwatystów, 

WARSZAWA, 21. (żel wł Słowa) 

W pałacu ks. Janusza Radziwiłła @й- 

bywały się przez cały dzień dzisiejszy 

ebrady konserwatystów. Przybyli 

przedstawiciele wszystkich erganiza- 

cji zachowawczych ze wszystkich stron 

Kraju. Jatro odbędzie się posiedzenie 

Zarządu Głównego Prawicy Naro- 
dowel. 

Obrady konserwatystów poświęco- 

me zostały omówieniu spraw wybor- 

czych, wyznaczeniu komisarzy wybor- 
czych w poszczególnych okręgach i 
ustaleniu kandydatów do c.al ustawo- 
dawczych. 

Rokowania Piasta z ChDuecją' 

WARSZAWA 21.(żel wł Słowa) 

Jak się dowiadujemy rokowania w 

sprawie wspolaego bloku wyborczego 

Piasta i ChD. dobiegają kofica. Naj: 

ważniejsze sprawy już omówiono te- 

raz tylko pozostało omówienie strony 

technicznej. W związku z tem jutro 

odbędzie posiedzenie Zarz. Głównego 

55 Piast, a w końcu tygodnia 

Dowiadujemy się jednocześnie, že 
przybywa do Warszawy wyb'iny czło- 
nek ChD, b. v.-orezydent m, Ł'dzi 
p. Proszkowski, aby z ramienia ChD. 
omówić z przedstawicielami ; Piasta 
sprawę wspólnego frontu wybore 
czego. 

от от e 

Koalicja demokratyczna w Gdańsku. 
GDAŃSK, 21. Pat. Prowadzone ed kilku dni rokewania w Sprawie 

utworzenia nowego senatu w w. m. Qłańska doprowadziły do zasadni- 
czego porozumienia pomiędzy stronni :t wami, które mają wejść w skład no= 
wej koalicji senackiej, a mianowicie socjal demokratami, centrum i libera- 
łami niemieckimi, Uzgodaiony został csłkowicie tekst umowy, która ma 
obowiązywać stronnictwa koalicyjne w ich przyszłej dzłałałaości zarówno 
na terenie sejmu jak i w senacie wolnego miasta. Dotychczasowe roko- 
wania nie wykazywały żadaych poważniejszych różnic, wszystkie trzy 
stronnictwa bowiem wchodzące do nowej koalicji zrezygnowały ze swych 
żądań o charakterze radykalnym. Osiągnięto również porozumienie w 
sprawie żądań wysuniętych przez secjal.-demokratów, mianowicie zmiany 
konstytucji wolnego miasta, w sprawi: reorga zacji senatu i t. d. Dotych- 
czasowy przebeg rokowań dewodzi, iż nowy senat wolnego miasta utwo- 
r<eny będzie w najbliższych dniach, 

Nieudany napad bandycki na G. Sląsku. 
KATO VICE, 2 I. PAT. W związku z uieudanym napadem bandyc- 

kim na kasę kolejową w Dąbkowicach w nocy z 30 na 31 grudnia ub. 
roku, policja aresztowała w Katowicach osobnika pedejrzanego 0 współ. 
udział w tym napadzie i odstawła go do Sosnowca. Dochodzenia policy|- 
me ustaliły przytena, że dalsi wspólnicy napadu przebywają w Małej Dą- 
brówee paw. katowickiego. Wobec tego funkcionarjusze policji sosno- 
wieckiej osaczyli dziś rano kryjówkę baadytów, U :ryci w miej członkowie 
baudy na widok policji zaczęli się ostrzeliweć, przyczem wywiązała się 

zacięta walka z policją, w toku której dwóch bandytów zostało zab'tych, 

Uroczystości Noworoczne w Wilnie 
i wodzie wileńskiemu Władysławowi 

Uroczystości Noworoczne rozpo- Raczkiewiczowi, 
czętę zostały w dniu 1 stycznia r b, O godz. 16 tej przybył p. Woje- 
solenaem nabożeństwem w Bazylice, woda, W imieniu zebranych p. 0: 
odprawionem przez J. E. Arcbi kupa wicewejewody naczelnik Dworakow- 
R J-łbrzykowskiego w asystencji licz- ski złożył na ręce p. Wojewody naj- 
nego duchowi ństwa | w obecności lepsze życzenia dla Rządu Marszałka 
P. Wojewody Wł. Rac kiewicza oraz Piłsudskiego, następnie zaś dał wyraz 
reprezentantów władz wojskowych i serdecznym I gorącym życzeniom orą- 
cywilnych, cowników wojewodzkich dla swega 

O godz. 12 m. 30 zebrali sę w bezpośredniego przełożonego B. Wo- 
Pałacu przedstawiciele duchowieństwa jewody wileńskiege, P. Wojewoda 
wszystkich wyznań, władz cywilnych Raczkiewicz w dłutszem programo- 

i wojskowych, sądownictwa, samorzą: wem przemówieniu mówił o postę- 
du, nauki, organizacji i stowarzysz'ń pach Państwa, © pracach jakie czeka: 
społecznych oraz młodzieży akade- ją wypełnienia w myśl programu rzą- 
mickiej i złożyli na ręce Pana Woje- du centralnrgo i jego Premjera Mar- 
wody życzenia Noworoczne dla Pana szałka P.łsudskiego a dziękując per- 
Prezydenta Rzeczyposnolitej i Rządu. sonalowi urzędniczemu za życzenia, 
Zapewniwszy zebranych, że Życzenia życzył ze swej strony pracown kom 
te zostaną niezwłocznie przesłane do państwowym powodzedia zarówno w 
Warszawy, zaznaczył P. Wejewoda w pracy zawodowej, jak w życiu, oso: 
przemówieniu swem, że postępy bistem. 
osiągnięte w ubiegłym roku w dziela 
konsolidacji i wzmocnienia Państwa, 

Wyborcy żydowscy iw Łucka, 

ŁUCK, 2. I. PAT. W da. 29 
grudnia odbyła się w Łucku konfe- 

rencja zaproszonych przez p. woje- 

wodę żydowskich działaczy zwiącku 
kupców drzewnych, związku rzemie- 

ślników, rabinatu i poważniejszych 

obywateli m. Łucka, Równego, Krze: 
mitńca, Dubna, Kowla i Włodzi- 
mi:rza w sprawia wyborów do Ciał 
ustawodawczych. 

Pan wojewoda podkreślił, że wy- 
słał zaproszenia imenne uznejąc we- 
wnętrzne tarcia w Społeczeństwie ży- 

dowskiem i chcąc poznać opinię 
umiarkowanego i relig jiego odłamu 

społeczeństwa, a  przedewszystkiem 

kupiectwa i rzemiosła żydowskiego. 

Zaznaczył przytem, że w majbliższyń 
czasie zwoła taką gamą konferencję 
działaczy ebozu sjonistycznego. Po 
wyjaśnieniu przez p. wojewodę obec- 
nej sytuacji wyborczej z punktu 
widzenia peństwa i interesów Woły- 
nia, zabrani w liczbie 33 ch esób, 
powzięli następujące uchwały: 

1) zebrani dekl.rują jednogłośnie, 
że z blokami i grupami 16'stki nie 

L r 

Komitet wyborczy Bundu. 

Powstał komitet wybereczy Bundu ków. najprawdopodobniej wystąpi o! 

Wilna i okolic. Pomimo usiłowań z listą samedzielną. 

skaptowania Buadu do różnych blo- 

Przewidywania bloku mniejszości. 
Jak się dowiadujemy na liście bla« miejscu listy bloku wystawiony będzie 

ku mniejszości narodowych kręgu p. J:rzy Sobolewski, następnie radny 
wileńskiego na pi:rwszem miejscu Kruk z Wilna. с 
znajdziesię dr. Wygedzki. W с Ктери Przy podziale ewentualnych man- 

lojalność wobec Państwa Polskiego, 
2) braterskie współżycia i współpraca 
wszystkich narodowości zamieszkują- 
cych Wałyń, ich równouprawniecie w 
ustawodawstwie i świadczeniach rząe 
dewych, 3) program wyborczy o cha- 
rakterze regjanalao - gospodarczym 
rozwoju goszedarczego i kuliuralne- 
go ziemi wełyńskiej, 4) zasada listy 
wyborczej o charakterze pefistwowym, 
5) popieranie pol tyki Marszałka Pł: 
sudskiege, Il) zaakceptowano treść 
dwu h odezw do ludności żydowskiej 
powierzając Specjalaej komisji ra- 
dakcyjnej ostateczne ich opracowanie 
i ogłoszenie we właściwym terminie, 
Il) wreszcie zebrani wybrali z pośród 
siebie tymczasowy komitet z siedzibą 
w Łucku dla podtrzymywania ścisł - 
go kontakiu z p. wojewodą i esta: 
tecznego zredagowania ode'w craz 
wybrali mężów zaufania ma m. Łuck, 
Równe, Kowel, Włodzimierz, Krze- 
mieniec i Dubno. 

trzeci zaś widząc beznadzieja ść dalszego oporu oddał się w ręce policji. 
pójdą i przyjmują uastęsujące zasady Właściciel domu, w którym skryli się bandyei odniósł podczas walki ranę 
programu wyborczego: 1) wierność i postrzałową w lewe ramię. 

Zaburzenia atmosferyczne w Angliji. 
LONDYN, 2 I. PAT. OA soboty wieczorera trwa ódwilż. Masy śnie- 

gu szczególnie ebfte w południowych częśziach kraju tapnicją s'ybko 
budząc obawy. Webęc spodziewanego wylewu w dolnym biegu Tamizy, 
estrzeżono tel:f nicznie władze narażonych na niebszpieczeństwo osad i 

cieczkowych utenęło w drodze. 

missteczek, M eszkańcy miasteczek zawiadomiani są © każdej zmianie 
sytuacji. Wskutek zas» Śnieżnych wiele samochedów podróżnych i wy- 

Wpław z Afryki do Europy 
LONDYN, 2—l|, Pat. Zaaaa pływaczka 

dziś o godz. 3 ciej nad ranem przepłynąć z Afryki do Europy z punkiu 
wysuniętego najbardziej ku półaocy, a położonego nieco na zachód od 
T ngeru do Tarfa punktu najbardziej wysuniętego na południe od Gbral- 
taru, M ss Gleite znalazła się dziś około geludnia w połowie dregi 
Tangeru do Gibraltaru. O<oło godziny 6 tej po południu pływaczka była 
w odległości 1 mili od Tarfa, gdzie miało nastąpić wylądowanie. 
statniej chwili donoszą, że miss Geite nie zdołała dopłynąć do Tarifa i 
że całkowicie; wyczerpana weszła na pomost towarzyszącej jej lichtugi. 

aug'elska G'eite us'łowała 

vo 

Inna pływaczka, 
LONDYN, 2—|. PAT. W 6 godzin pn wystartowaaju miss Oleite 

Tang ru, inna pływaczka angielska miss Huadson odpłynęła z miejsco- 
wości Alkazar połołonej na wschód od Taogeru i kieruje się ku półaocy 
ku Gibraltarowi. Pływaczce towarzys'y statek z obserwatorami przygotowa- 
nymi do strzału w razie ukazania sę rekinów d ść częstych па tym od- 

. ciaku, Według ostataich wiadomoś:i, miss Hudson płynie pomyślnie 
n naprzód, 

Deszcz przyczyną katastrofy. 
PARYŻ, 2.1 PAT. Petit Parisiea donosi z C>lmaru, iż podmyta przez 

deszcze ogromna skała stoczyła się z góry przygniatając jeden z miejsco" 

wych domów. Dwoje dzieci odniosłu c'ężvie гапчх, 3 

Jak to było z korespondentem PAT'a 
święciańskim demokraci—folkciści mają 
obiecane dwa mandaty przyczem do 
Sejmu wszedłby adwokat Czernychow, 
a 00 S:natu dr. S:abad. 

datów pom gdzy poszczególne ugru- W związku z wiadomościami o 
powania wchodząca w skład bloku odrzuceniu przez, litewska władze 
brane są pod uwegę ta same Skale graniczne korespondenta PAT*-a p. 

W okręgu lidzkim na pierwszem przednich. 

OWE ERA WAEREOK EISS ESESN WOYKE POZÓZOAJ ARA 

Uroczystości Noworoczne w Min. Skarbu 
WARSZAWA, 2-1 PAT. W dniu dowy kredytu, w dziele usprawnienia 

1 b. m, o godz. l-szej w poł. zebrali aparatu skarbowego i t.d. 
się w sali.konferencyjaej M-stwa Skar- W odpowiedzi swej p. minister 

bu wszyscy dyrektorowie departameń- Czechowicz zaznaczył żartobliwie, iż 
tów i Mhaczelnicy wydziałów tegoż utarł się już zwyczaj prawienia mini 

ministerstwa celem złożenia życzeń strom komplementów przy składaniu 
noworocznych ministrowi Skarbu. W życzeń. Że ze swej stronv natomiast 
imieniu zebrań ch w serdecznych uważa osiągnięta w r. 1927 w dzie- 
słowach złożył życzenia wice-minister dzinie skarbowości pom, ślne rezultaty 
dr. Tadeusz G odyński, reasumując za owoc pełnej poświęcenia pracy 
w swrmm przemówieniu bilans prac wszystkich urzędników, zwłas”cza zaś 
skarbowych wykonanych god wytraw' zajmujące kierownicze stanewiska w 
ną ręką p. ministra G .brjela Czecho- ministerstwie. W dalszym ciągu swe- 

+ 

wicza w r. 1927 jako to: utrwalenie 
deflnitywne równewagi budżetowej i 
osiągnięcie we wszystkich 12:iu mie- 

go przemówienia p. minister skarbu 
zaznaczył, że sanacja skarbowości nie 
meże być dziełem jednego reku i że 

procentowe co j przy wyborach po- Orynga, zdążającego przez granicę do 
Kowna dowiadujemy się. że litewski 
posterunek graniczny w K ermane'sz* 
kach nie porozumiewał sę bepośred- 
nio z Kownem, lecz ze zwierzchaością 
swoją w j*wjach. Stamtąd nadeszła 
odpowiedź polecająca Odstawienia p. 
Orynga z powrotem do granicy pol- 
skiej. Prawdopodobnie |*wjs porozu- 
miewały się z. władzą okręgową w 
Koszedarach Przypuszczać należy, że 
Kowno nie było zapytywane w tej 
sprawie. 

Komendant posterunku w Kier- 
maaciszkach pomimo b. uprzejmego 
zachowania się w stosuuku do p. O- 
rynga nie zezwolił mu rozmówić się 
telefonicznie z Kownem tłomacząc si 
zakazem. Również nie pozwolono na- 
dać telegramu do Kowna. 

Korzystając ze sprzyjającej chwili 
p. Oryngawi udała się porozumieć z 
jednym z włościan, który obiecał u: 
dać się do J'wja aby madać tam na 
prędce napisany tetegram. Posterunek 
graniczny spolski z-pstywać będzie 
dziś i jutro straż litewską czy z Ke- 
+ nadeszło odpowiednie zezwo- 
enie. 

Wymiana więźniów w Kolosowie, 
W daliu dzisiejszym na granicy 

polsko-sowieckieį w  Kołosowie 0d- 
będzia się wymiana więź 1iów. Z ra- 
mienia Polskiego Czerwonego Krzyża 
w wymianie tej w źmie udział p Jó- 
zefa Borowa, z ramienia Zw. zakład: 
ników siostra M. Stisiakówua. Z 

siącach 1927 r. znacznych nadwyżek os'ągnięcie w całej pełni zakceślonego Moskwy przybywa do Kolosowa Rid- 

budžetowych, zaciągalgcie pożyczki 
stabilizacyjnej otwierającej drogę do 
dopływu kapiiałów zagranicznych i 
stanowiącej granitową podstawę Osta- 
tecznej stabilizacji złotego, postępy 
uzyskane w zakresie uporządkowania 
bankowości publicznej 1 prywatnej 

tudzież w zakresie organizacji i odbu- 

  

O co mi chodzi, 
<Voutoir se soustraire A la 

ctitigue, quelque mórite ćminent 

que l'on aif, c'est une folie; ne 

ouvair la suporter estgune 'fal- 

le 
Sza Addison 

Mnie niepodobało się «Bailejem 

Ostrebramskie» p. Łopalewskiego; a 

p. Łopalewskiemu nie podobała się 

moja recenaja. Sadł, i w «Kurjerze 

Wileńskim» recenzentowi swemu dał, 

fak te mówią, edprawę. 
Rzadko to się zdarza. Ale zdarza- 

ja się o wiele rzadsze rzeczy w Na+ 
szych powojennych czasach... 

Gdybyt jrdnak wszczął p. Łopa- 
lewski dyskusję er rógle, merytory- 
czną, foktycznąl O, np. niedaleko 

szukając jak w tymże <Kurjerze Wie 
leńskim» literacki ,kiero”nik Reduty 
p. Michał Orliez 4 propos insceniza- 

cji „Sęd.iów* Wyspiańskiego. Gdy- 
byż p. Łopalewski chcć usiłował 
dowieść mi, že „Bsilejem O:trobram- 

skie" metylko jest w stylu, charakte- 
rze. tonie, nastroju najkompletniej 

wileńskie, lecz ponadto wcale jest 

pokaž ym owocetn litersekiego talentu 

fkuńsztu. Nic z tegc! Autor „Bełleje- 
mu O:tr.bramskiego" wolał pójść eo 

linji © wiele mniejszego oporu. Po- 

prostu: nawymyślał mi i nagadał im 
tynencyj. 

К: ёщдпа›;] aż do Paralipomenów bi: 

blijaych aby mi sub rosa powiedzieć, 

žem go „jako wąż ukąsił — jad 

swój rozguściwszy”: Dołożył jeszcze 

w dziedzinie skarbowości celu musi 
być rezulłatem szeregu lat planowych 
i gyti węsiłkóm, Następnie p. 
minister Czechowicz z8 swej strony 
złożył wszystkim urzędnikow Skarbu, 
nietylko zebranym na sali, życzenia 
zdrewia, wytrwałej pracy i wiary, 

„na borysz*, żem ja sam przecie był 
swojego czasu „warszawskim poetą, 

pisującym kiepskie, a bysajmniej nie 
d la S;yrckomla wierszyki, 

C::go się nie wypisuje — w roz- 
3alemu, które jest nie tęgim doradcąl 
O:zywiście w równej mierze nie śni: 
ło mi się zionąć jadem na betlejemki | 
p. Lopalewskiego jak być k'edykol- 
wick „werszawskim poetą“, jak Czy- 
tam w „replica“ Uražonego autora, 
pomimo iż mam za sobą całe lata 
spędzone w Warszawie, na literackiej 
i dziennikarskiej pracy. 

Czy wreszcie p. Łopalewski całe 
kiem poważnie sądzi, (cytując co o 
mnie pisał Br. Chlebowski w Ency: 
klopedji wydanej przez Akademią 
Umiejętności) żew ja, przeszediszy 
przez Kraków, Warszawę i Petersburg 
a „zawdzięczając umysłowość literatu: 
rze niemieckiej i francuskiej"... zatra- 
cił swoją krajowość i, co za tem 
idzie, poczucie tutejszej krajowości? 
Ejże, wolae żarty! Czylźby na stvlu, 
charakterzg i nastroju wileńskim 
względnie krajowym lepiej się miał 
znać mp. profesor Srebrny? 

" P.of. Srebrmy, peteraburski warsza- 
wianin, do nas (u dopiero w 1923 cin 
przybyły, pisze w recenzji z misterjusa 
p. Łopalewskiego z rozbrajałącą za- 
prawdę naiwnością w tymże „Kurje- 
rze Wileńskim*: 

«Widownia jednak świeci pustka- 
m| Co to znaczy? C'yż możliwe aby 
tak głęboko piękne widowisko—ł tak 
bardzo przytem wileńskie —nie prze” 

ca poselstwa polskiego p. Z el ński. 
Z polskiej strony wydane zostanie dzie- 
więć osób. Sawiety wydadzą wza- 
miian za ta trzydzieści jedną osobę 
a w tem sześć kobiet i czterech księ- 
ży: Sokołowskiego, J. S'emaszklewi- 
cza, J. Kotwickiego, Z. Chmielniekie- 
go. Wśród przybywających z Rosji 

mów ło do Wilna? Byłoby to zbyt 
smutne?» 

Przepraszam najmocniej pana pro. 
fesora, zlę to, co pan profesor pisze 
jest na pociechę naszą— bardze we- 
sołe, Prof Srebrny opisujący © tem, 
co jest wileńskie a ce wileńskiem nie 
jesil To przecie w sam raz do 8z05- 
kowych beilejeki Prof. Srebrny — też 
zapal ny regjonalista—może znać na 
wylot i niewątpliwie zna starogreckie 
Ateny, starogrecką S>arię lecz pód 
względem wyczucią co krajowe jest 
i iutejsze — niech pozwoli, że do- 
trzymamy mu kroku. A może , mu 
mawet wyprzedzić siebie nie damy, 

Któż zresztą broni p. Łopalew- 
skiemu przykładać najwyższą wagę 
de tego, co pisze prof. Srebrny o 
padających ze Sceny raz po raz 
„słowach  najczystszego piękna”, o 
„wielkiej prestocie" cechującej jego 
„B'tlejem”, o tem Jak wiele z tego 
„B:tlejem* zostanie „w sercach na 
zawsze”, o tem jak „z każdą sprawą 
misterium wznosimy się o jeden 
szczebel wytej* (Co za szczęście, że 
tylko o jeden szczebel! Wziąwszy 
jeszcze większy  rozpęd któż wie 
gdziebyśmy się oparli przy końcu 
widowiska), Cryliž to p. Łopalew- 
skiemu mie wystarcza? Co mu do 
moje opinii, do tego, co ja właśne 
myślę e jego utworze? Na laurach, 
które mu prof. Srebrny ściele, tak by 
spokojnie mógł wypoczywać — nie 
troszcząc sią © czyjkolwiek sąd. 

Rozumie zresztą doskonale p. Łe- 
palewski, że jeślim—aby wyrazić się 

jest p. Czesław Budrewicz, wilnianim 
którego pow ót da Wilna eczek'wa- 
ny jest przypus czalnie 5 b m. Nie- 
żaleźnie od tych osób możliwe fest 
jeszcze przybycie ;ks, Tadeusza Skal- 
skiego co do którego władze sowie- 
ckłe robiły pewne obiekcje. 

Wśród wi źiłów, których Polska 
oddaj: sowietow, jest Wine nty Iliniez, 
skazany 2 1 sół roku temu przez sąd 
na 6 lat ciętkego wiąsienia z oskar- 
żena o szpiegostwo. Na lście tej był 
również znany komunista Purman, 
który w swoim czasie uciekł z wię- 
zienia. Z natury rzeczy usunięto 
nazwiska to_z listy. 

  

hiperbólicznie—chwycił jego  „Belłe- 
jem* za cugle i u bram Wilna osa- 
dził, to dlatego, Że w jego przesty- 
lizowaniu maszych, tutejszych, trady- 
cyjnych betlejek upatruje objaw tego 
„trgjonalistyczneso* zalewu, który 
zagraża maszej dzielnięowej odręb- 
mości: kulturalnej į obyczajaweį. O 
co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby 
uoifikatorskie zakusy t. zw. nowych 
prądów w literaturze, sztuce, obycza- 
jowości nie zniwelowały naszego 
kraju; aby nie uczynly Z miego ła- 

kiegoś. pierwszego lepszego Tantzbo: 
den, gdzieby tańczono międzynaroda- 
we blues'y i charłestony przy dzwiękach 
najmedniejszych i niemniej miądzyna- 
rodowych sax fonów  fazz-bando- 
wych. Chodzi mi o to, aby jakaś np. 
„Žwrotaica“ lub inna jaka „A wangar- 
da* nie mogła tak dobrze rozpieniać 
się na gruncie naszym, wileńskim, 
jak w każdym innym. Abyśmy jednak 
utrzymali naszą tradycyjną odrębność 
kulturalną, naszą duchową fizjogno- 

mię, która. w zbiorowym portrecie 
narodu polskiego, nie była chyba 
nigóv zbytcczną i niepożądaną. 

Chcemy, lednem słowem, sobą 
być, Chcemy mieć własny gust — i 
mamy prawo go mieć. Chcemy za 
chować własny styl — który, wyba- 
czyć proszą, roce z god ogona nie 
wypadł. 

To, com o regjonalizmis pisał 
pod prztnośnią ogrodnika sgrowa- 
dzonego z dalekich stren, który sta” 
ry, wiejski Sad przerabia „aa swój 
manier" mie było żadną żartobliwą 

pozwalają się spodziewać, iż przy 
zgodnej współpracy władz i snołe- 
czeństwa nastąpi dalsze golepsze ie 
sytuacji Państwa w rozpoczynającym 
się roku, w ciągu którege ma zna- 
leść załstwienie szereg zagadnień psń 
stwowych pierwszorzędnej wagi i ma- 
lą się odbyć wybsry do ciał Ustawe- 
dawczych. Na zakończenie wzniósł P. 
Wojewoda okrzyk na -ześć Pana 
Prezydenta Rzeczymospolitej ora na 
cześć Rządu R:eczysosBolitej z Pa. 
nem Marszałkiem J5zef Piłsudskim 
na czele; ekrzyki te zostały gorąco 
podchwycone przez zebranych. 

O godz, 2-ej popoł na zaprosze- 

* 
Depesze, wysłane przez p. Wojewodę z 

życzeniami dla Pana Presydenta Rżeczypo- 
ge” i Rządu, miąły brzmienie następu- 
jące: 

Szet Kancelazji Cywilnej Zamek 
С Warszawa. 

Zebrani w dniu Nowego Roku przedsta- 
wiciele duchowieństwa wszystkich wyznań, 
władz cywilnych i wojskowych, sądownic: 
twa, samorządu, nauki, organizzcji i stowa. 
rzyszeń społecznych oraz mł dzieży akade- 
mickiej składają Panu Prezydentowi Rzeczy: 
pospolit<j za moj-m pośrednictwem wyrazy 
hołdu i czci Łccząc we własnem. imienia 
zapewnienia czci i oddania mam zaszczyt 
prosiė przedłożyć o powyższem Panu Pre- 
zydentowi: 

Władysław Raczkiewicz 
Wojewoda Wileński, 

Pan Prezes Rady Ministrów Marszałek 
nie Korpusu cfcersk'ego zebrali się Józet Piłandski 
liczni predstawiciele włedz i społe- Warszawa. 

Zebrani w dnia Nowsgo Roku przedsta- 
czeństwa Wileńskiego na wowitanie wjcjele duchowieństwa wszystkich wyznań, 
Nowego Roku w D>mu Oficera Pol- władz cywilnych i wojskowych, sąrownic- 
skiego. W czasie zgotowanego goś- twa, samorądu, nauki, organizacji i stowa- 
ciom przez usrzejmych gospodarzy 
serdecznego przyjęcia zostały wygłe- 
szone przemówienia. Dowódca G:r- 

rzyszeń społecznych oraz młodzieży akade- 
mickiej składają Panu Marszałkowi za mo- 
jem pośrednictwem wyrazy Czci-Oraz na je- 
go ręce gorące życzenia Rządowi Rieczypo- 

nizonu Generał Popowicz, wskazując spoutej jaknapom)y ślniejszego rozwoju Pań- 
па to, że zarówno ubiegły jak i roz- 
poczynsjący się rok Stanowią okres 
wytężonej pracy organizacyjnej, 
wzniósł toast na cześć Pama Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. Pan Wojewo- 
da podnósł w swem przemówien u 
wybitne zrozumienie i oddź więk, jaki 
znalazł wśród wojska na terenie WI- 
lefiszczyzny apel Pana Marszałka Jó 
zefa Piłsudskiego do utrzymywania 
bi skiego kontaktu między af<rami 
wojskowemi a społeczeństwem oraz 
pił zdrowie Pana Marszałka. Konsul 
łotewski p. Donas wspomniał o bra- 
terstwię broni na polach bitwy armji 
polskiej i łotewskiej poczem wzniósł 
toast za wojsko pslskie. 

O g Jziaie 4-tej w dniu 1 stycznia 
zabrał się w wielkiej sali konferencyjnej 
gmachu wojewódzkiego personal u- 
rzędniczy zarówno wileńsk'ege Urzędu 
Wosjwódzkiego, fakoteż Komisarjatu 
Rządu i Policji! Pań ;twowej oraz innych 
instytucyj celem złożenia życzeń no- 
worocznych swemu Szefowi p, woje- 

Absoloent Instytyta Peduz=gibi Specjalne, | 
rutybowany pedagog podejmie się 

ul. Chocimska 31 m. 

stwa. 

Donosząc © powyższem w molm imie- 
niu składam wyrazy Czci i oddania. 

W ładysław Raczkiewicz 
Wojewoda W ieńse' 

xUPUJE s PRzEDaJE Ksążki UŻYWANE 
Księgamia W MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

PŁYTE 
gramofonowe 

to płyty słynnej marki 

Acfuelle 
z kogutkiem, z etykietą 8-io kątną. 

Żądać w każdym lepszym 
składzie gramofonowym. 

Kolendy i wszystkie nowości aktualue 

  

  

    

  

   
    

  
lekcyj dla dziecka ociemniałego. 
1. Od g. 3eį—-5eį. 
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ironją. Tak właśnie swoje regjonalne 
posłannictwo bądź sojmuje, bądź wy- 
pacza większość naszych miejscowych 
kulturtraegerów. Wyr źne: większość! 
Bo daleki jestem od niedoceniania 
mawet wislu stotnie regjonalnych 
prac_i imprez. Kto pierwszy witał jak- 
najgoręcej Redutę przybywającą da 
W laa? Lub zbiorową monografję No- 
wogródczyzny? Lub  wydawnietwo 
«Alma Mater»? Kto nisraz tu, na tem 
miejscu, podnosił niejedną zasługą 

Lp Kłosa lub p. J. Remera? Ete. 
е — 

Wylicza p. Lopalewski szereg im- 
prez lub nawet «instytucyj», które 
rzekomo <zwalczam» ji «gromię». I 
dziwi się ironicznie żem jeszcze nie 
„rozgromił  radjostacji wileńskiej” 
(jako rzeczy na naszym fu gruncie— 
nowej). Słowem: manjak, wanda! a 
już, co najmniej, zakuty łeb, że Boże 
ratujl 

o ualąjepizyat chedzi p. Łopa- 
lewskiemu? Nigdym, jako żywe, w 
uniwersytet nasz nie godził. Uważam 
tylko, ża zbyt sią jeszcze na uboczu 
trzyma, nie wsiąka, że tak. rzekę, w 
społeczeństwo, nia promieniuje na 
całą ludność... A, żem «zaczepił» о- 
płakaną gospodarkę uniwersytecką w 
Fundacj Ż nosławskiej, io czy nie mia: 
łem racji? 

O eTygodnik» p. Hulewicza cho- 
dzi p. Łopalewskiemu? Sam sią nia 
przyjął ma maszym gruncia. Powie- 
działem to—nic więcej, 

O Redutę chodzi? Ilekroć zaja- 
śnicje czystym blaskiem wielkiej Sztu- 

ч 

uregulowanie zaległych prenumerat za rok 1927 
oraz © wnoszenie przedpłat za m-c STYCZEŃ 

Konto Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 | 
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k'—zachwycam się i tu, na (em mie)- 
scu gorących słów nie szczędzę. Gdy 
zaś zabłąka się... w dziwactwa, gdy 
pragnie narzucić ja nam a pallady- 
nowis i satelici dyr. Osterwy usiłują 
publicznsść steroryzować 2100 Otų- 
manić chwalbami bez granic i mary, 
natenczas, nis krępuląc się niczem, 
zdania sweje wypowiadam — choćby 
to być miało votum separatum Czy- 
liżby p. Łopalewski sam nie miał 
cenić: odwagi grzekon: ń? Zresztą, np. 
eo do inscenizacji „Sędziów*—oka- 
zało się przecie, z odezwań śię pism 
warszawskich | krakowskich, że odoe- 
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  sobniony w swej opinji weale nie 
Jestem. : 

O „Przepioreczkę“ Žeromskiego 
chodzi? A cóż to, czy nie wolno mi 
mieć o niej własnego zdania? I zno. 
wu zresztą przypomnię p. Łopałew* 
skiemu krytyczne inne głosy. Było 
nas ..Herostra(ów—nawet kilku. 

Na ostatek: stanowisko moje w 
sprawie konkursowego modelu Szu- 
kalskiege. Typowa sprawa. Do Wii- 
na, jakiem ono jest w wyraźnej, Szla* 
chetnej swojej stylowości chciano 
przyłatać ni w pięć ni w dziewięć... 
pomnik M ckiewiecza w stylu—Szuka!- 
skiegcl Może istotnie udało mi się 
przyłożyć ręki do poruszania Opinji 
publicznej przeciwko modelowi S u- 
kalskiego. Tylko mis o żaden regjo- 
nalizm chodziło mi w tym wyBadnu: 

100 o zdrowy Sens, który, Ma szczęł | 
ście, zdaje mi się, że ostatecznie zwy” 

ciężył. Czy, według p. Łopalzwski 
go, należało mi i takie praktyki Bo”, 

       



KURIER GOSPODARCZY 
Poza nami --p 

Rok ubiegły—jak już niejedno- 

krotni: ua tem miejscu zazaaczaliś- 

miy—zykazał tak znaczną poprawę w 

kształtowaniu się, wewnń!rz Państwa, 

SŁOWO 

GEŁDA WARSZAWSKA 
Wsz stkim tym którzy przyjęli udział w oddaniu ostatniej 

  

    

RODZINA 

81—0 

[2 stycznia 1928 =. posługi : 

ZIEM WSCHODKRICH. BO GL. ac ków ś p SĘDZIEMU WINCENTEMU MOKRZECKIEMU = zee i 6 sg 2 w. szcze, R L 2 Ż Ča waz 
atnicy podatku majątkowego O stopnia 1 oszczem Zarnowskim na czele, Prezesowi Sądu elacyinego 

rzed nami. RE Fali Sodstówe (art. 9 ustawy o Hjdaaja 18030 A 060 p Sumorokowi prezesowi Sądu Okręgowego p amiko kais : podatku m>ją kowym) winni bYli ulšciė PO Londyn 43,52 43,63 4342 mu wice prezesowi p. Pietkiewiczowi oraz wszystkim kolegom 
mimo tege natężenie życia gospodar. ian a wymierzonego podatku Nowy-York 8,90 К 8,88 zntarłego Sędziom i Adwokatom — serdeczne podziękowanie 
czego, amplituda jego tendencyj rez: onieważ ustawowy termin płatności ca- pa ZE 4 A 25 - składa # 

wojowych — pozostają zmaczae. A ego padu spina ае в обсет . tia umi» б Gaius IIA IIA d“ uwogę nega, Pio 258 naweil CO ustawy" o podaika iagos, 125,—" 12531 125,69 więc, przyjmując po &* 82“ mają'kowym nie przewiduje zmnlejszenia e włochy 4126 41,32 47.08 
at. ” " ы 

stochnków ekonowicznych i warun- 

ków wywierających decydujący wpływ 

ma rozwój gospodarczy, że tylko ten, 

do kogo zastosować należy przysło- 

wie: „.. nullus nisi insapientis in er 

rore perseverare", może nadal twier- 

dzić, że zmiacy na lepsza niema, że 

wciąż trwa wegetacja,  prowizorjum, 

beznadziejne zmaganie się z dnia na 

dzień. 
P. St. Pszczółkowski przytacza w 

„Tygodniku Hiadlowym* następują- 

"ek dans, których wymowa jest aż 

nazbyt przekonywująca: 

Październik _ Wzrost 
lub 

1926r. 1927 r. spadek 
(w proc.) 

Górnictwo: (tysiące 
tonn, 

wydobycie węgla: 3533 3417 —23 
ropy 

"aaltovej 66,2 59,2 —106 

> soli 30,1 33,7 12,0 
rud : 

"żelaznej A 30,2 51,7 4-71,2 

> K a 
kowej oło: 
wą 842 065 -1-14,6 

Hutnictwo: (tysiące 
tonn) 

produ: ówki 
Ч ;Еі'п': 0 27,1 62,4 41-130,3 

» stali ziewnej 819 104,3 427,3 

»  wytw: rówi 
walcownianych 59,2 87,5 -1 47,8 

jo = 4 132 -1 20,0 

Przemysł przetwórczy: 
(icabĄ prat praco" 
wanych robofni* 
ko-godzin w ty- 
siącach) 

ogółem 19184 22599 117,8 
talowy i maszy- 

= owy y 2991 3652 1221 
chemiczny 1455 1530 1 5,2 
mineralay 1778 2250 126,6 
drzewny 1696 1852 „+ 92 

budowlany 1082 1504 14/3 

włókienniczy m = 0 
spoży! › 2 4 7 
a” 1270 1494  -117,6 

To, że największy wzrost, w pe- 

wyższem zestawieniu, ' wykazują te 

gałęzie wytwórczści, która. są. naje 

ścisiej związane z rozwojem ruchu 
budowianego i inwestycyjnego, о- 
wodzi, że życie gospodarcze ruszyło 
z mielizny, na której osadziła go po- 

przednia krótkowzroczna a jednostron: 

ma i stronnicza zarazem polityka о- 

brony konsumenta, że nabiera ono 
rozpędu włeściwego zdrowym żywot” 
nym organizmom gospodarczym, 26 

przestało trwać w sianie beznadziej- 

mego zmagania sig o dziś bez wido- 

ków na jutro. Dowodzi ta następnie, 
że czynniki gospodarcze twórcze nie 
wahają się przed wkładaniem kapita» 

łów w inwestycje,—a więc dostatecze 
mię i dodatnio oceniają obseną Od- 

mienrą sytuację, którą zawdzięczamy 

przedewszystkiem zmianie kursu w 

rządowej polityce ekonomicznej, a 
która powstać nie mogłaby w razie 
dalszego negowania epinji sfer ga- 
spadarczych. 

I dalej — poprawę tę obserwuje- 

my w chwili, kiedy (w roku 1927) 

niesprzyjające warunki atmosferyczne 
obniżyły spodziewany zbiór płodów 
toelnych, zmniejszejąc masza mośżli- 
wości eksportowe i wstrzymując wzra- 

_8tającą zdolność nabywczą wsi. Pa- 

a mianowicie: w Komisarjacie Rządu žanych w dniu 31 grudnia r. ub, 

stęsowtga regjonalizmu znieść в;0- 
kojaie? 

* 

Na ostatek — słów kilka 
domo sna. 

" P. Ł palewski, sam zajmujący w 
urzędzie wojewódzkim  stanewiske 
urzędniczą peństwowe, pozwolł so- 
bie, w sposób zgoła niepraktykowa: 
ny w sf-r ch towarzyskich, gdzie 
wraz gentleman nie jest pusty m 

d więkiem, przypomnieć mnie, że po- 
bieram przyznane mi przez [pana 
Prezydenta Rzeczyposp lite] zaopatrze” 
nie, t. zw. dar łaski, z funduszów pań* 
stwowych. Przeto — poucza mnie 
świeże upieczony młodociany mój 
kolega w literaturze i prasie — «wy- 
padałoby może pisać w tonie mniej 
uszczypiiwym Oo łasce Warszawy», 
innemi słowy o... Rządzie Rzeczy. 
pospolitej. 

innemi jeszcze słowy: zwraca mi 
p. L:palewski uwagę, że obdarowa- 

- my przez Rząd stałem zaopatrzeniem, 

pro 

powinienem przecie uważać, aby się P 
temuż Rządowi piórem swejem mie 
„narazić, jak mp. krytykując akcję 

=tegjanalną idącą z warszawskiej cent- 
tali pańsiwawej i ńarodowej. 

P. Łopalewski we mnie mierzył, 
w Rząa uderzył. Nawet w najdalszej 
aluzji nie wolne przęcie insynuować, 
ŻE przez Rząd udzielace, mniejsze lub - 
znaczniejsze zaopatrzenia poczytuje 
2а rodzaj,., schweiggeldu, którym. się 
zamyka usta luv srępułe na amen 
pióro — obdarzonego! 

„nieurodzajów, rok 1927 zaznaczył 816 

Y- €iwej bracy chociażby tylko pisar- 

i brych urodza* datłu, przyp'dającego od powyższych 
Dr, ai a ników ministerjam skarbu zarządza obecnie 
jów w kraju wybitnie rolniczym, MU- popór od nich drugiej połowy podatku ma- 

siny przyjść do valakus &а ЫЫ eina Žo dab Тойновый О: 
na as aaa AG Maca 

Ll a S ai 1027 jest wzwyż skali podatkowej we wszystkich gru- 

zapowiedzią sprzyjałącej konjunkiury ratę 

nika Wydziału Pracy i Ozieki S»0- 
łecznej-p. K: |>cza i kierownika U. 
rzędu Pośrednictwa Pracy p. }. Bara- 
nowskiego w ctlu zbadania istotne- 
go stanu rzeczy. 

— Szkoła pielęgniarstwa i 
opieki społecznej przy C:erwenym 

5150  rzysu w Katowicach przyjmuje zgłe- 

Puglarr Pracestowe 

Dolarėwka 63,60 63 50 — 
poż. dolsrowa 83,75 a 
kolejowa 102.75 102,25 
5 proc. konwers. 65,50 
konwers. kolejowa 61,50 61,25 
listy i obi. B-ku Gosp. Kraj. 92— 33— 
Listy Banku Roln. 93 
T'wa Kredyt. Przem. Polsktego 82— 

pach kontyngentowych wyznacza się nową 
w wysożości 0,8 proc. od wartości ma- 

2 tru, przyjętej ra podstawę wymiaru poda- —świ 8850 — Szenia na nowaotwierający sę kurs. gespodarczej dla Polski w roku, któ- A ma, siówezo ° > 7 Ž i S e Kurs trwa 2 lata. Obzlanje wy- 
į о ktu < ata t na zie w dw. rėwnyc p E . 4 r. = ry obecnie rozpoczynamy. Konjunktu KAZ Pie kz: o BROS: Twa ted Złem. subskr. 1924 r.w ksztłcen e teoretyczne i praktyczne z 

ra ta zapowiada się tem pomyślniej, sz—do dnia 15 listopada 1927 r., druga — 
15 stycznia 1928 roku. 

że rógjiniegj | zyktadowo wykptać о wypsdkach sprostowania wartości 
do jakich wyników możemy dojść, majątku na are odwolań, pzaledoję Przez 

imsterjum sk rodze nadzoru, bę- 
RZEC A k a ry ręce POI GD SIE: 
a opier.jąe swą poli ykę gospodarczą jęja sprosfowana wartość, 

na zadośćczynieniu wymogom życia. 

Tako Gaci wowikie w dol Už pielęgniarstwa. Uczennice przechodzą 
8 pozer Tem Kred. Ziem. (złote w praktykę we wszystkich działach szpi- 

złocie) 9250 91.50 | talnićtwa i opieki ssełecznej, Przyjęte 
8 proc. zastawne ziemskie 83— 8250 być mogą kandydztki w wieku od 18 

GIEŁDA WILENSKA., de 30 lat z wykształcenem szkół 
Wilno, dnia 2 stycznia 1928r. Średni h (najmniej 6 klas). Podatek dochodowy. W dniu 14 listopa- Szkcla jest internatem, Na pokry- A A p. ce kosztów ukończenia” szkety kal 

* nicy Dadis kojų S Paiadass, a kwotą Rubie 4,68 467 dydatki otrzym:€ mogą stypsndjum, 
zapłaconą w terminie do dnia 1 maja r. b. Listy zastawne. o ile obowiążą się pracować po ukoń" Na Kresach Wschodnich, pomime» "Kara za zwłokę pobierana jest od dnia 

że nie posiadają przemysłu fabrycz- 15 listopada, 

n go, ani — za małami wyjątk-mi — 257227 

sprzyjają ych dla jego rezweju wa- K R GB N I K A 

e 

Wii. В, Ziemsk. zł, 100 6200 62,80 czeniu szk ły przyn-jmniej przez 3 
lata w województwie Śląskiem. Zwra- 
cać się należy do dyrektorki szkoły 
p M Mochoackiej ul. Andrzeja 9. 
Czerwony Krzyż. 

  

ruaków, i pomimo trzech lat zrzędu 

ŻAŁOBNA. 
również niewątpliwą poprawą. 

WTOREK | Słonina ta, jak nas informułą mia- _ — Zgon sędziego Sądu Okr. 
Klęska nieurodzaju została zaże- | УТОКЕ ; 45 1a być nie zbadaną przez miejskiego Zmarł w P ńsku, daw tam U ro-, 

gnana, zawdzięczając w czas udziele- З ож Wach, sł. e gi 9 Iekacza weterynaryjnego i uie zag- Aa z Kazimierz Po pa 
kredytowej. Jednocześnie | Genowefy Zach. sł. o g. 15 m. 33 patrzeną w odpowiedni stempel. ądu ręgow:go w ilnie. Śp. 

dala CHG taż) ka dyspo. | jutro "w Rewidentów tych Jedūak, jak się sędzia Klukowski niedawno, pržėnic- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Metsorologji U. S. B. 

s dai: 2 —I 1678 ©. 

dowiadujemy nie dopuszezono do Siony został do Wilna,'gdzie w ta 
wykonania powierzonych im fonkcji. krótkim czasie umiał pozyskać sobie 

Wobec powyższego Magistrat WSzystkich taktem ij łagodnym uspoe 
m. Wilna zwrócił się w dualu wczo- SObieniem, Z ramienia Wileńskiego 

  nowane przez Bank Rołay. Rolnik 

uzyskał motrość racjonzlaego urzą- 

dzenia swego warsztatu, przy wydat- 

trukcyjnej i organiza- Ciśniemi: | rajszym do p. prokuratora z prośbą Sądu Okręgowego wyłechał wczoraj 

dA: p“ jj TA - spół. średnia jw o rozpatrzenie powyżs ej sarawy. do Pińska p. sędzia Kontowtt aby у = ost” poziom kulturalcy  Tezmperatora \ z <= (© C'erpane wodyzestud- złożyć na grobie Zmarłego wieniec. dzielczych. Wzrósł pozio eisi zz ni miejskich będze płatne. Ma- AKADEMICKA 
tworząc podstawy do dalszego „ok ua gistat m Wiluą rosi się z, zamia- i ' 
weju w rolnictwie. Urzędy „Z emskie - pa = j — rem wydzierżawienia wszystkich stud« _ — Zarządy Akd. Kół Wilnian 
ciężar swtj prary przen osły na ko- ni miejskich prywatnemu przedsię« w Warszawie i Lwowie wzywają 
masacją i likw dację serwitutów. Urzę- Wie jący | Zachodni biorstwu. które będzie upoważnione członków do przybycia na zebranie 

do pobierania pewnej opłaty za czer- dn, 4. |. (śrada) o 
panie wody. 

Powyższe spowodowane zestało 
brakiem opieki nad temi studniami, 
ja również i nie należytym Ich poe 

rządkiemń, w wielkiej sli wojewód:twa (Marji 
— b) Izby rzemieśln'cze. Uka- Magdaleny 2) zebranie pani emi. zało się rozporządzenie Mia. przemy- Kołą Hrzyjaciól Akademika: Koło bę- słu i handlu o ustanowieniu na OD- gzje miało na celu pomoc młodzieży 

sżerze Rzeczypospolitej siedemnastu wijęń skiej, stu jjującej. poza Wilnem. 
izb rzemieślniczych, w tem: w Wilnie; Na zebranie może przyjść każdy, ko- 
Nowogródku, Brześciu nad Bugiem i my leży na seteu byt młodzieży wi- 
Łucku. leńskiej. - 

— Handel Polski z Łotwą i у к 
Rosją W miesiącu listopad "e r. b. ZEBRANIA I ODCZYTY, 
przybyło z Rosji de P.lski 2355 wag. 
różnych towarów, głównie rudv że- 
laznej, której przywieziono 1954 wag: 

W tym samym czasie wywieziona 
z Polski do Rosji 143 wag.— głównie 
cynku, żelaza i maszyn rolniczych. 

W lstopadzie r. b przewieziono 

godz. 12-:j w poł. 
do „Ogniska Akad.” (Wielka 24) 

— Kolo Przyjació! Akadem ka; 
Przypominamy, że dziś dnia 3 b. m. 
p godz. 5-50 po poł. ' odbędzie sie 

i dążyły da koordy- dy adaninistracyjae dążyły y akican a że 

nowania i uzgadniania swych poSU-. geny aa io kiai staty spade] cię. 

nięć z opinją zaiateresowanych czyl mienia. 

ników gospodarczy.h i spełecznych: KOŚCIELNA, 

Rok 1027 stał pod znakiem pędu / — Dzisiaj, w kościele św Jana 
włościan do komasacji, zakładania przez ceły dzitń jest wystawiony ura: 

spółdzielni rolniczych, budzącej s'ę ak kasi Siktament dla 

nieufaości-do starych, przestarzałych ! 8 

m:tod w roluictwie. I tu wigė kon- O godz: 1 suma = kazanie, o 
g. 5 nieszpory. 

juoktury na rok 1928 układają sią po- : URZĘDOWA. 

myśl ie. — Inspekcja oddziłów po: 

«Agudy» w Wiinie. W dniu 10 i 

zjazd rabnów i działaczy «Agudy» 
(organizacja ortodoksyjna) Ziem 
Wschodnich przyczem głównym te- 
matem obrad prócz spraw organiza- 
cyjnych będą kwestje związane z 
gminami żydowskiemi i nad hodzące- 
mi wyborami de S'jmu i Sznatu. 

— Wznowienie środ Literac- 
kich. Związck Liieratów wznawia po 
przerwie świątecznej swoje środy li- 
terackie w gmachu po bernardyń :kim 
ul: $- Anny-Nr.-4. Daia 4 b m. o 
godz. 8 mej wieczorem odbędzie się 
kolejna środa liter cka, na której pro- 
gram złożą się dwa aktualne refera- 
ty: p. Witold Hulewicz wygłosi po: 
gadantę na temat Leopolda S affa 
laureata państwowej nagrody lilerac- 
kiej oraz jego nagredzonego tomu 
wierszy p. t. „Uche igielne". Następ- 
nie p. Tadeusz Łopalewski mówić 
będzie na temat: „Jak należy czytać 
wiersze?" 

Zarząd zaprasza wszystkich człon- 
Ww ofaž wprowadzonych gości. 

PÓŹNE, 
ar — Były Alumu sm narjum 
lińskiege, M. memorjałów; 1) ce da eweniuałnege oszustem. Proszeni jesteśmy o U- 

Pod jednym jednak względem nie yjcji Bawi w Wilnie mjr. Popowicz, 
mogliśmy się ruszyć z martwego który jako wysłannik Komendy Gł. 
punk u. Stworyenie „wspólaego fron- PP. przeprowadzi insprkcję szęregu 

tu rolniczego” nadal pozostaje przed- A. Wole kd AA terenie wo- 
miotem pobożnych życzeń, szczerych odd pb „4 kiai 
czy mie szczerych. Może rok 1928 p. Jam Malecki, wyjechał w dmu 

przyniesie tu tak pożądaną zmianę? — мст rajszym do Warszawy na konfs- 
H-ski.  rencję, O Salo się w Muni- z 2 306 wag. — prze- 

" sterstwie Skarbu, ważnie sięmienia Iniaaego, celulazy i 
INFORMACJE = Miyagi: a stan V 5 a wysłano z Polski 1390 wag. 

czynku. | k się dowiadujemy, le. towarów — głównie węgla i drzewa. 
W sprawie retormy podat- 2; G neralaej Prokuratorji w Wilnie KRO ' то ' KA k Ni „A WARZYSKA. 

owej. .. p. Adeif Kopeć przeulesiony zostaje 
Rada Naczelga zrzeszeń kupiectwa w Stan gspoczynku z jednoczesaem — Życzenia Noworoczne. Znacz. 

polskiego wypowiedziała pod adres«m przesunięciam do V stopnia służbn- HA część osób, zebranych w dniu 1 
Munisterstwa Skarbu postulat, by ono wego. stycznia w Pałacu dła złożenia na 
dopuściłe zainteresowane naczelne — Przesunęcia służbowe. 7. rece Pana Wojewody zyczeń Newo- 
organizacje gospodarcze — a wię i dniem 1 stycznia rb. przenies'ony rocznych dla Pana Prezydena Rze 
Naczelną Radą kupieetwa—do współ- został w stan nieczynny dotychczasa- Czypospoltej i Rządu, skłidała na- 
udziału w pracach przygotewawczych wy Starosta Dziśneński p. Michał Stępni: w apartamentach prywatnych 
nad całokształem reform podatko- Staniszewski, na jego zaś miejsce Życzenia pani wojewodzinie Jadwidze 
wych Rezolueją ta wywołała w pew- mianowany został p. Marjan Włady. Raczkiewiczowej: 

nej części prasy („Epoka”) krytyczne Sław Jankowski. Awansowany został _ PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
uwegi detyc'ąqce rzekomego nieuzna- do wyższego stopnia službowego za- : 
wania przez kupisetwo zasad ogólno- Stępca starosty Postawskiego p. ]-rzy — Pan wojewoda interwenju- 

państwowych interesów. PE 2 PZA: A s". pozbawionych 
ua enski awansował z da. go pracy niu wczorajszym p woje: 

Kalendarzyk podatkowy. stycznia rb. do wyższych stopni słu- woda Wileński przyjął delegację Koa- kó 
Podatek majątkowy. W myśl dotychcza- żopwych szereg urzędników zatrudnio- misji Okręgowej Związku Stowarzy- 

sowych rozporządzeń ministerjum skarbu, nseh w nrzędach adtninistracyjnych, Szed Zawudowych, w  sprawin zło- 

na m. Wilno pp. L. Ž 
Czy w sferze urzędniczej chodzą 

ludziom po głowie tego rodzaju — 
przypuszczen a? W. takim razie jest 
w tych sferach jakiś zapaszek moral 
insanity który należałoby. corychiej cz 
wywietrzyć, 

Co zaś do mojej skromnej oso- 
by, to uważaj, panie autorze ostro- 
bramskiego tnisterjum, co ci powiem, 
Niema, nie to w skarbie Peństwa 
Polskiego ale na świecie takiej sumy, 
zą którą możnaby było kupić bącź 
moje milczenie bądź Gdeewanie się. 
Zapatniętaj to sobie, kochamy panie 
į— nie grzesz więcej impertynencjami. 

Rząd Rzeczypospolitej może mi w 
ksżdej chwili cofnąć udzielane mi ła- 
skawie zaopalrzenie za 50 łat ucz- 

W. S'arostwie 
B. Nowiekiego, T. Rzepeckiego i w Wilnie, 
Oszmiańskiem p: S. Andruszezaka, 

—(x)Zatwierdzenie aresztów na wypowiedzenia z dniem 1-ga stycz- ci Kurjr deszły wersje, 
asopisma. Sid Okręgowy w Wil- nia przez Magistrat pracy wszystkim 

nie zatwierdził ostatnio areszt ma robotnikom,  zatrudnioaym obecnie 
Nr 2 żydowskiego czasopisma, wy- przy kanalizaci. 
chodzącego w wilnie, p.t, «Uaser W związku z powyższem B. wQ- 
Stmme», za podany w tym numerzs jewoda odbył konferencją 2 v ce-pre- 
artykuł p.t. „Przed bitwą wyborczą”. zydentem m. Wilaa p. Witoldem 

Jediocześnie zatwierdzony został Czyżem. Zgodnie z wyjaśnieniem. p. 
zreszt nałożony przez Urząd Komisa- vice-prezydenta, Magistrat m. Wilna, 
rza Rządu. na Nr. 4 białoruskiego obecnie podczas okresu zlinowego ze 
Cczasópisma «Prawo Pracy», za umiesz. względów technicznych przy kanali- czenie artykułu p.t, «Bolączki naszej zacji nie może zatrudnić ponad 300 wioski»; rebotaików, jak również i ż tego po- 

BAIEJSKA: wodu, że Magistrat dotychczas nie 

— (x) W sprawie nakazów bi o: jak rządowej w wySo* 
aści 650000 z. 

skiej (*) — ale zgała bezsilny jest płatniczych pod, lokalowego. Jak ь, : . 
moich przekonań. i mojego wiadomo z dniem l-go stycznia r.b. ae, oe 38, ace . :ЁШЁЗ 

zdania, choćby sig one calkiem mialy odnošne wladze zaczęły rozsyłanie ulec będzie R = d i cji © 
rozchodziė z poczynaniami i droga- święci L“ miejskiego po- Paa wojewoda m kk 

mj Rządu nolej wlsznl ojezjzuy. ZN Rek odpowiednie kroki w sprawie przy. _ Najbliższą nowcścią w Reducie będzie Dogóki ześ na skinienie z War- + ekepzaśka: ma z 4 PORZCZE- spieszenia udziel.ma _ Magistratowi przedstawienie «Niewiernego Tomts», kome- Szawy nie będzie mi eofnieta łaska gólmych petentów reklamacji w tym pożyczki oraz wydania subwencji medji stylowej w 6 cu obrazach, napisanej 
ana Prezydenta Rzeczypospolitej — względzie uzływa po 14:siu dniach Magistratowi wyłączaje na zatrudnie przes lznacego Grabowskiego. 

trwać mie przestanę w nejgłębszem od daty otrzymania nakazu. oran.a mie bezrobotaych *Ceny miejso zwyczajne. > 
przekonaniu, że Rząd nasz o wiele — (x) Czyżby zarząd węe'en'a Co. zaś się t Z ; — featr Poiski (salą <Lutnia»). Dzi 
jest mądrzejszy niż wilu, bardzo przekraczał pr.epsy sanitarne. yczy ewent, 
wielu jego mieprószanych adwokatów. Magistrat m. Wilno, mając na wzglą- 

przerwa świetna kvotochwila «Ciotka Karola» z do- 
nia pracy w zakładach tkaniny drzew» dafkiem noworocznym. 

l myśle, że mie przyjdzie tmi zmiemć dzie utrzymania stanu zdtewotnego 
tej opinii. Cz. JJ w mieście, Graz przestrzeganie przez 

й W Czwartek grana będzie raz jeden na 
IS Ada S S ARENA przedsta wieniu ONEJ <Hiszpeńska mu- 

i a > 

į ludność przepisów sanitarnych prze- 
*) O ile by np. uważał, że za małym słał ostatnio do zarządu więzienia na 

cha»— Arnolda i Bacha, również z dodatkiem 

I Zaklad ołożniczo Ginekologiczny 

respektem piszę © utworąch p. Łopalew. „łŁukiszkach” swoich rewidentów, w 

noworocznym, 
W piątex—poemat fantastyczny w 5:ciu 

D>ktorów Karnickiego, Dobrzańskiego, 
1 Brdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 

skiego lub o zarządzie Reduty, celu zbadania słoniny dostarczanej 
więzieniu przez poszczególnych do- 

aktach—Klabunda—cKredowe koło». 

M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 

stawsów. 

że, Bo- 

świadectwo jąkoby był adjunktem lub 

oszustem, 
TEATR I MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance: Środa— 
o godz. 20-ej <Betlejem Ostrobramskie», ce- 
ny od 40 gr. ` ‚ 

Czwartek—o godz. 16 ej przedstawienie 
szkclne <B:tlejem Ostrobramskie»; 

o godz. 20 ej <Beilejem Ostrobramskie>. 

  

czynny będzie trzy razy. а 
— Poranek Kolendowy. W niedziclę 

8 b. m. T-wo Muzycane <Luin a» organizuje 
* w sali <Lutnia» <Poranek Kolendowy> & 

W piątek, jago w d. Trzech Króli—Teatr 

D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 
na operacje i porody. 

й 

11 bm. obradować będzie w Wimie” 

z udziałem chóru mieszanezo <Lutala» pod 
dyrekcją J. Leśniewskiego, oraz znanych 
śpiewaków W. Hendrich i A. Ludwiga. 

słowa czystego zysku przeznaczą się 
na wpisy dla niezamożnych uczeni Szkoły 
wa owi im. E. Dmochow- 
skiej. 

Ceny najniższe. 

RADJO—WILNO 
Fala 435 mtr, 

Wtorek, 3 stycznia 1928 r. 

17,20—17,45: <O Adamie Mickiewiczu» — 
odczyt pióra prof. St. Pigonia—wygł. w ję- 
zyku litewskim p. Bohdan Kościałkowski, 

17,45—19,00: Koncert popo*: ork. pod 
dyr. prof. Ai. Kontorowiczą. Sollstka: p. Jad- 
wiga Krużanka (sopran). 

W programie: ш; in. kolendy St. Nie 
wiadomskiego i Pieša! Ludowe Е. е- 
go, Sreść piešni M. Kartawicza. 

1900—19.10 Przerwa. 
z 3 oadjde «Głos akad. DU wi- 

eńskiej», studju oza Wilnem — wygł: 
p. Witold. Nawieki, ‚ je 

19,35—20,00:, <Laureat pafistwowćj fite- 
ratury, Leopold Staff, i jego nagrodzona 

książka» —odczyt z dz. «Literatura» wygł. p: 
Witold Hulewicz: | 

2000—20.39: Przerwa. 
20,30—22,00: Transmisja muzyki lekkiej 

z Warszawy. Wykonawcy: Ork. Polskiego 
Radja pod dyr. Z G6 syfiskiego, M. Sobo- 
lewska (śpiew), St. Nawrocki (akomp.). 

Na zakończenie: Gazetką radjowa. 

WYPADKI 1.KRADZIBZE 

awe Wczoraj w hotelu w Wersal и 
(Zamkowa 26) w celu „pozbawienia 
się życia otruła się sublimatem Mi- 
chalina Rakowiecka. Desperatkę do 
stawione do szpitala Św. Jakoba | 

— Miły brat: Da. 2 b. m. do 
szpitala żydowskiego dostawiono 
szewca Albina Naibutowicza (Subocz 
81), któremu brat rozbił głowę i rękę. 

— Zeczadzenie. W nocy na 1 
b. m, wskuiek wcześnie zamkniętego 

„pieca zaczadzieli Borowski, Bilawski 
i Bielewicz (Dominikańska 2). Cha- 
rym pogotowie udzieliło pierwszej 
pomecy . 

— Okropny wypadek. Da, I 
b. m. A. OG/ablewskiej (Wiwulstego 
18! pies odkąsił kawałek wargi. 

"Poszkodówanej pogofewie udzie: 
lilo ai e у 

x) Kradz'eż futra z Magistra- 
tu. W dniu 31 grudaia r. ub. inży- 
nierowi miejskiemiu p. Dobuszeńskie- 
mu, dotąd niewykryci sprawcy skradli 
z jego kancelarji-futro, oraz czapkę 
karakułową, wartości 1500 zł. 

Pedkre$lić należy, ix jest to już 
mie pierwszy wypadek zuchwałej kra- 

— Zjazd rabinów I działaczy dzieży w Magistrac e, 

Z SĄDOW. 
„Władza* nie zawsze jest władzą. 

Sązdzia Sądu Okręgowego w Wił- 
nie p. Strzałko rozpsznając w trybis 
usroszćzonym sprawę Wincentego i 
Bolesława Wołodkiewiczów eskarżo- 
nych e pobicie policjanta G:droycia 
stanął wobec konieczności rezwiąza: 
nia problemu, czy „podpiły* policjaut, 
wystęsujący bez czapki, pasa i broni 
jest władzą, w całym tego słowa zna- 

o ie miał b tępuj ajście miało przeb'eg następują- 
W folwarku Michałowo i. 

laadwarowskiej odbywała sią uczta. 
Jcerym z gości był st. poster. G3- 
drayć, który aby zapokumentować 
nizoficjalny charskter swej wizyty 
zdjął pas i broń poczem oddał je na 
przechowan'e gospodyni. 

Po pewnym czasie alkohol zro- 
bił swoje. Biesiadnicy zaczęłi być co - 
raz wraźliwsi na żarty i pczycinki 
sąstadów i jak zeznawał na sądzie 
jeden ze świadków, buńczuczny Żu- 
kowski „rżnął* swego sąsiada. Na 
pomoc uderzcn'mu zerwali się jego 
sympatycy, Wywą ała sią bójka, pode 

Szczepowskiego i W. Bracławskiego. przerwania pracy w Pierwszych Pol: mieszczeaie miniejszege ostrzeżenia, czas której „obetwał" coś niecoś i Ś vięciańskiem — pp. skich Zakładach Tkaniny Drzewnej w wystosowanego przez Podlaską Ku. G:drovć. Woładkiewicze, jaka że to . a w 7wią-ku z tem zwolnie- rję Djecezainą pod adresem Wiel:b. Oni właśnie pobili stróża bezpi czeń- nia okało 900 robotników i 2) co do nego Duchowieństwa. Ds wiadomoś. stwa stanęli przed Sądem. 
Tu wyszło ma jaw, że Gedrejć 

lesław Maciejuksz (Matejko) uredzo- już po bitwie strzelał do Wołodkewi- 
ny LVI 1906 r., a pochodzący z dje. CZÓwW za co wytoczono mu dyścypii- 
cezji Podlaskiej, były alumn semina- Narn? 4 
rjum, wydalony za sfałszowanie świa- zeznał on, że nie brał udziału w Ucz- 
dectwa szkolnege, zwracał się do ka» Cie, czemu jediak przeczą z:znania 
płanów i zakonników. a okazując im pozostałych Świadków. 

dochodztnie.  Zaprzys'ężoay 

Sąd zgedził się z wywodami mec, 
kapłanem posunął się tiawet do tege, Andrejewa. że niezupełnie trzeźwy, 
że zbiera stypendja mszalae, wobec Oraz nie ubran 
c”ego zechce Wielebne Duchowień- nie jest w pojęciu przeciętnego wieś- 
stwo ostrzec wiernych przed tym niaka „władzę* wobec czego Wołod- 

y przepisowo policjant 

kiewiczów uńiewianił. Po wspólnej 
libacji i podczas ególnej bitwy Gie- 
drojć nie był przedstawicizlem władzy, 
a jedynie współbiesiadnikiem. | 

Ofiary. 
— Zamiast powinszowań i wizyt nowo- 

rocznych Stanisławowstwo Osiecimecy dis 
najbiedniejszych zł. 3: 

CO ©POOOOPOPOOOP 

ÓWA KSIĄŻK 
pod tytułem 

„Dwierciadło Nocy" 
K.IŁŁA KO WICZÓ WNY 
EU LNE TSS 
  

MASŁO deserowe kilo 860, SE z m. 
Raków w. p Zdziechowskiego kilo 4.40 

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



ROT 

  
  
  

  

  

  

poczwórna 

„Lonas 

  

  

  
  

AQUA VITAEJ$"Kna „POLONIA". . 
® Wieczór šmiechu i humoru 

KB EA Ф 
2 wodą žycia, nazywali - jakżeż Ф 

błędnie ee przodkowie nasi go- $ Buster Ken ton 

mię Rie życiodajną $ „Generał 

wodą jest dla swego aromatu, | ©  oiestra koncertowa z 24 osób pod 
działania orzeźwiającego i mocy 2 PA ę,. = da 1020 

woda kolońska kuo Helios" | kaewt ini 
ul. Wileńska 38,   

szlagier mistrzów śmiechu prod. 1928 roku, Kabarety. 
120 minut wzrvszeń i śmiechu! Seansy. o godz. 4, 6, 

r Pat i Patachon „„ „Podpory ru 
6 tronu“ 

Zamki. Palace. Tysizczne rzesze stitystów. 
8 i 1015 wiecz, Dla młodzieży dozwolony. 

lub zarządzającz do 

  

    

    

z gotowa- KOBIETA LEKAR Ż 
e Służąca zn no LEKARZE Dr Janina Aa тной —|potrowicz 
© chrześcjański,  Świa "—GosróR "| Jurczenkowa 
@® dectwa i referencje > ordynator Szpitala © konieczne.  Zgłasz: Ć l ZELDOWIEŻ Sawicz. 

się 10—12 [ub 6—8 w.| Fe Choroby skórne 1 we- 
2 Kalwaryjska 11 m. 1.| chor. | -*0е, | neryczne kobiece. 
Ф —1| syfilis, narz Przyjmuje od 4—6 pp 

—н moczowy: Zarzecze 5, m. 2. 
Ф zę od 0-1, od 5-3 w, W.Z.P. 
$ Dokó Gaia э $ от Dani do wynajęcia. rzeldowiczowa - i. 
ż Ludwisarska 7 a KO3IECE. WFNE Lekarze Dentyści 

— B es Lekarz-Dentysta 

Wielki Ochm strz ni |od 12-21 od 4% MARYA 
ai „Mickiewi za 24     AA: e mem, w średnim wie- 

ku z dobremi reko- 
mendacjami, poszukuje 

  Miejski Kinematograi |“ “"* *! -g0 giuania 1927 r., do dnia 5-go siycznia 1928 r. wł. 
dzie wyświetlany monumentalny film: „Parada Śmierci''| 

posady w mieście lub 
na wsi: Dowiedzieć 

  
  

  

  

Da Ameryk.ńsk'ego i in. systemu 
księgi „Repertorum* dla pp. No   
PATTY WT TATW ЧАИ УРЕ ЧА 

Księgi! Księgi! Księgi! 

dla rachunkoweści Rolnej (w druku), księgi spe 
caln e dla właścicie: domów, dzienniki podawcze, 
książki doręczeń, kwit rjusze najrozmzitsze, Wy kona- 

nie ksiąg i druków podług danych wzorów: 

Rachunkowości, 
tarjuszy. ksiegi 

DOST 

    
najlepsza nowoczesna siła napędowa 

dla 

rzemiosła i rolnietwa 
Tanie do nabycia (bez cła! 
Proste i pewne w ruchu 
Nadające się do każdego paliwa 
Najmniejsze zużycie paliwa 

i w ruchu 

AWA KRÓTKOTERMINOWA. 

  

  
  

Sk ep „Okazja” 
Wilno, ul. św. Jańske 
Kupno i sprzedaż 

MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 

E rzeczy. wyjeżdzam na 
у prowincję. 

Zawiadamiać listownie 
d 31—2 

  
  

  

  

  

  

   
    

     

  

  
  

    
  

tei, 277 Ożyńska- Smolska 
Żar. Nr 152. Choroby jamy ustnej. 

66 — Plombowanie i nsu=' 
wanie zębów bez bólu. 

Dr Wołodźko Porcelanowe 1 złote 

  

i ię: Witold. 9—2, korony. Sztuczne zęby. 
Ku Itnraino-Oświatowy Eo) dramat w 14 aktach, Oryginelne zdjęcia z wojny światowej — jako propaganda: mk L —2ordynator szpitala Sa- Wojskowym, godne 

Sala Miejska jpokoju. rolach głównych: John Gilbert i Renee Adoree. Reżyser King Vidor. Orkiestra pod w Cz. Choroby :kórnekom i uczącym sią 

Ze ł ot 8 (ui. Ostrobramska 5) dyrekcją Kapelmistrza p. W, Szczepańskiego, W poczekalni koncert. radjo. Ostatni seans o godz. 10. weneryczne. Przyj: zniżką. Ofiarna 4 m.5 
ą Początek seansu o godz. 4. Ceny bile 6w: parter 80 gr., nalkan 40 gr. | muje: od g. 12 do 4 Przyjmuje: od 8 — 12 

k 3 : Nasiępnv_proer»m: «NIEWY OSKARŽVYCIBLs. 0 b i od 5 do 6. 2 a R 
et ietą Zawalna ul. ydz. Zdr N: 

у e NZZUNARZZZZANAŁ (О 0С 2 О Е О ЕЕЕ ЕЕ НЕИ ЕО оаа па ша© A m EZ 
© й zm ° są o e ® aa km Kari: 33—1 —Tekais-Dentysia 

й 2 5 ы . + | uu 
17 wielkości flakonów, 1 gatunek — najlepszy ilniki Diesla Stoczni Gduńkiej erty Siowos | Jadwiga 

Dr. 6. BolfSON Kęstowiczowa 
weneryczne, _ MOCZO gl Orzeszkowej Nr 3 płciowe i skórne. uł* (róg Mickiewicza) 
Wileńska 7, tel. 1N67 przyjmuje od g, 10—2. 

67— 1 4—6, 
  

DOKTOR W.ZP. sd 

L Ginsberg Les.rz Oeutysta 
L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

3, Przy gabinecie Spe- 
cjalne  laboratorjam 
zębów sztucznych. 

od 4 = Przyjmuje od 9 do 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. 

Wilno, ul. Wileńska 
telefon 567, 

aaa od 8 o 1 

  

    

    

  

    

  

  

    
  

' \ LL od 4 do. 7 wprost ze STOCZNI GDAŃSKIEJ a ca; BB CENY NISKIE za Warszawa, Jasna II m. 5, tel 99 18. | a. TIRE RER TA 
ekarz- Dentysi 

W. Borko [| u SZEKNENNNNNNNNENNKUZZAKNERENKNEBEEENEREE sia" | СУМООЕХ R, Gordonowa 
© WS i. Zgł do b. — ПУ ПУ sei i mo Zan 1. 10.80 

WILNO "IW. NALAZEK MANERRSENRZNNE Weaniea pojęte włada a P szopłciowe. Elektrote- Zako je: i „NALAZEK Kieszonkow meści, iż z dniem 1 września 1927 r sklep towarów że ||rapja, słońce górskie. od g. 10—12 i 5—7. 
Mickiewicza 5, tel 372, Filja: Św, Jeńska 1, tel. 371 KR O JU €8Z0 y p byč eri aznych naczy EZ Z w "A 

rmy «Pierwsze gospodarczych, atarskiej 1 — ПАА Kalendarzyk Informator Tkaniny Drzewnej J. Sobecki i S-ka» Edo M: Zaiiė W. Z. P 43. 
in MAAILUŁIŚIAA |, o „PATRON EKSPRESS | |, e, 1028 Rocmkiv. C 0) | mmmiadnmi R "ieioję | fomalmao A ar bega 5 D ъ ności powyższe o pa 

Ogłoszenie. A A žemai | Bar, Zana „amiko adr 8 | Эрт osy pd T K Sakalus X MOŽĖS 
> aS = Fralóieni Róóju Burojklię AMideóń E I . |. ai " ns „Pierwsze Potszie KKA ''EG chor skórna Rik: Bat: ; ь : aryfy opłaty stemplowej, pocz- ; Tzaniny Drzewnej Sparterue» K_ MARKOWSKI i 301 

Śskeja Zdrowia Magistratu in, Wilna podaje do L: Lewafskiego. B towej. Razklad jazdy i t. d. A "Jagiell.fiska Nr 10. Sto Michalski | ni, Wilednka 30 m 14, Pozo ai a E 
wiadomości, że w dniu A stycznia 1928 r. o godz Nauka kroju przy pomocy «PATRON | ją Żadzć wszędzie. 86-0 SPO I kozic: dec „„pPisaje Wydz. Zar. 371. 
10-tej rano w lokalu Składnicy szpitalaej (mury Fran* Bla dni: Medela ozała dir Šio & Wyd. Biura Reklamowego - - kali z powierzo- FE e 3 ae = Aa =" 

dbędzie się sprzedaż z licytacji starych | Krol się wprost na materjale, bez ryso- | £ S Orbowskiego. Listwy i Ram nych mat rjałów, | ponadło we wtorki, — Lekar Dentysta 
oiszkzńskie) odbę M SP kks, y wania form, według zdętej miary na E W bata. Qraz wszelkie robo. | czwartki 1 piątki ANNA. KISIEL- śabenów o ika sk do Mak I rókoycy kmych  |Zamaż deny © mizmnkz 4: | * wnamNaaANANANAwNa | „cwi as agarų | | Selenas [Ža Baka > jajrzejkowkziwa wysoriowanych przedmiotów. każdej mody. BO EA a obrazów ifotograiji io ja w Poradni, 

ом tora оааа оао | | Za MARKI POCZTOWE  ||nHanrzikeje: || dsotónetknio | szmato imę | © Wz Zo jen, Deane „| użgwante 
a Reprezentacje «PATRON diościach = adwieckie; -1i: ckiew . wie skiego —2ich bes bólu. а- 

NA KARNA WAL EKSPREŚS> Kk ravwia 15, tel. Ek Gdań: 46— К:{е;:гіп а р:'{‚’;:'‚',:, :‚’‚':‚'Ё:д _.__по\::.цчоп 5":?1…‚‚ 

POŃCZOCHY jedwabne w cenie zł. 030-180 | | py miejowości Polski, pdrie, miec | |. szych daję Gausi amas Lanos śNIĘ |ostrobramska | | dome РОИ Pr sote Karoni 
Modne pantofelki balowezbrokatu „ „ 2900—3600 | | się '5'esób, życzących uce € się krojn | | Zachodnej, Kolonjalne i państw poza. LE NIĘ |; oRkiawicza Znany strolciel choroby weneryczne, Mickiewicza 4 m. 12 

> z „ Zatłasu „ „ 2900-36.00| | przy pomocy <PATRON B*SPRESS». europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- kresowiak zdolny, | | 'K. Szalkiewicza : kóre i |. ь Przyjęcia 
= one: > „— 60 1 Zapisy na kompleta przyjmuje od 14 | | wicza 42 m, 11 w niedziele i Śwęta |energiczny, uczciwy,|- Wilno, Fortepjanów — giówrkiewioc o  gd10-12 i pół ” p i sięskie APIE d si S OE między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794 Sia  -3 ui.Ostrobramsva23_ 4, Pacewski przyj: wejście s ul. Śaia- 45 z zibi 

” >. $ = i ь 

o ES | TT EC a „a, dk VI. 
A 0 U ( R płatni Ne aa 3 "W wielkim wyborze Inictwie i ogólnym forepjanów, „pianin a = 
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LECZY 
świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

zapobiega odmrożeniom 

  

     М& przeciw odmrożeniom 

skich Mistrza i Eksperta Cechu Krawców 
w Wilnie p. J. Kaweckiego. 
Formy bibułkowe ostatniej mody od 25 

groszy wykonywane są na czekaniu 
przy pomccy <PATRON EKSPRES=», 

Kto zbiera MARKi POCZTO * Ę DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 

  

        g 4 wiekszą ich ilość, za ciekawsze Okazy 
2 2 ® 100 i więcej sztuk za jedną. Micxie- 

a L wicza 42 m. 11 w niedziele i Święta 
Ż między 11 а 1 oraz telefonicznie 794 

    

W. JUREWICZ 
  

  

    FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

K. DĄBROWSKA 

były majster fi my 
AWEŁ BURE. 

Uprasza laskawą kiijentel 
o zwracanie się tylko poi 
adr. ul Mickiewicza 4, filja B 

  

   

    

sady.  Wvmegania 
skromne, Świadectwa 
i refere cje poważnych 
csób Łaskawe oferty: 
Warszawa, Dziką 51, 

(głoszenie. HA. $ikorski S-ka 

  

    w 

Domu H:ndło' 

dla młodzieży z cało: 
dzenrem utrzyma:   
    

skórne 1 weneryczne. 

M eszkanie Sollux i Lampa Bacha 

  

1 wenet Akuszerka 
Leczenie Światłem wy Smiałowska 

przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46 m,6. 

(sztuczne słofice_ gór- 
skie). Zamkowa 7 m, 1 

m 1 sLeśnikowi». 2 ; i b 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wi'nie k Si 2 Z A dine AE I 
podaje do wiadomości, iż w dniu 19 stycznia le pleci je|. Gimnazjalna 6—16. a аа 8 r. o godz. 12ej w lokala Dyrekcji La- Meble plecione 51-0Dr Suszyński AKUSZERKA, 

dredów „Ad Kaki е щ‘:піи:&“:::о%.і‹: spec, choroby wene- Marja Brzezina 
: > Administrator> ; + „, niemoc е 

Aa Šalis tatowych ле obiczenia | "al Wielka 56 |очуниан Eranenia 2 mieszkania płowa skóme „gy zyka ac. 
pniu i materjalėw w stenic wyrobionym w| (nad Notarjuszem Wielka Nr 7 na Antokolu przy Przyjmuje: uf. Ad. Mickiewicza 

  

  

  

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo , pierwszorzędnych zagranicz, 

nych i krajowych fabryk. SPRZEDAŻ i wynajem. 

    

  

  

—————— 

%: MASSON 

© Dom śmierci 
Anno odszedł od okna cichutko 

i przysiadł w kącie zasłonił połą ma 

rynarki zegarek i zapaliwszy na chwie 

ję latarkę, Sprawdził która godzina, 

B,ło pięć minut po dwunastej, 

— Tak, to właśnie chwila sto- 

sowna— szepnął, przypełzając na miej- 

sce. —Słuchajc e. : : 

Minęło kilka chwil jeszcze, Jimowi 

kręciło sią chwilami w głowie i miał 

wrażenie, że leci gdzieś w przepaść. 

Nagle do uszu jego doleciał da- 
leki turkot, maszyny. Odzieś pędził 

motocyki, z każdą chwilą dźwięk ten 

stawał sią coraz mocniejszy. 

Jim czuł. jak Anne skamieniał w 
bezruchu. 

Więc detektyw miał rację. Przewi- 
dział wszystko, odgadł cały planl 
Ale J m nie mógł dotąd [jeszcze od- 

gadnąć istoty tego glanu. 

Nagle motor zamilkł. Jima ogarnął 
błagi spokój: widocznie motocyki skie- 

rował się w inną stronę. 

Jm z radością rozmyšla, nad tem, 

jak za chwilg w gruzy się irozsypie 
ealy plan detektywa. Przed oczyma 

jego przesuwała SIĘ wizja motocyklu 

pochłaniejącego ciemną przesirzen.. 

Lecz spokój jego został nagie za- 

kłuceny, bo oto brama otwarła się 

poraz drugi, by przepuścić motocyki, 

Widocznie sa ze RE 

ny w pewnej odległości O ramy, 

3 TOZpĘdZOBY metecykl wjechał aż 

za bramę, 

Człowiek, który otworzył bramę 
przed motocyklem, zamknął ją na 
tychmiest i zbliżył się do przyjezdne” 
go. Coś ciężkiego wyięto z koszyka, 
prytw erdzonego de motocyklu, po- 
czem znów otworzono bramę i mo- 
tacykl zniknął za nią. Rozległ się 
suchy trzask zamykanego zami u. 

Cała ta scena rozegrała się w 
mguieniu oka, człowiek, który pozo- 
steł przy bramie, stał nadsłuchując, 
dopóki na sąsiedniej ulicy nie rozlrgł 
się furkot maszyny. 

Jm nie pojmował dlaczegć Anno 
po”wolił uwknąć motecykliście, lecz 
detektyw wpatrywał się tylko w. sto- 
jącego przy brame człowieka i w le- 
żący obok przedmiot. 

Nieznajomy nachylił się, pedniósł 
leżący bagaż i z widocznym wysł- 
kiem, zaczął mieść tę bezksztaliną 
żółtą bryłę w strong domu. Mimo 
ciężaru posuwał się ostrożnie i cicho. 

Anao odciągnął swych towarzyszy 
od okna, przy którem stali, lecz za- 
ledwie zdążyli się ukryć z zagłębieniu 
korytarza, jak mieznajcmy stanął we 
drzwiach. Widocznie drzwi wejściowe 
nie były zamknięte. Nie czyniąc naj- 
mniejszego bhał«su, zbliżał się do 
drzwi, przez które hiedawno Anno 
zaglądał do pięknie umeblowanego 
pokoju. Nogą otworzył drzwi, blade 
Światło z ekien padło na tę skrada- 
łącą się pestać. W tej chwili trzej 
ukryci ludzie mogli przekonać się, że 
nieznajomy niósł duży, ciężki wór. 

Jim sądził, iż nadeszła chwiia wy- 
stąpienia Anno, 

Łecz detektyw stał nieruchomo, 

zl kwiaowana. Połeca zeg rki naj ep. 
szych fabryk i konstrukcji oraz wyko- 

  

j nywa reperacje zegarków i bižuterji 
po cenach przystępnych. 
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powstrzymując oddech. 
D> uszu ich dolatywał słaby sze- 

lest ocierającego się o mebie ubrania, 
lecz kreków nie było słych. ć. Po lek= 
kiem skrzygnięciu kanapy poznali, 
że wór został złożony ma niej. 

Nieznajemy znów ukazał się we 
drzwiach, z pod naciśn gtego głęboko 
kapelusza błyszczały złowroge jego 
oczy. : 

— Pewnie teraz! — Myślał Jim 
czekając, kiedy Anno wyskoczy ze 
swej kryówki i rzuci się na tajemni- 
czego człowieka. 

Ale Anno pozwolił mu odejść spo” 
kojnie, 

Nie słychać było kiedy zamykał 
drzwi, lecz magle do uszu stojących 
ni korytarzu meżczyzn daleciał me- 
taliczny cźwięk padającego klucza. 
Widecznie nieznajomy zamknął drzwi 
na zamek i klucz wrzucił do, skrzynki 
pocztowej. 6 

Wszyscy trzej podkrali sią znów 
do okna. Widzieli, jak nieznajomy 
minął dziedziniec, obejrzał się i wy= 
szedł. | zamów zacźwięczał klucz o 
kamienie, widocznie został en wrzu- 
cony peprzez bramę na dziedziniec. 
Zegary wybiły kwadrans, więc kilka 
minut minęto zaledwie od przyjazdu 
motocyklu! W domu zapanowała ci- 
sza i stojącym przy oknie zdawało 
się że są zupełnie sami w tym tajem= 
niczym domu. 

Ale czy tak bylo w istocie? 
Anno podkradł się do drzwi i o- 

tworzył je cicho. Z ciemnego pokoju 
dolatywał jekiś cichy szmer. 

Anno westchną! z ulgą, zdawało 

Wydawca Btanisiaw Mackiewicz Kzozkur wz C<esław karwowski 

w Wilnie.   
się, że stało się coś takiego, czego 
już się przestał spodziewać. 

Nagle rezle.ł się głośay trzask. 
Anno zamknął drzwi bez szelestu 

i odsunął się od nich. 
Ktoś wszedł do pokoju i ostreż- 

nie chodził po nim. 
Wszyscy trzej ufrzeli, jak ktoś 

nagłym ruchem otwerzył drzwi, uka- 
zała się w nich zgrabna postać dziew- 
częca, 

Dziewczyna podeszła do okna i 
zaczęła wpatrywać się w przestrzeń, 
nagle stanęła przy niej druga postać: 

Jedna z postaci szepnęła: 
— Klucz! 
Mniejszy cień oddzielił się ed 

okna i zbiegł do przedpokoju. Za 
chwilą powróciła z kluczem. 

Pierwsza dziewczyna, nieco większa 
roześmiała się wesoło. Trudnao było 
nie poznać tego śmiechu, podobnego 
do szczebiotu ptaków. Wysoka zgra- 
bna dziewczyna śmiejąca się tak gło- 
śno nie mogła być nikim inuym, jak 
Betty Harlow. 

Jm nie mógł sobie wyobrazić nic 
bardziej przygnębiającego, jak dźwięk 
tego śmiechu wśród ponurej ciszy 
tajemniczego domu. Zdawało mu się, 
że wszystko stracone, że Stało sią 
coś potwornego. 

— Ale to wszystke musi się wy- 
jaśn'ć! — pocieszał się w myślach. 

Lecz mimo to serce jego ściskało 
się niesgokejnie. 

Obie dziewczyny wpadły do po» 
koju. 

— Zamknij drwi, Franciszkol — 
rozkazała, zwykłym swym tonem 

wiedzieć się na dwor- 
8—V—16 cu w kiusku <Ruch». 

Bsity. 
Za chwilę w pokoju zapalona 

światło, Po przez Skrzywione mieco 
drzwi przemykała się smuga światła. 

— Teraz  zobaczymy/ zawołała 
Betty. Zsbaczym'ł 

I znów rozległ sią jej dźwięczny 
śmiech kcrzystająę z hałasu, który 
czyniła, trzej mężczyzni podpełzii pod 
drzwi i zajrzeli do pekoju. 

ROZDZIAŁ XXI, 

Maszyna do pisania «Co:ona», 

Dłoń detektywa spoczęła na ra- 
mieniu Jima. G st ten miał przypae 
mnieć ] mowi, iż miał milczeć Anno 
przeczuł widocznie, co działo się w 
duszy acglika i w porę powstrzymał 
go od okrzyku, który cisnął mu się 
na usta. Kryształowy żyrandol, wiszą- 
cy u sufltu i odbijający się we wszy- 
stkich lustrach, rozbłysł cudownie, a 
maly przytulay pokoik został zalany 
światłem. 

Wśród 2 przepychu światła 
stała piękna Betty I Śmiała się. Jej 
białe ramiona wychylały się cudnie w 

czarnej aksamitne] sukni. Zdawało się 
być uosobieniem piękna, 

Śmiała się, patrząc na żółty wór, 
poruszający się na kanapie, jak ryba, 
wyrzucona z wady, 

Ktoś musiał być związany w tym 
worku. Jim nie mógł mieć wątoliwo= 
ści ce do tego, kto był uwięziony w 
worku. Śmiech Betty wydawał mu się 
szczytem okrucieństwa i złości. 

A ona klaskała w dłonie radeśnie 
i śmiała się... 
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Jim czuł, że w cercu jego zamar- 
ło caś nagle i zniknęło bezoowrotnie. 

Tego wieczora Betty Harliw śmia- 
ła się poraz ostatni w życiul 

— Musisz teraz wypuścić ją, Fran- 
ciszkol—rzekła wreszcie B:tty. 

Pedczas gdy służąca rozcinała No» 
życami worek, B:tty odwróciła się 
plecami do niej i usiadła przy biurku, 
otwierając szufladę. 

Worck opadł na podlogę, a na 
kanapie pozostała p. Apccit w boga- 
tym stroju maskaradowym, ze zwią” 
zanemi rękami. Włosy miała rozrzu- 
cone, a oczy pełne przerażenia, zda- 
wało się, że nie jest całkowicie przy» 
tomna. Oddychała z trudnością pa- 
trząc to na Betty, to na Franciszkę, 
jakby nie mogąc poznać ich. 

Poruszała dłońmi, jakby chcąc 
uwolnić sę z więzów, . lecz był to 
ruch raczej, instynktowny. 

Po chwili zamkaęła oczy i leżała 
nieruchomo tak, że można bylo Są- 
dzić, iż nie żyje. 

Beity tymczasem wyjęła z szufla- 
dy małą flaszkę napełnioną da poło- 
wy blado:żółtym płynem i małe po- 
dłużne pudełeczko. Poczem wyjęła z 
pudełeczka szpryckę i włożyła igłę 
do zastrzyków. 

— Cóż, czy już jest goetował—. 
zapytała otwierając flaszkę. 

DIE 
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