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Tatarzy a wybory, 
Trzeba poznać charakter narodo- 

wy Tatarów polskich, aby zrozumieć 
ustosunkowanie się ich do nadcho- 

dzących wyborów do Sejmu. 
Charakter ten skrystalizewał sią 

pod wpływem szeregu faktów  histo- 

tycznych, 
Takim faktem jest przedewszyste 

kiem to, że Tatarzy od 500 z górą 

lat zamieszkują nasz kraj i są w ten 
sposób prawdziwymi jego autochia- 

nami, nie uznając siebie za element 

Soc. dem. Rajryso koestji porozumienia 
Wywiad przedstawiciela PAT w Kownie. 

KOWNO, 11-| PAT. Przedstawicisl PAT w Kownie odbył dzisiaj 

rozmowę z przywódcą stronnictwa socjalac-demekratycznego inż. Stefanem 

Kajrysem. 

Czy pan sądzi, zapytał przedstawiciel PAT że rokowania, które wsku- 

tek rezolucji Rady Ligi Narodów muszą być wkrótce rezpeczęte doprowa- 

dzą do pożądanego rezultatu? 

Jak pan pewnie już zauważył, odpowiedział iuż. Kajrys, cała: bez 

wyjątku opinja publiczna I'tewska domaga się załatwienia sprawy wileńskiej 

i przyznania Wilna Litwie, To stanowisko jest zasadniczym warunkiem, 

jakichkelwiek stosunków z Polską. My w tej sprawie różnimy się znacznie 

napływowego pochodzenia. co do taktyki od pozostałej litewskiej opinji publicznej, Nie wyrzekamy 

Takim faktem jest pozatem przy- sie į my Wilna, lecz naszem zdańiem, wobec istniejącego stanu rzeczy 
wiązanie Tatarów do państwowoŚci sprawa przynałeżności Wilna do Litwy lub Polski, winna być rozstrzyg- 
polskiej, zaświadczone krwią, przela- nięta drogą wypowiedzenia się ludności zamieszkującej Wileńszczyznę, 

ną w walec ze wszystkimi bez wyją przyczem wykluczona być powinna wszelka presja na ludność, Jednak nie 

tku wrogami Polski, i brak po WSZE sprzeciwiamy się już dzisiaj nawiązaniu normalnych gospodarczych i kuliu- 

czasy u Tatarów jakichkolwiek wła- rajnych stesunków z Polską. Nie będą to wprawdzie stosunki przyjaźni 

snych aspiracji politycznych, dopóty, dopóki sprawa wileńska nic znajdzie słusznego rozwiązania. Moż- 

Takim faktem jest wreszcie i to, nąaby je znaleźć również w drodze bezpośrednich pertraktacyj przez wza- 

iż Tstarzy, poza swoją odrębnoŚcią jęmn2 ustępstwa I wyszukania za nie rekompensat. Wówczas dopiero 

religijną, niczem się nie różnią pod możnzby się spodziewać szczerze przyjaznego ustesunkowania się Litwinów 
względem kulturałnym od Polaków i ge Polski. 

kulturę polską uważają za swoją wła- Tak czy owak wkrótce dojść musi do zmiany wzajemnych stesunków 

aną. polsko litewskich. Czy nie uważa pan inżynier, że nadszedł czas stosowny 

Jeżeli sięgniemy głębiej do chara- gy przygotowania opinji publicznej polskiej i litewskiej do tej biiskiej 
kteru naredowego Tatarów, który zmiany? 
się ujawnia w życiu publicznem, Eto Przy obecnym dyktatorskim rządzi nie mamy możności wywierania 
tutaj znajdziemu pierwiastki, powstałe jakiegokolwiek wpływu ani na opinję publiczną, ani na rząd. Jesteśmy 

z religii Islamu, do której Tatarzy prześladowani i w walce z nami używa się nawet zatrutych strzał eszczer-- 
mocno są przywiązani. stwa. Sądzę, że znacznie więcej byłoby wideków na psmyślne wyniki 

Dostatecznie przytoczyć kilka zdań przyszłych rokowań, gdyby u nas panowały nermalne stosunki parlamen- 
z tego skarbca myśli, którym jest tarne, Przy dzisiejszym rządzie, który mówi «Litwa z Wilnem, albo raczej 
Koran i podania, aby uświadomić zadna Litwa» — niewiele w tym względzie oczekiwać należy, Trudno się 
sobie cały światopogląd polityczny spodziewzć po szefie obecnego rządu, ażeby wywrócił nagle koziołka i pod 

Tatarów. Oto, naprzykład: ,posłąszeń- wpływem czynników międzynarodowych, poszedł na porozumienie z Polską: 

stwo głowie państwa jest posluszeń: Spowodowałoby to i tak powszechne niezadowolenie z tego rządu i unie. 

stwem Bogu*, „największy despotyzm możliwiłoby jego rządzenie, 

ja oz o kaj dle łeku wplr. _ Przygotowania do konferencjj z Litwą, „podróżniku uciekaj ile tchu w pier. : 

siach z tego kraju, w którym niema WARSZAWA, 11.1. (żel. wż, Słowa) Korospondent wasz dowiaduje 
dzy* i t s'ę, że juź w końcu bieżącego m esiąca będą ukończcne w łonie 

pzy TP rządu poskiego przygo' owania do rokowań polsko litewskich: W 
Wobec powyższego zrozumiałem pierwszych dniach lutego rząd polski ma zawadomić rząd litew- 

jest, że wśród Tatarów niema żadnych gki, że gotów j'st do rokowań wstępnych, Zaznaczyć naeleży, że 
ń i istnieją dotychczas wymiana z:p:trywań pomiędzy Warszawą a Kownem 

EE uj de wiodaliaego i Ša sę Kikakrotaie za pośredn ctwem poselstwa francuskie- 
o w Kownie. Równeż dalsze rozmowy, zwłaszcza oOkreś.enie 

Papae 1 Ta ża RT złejsta rokowań odbędą się za pośrednictwem tego samego po- 
ant do połączenia się w 

: 
twa. 

jakiemikolwiek ugrupswaniami. W kołach dyplomatycznych krążyła dziś pogłoska jakoby Li 
Natomiast głosować oni będą 7a twa zamiest Rygl wysuwała Moskwę jako miejsce przyszłych 

tą listą, która najwyrsźniej będzie rokowań. 
stać na gruncie państwowości pole 

skiej i twardej władzy państwowej. 

REBEEESHE 2 

Zmiana konstytucji litewskiej drogą dekretu? 
rzełomowej chwi* BERLIN, II! PAT. Do „Berliner Tageblatu* donoszą 'z Mos. 

li Es ia kwy na podstawie informacyj ze źródła podobno dobrze pala 

Tanie rządu Marszałka Piłsudskiego formowanego, że rząd litewsxi zamierza w e EE 

fest jednocześnie utrwaleniem pań. przeprowadzić w drodze dekretu zmianę konstytucji zmianę 

stwewošci polskiej i wzmocnieniem ordynacji wyborczej. 

władzy państwowej. Likwidowanie kolei Libawa Romny, 
Stąd lista współpracy z rządem s5 kilom, toru pod Koszedarami zniszczone przez władze 

Marszałka Piłsudskiego znajdzie cał- litewskie. 
kowite poparcie całego społeczeństwa RYGA, 111 PAT. Dziennik , Latwis* wyraża zaniepokojenie 

tatarskiego. : lazły się i w związku z nadeszłemi z Litwy wiadomościami, jakoby - wła- 

RE y mas Tatarzy Gel dze litewskie zamierzały w pobliżu Koszedar zerwać na przen 

szczęśliwi z możliwości zabrania gło- strzeni 25 km. szyny koljiwc na. 08 k kas A p 2 
Jskim aby zama- nieść je na inny odcinek kolejowy. Dalkaui, praJė0Cz9NW: dia su w parlamencie = d swoimi gA SIĘ W tej sprawie interwencji łotewskiego ministerstwa spraw 

nifestować nie ty m = : s B= zagranicznych. wobec tego, że interesy gospodarcze portu libaw- 

skiej, ( wogóle Świstem Islamu, ale 1 "Uchu na Tlnji Libawa Komy 

Ea: e ad owad RÓWEÓŚ więzionego ka Sokołowskiego do 
©1S polski. 

Aęroplanem z wysp Sołowieckich, Byliby oni również szczęśliwi 
przyjmując współudział w twórczej MOSKWA III PAT. Wysłany na wyspy Sołowieckie ks. 

płacy państwowej, aby przyczynić tię Sokołowski przewieziony został przez władze sowieckie hydros 
do urzeczywistnienia mocarstwowych planem wobec. braku komunikacji iądowej i odstawiony do Miń: 

ska, skąd wraz z księdzem Cimaszkiewiczem przybędzie do Pol- dąteń narodu polskiego! 

Olgierd Kryćzyński. ski na podstawie polsko sowieckiego układu w sprawie wymia. 
ny więźniów. 

Echa mowy min, Zaleskiego. „Izwiestja” © mowie min. Zaleskiego, 
Kwestję arbitrażu pomijają milczeniem. 

Ń 11 I. PAT. Tutejsz. й : : 
за 3?:135:?‹5'„‘ :::п!и:‹:ишіпі ::;:. MOSKWA, 11—1, PAT. Organ rządowy clźwiestja» nazywa expose 

raj krótkich wyciągów biura Wolffa z ministra Zaleskiego przemówieniem  wigilijnem i zaznacza, że eptymizm 

mowy ministra Zaleskiego Ogłasza Bolskiego ministra w sprawie stosunków polsko-litewzkich jest nieuzasad- 

dzisiaj za PAT bardzo obszerne stre- niony wobeć niejednoktotnych oświadczeń piemjera Woldemarasa w kwe- 
szezenia przemówienia na naczelnych stji wileńskiej już po postanowieniach narad geńewskich. Względnie dobre 

miejscach. „Danziger Ztg.* wita ze stosunki polsko-niemieckie są, zdaniem «lzwiestija zasługą raczej finan- 

azczegpólnem zadowoleniemi zapowiećź Sistów amerykańskich, dążących do zachewania rynku golskiego dla Nie- 

mialstra Zaleskiego, że w przyszłości miec. Co do traktatu o nieagresji z ZSRR rząd sowiecki nie może zgodzić 

Rada Ligi Narodów nie będzie się ®® 0% to, ażeby zawarcie traktatu miała być uzależnione od uprzedniego 

zibewne zajmowala tak często spra- ZaWatcia podobnych traktatów z psństwami bałtyckigmi, = 
Wami Gdańska, jak to sią działo do- Jest rzeczą znamienną, że powyższy oficjalny komentarz sowiecki po- 

chczas . ma > sprawę klauzuli arbitrażowej, nad kiórą rozwodził się min. 
я aleski. 

Venizelos jedzie do Paryża. Sprawa podwyżek płac dla urzędników 

ATENY, 11 l. PAT. Były premier WARSZAWA, 111. (żel, wł, Słowa). % kałach zbliżonych do rządu 
£recki Venizelos udaje Się 15 b: W. utrzymuje się wiadomość, że najbliższe posiedzenie Rady Ministrów przy- 
do Paryża i Londynu. W kołach po: niesie rozwiązanie kwestji podwyżek płac dla urzędników państwowych, 
litycznych sądzą, że Venizelosowi pe- Ma ona być uregulowana w formie prowizorycznych dadatków narazie na 
Tęczono specjalną misję polilyczną. kilka miesięcy.   

OWO 
: W gprzedaży deialłaznej cena pojedyńczego nr 20 grotzy. 

©zpiaiR pocsową ziesćacze ry sałiem. 
° Bedaksis rctopisów uiezemeświou: ch mię zwraza. 
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Pokojowe 
Lloyd-Gzorge—tak, Dawid Lleyd 

George, który w obecnem zaciszu 

swojem domowem nie przestaje inte. 
resawać się, nawet wcale żywo, poli” 
tyką, zapewnia w artykule wydrukó: 
wafiym w „Neue Freie Presse" z dn. 
7.go bi m. że w ciągu roku 1928 go 
wojua:. mie wybuchnie jeszcze w 
Esropie. Możemy śmiało wierzyć eks- 
piemjerowi angielskiemu ma slowo. 

Państwa Europy, nawet te, które 
utarło się nazywać moćarstwatni, je- 
szcze zbyt są osłabione i rozprzęžo- 
ne po wojnie, aby na samą myśl o 

niej nie miały otrząsać się, jakby na 

wspomnienie jakiejś np. arcy-niemiłej 

kąpieli. I mie łatwo przewidzieć jak 
długo trwać będzie ten wstręt (przy- 
musowy) do wojny. 

Natomiast jasnem jest jak słońce, 

że powszechne zbrojenia się powojene 
ne nie ustępują przedwojennym, Jakie 

“są tego powody? Rozmaite. Przede- 
wszystkiem przeświadczenie wszyst- 
kich, wszech wobec krajów i ludów 
i ksždego z nich w szczególności, że 
30 nowej wojny powszechnej w Eu- 
ropie—przyjść musi. Pierwej lub póź- 
niej. To nic, że czteroletnia z okła- 
dem wojna, zakończona _ traktatem 
Wersalskim kosztowała 200 miljar- 
dów dolarów, a iz dziesięć miljonów 
najdzielniejszych i najzdrowszych ludzi 
„położyła*. Prawdal. To okropne. 
Ale jak trzeba będzi zacząć „na no- 
we”—to się zacznie. Olo np. Angija. 
Mńsi przecie mieć flotę, co się zowie, 
dlą ochrony swoich morskich dróg 
handlowych, Kto im zagraża? A no,— 
wszyscy. Ktoby nie życzył sobie po: 
siadać na ebu półkulach źżakie mor- 
skie drogi handlewe, jak Wielka Bry- 
tanja? Ameryka nie da siebie przecie 
wyprzedzić Augljl pod względem li- 
czebności i siły floty. Amerykę stać 
na flotę.. potężniejszą niż polączone 
flety mocarstw europejskich plus 
Japonii. Niemcy pobite, als dziecko 
widzi jak porastają z dnia na dzień 
w pierze i w siłę, Francja musi mieć 
się ua baczności—j zbroić się, Adria- 

tycka polityka Włoch jakże by mogła 
nie mieć za tło: gęstego lasu bagae- 
tów? I tak dalej, tak dalej. Powodów 
iracyj, potrzeby i konieczności do 
zbrojenia się nie brakaie żadnemu 
państwu i państewku w Europie. 

Europa to nis Ameryka—poucza 
tenże wspomniany  Lloyd-George— 
gdzie rasy i narody żyją w naj- 
przykładniejszej ze sobą zgodzie, 
czyli zżyły się z sobą. Tam pracują 
spełem w najprzykładniejszej zgodzie: 
anglo-sasi i Niemcy, Francuzi, Włosi, 
różne plemiona i narody słowisńskie .. 
Hsndel prowadzą ze sobą... Wspólnie 
dorabiają się kolozalnych nieraz for- 
tun... Społem prowadzą niebywała 
przedsiębiorstwa... « Bywa aż nadto 
częste, że do jednego stronnictwa 
politycznego należą ludzie różnej na- 
rodowośc. W Europie inaczej. W 
Europie sedzi każdy naród w sko. 
rupia własnej — państwewości. Sie. 
dzi zasklegiony we własnymi domu 
narodowym. W. Europie 'naród dla 
narodu nie jest sąsiadem lecz... 
obcym, cudzym narodem, Dobrze 
jeszcze jeśli nie. „odwiecznym wro: 
giem“. 1 jeślibyż jeszcze każdy ten 
„domek ciasny lecz własny” mieścił 
w sebie dany naród caluteńki, jak to 

mówią, ,bzz' reszty”! Okazało się to 

rzeczą niemożliwą. Niema jednej w 
Europie granicy, państwowej nieska” 

zitelmie, deskonale, idealnie—etno- 
graficznej, Gdzie nie spójrzeć: od- 
pryski narodowe po tej i po tamtej 
stronie granicy „ciążą”* ku „tnacierzy% 
lub, co gorsza, wyrywają się do niej 

wytwarzając niesłychanie niebzzpiecz- 
ny dla pokoju ferment. Wilsonow: 
skie „prawe do _ samookreślenia”, 
niezmiernie w tecrji słuszne i spra- 

wiedliwe, nie dało się „przeprowa: 
dzić” w praktyce tak, <by—wszyscy 
byli zadowoleni i szczęśliwi. „Petrwa 
to jeszcze całe pokolenia — wyraża 
się eks-premier. angislski — zanim 
Europa przetrawi czternaście punktów 

Wilsonowskich, zanim one wejdą w 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimeir 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe a Z 

ODDZEIALY: 

      

niepokoje. 
jej krew i ciało". A choćby—dodaj- 
my — upłynęły nawet setki lat? Czy 
to Chrześcijaństwo z idealnemi swe- 
mi zasadami nie istnieje już w Eurg- 

gie od tylu, tylu lat... a jednak? Czy 

nastroje i uczucia, zamierzenia i eela 

panujące dziś wśród narodów Europy 
mają cośkolwiek wspólnege z czy- 

stem, istotnem, uczciwem Chrzešc 
jaństwem? 

Wróćmy z tych metafizycznych 

regjonów na$ziemię. Mówil' śmy o fer- 
mencie etaograficznym utrzymującym 

Europę w stanie nerwowości i (choć 

utsjonej) obawie nowej kontlagracji 

na tle wojującego „patrjotyzmu“ i na- 
rodowych  „interesów*. Jest jeszcze 

dany ferment taki, mianowicie sprawa 

lub kwestja t. zw. mniejszości naro- 

dowych. Msją one, jak wiadomo, 
specjaine swoje klauzule w  trakta- 

tach pokojewych, bądź  pozawie- 
ranych między państwami, bądź 
narzucenych mniejszym państwom 
przez koalicję inocarstw zwycięskich, 
Tak lub owak — niema zgoła jednej 
t. zw. mniejszości narodowej w Eu- 
ropie, któraby nie... piszczala, nie 

skarżyła się, nie wołała ma cały świat, 

że jest, „liciskana”*. Wszystkie zaś 
ons odwołują się do Ligi Narodów, 

wprest żądają interwencji, pod jej u- 
ciekają się opieką i obrenę. Co ma 
robić Liga Narodów?  Wysłuchuje 
obie strony, persweduje, wymyśla 

dia nich majmisterniejsze modus vi- 
vendi ale... czy Liga (Narodów ma 
siłę po temu aby tupnąć nogą «ре!- 
noletniemu» państwu temu lub owe- 
mu to lub owo nakazać? Liga Naro- 
dów meże tylko ułożyć i poddać i 

zaproponować taki lub owaki—kom- 

promis. Może zapobiedz doreźnemu 
wybuchowi takiego cekscesu, od któ. 
rego by się, istrzeż Boże, mogłs wy- 
niknąć.. coś taklego, jak w 1914-tym 
od jednego głupiega strzału rewol- 
werowego gdzieś w Bośnii. Nie moż- 
na powiedzieć aby się Europa niczc- 
go nie mauczyłal Na zimne już teraz 

dmucha; czy raczej dmucha nawet 

gdy się nic., jeszcze nie palil Mieliś- 

my świeże przykład przed oczami jak 
okrutnis przelękła się Europa, ba, 
Liga Narodów, gdy konflikt polsko: 
litewski zaczął gęcznieć, pęczuieć, pę- 
cznieć,. Jak zaraz pojechali do Ge- 
newy całą kupą ministrowie spraw 

zagranicznych i — na niewidziane tę: 

czyć mużna, że marszałek Piłsudski 
wiedział doskonale jaką moc posiada 

same tylko zagrożenie ;że... wraca de 
Warszawy! No, i konflikt polsko-li- 

tewski pośsieszono, dosłownie: po: 

špieszono zażegnać. Lecz=na nic ia- 
nego Liga Narodów nie zdobyła się. 
I tak zawsze dzieje. się w Genewie. 
Tam się jeno łagodzi, usuwa, leczy 

symptomaty—nie samą chorobę. Liga 

Narodów nie ma odwagi lub mocy 
dostatecznej po temu aby sięgnąć o 

wieje głębiej: aż do przyczyn powo» 
dujących wśród narodów Europy 

waśnie i zatargi dochodzące aż do 

nienawiści. Pokój w Europie trwa — 
cd wypadku do wypadku, Od jed- 

nego zażegnania gdzieś konfliktu do 
szczęśliwego zażegnania go gdzie ia- 
dziej, q dlatego _przezornemu /zbroje- 
miu się keńca niema' Jacz. 

Jedyna droga dla Niemiec. - 
BERL!N, 11,1. PAT. Prezydent 

Reichstagu Loebe wyglas'! wczoraj 
па zgromadzeniu organizacji repubii- 
kańskiej Reichsbanner w Królewcu 
mowę. Podkreślił w niej, że żadne 
państwo w Europie, a tem mniej 
Niemcy nie mogą prowadzić polityki 
gospodarczej, nie licząc się z pań: 
stwami ościenuemi. Od czasu, kiedy 
staliśmy się państwem przemysiowem 
—mówił Loebe—nie możemy wyży- 
wić z własnych zapasów całej naszej 
ludności i zdani jesteśmy na import 
z zagranicy, o ile nie chcemy dopuś-. 
cić do tego, ażeby obywatsia nasi 
stali się efiarami głądu, Z sąsiadami 
naszymi musimy żyć w spokoju i za- 
pomnieć musimy o tem, ca mas 
dawniej dzieliło. Apel do przemūcy 2 
naszej strony  doprowadziłby do 
powszechnej katastrofy. Istnieje dla 
nas jedyna droga, a drogą tą jest 
szukanie porczumienia. 

BIEŚWIBŻ — cui. Ratunssowz 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wiłeżska 23 

POSTAWY — Rynek 
STOŁPCEB — ul- Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Ryssk £ 
ŚWIR — ш 3-go Maja B 
WILEJKA POWIATOW3-—-ul Micuiewiena 24 

jednoszgaftowy na stronie 2-ej i S-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
u-ch świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 

proc. drożej. Za-dostar czenie numeru dowodowego 203 y 

Ža i przeciw. 
Oryg'nalns p'z:s:kody na po'u 

kooperacji w Bolszewi:. 

Prasa zada na aa ce 
ciągie powtarzających się wypadków gru- 
bejaaklego zechowanią się funkcj snarjuszów 
sowieckich w stosunku do konsumentów w 
kooperątywach i innych bandiomych organi- 
zacjąch sowieckich. „Wypadki te — pisze 
„Prawda” — podrywają w oczach ludności 
autorytet kooperacji i handlu państwowego. 
Przy tego rodzaju stosunku funtcjonarjuszy 
sowieckich w dziedzinie kooperacji czyż mo- 
że rozwój jej odbywać się normalnie — ra- 
czej odwrotnie zachowanie się grubijańskie 
pcha konsumenta w objęcia handlu prywat- 
tego, gdzie towar lepszy i obsłaga sympa- 
tyczniejsza, gdzie artykuły handlu dostoso- 
wane są do sezonu”. 

Daiej „Prawda" podkreśla, że już XV 
zjazd zwrócił na ten smutny objaw uwagę 
stwierdziając w jednej z rezolucyj że: 

— „Ujawnienie braku należnej uwagi w 
stosunku do robotnika lub chłopa ze strony 
funkcjonarjusza sowieckiej | administracji, 
handlu lub kooperatywy będzie rozpatrywa- 
ne jako sabotaż i przestępstwo przeciwko 
władzy sowieckiej”, 

Tyic prasa sowiecka, Widocznie krucho 
jest z „budownictwem socjalistycznem" i u- 
Padwa handiu państwowego skoro 

k drobne szczegóły jak kwestja obsługi 
jsst zdaniem bolszewików przyczyną niepo: 
wodzeń i wzrostu handju prywatnego: So- 
wieccy funkcjonarjusze kiórych opozycja na- 
zwała „aparatczykami* odegrywają w da- 
nym wypadku rolę kozłów oflarnych. Zawsze 
przecież musi być winowajca i tem | epszy 
jest winowajca, który anl słowa nie może 
pisnąć na swe usprawiediiwienie: 

Prezydent Rzeczypospolitej 
zwiedza .przedszkole, 

WARSZAWA. 11 |. (żel wł, Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej zwiedził 
dziś przed południem w towarzystwie 
referenta spraw społecznych i praso- 
wych p. Skwarczyńskiego przedszkole 
Gla dzieci tramwajarzy „warszawskich* 

Zmiana prawa prasowego, 

WARSZAWA, 11 I. PAT, Dzien- 
nik Ustaw Rzeczypesnolitej Polskiej 
z dnia 31 grudnia 1927 Nr. 118 poz. 
1010 zamieścił rozporządzenie Preży. 
denta Rzeczypospelitej z dn. 28 grude 
nia 1928 roku, zmieniające prawo pra- 
sowe. W myśl zmienionych  przepi- 
sów redaktor odpowiedzialny winien 
być wymieaiony po imieniu i nazwi- 
sku na każdym numerze czasopisma. 
Redaktorowie czasopism zgłaszonych 
przed wejściem w życie newego pra- 
wa prasowego, te znaczy przed dniem 
8 czerwca 1027 roku winni wraz z 
wydawcami złożyć w Komisarjacie 
Rządu oświadczenia © przyjęciu na 
sg obowiązków redaktora odpowie- 
dzialnego (art. 21, 22, 23 ust. 213 
prawa prasowego). 

Oświadczenie te pod rygorem od- 
powiedzialaości (art. 65, 66, 67 pra- 
wa prasowego) należy składać w ter- 
minie dni 14 od dnia wejścia w życie 
noweli, t, . do dnia 18 stycznia r. b. 
Wpływy z danin pablicznych 

WARSZAWA, 11.1. PAT. Wpływ 
z danin. publicznych i monopoli za 
czas od 1 kwietnia do 31 grudnia 
1927 t.j. za dziewięć pierwszych 
miesięcy bież. roku budżetowege wy- 
nosił 1634000000 złotych t. į. o 
262 miljon. zł. więcej niż za tenże 
okres poprzedniego roku budżetowe- 
go. W tem wpływy z danin publicze 
mych wynoszą 1 068000000 złatych 
wobec 814 miljonów złetych, wpływ 
z monopolów  567.000.000 złotych 
wobec 459 miljonów złotych za ten- 
ża okres ubieg. roku budżetowego. 
Daniny publiczne dały przeto za 
pierwsze dziewięć miesięcy bież. roku 
budżetowego o 254.000000 Szłotych 
więcej, monopole zaś o 108,000000 
zł. więcej niż za tenże okres ubieg- 
łego roku budżetowego. 

Ku czci Ś.p. Antoniego Osus 
chowskiego, 

WARSZAWA, 11.1 PAT. Towa- 
rzystwę im. Adama Mickiewicza wo- 
bec śmierci swego prezesa i założy- 
ciela ś-p. Antoniego Osuchswskiego 

: zwołało dziś w lokalu swoim zebra- 
nie celem utworzenia komitetu oby- 
watelskiego dia złożenia hołdu pro- 
chom jednego z największych I naj: 
zasłużeńszych obywateli i budowni- 
czych welnej Polski, Zebraniu prze- 
wodniczył b. prezydent Rzeczyposgo* 
litej S. Wojeiechowski. 

Na zebranie przybyli przedstawi- 
ciels Minisierstwa W.R. i0.P., MS.Z, 
przedstawiciele zarządu miasta, kapi- 
tuły Orła Białego, Uniwersytetu imie- 
niem wyższych uczelni, Macierzy 
Szkolnej, towarzystw naukewych, ka- 
sy Mianowskiego, ZOKZ., Syndykatu 
Dziennikarzy Warszawskich, centrali 
Akad. Bratniej Pomocy i t d. Prze- 
dewszystkiem uchwalone odwołać się 
de społeczeństwa o jak majl czniejszy 
udział w pogrzebie ś.p. Osuchowskie- 
go, a następnie postanowiono wE£Z- 
wać społeczeństwo do składek i ofiar 
na instytucje oświatowe. Pogrzeb са 
będzie się w piątek 13 b. m.



Na szachownicy wyborczej. 
Program R, N. O. 

R. N. O. (Rosyjskie Zjednoczenie 
Ludowe) rozwijające Gd szeregu ty- 
godni intensywną agitację przedwy« 
borczą, wydało broszurkę zawierają 
cą program polityczno-społeczny R. 
М. ©. Bliższe zaznajomienie się z 
teeścią broszurki jest rzeczą nader 
pożyteczną i pouczałącą, albowiem 
pozweli doskanale zerjentować się 
jakie idee przyświecają rosyjskiej or- 
ganizacji mniejszośćiowej. Na pierw- 
szy plan R N. O. wysuwa sprawę 
ziemi. „Ziemla trudowomu narodu*— 
czytamy w breszurze—te złote i od- 
powiedzialne słowa Rady Najwyższej 
R. N. O. wypowiedziane ua zjezdzie 
lwowskim wr. 1926, pawinuy być ka- 
mieniem węgielaym przyszłej pracy 
maszych przedstawicieli w Sejmie i 
S:nacie“'. 

W konkluzji dłuższych rozważań 
w tym duchu R. N. О. domaga się 
a) nadzielenia ziemią chłopów, b) za* 
przestania kolonizacji ziem rosyjskich 
dła elementów napływających, c) re- 
forma rolna nie może być narzędziem 
walki politycznej przeciwko ludneści 
rosyjskiej, d) komasacji, e) długeter- 
minowego kiedytu dia chłopów, f) 
zmniejszenia podatków i g) rozwoju 
śród chłopów oświaty rolniczej. 

W dziedzinie religijnej żądania 
sireszczają się jak następuje a) od: 
dzielenie Cerkwi od Państwa z po” 
zostawieniem prawa decydującego 
głosu ludności rosyjskiej w sprawach 
swejego wyznania i materjalnych 
sprawach cerkwi (prawosławnej, staro- 
obrzędowców i unitów), b) miedo 
puszczenia przekształcenia Cerkwi w 
narzędzie walki politycznej Oraz za- 
przestanie zamykania i odbierania 
cerkwi prawosławnych Jak również 
i ziem oraz mienia stanowiącego 

własność Cerkwi, oraz zwrot już za- 
branych, c) całkowitego nia miesza- 
nia się władzy swieckiej do spraw 
wewnętrznych Cerkwi oraz anulowa- 
nia obzscnie obowiązujących tymcza- 
sowych przepisów, d) nietykalnešci 
cerkiewno słowiańskiego języka litur- 
gicznego. 

W dziedzinie oświatowej R. N.O. 
wysuwa następujące postulaty: uru- 
chomienie na koszt państwa niższych 
i średnich szkół z rosyjskim języ- 
kiem wykładowym tam gdzie tega 
zażąda ladność, przyznania praw dla 
szkół rosyjskich, otwarcia katedr 
języka rosyjskiego na uniwersyteciz 
wileńskim i lwowskim. 
+ Ponadte R. N. O. domaga się a) 
przyznania Rosjanom przebywającym 
w Polsce praw obywateistwa polskie: 
go w myśl odnośnych postanowień 
Traktatu Wersalskiego b) udzielenia 
prawa używania języka rosyjskiego w 
słowie i pismie w urzędach admiai- 
stracyjaych i sądach narówni z iune- 
mi mniejszościami, c) udzielenia po- 
mocy rosyjskim organizacjom ges80- 
darczym, d) anulowania oficjalnych i 
nłeoficjalnych ograniczeń w dziedzi- 
nie przyjmowania do służby państwo- 
wej osób aarodowości resy|skiej. 

Przytoczone wyżej postulaty nie 
stanowią całeści programu R. N O, 
są to jedynie że tak się wyrazimy 
postulaty zasadnicze. Trzeba przyz- 
nać, że skromność nie była zaletą lue 
dzi którzy program ten ukladali. Kto- 
by uie znał istetaych stosunkow Ii:z 
bowych wziąwszy do ręki program 
R.eNi O. musiałby pomyśleć že 
mniejszość rosyjska w Polsce stano- 
wi conajmniej 30 proc. całej ludnoś- 
ci. Tymczasem jednak jest inaczej... 

Ferment przedwyborczy wśród Litwinów. 
Wspólny dotąd front ugrusowań 

litewskich poczyna się ostatnio chwiać. 
Ferment powstał na tle niezadewole- 
nia pewnej grupy osób utrzymują- 
cych, że ma :liście bloku mniejszości 
w Wiłnie Litwini powinai uzyskać 

bezspornie pierwsze miejsce, Nieza- 
Isżnie od tego wśród pewnej grupy 
Litwinów ujawniła się tendencja od- 
dania głosów na Krajowe stronni- 
ctwo łudowe. 

“ Eserzy biatoruscy nie wystawią swojej listy. 
Eserzy białoruscy postanowili listy 

własnej wyborczej nie wystawiać i 
członkom swoim dać woelaą rękę przy 

wyborach do nowego Sejnu i Se 
natu. (Ł) 

Projektowany blok organizacyj spółdzielczo-rolniczych. 
W dniu 10 b, m. odbył się zjazd wyborczy wszystkich _ organizacyj 

Zw rolmków z. wschodnich. W gre: spółdzielczo-rolniczych z. Wschsdnich 
zydjum zasiedli p.p: Jasiński z Orzy- Zjazd nosił charakter zebrania: or- 
szek, Podskatbi i Górski z Mejsza- ganizacyjasgo wobec czego postano- 
goły oraz Bulier z Koniawy. Uchwa wieno zwołać ua początek lutega 
lono połączenie w jeden wsgólay blok drugie zebranie. 

Secesja Stronnictwa Chłopskiego — «Związek Chłopski» 
KRAKOW, 111 PAT. Oułam współgracy z rządem Marszałka Pił- 

Stronnictwa Chłopskiego na terenie sudskieg:». Na czele listy sejmowej 
Małopolski utworzył osobną grupę umieszczono nazwisko inż, Hipolita 
pod nazwą: Związek Chłopski, która Śliwińskiego ze Lwowa, na czele lis- 
idzie do wyborów ©sobne, wnosząc ty senackiej nazwisko dr. Szymona 
równocześnie listę państwową. Lista Bernadzikowskiego. 
nosi nazwę:  <Związek  Chłspski 

Rozłam wśród socjalistów niemieckich. 
BERLIN, 11—1. PAT. „Vorwaerts“ mie przyłączą, a przystąpią rączej do 

donosząc o utworzeniu się bloku wy- bloku mniejszości narodowych, wy- 
borczego socjalistów polskich I nie- raża ubolewanie z powodu braku 
mieckich i o tem, że socjalści nie- jedaeści wśród socjalistów niemieć- 
mieccy na Pomorzu i w Poznańskiem kich w Polsce. 
prawdopodobnie do tego bloku się 

Statystyka zobarwienia politycznego kobiet i 
mężczyzn 

WARSZAWA, 11.1. (el. wł. Słowa); W niektórych kołach politycz- 
nych wysunięto wniosek o zmianę ordydacji wybsrczej w tym kieruoku, 
aby w lokalach wyborczych były osobne urny dla kobiet osobne dla męż- 
czyzn. Pozwoli te przeprowadzić próbną statystykę jakie jest zabarwienie 
polityczne kobiet i jakie mężczyzn. 

A] 
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Deportacja opozycji kómunistycznej 
MOSKWA, 11—1. Pat. W sprawe drakońske gó postępowania 

rządu sowieckiego wobec przywódców озогхус), Unted Press 
podaje następujące wiadomości. O»rócz Trockieso d:oortowanych 
zostan'e nie 29 lecz 51 przeciwników Staina Między nimi jed- 
nak nie znajduj: się ani Kamlen ew, ani Znowjew. Deportowani 
zostaną odstawieni na przecąg trzech lat do m -ejscowośc. prze- 
ważne oddalonych o klk+set kilometrów od weikch miast i 
otrzymywać będą od rządu 9 rubli miesięczae. Część deporto- 
wanych znajduje sę już w drodze. 

Trocki miał udać się z polecenia rządu sowieckiego do gu: 
bernji Astrachańsk ej oświadczył on j-dn:k, że uważa swą obec 
ność w Moskwie za nieodzowną, przyczem zaznacz'ł, że tlko 
gwałtem uda się odstaw:ć g» do Archang elska. Były posel so- 
wieck!: w Par;żu Rakowski z'słany bęize do Sysolska nad mo- 
rzem Bi. łem, a przywódca opozycji Smilgu, który od szesciu mie- 
sięcy przebyna w Chabaro»sku musi tam nada! pozostać. S fro- 
now w,.słany zostane nad je'ioro O2ega, Serebriakow ko Semi- 
pałat iska w Turklestinie. Rediktorai «Prawdy» Sosnowskiego de- 
portowano do pewnej vgi syber,jsk ej. 

Echa zarządzeń represyjnych 
BERLIN, 11 I. PAT: Wiadomość o zesłaniu 40 przywódców opozycji komun 'stycz- 

nej wywołała na łamach prasy niemieckiej wielkie wrażenie. Buro Wolffa otrzymało 
na zapytanie skierowane do Moskwy wiadomość, że wedłag informacyj moskiewskich 
kół wiarogodnych nic tam nie wiadomo nigdzie o tem, jakoby rząd sowiecki decydo- 
wał się na wysłanie przywódców opozycji. у 

„Deutsche Aligemeine Ztg.* z powołaniem się na miarodajne koła sowieckie po' 
daje informację, według której rząd sowiecki stoi na stanowistu, że obecnie niema po- 
wodu do stosowania środków represyjnych wobea całej opozycji. Ci członkowie opo- 
zycji, k'órzy publicznie odwcłali swe błędy mogą w dalszym ciągu pozostsć w. Moskwie. 
Zarządzenia represyjae zastosowane być msją, jak donosi przytoczony dziennik, jedynie 
do tych członków opozycji, których rząd sowiechi uważa za element niebezpieczny, któ- 
rego pragnie się pozbyć z Moskwy. 

Rugi Polaków w magistracie kowieńskim, 
Z Kowna donoszą: W pierwszej połowie grudnia r. ub odbyły się 

tgzaminia z języka litewskiego, wyznaczone przez Dspartament Samorządo- 
wy dla pracowników kowieńsciego Zarządu Miejskiego. Wyniki egzami- 
nów zostały ogłoszone dopiero w tych dniach, t. j. pe upłynęciu trzech 
tygodni. Zwolaiouo od ebowiązku składania egzaminu jedynie tczech człene 
ków Zarządu Miejskiego. sekretarza Zarządu, naczelników poszczegó nych 
wydziałów Oraz osoby, posiadające ekreślony cenzus z języka litewskiego. 
Ogółem składało egzamina ok. 230 pracowników, w tej liczbie 153 fuak- 
cjonarjuszów straży ogniowej i niższych pracowaków, których poddano 
ułatwionym tgzamiaom. 25 pracowaików nie złożyło wcale i z dn. 1 lu- 
tego, na zlecenie Dzp tu Samorządowege, mają oni być usunięci z posad. 
Część pozostałych pracowaikó « (ok. 80-ciu) otrzymała możaość ponowne- 
go składania egzaminu w maju. 

Wśród usuwanych 25-ciu osób znajduje się między in. znany adwo- 
kat kowieński Cimkowski, członek Rady Adwokatów Przys,, który już ed 
8 lat jest juryskensultem samorządu. Należy zaznaczyć między in., iż we- 
aług prawa osoba, niepesiadająca języka lit, nie może być adwekatem 
a: Tembardziej nmiezrozumiałem jest usunięcie adw. Cimkowe 
skiego. 

Pozatem na liście podlegających usunięciu znajdułe się naczelnik 
miejskiej straży ogniowej p. Maksimow, który liczy już 6 lat służby i po- 
łożył niemało pracy nad zorganizowaniem poszczególnych gałęzi gospo- 
darki miejskiej. 

Na liście proskrypcyjnej znajdują się pezatem naczelnik wydziału 
finansowego p. Skucki, p. Bargerowa, dr. Chmielewski, p. Służyński i in. 

Pod wzęlędem narodoweściowym są to, z wyjątkiem 5—6 Litwinów, 
przeważnie Żydzi i Polacy. Z 16 pracujących w Magistracie Żydów usu- 
nięto 10 Pismo żydowskie «ldische Stimme» w związku z tem zamieszcza 
artykuł p. t« «Odżydzanie», w którym piętnuje rugi żydowskiego elementu 
z instytucji samorządowej. ; : 

Walki graniczne na Balkanach. 
BIAŁOGRÓD. 11 I. PAT. Na granicy grecko bułgarskiej doszło wczoraj 

do walki pomiędzy oddziałem strzelców greckich a bandą bułgarskich komi- 
tadży, pozostających pod dowództwem Stojanowa. Po trzygodzinnej walce ban- 
da komitadży została rozproszona: -« Przywódcę Stojanowa i czterech członków 
bandy zabito. Trzech innych członków bandy rannych pojmano w niewolę. 

Nadużycia przy świadczeniach odszkodo- 
wawczych. 

BERLIN, 11 I. PAT. Cała prasa tutejsza podaje obszerne depecze z Paryża 
© nadużyciach przy rzeczowych świadczeniach odszkodowawczych, Jak stwierdza 
„Berliner Boersen Kurrier" nadażycia te dotyczą przeważnie tranzakcji w spra: 
wie dostaw bydła. zbóż siewnych i drozdży, „Berliner Tageblatt“ i szereg in- 
nych dziennisów berlińskich zaznacza pozatem, że rząd niemiecki zaraz po 
stwierdzeniu wykroczeń wystąpił bsrdzo energicznie przeciw winnym nadużyć 
firmom niemieckim, które brały udsiał w tych nadużyciach. Firmy te zostały 
natychmiast wykluczone od dalszego udziału w rzeczowych świadczeniach od. 
sikodowawczych, 

BARERCERZĄ 

Sledztwo „w sprawie pobicia Adolfa Nowa- 
czyliskiego, 

WARSZAWA, 11,1 (iel. wł. Słowa). Prokurator prowadzący śledztwo 
w sprawie poblcia Adsifa Nowaczyńskiego przeprowadził dziś konferencję 
z kilkunastu osobami, których nazwiska trzymane są w tajemnicy. Konfron- 
tacja nie dała żadnych rezultatów. 

Aresztowani Hromsdowcy przywlez ie 
do Wilna. 

W dniu wczorajszym przybył do Wilna z Wronek transport areszto- 
wanych w sprawie hromady białoruskiej, składający się z sześciu osób, 
posłów: Taraszkiewicza Bronisława, Rak-Michajłowskiego Szymona, Woło- 
szyna Pawła, Miotły Piotra oraz Bursewicza Maksyma i Ok'ńczyca Fa. 

bjana. Więźniewie przewiezieni zostali do Wilna specjalnym wagonem 
pod silaą eskortą dowodzoną przez oficera policji, a z dworca kolejowego 
do więzienia samechodem eskortowanym przez policję konną. 

O niebszpiecziych kombinacjach 
p. Vold:maras:. 

„Journal de Oenev:“ we wstęp- 
nym artykule szczegółowo omawia 
bezaedstawnošė pretensyj litewskich 
do Wilna, zbijając w ostrych i kate= 
gorycznych słowach tezę Woidema- 
rasa, jakoby esłatni ustęp rezolucji 
Rady Ligi Narodów w Sprawie pol- 
sko-litewskiej miał oznaczać nmarusze- 
nie lub uchylenie decyzji Konferencji 
Ambasadorów przyznającej Wilno 
Polsce. 

„Journal de Gzntva* w dałszym 
ciągu sodkreśla absolutae odosobnie« 
nie Woldemarasa na grudniowej sesji 
Rady Ligi Narodów, oraz opuszcze- 
nig go nawet przez Niemcy i Rosję, 
Dzieanik twierdzi, że minimalny su- 
kces litewski polegał na tem, że do 
tekstu rezolucji Rady Ligi Narodów 
dodano kilka słó w, dotyczących kwestji 
rozbieżnych. Dodatek ten podykta- 
wany był chęcią umożliwienia Wolde 
marasowi gowrotu do Kowna, Słowa 
te uderzyły Woldemarasowi do głowy 
powodując zupełnie fałszywą interpre- 
tację decyzji Rady Ligi. Woldemaras 
wie doskonale, że ani Polska. ani 
Liga Naradėw nie uznały w Gznewie 
niesłusznych pretensyj Litwy do Wil- 
ma, a jeżeli twierdzi co innego, kom- 
promituje się w oczach opinji świata. 

Są rzeczy wzbron one przez ko- 
deks honorowy. Woldem.ras aa- 
rażi sę na to, że przy okazji w 
przyszłym roku [może mie być 
traktowany jako gentelman. Dzi: 
wne jego pretensje mogą uniemożli- 
wić prowadzenie rokowań z Polską, 
która dla przyjemności Litwy nie mo: 
że odgrodzić Wilna od Warszawy 
granicą celaą. W takim razis wejdzie 
w grę procedura pośrednictwa Ligi 
Narodów. Byłoby dziwnem, gdyby 
14 państw, reprezentowanych w Ra- 
dzie Ligi nie zdołało daprowadzić 
Litwy do porządku. Artykuł kończy 
się podkreśleniem, że pozostanie fa: 
ktem, iż kwestja wileńska jest defini- 
tywnie uregulowana. 

„Lidcvė Nawiny“ w Pradze oma- 
wiając kwestję polsko-litewską, docho- 
dzą do wniosku, że po za uściśaie- 
niem ręki w Genewie między Mar- 
szałkiem Piłsudskim a Woldemara- 
sem trudno czegoś więcej oczekiwać 
w rozweju stosunków polsko-litew- 
skich. Wołdemaras w Genewis robił 
wrażenie człowieka umiarkowatego, 
jednakże po powrocie do Kowna 
momentalnie postarał się 6 pokazanie 
właściwego oblicza i o wręcz przeci- 
wny polskiemu punktu widzenia w 
tłumaczeniu decyzyj genewskich, wo: 
bec czego perozumienie polsko-litew- 
skie nie może dojść do skutku na 
podstawie wskazówek Rady Ligi Na- 
rodów. Jak Polska ściśle i zasadni- 
czo zgadza się z oficjalnym poglą- 

dem Rady Ligi Narodów, Litwa stale 
wysuwa rezstrzygniątą przez Radę 
Ambasaderów kwestję wileńską, jako 
otwartą, a zarazem, jako pierwszo” 
rzędną i zasadniczą, sgorną kwestję. 
Przy takich okolicznościach wyklu- 
czone jest, zdaniem „Lidovych No- 
via” mietylko prowadzenie, als wogó* 
ła rozpoczęcie konferencji polsko- 
litewskiej. 

DOKTORZY 

Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz 
lokują p.łożnice i chore z cierpieniami 

koblecemi w Zakładzie Położniczym 
211-3 ul. W. Pohulanka Nr 31. 

  

Hej! ty! na szybkim kon ul 
gdzie pędzisz kozacze? Do 
frmy „Ogniwo* na ul. Ś to 
Jańską 9, zakupić radjosprzet 
po prawdziwie niskich 
213—0 cenach 

  

Polityka w sleepingach 
litewskich 

W jaki śmieszny sposób Litwini 
bronią „swych praw* do Wilna, о- 
pisuje korespendent londyńskiego 
„Times'a*. W korytarzach wagonów 
sypialnych umieszczone są mapki 
kolejowe, ma których uwidocznione 
są ważniejsze linje, łączące większe 
miasta Europy, Między janemi figu- 
ruje na mapce i W lno, jako jeden 
ze znaczniejszych węzłów kolejowych 
Rzeczyposgoliłej Polskiej. Gdy po- 
ciąg kurjerski Berlin — Ryga prze- 
kracza granicę litewsko-pruską, kole- 
jarz litewski obchodzi wszystkie wa- 
gony, odśróbowuje szybę, chroniącą 
mapę od kurzu, poczem zakrywa pa- 
piarem teren pogranicza polsko litew= 
skiego. 

Na zapytanie zdziwionych pasaże- 
rów, co to oznacza, kolejarz oznaj- 
mia, iż Wilno «fałszywie» oznaczone 
jest na terytorjum polskiem, a že 
Litwiai nie zaoszą podob ego <kłam- 
stwa», więc wolą je zakryć. Oczywi = 
ście, przed opuszczeniem granic litew- 
skich mapki kolejowe w wagonach 
sypialnych zostają doprowadzone do 
pierwotnego stanu — i Wilno znów 
jest polskiem miastem. 

Oryginalny dar dla biednej 
ludności. 

H'szpańska rada ministrów, na 
wniosek Primo de Rvery, uchwaliła 
z nadwyżki budżetowej, którą w u- 
biegłym raku osiągnięto, pewną część 
obrócić na oryginalny cel. Mianewicie 
na koszt państwa mają być wykupio- 
ne z lombardów wszystkis przedmio- 
ty użytku domowego, zastawione na 
sumę niższą niż 25 pesetów i zwró- 
cene właścicielom, Ma to być dar dla 
najuboższych klas ludaości. Koszt 
tego podarunku obliczono na dwa 
miljonv pesetów (okoła 3 miljonów 
złotych). 

Kara Śmierci za sprzedaż 
alkoholu. 

Przywódca pewstańców nikara- 
guańskich, general Sandino, utworzył 
samodzielną «republikę» w okręgu 
Nurva R-govia nad granicą Hondu- 
rasu. Jakkolwiek prowadzi on zaciętą 
walkę z  okupacyjnemi oddziałami 
Stanów Zjednoczonych, pod jedaym 
względem w zupełności solidary zuje 
się ze swym potężaym przeciwnikiem. 
Jeśli chodzi o zwalczanie pijaństwa, 
posuwa się on mawet jeszcze dalej, 
gdyż wprowadził ostatnie na podgle- 
głem swej władzy terytorjum karę 
śnierci za handel napojami wysko* 
kewetmi. Majątek zaś osoby, zaįmu- 
jące] się szmuglowaniem alkoholu 
zostaje spalony. 

Prezydjum sejmu gdańskiego. 

GDANSK, 11.1, PAT. Dziś na 
pierwszem posiedzeniu nowoobrany 
sejm gdański wybrał przewodniczącym 
swym socjalnego demokratę Szill 94 
głosami na 109 głosujących. Pierw- 
szym wiceprez*scm Sejmu wybrany 
nacjonalista niemiecki dr. Bohdan 99 
głosami, drugim wiceprezesem cet- 
trewiec Neubauer 89 głesami. 

Woda na Tamizie opada. 
LONDYN, 111 PAT, Woda na 

Tamizie zwola., ale stale opada. Wła- 
dze nie żywią już obaw co do dal- 
szych następstw katastrofy. 

Pojedynek. 

Przed dwoma dniami w jednym z 
lasków przyległych do Białegostoku 
odbył się pojedynek pomiędzy ofice- 
rami 10 p. uł. rtm. Sakowiczem i por. 
Dobrzańskim. W wyniku pojedyaki 
rtm. Sakowiez ranny został w głowę. 

    

| Absoloent Instytutu Peduz<giki Specjalnej, 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego. 

ul. Chocimska 31 m. 1, Od g. 3:e|--5-ej. 
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równi z artykułami t materjałami, do- 
tyczącemi niesprawiedliwego, jak: dziś 
już można z całą pewnsścią twierdzić, 

Monografja o Brzozowskim 
„Stanisław Brzozowski jako kryt k 

dni, uplastycznia tę zatęchłą moralnie 
atmosfsrę naszego życia z niedawnej 
przeszłości. 

będzie tylko korzyść dla horyzontów 
literackich młodych i zaprawiających 
się w nauce polonistów — nie może 

erat olskiej* napisała Stefanja 

Zeki Prace historyczno li: 

tera kie Nr. 28. Kraków 1927 str, 

VIII--154. 

Współczesna krytyka literacka co- 

raz częściej zajmować się zaczyna 

Stanisławem Brz>zowskim. Objaw to 

nader znamienny, jeśli się uwzględni 

zasadnicze kryterium jego krytyki — 
żądanie „życiowości* od dzieł lite- 
rackich. 

Zapewne—tragedja życia Brzozow- 
skiego (a kiedy mówię—!ragedja, pa- 
miętam stale e słowach Brzozowskie- 

go, iż „kto słowa tragedja używa 

poważnie, powinien wiedzieć, że mó. 
wi rzeczy tak wielkiej wagi, jako ży- 

cie, człowiek, śmierć"...) ta tragedja 
życia Brzozowskiego wpłynęła w 

znacznej mierze ma opóźn enie, ze 

znaczną stratą polskiej krytyki „lite- 

rackiej | naukowej, Oceny wyników 

badań i przeżyć duchowych autora 

„Legendy Młodej Polski“, badafi— 
prowadzonych z rzadką Intensywno- 

ścią i rzadką szerokością poła widze- 
nia, jak na stasunki nasze, przeżyć 
głębokich, najgłębszych, jakie znają 
nasze prace literackie, noszące Zia- 

miona indywidualaości ich autorów. 
Prace taukowe, pojawiające się w 

ostatnich czasach o Brzezowskim 22 

oskarżenia Brzozowskiego 0 zbrod- 
119 niepopełnioną—oby te prace nau- 
kowe były oznaką, żeśmy wyszli z 
okresu pisania o Brzozowskim jedy- 
nie z powodu lub na tle - osławione- 
go procesu, a weszli w okres bez- 
namiętnego badania tej twórczości, 
której podobnej statyką i dynamiką 
głębi i szerokości—pomime przeczą- 
cych temu twierdzeniu pozorów—nie 
mieliśmy ma przestrzeni stu przeszło 
lat, jak słusznie to. podkreślał w 
swoim czasie Bronisław Chlebowski. 

Prace badaniu twórczości Brzo- 
zewskiego poświęcone — a ilość ich 
wciąż niech góruje nad tematami, 
dotyczącemi oskarżenia —niech czem- 
prędzej wyrównają krzywdę i niespra- 
wiedliwość, najtragiczniejszą, jaką los 
mógł wyrządzić człowiskowi. Osobi- 
ście każdy artykuł „procesowy* spra* 
wia na mnie przykre wrażenie z 
dwuch względów: 1) wywołujs wra: 
żenie jak gdyby jeszcze nie wszyscy 
byli jednege zdania w tej sprawie, 
zdania, rehabilitującegn Brzozowskie- 
go w pełni; 2) każdy tego rodzaju 
artykuł przypomina mi możliwość 
zabójstwa moralnego człowieka, za- 
bójstwa uchodzącego bezkarnie. Ar- 
tykuł taki wciąż wskazuje, diś już 
niepotrzebnie, na sprawców tej zbro- 

Oi dzisiaj, to znaczy od chwili 
ukazania sią głosów Kliogera, Bobe- 
ra, Ortwina, Irzykowskiego i innych 
w tej głośnej sprawie — a słusznie] 
od momentu dziwnie przeprowadzo- 
nego sądu partyjnego, każde odezwa- 
nie się o Brzezowskim powinno być 
oparte na niewzruszenej podstawie 
jego niewinności, na oddaniu hołdu 
jego bohaterstwu, na uczczeniu wy- 
jątkowej postawy moralnej twórcy 
„Kultucy i życia”. 

Praca p. Stefanj! Zdziechowskiej 
jest znansienna nietylko z tego powo- 
du, że bodaj wychodzi z wymienio- 
nych tu załeżeń milcząco niejako; 
godna podkreślenia jest jej atmosfera 
moralna; ustosunkowanie się de Brzo- 
zowskiego. Ale inny też wzgląd, inna 
tej książki cecha, zewnętrzna rzec 
można dobrze świadczy 0 okoliezno- 
ściach, towarzyszących badaniu twór- 
cześci Brzozowskiego. Oto monogra- 
fja p. Zdziechowskiej jest tezą do- 
ktorską, ukazującą się w  wydawni- 
ctwie, którege wartość jest znana nie 
od dzisiaj, a które zawdzięczać nale- 
ży wynikom pracy w seminarjum 
polenistycznem prof. Chrzanowskie- 
go w Krakowie. Nareszcie Brzozow- 
ski staje sią przedmiotem prac uni- 
wersyteckich semlnarjum! Że z tego 

ulegač najmniejszej wątaliwości. 
Ktokolwiek badał bliżej Brzezow- 

skiego, a owoc tych badań zamierzał 
ująć metodytznie, napetykał na sze- 
reg trudności, powodowanych  frud- 
nošcią znalezienia zasadniczego pun: 
ktu oparcia dla tych badań. Brzozew: 
ski—filozof, Brzozewski—krytyk lite- 
racki, Brzozowski— badacz kultury 
duchowej, Brzozowski— społecznik -— 
te wszystkie jego postawy duchowe 
wobec zjawisk sztuki, filozofji, religli, 
życia przęplatały się wzajem i stwa- 
rzały trudności spojrzenia na autera 
za stanowiska centralaego, wszech- 
ogarniającego. 

ladów trudności ustosunkowania 
się autorki  monografji omawianej 
wobec Brzszowskiego doszukujemy 
się z latwością, Praca p. Zdziechow- 
skiej dotyczy Brzozowskiego, j.ka 
krytyka literatury polskiej. Do tych 
granic zakreślony temat nie daja wła- 
ściwej, szerokiej podstawy badania 
dopóki nie znamy innych dziedzin 
twórczości Brzozowskiego, jako my- 
śliciela, badacza kultury, sacjologa i t. 
d. Trudno naprzykład -- biorąc rzecz 
węziej — wyobrazić sobie badanie 
Brzozowskiego, jako krytyka literatu- 
ry polskiej, bez uwzględnienia jege 
prac literaturze europejskiej, a zwła: 

szcza angielskiej poświęconych, prac, 
w których częstokroć jego indywidu: 
alaość jako krytyka właśnie występu- 
je wyr źniej, niż jako krytyka literatu- 
ry polskiej. 

Trudność zaznaczonego tu dla ba» 
dacza stanowiska ujawniła się w całej 
pełui w pracy p. Zdziechowskiej, Au- 
torka rzecz swą o Brzozowskim zaty” 
tułowała i przeprowadziła, jako o 
krytyku literatury pelskiej. Tymczasem 
sama autorka defnjuje Brzozowskiego 
przedewszystkiem jako krytyka kultu- 
ry iatelektualaej w Polsce współcze: 
snej, wskazując niejako na tę podsta- 
wę, na jakiej- Brzozowskiego badać 
należy. 

l pemimo, że p, Zdziechowska 
całą pracę swą przeprowadziła o 
Brzozowskim, jako © krytyku literatu- 
ry, we wnioskach swe] pracy stwier. 
dza dosłownie, że „Brzozowski nie 
jest krytykiem literackim we właści: 
wem tego słowa znaczeniu”. Wnio: 
sęk ten bez wątsienia słuszny świad- 
czy o pewnej nietrafaości podstawy 
metodyczzej tej pracy. 

Zdaje się, że oprócz zaznaczonych 
już wyżej trudności w pracy badaw- 
czej nad Brzozowskim, trudnoś :j, 
ujemnie się odbijających ma omawia: 
nej monografji, ujemnie też wpłynęło 
na pracę tę fakt kwalifikowania, myl- 
nego mojem zdaniem, Brzezowskiego 
jako krytyka impresjonisty, Bs oko- 

licenošė, że Brzozowski intensywnie 
przeżywa badanego autora, to, że 
przemyśla indywidualnie dorobek te- 
go autora i na nim snuje wątek swej 
teerji nie decyduje jeszcze o zakwali: 
fikowaniu Brzozawskiego, jako kryty- 
ka impresjonistę, 

Mówi Brzozowski w niedocenio- 
nym z pewnych względów przez p. - 
Zdziechowską ;„Pamiętniku* swolm, 
że krytyka jego „wyrasta z filozofįi, 
jest przedewszystkiem i bardziej, niż 
czemkolwiem innem, metodą filozo- 
ficzną. Nie filozofja metodą krytyki 
iiterackiej, lecz krytyka metodą filo- 
zofji Kto rozumie moje stanowisko 
filszoficzne, nie może być zdumiony. 
Krytyka wciaga do współpracy wła- 
śnie historycznie ukształtowane życie 
ludzkeści* Są to bardzo znamienne 
słowa Brzozowskiego, doskonale ed- 
dające redzaj i metodą jego twórczs- 
ści krstycznej. A w inaem miejscu 
wyznaje: «Pierwsze ogėlns założznia 
moje] krytyki zostały — wytworzona 
przez studja Taine'a i miłość do nie- 
80». Po okresie Ni tzschego przy 
szad! Sorel, Bzrgson, Carlyle, Naw- 
man, 

Jakkolwiek jest— Brzozowski przez 
flszofję i socjolagię trefł do krytyki 
I jeślioyśmy oceniali rodzaj twórczo- 
ści jego krytycznej—uznalibyśmy w 
niej krytyką socjologiczną, inaczej mó- 
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SPOŁECZEŃSTWO A DZIECI ANORMALNE, 
Pod nazwą dzieci « anormalnych 

przeciętny członek społeczeństwa ra- 
 zutmie dzięci, które się od większości 
rówieśników odróżniają pewnym 
stopniem niedorozwoju umysłowego. 
Tyoiczasem dziedzina anormalnošci 
jest bardzo obszerna i ebejmuje na- 
stępujące kategorjs dzieci: 1) kalekie 
pod względem fizycznym, 2) ociem- 
niałe, 3) głuchonieme, 4) upośledze- 
ne umysłowo i 5) moralaie zanied- 
bane. 

Kwestja opieki mad niektóremi ka- 
tegorjami tych dzieci, mianowicie nad 
dziećmi ociemniałemi i głuchonieme- 
mi nie jest kwestją nową, Wypełnia 
tę opiekę społeczeństwo od lat wielu 
w niektórych środowiskach, chociaż 

| 
i 

Т 
stwa nad dziećmi kalekiemi, 
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| agdzarzy, alkoholików, syfilityków 

niestety, nie obejmuje nią wszystkich 
dzieci, dotkniętych utratą wzroku lub 
2 Względnie nową natomiast 

społeczeń- 
upośle- 

moralnie za 

zeczą jest sarawa opieki 

 dzonemi umysłowo i 
niedbanemi. 

Większość anormalnych io mass 

suchotaików, znaczna część, to dzieci, 
które nie znały rodziców od urodze- 
nia, bądź to z powodu ich wczesnej 
śmierci, bądź to będąc przez nich'po* 
rzuconemi. 

Oto, jak kwartalnik Szkoła Spec- 
jalna* opisuje ich straszne położenie, 

, ich żywot pozbawiony wszelkiej ©* 
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pieki i.pemocy społecznej (Zamiast 
programu, Nr 1, Rok 1924): „„.utarło 
się dowodzenie, że najpierw trzeba 
zaspokoić w zupełsości prawa do na- 
uki i wychowania dziecka normalne- 
go, potem może, kiedyś — jak szko- 
ły wszystkie dla nermalnych dobrze 
już będą zaopatrzone — i ta kwestja 
wygłynie (opieki nad  anormalnymi). 
1 społeczeństwo nie widzi, bo zamy- 
ka oczy, konsekwencyj, jakie to po- 
ciąga za sobą. Nis wie, bo wiedzieć 
nie chce, co stanie się z dzieckiem 
usuniętem ze szkoły normalaej, które 
wychowa głód, nędza, peniewierka i 
zły doradca, sprytniejszy kolega. Те- 
pz, bezmyślne narzędzie, kierujące się 
tylke chęcią nasycenia głodu, potem 
wdrożone już do tego życia — koń- 
czy często w więzieniu, gdzie spoty- 
ka brata—włóczęgę, siostrę prostytut- 
kę, którzy do tego celu temiż szli 
bezdrożami. A inni zostali u wrót 
kościelnych, pod bramą cmentarną, 
žebrząc © kawałek chleba”. 

Opieka mad temi dziećmi, wycho- 
wanie ich i przystesowanie do życia, 
to odciążenie społeczeństwa od bez- 
produkcyjnych wydatków na przytułki, 
więzisnia i Od ciężaru jaki stanowią 
liczne rzesze żebraków, włóczęgów i 
przestępców. Oprócz tego opieka wy- 
<howawcza nad dzieckiem anormal- 
mem ułatwia walkę z czynnikami zwy* 
radniającerni matury społecznej przez 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na te 
spustoszenia, jakie wśród jego warstw, 
szczególnie roletarjackich,  szerzą: 
alkoho!, gruźlica, choroby weneryczne 
i nędza. 

Nie potrzebując głębiej uzasadniać 
konieczności opieki społecznej nad 
dziećmi anormalnemi, zwróćmy się 
do statystyki. Według referatu p. Jana 
Hellmanna, wizytatora szkolnictwa 
specjelaego w Mia. W. R. iO P, 
który to referat został wygłoszony na 
l-.ym Zjeździe nauczycieli szkół вре- 
cjalnych w grudniu 1925 roku, liczba 
dzieci wymagających szkolnictwa spe- 
cjalnego dochodzi w Polsce do 100 
tysięcy (75 tys. umysłowo upośl., 10 
tys. morainie zaniedb., reszta głucho- 
niemi i ociemniali), mie licząc dzieci 
kalekich. 

Powcłując się znów ma dane p. 
H:llmanna możemy stwierdzić, że w 
zakładach polskich wychowuje się 
1075 dzieci moralnie zaniedbanych, 
860 dzieci pom 207 dzieci 
óciemniałych, a do 85 oddziałów 
cksternatowych szkół dla unpośledzo- 
nych umysłowo uczęszcza 1800 dzie- 
ci (dane z grudnia 1925 r.). Czytel: 
nik będzie łaskaw obliczyć to w pro- 
centach i zastanowić się przez chwilę 
nad mową suchego rachunku. 

A przecież. przy racjonalnej opie: 

ce wychowawczej, jednestki te, znaj- 
dujące się dziś poza ramami twór- 
czego, żyjącego społeczeństwa, mo- 
głyby stać przy warsztatach pracy 
jako element sgełecznie produkcyjny, 
a przynajmniej samowystarczalny i nie 
być dla swej społeczności ciężarem 
lub, co gorsza, haniebnym wyrzutem 
i postrachem, 

W niepodległej Rzeczypospołitej 
Polskiej, którą mmamy urządzić sami, 
a rządzić nią na własną odpowie- 
dzialność obywatelską, stoi przed na- 
mi olbrzymie zadania do rozwiązania, 
Jest to zrozumienie wagi, a pėžaieį 
zrealizowanie słusznych rozwiązań, 
wynikających z poczucla obowiązku 
państwa i spełeczeństwa w stosunku 
do dzieci i młodzieży anormaln ej. 

* 

Jeżeli chodzi © warunki miejscowe, 
to w Wilnie sprawa opieki nad dzieć- 
mi anormalnemi przedstawia się jak 
następuje: istałeją tu 1) szkoła o 
czterech oddziałach dla dzieci upo- 
śliedzonych umysłowo z okoł» 80 
dzie.i, 2) szkoła dla chłopców mo* 
ralnie zaniedbanych, również o czte- 
rech oddziałach, posiadająca ekeło 80 
chłosców i 3) szkoła dla dzieci 
głuchoniemych, która w chwili obec» 
rej ma przeszło 20 dzieci. W pro- 
jekcie jest założenie szkoły z  inter- 
natem dla dzieci ociemniałvch. 
  

Modlitwa o pojednan 

с L D 

Wszystkie te szkoły specjalne za- 
wdzięczają swe powstanie państwu. 
Sgołeczeństwo roiejscowa dopiero w 
estatnich miesiącach zwróciło uwagę 
swą na dzieci anormalne. Z inicjaty- 
wy groma osób, rozumiejących dce- 
niesłe znaczenie opieki mad  dziec- 
kiem anormalnem powstał Patronat 
mad dziećmi szkół specjalnych. 

Tymczasowy zarząd  Patronatu 
wziął się energicznie do pracy i oto 
w ciągu krótkiego czasu etwarło inter= 
nat przy szkole dla chłopców mo- 
ralnie zaniedbanych, obliczony nara- 
zie na 30 mi jsc. Dążeniem jest za: 
rządu, aby internaty takie utwerzyć 
przy każdej szkole specjalnej, ponie- 
waż wtedy depiero dziecko anórmal- 
me będzie stale pod opieką facho« 
wych s] wychowawczych, pedczas 
gdy obzcnie dobry wpływ wywierany 
przez szkołę bywa niweczony przez 
nieodpowiednie zazwyczaj, często 
zbradnicze, otoczenie dziecka poza 
szkołą. 

Jsdnym z bardzo ważnych postu- 
latów Patronatu jest również utworze- 
nie w Wilnie sądu dla nieletnich, na 
wzór takich samych instytucyj w Ware 
szawie i Ładzi. 

Od grac tych daleko jeszcze do 
zorganizowania całokształtu opieki 
mad dziećwi anormalnemi, Pierwsze 
kroki jzdnak do tego celu są juž 
zrobione, a miejmy nadzieję, że za 
niemi nastąpią dalsze. 

Tadeusz Królikowski. 
k] 

ie bratnich narodów. 
JE. ks. biskup Łoziński udzielił imprimstur> następującej treści: 
«О Boże, któryś przed wiekami oba nasze narody litewsxi i polski wę:łami brą- 

terstwa połączył i przez ten zwi ek chwałę 
pomnuożył, oto padamy do stóp r Kościoła Twego wśród ludów wschodnich 

woich i prosimy Cię i błagamy, byś ten związek 
w niebezpieczeństwo podany, na nowo wzmocnił, za6 narody nasze do nowego pojedna: 
nia się doprowadzić raczył i dał nam owocami zgody braterskiej się radować, przez 
zasługi Przenajświę'szego Syna Twego Pana Naszego Jezusa Chrystusa 1 przyczynę 
Przechwalebnej Begorodzicy Dziewicy Mary 
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KOŚCIE LNA 

— (c) Odnawianie kośc ołów 
w archidjece ji wileńskiej. w Kon- 
stantynowie (dekanat świrski) został 
odnowiony kościół parafjalny i jest 
w dobrym stanie. Również odnowia- 
na została plebanja. W Zaświrzu od- 
zyskany kościół klasztorny OO. Kar. 
melitów powoli jest remontowany, W 
dekanacie wasiliskim uporządkowano 
kościół w Wasiliszkach, starych Wa- 
siliszkach, Lacku i Wawiorce. 

— (c, Ze Zwązku Kapłanów 
<Unitas». Walne Z zromadzenie c:łon- 
ków Związku Kapłanów «Uaitas» od- 
będzie się w połowie lutege b. r. 
D> ttgo czasu ks. Dziekani założą 
w swcich dekanatach Koła dekanalne 
i prześą na ręce skarbnika ks. kan. 
Józefa Songina składki członkowskie 
ma rok 1928 po 15 zł. Nadesłanie 
składek członkewskich, jak również 
wniesienie wpłaty na r”ecz «Kasy 
Emerytalnej» jest niezbędne dla roz- 
pasas nermalaego funkcjonowania 

ziązku. . 
URZĘDOWA. 

— Dziś prawdopodobnie wró- 
ci p. Wojewoda. j:k się dowiadu- 
jemy powrót p. Wojewody Raczkie- 

wicza z Warszawy spodziewany jest 
w dniu dzisiejszym. 

— (x) Zatw'erdzenie aresztu 
psma „Sielanskaja Niwa*. Sąd 
Okręgowy w Wilnie zatwierdził ostat- 
nio konfiskatę numeru 95 pisma p. 
n. «Sielanskaja Niwa». 

Nałotenie aresztu na pismo to 
przez Urząd Komisarza Rządu na m. 
Wilno, miało miejsce w dniu 24 
grudnia r. ub. 

BAIEJSKA 
— W sprawie cofnęcia sub- 

wencji. Oaegdaj odbyło się zebranie 
Rady Nadzorczej i Zarządu Zw. kup- 
ców żydowskich, na którem wynie 
siono protest z powodu cofnięcia 
przez Magistrat subsydjum na reli- 
gijne szkoły żydowskie „Jawne”. 

W te] samej też sprawi: odbyła 
się konferencja u naczelacgo rabina 
Wilna p, Grodzitńskiego. Udział w 
niej wzięli: wszyscy rabini miejscowi, 
radni żydzi (za wyjątkiem bundew= 
ców), nauczyciele „pokrzywdzonych* 
szkół oraz przedstawiciels sfer go- 
spodarczych i rodziców, 

Omawiano sytuację wytworzoną 
przez decyzją Magistratu i w rezulta- 
cie uchwalono wysłać w tej sprawie 
delegację do p. prezydenta Folejew* 
skiego. Jednocześnie z tem dowiadu- 
jemy się z innego Źródła, że z cof- 
niętego subsydjum korzystały tylko 
dwie szkoły. 

— (x) Żydzi żądają zwiększenia 
ilości szkół powszechnych W dniu 
wczorajszym zgłosiła sią do prezy- 
denta m. Wilna delegacja z grupy 
radnych Żydów z prośbą o interwen- 
cję w Sprawie uznania jeszcze poze- 
stałych 7 miu szkół żydowskich, jako 
powszechnych i udzielenia im odnoś 
nych świadczeń ze strony Magistratu. 
Prezydent Falejewski przyrzekł dele. 
gacji zainteresowanie się tą sprawą. 

— (x) Mas'o z:skupuje tran 
dla dzieci w ochronkach. D>wia: 
dujerny się, iż Magistrat m. Wilna, 
przychylając sią do orzeczeń  łekar- 
skich zakupił ostataio 500 kg. tranu 
rybnego dla dzieci umieszczonych w 
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wiąe krytykę o metodzie socjologicz= 
n 

Dzięki tej krytyce Brzozowski 
stwerzył szereg nieśmiertelnych, osta- 
tecznie uznanych sądów i definicyj 
literackich, które wejdą do literatury— 
o Przybyszewskim, Żeremskim, Sl<f- 
fie, Mucińakim, a może i Miriamie, 
Dzisiaj zresztą krytyka 0 metodach 
mic daje znakomite wy+ 

Ale  jakkelwiekbyśmy okr 
rodzaj twórczości krytycznej Eos, 
skiego — rozpatrywanie go jako kry- 
tyka literatury jest fragmentem wobec 
zagadnienia jego twórczości wogóle. 

Wszystko to, razem wzięte — 
ewe trudności z samego przedmiotu 
płynące 
Zdziechowskisj, złożyły się na słabą 
ogólnis konstrukcję i  arehitekturą. 
Monograiji raz pewne jej braki i 
tiedociągaigcia. 

Dzłałalność krytyezna  Brzozow- 
Skiego dzła dostateczny materjał dla 
zbudowania syntetycznej moaogrefji— 
Z zastrzeżeniami wyżej scharaktery- 
Zowanemi — ujmu ące] w pewien ca- 
łokształt postawę myślową i ducho- 
wą wogóls twórcy „legendy*, jego 
założenia teoretyczne (w pełni niee 
uwzględnione przez autorkę mano- 
grafji — patrz „Pamiętnik* i IV roz- 
dział pracy) metodę jego krytyki, 
lej wyniki, które należałoby skorygo- 

i niektóre wady metody p. T. 

wać i zestawić z przyjątemi w litera- 
turze wynikami badań, ustalić ich 
rozbieżność | wspólność, wreszcie 
scharakteryzować Brzozowskiego jako 
krytyka literatury. 

Sporo zastrzeżeń budzi pójście 
autorki po linji najmaiejszego oporu 
metodycznege: streszczenia poglądów 
Brzozowskiego i ich rekonstruowanie 
było pracą poważną i potrzebną — 
jednak na tem poprzestać nie bylo 
wolno. Należało w ramach podanego 
wyżej schematu zająć webec tych po- 
glądów stanowisko kyytyczne, co 
uczyniła autorka tylko w paru punk- 
tach. W przyjętym zaś podziale iina 
rozdziały „według autorów* brak 
omówienia mesjanizmu, czy raczej 
owiańskiego, zwłaszcza wobec  Кгу- 

tyka, który przeszedł ewolucję reli- 
gliną i „odkrył* neomesjanistę Mi- 
cińskiego. A sama siła wewnętrznego 
przeżycia u Brzozowskiego aż się 
prosła o zestawienie z innymi my- 
ślicielami czy działaczami religijnymi 
w typie Towiańskiego. Nis przepro- 
wadziła też autorka  insiruktywnemi 
rozdziałami fazy ewolucji poglądów 

Brzozowskiego w całości, rozbijając 
tę ewolucję według autorów, omawiz+ 
nych przez Brzezewskiego. 1 iu też 
wystąpiła ua jaw wada konstrukcji 
książki. 

Ogólnie mówiąc, książka p. Zdzie- 
chowskiej nie wnika w głąb  indy- 

„widualności krytycznej Brzozowskie- 
ge. 

A teraz e zaletach książki, Jest 
ona bardzo sumienna i bardzo ścis- 
ła, i dlatego też należała się jej bliż- 
sza ocena, bez ogólnikowych i ba- 
nalnych pochwał. Znaczną zaletą tej 
monograiji jest zebranie sporego 
materjału do przyszłej ogólnej ze 
wszystkich stanowisk filozoficznego, 
literackiego, socjologicznego, religij - 
nego — wychodzącej monografji o 
Brzozowskim, a jeszcze większą za- 
sługą książki p. Zdziechowskiej jest 
ścisłe przeprowadzenie rekonstrukcji 
poglądów krytycznych Brzozowskia. 
go na literaturę molską (nie omówiła 
aktorka, poza Towiafiskim, bardzo 
znamienocgo stosunku Brzozowskie- 
go do Mochnackiego—ze szkodą dla 
morografji), zwłaszcza, że—powtarzam 
—trudności w rekonstrukcji ewolu« 
cji Brzozowskiego w dziedzinie kry- 
tyki literackiej są znaczne. Dlatege 
też możn ta ewolucja nie została u- 
nadczniona dość wyraziście. 

Ogarniając dotychczasowe prace 
krytyczne o Brzozowskim stwierdzić 
należy, że po dziś dzień najlepszą 
monografiją © nim fest książka Mar- 
jana Zdzlechówskiego, plastycznie o 
brazująca bogaty świat myśli i uczuć 
Brzozowskiego. © 

W. Piotrowicz. 

Bodowistego 
mileczności kr. 

nym: 1) 
go zebrania w-łu. 2) Referat dyr. stacji do: 

WU 

noszczególnych ochronkach miejskich. 
Świadczy to o troskach Magistratu 
nad wychowaniem zdrowych i silnych 
przyszłych obywateli P.ńttwa. 

— (x) Żyd. tow. „Makkabi* prosi 
Magistrat o subsydja. Dowiadujemy się, 
iż żydowskie tow: sportowe w Wilnie „Mak: 
kabi* złożyło w dniu wczorajszym do Magi- 
stratu prośbę o udzielenie mu pewnego 
subsydjum. 

T.wo to motywuje swą prośbę, iż kry- 
tyczny stan materjalny grozi należytemu 
rozwojowi towarzystwak 

POCZTOWA. 
— (x) Objęcie urzędowania 

przez nowom anowanego Preze- 
sa Dyr. P. i T. w Wil le. Nowo: 
mianowany orezes Wileńskiej Dyrek- 
cji Poczt i Telegr. p. inż. Józef Żół: 
towski z dniem wczorajszym  ebjął 
urzędowanie. 

— (x) Konferencja przedstawi- 
cieli Okr. Dyr. P. i T. W połowie 
stycznia rb. odbędzie sią w Minister= 
stwie Poczt i Teiegr. w Warszawie 
konferencja przy udziale delegatów 
wezzstkich okręgowych Dyrekcji pacz- 
towych. Zadaniem konferencji będzie 
rozważanie projektów poszczególnych 
Dyrekcji, zmierzających do udosko- 
ualenia połączeń pocztowych, w za: 
leżaości od rozkładu pociągów. 

KOLEJOWA 
—0O regularne placanie 

emerytur kolejowych. Od szeregu 
emerytów kolejswych otrzymujemy 
skargi na nieregularne nadsyłanie im 
przez Dyrekcję Wil-ńską należności 
z tytułu przyzaanych peasji. 

Wielu emerytów mieszkających na 
wsi zmuszonych jest przez to po 
kilkakrotnie udawać się do odiegłych 
stacji kolejowych po odbiór pieniędzy. 
Normalnie rzecz biorąc należności 
emerytalne powiany być płacone 
drugiego każdego miesiąca; w prak« 
tvee jednak praktykuje się inaczej. 
Trudno przypuszczać, ażeby Dyrekcja 
Kolejowa pieniądze przeznaczone na 
wypłatę emerytur wykerzystywała na 
inas cele, jak to oświadcza jeden z 
naszych informatorów, jedynie przy- 
puszczać możaa, że wiaą tych opóź- 
nisń jest brak dozoru czynników 
odnośnych. Pan Pręzes Staszewski 
zechce niewątpliwie wydać rozporzą- 
dzenie, a emeryci nie będą zmuszeni 
czekać na swoje pensje. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Zw ęks enie porcji obia- 

dowych w kuchniach miejsk ch. 
W ostatnim czasie, Magistrat m. Wil 
na polepszył i zwiększył ilość obia- 
dów wydawańych bezpłatnie bezro- 
botnym w kuchniach miejskich. 

Pozatem Magistrat dokonał w tych- 
że kuchniach całego szeregu inowa- 
cyj na korzyść bezrobotnych. 

Również i pod względem higle- 
nicznosganitarnym kuchnia ta przed- 

stawia się. obecnie zadawalniająco. 

{ WOJSKOWA. 
— Teatr u Saperó iw. Jak się dowiadu- 

jemy, sekcja teatralna 3 p: saperów urządza 
w dniu 14 bm w Świetlicy pułkowej przed- 

3 

Samobójstwo artysty „Reduty* — Tad, Piwińskiego. 
Wczoraj w godz. połuda. wy- 

strzałem w serce pozbawił siebie ży- 
cia b. artysta „Reduty* Tadeusz Pi- 
wiński. Przeniesiony kenający do 
szpitala św. Jakóba wkrótce zakcń: 
czył życie. 

Jsszcze w przeddzień targniącia 
się na życie nies zdradzał Ś. p. Piwiń- 
ski najmniejszego rozstroju nerwo 

  

— Wieczór Autorski w Reducie. We 
wiorek 17-g0 bm. odbędzie się w  Reducie 
wieczór Autorski znanych poetów: St, Ba- 
lńskiego i Jar; Iwaszkiewicza: 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dzi- 
alejszy koncert L. Oborina w Testrze 
Polskim. Dziś świetny pianista, laureat kon 
kursu im. Chopina, Leon Oborin da w Te- 
atrze Polskim ostatni w sezonie recital forie- 
pianowy. 

Początek koncertu o godz 8 min, 15 wie: 
czór. Z:interesowanie olbrzymie: 

Pozostałe bilety—w kasie Teatru Pol. 
skiego od godz. 1l:ej rano bez przerwy. 

— Jutrzejsza premjera <Lekarz mi- 
łości», najnowsza komedja Wł. Perzyńskie: 
go, jutro wchod:i na repertuar Teatru Pole 
skiego. Ostatni ten utwór świetnego pisarza, 
zarówno jak w Warszawie, wywołał i u nas 
zrozumiałe zaciekawienie, to też zalntereso- 
nie premierą jest wielkie. Wł. Perzyński te- 
mat do swej najnowszej komedji zaczerpnął 
z życia powojennego naszej  inieligencji, 
arystokracji, oraz przedstawicieli ster rządo- 
wych na najwyższych stanowiskach: 

— «Ро!авк i Perimatter» popołudniu. 
Sobotnią I niedzielną popołudniówki wypeł- 
ni świetna komedja ameryk. M. Glassa 
<Potasz i Perlmutter». Ceny od 20 gr. 

Początek przedstawień popołudniowych 
o godz 4 m, 30. 

<Kredowe koło». Wobec iicznych za- 
pra administracja Teatru Polskiego komuj 
nikuje, že „Kredowe kolo“ ukaże się raz 
jeszcze w poniedziałek. 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 mtr. 

Czwartek 12 stycznia 1928 r. 
17.00—17.15. «Chwiika białoruska». 
1720—17.45. Transmisja z Warszawy 

<Wśród książek» pogadanką prof. H. Мо- 
fcickiego. 

17 45—18.55. Audycja literacka <Betleem 
Ostrobramskie» T. Łopalewskiego. misterjum 
w wykonaniu Zespołu Reduty (‘гапеш. 40 
Warszawy). 

18.55— 19 10. Rozmaitości. 
19.10—19.35. «Wileńskie zioła lekarskie» 

odczyt z cyklu «Ziemia Wileńska» wygł. 
prof. USB J. Muszyński. 

19.35—20.00. «Ruch gwiazd w przestrze: 
ni» odczyt z działa „przyrodą* wygł. prot. 
USB W. Dziewulski. 

20 30—22 00. Transmisja muzyki lekkiej 
z Warszawy. 

Na zakończeni, gazetka radjowa. 
— Ile Wilno” maradjoamatorów? We- 

ug cyfrowego zastawienia mamy obecnie: dł 
ma terenie m. Wilna 6,400 radjoamatorów. 
Z powyższej liczby wynika, iż radjoamator- 
stwo wzrasta w Wilnie z dnia na dzień. 

— (x) 
Р 
wsi Kuczuryszki, gm. Gródel 
zestał przez kłusowników, wystrzałem 
z karabin 
Kulczuk. 

i osadzeno w więzieniu. Drugi zaś 

stawienie amatorskie na cele kulturalno- niewiadomym kierunku. 
oświatowe. Odegrana zostanie krotochwila 
Monny'a „Pan Naczelnik, to ja“. Bilety: 
krzesłą numerowane 1 zł., nienumerowane— 
50 gr. 

ZEBRANIA I! ODCZYTY. 

— Z Koła Młośników Szkoły 
Twórczej. We wtorek na (zebraniu 
Koła Miłośników Szkoły Twórczej 
wygłosił p. Szulczyński referat pod 
tytułem: «Klasa, jako grupa społecz. 
ne», R fzrent dał najpierw historycz- 
ny rzut oka na stosunek wychowania 
do kwestji uspołecznienia młodzieży 
w ciągu ubiegłych wieków. Zmieniały 
się kolejao okresy, kiedy indywidual* 
ność dziecka była pieczołowicie ochra: 
niana, to znów okresy uspołeczniania, 
to wreszcie nihilizmu pedagogiczne- 
go, negującego wszelkie wpływy wy” 
chowawcze i 8 па rozwój 
charakteru Następnie p. Szulcz, ński 
wypowiedział szereg ciekawych spo- 
strzeżeń, dotyczących klasy, jako gru- 
py społecznej. Jak się dzielą ucznia” 
wie ma grupy, jak poddają się wpły- 
wowi pewnych jednostek i t« d. Re- 
ferent dochodzi do wniosku, iż jedy- 
nie drogą obserwacji i dyskretnej po». 
mocy, każdy wychowawca moża zro- 
zumieć i pokierować życiem tej 
ruchliwej i zmiennej grupy społecz- 
nej, ską jest klasa. Wszelkie zaś 
narzucanie organizacji, właściwej star 
szemu społeczeństwu, mie prowadzi 
do celu. bowiem jest sztuczne. 

— Zebranie wydziału hodowlanego 
Wil. Tow. Rolniczego. 16 stycznie, o godz. 
1U i pół odbędzie się zebranie wydziału ho- 
dowlanego z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) Odczytanie protokułu z poprzednie: 

O zebrania w łu. 2) Referat prezesa w-łu 
E R.fała Śliźnia <Określenie 

iw na podstawie zewnętrznych 
odzrak mieczności». 3) Sprawozdanie z dzia: 
łalneści inspektora hodowli owiec p Alfre- 
da Terieckiego. 4) Referat p. Stanisława Prus- 
ke pi i p. Przemysława Trąmpczyń 
skiego 

Wilale>. 5) Możność nzyskanią kredytu na 
ska 6) Sprawy bieżące i wolne 
wnioski. 

rganizacja mleczarni centrajnej w 

— Zebranie wydziału rolnego Wil. 
Tow. Rolniczego. 17-go stycznia, o godzi- 
nie 10 i pół odbędzie się .zebranie wydziału 
rolnego z następującym porządkiem  dzien- 

Odczytanie protokułu z poprzednie- 

wiad. w Bieniakontach p. Wacława Łastow 
skiego «Wyniki tegorocznych doświadczeń z 
uprawą i odmianami ziemniaków na stacji 
dośw. w Bieniakoniach»: 3) Sprawy bieżące 
i wolne wnioski: 

TBATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance: Dziś o 

godz 20-ej komedja stylowa gn: Grabow 
skiego pt: «Niewierny Tomek» z udziałem 
Juljasza Osterwy, Wandy Osterwiny, St, 
Karbowskiej, T. Białkowskiego i S. Butkie: 
wicza. 

Sobota — o godz: 16-ej przedstawienie 
szkolne—«Noc Św. Mikołaja» M. Szukiewi. 
cza. O godz 20-ej—«Niewierny Tomek». 

Niedziela—o godz. 16-ej wznowienie ko: 
medji St. Żeromskiego <Ucietła mi przepió- 
reczka». O godzinie 20:ej — «Niewierny 
Tomek>. 

— (x) Szerzenie się tajnego 
gorzein ctwa. W ostatnich dniach 
odnośce władze śledcze wykryły we 
wsi Milni, gm. Dołhinowskiej u miesz 
kańca tejże wsi niejakiego Woronkie- 
wicza tajną gorzelnię, którą pomienio- 
ny prowadził na szeroką skalę. 

Pomocnikiem Woronkiewicza oka- 
zał się niejaki Woronin, 

Po skonfiskowaniu aparatu gorzel- 
nianego i towaru sprawę przekazano 
władzom sądowym. 

Podkreślić należy, iż w ostatnim 
czasie uprawianie tego niecnego pro- 
cederu jest prawie że ma porządku 
dziennym. 

— (x) Sztandar komunistyczny 
przy ul. Makowej. W dniu 10 bm, 
w godzinach wieczornych przy ul. 
Makowej, dotąd niewykryte indywidua 
wywrotewe wywiesili na płocie sztan- 
dar komunistyczny z napisami (ci 
antywaństwowej. 

Są to, jak widać, oznaki przedwy= 
borczej działalności miejscowych ko- 
munistów. в 

Sptawą powyższą zajęły sę EnEr- 
gicznie ednośne władze policyjne. 

EWS WOÓRE Z: OW NOM 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

<Oświadczenie» Zarz. Zw. L. P. w Wil- 
nie, akceptujące zakusy początkujących lite- 
ratów na wolność słowa i niezależność kry- 
tyki lterackiej, oraz vsprawiedliwiające bru. 
talne napaści na zasłużone w społeczeństwie 
pióro p. Cz. Jankowskiego — zmusza mnie 
do przesłania Zarządowi żądanią wykreśle- 
nia mnie z listy Członków ZZLP w Wilnie. 

Proszę przyjąć wyrazy i t. d; 
Wilno, 11 I 28, Antoni Miller. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o zamieszczenie w 

swem poczytnem pismie co następuje: 
Na wyższym Kursie Nauczycielskim 

(grupa humanistyczna) zostało zorganizowa- 
ne Binro Informacyjne w celu udziela- 
nia pomocy tym, którzy zechcą sie kształcić 
w zakresie tegoż kursu. W ten sposób chce« 
my pomóc ogółowi koleżanek 1 kolegów, 
bez wzgiędu na ich przynależność organiza- 

kz A prezestą B. I, zwróciłam się do 
orgauizacyj nauczycielskich z prośbą O za: 
mieszczenie stosownej notatki w ich  pis- 
mach, Stowarzyszenie Nauczycielstwa Pol- 
skiego chętnie przyjęło. Z Redakcji zaś <Gło. 
su Nauczycielskiego» (organ Związku PNSP) 
otrzymałam co następuje: 

<W odpowiedzi na iist z dn. 6 Xql pro- 

simy donieść czy Wyższy Kurs i Biuro а- 
formacyjae organizuje Związek PNSP., gdyż 
jedynie wtedy umieśsimy w «Głosie Nau- 
ozyciejskim». Notatka musi być opłacona w 
wysokości 8 22 

La 

Sekretarz generalny (podp nieczyt). 
Prezes: (podpis nieczyt). 

Komentarze zbyteczne. 
Regina Czarniecka 

słuch. W.: .N. 

WYPADKI I KRADZIEZE 
Zabójstwo gajowego 

rzez kłusowników. Onacgdaj we 
zabity p 

lu miejscowy gajowy niejaki 
Se:słe dochodzeni: ustaliło, 

iż mordercami byli dwaj kłusownicy, 
z których jednego Sawinkowa ujęto 

o nieustalonem nazwisku zbiegł w 

wego. Przyczyna samobójstwa naras 
zie mie została ustalona. 

Był to jeden z najbardziej utaleu- 
towanych artystów zespołu dyr. Ry+ 
chłowskiego. Ostatnio należał do z*' 
społu „Rzdutys. Sztuka teatralna 
pslska traci w nim wybitną jedno- 
stkę. 

Kronika radjowa. 
Wydawnictwa radįowe. 

Ukazał się w sprzedaży zeszyt drugi 
świetnego miesięcznika <Antena Polska», 
wychodzącego w Warszawie pod redakcją 
Alojzego Kaszyna. ё 

Właściwie jest to typ «magazynu» „po 
wojennego. Radjo nieznaczną część w nim 
zajmuje. 

Oprócz artykułów poważoych z drie- 
dziny szzuki, kultury, krajoznawstwa znajdu- 
jemy w <Antcnie Polskiej» część literacką 
(m. inn. znakomitą nowelę Jerzego: Sosnow- 
skiego), część techniczną radja pod redakcją 
wytrawnego znawcy radjofonji p: inż. В › 
dana Lubińskiego. Z Wilna mamy w Anfenie 
korespondencję zasłużonej literatki p. Heleny 
Romer. 

Pismo wydane starannie, na dobrym 
papierze. Całość efektowna. Kosztuje zale- 
dwie 1.75 gr. (w prenumeracie 1,25 gr:). 

Każdy radjoamater powinien zapoznać 
się z «Anteną Pelską». 

O skr ynce poc towej wileńskiej 
stacji. 

pz kierownik literacko pro- 
skiego radja p. Witold Huie- 

W każdy 
gramowy wile! 
wicz koresponduje z radjosłuchaczami przez 
swoją «skrzynkę pocztową». Czytelnicy «Sło- 
wa» — radjoamatorzy z ogromną satystak- 
cją słuchają dowcipnej pogadank' tak zna- 
komitego poety, jak p. Hulewicz. 

Zapewne msło kto jednak zdaje sobie 
sprawę, ile trudu i mozołu przedstawia opra 
cowanie owej «skrzynki». Do radjostacji na: 
pływają ostątniemi czasy całe stosy kores- 
pondencji. Każdy radby dorzucić coś, pora- 
dzić, proponować. Każdemu trzeba odpowie. 
dzieć choć w kilku słowach, czy ma słusz- 
ność, czy też słuszności nie ma. 

Przychodzi np, taki wspaniały list z 
pet, w którym p. Leszek K domaga się 
ategorycznie wprowądzenia przez radjo od- 

czytów o — filatelistyce. Pan Huiewicz 
tłumaczy się, że chociaż w żadnej stacji od- 
Czytów na ten temat dotąd niema — radby 
wprowadzić co pewien czas referaty z tej 
znakomitej specjalncśzi, gdyby kto z radjo- 
amatorów podał konkretny projekt i dostar- 
czył prelegentów. (Sam p. Halewicz — jsk 
zapewnia — nigdy marek pocztowych nie 
zbierał). 

Jakai godna pawieaka prosi o wyszuka” 
ne melodje. Pan Hulewicz odpowiada: — 
Ależ, owszem — damy wszystko. Podajcie 
nam tylko, kochani radjosłuchacze, wykaz 
owych melodyj — wszystko jedno, jakich, 
choćby od marszu żałobnego do <Mów do 
mnie jeszcze», lab: od «Modlitwy dziewicy» 
Bondarzewskiej do <Byka na dachu» Pau- 
lence'a: 

Dowcipne nad wyraz są prognostyki p. 
noworoczne: co będzie za rok w Społe- 

czefńst wie radjowem. 
<Za rok — mówi p. H. —  społeczeń: 

stwo radjowe składać stę będzie z dwuch 
rodźajów: z tych, którzy są zarejestrowani— 
iz tych, którzy pokutują na Łukiszkach. Za 
rok — mój Boże! —krowy na folwarku 
„Królewszczyzną będą miały w, czasie udoju 
słuchawki na uszach, wilki w Święciańskiem 
łowić będziemy na głośnik. Studenci nie bę: 
dą fe «słuchaczami», lecz «radjosłuchącza- 
mi Uniw. Siefana Batorego». 

Takie to wyborne kalambury opowiada 
nam m. in. antor «Skrzynki pocztowej»: 
Warto posłuchać. ems. 

Betlesm Ostrobramskie. 

Dzisiaj, we czwartek 12 bm, od godz, 

17 min. 45 do 18 min. 55 cała Polska po 

raz pierwszy usłyszy przez radjo z Wilna 
słowo poetyckie, gdyż wszystkie polskie sta- 
cje transmitować będą z wileńskiego Studjo 
etleam Ostrobramskie Tadeusza Łopalew- 

skiego: а ; 
«Betleem»  Łopalewskiego wykonaue 

będzie w studjo wileńskiem przy ul. Witol- 
dowej przez Zespół Reduty w formie spe- 
cjalnie dla radja opracowanej i wyreżysero- 
wanej przez dyr. Juljasza Ojterwę przy 
współudziąle autera. 

Z SĄDOW. 
Zdradził go slaby sznurek. 

W. marcu r. ub. przechodzący u- 
licą Zawalną pest. Bisigirski zauwa: 
żył, że idąca przed nim grupka mło- 
dych żydów zdradza zdenerwowanie. 
Młodzieńcy przyśpieszyłi nawet kro. 
ku, chcąc fak widać ujść oczu  moli- 

cjanta itrzeba trafu, że w tym właśnie 
momencie paczka niesio1a przez jed- 
nego z nich rozwiązała się i upadła 
na chodnik. Pośpiech z jakim zaczę- 
to zbierać papiery stanowiące zaware 
tość paczki sprawił, že Bisigirski 
skierowął się w kierunku gruski. Na 
widok zbliżającego się grupka roz- 
biegła się we wszystkie strony, ua 
miejscu zaś pozostał jedynie Burel 
G:ten. 

Jak się okazało paczka zawierała 
2856 odezw komunistycznych wyda* 
nych w języku: polskim, białoruskim 
i rosyjskim jak to zwykle bywa © 
treści podburzającej. 

Sprawa oparła się o Sąd Okręgo- 
wy, który w dniu wczorajszym ro£- 
po nawał ją pod przewodnictwem P 
vce-prezesa  Owsiauko.  Trzynastu 
świadków obrony postawili mecerzasi 
Kulikowski i Smilg aby osłabić wy+ 
wody. jedynego świadka oskarženis, 
jednak Sąd uznał G:fana winaym i 
skazał go ma dwa lata twierdzy zali- 
czając mu na poczet tejkary 10 mie- 
sięcy aresztu prewencyjaego Obrona 
powołując się na decyzją Sądu w 
sprawie t. zw' „94-ch* prosiła © za- 
stosowanie jako środka zapobiegaw- 
czego — kaucji, Sąd opierając się na 
416 i 428 art. U. P. K. oraz mając 
па względzie stopień kary i zamoż- 
nešė oskarżonego nakazał areszt beze 
względny. «Burżuj»— oskarżony będą: 
cy aa usługach haseł proletarjackich, 

powędrował pod eskortą do wigzie- 
nia. ь



  

"ai podwodna S--4, 
Bohaterstwo załogi. — Opawiada- 

nie nurka. 
ŚWysiłki zmierzające (ku uratowa« 

niu zatopionej łodzi podwodnej S.—4 
nie dały rezultatu. Trzy dni żyli 
jeszcze w głębinach nieszczęśni ma- 
rynarze ludząc się nadzieją wydoby» 
cia się na powierzchnię, Stuk ude- 
rzeń murków w kadlub łodzi był 
ostatniem echem żyjącego świata: 
Zamilkly jednak uderzenia i śmierć 
zamknęła eczy. Marynarze amery- 
kańscy łodzi podwodnej śmiało 
mogą zasługiwzć na miano bohate- 
rów, zwłaszcza dowódcy łodzi, który 
de estatniej chwili prowadził notatki 
w dzienniku okrętowym. Ostatnie 
słowy są iam pisane drężącą ręką w 
agonji. : 

Teraz dopiero wydobyto zwłoki 
dowódcy łodzi, jego zastępcy i star- 
szego mechanika. Ż5li Oni na dnie 
morza 74 godziny i 53 mianty. 

nie utrudniona. Pełay zgrozy opis 
przeżyć i wrażeń nurka  Tcmasza 

wałem je tłuszczem i włożyłem weł- 
niane rękawiczki, bez gumowych. Gdy 
dotarłem w głębi do Michelsa, prze- 
konałem się, że próby uwolnienia go 
były z powodu gwałłownego podno- 
szenia się i opadania «Falcena> be” 
zewoene, Dokola nas leżały szczątki 
łedzi, przeciętej ma dweje. Zztelefo- 
newałem po pilę, i zdołałem wydo- 
być z uwięzi węża gumowego Mi- 
chelsa, uczepionege z dwóch stron 
do części łodzi. Michels był prawie 
nieprzytomny. Wziąłem lampą z jego 
rąk i nagle zapadłem się głębiej, przy- 
czem mój wąż zaczepił się o Ostry 
kawałek żelaza, który go omal Nie 
przeciął. Uwelniłem się, ale w chwie 
lę później, inny ostry kawałek meta: 
lu rozgarł mi ubranie i woda wtar 
gnęła, przemaczając do cna bieliznę. 

Zimno było okropne. Zatelefono- 
wałem, żeby nas wciągnięto, M chels 
zawisł na mejej | nie ratunkowej, mu- 
siałem go odczepić i skinąłem, żeby 
plynął za mną, sle, gdym się później 

Akcja ralunkowa była niesłycha- obejrzał, już ge nigdzie nie dostrze. 

Gdy wyciągnięte mule na powierz+ 

  

  

  
  

  

SE. 30-40 

e Szlagier sezouu! Wielkie arcydzielo nastrojowo-Brotyczne Ę 

Kino |. ios“ 44 potęžna sy fonja namiętności ludzkiej. Niebywały zespół Mistrzów 
| ATU „Helios „Noc Poślubna En OZESŁANIIKJĄCA “ g'ze i e Lii Damita, Harry Liedtke, 
= ul. Wiłeńska 38. | Paweł Richter, R. Klein-Rogge, Ern:st Wercbes. Przepych kabaretów Paryża. Czarowne widoki 

Szwajcarji. Seansy: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz, 

te: Kino: D 12% f Dziś uroczysta R = 14% (Daglin). Reiyser Joe May. W rolach głównych: 
5 Teatr „Polonja premjera! „Grobowiec miłości Paul Richtyr Look <Zygfryd> w : 

ul. A, Mickiewicza 22, <Nibelungach», Marcelia Aibani, Pau) Wegener i Mary Johnson. Orkiestra koncertowa z 24 osób e 
pod batutą Mikołaja Salnickiego. Początek seansów o g. 4, Ostatni seans 10.25. 
  

Miejski Kinematograt 

Kai turaino-O4wlatowy 
Sata Miejska 

(ui, Ostrobramska 5) 

IW rolach g 

(Od dnia 1l-go do 15-go stycznia r. b, 
będzie i wyświetiany film: 

łównych: Glorja Swanson, Arieite Marctal, 
Reżyser Leonce Perret. Zdjęć dokonano: w Paryżu, Wersalu i Compiegne. W poczekalni koncerty 
jradjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W, Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Począ- 
tek seansów o godz. 4. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

Następny program: «WŚRÓD DZIKICH SZCZEPÓW BORNEO». 

„Ksężna Gdańska! Sztuka 2 czasów 
Napoleona w 12 akt. 

Charles de Roche. Snzanne Pianchetti. | 
  

8!
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„OLLA“ 
jedyna istnie- 
jąca niedości: 
gniona marka 

SIĄ światowa, udo- 
wodniona 5 

   

     
pełna gwarancja za "każdą sztukę. 
M00WRDORORONOEOOROOCOEO452000586 | 

Kto zbiera MARKI POCZTO *Ę DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję  kilkakrotale 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy 
100 t więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794 |   
  

  Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 1at6 (Rok 1812), Giarja i я 

2 ae ky | PR лава * „Napoleon w Moskwie“ ie dose Wajw @) 1 ЕКАВТЕ. 
„Wanda 30. Nieśmiertelna cpopea Cnwały Francji w 12 aktach, Wandea—Paryż—Berezyna— Borodino. Odwrót $ 

e ю wojsk Napoleońskich. rożar Moskwy. Oto najważniejsze rceny tego arcyfilmu, 2 DOKTOR 

  
i bów sztucznych. 

НОНЕ РБ ОЕ С С ЕЕ 7 Я Н ВЛЕ В ЛОНЕ ЕО ЕНЕ ЕЕ КЗ Е2 ЕО КЕ яЕа L Ginberg р‚іёіш:іе: od 9 do 

Silniki Diesla Stoczni Gdańskiej 
najłepsza nowoczesna siła napędowa 

Eadle biorącego udział w akcji ra- chnię, nie byłem już w stanie myśleć. 

towniczej zamieszcza wiedeńska „Neue Michels już był też na górze. Musia- 
no ma nim rozcinać ubranie a dwóch 

Wieść © katastrofieotrzymał Eadie ludzi odginało z wysiłkiem jego ko» 

podczas urlopu, który spędzał u sie- lana' Oiuliiśmy go w koce, przesy- 
wezwalį go cene gorącą wudą, siedziałem przy 

cficer stacyjny, polecając, aby stawili nim, aż wreszcie © 3 i pół rano po 

freie Presse". 

bie w Newpert, skąd 

się natychmiast wszyscy nurkowie. 
„Pojechaliśmy niezwłocznie w je- 

denastu ludzi do Princetown*, opo- 
wiada Eadie, „gdzie udaliśmy się na 
pokład okrętu „Falcen*, który wyłó- 
wił przymocowaną do żółtej bol linę, 
zaczepioną o jakiś przedmiot, przy: 
puszczaliśmy, że pewnie o łódź pod. 
wodną. Termometr wskazywał 1 st: 
C. powyżej zera, byłe zateta porząd- 
nie zimne. Przebrawszy się w strój 
nurkowy, ważący 88 kig., w pół go- 
dziny po przybyciu opuściłem się w 
teń, a sprawdziwszy telefon wewnątrz 
hełmu i węża gumewege, doprowa- 
dzającego powietrze, zjechałem po 
limie do głębokości 102 st. w niespeł- 
na minutę. Natrafllem na szczyt wi-- 
ży komendanta między dwoma pery- 
skopami, ałe ponieważ była to g. 1 
w południe i jasny dzień, przeto nie 
zabrałem zt sobą lampy i mogłem 
orjentować się tylko na przestrzeni 1 
i pół m. dekoła. Doczelgalem się na 
przedni pokład i tam usłyszałem sia 
by sygnał. Posuwając się naprzód w 
kierunku, z którego doszło mnie pu- 
kamie, uderzyłem silnie młotkiem 0 
metalową pokrywę a wtedy edezwało 
się pukanie znacznie głośniejsze i to 
sześciokrotnie, co znaczyło, że w ło- 
dzi jest sześciu ludzi, Wstrząsy z 
tych uderzeń usłyszano przez mój 
telefon na pokładzie <Falcon'a>, tak, 
że zanim zatelefonowałem „Są żywi 
w łodzi*, już na okręcie o tem wie- 
dziano. Następne moje uderzenia 
młetkiem w wieżę komendanta pozo- 
stały bez odpowiedzi. W dalszej wę- 
drówcz zaczepił się mój wąż gumo- 
wy o antenę, uwolniłem się i pedą- 
żyłem naprzód, nigdzie po za pokła- 
dem.nie było znaku życia. Zawiado- 
mieno mnie, że będę zluzowany, a 
gdy wydobyte mnie na powierzchnię, 
opuścił się inny nurek. nazwiskiem 

Car, aby przymocować linę do zbior- 
nika balastowegó. Drugą umocoówał 
wieczoreta o g. S-ej trzeci nurek, M.- 
chels, który wziął ze sobą lampą o 39 
mecy lysiąca watow, pozwalającą wi- 
dzieć na edleglość trzech metrów, 

Po upływie pół godziny Michels 
doniósł z głębi, że nie może się wy- 
dobyć a estatni jego sygnał żądał, 
bym zabrał ze sobą ciężkie nożyce 
do drutu. Obudzone mnie, ubrałem 
sią co tchu, ale ponieważ musiałem 
mieć ręce swdObodne, przeto postmaro- 

raz pierwszy otworzył «czy. 
Morze było takie . burzliwe, fala 

taka rozhukana, że w normelaych wa: | 
runkach nikt nie-odważyłby się Oozu- 
ścić w głębię oceanu. 

ее B 

  

> ъ pianin fabr. «Arnold Fibiger» mod;  <Alicof» Uczącym się zniżka 

® ......-'."._. uu 5j (koncert. silny, pogłębiony ton), mod. «Chopino Dr. 6 : *п“зоп "Z. Nr 97, 

% W ielki wybót K DĄBROWSKA weneryczne, mocz || е M 
s konfeti, pocztówek noworocznych, B 9 s Iskra 0 Takars Dentysta „| ! 
a wini. aj pišmiernych B Maść zoo odmmroženiom -97 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6.“ eńszn 7, tel. EW Pasiński ė 

ole ———— « 

gT. JANKOWSKAĘ PSZCZOŁY A, CYMBLER_ przyjmuje od g. 102 . * : : rzyjmuje: od g. 10— 
5 32—6 Wileūska 26. | LECZY a R Il p U ] ę MEBLE do nabycia, zpowodu chi 2 kó B iod z 3—7. 

RRENNSARNMAR NAANAŃANUM świeże i zastarzałe % Z Ź meble antyki mahonie, najtaniej wyjazdu sprzedaje się ROSERYOWEĆ RE ю- 

— odmroženia % A „o i imę. także nabyć można dl BRA opie. ACE AKUSZERKI 
# * * ь 

Perimuttera Ultramaryna zapobiega odmroženiom Ź Zęłoszenia do rodakcji ы mych, „3 „padmnow. kie róż SA. 
Kia le <$łowa» pod — «а » 12 ‹ atarskie; 15-8. Axuszcrka 

wydanijszą «la A ias zbioru prywatnego». „ Domu a po Aaa anei W. Z. P43. wy, Smiałowsk. 

oma Ki —3| H. Sikorski $-ka| r. Sutxowski, maj, przyjmuje od godz, 
stawach w Brukseli „o 

1 Medjolanie Złotemi medalami. 4 

Wszędzie do nabycia, ы 

    

Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdań. 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 

litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodnej, Kolonjalne i państw poza* 
europejskich, Dowiedzieć się: Mickie- 

wprost ze 

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

DOSTAWA KRÓTKOTERMINOWA. 

d4.0 

INC LR 
Warszawa, Jasna 1! m. 5, tel 99-18. 

rtolnietwa 
i w ruchu 

DAŃSKIEJ 

Lekarz- Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe- 
cjalne. laborażorjam 

  
  

choroby weneryczne 
sytilis i skórne. 

Wilno, ul. Wiieńską 3, 
telefon 567, 

4 do, 7 
42 

  

Lekarz-Dentysta 
Przyjmuje od 8 o i imuje Gd 4 das, R. MOZES 

35— Wielka 5 m. 2, 
—Doktór Medycyny — telefon 13,41. 

ŁUKIEWICZ 
choroby wenerycziie, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. Śnia- 
deckich 1, przyj. 4—7, 

68—1— 

choroby zębów, plom 
Dr Wolodžko bowanie i usuwanie 
ordynator szpitala Są- Ich bez bėlu. Porcelą- 
wicz: Choroby skórne nowe, złote piomby 

od 4 do 7. 
Wydz. Zdr. 371 

46— 
    

Lekarz-Dentysta 
ANNA KISIEL- 

  

weneryczńe. Przyj. Wkładki. Sztuczne 

BEEE AZAREDRZZYREZEERONAEEAZRKEZOCZBDEGREZEKEE muje: od g. 12 do 216by, złote korony, 
  

  

  

     
  

    
NOWY TRANSPORT 

  

  

Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepi 

    wicza 42 m. il w niedziele i poj 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 
  

4403660540030500569600604458485660 

Obwieszczenie. 
Sekwestrator przy Urzędzie Skarbowym 

podatków i opłat skarbowych w Święcianach 
ma zasadzie art, 1027 i 1030 ustawy Postę- 
powania Cywilne, 8 za Š 33 Linea 
o musowem ściąganiu twowych po- 
dalków i opłat z dać 17 VP1926 r, (Dz. Urz. 
M-wa Sk. Nr. 15), posele do wiadomości 
cgólnej,iż w dniu 17 stycznia 1928 roku, o 
godz. 12 rano na tartaku przy ul. Pocztowej 6 
wiPodbrodziu'odbędzie się sprzedaż z licytacji 
pięciu wagonów desek 63, 60 i 20 mm. po 

m* w wagonie, razem 150 mš, oszacowa« 
mych na sumę 6750 złotych, należących do 
firmy „Van Rossum* w Podbrodziu, ma po- 
krycie zaległych podatków państwowych. 

Zajęte przedmioty reflektanci mogą 0- 
glądać w dniu 17 stycznia 1928 r. od godz, 
10 do 12 ma placu tartacznym przy ul. Pocz- 
towej Nr. 6 w Podbrodziu. 

Sekwestrator Urzędu Skarbowego 
P.1 0. S$. w Święsianach. 

(=) M. Zaleski: 

ApUDAAR-AAALAANGAL EGLE EEG SE58088 

204. 

Radjoamatorzy! 
najuprzejmiej obsłuży Was 

aWileńska Pomoc Szkolna» 

DZIAŁ RADJO—Wilno, Wileńska 38, tel. 94. 

  

    

DUŻY SKLEP 
do wynajęcia i 

WYPRZEDAŻ 
OBUWIA 
Zamkowa 20 

K. Łachiński, 185—2 

Wykwalifikowana 

lej, majtaniej i 

  

  

tar do dzieci, w 
ilnie lub na wyjazd. 

  

Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 

podaje do ogólnej wiadomości, że !18 i 

zastawów od Nr 1 do Nr 

Licytacja * xnesowia« 
o godz, 11-ej rano odbędzie się w toksiu lombardu 

licytacja niewykupionych I nieprolongowanych 

Dowiedzieć się w 
adm. «Słowa» u C. M, 

Rządca - ekonom 
z 30 letną praktyką 
rolniczą, w większych 
kulturalnych mająt- 
kach, poszukuje poga- 
dy od zaraz. Adres: 
F. Sułkowski, maj. 
Rzesza pod Wilnem. 

165—0 

Lombard 

  

53), tel. 722, 

19 stycznia 1928 r, 

13813. 

  

Bukowni 
(patent Rohowskiego)   203—2 

  

*N: MASSON 

* Dom śmierci. 
Kilka razy Espinoza zatrzymał się 

w swym pochodzie, by odpocząć. 

— Jeszcze chwilkę—wyszeptał Nar 
gle wyrwało, mu się ciche.. przekleń- 
stwo i stanął. Byli już w pobliżu dro- 
„gi, na której miało się znajdować 

auto, gdy nagle ujrzeli przed sobą 

jaaną sukienkę i w pobliżu: światełko 

zapalonego papierosa, 
Espinoza momentalnie postawił 

Annę ped drzewem i zasłonił ją sebą, 
Janina Leclere stanęła obok niego i 

gdy nieznajoma para mijała ich, za- 
częli z wielkiem ożywieniem rozma- 
wiać półgłesem. 

Serce zamarło w ich piersiach, gdy 

rozitgł się koło nich męski głoś: 

— Ktoś tu Įesil. Te dziwnel.. 
Podejdźmy de nich?.. 

Lecz towarzyszka jego zatrzymała 
go mówiąc ze śmiechem: 

— Niebyłoby te zbyt taktowne... 
powinniśmy postępować tak, jak chcie- 
libyśmy by zachowywano sią wobec 
nas 

Espinoza poczekał aż się oddalili. 
= M prędzej! — szepnął 

drżątym głosem. 
Wreszcie znaleźli się przed same» 

chodem Espinozy, stojącym w bocz- 
nej alei parku. в 

Wazyscy koję ulokowali sę w 

aucie. Gdy ruszyli, zegar ua wieży 
wybił jedenastą. W drodze Janina 
Lęciere zdjęła szal z głowy Anny i 
włożyła nań gruby worek, który za- 
wiązała pod nogami. 

Przy rozstajpych drogach czekał 

już na nich motecyk! 
Espinozą. 

— Muszę dodać parę szczegółów 
do pani opowiadania, — rzekł Anno, 
gdy p. Apcoff skończyła mówić. Prze: 
dewszystkiem kilka chwil potem Mi- 
thai Le Vais wszedł dó  bibifoteki i 
zamknął okto, sądząc, iż pani zdoła- 
ła szczęśliwie uciec. Janina Leclere 
i Espinoza powrócili na bal, gdzie 
zostali natychmiast aresztowani. 

ROZDZIAŁ XXIV 

Cołdzialo się+w nocy 27 kwietnia? 

— Nie desziiśmy jeszcze do koń: 
ca, — rzekł Anno, gdy p. Apcoff 
oddaliła się do domu i ebaj pano- 
wie zostali sami w ogrodzie, — ale 
już się do końca zbliżamy. Musimy 
dowiedzieć sią dlaczego drzwi „sali 
skarbów" do garderoby p. Harlow 
były owej nocy otwarte. Wówczas 
dowiemy się dlaczego Bętty i Fran- 
ciszka popełaiły owe merderstwó. 

— Więąc pan sądzi, że Franciszka 
była wspólniczką zbrodni? 

— Jestem tego pewien. Pamięta 
pan moją ekspertyzę? Pamięta pan, 
jak Betty leżała na łótku p. Fiarlew, 
a Franciszka miała wyszeptać słowa: 
„Już dosyć”. 

— Pamiętam; 

Anno zapalił papieresa i uśmiech- 
nął się: — Franciszka nie chciała za- 
mić stanąć przy łóżku. Stanęła w no- 
gach łóżka, ale nie obok, zmusiteam 
ją do zbliżenia się, to miało duże 
znaczeń e: bała się stanąć tam, gdzie 
stała w chwili popełnienia zbrodni. 

Pa chwili Anno dedał ciszej: 
— Duże nadzieje pokładam na jej 

z młodszym zeznaniu, garę dni więzienia zmusi ją 
do wyśpiewania całej prawdy! 

— Jaką że rolę odegrał w tej całej 
sprawie Woberski? — zapytał Jim.; 

Anno roześmiał się i wstał. 
— Woberski złożył oskarżenie, 

nie wierząc w nie, poza tem nie ode- 
grał żadnej roli. 

Dztektyw skierował się ku wylściu, 
ltcz zatrzymał się i dodał: 

— Nie, źle powiedziałem, dużo 
zawdzięczamy temu niskiemu osobni- 
kowi, gdyż chcąc dać fakitś pedsta- 
wy swemu Oskarżeniu, przypomnizł 
sobie, żę widział Betty Harlow w po- 
bližu mieszkania Jana Claudel. Była 
te dla nas duża pomoc. 

Anno wyszedł i Jim nie widział 
sią z nim w c'ągu trzech dni. 

W tym czasie stało sią to, czego 
się tak bardzo obawiał p. Bzes a na 
co liczył Annc; 

Wezwany do prefektury, jim sta- 
wił sig w pokoju, zajątym czasowo 
przez detektywa. Po powitaniu Anno 
rzekł. 

— Nigdy jeszcze nie miałem do-- 
czynienia z tak trudną do wykrycia 
sprawą. Co chwila spryt i zręczność 
tych ludzi stawała nam na przeszko- 
dzie. Musiałem wreszcie zaryzykować 
i to bardze poważnie zaryzykować, 
by zakończyć śledztws i módz aresze 
tować winnych. Musiałem dopuścić 
do uwięzienia p. Apcoff w domu 
Brebisare, nie mając pźwneści, iż de- 
wiozą ją tam żywąl Wiedziałem, ża 
lepszej kryjówki nie mogli dla niej 
znaleźć. Domyślałem się, że bagaż, 
który wiózł motocyklista musiał wa- 
żyć tyle same, ce p. Apcoff. 

Cała ranna próba miała na celu 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w C:zesław Karwowski 

różnych typów i wielkości 

poleca: Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, Zawalna 11-a 

zy - 

  
  

freblanka poszukuje * 

rzeczy. 

    

ul. Zawalna 30 
SRR" 32—0 

Zegarki 
najtaniej i najso- 
lidniej reperuje 

zegarmistrz 
M. WYSZOMIR3KI 
b. majster firmy 

A. Rydlewski 
Ostrobramska 13. 
TV 

Ia“ Sklep „Okazja” ) 
Wilno, ul. św. 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 

Śnię beda we y 1 rozmaite nauczycielki na. 

Stepa, ant ste ° majątku, dla przyzo- 
kupna wymienionych Tais 11 let, dziew. 

rzeczy zad” NA cynii do 2-cj kl. 

Zawiadamiaė listownie Hr mA jao 
31—7 p,' d.rowej  Skarbko- 

wej, Antokol 62, (da 
własny), 199—0 

  

Sprzedają się 
łóżka i puohowy ma- 
terac, szafki, umywal- 
ka, biurko Oraz roz- 
maite _ gospodarskie 

rzeczy, Sosnowa 8—5. 
202—1 

      
IANINA i iorte- 
S s I 

- najęcia, W, Po- 
Jańsk? © pulanka $—23. 2000 

Ruse? 

  

Listwy i Ramy 
gotowe i na obsta- 
lunek, oprawa 

obrazów ifotografjl 
oraz odnawianie 

ram solidnie i tanio 
wykonuje 

Księgarn a 
Ostrobramska 
J. JURKIBWICZA 
1 K. Szalkiewicza 

Wilno, 
ul. Ostrobramska 23 

"UVB 

ki 

ustalenie ściśle czasu, niezbędnego 
do przebycia drogi przez obciążony 
motocykl, Lecz wszystke to przygo- 
towywałe się nazbyt starannie, siu- 
sznie zauważył nasz poczciwy Wo- 
berski, że czasem znajdujemy  zbro- 
dniarzy jedynie dzięki temu, że za- 
nadto starannie dowodzą swego zlibi, 

Nie było więc wątpliwości, że p. 
Apcoif miała być odwieziona z po- 
wrotem, lecz cóżby było, gdyby je- 
dynie trup dotarł na miejsce przezna: 
czenia? Oczywiście niebyło to bardzo 
prawdopodobne, łatwiej przecież i 
pewniej było uśmiercić ją za pomo- 
cą trucizny ze strzały, która działa 
prędko i nie pozostawia śladów. Do- 
tmyślałem się więc, że zostanie uśpio- 
na i przywieziona (u w stanie nie- 
przyłomnym. : 

Teraz rozumis pan, co przeżywa- 
łem, stojąc w cichym domu Brebisa- 
re i czekając na zbliżający się motó- 
cykl. Chwilami wpadałem w rozpacz. 

Tu _wzdrygnął się, jakby niebez- 
pieczeństwo nie było już poza nim. 

— Teraz jednak muszę oznajmić 
panu, że wszystko jest na debrej 
drodze, Uzyskaliśmy całkowite mrzy- 
znanie sią do wiay ze streny Fran- 
ciszki Rollard i pezostałych areszto- 
wanych. Morderstwo zostało doko- 
nanęl 

— Któżby mógł określić pobudki, 
które kierowały panną Harlow, gdy 
pisała anonimowe listy? Meżs nuda, 
panująca w miasteczku prowincjenal- 
nem, lub żądza silnych wrażeń, a 
może w charakterze jej było cóś nie- 
normalnego, jakaś skłonność do prze- 
stępstw? Dzialalność tę ułatwiła jej 
bardzo pewila okoliczność: Oto w 

ny do wynajęcia, ul 

ciepły, 
umeblowa- Pokój 

Każdą ówki *w 

  
  

B © . dolarach, złotych 1 
a Ei 2do EM rubiach złotych przyj- 
od g. 7 do 8 w. 2100 mujemy na wysokie 

oprocentowanie,  za- 
P t b PEC aa) 

0 rze ny ejnotami srebrem 
я „__ LOMBARD Wil. T-wo 

s pis pisarz, świa” fiandl. Zastawowe, 
Wi an 1 a Pląc Katedralny, ul. 
krk ż padac ię Biskupia 12, A s 

я sa 
nat. 201—0 

jednej z szuflad znalazła rachunek 
starej firmy budowlanej, która napra- 
wiała tajemne przejście pomiędzy do- 
mem Grenalle a Brebisare, Cząstka 
tegp rachunku ocalała odogniai zna- 
lazłem ją w popiele w kominku. Dzię 
ki niemu dowiedziała się Betty Har- 
lew o istnieniu tego przejścia. W do- 
mu Brebiszre znalazła się stara ma 
szyna do pisania p. Simona Harlow, 
I w ten sposób Betty wygodnie i spo- 
kojnie mogła oddać się pisaniu listów 
anonimowych. Lecz wkrótce zaprag- 
nęła podporządkówać kilka osób 
swej władzy i rozkazom, Wtajemnie 
czyła więc Franciszką Rollard, Mau. 
rycego Tavenet i pozostałe osobistoś- 
ci, które znamy, łącznie z Janem 
Claudel, który był bardze požytecz- 
nym, W ten sposób kolo. spiskow- 
ców pawiększało się i zaczęłs uUży- 
wać ansnimów, w celach szantażu. 
Zwolaa piękną królewnę zaczęli szan- 
tażować jej wspólnicy i wkrótce stała 
się ich niewolnicą. Wszyscy potrzebo- 
wali pieniędzy i zaczęli O©pływać w 
dostatki. Wiadomości de szantażu 
nie brakło. Maurycy Tavsnet czerpał 
je z policji, Janina Leciere —od swe- 
go przyjaciela dyrektora towarzystwa 
asekuracyjnego czerpała ważne wia. 
domości co do etanu majątkowego 
„klijentów*. Lecz w końcu źródła się 
wyczerpały i nie mieli już kogo eks- 
ploatować. Pozostała jedna tylko o- 
soba, grzypuśćmy, że myśl tą rzucił 
obiecujący młodzieniec — Tavenet. 
Niech Ban zgadnie kto był tę osobą, 
panie Frobischer? 

Lecz Jim teraz nawet nie mógł 
edgadnąć prawdy. 

Drukarnia «Wydawai 

Rzeszą pod WER UK Hanusowicz 

i od g. 5 do 6.Mickiewicza 4 m. 12 
Zawalna nl. 22. jęcia 
acz 2 4 WANA 

33-V— od 4 do 7 w. 
    

  

      

  

  

do 19. Mickiewicza 

Ordynator Szpitala 
Sawisz, choroby 

skórne i weneryczne. ""AKUSZERKA — 
Leczenie światłem M LĄKNEROWA 

Sollux i Lampa Bacha 

(lucme słońce, gór fw Kasino Tm 5 skie). Zamkowa 7 м, 1 |“ W. Z. P. 69 

30— 163—34 
r POPILSKI 

choroby skórne AKUSZERKA 
i weneryczne, 

Przyjmuje od godz. 10 OKUSZKO 
1 { оё 5—7 р.р. powróciła i wznowła 

W. Pohulanka 2, róg przyjęcia chorych, 
Zawalnej. W.Z.P. 1. Mostowa 23 m. 6 

40— w. Z. P. 24, 

AKUSZERKA 

Marja Brzezina 
przyjmuje: 

od 9 rano do 7 wiecz.. 
ul. = Mickiewicza 

m. 4 
W. Zdr. Nr 3003 

45— 

  

KOBIETA LEKARZ 
Dr Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpitala 
Sawicz. 

Choroby skórne ! we- 
neryczne kobiece. 

Przyjmuje od4=6pp | AKUSZBRKA 
"ee w.Zp. 4 ŚWIDERSKA 

23— ul. Mickiewicza 4 m.12 

Lekarze-Dentyści. przyjm: od g. 10—12 
1 6 — 8. 

Wykonywa  wszelkie 

Lekarz-Dentysta 
zabiegi lecznicze 

Jadwiga 
z pojecenia Įekarzyi 
Prydz. Zdr. 6237. 

Kęstowiczowa 
ul Orzeszkowej Nr 3 feni : 

(róg Mickiewicza) 2 E KU. 
przyjmuje od g, 10— 

i 4—6. Mijeszko, rocznik 1981, 
2 Wilno, na imię Jana 

W.Z PP. 2 unieważnia się, 209—0- 

  

  

  

gubiono — karię 

  

— Pani Harlow! — rzekł dobiinie 
Anno. 

A gdy Jim wzdrygnął sig ma te 
słowa i zaprzeczył, gdyż nie chciał w 
to wierzyć, Anno ciągnął dalej: 

— A jednak tak było w istociel P. 
Harlow dostała list w dniu swej 
śmierci, podczas ebiadu. List ten 
czytała pielęgniarka i doskonale pa- 
miąta jego treść. Żądano znacznej 
sumy, jako wynagrodzenia za listy 
milesne pani Harlow, które w prze» 
ciwnym razie miały zostać ogłoszone. 
A więc „biez* wiedział o jej roman- 
sie z Simonem Harlow, za czasów 
gdy była jeszcze panią  Raviare? 
Zdziwi się pan, panie Frobischer, 
gdy powiem, iż list ten był pokazany 
pannie Harlow, gdy przyszła pożeg- 
mać opiekunkę, przed udaniem się na 
bał. Nic więc dziwnego, że Bzłty 
Harlow straciła panowanie nad sobą, 
gdy powiedziałem, że nie przeczytam 
tego, ro powiedziała po jej wyjściu 
ciotka o niej. Sam nie zdawałam 30- 
bie sprawy, jak straszną była ta pu- 
łapka. 

— Dlaczego pielęgniarka 

Przyjmuje od 9.30 do | 
i 

nie 

E 
| 

R 
| 

| 

    

Audrzejkowiczowa 
1 

  

A 

  

    
wspomniała wczęśniej o tym liście, | 

dlaczego zataiła to? — pytał gorącz- > 
kowo Jim. 

  

— Rozumiem to doskonale. Jani- 
na Bodia jest porządną i szlachetną | 
dziewczyną. Była pewną, że 9. Har- | 
low umarła śmiercią naturalną. Nie 
wierzyła w oskarżenia Wobarskiego. 
Nie chciała więc wyjawiać starych ta: | 
įemnic rodzinnych. To też sama za” 
proponowała 
minać o liście. 

Beity, żeby nie wspo” | 

— Teraz rozumiem jej pobudki, | 
— przyznał Jim po namyśle. 
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