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Czytelnicy nasi wiedzą już «= depesz jak incyndent w Lugano
został
przyjęty we Francji. Ale zbyt brzemienne w skutki jest to zajście, aby głosów
prasy francuskiej nie omówić w liście.
Opinja polska wiedzieć powinna jak
różne koła na posunięcia naszej polityki odpowiadają i w jakim
stopniu
możemy liczyć na poparcie opinii fran-

kiedy

jakąś

okraśloną

podej-

mujemy akcję.
Atmosfera posiedzeń Rady Ligi jest
taka, że z niechęcią patrzy się na tych
co tworzą incyndent, choćby mieli prawo po swojej stronie. A więc zarówno
p. ]. Sauerwein (Matin), jak i p. P. du
Bochet (Petit Parisien) tak rzecz przed
stawili, jakoby p. minister Zaleski stracił nad sobą panowanie i wygłosił jakąś
filipikę pełną ostrych słów... Wiemy, że
było zupełnie inaczej; wiemy że p. Zaleski cieszy się ogromnym zapasem zimnej krwi i że liczy się zawsze ze słoPrzyznał

wami.

publi-

„Pertinax*,

to

cysta z „Echo de Paris", który był obecny w Lugano; przetelefonował ou
doskonały 'artykuł, który tak zakończył:
utajoną
„Zapamiętajmy z incydentu
gwałtowność Niemiec. Aby pozyskać
ludzi tak naiwnych, jak p. Briand lub
one
sir Austen Chamberlain maskują
swe

narazie

zamiary...

czekowe

pojedyńczego

Po incydencie Zaleski — Stresemanm
Paryż, 18 grudnia.

cuskiej

do domu

7 zł. Konto

P. Stresemann,

który jeszcze latem 1918 roku domagał się aneksji Belgii, przedziurawi
przy pierwszej sposobności genewski
parawan...
Opinja radykalna jest podzielona.
Cudenet i Charles —
P. P. Gabrjel
Henry (Ere Nouvelle) bronią polskiewidzenia i w gniewie p.
go punktu
Stresemanna widzą tylka manewr. Napolitykę
potępia
Wolonte
tomiast
t
ponden
„kores
y
rzekom
polską. jej
biuw
ący
urzęduj
berliński" (C. S.),
niemieckiej
rze prasowem ambasady
w Paryżu, polemizuje z niżej podpisanym i stara się dowieść, że wszystko
byłoby dobrze, gdyby tak Polska zrezygnowała z... „korytarza”. Nazajutrz,
Mar- jego francuski kolega, p. Renć
chand, ogłasza na łamach Volonte długi artykuł wykazujący, że „przyjaźń
być
nie powinna
francusko-polska
przeszkodą w zbliżeniu francusko-niemieckiem*. I my jesteśmy tego zdania,
ale z oburzeniem odrzucamy pretensje
tych Francuzów, którzy swoje z Niemcami pojednanie chcą okupić wyperswadowaniem Polsce, że powinna dla
„świętego spokoju* oddać Niemcom...

Pomorze. Trzeba być zupełnym igno-

wyzutym z uczciwości
rantem albo
szachrajem, aby nam taką proponować
tranzakcję.

lub

z

|

Nr. 20 gr.

komisarzy.

BERLIN, 21.XI1. PAT. Cała prasa dzisiejsza w obszernych wyciągach
ogłasza sprawozdania poszczególnych
komisarzy i powierników do spraw
odszkodowań przy poszczególnych instytucjach państwa.
Sprawozdanie komisarza przy Banku Rzeszy za okres od 1 września
1927 r. do 31 sierpnia 1928 r. stwierdza, że w przeciwieństwie do okresu
z przed czterech lat zaznaczył się znaczny postęp zarówno
w życiu gospodarczym, jak i finansowem położeniu Banku Rzeszy.
;
:
Sprawozdanie komisarza przy kolejach
paūstwowych
stwierdza, że
towarzystwa kolejowe niemieckie punktualnie spłacały
swoje
reparacyjne
zobowiązania,

które

wynosiły

660

miljoaów

marek

rok i w ten sposób osiągnęły sumę, przewidzianą
czenia rocznego na pokrycie długów reparacyjuych

w

złocie

za

czwarty

dla normalnego
i procentów.

šwtad-

zamknięcie konferencji niemiecko-sowieckiej.
MOSKWA,

21.XII. PAT. Dziś

zamknięta

została

konferencja

nie-

miecko-sowiecka. Według oficjalnego komunikatu protokuł zawiera uregulowania całego szeregu kwestyj w zakresie stosunków ekonomicznych.
Zawarta umowa wchodzi w życie w najbliższym czasie, Po podpisaniu protokułu delegacja niemiecka odjedzie do Berlina.

Włochy uznają państwo kościelne?
PARYŽ, 124X!II. — „Petit Parisien“ donosi z Rzymu, iż mędzy Watykanem
a rządem włoskim ma być zawarta umowa regulująca t, zw. kwestję ;rzymską,
Watykan ma być ogłoszony jako państwo niepodległe na niewielkiem terytorjum
Rząd włoski uznać ma państwo kościelne i zamianować ambasadora
w „Watykanie.

Brafohójcza walka w Afganistanie
Powstańcy

rozstrzelali ministra

WIEDEŃ, 21 XII. PAT. Dzienniki tutejsze podają, że według
toczą się walki mięnadeszłych tam wiadomości z Afganistanu,
dzy wojskami rządowemi a powstańcami na drodze między Kubalem a Jallałabaa,

Powstańcy

afgańskiego

wzięli do niewoli

ministra

spraw

zagranicznych i ministra skarbu. Ministra skarbu rozstrzelano, a
ministra spraw zagranicznych
zatrzymano jako zakładnika.
powstańcy
Wecle doniesień, które nadeszły
do
Bombaju,
otrzymują posiłki I pizygotowują atak na Kubal. Podobno rozpo

rządzają oni wielką ilością amunicji,

Zbrodnicze strzały w Paryżu.
PARYŻ, 21 XIi. PAT. Dziś nieznany osobnik

ciężko ranił dwoma

wystrzałami z

W Paryżu
panuje przekonanie, że
rewolweru radcę sądowego
m. Paryża
Fachota.
Fachot padł ofiarą odwetu za swoją skcję, wymierzoną przeciwko
ruchowi
autonomistycznemu w Alzacji.

Matactwa Volkshundu nie usfają
BERLIN,
bund

„ PAT. Telegraphen
zamierza odpowiedzieć

górnośląski

przeciwko niemu przez min. Zaleskiego
Ligi Narodów w Lugano.

Union depeszą z Katowic donosi, że Volkspodniesione
w liście otwartym na zarzuty,

w

przemówieniu,

wygłoszonem

na sesji Rady

Budżet Min. Wyznań Rel. I Ośw. Publ,
do głosowania poprawki pos. Czapińskiego o skreślenie 1000 zł. i adrzucono ją 13 głosami przeciwko 12. Wniogłosowania nad budżetem Ministerstwa sek pos. Putka o skreślenie 147 tys. zł.
Oświaty posłanka Rudnicka w imieniu został przyjęty 14 głosami przeciwko
Klubu Ukraińskiego oświadczyła
się 13. Analogiczny wniosek o skreślenie
przeciw poprawce pos. Dubois i Cza- w dochodach całego działu wyznań repińskiego o asygnowaniu 200 tys. z. na ligijnych z tych samych pawodów co
organizację uniwersytetu ukraińskiego wniosek posłów Domagały,
Kalinowwe Lwowie ze względu na niewspół- skiego i Czapińskiego nie został przez
mierność tych sum w zestawieniu
z przewodniczącego poddany pod głoso30 miij. zł., które państwo wydaje na wanie. Kwotę 9500 tys. zł. na wychouniwersytety polskie.
wanie fizyczne przyięto bez zmian.
Wiceminister oświaty Czerwiński w Kwotę przeznaczoną na urządzenie loimieniu rządu oświadczył się za wszy- kali szkolnych i pomoce naukowe wystkiemi poprawkami sprawazdawcy.
noszącą 68 tys., na wniosek pos. KaiiNastępnie pos. Stapiński wypowia- nowskiego i Czapińskiego zwiększono
WARSZAWA, 11-12. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej komisji
budżetowej przed przystąpieniem
do

da się o zgłoszonych

poprawkach,

za-

o drugie tyle. Kwotę na budowę szkół

znaczając, że
zaliczenie
wszystkich
wniosków o zmianę pozycyj -budżetowych daje jako rezultat podwyżkę wy-

powszechnych 7 i pół miljonów powiększono do 12 i pół. W dziale szkół za-

miec —

jeszcze

sek pos.
Qruenbauma i Markowskiej
podniesiono w paragrafie
„Zasiłki i
stypendja* kwotę 600 tys. a 100 tys.
Przeznaczono na ten cel 100 tys. zł.
Dalej przeszedł wniosek pos. Dubois o
przeznaczenie 39 tys. na
utworzenie
katedry ustawodawstwa robotniczego.
Przyjęto wniosek pos.
Kamińskiego,
powiększający
dotacje
naukowe
O
2.900 tys. Wniosek pos. Dubois, powiększający stypendja akademickie
o
526 tys. i wniosek tegoż posła o skreślenie 40 tys. zł., przeznaczonych na
uniwersytet katolicki w Lublinie, odrzucono 13 głosami przeciwka 12. Tak
samo upadł wniosek pos.łów Czapińskiego i Dubois o wyasygnowanie 200
tys. zł na uniwersytet ukraiński
we
Lwowie. Zasiłki dla instytucyj naukowych zwiększono na wniosek pos. Ka-

to nie dziwi).

Otóż

p.

Bracke

(A. M. Desrousseaux)

nazwał

mowę

p. Zaleskiego i uchwałę

sejmo-

wej

komisji

spraw

zagranicznych

w

ciwko

Nadrenji

„wkładaniem

„niesłychanej

odmawiającej

pretensji

doliczyć

częściawe

zniesienie

ustawy sanacyjnej, co według obliczeń
rządu kosztowałoby 9 miljonów,
to
dochodzimy do olbrzymiego
wzrostu

wydatków 89.522.545.

mniejszościom

kija

Polski,

niemiec-

kim prawa organizowania się*; widzi
w ostatnich

posunięciach polityki pol-

2.900.000 zmniejszono o 1.100.000. w

sprawie wniosku pos. Domagały, Kalinowskiego i Czapińskiego „o skreślenie

wyznań

całega

działu

kwocie

25.950.484

zł.

religijnych
w

o

jej

„niebezpieczeństwach*;

kończy dość zagadkowym zwrotem doradzającym polityce francuskiej „usu-

wymagałoby

go wniosku

to zmiany

tego

w

wydatkach,

skiej wpływ Marszałka Piłsudskiego i przewodniczący Byrka oświadczył,
mówi

ustawy

nie można

że

i dlate-

poddać

pod głosowanie. Dalej pos. Czapiński
oświadczył, że w przyszłym roku taki

nięcie przyczyn” (jakich?) owych nie- wniosek był nawet głosowany na plebezpieczeństw.
Socjaliści francuscy kochali Polskę
w czasie wojny przeciw... Rosji. W lipcu

1917

roku

ten sam

p. Bracke

prze-

w
mawiał za niepodległością Polski
wielkim amfiteatrze Sorbony i z uwiel-

bieniem cytował Księgi Pielgrzymstwa
Mickiewicza. Dziś socjaliści niemieccy
znów rej wodzą w Międzynarodówce...
Polska niepodległa i zjednoczona już
nie jest interesująca. Socjalizm francuski interesuje się tylko „ofiarami”, istot
nemi czy zmyślonemi. T. zw. sprawa

num. Narazie proponuje mówca

pienie tego wniosku

zastą-

nowym wnioskiem

aby w $ 10 tego działu (Wyznania Ka-

mińskiego

tolickie) skreślono 1.000 złotych,
co
będzie miało ten sam charakter demonstracyjny i polityczny. Pa dalszych wyjaśnieniach pos. Byrki co do wniosku
pos. Putka o skreślenie 147 tys. z $ 10 i Ośw.
(Wyznania katolickie) przystąpiono taniu.

nalizm niemiecki wyzyskuje szlachetne
hasła humanitarne

dla celów

odweto-

o

1.435

tys. i przeznaczono

na wniosek pos. Korneckiego 200 tys.
zł. dła warszawskiego
towarzystwa
naukowego. Pozatem przyjęto szereg
innych drobnych poprawek. Tem samem budżet Min. Wyznań Religijnych

Publ. przyjęto w drugiem czy-

ne jeszcze odłamy opinji europejskiej,
nie chce widzieć jak bezczelnie nacjo-

kiosk St. Michalskiego.
Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.

Malinowskiego.

POSTAWY

—

Księgarnia

Pol.

Macierzy

|

Szkolnej.

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“.
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska,

S. Zwierzyński.

WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch'.
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*.

Zamieszczamy

jednocześnie

WIADOMOŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI
LONDYN, 21-12. PAT. Biuletyn ©

i cofania się ze wszelkiemi pretensjami

kore-

stanie zdrowia

łaby na miano polityki.

Mało tu wyczytamy
pocieszającego. Wiemy, że organ katolicki i prawicowy Echo de Paris jest przeciwny pojednaniu Francji z Niemcami, przeciwny polityce Brianda, stąd artykuł doskonałego publicysty „Pertinaxa używa
awantury
Stresemanna do straszenia

Również draźniące jest stanowisko
prasy narodowej”.
Jeden z konserwatystów wileńskich nazwał endeków

opinji trancuskiej. Wiemy jednak doskonale, że nie za p.Pertinaxem pójdzie większość opinji francuskiej. Natomiast inne gazety francuskie
robią
wrażenie niesmaczne.
Traktują
one
Polskę jak ubogiego krewnego,
czy
kopciuszka, na którego są złe, że się
bogatemu i możnemu śmiał narazić
gościowi — Niemcom.

Nas interesuje prasa polska. Stanowiska Słowa jest odosobnione od pierwszego po-lugańskiego artykułu, twierdzimy, że incydent
ze Stresemannem
uwydatnił nielojalność p. Brianda, kierownika francuskiej polityki zagranicznej. Do naszego alarmującego
opinię
polską tonu nikt się nie przyłączył, jeśli nie liczyć „Kurjera Wileńskiego",
który, (może dlatego, że w Wilnie wychodzi) wczoraj w zdaniach
zresztą
oględnych i zagadkowych do naszego
stanowiska się przyłączył.
Ž
Podzielmy ze względu na incydent
Stresemanna prasę polską na rządową,
socjalistyczną i narodową. Prasa popierająca rząd (poza „Słowem'*) zajęła w sprawie tego incydentu stanowisko mogące być
scharakteryzowane
przez nagłówek: „Bezsilna złość Stresemanna' jaki czytałem w jednem z
pism B. B. Oto jest formuła, którąśmy
przepowiedzieli w pierwszym naszym
artykule, jako formułę, którą posługiwać się będą optymiści. Naszem zdaniem ten optymizm jest nieuzasadniony,
jakkolwiek tak samo „Temps“ pėturzędowy organ francuski wmawia nam, że
Stresemann rzucał się na Polskę wyłącz
nie dla celów wewnętrznych. Ten optymizm wygląda na powtórzenie znanej nam metody
za czasów rządów
parlamentarnysh, gdy prasa tego obozu, którego człowiekiem był minister
spraw zagranicznych stale pisała, że
Polskę spotkał sukces. Tak nawet ,„Lo-

króla stwierdza, że krół

spędził noc spokojnie.
Pozatem żadnych specjalnych zmian nie Zanotowano.
WIEDEŃ, 21-12. PAT. Prasa po-

lentów — taka polityka nie zasługiwa-

ryża, przedstawiającą,
jak
przyjęła
awanturę Stresemanna prasa francuska.

|.

21. Xil. 28.

spondencję p. Smogorzewskiego z Pa- nie otrzymując za to żadnych ekwiwa-

daje

z Brukseli,

że

na

żądanie

rządu

węgierskiego aresztowano tam byłego
ministra
węgierskiego
Berta, który
popełnić
miał
szereg
oszustw.
„mikromanami“. Tak, jak istnieją meBUKARESZT, 21-12. PAT. W różgalomani narodowi, tak istnieją „minych okolicach Rumunji, zwłaszcza w
kromani“ narodowi w postaci ende- Mołdawii i wzdłuż Dunaju, padał ostaków. Oni stale mówią do Polski: „bę- tnio bardza duży śnieg. Mrozy dochodziesz maleńką”.
W „Gazecie
War-. dzą do niebywałej o tej porze roku wyszawskiej“ ukazały
się artykuły
o sokości.
BUKARESZT, 21-12. PAT. Pierwincydencie w Lugano, podpisane inicja- sze posiedzenie nowych rumuńskich Izb
łami, każącemi się domyślać,
że za odbędzie się w sobotę 22 grudnia. Noniemi się kryje jeden z Wielkich Mi- we Izby pracować będą bez przerwy
strzów zespołu
narodowego.
| cóż? aż do ostatecznego legalnego ukonstyCzytamy tylko!o „kolosie germańskim*, tuowania się parlamentu.
który nam grozi i, o „straży nad Renem“. Tak možna bylo pisač 20 i 10
zachwytu padać plackiem przed Franlat temu, dziś, gdy jesteśmy państwem,
cuzami.
nie wiem, czy metodą odpowiednią jest
Głos nasz
w sprawie zajścia w
pisać, że my się tak boimy tego koLugano jest odosobniony. Nie odpolosa, że całem
naszem
zbawieniem wiada
nam stanowisko większości najest straż nad Renem, pisaćtak właśszej prasy, która, chowając jak struś
nie w momencie, kiedy można
mieć
głowę pod skrzydła,
rozpisuje się o
poważne wątpliwości co do czujności „bezsilno
šci“
gniewu
Stresemanna.
tej straży nad Renem.
W
„Gazecie Nie
odpowiada nam
stanowisko praWarszawskiej" szereg nietaktów. Oto
Sy socjalistycznej, która nie licząc się
napaść na dziennikarza polskiego, że
z tem,
że kułak Stresemanna oznadotknął osobę p. Brianda. Nie jesteścza zapowiedź ofensywy
na Polskę
my zwolennikami
ataków
personal- chce we
wszystkiem
Niemcom ustęnych, lecz doprawdy
dziś nie jest pować.
Nie odpowiada nam wreszcie
chwila odpowiednia, by taką trosklistanowisko prasy endeckiej, która po
wość roztaczać nad osobą
przewodtak wyraźnym akcie nielojalności, jaki
niczącego podczas awantury w Lugadotknął Polskę

no. Większym

jeszcze nietaktem jest

ze strony

Brianda

w

Lugano, wybiera się właśnie z czułošciami dla Brianda, ze „Strażą nad Renem", z zachwytami
nad
pamiętniPoincarego. Zabieranie głosu
kami
wbrew zwartej opinji publicznej
jest
zawsze niebezpieczne.
Ale tutaj ja
także mogę z dumą powiedzieć: „ich
kenne
meine Pappenheimer“,
znam
Społeczeństwo wileńskie, wśród którego przemawiam. Wiem, że gdyby te-,
go rodzaju fakt, jak przejście do po-

poruszenie sprawy pamiętników Poin*
ćarego. Premjer francuski jest człowiekiem, który posiada
całą naszą
admirację. A tem jest dla nas bolešniej, że wydał w tym roku piąty tom
swoich pamiętników, pisanych jednak,
jak to się łatwo
domyślić,
bardzo
taktownie i tak, aby państw, z któremi ma Francja do czynienia, w niczem
nie urazić i w tych pamiętnikach, jak
to słusznie spostrzegła „Gazeta Warrządku dziennego nad interesami i go
szawska”, Polska wspomniana
jest dnością państwa
polskiego
przez p.
tylko raz i to z okazji
odezwy
W. Brianda w Lugan
—o,
miał w Polsce
Ks. Mikołaja.
„Gazeta Warszawska” pozostać
bez echa, pozostać bez propisze, że Poincare „wypowiada o niej”
testu, to uważanoby u nas, że to jest
(to jesto odezwie W. Księcia) „uwagi
okazanie przez Polskę,
że jesteśmy
nacechowane sceptycyzmem”.Nie wiem,
tak słabi i tak się wszystkich boimy,
czy można nazwać sceptycyzmem wyże można z nami robić co się komu
rażne zdanie Poincarego, które tu zapodoba.
Cat.
cytujemy (Au service de la France
tom piąty Ł'invasion
wydawnictwo
Plon, stron. 101 wiersz 14:sty i na-

carno* prasa hr. Skrzyńskiego przyjęła jako sukces Polski. Zdaniem naszem
taka metoda jest oczywiście konieczna
za rządów parlamentarnych, lecz zupełnie nie na miejscu obecnie, W Lu- stępne).
gano nie ponieśliśmy porażki, w LuAle ofiarowywać Polakom Śląsk, Pogano zdeklarowały się tylko w sposób znań, Galicję, wolności religijne,
językowe i
bardzo drastyczny stanowiska: nasze- administracyjne pod władzą Cesarską Rogo przeciwnika, Niemiec i naszego so- manowych —nie wydaje mi się to, żeby to
įusznika Francji. Minister Zaleski nie szło po linji popędów ich serca, w każdym
może być odpowiedzialny za nielojal- razie jest to proklamowanie wobec Niemiec

przyjemnego,

czech

sarz

min.

nikt nie winił

Kiihlmanna,

austrjacki

ks. Sykstusa

w

za

przysyłał

to,

Parmeńskiego.

Niemże

listy

ce-

przez

Kiedy

w

Słowie piszemy, że sytuacja jest groźna, że awantura Stresemanna jest zapowiedzią przejścia do ofensywy prze-

zwrócił uwagę tej opinji na prawdzi- lać. Trzeba występnej akcji Vołksbundu
we oblicze Volksbundu. Co innego o- położyć kres.
chrona słusznych praw mniejszości, a
Kazimierz Smogorzewski.

Rosją a nami, aneksyj, które mogą
sfałszować całkowicie obronny charaktet
naszej wspólnej wojny i aneksyj, które mogą zaszkodzić Francji w jej terytorjalnych
pretensjach, których

mamy

prawo

się do-

magać.

Premjer Poincare był więc z odezwy W. Ks, Mikołaja niezadowolony
ciw Polsce w tem przekonaniu, że ta w zupełnie inny sposób,
niż my, naofensywa nie napotka na żadne trud- iwni Polacy, w r. 1914
mogliśmy o
ności ze strony Francji — to jednak tem sądzić. Był
niezadowolony nie
nie uważamy się za defetystów. Prze- z tego, że odezwa 'W. Księcia daje
ciwnie, właśnie bliżej tego określenia: Polakom
za mało,
lecz z tego, że
którzy daje im za dużo.
publicyści,
„defetyzm, są ci
Nie czynimy mu z
pod- tego najmniejszego zarzutu. Jest frannie widzą nielojalności Brianda
czas ostatniego zajścia w Lugano. Mo- cuskim patrjotą
nie polskim.
Rozuże to bowiem sprawić wrażenie, że mi- miemy,
że wolał dla Francji
dostać
nister francuski może sobie Polskę tra- Alzację i Lotaryngję, niż Śląsk i Poktować jak mu się podoba, a nikt w znańskie dla Polski. Rzecz inna, że
Polsce nawet głosu nie podniesie, gdy gdyby ktoś w Polsce powiedział,
że
on przejdzie granice dozwolone.
woli dla Polski zatrzymać Śląsk: ;

Opinja socjalistów

polskich

dziecinna. „Robotnik* wygłosił
że

nie

Niemcom

trzeba

jest

zdanie

zupełnie

się

sprzeciwiać w sprawie Nadrenji, i że
awantura Stresemanna była wynikiem
bólu głowy u tego schorowanego człoco innego antypaństwowa akcja p. Ot- wieka. Nikt poważny nie będzie oczytona Ulitzat i jego „mężów zaufania”. wiście odrzucał targów czy układów z
Prawdziwe, czy udawane oburzenie p. Niemcami, chociaż widzimy, że Niem

wych. Bardzo więc słusznie postąpił
mniejszości narodowych dość mu ich p. minister Zaleski, kiedy 15 b. m. Stresemanna nie powinno nas onieśmie-

dostarcza. Socjalizm, jak zresztą i in-

K.

Bufet kolejowy.

—
—

nowych
aneksyj
zamaskowanych, co
wodowych wprowadzono również sze- ność sojuszników Polski tak, jak jeśli do których nie stanął żaden
układ pomiędatkow o 80.522.545. — Jeżeli do tego reg poprawek. Między innemi na wnio- sięgniemy do przykładu bardzo niedzy

* Przyjęto wniosek pos. Malinowmiędzy szprychy koła polityki locar- skiego, aby $ —- „Zasiłki na opłaty
nenskiej“... P. Blum protestuje prze- Szkolne”, które w preliminarzu wynoszą

sprawie

NOWOGRÓDEK
N. ŚWIĘCIANY

Pięść Stresemanna a opinja polsk

Niemcy a odszkodowania.
poszczególnych

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego.

A. Łaszuk.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa
lub nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie
numeru dowodowego 20 groszy.

|

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń,

Sprawozdania

—

<xDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki.
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“.

nie zwraca. Administracja

Słówko jeszcze należy się p. p. Leónowi Blumowi i Bracke'owi z socjalistycznego Popułaire'a (bo że komunistyczna Humanitć jest po stronie Nienikogo

Księgarnia T-wa „Lot”.
(Polesie) — Księgarnia

IWIENIEC — Sklep tytoniowy
KLECK — Sklep „Jedność

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

niezamówionych

BRASŁAW —
DĄBROWICA

—

Bufet kolejowy.

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.

redakcji 243, administracji 228, drukarni 262.

Redakcja rękopisów

P.K.O.

ul. Szeptyckiego

—

DUKSZTY

WILNO, Sohofa 22 grudnia 1928 r.

Redakcja i Administracja ud. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

—

BIENIAKONIE

cy

to czynią

w

stosunku

do

nas.

Ale

polityka państwa, któraby się kierowała jednostronną chęcią
niedrażnenia
Niemiec i stosowała politykę ustępstw

Pomorze, niż dla

Francji

Alzację

Lotaryngję, to napewno znaleźliby się

Radość prawdziwą |
daje fylko książka

i

Książki na podarunki gwiazdkowe są

endecy, którzyby go nazwali pruskim

; do

jurgieltnikiem. Być może także, że
premier irancuski mogłby nam osz.

nabycia

po

cenach

katalogowych

| we wszystkich polskich

czędzić drukowania tych słów w tych
swoich memuarach, które jednak
nie
mają Ściśle historycznego charakteru.

księgarniach.

_а
НнЫ БЫНЕНА Е КЕССО 0
Już się ukazał

ост О

Ale bynajmniej nie przeciw Poincare- | Wiłeński Kalendarz Informacyjny

mu poruszyliśmy ten'drobny incydent.
Poruszamy
go przeciw „Gazecie War.
szawskiej“.
Doprawdy
dzisiejsza

chwila

nie

jest odpowiednia, aby

į

Ksi
(Księga kę

z Mae

=

"A

Ćzaa

“

2

SŁOWO

KRAJOW

Sprawa por Szeligowskiego w sądzie kowieńskim Korespondenci rohofniczo * włościańscy « genfami
Jak już donosiliśmy, 20 b. m. por. wojsk
przed

STOLPCE,

na

—
Polowanie, Dnia 16 grudnia rb. odbyło się polowanie Stołpeckiego Towarzystwa
Łowieckiego, na dzierżawionym terenie „Per-

pod

blicznej szkoły powszechnej w 'Stołpcach p.

pp. sędzia Czarkowski, dr. Gryn-

berg, insp. sam. gminnego W. Kamiński, inż,
agr. K. Kraszewski. instr. rolny Horbaczewski, dr. wet. Nowak, inż. Plichtowski, oraz
organizatorowie Uniwersytetu pani M. Ha-

czyńska i P. Bartoszewicz, którzy Iwią część

:
SE
wykładów biorą na siebie.
Wykłady, prowadzone co tydzień, w każdą niedzielę, początkowo rozpoczęły się przy
małej frekwencji słuchaczów — zaledwie 14
Dziś, po paru tygodniach pracy uczęszcza
ma wykłady 32 osoby. Jest to najlepszem
tej placówki
świadectwem funkcjonowania
kulturalno - oświatowej, najlepszem uznaniem dla pracy wykładowców, którzy swymi
spolezainteresować
wykładami potrafili
czeństwo, rzec można nie nadzwyczaj skwaE
pliwe do oświaty.
Uniwersytet tymczasem rozwija się pię

dochodzi

—

godzin wykładów

knie. Z dwu

teraz do 5-ciu, a za każdym razem systematyczny i popularny wykład z dziedziny rolnictwa — które w samych Stołpcach jest narawdę zaniedbywane, gdyż niema tu kółka

całym

w

zorganizowano

które

olniczego

owiecie w każdej większej miejscowości.
planiwersytet zatem, wypełnia zadania
cówki kulturalno - rolniczej. Pozatem, wykłady prowadzorte są w zakresie różnych dzie
dzin życia społecznego i gospodarczego. оbecnie program wykł. został rozszerzony wykładami naucz. p. Siemaszko o elektryczności
dalej nauczyciel p. Kot przyrzekł wygłosić

parę wykładów o psz! czelnictwie, wreszcie
i Arch. Rej. na powiat Stołpecki i Nieświes-

przy

cmentarz.

Tu

właśnie

2 mogiły,

Woj.

Wil.

postanowił

Referatowi

na własność

p. wójt

Dubow-

przenieść zwłoki tych męczenników.
Na «mocy zezwolenia Pana Wojewody w
dniu 19 bm. odbyła się 'ekshumacja zwłok.
Do jednej, dużej trumny zebrano szczątki
12 żołnierzy z których 10 nieznanych, zaś 2
w.g. słów włościan nazwiska brzmiały: Komar i Szeszkowski — wszyscy z 22 p.p.

dochodzący
mróz i silny północny wiatr.
Z powdu głośno chrupiącej powłoki Śnieżnej, większość zwierzyny nie dotrzymywała
w miocie. Na rozkładzie 5 zajęcy i opłacono
22 strząły chybione do zajęcy i
A
P. Bartoszewicza, w listopadzie rb. zorganizowano w Stołpcach Uniwersytet Ludowy.
Stałą współpracę i prowadzenie wykładów

jeszcze

Wojen.

ski

ce", gminy Mirskiej, przy udziale 9 myśliwych i 25 naganiaczy. Nagły do 10 stop. R.

przyrzekli:

dodatkowe

Grob,

Przy

tej

sposobności

ekshumowano

zwłoki

pojedyńczego źołnierza zmarłego
w tej wsi
z ran, dotychczas „Nieznanego a w.g. włościan Szymczak
Franciszek z z. Łomżyńskiej, które złożono w małej trumience. Modły przy szczątkach,
odprawił znany ze
swej filantropji ks, prob. Miadziolski — Łobacz, który też prowadził kondukt pogrzebo-

wy do odległego o 2 klm. folw. Buraki, gdzie

zwłoki te zostały złożone na wieczny spoczynek. Tu po modłach ks. prob. wygłosił

przemówienie

po czem

wspólnemi

siłami 0-

becnych zasypano 2 mogiły. Uznanie należy
się m-com Eras
zą sporządzenie kilku
wianków
na mogiły oraz posypanie całej

drogi

jodliną.

Oddział

P.W.

i W.F.

oddał

salwy honorowe.
i
W tymże samym dniu ekshumowano zwło
ki, owego komisarza bolsz.
„Nieznanego
przenosząc na cmentarz niemiecki w Falewiczach.
Szczególne podziękowanie należy się pp.
Wojewodzie Wileńskiemu i staroście Posta—
wskiemu, którzy bardzo przychylnie odnieśli się do projektu p. wójta j. Dubowskiego,
rodzinie pp. Dubowskich za zajęcie się tem
i ofiarowanie ziemi pod cmentarz, ks, prob.
Łobaczowi za łaskawte odprowadzenie szcząt-

ków

na

wieczny

odpoczynek

oraz

dość

pamięci

Męczenników.

Walne

zebranie

Koła

dze

(p

wsi

Falewicze, gm. Kobylnickiej, znaj-

i męczennicy

22

wiednie

dla

nich

miejsce.

W

folw.

Buraki,

. własność p. Kazimierza Dubowskiego, ojca
w.w. p. }. Dubowskiego znajduje się już jedna mogiła 13 polskich żołnierzy w czasie
wojny poległych a nie chcąc by mu tak cen-

nych relikwij zabrano z jego ziemi, Którą Ci

broniąc,

część

życiem

ziemi

wraz

postradali

tam,

z odpowiednim

odstąpił

tę

młejscem

A
SA A

J. Fioppena.

SA A

bohaterzy

Najpiękniejsze bajki polskie
A. j. Glińskiego. Obrazki i okładka
Gawędy

Zi

1

i piosenki

Wł.

Syrokomli

z rysunkami J. Hoppena. Zł. 1.—
Ci co wpłacą na poczcie
na ra-

A AA

to cisi

.p. którzy widząc się otoczeni przez siły
olszewickie i na wezwanie zbliżającego się
komisarzą, do poddania — walczą do ostatku, a jeden z nich, w.g. słów włościan nazwiskiem Komar, zabija owego komisarza.
Bolszewicy mszczą się za Śmierć tego, w
przeważającej sile zbliżają się do nich a
kiedy brakło im już naboi, konnica ich wpad{а па 12 bezbronnych ludzi rąbiąc sząblami.
Zwłoki tych cichych bohaterów bolszewicy
pochowafi na bagnisku, obok wsi Falewicze.
Obecny wójt gminy Kobylnickiej p. Józef Dubowski powziął myśl
przeniesienia
zwłok tych męczenników, na bardziej odpo-

ZŁ — gr. 80.

chunek Zygmunta Nagrodzkiego w P.
K. O. Nr. 80.224 Zł.3 i nadeślą swój

A SA

Byli

‚

poemat
Andriol-

lego. Okładkę zdobił prof. F. Ruszczyc.

adres,

otrzymają

wszystkie

żeczki bez żadnej
przesyłkę

więcej

3 ksią-

dopłaty za

pocztową.

Ci zaś, którzy znajdą więcej ama-

torów pięknych czytanek i wpłacą ha
poczcie należność odrazu za 10 książeczek (po kilka każdej) nietylko nie

a G

dowała się bratnia mogiła 12 żołnierzy polskich pomordowanych w czasie odwrotu r.
1920, w bestjalski sposób przez bolszewików.

Urodzony jan Dęborog,
WŁ. Syrokomli z obrazkami

poniosą żadnych kosztów przesyłki
lecz jeszcze otrzymają jedenastą książeczkę bezpłatnie.
Adres wydawcy:

ZYGMUNT
Wilno,

NAGRODZKI

ul. Zawalna

Nr.

11-a,

Skład maszyn rolniczych. £ - 8685,

Eiusossr 005 0

4

0

BCE CEZ ZZA

Раг Иаа
Ра

nowe

i kieszonkowe

li-

WACŁAWA

W

niedzielę

dnia 23 grudnia

POKÓJ
codziennie

laika w

Ale

nasza

współczesna grafika do reszty „zdrze:
woryciała'l..
„Zeskoczylasiała*
do

nudy, do obrzydiiwości!..

Rozumiem:

barszczoryty“,

zumieč

jA

ściśle

aż

do

ONE GB

U SFR ORO A

Nr. 5

czekoladki,

cukry

ną,

że

sowieccy

książkach, tkwią czarne
plamy
różpiękne tradycje drzeworytnictwa
pol- nych „rytów”, czepiające się bezradnie
Skiego, Wit Stwosz,
drewniane
go- białego
papieru
i wygiądające jak
tyckie ołtarze w sędziwych kościołach „żyd'' w zeszycie pierwszoklasistył..
etc. etc..—rozumiem: Skoczyłas, ale...
To jest parodja
drzeworytow!..
Bądź co bądź
drzewo
ogranicza Drzeworyty muszą być barwne,
mumożliwości twórcze,
nadchodzi . mo- szą doprowadzić kontrast plam czarment, kiedy artysta dociera do mar- nych i białych do takiego napięcia, aż
twego punktu, z którego dalej ruszyć się stanie on
największą
harmonją,
nie może. Ale niech już będą
drze- aż zginą plamy i stworzy się zwarta
woryty, lecz poco ze szlachetnej ręcz- całość, w której nic niema przypadnej odbitki drzeworytowej robić: cya: kowego i bezcelowego!.
kówkę i „drzeworycić" na
maszynie
Lecz, żeby osiągnąć takie rezultadrukarskiej tysiące egzemplarzy rze- ty, trzeba mieć wprawną rękę dobrego

robo-

często

na

usługach

władz

sowieckich,

występujący " w charakterze specjalnych 'agentów sądowych, dostarczających prokuraturze państwowej mater„jałów, na podstawie których poszczególnym osobom i organizacjom wyta-

czane

są następnie

sprawy

mówi

prokurator

Kry-

dzisiaj w Rosji walka na śmieć i ży-

cie, — walka krwawa,
przynosząca
niemal codziennie nowe ofiary.

sądowe.

Dlatego też w Moskwie nikogo nie zdzi Ff a
wiło, że na 4-tym ogólnozwiązkowym
zjeździe korespondentów robotniczo włościańskich, któr y w tych dniach
obradował w Moskwie w charakterze
mówcy wystąpił, między innemi, również ... naczelny prokurator unji sowiec
kiej, Krylenko.
Tematem mowy jego była sprawa
współpracy
korespondentów robotniczo - włościańskich
z
sowieckiemi
działaczami sądowymi. Krylenko przy-

3

z

°

W

ATA

KINIE,

.

LET

w TEATRZE

i wszędzie najlepszym posiłkiem
jest czekolada

POUR

DĄMES

tabli-

Wytw. pudełko zaw. 12 rozm.
czek
Cena zł. 2.25

NAJLEPSZY

LAŁIER DO PAZNOŁO
z

dziennikarskich.

Cyfry te dowodzą, że. współpraca
dziennikarzy
sowieckich z władzami
sądowemi rozwija się bardzo obiecująco, i że dziennikarze współczesnej Rosji stają się naistotniejszymi agentami
sądów sawieckich.
Na podstawie doniesień dziennikarzy, czyli na podstawie t.zw. „notatek
gazetowych“, wytoczyta prokuratorja
sowiecka w roku 1927 ogółem 19.400
spraw sądowych, 4.090
postępowań
dyscyplinarnych i 570 spraw cywilnych

mm

„Notatki*

korespondentów

robotni

czo - włościańskich nie zawsze jednak
są ścisłe. Jak bowiem ze słów prokuratora Krylenki wynika, w pierwszem pół
roczu rb. 40 proc. doniesień nie odpowiadało całkowicie rzeczywistości.
Trzeba przyznać że działalność „in-

formacyjna* korespondentów robotnijest „zajęciem“
czo - włościańskich
dość ryzukownem. Ludnośść
wiejska,
znakomicie uświadamiająca sobie cha:

®

Ša

gf

& 2

OS

rakter tej działalności, stara się ze swej

oraz wszelkie

przyrządy

do nich otrzymane

CH.

DINCESA,
Na prowincję

K R

B

wielkim

Ik

wysyłamy

wyborze

5 tl 10-45

2a zaliczeniem.

LATARNIE
są

w

Sportowym

w Domu

] 0 W E,

gdyż całkowicie
gdyż

mocą

wykonane

swej

budowy

do

z

żądać

u swoich

w

Polsce

i wykona-

artysty,
wielkie poczucie barw oraz
mieć do czynienia z materjałem szlachetnym; nie udawać,
mniej
więcej
zręcznie!
—
Po takim mało zachęcającym wstępie

chcę

słówko

powiedzieć

o

drze-

"worytach p. Jakimowicza.
| pierwsze, co trzeba
skonstatować, to, że artysta nic nie. udaje i w
kilkunastu albumach, przeznaczonych
do
sprzedaży w księgarniach, umieścił oryginalne drzeworyty, ręcznie odbijane na japońskim papierze! Jakie
osiągnął etekty, niech zobaczy każdy

miłośnik sztuki! Warto!

|

P. Jakimowicz przed trzema
laty
wystąpił z albumem linorytów . (jakże

inaczej!) wileńskich. Wówczas

już się

zarysował charakter
artysty.
Widać
było, że materjał nie zadawalniał go:
linoleum zbyt chętnie poddawało się
woli twórcy,
który się mścił na niem,
dając cięcia szerokie, nieco
brutalne

Linoryty ówczesne, posiadające pewne braki w kompozycji,
odznaczały
się jednak

machem
mowicz

wielką

siłą

oraz wykazały,
ma

wielkie

i Śmiałym

że

poczucie

musi być nieodzowną
drzeworytnika.

cechą

Stało się dobrze, że młody
zarzucił

wreszcie

linoleum

roz-

p. Jakibarw,

co

każdego

artysta

Wilno,

DZIŚ

i sięgnął

do prawdziwych tradycyj polskich, do
drzeworytów autentycznych.
Drzewo to nie linoleum, "które
można

psuć,

odrzucać,

zmieniać,

bo

„tanio
kosztuje".
Drzewo
wymaga
troskliwej opieki,
wielkich zabiegów,
dokładnego
zapoznania
się z niem,
miłości do niego.
Te zwarte
mocne
kawałki naszej poczciwej gruszy chęt-

SS

9

LS

=

®

RZ

#

KSIĄŻKI na GWIĄZDKĘ
oraz KALENDARZE

na 1929 r.

Oddział hurtowej

Wielka

Niech miłośnicy Wilna
poznają
zawartość tych wykwintnych teczek, niech

Tekę

swoją

dedykował

Wilna”.

artysta

To obowiązuje.

W

drzeworytach
p. 'Jakimowicza ze względu na zbliżające
się
Święta
znać tę miłość
do materjału, zżycie i częstą konieczność „robienia prezensię z nim i czuć jednocześnie pewną tów wyciągną pewne wnioski.
rękę artysty, zdającego sobie „sprawę
Na zakończenie chciałoby się zaz możliwości i wiedzącego
do czego znaczyć jeszcze jedno. Kilkanaście tek
się w handlu, niezawoma dążyć.
Opanowanie
techniki — znajdujących
doskonałei za taki np. Kościół Św. dnie prędko się rozejdziei szkoda bęMikołaja należy się
artyście : szczere dzie,
jeżeli szerszy ogół nie będzie
podziękowanie.
Kontury
kościołów mógł poznać pracy artysty,
wileńskich (bo tylko kościoły są teCzy nie należałoby spopularyzować
matem drzeworytów)
są wyraziste” i te kościoły, wydając je... (0, niekonzdecydowane
i w sposób ciekawy sekwentna
laicka rada!) w postaci
i_ naturalnie zapomocą...
łączą się z niebem zapomocą
wileń- pocztówek
skich
ruszczycowsko
— bulha- cynkówek!.. Cóż robić! Pocztówka nie
może być traktowana jako oryginalne
kowskich obłoków.
może
dać
Te obłoki w drzeworytach p. Ja- dzieło sztuki, kopję zaś
kimowicza mają szczególną siłę i wy* wcale dobrą.
W ten sposób kościoły (nie wszymowę.
Nad
Ostrą
Bramą w locie
np. możnaby
było
się skłębił duży biały obłok, jakby stkie, Misjonarzy
skrzydło potężnego anioła,
przelatu- przytrzymać) rozeszłyby się szeroko ku
jącego nad miejscem
Świętem.
Nad zadowoleniu tak szerszej publiczności,
Bernardynami
zastygł opromieniony już nieco znudzonej fotografjami, —jak
słońcem olbrzymi obłok,
jak rycerz i samego artysty.
w jasnej zbroi.
Wzlatujący od ziemi
Jan Wachicz.
ku niebu kościołów
Św. Jakóba ma
nad sobą drobne,
tańczące obłoczki.
Dodafek, który fen głos uczyni
Kazimierza wieńtworząc
razem z

kościołem olbrzymią, czarną płonącą
pochodanięt...
Nawiasem mówiąc:
kiedyż wreszcie kopułę tego przepięknego kościoła będzie znów wieńczyła korona kró:

zdarta przez Mo-

skali; kiedy wyrosną okaleczone wieżyczki frontowe i zginie ropuchowata
przybudówka ze schodami?

ы

nieco wyraźniejszym

#

sprzedaży:

ZY CEV WY

zdecydowaną

z

Goiazdiode premje

godnem
uczuciem
mocną wolą.

lewska Jagielionów,

Šs

kupującym dajemy

„Miłośnikom

Wielką kopułę św.
czy wir obłoków,

L

Dom

nie wydadzą ze siebie subtelne obrazy, byle tylko
podejść do nich z łai

S

Z MŚS
SSTSA

Handlowy
Mickiewicza 7. Telefon 971.

Apteczny

nożykiem

Nr. 4.

TW CU WW WY UW CY WY WY WY ZY CY CY WY WY WY WY WHY WHY CY TY HY WY

ZE

W. Gharytonowicz i S-ka;

dostawców!

ul. Bielańska

Г
1

Ša

'ъщтё

LUZ

wiskiem codziennem. Jak wynika ze
słów prokuratora Krylenki, w r. 1927
zanotowano w Rosji 10 zabójstw korcspondentów
robotnicza - właściańskich, 20 nieudanych zamachów, 70
wypadków dotkliwego poturbowania
dziennikarzy przez chłopów i 17 wypad
ków obrażenia publicznego korespon-

Krzysztoć BIUR | SYN
WARSZAWA,

REF

S

skiej stały się w czasach ostatnich zja-

każdej latarni dodajemy

APARAT

fi
3
;<& :

;

2

ki zarejestrowane,
nierejestrowanych
wypadków jest jednak daleko więcej.

niem przewyższają najlepsze zagraniczne.
gdyż w tym
roku wyjątkowo, dla
reklamy,

strony „swych“ korespondentów unieszkodliwić, uciekając się bardzo często
do aktów teroru wobec prowincjona|lnych dziennikarzy. Prześladowania korespondentów wiejskich na wsi rosyj-

dentów. Są to oczywiście tylko wypad-

KOĄŃETA

są NAJLEPSZE

o

regjonalnel

korespondenci

tniczo - włościańscy pozostają bardzo

WYŁĄCZNI PRZEDSTAWICIELE

czasopismach,

„Dzisiaj, —

-

lenko, — utarła się już pewna konkretna forma prześladowania korespondentów robotniczo - włościańskich. Stwierdzono wypadki tortur i okrutnego znęcania się nad dziennikarzami. Dlatego
też przewidziane są odpowiednie surowe represje za prześladawanie sowieckich korespondentów".
Między agentami
sądów sowieckich a osobami, przeciwko którym dzia
łalność ich jest skierowana, toczy się

rolę

w życiu publicznem, przyczem działalność ich zazwyczaj ma bardzo mało
wspólnego z charakterem działalności
ich kolegów zachodnio - europejskich.
Tak naprzykład jest rzeczą stwierdzo-

„notatek

PIW

BROWARU

dziennikarze
osobliwą

szem półroczu rb. wpłynęło już do pro
kuratorji państwowej
ponad 34.000

i inne łakocie:

polecamy

dość

dowe, w roku 1927 ilość zawiadomień
takich wzrosła na 72.230, a w pierw-

REZ

NA ŚWIĘTA

Sowieckiej
często

jące: w roku 1926 sowiecka prokuratorja państwowa otrzymała 59.891 notatek gazetowych, na podstawie których można było wytoczyć procesy $3-

(Łotoczek).
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Rosji

toczył, między innemi następujące cytry, znakomicie współpracę tę ilustru-

wiadomości, iż zwyPrzy sposobności podajemy do łaskawej
czajem lat ubiegłych przygotowujemy
specjalne ozdoby
choinkowe
iinne nigdzie niespotykane dotąd nowości świąteczne.
Prosimy o łaskawe odwiedzanie WYSTAWY
i wypróbowanie
zo niedoścignionej jakości wyrobów naszej fabryki.

1-ej do 6-ej.

gazetach,

trwało

gazowych.

prezentowane

Prosimy

to wszystko, ma się ro-

na tematy

Wszędzie—w

iż

W

odgrywają

„GILLETTE“

dziedzinie

doprawdy

zarzutem,

fabryka cukrów
i czekolady

DARMO

dla sięhie ohcej.

wybaczyć!

pod

&

czy niezawodnie
pięknych,
ale nieszczerych! | poco zamiast
pięknego
cedru, lub poczciwej polskiej
gruszy
używać linoleum, które ludzie
wynaGdy kapłani sztuki milczą, niech leźli chyba tylko poto, aby deptać nomówi laik! Doprawdy, czasem
luźne gami
w gabinetach
dentystycznych
uwagi laika są więcej warte od... mil- lub korytarzach szpitalil
| poco wreczenia powołanych, którzy,
szczegól- szcie—0, to już zgroza! - udawać nanie na gruncie wileńskim,
zbyt
są wet linoryt,
wywijając
piórkiem
na
pizejęci starą
maksymą o milczeniu, papierze niezgrabne esy - iloresy, imibędącem złotem.
tujące cięcia dłóta.
W Wilnie wogóle nie umieją móO, panowie artyści, czy
wy
nawić: albo mówią za wcześnie, albo za- prawdę myślicie, że laicy nie odróżnią
późno, albo za mało,
albo za wiele, cynkówki od oryginalnego
drzeworzadko—w Sam raz.
rytu?
Ten cały wstęp mana celu uspraDziś zapanowała moda, szał prawwiedliwienie laika, który może
zbyt dziwy—na linoryty. Mistrze i mistrzyodważnie zabiera obecnie głos.
nie pozabierali bodaj wszystkie chodPo tym
wstępie ma
być
drugi, niki linoleowe z przedpokojów, tną i
tłumaczący pobudki, które
skłoniły tną bez litości!
laika do wypowiadania się publiczw
Już zabrakło linoleum. Tną
nego.
ebonicie!
Laikowi nie podoba
się pewna
Wkrótce ukażą się „podeszworymoda w dzisiejszej sztuce! Proszę mu ty“, „kaloszoryty“, wreszcie—,„ruro-

Głos

będzie

przewodów

sądów sowieckich

stanął

polskiem.

WYSTAWOWY
najświeższe:

gdzie będą

wyborze

od godz.

go

A ZM CIE OWI GD SKO GTS SEE CE SE ZA CHAD SA

są NAJTAŃSZE,

MIKULSKIEGO

otwarta

wojsku

aresztowały

świetlnego,

us ua

25. Tel. 664.

księgarnia

gazu

Wilno, uł. Metropolitalna

poleca

ul. Wileńska

w

Fabryka *cukrów
i czekolady
„FORTUNA“,
której wyroby
odniosły wielki sukces na Wystawie-Targach Północnych
w
Wilnie
i odznaczone zostały ZŁOTYM MEDALEM, ma zaszczyt zawiadomić,
iż pragnąc udostępnić Sz. Publiczności
bliższe
poznanie
wyrobów,
postanowiła z dn. 22 grudnia r. b.
otworzyć
we
własnym
domu
fabrycznym
przy
Metropolitalnej
S.4SPEGCJALNY

ścienne, książkowe, termi-

w wielkim

jednak

FORTUŃ

dla dzieei m'odziežy i dorostyeh
KSIĘGARNIA

to

wybuchów

Książki na Gwiazdkę
a także KALENDARZE

jednocześnie

skończenia zabezpieczenia

TUM

B GRY (027 CY WY WY WY GEY ZY

polach

i tanie książki:

polskich :T. Szeligowski
o służbę

Zanim praca ta zostanie ukończona, władze nie wydają rozkazu gaszenia płomieni, które grają niejako
rolę klapy bezpieczeństwa dla płonącego gazu.

EW CH WY ZY UW WY WY EEY CY CRY WZY

Na

piękne, ciekawe

A

i folwarku

uroczystość.

a miną

Smutna

Na zimowe wieczoryi święfa

REA I

—

pow. Postawski.

oskarżony

LONDYN, 21 XII. PAT, Niebezpieczeństwo nowych eksplodzielnicy Londynu,
któ.a stała się wczoraj terenem kilku

chwili

5 pp. w lokalu Żeńskiej Szkoły Zawodowej
ki p. Wołkanowski wyraził zgodę na wygło- odbyło się Walne Zebranie członków Pol.
szenie paru wykładów o budowie tanich i Mac, Szkol., na którem Zarząd złożył sprawrgienicznych domów.
wozdanie z działalności swego urzędowania
Uniwersytet coraz szerzy ramy wykładów i po utrzymaniu absolutorjum ustąpił.
pogłęi coraz więcej skupia chętnych do
Walne zebranie wybrało nowy Za rząd,
biania swej wiedzy. Patrząc na tę pracę ser- w skład którego wchodzą: jako prezes —
ce raduje się człowiekowi i lżej się czyni, rejent Bolesław Czyżewski, wicepi czes —
myśląc:
dyrektor gimn. Jan Fela, skarbnik — bur— Jeszcze nie jest tak źle u nas, skoro mistrz Jerzy Ołdakowski, zastępca skarbninas stać na rzeczowy wysiłek pracy, skoro ka — p. Kowalski i 2-ch sekretarzy: ks. dr.
każdy kto może śpieszy na wezwanie i kła- Władysław Araszkiewicz i Stanisława Kirdzie wiedle swych sił cegiełkę pod fundament korius, kierowniczka szkoły im. Promyka w
naszego bytu — oświatę — i wreszcie, sko- Nowej - Wilejce.
ro usiłowania zacnych ludzi znajdują zroPrzy tej okazji nowy Zarząd Koła PMS.
zumienie i zainteresowanie wśród szerszych składa najserdeczniejsze podziękowanie premas społeczeństwa.
St K.
zesowi b. Zarządu p. inż. E. Dąbrowskiemu,
— Piękny
przykład pracy kulturalno - oraz członkom Prezydjum za bardzo owocspołecznej.
Dzięki wysiłkom instruktorki о- ną pracę na polu oświatowem i społecznem
światy pozaszkolnej pow. Stołpeckiego p. Nowej Wilejkił.
M. Haczyńskłej i zabiegom kier. 7-io kl. pu-

KOBYLNIK

uwzęłędniły,

strasznych

Macie-

KA ED

prośbę

zyj w

rzy Szkolnej. Dnia 25 listopada rb. o godz.

GA EA VS EA MA ZA SH SA GA Z
L]

Kownie,

Po, eksplozji gazowej w Londynie

„Obecny“.

Polskiej

w

będąc Litwinem, służył jako oficer w wojsku wrogiego państwa.
Obrońca Szeligowskiego dowiódł, że w chwili wyjazdu do Warszawy por«
Szeligowski nie mógł być obywatelem Litwy, gdyż samodzielna Litwa wówczas
jeszcze nie istniała i pozwolenie na wyjazd Szeligowski otrzymał
od okupantów niemieckich. Wobec tego sąd postanowił
zwrocić sprawę
prokuratorowi
dla przeprowadzenia dodatkowego śledztwa,
-

NOWA-WILEJKA.
—

wojennym

Obecnie dowiadujemy się dalszych szczegółów tej sprawy. Szeligowski po
przejściu granicy był więziony około miesiąca, następnie został
zwolniony i
otrzymał posadę w ministerstwie komunikacji. Niedawno Szeligowski zwrócił
się do władz litewskich z prośbą o nadaniu mu obywatelstwa litewskiego. Wła-

cznej publiczności, która mimo silnego mrozu zebrała się w dość dużej liczbie a nawet
z dalszych stron, by uczcić pamięć poległych.

Cześć

sądem

skrbków 5%, SASA

ECHA

58.

laikiem,

|

Telefon 392.

lub

niefachowcem

—

otwiera

szeroko usta i głosi urbi te orbi iż im
się nie podobają drogi, prądy, kierunki, zboczenia,

poszukiwania,

zmanje-

rowania lub coś innego w sztuce.
Obmacuje taki laik sztukę ze wszystkich stron i wysilając się na
gest
zdecydowany, niepomyślawszy uprzednio, iż istnieją przecież inne dziedziny,
także egzotyczne, niecodzienne i rów-

nież obce mu jak i sztuka, naprzykład
astronomia, psychognoza, paleontografja it. p.
A więc laikowi nie podobają
się
linoleoryty,

albowiem

linoleum

ludzie

wynaleźli chyba tylko poto, aby dep-tać nogami w gabinetach dentystycz- х
nych lub korytarzach szpitali", więc
też martwi

się on srodze

że „rhistrze i

mistrzynie pozabierali bodaj wszystkie
chodniki linoleowe z przedpokojów, tną

i tną bez litości! Już zabrakło linoleum.
Tną w ebonicie! wkrótce ukażą
się
„podeszworyty“

cie —

„kaloszoryty“

rurobarszczoryty“

jając wykwint

szczoryty”

nowego

którem

Wwresz-

i t. d. Pomi-

słowa „,rurobar-

nie wątpię

—

zaj-

mie się nasz kochany esteta, Nemezjusz
Ogórkiewicz, — podkreślam
bezsens

samej pretensji laika. Materjał mu się
nie podoba nie wartość utworu, na którym przecież nie zna się. Jutro innemu
nie spodobają się kredki pastelowe —
wynalazek późniejszy niż farby olejne,y

,
Każda dziedzina wiedzy lub umiejętności liczy ściśle ograniczoną ilość
specjalistów, których ogół uważa za lub tempera — więc huzia na pastel!
jedynie upoważnionych da pracy lub Jak znowuż sposób wyskrobywania na
kamieniu
litograficznym — właściwy
zabierania głosu w tej dziedzinie.
tylko
Wyczółkowskiemu
i jego wynalaNatomiast w sztuce jest
całkiem
zek
—
także
może
znaleźć
swoich laiinaczej. Jedyna to dziedzina, do której
ków
i
interpretatorów.
Ergo.
każdy wkracza odważnie. Jedyna
to
dziedzina, gdzie każdy legitymując się

й

|

|
|

<

° Кнг озробегсту Zion Wschodni

=

święto

25-lecia

Związku,

a

Eksporf polski

Wartość wywozu polskiego
do tego kraju
przewyższa
mianowicie
ogólną
wartość

eksportu do Finlandji, Eslandji i Litwy razem, jak to ilustrują poniższe dane cyfry
(w tysiącach złotvch):
1927 r.
1928 r.
(Pierwsze 8 mies.)

Przemówienia powitalne wygłosili
przedstawiciele Banku Rolnego, Banku
«Tow. Spółdz., Banku Gosp. Krajowego,

Łotwa
Finlandja
Litwa

Roln., Centr.

Rzem.,

Spożywców,

Unji

Zw.

Związku

Spółdz.

w

stwa Reform Rolnych.

Polsce,

41,891
19,537
21,046

Eslandja

"Rady Spółdzielczej, Zjednoczenia Zwią
Rew., Centr. Tow.

do kotwy.

W eksporcie polskim do panstw
bałtyckich Łotwa zajmuje pierwsze miejsce.

i Czerniewskiego.

zków

35,724
14,915
13,802

8,027

Główną rolę

3,932

w polskim

eksporcie do

Minister-

281,000 tom węgla (w 1926 r.- 276,000 ton.
w 1925 r.- 53,000 i w 1924 r.- 3.000 ton).
, Drugie miejsce w eksporcie polskim

spółdzielnie

w Polsce podlegające rewizji
Rady
Spółdzielczej dały pożyczek w 1924 r.
za 252

miljonów

zł., w

1926

Dewizy

Tranz.

r. za 370 Dolary

milj.

8,90
12431
359.10

43,26

43.37

Wkłady wzrastają z roku na rok Szwajcarja
© 100 procent.
Wiedeń
Unja posiada 750 tysięcy członków Wiochy
rozsianych

łym kraju.

po ca-

Sprz.

8,88
124.00
358.20

Praga

1200 placówek

w

Świecie

kryminalnym

Chłopi

umyślnie nie

Kupno

8,86
123,69
357.30
43,15

8,90

8.92

8.88

34.85
26,42,

34.94
26.48

34.76
26.36

171,77
17220
125,51
125.82
46,71
46,83
niem.
212.55

Marka

171.35
125.20
45.59

ich

pod

aresztowalo

zasiewają

wiecie Baranowickim.

STOŁPCE, 21 XII. (tel. wł. Słowa). Onegdaj wieczorem na powracających
ze szkoły powszechnej w Stołpcach do wsi Okińczyce położonej o 1i pół. kim.
od miasteczka uczniów Edwarda Zaczyńskiego i Antoniego Mostowskiego napadły wilki. Chłopcy podnieśli krzyk i poczęli uciekać do wsi. Zaczyńskiemu
wilki porwały ubranie, Mostowskiego
zaś silnie pokąsały,
na krzyk wybiegli
ludzie z pobliskich chat i z trudem odpędzili rozzuchwalone bestie.

BARANOWICZE, 21 XII (tel. wł. „Słowa”*). 19 bm. we wsi Lachówka koło Leśnej, aresztowano niejakiego Antoniego Kasperowicza, przy któ
rym znaleziono zegarek i łancuszek zabitego pod Słonimem szofera z War:
szawy. Podczas badania Kasperowicz przyznał się do popełnionej zbrodni.
DARARE

Masowe

represje.

KRONIK
pełnionej

22

Wschód

Dziś

Zenona

Zach.

jutro

sł. g. 7 m. 33

sl. o g. 15 m. 39

„MWiktorįi

Spostrzeżenia meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. S. B.
z dnia 21— -XII 1928 +.

SZM m | m
zag»

| =

Realizacja

gów

i wyznaczył

dziesięciu

Do czynności

kuratorów

ciśnienia.

barometryczna:

spadek

KOŚCIELNA.
—

Roraty. Dnia 23 grudnia 1928 r, o
godz. 7 rano odbędą się w kościele św. Jerzego Roraty wszystkich Stowarzyszeń Młodzieży Pol:
j na terenie m. Wilna. Zwią-

zek Młodzieży
Polskiej wzywa wszystkich
członków S. M. P. do punktualnego stawie!
się.

—
<

URZĘDOWA.
Wojewody w
sprawie

Uprawnienia

nadawania medalu 10-lecia odzysk. niepodle_„głości, Władze wojewódzkie powiadomione

zostały

o tem,

że

zainte-

uprzednio

uprawnia 5-ci
w

MIEJSKA.

Z

1929 r.

chleba w ostatnich dniach

w

myśl

dokonała

Zofja,4)

ks. kanonik

Kretowicz

chrześcijan w Wilnie wzywa

związku

rozporządzenia

Rady Ministrów prawo nadawania „medalu
dziesięciolecia odzyskania niepodległości, w
obrębie władz podległych Ministrowi Spraw

Wewnętrznych przekazane zostało wojewowom. Kierownicy urzędów i instytucyj, nie
podlegających służbowo wojewodzie przed-

stawiać * będą stosowne wnioski wojewodom.
Przyznawanie zaś medalu osobom będącym w służbie następuje z urzędu, przyanawanie zaś medalu z tytułu
poprzednio

stwierdzone,

iż mąka

po-

szego aniżeli 70 proc.

pieka rze, używająący
taką mąkę będą poi do surowej odpowiedzialności karnistracyjnej w myśl rozporządzen
:

władz centralnych,
przewidują

karę

które

grzywny

areszt do 6 tygodni.

PRACA

to rozporządzenia

с

do

3.000

zł.

;

być

dokonywane

oświądczenia

tylko

nadawcy,

lenie władz

pod

warun-

że posiada

pozwo-

w liście

—

niemieckich do importu

lub

I OPIEKA SPOŁECZNA.

,
— Walka z żebractwem. Dnia 6 grudnia r. b. odbyło się w sali posiedzeń Magistratu Walne Zebranie „Komitetu Społ. Walki
z żebractwem i włóczęgostwem”, które ma
na celu zwalczanie żebraków zawodowych
i usuwanie ich z ulic m. Wilna i pomoc Diednym faktycznie potrzebującym pomocy.

Akcję Komitet będzie prowadzić w ści-

słym kontakcie z Wydziałem Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna i Województwa

Wileńskiego, ale aby osiągnąć pożądane rezultaty musi się oprzeć na jaknajszerszej pomocy materjalnej i moralnej całego społe-

Marszałek

szym

danej

Piłsudski najbiedniej-

inwalidom.

W

dniu

mad

Pan Marszałek Piłsudski przesłał do rozporządzenia Legji Inwalidów Wojsk
Polm

ka

Sus

0 RR

juboższych
y

do

inwali
aliū6w

rozdziału

mię-

Wilnie

odbyło

się

przewodniczący

Jan

aka Związku.

i wezwania

W wypadku, jeśli do dn. 1 stycznia 1929

r. którekolwiek
wezwania, obowiązane

S nie otrzymalo
jest samo się zgłosić

o potrzebne druki do Komitetu Organizacyjnego

w Wilnie.
Wszystkie pisma wychodzące na terenie
wspomnianych powyżej województw
upra-

sza

się o przedruk

niniejszego

komunikatu.

— „Sekcja opieki nad dzieckiem „Rodziny Wojskowej*
w
Wilnie
organizuje

dnia 30 XU
choinkę

b. r. o godz.

rów i podoficerów
, Wstęp

dzieci

łó6-ej

dla

garnizo

osób

bezpłatny.

zawiadamia

u

ofice-

wileńskiego.

dorosłych

ZEBRANIA

nicze

tradycyjną

z niespodziankami
dla dzieci

1 zł., dla

I ODCZYTY
wne

O im. Iga.

Towarzystwo prawczłonków, iż
w

swych

sobotę dnia 22 grudnia r. b. o
wieczorem (gmach Sądów, pok.

godzinie 8
Nr. 26 —

Cywilrego Polskiego. Goście
sąd
wi

dnia r. b. obwieszczenie
dydatów

pracy

na

w

i sądów

sprawie

ławników

mile widziani.
RÓŻNE.

Ministerstwa

i zastępców

okręgowych

dotyczy

list

zebranie

Piłsudski

poseł,

Wilnie

została

określona

na

52,

dr. Czesław CzaąrTrzeciąk,
prezes

Dyr. P. i T. inż. Józef :Żółtowski,

tochwila Hirschfelda i Franka, dziś grana bę-

dzie po raz ostatni przed zejściem na czas
dłuższy z repertuaru.
Wznowienie „Ja tu rządzę”. Polska krotochwiła W. Rapackiego „Ja tu rządzę”, posiadająca swoisty humor i wdzięk, grana będzie jutro o godz. 8 30 w. po raz pierwszy
Wichrowskim w roli czeladszewckiego.
„Idjota“, jako popołudniówka. Jutro, o
sztuka Е.
godz. 5 m. 30 p. p. grana będzie
z W. Malinowskim
Dostojewskiego „Idjota”
w roli ks. Myszkina. Ceny od 20 gr.

kan-

sądów

również

a to

26

emy

Ofarności Sz. Czytelników pole:Ą
70 letniego inwalidę wojsko-

wego,

sparąliżowanego,

ffze swoją

chorą

żoną

który

znajduje

wraz

się

Ww, rodków
do życia.
Łaskawe
z grupy pracodawców i tyleż z grupy pradatki
prosimy
kierować
da
adm. W
cowników, liczba zastępców na 104 po 52 JA „Słowa”, lub ul. Mlynowa 12 m. 5. -ZA

z obu tych grup. Liczba ławników

okręgowego

w Wilnie

powyższe

została

winne być

do sądu

określona

na

przedstawio-

rstwu Pracy i Opieki Społecznej
wa, pl. Dąbrowskiego 1) w termi29
grudnia 1928 roku
włącznie.
ch informacyj w tej sprawie udzielają
zainteresowanym inspektoraty Pracy w Wilnie (Ostrobramska Nr. 19).

— Nowi adwokaci. W dniu 17 i 18 b. m.

odbywały

się egzaminy

czterech

aplikantów

adwokackich, którzy w rezultacie
swoich
wysiłków uzyskali stopień adwokatów, Nowemi adwokatami są p: p. Antoni Miller
i
Eljasz Rubinow z Wilna oraz Jerzy Litwi-

now.
puło

z Grodna

z Pińska.
Zmia:
go. Jak się dow

i Sergjusz

Papa—Afanaso-

Dziwi

kie-

mnie,

że teraz, kiedy

Polska

Z inicjatywy Jego Ekscelencji
cybiskupa

Metropolity

nych monet i w odpowiednich chwilach, rozrzucać je między ludźmi. W tak niesłychanie
prosty
sposób „mogłem
otrzymać to miłe
uczucie, że aż Żaczęłem wątpić, czy słusz-

nie jest stwarzać je sobie za pomocą pienią-

Ks. Ar-

Wileńskiego

dza.

i Paną

Wojewody Wileńskiego, oraz grona ludzi
dobrej woli powstał w Wilnie Komitet Społeczny

pomocy

biednym

i walki

z żebra-

ctwem i włóczęgostwem, który na wzór
podobnych instytucyj w innych miastach
polskich wziął sobie za zadanie niesienie
stałej pomocy tym,
naprawdę
wydziedziczonym, starcom, chorym i kalekom, oraz

zatrudnienie w domach
braku

zaróbku,

pracy

tych,

przyzwyczajają

gać rękę po jałmużnę.

co w

się wycią-

Aby temu

zadaniu

P' odołać,

trzeba
znacznych
środków
materjalnych. Powstały Komitet, niestety ich

nie posiada. Zwrąca się przeto
kańców

m. Wilna

pomoc.
Komitet
przebrzmi

z

że

echa,

zwraca

z prośbą,

świątecznych

do

serdeczną

wierzy,

bez

miesz-

prośbą o

to wezwanie

by

zamiast

były

składane

się

nie

jednocze-

powinszowań

w

pism ofiary na cele Komitetu

redakcjach

Walki z Że-

bractwem i Włóczęgostwem.
Biuro Komitetu mieści się przy ul. Metropolitalnej

Nr.t i jest

od godz. 10—1.

czynne

Zarząd

TAR STAEESOSS

DIETA

TASTE

codzień

Aż pewnego dnia znalazłszy rozwiązanie, rzekłem sobie:
„Nie dawaj żebrakom, aby im czynić dobrze, a sobie sprawiać przyjemność, — ale
przepędzaj biednych i niech to twoje okrucieństwo sprawi ci męczarnie abyś cierpiał
tak jak oni.
„Robiłem to kilkanaście razy dziennie —
zdawało mi się że jestem tyranem o kamiennem sercu. Lecz sam cierpiąc, znalazłem sposób, aby to cierpienie miało swoje zadośćuczynienie: otóż za każdym razem, g' dy jakiś biedak zbliża się do mnie i żebrze, sięgam do kieszeni po drobną monetę, nie wyjmuję jej jednak, lecz ukradkiem przesuwam
do innej kieszeni.
W końcu miesiąca uzbieraną w ten sposób w osobnej kieszeni sporą sumkę zanoszę

do Towarzystwa

Opieki

Społecznej,

dumny

z doznanych moralnych cierpień, które dobrowolnie okupiłem temi pieniędzmi. ‚
„Jest nienormalnem i nie słusznem dawać

żebrakom:

—

dodał

Ferrucio, widząc, z ja-

kim zdumłeniem
przysłuchuję się jego słowom tam, gdzie nam to przychodzi z łatwości ą. I czyż wiemy, czy datek ofiarowany

przez nas pierwszemu lepszemu żebrakowi
otrzyma ten właściwy? Czy nie obdarowaliś-

Komitetu*

my pijaka, który żyje na nieszczęścke swoje
i swej rodziny? Czy oddanego w ten spo-

sób pieniądza nie odbieramy raczej prawdzi-

zy należy żebrakowi dawać jałmużnę?
ciekawa i aktualna rozmowa Niemca z
Włochem
Podjęta przez miasto walka z żebractwem
zainteresowała żywo ogół mieszkańców. Zasadniczo

się tylko

popierają

ją wszyscy.

Kwestjonuje

sposoby tej walki i jak każda no-

wość, zyskała sobie zarówno

ków jak i przeciwników.

wielu zwołenni-

.

wie biednemu? Dlatego nie obdarowuję żebraków i opieram się pokusie sprawienia sobie
przyjemności. Nic im nie daję — cierpię wraz
z nimi, — może nawet więcej niż oni; ale
daję miesięcznie, raz jeden, chętnie i — włašciwie“.

To

rację.
Był

bylo

czas,

zupelnie jasnem:
gdy

i ja

Ferrucio

miat

nie wiedziałem,

jak

mam się zachowywać w stosunku do żebraków. Od tej chwili pytanie: Czy należy da-

poniżej rozmowa Niemca p. Bussmanna z je-

wać jałmużnę žebrakom?“
wiązane — nareszcie!
Kto ma serce i. rozum
czyni jak Ferrucio".

czworo zdrowych dzieci; jest pan poważnym

Koncert Orkiestry dętej 6 p.v. Leg. 18,30—
18,35: Audycia wesoła „Ciężka próba” gro-

Zupełnie na czasie, jakgdyby napisana specjalnie na nasze stosunki, będzie przytoczona

jest dla mnie roz-

w dodatku, niech
go włoskim przyjacielem.
— Reduta na Pohułance. Dziś, „Uśmiech
— Trzy dni, spędzone w Ferrarze, zastąlosu“ ze Stefanem Jaraczem w postaci Wi- piłymi lata, a ciągle jeszcze przewodnik mój, L musa
L
ŻE
ROBA
tolda Siewskiego. Postać Wrzesińskiego od- bogaty kupiec ferrarski, odkrywał przedemną
tworzy: L. Wołłejko, kelnera R. Piotrowski. nowe
cuda, niezmordowanie je pokazując
RADJO.
Bilety wcześniej do nabycia w „Orbisie* i i objaśniając
od godz. 17-ej w kasie teatru.
dy wreszcie trzeciego dnia wieczorem
Sobota, dn. 14 grudnia 1928 r.
. Wobec zbliżającej się pory karnawałow ogrodzie pysznej willi, zbudosiedzieliśmy
wej, repertuar zespołu Reduty zejdzie na too
gawędzili
i
rzymskim stylu
11,56 - 12,10: Transmisja z Warszawy:
ry lżejszej twórczości seenicznej. Cykl ten wanej w staro
cudach, skusiło mię aby wyjaś- Sygnał czasu,
hejnał
z Wieży
Marjackiej
otworzy starodawny wodewil Nestroy'a p.t. widzianych
zupełnie dla mnie niepo w Krakowie, oraz komunikaty, 16,10—16,30:
dziwo
największe
nić
„Trójka hułtajska" czyli „Gałganduch”, któięte.
Odczytanie programu dziennego
i_ chwilka
rego premiera odbędzie się w Noc Sylwe„Ferrucio* — nazywam cię po imieniu, litewska. 16,30—1645: Komunikat Zw. Kół.
strową. Atrakcją tego przedstawienia będzie Pi
serdecztylko
co
o
coś,
o
spytać
chcę
16,45 17,10: Odczytafakt, iż Stefan Jaracz, przypomni sobie swo- gdyż
Ferrucio jest i Org. Rol». z Wil.
przyjaciele pytać mogą; —
nie programu na następny tydzień i komują świetną kreację i wystąpi w słynnej po- ni
pieniędzswemi
pan bogaty nieprawdaż? —
nikaty. 17,10—17,35: Koncert Orkiestry dęЕ
staci szewca Szydelki,
mi pomógł pan do stworzenia nowej Ferrary tej 6 p. p. Leg. 17,35 -18,00:
Tr. z W-wy:
AR
Teatr Polski sala „Lutnia“. „Mamu- z jej wspaniałemi ogrodami;
posiada pan
odczyt. 18,00 18,30:
sia“, pełna humoru i świetnych sytuacyj krokosztowny pałacyk, ładną żonę i „Książki na gwiazdkę”
przytem

1EATR I MUZYKA

Spra-

i miasta Wilna. Liczba ławników sądu pracy
w

dyrektor Dróg Wodnych,
nowski, „senator
Józef.

czasie

Odezwa Komitetu Społecznego z Żebractwem 1 № .ągostyen,

Pol - śnie

Wojsk
j

—
Konstytucyjne
zebranie Wydz.
Wykonawczego Kom. Floty Narodowej.
W dniu 20 grudnia r. b. o godz. 18-ej w
Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego
w

a w

odzyskała niepodległość, jakby starano się pomniejszyć znaczenie moralne
Ostrej Bramy usuwając ją do kategorji
skromnych, mało uczęszczanych kapliczek. Przecież kult dla Matki Boskiej
Ostrobramskiej
nie
zmniejszył
się
many.
się i nietylko
Uliczka taka przyda się tylko ino- wśród mas modlących
wiercoim, którzy korzystając z niej uni- katolików. Jestem prawosławnym dui czczę
obraz
cudowny,
kną obowiązku zdejmowania
czapek, chownym
co w zimie jest dla wielu przykrą ko- wśród współwyznawców moich niewielu jest chyba, którzyby nie myśleli tak
niecznością.
Pozatem nikomu nie jest ona po- jak ja, zwłaszcza wśród stałych mieszkańców Wilna.
W. T.
trzebna.

przewozowym

zastępca przewodniczącego Tadeusz Miskie=
wicz wicedyrektor В. К, sekretarz mag.
Sądów Pracy i Sądów Okręgowych).
— Komunikat Wileńskiego
Komitetu Józef Robakowski,
członkowie: admirał
Organizacyjnego oddziału Polsk.
Związku Michał Borowski, Ludwik Szwykowski
dyrektor
B. G. Kraj, zastępcami członków
Wyd. Dzien. i Czasopism. Komitet Organizacyjny rozesłał do wszystkich dzienników Wydziału Wykonawczego zostali p. p.: Miei Czasopism wychodzących na terenie woje- czysław Bohdanowicz prezes Związku Przewództw: Wileńs' ego, Nowogródzkiego
i mysłowców Polskich, inż. Boguław Bosiacki
?, formularze

nabożeństwom,

dy odprawiane są uroczyste nabożeństwa wręcz niemożliwy. Przyznaję, iż
placyk przed wejściem do kościoła św.
Teresy wypełnia się modlącymi i wówczas ruch kołowy musi być i tu wstrzy-

komu-

dzie:

zgłaszania

Ponadto Komisja pobrała próbki
mąki,
zakwestjonowanej co do procentowości przemiału. Próbki te będą zbadane w laborato-

chodzi z przemiału

który

Handlu z dn. 30-11 28 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców
ławników

wiedliwości

czasu

uporządkowania.

o ile zostanie

okólnik,

umysłowych zatrudnionych u każdego człon- pod przewodnictwem p. posła Jana Piłsudka Stowarzyszenia. (Zasada: Rozp.
Min. skiego. Wojewódzki Wydział Wykonawczy
Spr. Min. P. i O. Sp. oraz Min. Przem. i ukonstytuował się w następującym skła-

lnie. Inspektor Pracy
S Odiasio“
w Nr. 289 z 15 gru-

rium

m

konstytucyjne Wydziału Wykonawczego tut.
Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej

=
y pracy w
XII Okręgu m. Wilna
ne w Monitorze Polskim

do

przesuień

erjentacyjnych o liczbie uczniów i praktykantów, tudzież robotników i pracowników

zakwalifikowano

zamknięcia

r.

kiem umieszczenia

i

Rada Adwokacka) odbędzie się odczyt profesora U. S. B. p. Franciszka Bossowskiego
p. t „O projekcie części ogólnej Kodeksu

do

może

Jan, 5)

KOMUNIKATY
Stowarzyszenia
kupców

Zarząd

z administratorem prawosławnego klasztoru św Ducha archimandrytą Sawacjuszem,
— A jak się wasza wielebność zaPodaliśmy już tu opinje duchowieństwa katolickiego oraz szeregu wybit- patruje na ten projekt z punktu widzenych przedstawicieli świata intelektu- nia kultu dla Kaplicy Ostrobramskiej?
— Mieszkam w Wilnie 26 lat, wiem,
alnego Wilna w sprawie projektowanejest
ga przeprowadzenia
uliczki wpobliżu że kult dla cudownego Obrazu
wielki i takim jest od wielu wieków.
Ostrej Bramy.
Obecnie podajemy wywiad z przed- Ludność katolicka czci Matkę Boską
stawicielem duchowieństwa prawosła- Ostrobramską i niejeden z biednych
wnego,
administratorem
(nastawni- włościan, a nawet dorożkarzy wileńkiem) klasztoru św. Ducha archiman- skich specjalnie przejeżdża pod Ostrą
drytą Sawacjuszem, do którego skiero- Br. wierząc, że spada przez to błogował nas
łaskawie JE ks. arcybiskup sławieństwo nietylko na niego, ale i na
konia jego. Uważając to za szczęście
Teodozjusz.
na
— Wiem o czem będziemy mówić i jak na wsi przed wypędzeniem
— przywitał nas w swoim mieszkaniu wiosnę bydła odprawiają modły i po- ks. archimandryta — chodzi panu za- święcają je tak w Wilnie podprowadzabłogosławieństwo
pewne o usłyszenie mego zdania w spra ja je niejako pod
przejeżdżając pod Ostrą Bramą. Tyle
wie projektowanej uliczki.
Nie dopuszczałbym nawet mysli aby lat tak było — niech będzie i nadał
mogła ona przejść przez posesję klasz- na chwałę Bożą.
Mam wrażenie, że projekt
magitorną, na szczęście
projekt mówi o
trasie, która przechodziłaby przez po- stracki godzi w stare tradycje, jakie
i
sesję Nr. 12, oddzielającą klasztor nasz związane są z cudownym obrazem
mieszcząca go kaplica.
od kościoła św. Teresy.
Przed wojną, kiedy ruch był bez
Uliczka taka musiałaby przejść przed
kościołem, i musiałaby przeciąć stary porównania większy, nikomu nie przymocny mur okalający ogród. Kościół szło na myśl twierdzić, że ruch kołośw. Teresy byłby wówczas, tak sobie wy przeszkadza w czemkolwiek odpralub
piofanował
przynajmniej wyobrażam, otoczony nią wianiu nabożeństw
święte miejsce, teraz ruch jest o wiele
i przez to samo odsłonięty.
Myślę, że ruch kołowy, 'a w tym ce- mniejszy. Wiem o tem dobrze, bo mielu ma powstać uliczka, przeszkadzać szkam tu.

nikuje, że dalsze przyjmowanie do wywozu do Niemiec i do Prus Wschodnich
w
kierunku przez lądowe stacje graniczne

na-

z tem, iż nie wszystkie piekarnie były znalezione w porządku, odpowiadającym prztepisom
sanitarno-porządkowym, — niektórych
właścicieli zlustrowanych piekarń
ukarano

doraźnie w postępowaniu karno-mandatowem
inni zaś zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej,
kilka piekarń

L]

nia

prośbę,

— (0
Pożyczka na rzmont dom
zagrożonych Bank Gospodarstwa Sak.
wego przyznał Magistratowi 4-tą pożyczkę
na remont domów. zagrożonych w wysokości 50,000 zł. Pożyczka ta będzie zrealizo-

wypieku

Uwagi:
Pochmurno.
Minimum za dobę —135C.
(Maximum na dobę — 8'C.
GU

na

w której

lustracji całego szeregu piekarń. W
i Południowo-zachodni

endencja

nastąpi

do władzy,

styczniu

i patronów

1929

małą z ministerstwa

Ku-

nizacyjnego, Wilno, Jagiellońska 3—1, zgłoszenia na członka, oraz kwestjonarjusz.

Do z otrzymania medalu
nienaganna służba.

w

kuratorów.

TRA

Bramy

Wywiad

— (0) W sprawie wywozu? materjałów drzewnych. Dyrekcja kolejowa
g I PIT

od-

Me-

Owiązane są w przeWydawnictwa
ciągu Żrch tygodni
daty otrzymania wezwania przesłać pod . .esem Komitetu Orga-

R

wana

się

ulicy

ratorzy dobierają sobie po dwóch pomocników, dzieląc swoje okręgi na kilka patronatów, na czele którego stoi patron.

1929 roku.
—= Z Towarzystwa
— Lustracja piekarń przez Komisję Wojewódzką. Komisja Wojewódzka do badania Daniłowicza w Wilnie.

AC

|

Wiatr

-

będzie

przy

lutego

W celu prowadzenia swej akcji Komitet podzielił miasto Wilno na dziesięć okrę-

wpisania się na

1.

żetnia

bonów

bywać
w biurze Komitetu
tropolitalnej Nr. 1.

оТК Р ТОИ ТН

rj
JówiEł p
aj
ięty został z dnia
styczni

bony Komitetu. Bony, które Komitet ma do
nabycia w wartościach po 2 5, 10 gr. w
bloczkach po 25, 50 i 100 sak
wydawač
biednym i żebrakom zamiast jałmużny
w
gotówce,

ЕЛИ

tradycyjnego balu wojewódzkiego, z powodu przedłużającej się niedyspozysjip. Wo-

czeństwa, które powinno się zapisywać jaknajliczniej na członków Komitetu i nabywać

Białostockiego,

podania o wydanie kart rzemieślniczych w
terminie,
nieprzekraczającym
1
stycznia

za do- )

bę w mm

5

RZEZ

— (0) Karty rzemieślnicze. Wydział
przemysłowy Magistratu będzie przyjmował

Ciśnieni

Opad

służby

Se:

AERO TRE ORZA BEA RER

wszystkich członków
Stowarzyszenia
do
złożenia na pismie do biura Stowarzyszenia
najpóźniej do dnia 30 grudnia r. b. danych

400 włościan

pól. —

NR

Ostreį

kaplicą

ANKIETA „SŁOWA” W SPRAWIE BUDOWY NOWEJ ULICY.

będzie

Aresztowanie zbrodniarza

Ostreyko Ludwik.
Komisja Rewizyjna: 1) Ks. Biskup Michalkiewicz Kazimierz, 2) Uniechowski Ludwik, 3) Hh. Mohl Hieronim, 4) Gorzuchowski Ksawery,5) Chądzyński Bronisław.

sąd.

SOBOTA

„Bruderfereinu"

Szczególnie częste są zabójstwa gajowych.
Zastrzelenie Łokucia jest trzecim z
kolei wypadkiem zabicia gajowego w ciągu ubiegłych
trzech tygodni w po-

ska

Z Mińska donoszą o sensacyjnej sprawie włościańskiej: Szereg wsi wpobliżu Witebska umyślnie nie zasiało swych pól z jesieni, których plon zqóry zakontraktowany
był przez sowieckie
kooperatywy. Włościanie nie chcą sprzedawać zooża sowieckim
kooperatywom
Wobec tego,
przed
kiiku dnłami
wyruszyły
z Witebska oddziały konne GPU., które
zastosowały
represje.
Aresztowano ogółem 400 chłopów, właścicieli gospodarstw i od

dano

pseudo-

Taiemnicze zabójstwo gajowego.

przemysłowców

GPU. w Wifeksku

Dawidowi Gortajnowi, udało się zmylić czujność policji i zbiec.
Podczas strzelaniny Icek Lewinson
zosta. raniony rekoszetem.

BARANOWICZE, 21 XII. (tel, wł. Słowa). Onegdaj
we wsi Olechowce do
zńajdującego się w mieszkaniu Michała Masłowskiego,
gajowego Adama Łokucia wystrzelił z karabinu
dwukrotnie
przez
okno
nicjaki Eljasz Filipczyk.
Przyczyna zabójstwa nie znana. Zaznaczyć nalsży, że w ostatnich
tygodniach

—

т

pod

nimem „Dodke—As“.
Byli
członkowie

czekali już na wyjście z więzienia Gu
rwicza, a kiedy znaleziono go w jatce,
posypały się strzały.
Gorfain
padł
nieżywy, otrzymawszy 5 ran.
W związku z tem zbiorowem mor
derstwem, aresztowano siedem osób,
b. członków bandy: Zelika Lewinsona
oraz jego synów Haima i Icka, braci
Goriajnów, Kaca i Wapnika.
Jednemu z nich, zdaje się, że naj
główniejszemu sprawcy
nieszczęścia

leży werbowanie członków Komitetu, ścią- partji. Można przyjmować
bez ograniczeń
ganie składek członkowskich, sprzedaż bo- drzewo tarte do portów niemieckich oraz
nów, uskutecznianie wywiadów, dotyczących drzewo
nieobrobione. Za materjał tarty
biednych i żebraków.
uważa się również podkłady przetartez
Do zarządu zostały wybrane następujące dwóch stron Wywóz drzewa przez
Gdańsk
osoby:
1) Bochwic Stanisław, 2) Białasowa i Gdynię ogran'czeniom
nie podlega.
Wanda, 3) Gołębiowski Wojciech, 4) Gło— (0) Posiedzenie wydziału powiawiński Antoni (prezes), 5) ks. kanonik Ku- towezo
Sejmiku
Wileńsko-Trockiego.
leszo Adam (wice prezes), 6) Olszewski Pe- Dnia 28 grudnia odbędzie
się posiedzenie
liks (sekretarz), 7) Piasecki Władysław puł- Ideas BOR
E
Sejmiku Wileńnskokownik
(skarbnik),
О
o. Na p posiedzeneniu
i
tem rozpatrz
а o: Zastępcy: 1) Jerzykowiczowa
Kamilla,
preliminarz budžetowy na rok
2) Hh. Kossakowska Marja, 3) Kościałkow= A

21 grudnia 1928 r.
i waluty:

milj. zł., sprzedały towarów w 1924 r. Belgja
* za 369 milj. w r. 1926 za 471 milj. u- Holandja
działów miały w 1924 r. za 34 milj. w Londyn
1926 za 80 milj. posiadały
wkładów Nowy-York
ooh
w roku
1926—60 Paryż

oraz

Głośna sprawa likwidacji bandyckozłodziejsko-szulersko-paserskiej bandy
zwanej pospolicie „Bruderierein" przebrzmiała już i tylko od czasu do
czasu nowe wybryki
b. członków jej
(są już na wolności)
brzmią jako
echo.
Ostatnio na tle porachunków osobistych zabity został
przez nieustalonych jeszcze sprawców
niejaki Gurwicz, który odsiadywał karę więzienia
za poranienie i ograbienie jednego z
członków bandy
Gorfajna,
znanego

Łotwy adgrywa węgiel (w 1927 r.—9,238,000
zł) Polska wywiozła
do Łotwy w 1927 r. R PEREZ

Zarys 25-letniej pracy
spółdzielcukier,
w 1927 r. wywieziono z
czej, z omówieniem
poszczególnych zajmuje
Polski do Łotwy 6,175 ton cukru wartości
okręgów przed i po wojnie światowej 4,125,000 zł.
Trzecie przypada
na naftę *i produkty
oraz po
odzyskaniu
niepodległości
przedstawił zebranym p. Antoni
Kle- naftowe: w 1927 r.—6,493 ton. wartości
1,578,000 zł.
niewski, prezes Zarządu Związku.
„Pozatem Polska wywozi do Łotwy w
Pogląd na stan i działalność Unii mniejszych ilościach konopie, drzewo, ceZwiązków
Spółdzielczych,
w skład ment, skóry surowe, wyroby bawełniane i
której wchodzi
Związek
Spółdzielni wełniane, blachę żelazną, rury, oraz maPolskich, zobrazował w świetnym
i szyny i narzędzia rolnicze.
przejrzystym referacie prezes Zarządu
RIELNA WARSZAWSKA
Unji ks. prałat St. Adamski.
>

Referent wykazał że

Przed

Wilki napadły na dzieci.

następnie

Tow.

3

Jedna osoba zabita, jedna ranna.

W dalszym ciągu reierent
wykazał 1» trudności w jakich znajduje się
spółdzielczość oraz dłużej czasu
poświęcił omówieniu wpływu spółdzielni
na
rozwój
handlu, w szczególności
drobnego. Handlowe spółdzielnie torują drogę kupiectwu — czego przedstawiciele tego stanu nie widzą i nie doceniają.
Wreszcie przy końcu swego referatu, ks. prałat Adamski poddał ocenie
stan gospodarczy naszego kraju.
Mówcy zebrani za wygłoszone słowa podziękowali rzęsistemi oklaskami.
Następnie prezes A. Kleniewski złożył sprawozdanie Związku za rok 1927.
Obrady Sejmiku po obiedzie - podzieliły się na 4 wydziały:
zebranie
delegatów
Spółdzielni Kredytowych,
Rolniczo-Handlowych, Rolniczo - Wytwórczych, oraz Mieszkaniowych.

uczcił pamięć twórcy i wieloletniego
prezesa Komisji Spółdzielczej ś. p. Józefa Rzętkowskiego.
Do prezydjum Sejmik powołał na
przewodniczącego
patrona
Związku
ks. prałata
Stanisława
Adamskiego.
oraz p. p. W. Węgrzeckiego, Trawińskiego, Łukomskiego, Belina-Prażmowskiega

t

ty

Krwawe porachunki członków Bruderiereinu",

Spółdzielnie forują drogę kupiectwu
W dniu wczorajszym w stolicy w
sali Tow. Higjenicznego rozpoczął obra
dy Sejmik Związku Spółdzielni
Polskich.
W roku bieżącym Sejmik wiąże się
z 25-leciem zaczątku pracy spółdzielczej i dlatego obrady przyjęły specjaliie uroczysty charakter.
Założona w roku 1903 na ziemiach
wówczas
polskich, znajdujących się
pod zaborem rosyjskim Komisja Współ
dzielcza, uległa z biegiem lat przeobrażeniom, które doprowadziły do powstamia na jej podłożu, z chwilą odzyskania niepodległości Polskiego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Kredytowych
przemianowanego i przekształconego
na
uchwałami Sejmiku z roku 1924
Związek Spółdzielni Polskich.
Zebranie
plenarne, przy obecności
około 200 delegatów z całego kraju, zagaił p. ]. Machnicki, prezes Rady Zw.
Spół. Pol., na wstępie podkreślający.

r
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SEE GA (OT: CO TE SEE SPA

łupież,
wypadanie,

5 f Ww łysienie usuwa
i Wh D`
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i
„Mydło

Chinowo

- Chmielowe*

(z

Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteka GąB
seckiego, ul. Freta Nr 16.
B 1--L6SS
Wydz. Zdr. Publ. Nr 154.

JEOÓMYOŻENIE,
cciego” "Zapobiega. "od:
geste
s'ę kończyn i goi ranki, pora
sanig

wstałe

od

Maść

„MRÓZOÓL*

odmrożenia.

apteki

i składy.

Gąse-

Sprzedają
=

obywatelem miasta i robi pan wszystko,
co
może
być pożytecznym dla rodziny, miasta
i ojczyzny. A mimo to nie rozumiem pana w
zupełności. W ciągu tych trzęch dni uczynił pan coś, co jest tak niewłoskie i tak niepodobne do całego pańskiego pastępowania,
Jednem słoże postanowiłem się spytać.
wem — dlaczego odtrąca pan wszystkich że-

braków —
żebrakowi,

teska.

18,55

—

19,25:

20,00--20,25:

„Kilka

lat

śpiewaczy.

„Radjokronika*.

polskiego

filmu“

odczyt. 20,30
2200: Tr. z W-wv:
„Miłość
cygańska*
operetka. 22,39 — 23,00:
Tr. z
W-wy: Komunikaty oraz muzyka taneczną.

dlaczego nie dał pan nic temu
katedry prosił
który u bramy

nas

o jałmużnę?
ale Ferrucio mi
dalej
Chciałem
mówić
przerwał.
3
„Niejednokrotnie w ciągu tych dni zauważyłem pana zdziwienie i cieszy mię, że
zdobył się nareszcie pan na odwagę zadania

KSIAZKI na
2.
DLA
KAIDLCA

mi tego pytania, gdyż dało mi to możność do
pomówienia z panem otwarcie. Ponieważ od-

powiedź moja oparta jest na długiem doświaproszę pana bardzo 0 powtórzenie
dczeniu,
jej jak największej ilości osób”.
Ferrucio zamilkł na chwilę, splótł ręce, poЕ
:
czem mówił dalej:
„Jestem bogaty i łatwo
by mi rozrzucać

wśród

pieniądze

Recital

19,30:—20,00: Tr. z Warsz.

biednych,

którzyby

mnie

WIEKY
NA

©VSZYSTKIE
CVSTA
POLECA
KSIĘGARNIA
JÓZEFA ,

ZANKADZKIEGO
+R

i Sia

,

w Wilnie, Zamkowa 22.
i imię moje jeszcze barcenili błogosławili
dziej rozsławiali w naszem mieście. To też
RB GE GTZ2 TRA 202 GRE GEO CZA SS WRA SUE (ZE GER)
dawniej rozdawałem pełnemi garśćmi — teraz każdego żebreka odtrącam od drzwi lub
obojętnie przechodzę koło niego na ulicy. [P r aga a
a

KARTOFLE |

Może pan być pewnym, że tylko po głębokiem zastanowieniu doszedłem do podobnej

decyzji. Dawniej, częstokroć, gdym dał żebrakowi drobną jałmużnę, robiłem na sobie
samym wrażenie kogoś, kto dając biednemu

do szkosztowania maleńką kropelkę z morza

sobie miłą
-—— sprawia
bogactwa
swego
chwilkę. Przecież tak łatwo można mieć to
Należało tylko
przeświadczenie!
przyjemne

włożyć

do

kieszeni

kilka

tuzinów

miedzia-

w

każdej

ilości

sprzedzje „Rolnik J

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
147, w składach: Pacilic Rossa
i Sklep

Kalwaryjska

6.
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Bs. Nagwiazdkeli!
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>

choinkowe,

lalki, ozdoby

Zabawki,

dorosłych, kalendarze
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najrozmaitsze.
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Borko
NY.
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Mickiewicza
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Ceny D. przystępne.
=

wyhór.

B Wielki

5. Tel. 372.

Filja:

Śto

Jańska

| powieri gięte ae

e

1. Tel. 371.

Saueskiolanika

Brzoskwinie.
Orzechy,

Marmoladki,
Owo-

Winogronowe,
cowe,

Lecznicze,

Wy-

trawne i Deserowe.
Czyste i Gatunkowe, Koniaki, Romy, Likiery Za-

Bracia
Golębiowscy
Trocka 3, telefon 757. 6289-1L
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Ao a
rójfazowe

porros | NMIEZrłaśniałwska
futro
zpzzedania,
oraz Gabinet Kosme- o,, Okazyjnie
D.ZELDUWIEZ
Zmar- popielicach, oraz mę-

usuwa

tyczny

M

stałego

na _ szopach.
szczki, piegi, wągry,skie
łupież, brodawki, ku- Specjalnie do podró”

5 filis w Na AdÓW
noczowichiżać 5

prądu

£ POSADY

RYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
od 12—2i od 4-6,

Gdańsk

Lasó
розгикщету — @

IS
Ё
||

II Leldowiczawa
KOBIECE, WENE-

po najkorzystniejszych cenach i na najdogodniejszych warunkach

W. Zar, Nr. 152,

sprzedaży dla poważnych nabywców

Wil. Biuro Komisowo - Handlowe,

|-a Drogerja

w

i sterze rol- ność kuchni, od zabankową
a
niczo - : gospodarcze
do _ wynajęcia.
arczejraz
ne poszukuje stałej pra- Naj „ężna 20-—-1- do
wenerycz

й
ej choroby

BSE

2. Dagrodzenie, 8 zzo ы dołki, 12 rano i od g.ы 3

a:

się;

RECE
PE 567. Przyjmijeby
|еюп

Рi

Wilnie

z dużą 3 duże pokoje, wszel-

praktyką handlową, kję wygody, užywal-

DOKTOR _

ZARRZEW
й

Ee

Mieszkanie

BUCHALTER
i

L. ь GINSBERG

Si

_na wyjazd, 19 6 AE

Wilno, NrDobroczynny
| od 8 do 1iod4 do8, zaułek
2-a m. Ś.

58.
ul. Wielka
=

Ч

Kto dziś u mnie kupuje
gwiazdkowy |PODAREK| otrzymuje

Wiesia 3 tato
płciowe

=

„Buchalter“.

Dr. G. WOLFSOR

weneryczne,

Najlepsze perfumy, kosmetyki. ozdoby choinkowe,
artykuły gospodarcze i t. p.

moczo- ABWAWAW

i skórne,

ul.
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10 do li od E Wia „GOD:
od godz.
lomość:
5—7 p.p. W.Pohulan-
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krwawienie,” swędzenie, pieczenie,
zmniejszają guzy (žylaki).

®
Wilno, Wileńska Nr. 20
poleca TORTY upiększone, biszkoptowe, czekolado-

в
@

8115 —
Žas

W.Z.P.

|

dzierżawa 17 hektarów na terenie miasta

A. DYMBLER

S

i
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ji

i

Sprzedają

apteki i składy

może zarobić zdolny akwizytor.
аее
Warynki. 8a: miejsce. Biuro: czym. Gd. Zodz
Ostrobramska

27.

Lokal

SCE pa B

Szkoly Filmowej.

0-6095

/

wiek, bez srodkėw

"IB

Informacji udzieli Se-

Doktór Medycyny

weryn Nowicki, Śnia-

ŁUKIEWIEŻ

choroby

weneryczne, deckich 1 m. Il.

skórnei płciowe, ul
Mickiewicza 9, wejście
z ul.
Śniadeckich 1,

przyjmuje

Gd;

4.

2

- £ m122211
m

imoyriZSUBY

— 1815 tłuste otrzymała firma 28иЬірпц
Zwiediyński*

»

wojskową

Wileńska 28, tel. 1224

Br Hanusowicz
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Inspektor odsunął z hałasem krzesło i wstał:
— W takim razie nie mamy o czem
mówić!
Ale dziennikarz zatrzymał go.
— Drogi panie, już oddawna pragnę poznać pana. jestem Buffington z
— Drogi panie, nie trzeba tak łat„Trybuny wieczornej”. Panie. inspek- wo się obrażać!
Proszę wysłuchać
torze oto Feliks Czepel!
mnie do końca i zastanowić się nad
Insjektor ukłonił się zimno, a Fe- memi słowami.
liks Czepel kiwnął głową, ruchem nieI z głębokiem przekonaniem zakońmal konwulsyjnym, zaś gwiazda dzien- czył:
`
nikarzy, z nieopuszczającą go pewnoś— Molineau był literatem, podkreślam to wyraźnie — literatem a nie dzie
cią siebie, mówił dalej:
— Właśnie ustaliliśmy okoliczności nnikarzem, stąd wynika, że musi on
mieć bujną wyobraźnię bardzo niespozbrodni.
kojną
i fantastyczną naturę w przeciwGość drgnął i nic nie odrzekł.
nym razie nie mógłby pisać. Wiadodopiero
wyjdzie
pismo
e
— Pański
oddawna, że tego rodzaza dwa tygodnie, możemy więc bez o- mem zaś jest
ju
natury
—
artystyczne,
nie mogą nipanu
bawy wtajemniczyć pana. Można
gdy zapanować nad pokusami...
zą
najleps
nie
prawda
Co
nalać wisky?
— To wszystko
niema sensu! —
wisky popijał ten Molineau, ale z braparsknął
Bray.
ku lepszego...
STOPER

CLAUSTON.

10 Tragiczna przygoda p. Molineau

. Buffington

nalał wisky

z karafki

i

dodając wody sodowej, mówił:

— Otóż mówiłem panu, zwrócił się
do inspektora, — że nie zgadzam się z
panem,

co

do

tega

punktu.

ukazał się
Na twarzy inspektora
kwaśny uśmiech.
twierdzi, że
— Więc pan nadal
zbrodniarz ukrywa się gdzieś wpobliżu?
— Twierdzę?

zachnął

się

Buffin-

gton, — ależ ja ręczę, jestem tego pewien, wyciągnąłem wniosek z tega co
widziałem i wiem. Niech sobie policja
myśli co chce...

Wydawca

ы MNGGECĆ
BEA
+

— Zresztą jest to zbyt mądry człoweki, żeby nie mógł orjentować się, iż
Londyn jest najlepszem miejscem do
ukrycia Się...
— Mój drogi panie! — przerwał
bezlitośnie inspektor, — wiem doskonale,

że

tak

myśli

cały tłum

ludzi

nie

fachowych, ale to nie jest prawdą. Policja, panie, znajduje zawsze tych prze-

stępców, którzy się ukrywają w Londynie!
— Ale ja chcę dowieść, że arty-

styczna

natura Molineau

nie pozwoli

mu opuścić Londyn. W zaślepieniu nie
zdoła on pojąć, iż w ten sposób oddaje
siebie w ręce policji.
— Teorja, panie, nie jest nic warta, panie Buffington!
— A jednak ja na niej będę budował cały system dalszych poszukiwań,
które rozpocznę na własną rękę.
Tu Buffington zniżył głos i skoń—. Ja opieram się na faktach, a nie czył szeptem:
— Przedewszystkiem
trzeba odna domysłach!
Ja również
mówię o faktach. naleźć trupa. Następnie otoczyć dom
Każdy literat jest człowiekiem chorym! baczną wartą, gdyż wcześniej, czy późMolineau nie mniej
od innych, jest niej zbrodniarz będzie musiał poddać
człowiekiem zepsuty
zdegenerowa- się wewnętrznemu pociągowi i przyjnym i niepoczytalnym.A wiadomem jest dzie na miejsce zbrodni. Inspektor odrzekł spokojnie:
co tego rodzaju osobnik robi, po doko— Niech pan szuka trupa, ja wonaniu zbrodni!
!
— Zmyka do Hiszpanji! — wtrą- lę szukać mordercę!
Buffington
uśmiechnął się złoślicił wzruszając ramionami inspektor.
— Ależ pan mówi ciągle o zwyk- wie.
— Czy mogę zapytać gdzie miałych zbrodniach, 'a ja tylko o typie linowicie zamyśla pan rozpocząć poszuteratów w rodzaju Molineau.
— Pchii — parsknął pogardliwie kiwania swe?
— Muszę znaleźć najmniejszy choBray.

KÓкZREEBESSZBERE
Е

ciaż ślad, a już dalej pójdzie wszystko
gładko! Mogę zgóry powiedzieć panu,
jaki będzie epilog tej tragedji: sznurek
na szyi, skok w przestrzeń i... gest pe-

łen wyrazu dokończył zdanie.

Obaj teoretycy tak byli zajęci sporem, że zapomnieli o obecności Feliksa
Czepela, an sam przypomniał im o swej
osobie mówiąc:

Panowie wybaczą, ale jabym chciał
się położyć i przespać.
-— Proszę
gości się, jak

pana,
niech pan rozwe własnym domu! —

zezwolił uprzejmie Buffington.

Dziennikarz zauważył zdumiewającą bladość swego kolegi, a przypuszcza
jąc zły wygląd ciężkiej sytuacji materjalnej biednego literata, dodał tonem,
pełnym współczucia:
— Drogi panie, wygląda pan bardzo niedobrze, to panu doda sił. |
To mówiąc wskazał karafkę z wisky, Ale Czepel odmówił skinieniem.
— Niech pan poprosi policjanta,
żeby wskazał panu drogę do sypialni.
— Dziękuję, ja sam znajdę drogę!

Tak,

mie- ;, unieważnia się.

Macieja

Narkuna,

z pla- | -—-—
pc:
cem własnym 0kokradzion.

ło 800 sąż. kw., S$

tel.

wyd.
U.

9-05.
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ksią-

keżżkę: SBojskiji

wą, rocznik 1908,
przez P. K. U-

Wilno,

na

imię

|prjana Bieksza,

Cy*

unie—

22
dramatyczny. Nagły niepokój o to, czy
on był istotnie pierwszym, który ten
węzeł tragiczny
zagmatwał w domu
pięknej pani, wzbudził w nim dreszcz
zgrozy. By oderwać się od tych myśli,
pochwycił gazetę, leżącą na jega kolanach i zaczął ją przeglądać. Był to

rację! — skwapliwie zgodził się Czepel. Zwrócę się do policjan ta.
Dobranoc!
Gdy wyszedł z pokoju, Bufiington numer „Trybuny wieczornej”. W kilka
minut później jeden z kolegów kluborzekł ze zdziwieniem:
wych zawołał nagle:
— Dziwna figura!
Dziennikarz
narazie nie posuwał
— Panowie, co się stało Fillimoedalej swych wniosków, dotyczących 0- rowi?
Oczy obecnych zwróciły się w stro
soby oryginalnego kolegi.
nę

CZĘŚĆ

DRUGA. — POSZUKIWANIA.
1. Siostrzeniec i wuj.

lorda

wpół

Franciszka.

przytomny

Siedział

on,

n.

z bladą i przeraż

twarzą, zmieniony nie do poznania,

docznie wyczytał w gazecie coś, co g

Jrukarnia

а

dużych

ważnia się.

tak, w takim razie pan ma

K.

Zl Powiat-Wilno, na imię

o 4

(djatermja)) = 0815-

skie)i elektrycznością

ksiąžkę

P.

4MIENICĘ

wyd.

pa, odezwał się inspektor. Przeciwnie
zauważyłem, że wszystkie domy różnią się tutaj bardzo.
—

przez

Zamkowa
7—1
Ledogoczenie światłem: Sol- sprzedamy
dnie zaraz
lampa
Bacha D. H.-K.
lux,
„Zachęta*
(sztuczne słońce gór- Mickiewicza
1,

Było już dosyć późno,
gdy lord
Franciszek Fillimoer wszedł do klubu.
Przywitał się z kilku znajomymi i zamienił się z ni mi parę uprzejmych zdań
Nikt jednak nie zwracał uwagi na jego zdenerwowanie i, dopiero potem,
przypomniano to sobie. Z pierwszą lepszą gazetą w ręku, lord Franciszek
usiadł w fotelu w zacisznym kącie bia,
bijoteki i pogrążył się w rozmyślaniach.
człowiek
tonem
Czepel,
odrzekł
—
Przeżywał w myślach wczorajszą
dla którego dom ten niema tajemnic.
— Jakto? — zawołał ciekawie Bu- swą przygodę: w oczach stał mu c iągle mały domek za murem, w którym
ifington. — Pan by. już tutaj?
Nie! — poprawit się skryła się bogini jego serca. Samotny
— Tutaj?
tej ulicy... domek, wysoki mur, otaczający zieloliterat —ale na
szybko
wszystkie domy mają zdaje się podob- ny ogródek, wszystko to dodawało w
ny rozkład... myślę więc, że potralię... oczach lorda Franciszka dziwnego uznaleźć pokój.
Ja... to jest... właści- roku.
Młody człowiek, będący wielbiciewie... mój przyjaciel mieszkał w podob
lem Balzaca, przewidywał już całą sieć
nym domku!...
— Ja nie byłbym taki pewny, jak intryg, łączących się w jeden węzeł

Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło.
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dramat miłości w 12 akt. W rolach tytułowych JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘGRZYN.
Wzruszający Uwagal
О1а uczącej się młodzieży dozwolone.
Ceny miejsc zniżone,
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następne pięciolecie, Zarząd należy do wszystkich wspólników.
Weksle, zobowiązania, umowy i plenipotencje w imieniu spółki
podpisują dwaj wspólnicy, z których jeden winien być obowiązkowo Nochum Rywosz. Wszelkie zaś inne pisma i akty spółki,
a mianowicie: wszelkiego rodzaju podania, odwołania i skargi
do instytucyj sądowych, administracyjnych i samorządowych,
listy, deklaracje i inne pisma do banków państwowych, prywatnych i spółdzielczych, pokwitowania z odbioru z tych instytucyj i od osób prywatnych płeniędzy, weksli, przekazów,
akredyt”w i wszelkiej innej należności, jak również od instytu-
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17. Spółka firmowa zawarta na mocy umoprzy ul.. Św. Filipa
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Koledzy zbliżyli się i zauważy,
oczy jego były nieruchomo utkWSMu
w artykuł, którego tytuł głosił: „Tajemniczy dramat" a niżej wid niały trzy
kolumny tekstu i dwie fotografje. Nagle lord zerwał się z fotela, i nie zwra-

cając na nikogo uwagi, nie widząc zdumionych kolegów, wybiegł z klubu.

Znalazłszy się na ulicy młody lard

błądzić zaczął po mieście, nie zdają
sobie sprawy, 'ani z tego, co czyni, ani
jak długo oddaje swej rozpaczy. Rozpacz,
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żal

i wściekłość

szarpały

serce.
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