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Rozstrzygnięcie Konkursu dramatycznego 

Teatru Niej, im. J. Słowackiego w Kakowie 
Sąd konkursowy na posiedzeniu  ple- 

narnem, odbytem dnia 27 grudnia r. ub., 
zakończył swoje czynności i po przeprowa- 
dzeniu wyczerpującej dyskusji postanowił 
łączną sumę, wynoszącą 10.000zł., podzielić 
na trzy nagrody, przyznając je, jak nastę- 
puje: sztuce p. t. „Niespodzianka* pierwszą 
nagrodę w wysokości 4.000 zł,  sztukom 
„Przedświty* i „Samuel Zborowski'* dwie 
równe nagrody bez lokacyj, każda po 3.000 
zł. Po otwarciu kopert okazało się, że: auto- 
rem „Niespodzianki“ jest p. Karol Hubert 
Rostworowski z Krakowa, autorem „Przed- 
świtów* p. Adolf Nowaczyński z Warsza- 
wy, „Samuela Zborowskiego” p. Ferdynand 
Goetel z Warszawy. 

Nadesłano ogółem sztuk 82. Sąd kon- 
kursowy stanowili: rektor Uniwersytetu dr. 
Józef Kallenbach, jako prezes, dr. Tadeusz 
Świątek, kierownik literacki teatru, jako Se- 
kretarz, red. dr. Antoni Beauprć, doc. dr. 
Leon Chwistek, prof. dr. Władysław Folkier- 
ski, red. Emil Haeker, prof. dr. Zdzisław 
Jachimecki, dyr. dr. Zygmunt Nowakowski, 
reż. Józef Sosnowski.  Wszystkłe uchwały 
zapadły większością głosów. „Odznaczeń 
postanowiono nie udzielać. Sztuki nagrodzo- 
ne wejdą w najbliższych tygodniach na re- 
pertuar teatru krakowskiego. Szczegółowe 

„Sprawozdanie z czynności Sądu konkurso- 
ego ogłoszóne będzie w terminie później- 

szym. Autorowie nienagrodzeni zechcą zgła- 
" szać się po odbiór egzemplarzy osobiście, 

lub pocztą w sekretarjacie teatru, podając 
równocześnie tytuł żądartej sztuki. 

Piękny gest Nowaczyńskiego. 

WARSZA WA, 31.X1H. (tel. własny). 
Jak się dowiadujemy, Adolf No- 

waczyński zrzekł się przyznanej mu 
nagrody na konkursie : dramatycznym 
m. Krakowa na rzecz "budowy demu 
artystów scenicznych Krakowa. 

W „Kurjerze Wileńskim* p. Testis pi- 

sze artykuł w którym powiada, że nie może 
polemizować ze „Słowem* na tematy za- 

gadnień ideowych, gdyż argumenty „Sło- 
wa” nie stoją na odpowiedniej wysokości, 
a artykuły nasze nie są dostatecznie głębo- 

/' kie. W tem twierdzeniu ujawniła się ta zi- 

mna krew i objektywizm p. Testisa, któta 
go zawsze, jego zdaniem, cechuje. — A no 

zobaczymy jakich argumentów użyje i ja- 

ką głębię okaże w swoich artykułach p. Te- 
stis gdy do ideowo - publicystycznej dzia- 
łalności przystąpi. 

Karykafura z „Izwiesfij” 

  

  

; Jest to karykatura wzięta z Izwiestyj, 
Po mowie Litwinowa kilku posłów z partj 
pracy zapytywało min. Chamberlaina w 

_ lzbie Gmin, co myśli o możliwości wzno- 
wienia stosunków z bolszewikami. Min. 
Chamberlain najracjonalniej RA PORCIE] 
odpowiedział, że o tych sprawach mówić i 

| myśleć będzie można dopiero wtedy, kiedy 
bolszewicy przestaną prowadzić propagandę 
na terenie Anglji. Bolszewików wyprowadza 
z równowagi to spokojne „nie* Chamberlaina 
i wyrazem tej bezsilnej złości jest karykatu- 

' га powyższa. Chamberlain przedstawiony tu 
jest jako papuga siędzącą na stole Izby 
Gmin, na księgach, które tam tradycyjnie 
leżą, i odpowiadająca ciągle jedno i to samo 
„propaganda sowiecka, propaganda so- 

-—-Wwiecka”. Karykatura ta jest tylko wyrazem 
bezsilnej złości bolszewików, więc ośmie- 

57% tylko ich samych. 

Czapki zamiast turbanów w 
Persji. 

Rząd perski wniósł do parlamen- 
tu ustawę o ubiorach ludności. 

W myśl tej ustawie noszenie tur- 
banów dozwolone jest tylko ducho- 
wieństwu i młodzieży przygotowujące 
się do stanu duchownego. 

Pozostałe klasy ludności muszą 
przywdziewać ubrania europejskiego 
kroju i czapki na kształt francuskich 
czapek wojskowych. Nieposłuszni bę- 
dą karani grzywną lub więzieniem 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
ita pocztowa uiszczona ryczałtem. 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Sowiety proponują Polsce podpisinie specjalnego 
profokułu, wzmacniającego paki Kelloga 

WARSZAWA. 31.X!1. Pat. Dnia 30 grudnia rząd Związku So- 
wieckiego zwrócił się do rządu polskiego za pośrednictwem 
poselstwa polskiego w Moskwie, z notą, podpisaną przez za- 
stępcę komisarza ludowego spraw zagranicznych Litwinowa, 
w której, powołując się na przystąpienie Polski i Z. S. S. R. do 
paktu Kelloga, rząd Związku proponuje podpisanie specjalnego 
protokułu, wprowadzającego w życie pakt Kellogaw stosunkach 
między obu państwami, niezależnie od ratyfikowania paktu 
przez inne państwa i uprawomocnienia się go w myśl art. 3 
umowy paryskiej. 

Poincare chciał się podać do dymisji 
Koledzy ministrowie przeciwstawili się temu. 

PARYŻ. 31.XII. Na posiedzeniu rady gabinetowej Poincare 
oświadczył, że wobec uchwalenia budżetu oraz mocnej stabili- 
zacji waluty, uważa pracę swoją za skończoną i zamierza podać 
się do dymisji. 

Wszyscy ministrowie wyrazili jednomyślnie pogląd, że mi- 
mo osiągniętych doniosłych wyników, pozostaje jeszcze do do- 
konania na terenie międzynarodowym wewnętrznym praca 
utrwalenia tych wyników, obecność zaś Poincarego w gabinecie 
jestznadał nieodzownym warunkiem powodzenia tej pracy. Poin- 
care zgodził się z tem zapatrywaniem. 

Budżet uchwalony przez Senaf we Francji 
PARYŻ, 31 XII. PAT. Na wczorajszem nocnem posiedzeniu Izby De- 

putowanych i Senat uchwaliły ostatecznie ustawę budżetową. Dochody wy- 
noszą 45,430 miljonów fr. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 64 
miljony franków. 

Dalsze sukcesy wojsk rządowych w Miganietanje, 
PESHAWAR. 31.XII. Pat. Sytuacja w Afganistanie wykazuje lekką 

tendencję do poprawy. Z Kandaharu i Heratu, w północnej prowincji 
kraju, wysłane zostały do Kabulu posiłki, 

Biuro Reutera dowiaduje się, że były gubernator Kabulu, przebywa- 
jący obecnie w Jallalabad, usiłuje z pewnem powodzeniem rokować z 
powstańcami. Dziś można stwierdzić, że wojsk powstańców niema przy- 
najmniej w odległości 20 kilometrów od Kabulu. 

Biulefyn stanu zdrowia króla Jerzego 
LONDYN, 31 XII. PAT. Biuletyn, ogłoszony dzisiaj po południu, po- 

daje, że chociaż siły ogólne chorego utrzymują się na tym samym pozio- 
mie poprawy, która postępuje zwolna od trzech dni, wyczerpanie jest je- 
dnak w dalszym ciągu poważne i nasuwa trudności w stosowaniu zabie- 
gów leczniczych. к 

Obok tych objawów występuje inny bardzo pomyślny i pożądany— 
wzrastający. powoli apetyt. Biuletyn podpisali wszyscy lekarze, opiekujący 
się chorym królem. 

Kaiastrola lofnicza w Tumzię 
TULUZA, 31.XH. PAT. W okolicy miasta spadł na pole samolot handlowy, 

przybywający z Marokka. Pilot i obserwator ponieśli ciężkie obrażenia. Jadący 
z nimi pasażer wyszedł z wypadku bez szwanku. 

Traktat austrjacko-jugosłowiański. 
WIEDEŃ, 31.XII. PAT. Dziś przed połudnjem nastąpiło podpisanie układu 

dodatkowego do traktatu handlowego austrjacko jugosłowiańskiego przez kan- 
clerza Seipla i posła jugosławiańskiego Jewsicza. Postanowienia nowego ukła. 
du wejdą w życie w ciągu 10 dni. 

Šmith nie nsawa się od życia polityczenego 
PARYŻ, 31.XI1. PAT. „Chicago Tribune* zaprzecza kategorycznie wiado- 

mości, jakoby Smith, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zamierzał 
©ąałkowicie usunąć się z życia politycznego. 

Pakt Relloga fo mędzna imitacja idel Ligi Narodów 
oświadczył dyplomata amerykański. 

WIEDEŃ. _. « (PAT). Z Nowego Yorku donoszą tutejsze dzienniki, że na wczo- 

rajszem posiedzeniu ku czci zmarłego prezydenta Wilsona wygłosił mowę były amba- 
sador Stanów Zjednoczonych w Konstantynopolu Morgentau. 

W mowie swej podniósł on zasługi Wilsona, a omawiając pakt Kelloga nazwał go 
złem naśladownictwem pierwotnej idei Ligi Narodów. Krytyka paktu Kelloga przez Mor- 
gentąą wywołał w Stanach Zjednoczonych wielkie wrażenie. 

LIAUDIES SNEP ARE ZSR 

Wyrok w sprawie zamachu na Lizarewa 
Wojciechowski skazany na 10 łat ciężkiego więzienia 
Ostatni dzień procesu 0 zamach wagę państwa. 

na radcę poselstwa sowieckiego, Liza- Zkolei dłuższe „przemówienie wy- 
rewa, Mimo, że wczoraj była niedzie- głosił adw. Niedzielski, który zazna- 
la, ściągnął niezliczone tłumy publicz- czył na wstępie, iż nie jest to proces 
ności. polityczny. Lizarew nie był dyplomatą 

O godz. 3.40 rozpoczął swe prze- a przedstawicielem większego koncer- 
mówienie pprok. Nissenson. nu handlowego. 

Na wstępie swego przemówienia Dalej obrona wskazuje na to, iż 
prokurator zastanawiał się nad fak- czyn oskarżonego jest wynikiem tra- 
tem zamachu, który dla Polski jest b. gedji pękniętej jego duszy. Jako 14- 
smutny i bolesny. Bolesny tem wię- letniemu chłopcu zabito ojca i zabra- 
cej, że dokonał go członek emigracji no ojczyznę. To ciosy najcięższe, ja- 
rosyjskiej, korzystający z prawa azylu. kie mogą być. 

Zkolei p. prokurator zanalizował Na tem tle należy doszukiwać się 
przebieg zamachu. Stwierdza, iż Woj- pobudek czynu oskarżonego, który 
ciechowski chciał zabić Lizarewa. Czyn działał w aiekcie—woła obrońca. Pro- 
jego był indywidualny. Gdyby za nim szę o zastosowanie art. 458 cz. II 
Stała organizacja, to plan zamachu (afekt). 
byłby przygotowany. W danym wy- Następnie przemawiał drugi obroń 
padku tego nie widzimy. ca adw. Szyszkowski. 

Pobudki, jakie skłoniły oskarżo- Po replice prokuratora i obrony— 
nego do tego czynu, to egzaltowany Sąd udał się na naradę. O godz. 11 
patrjotyzm, Stanowczość, duma, ambi- zapadł wyrok, mocą którego 
cja imponowania otoczeniu i zemsta Wojciechowski został skazany 
za krzywdy doznane w Bolszewji. na 10 lat ciężkiego więzienia (art. 

Wina oskarżonego jest b. ciężka, 455) z zaliczeniem aresztu prewencyj- 
więc i kara musi być ciężką. Lizarew nego. 
był osobą urzędową. Oskarżony przyjął wyrok spokoj- 

Oskarżony nadużył gościnności - nie, uśmiechając się, dziękował swo- 
mówił dalej p. prokurator. Przez swą im obrońcom. 
lekkomyślność wyrządził naszemu na- Gdyby Wojciechowski popełnił za- 
rodowi krzywdę, mach o jeden dzień wcześniej tj. nie 

Jeżeli panowie sędziowie będziecie 4 a 3 maja, to zastosowana byłaby 
się powodowali współczuciem dla wy- amnestja, przez co kara zostałaby 
gnańca rosyjskiego, to przedewszyst- zmniejszona o 113. 
kiem je< na uwadze interęs i po- 
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Dzisiejszy numer zawiera 8 stron  dodafek Łowiecki 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
LiDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

  | CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 1 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. : 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolirej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

5 „groszy. Komunikaty 
prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Horoskop na 1929 rok 
Pisanie politycznych horoskopów Francuzów sojusz z Polską kosztuje, 

jest rzeczą ryzykowną. Bądźmy od- i ta okoliczność zdenerwuje Polaków. 

ważni. Ryzykujmy. Tydzień temu ogło- Nie sądzę jednak, aby te pesymistycz- 

szono zapówiedź powstania nowej ko- ne konstelacje miały się na Polsce 

misji ekspertów, która ma sprawę re- odbić w sposób tragiczny, jak np. 
paracyj niemieckich załatwić ostatecz- przez odebranie Śląska czy Pomorza. 

  

31. Kii. 28. 
B. Minister Sprawiedliwości 
p. Aleksander Meysztowicz 

wyjechał na dni kilka na wieś do 
krewnych. 

Najbliższe prace sejmu 
Po załatwieniu budżetu w końcu 

nie. Do komisji tej wejdą także ob- Rok 1929 nietylko nie będzie rokiem "- lutego wejdzie pod obrady parla- 
serwatorzy Stanów Zjednoczonych. krwawych rozstrzygnięć, lecz raczej 

Komisja ta jest jakgdyby małym klu- nie będzie rokiem rozstrzygnięć wo- 
czykiem do poruszania polityki glo- góle, lecz tylko ujawnianiem pewnych 
balnej. Stajemy wobec albo - albo i tendencyj politycznych. Polska tylko w 
odpowiedź na to „albo - albo* ma sprawach drugorzędnej wagi. będzie 
dać dopiero ten nowy” rok 1929 r. mogła odczuć, że ukształtowanie się 
nie w jakimś jednym dniu lub po polityki globalnej pozostawia ją w 
szczególnym wypadku, lecz w ca- odosobnieniu. 
łym swoim przebiegu. Ameryce W roku zeszłym, tak samo wigilją 
są winne Anglja i Francja, ale Nowego Roku pisałem horoskop po- 
teraz Ameryka pożycza Niemcom. lityczny, który mi się -dosyč udał, 
Anglja i Francja powiadają: „Niemcy lecz popełniłem w nim dwa błędy 
muszą nam płacić, bo inaczej my nie wiążące się w jeden. Oto zapowiedzia- 
możemy płacić Ameryce", —lecz Ame- łem, że sprawa litewska będzie roz- 
ryka jest skłonna bardziej protegować strzygnięta i że Włochy i Polska bę- 
swego nowego dłużnika kosztem daw- dą miały aktywną rolę w dynamice 
nych. Stąd: polityki europejskiej. Był to błąd naj- 

albo: fatalniejszy. Włochy i Polska oto są 
układ politycznych stosunków w dwa państwa, które koncert trzech 

Europie potoczy się -po linji anglo- (Anglja, Niemcy, Francja) w Lidze Na- 
franko - niemieckiej kooperacji, którą Todów pozostawia na uboczu, pozo- 
jako fakt realny widzimy na terenie Stawia w odosobnieniu. Ten stan rze- 

Ligi Narodów, wtedy państwa euro- Czy nie zmienił się w ciągu 1928 ro- 
pejskie dojdą do zrozumienia, że so- ku. Położenie Polski podobne jest do 
lidarność Europy jest jednak wielką Położenia Włoch w Europie z tą jednak 
rzeczą i będą się między sobą ukła- różnicą, że o ile Włochy starają się 
dać z pominięciem interesów amery- Przez czynną i wszędobylską politykę 
kańskich. Za taki układ najwygodniej- te tendencję odosobnienia przełamać, 
szy dla Anglj, bo dawałby jej za- © tyle Polska z powodu różnych nie- 
bezpieczone plecy w rywalizacji z Ame- Przyjaznych nam warunków i okolicz- 
ryką, i dla Francji, bo dawałby jej ności w polityce zagranicznej musi 
upragnioną kooperację z Niemcami, i być państwem zupełnie biernem; 

Anglja i Francja chętnie zapłacą Niem- O ile jednak jestem pesymistą w 
com koncesjami w sprawie polskiej. . Sprawie polskiej polityki zagranicznej, 

albo: o tyle jestem opżymistą w sprawach 
interesa, które wiążą Amerykę z polityki wewnętrznej. Jeśli silna i sta: 

Niemcami, przemogą. Wtedy Niemcy ła władza jest niewątpliwie fundamen- 

pójdą na łamanie solidarności euro- ST" przyszłych zwycięstw w polityce 
pejskiej z Ameryką, a przeciw Anglji, 738Tanicznej, to sądzę, że fundament 
Wtedy w Europie Niemcy powrócą do te" dalei się u nas „ murować będzie, 
swojej stawki na S.S.S.R. Wyrazem R9K temu _ przepowiadałem: „Sanacja 
tej odmiennej w założeniach polityki | I*Wica to małżeństwo! rozwiedzie się 
niemieckiej będzie również ofensywa " ciągu 1 AS Wed) IM. OŁ fa BOSKA wód jest faktem, aż dziwnie pomyśleć © La 3 że w dniu 1 stycznia 1928 r. wiele eee — sie i osób identyfikowało PPS. i obóz Pił- 
sila mai a al p sudskiego. Dla planu nadania Polsce 

p yn A Yekay NO) S SB - DENY innego ustroju koniecznem jest utrzy” 
ab = 5 и то:г PE manie spoistości obozu B. B. i rozbi cobym wolał, aby się stało. Czy mo- ; : S aki 
je sympatje są po stronie anglo-fran- e ja ię + gy aż 
ko-niemieckiego sojuszu, czy też po > ae WM 
stronie koncepcji ameryko-germano- 

roku z tego punktu widzenia tłuma- 
sowieckiej. Na to pytanie dam pod- czyć. Debata konstytucyjna nad kon- 

\б]ла odpowiedź: jako europejczyk i 
stytucją ma znaczenie zupełnie drugo- 

jako pacyfista wolę oczywiście możli- 
rzędne, istnienie lub nieistnienie gabi- 

wość pierwszą, broni ona bowiem cy- netu Bartla jest to rzecz zupełnie dru- 

wilizacji europejskiej ze strony zacho- 
gorzędną. Nie sądzę, abyśmy 1 stycznia 

du i wschodu i zapewnia pokój, jako 
1930 r. mieli się spotkać z p. Bartlem 

Polak wolę oczywiście kombinację 
jako premjerem. Być może, —ale to 

drugą. Ofensywa polityczna Niemiec i 
jest mało prawdopodobne. Natomiast 

Sowietów na nas jest, mojem zdaniem, pabac RÓ SIE ORirojowiać om 
mniej dła Polski groźna, niż to odo- 

stytucję, nie będzie gabinetem dr. Bar- 

sobnienie, które bynajmniej „wspania- 
tla—to jest dla mnie zupełnie pewne. 

łem' nazwane być nie może, a które li > е тлэ_іа ТОН PR 
Staje się udziałem Polski, gdy Anglja, 4 ю S я оръуг_тзщ > 
Niemcy i Francja uzgodnią swą poli- ARCE я \Ёіе\›/пеігшед, sa, tyka; że jestem optymistą wogóle. Gdy 

ё Polską rządziła republika, gdy pano- 
Niestety, przypuszczam, że z tego wał u nas republikański chaos, mia- 

albo - albo raczej ta pierwsza kombi- łem wrażenie, że stoimy nad przepa- 
nacja weźmie górę. To też należy Się ścią, chociaż konjunktura zewnętrzna 
spodziewać, że stosunki franko - pol- nie była tak niepomyślna jak dzisiaj. 
skie w tym roku 1929 przeżyją po- Aje wtedy nie mogliśmy tej przychyl- 
ważny kryzys. Rzecz charakterystyczna. nej konjunktury wyzyskać, podczas 
Prasa endecka Ooddawna nawykła do gdy dziś bronimy się przed konjun- 
„karcenia" każdego, ktoby w czem- kturą tragiczną. Sądzę, że spoistość 
kolwiek źle się odezwał o Francji. Po obozu B. B. da się utrzymać, pomi- 
mowie Stressemanna napisałem SZe- mo walki koterji wewnątrz tego obo- 
reg artykułów, rozpoczynających sie zu, sądzę, że rozbicie obozu lewicy 
tytułem: „Nielojalność Brianda". Otóż pędzie postępowało naprzód, gdyż 
żadna gazeta endecka dotychczas mnie inteligencja polska po _ ciężkich 
jeszcze nie „skarciła" za ten „wybryk”, doświadczeniach z naszymi kmiotka- 
jakby się to jeszcze rok temu nazy- mi, nie chce już nadal odgrywać ro- 
wało. Uważam te swoje artykuły za li króla Leara i odwróciła się od le- 
jaskółkę tych nastrojów, które w r. wicy społecznej. Wszystko to nas 
1929 staną się w Polsce powszechne, zbliża do upragnionego celu, chyba, 
które ujawnią u nas wszyscy, nie wy- że zajdą jakieś okoliczności, które w 
łączając endeków. Zwłaszcza, że je- niczyim planie przewidziane nie były. 
sienią 1929 wypada ponowny wybór Са 
Polski do Rady Ligi. Niewątpliwie 
Francja nie ośmieli się nas nie poprzeć, 
ale niewątpliwie także zrobi to w spo- 

sób cierpki, wymawiając nam, ile 

ARK 
TAT 

*mentu szereg ustaw, przedstawionych 
przez ministerstwo spraw  wewnętrz- 
nych, ministerstwo pracy i opieki spo- 
łecznej i ministerstwo przemysłu i 
handlu. Są to projekty ustaw  zdro- 
wotnych, samorządowych, ustawy © 
najmie pracy i opiece społecznej nad 
macierzyństwem i ubezpieczeniach ro- 
botników. Pozatem prawo górnicze i 
ustawy o spółkach handlowych. 

Jednocześnie rozpoczęte zostaną 
regularne prace komisji nad rewizją 
konstytucji. 

Strajk tramwajowy na Śląsku 
Wagony nie ruszyły z remiz. 

KATOWICE. 31.XII. W związku 
z powziętą uchwałą związków zawo- 
dowych pracowników tramwajowych, 
proklamującą strajk z powodu nie- 
dojścia do porozumienia w sprawie 
żądań podwyżkowych w dniu dzisiej- 
szym ustał ruch tramwajowy na - 
wszystkich linjach w mieście oraz na 
linjach podmiejskich. 

Lekarze polscy w Palestynie, 

JEROZOLIMA. 31.XII. Pat, Polscy 
uczestnicy kongresu lekarskiego w 
Kairze przybyli do Jerozolimy, gdzie 
odwiedzili grób Chrystusa i miejsca 
święte, poczem zwiedzili uniwersytet 

hebrajski, wieczorem zaś byli obecni 
na przyjęciu u. konsula generalnego 
Rzeczypospolitej, po którem odjechali 
do Tel-Awiw. 

„ Rotstrzelanie von Difmara w (PU. 
Jak wszyscy chyba pamiętają, w 

swoim czasie GPU. zainscenizowalo 
proces przeciwko trzem niemieckim 
studentom: dr. K. Kindema nnowi, T. 
Wolschowi i Ditmarowi. Dzięki swym 
specyficznym metodom, GPU. wyrwa- 
ło od Ditmara „szczere przyznanie 
się", w wyniku czego skazano go na 
10 lat więzienia, Kindermana i Wol. 
Schta zaś na karę Śmierci, a potem wy- 
mieniono z rządem niemieckim na pro- 
wokatorów — Skobelewskiego i inn. 

> „Obecnie „Siegodnia* publikuje list 
niejakiego Brunowskiego, który z ca- 
łą „pewnością utrzyrnuje, że w końcu 
października 1928 r. GPU. rozstrzela- 
ło Ditmara, jako zbędnego i niebez- 
piecznego Świadka. 

Ponieważ Ditmar w każdym bądź 
razie był „obcokrajowcem* i nie mógł 
być z «wyroku „sądu* rozstrzelany, 
na wszelki więc wypadek, jeżeliby 
krewni von Ditmara w drodze dyplo- 
matycznej poczęli się interesować je- 
go losem, bolszewicy mają sporzą- 
dzony „akt“ o Śmierci Ditmara od 
udaru serca, у 

Katastrofa kolejowa w. 
stawji, 

WIEDEN, 31 XII. Pat. Wedle do- 
niesień z Białogrodu, w niedzielę wie- 
czorem nastąpiła katastrofa kolejowa 
na linji Spalatto — Zagrzeb. 

Pociąg pośpieszny, idący ze Spa- 
latto najechał wpobliżu miasta Jesie- 
nica na skałę, która spadła na tor 
kolejowy. Lokomotywa pociągu po- 
špiesznego oraz wagon pocztowy ode 
rwały się od pociągu. Maszynista zo- 
stał zabity. 

: Jugo- 

Trocki nadal nieprzejednany. 

BERLIN, 31 XII.— Dziennik „Volks- 
wille“ organ lewicoweį opozycji ko- 
munistycznej donosi z Moskwy, że 
Stalin postanowił zmienić swój pierwo 
tny projekt udzielenia Trockiemu po- 
zwolenia na przebywanie w jednej z 
kuracyjnych miejscowości Rosji. Tro- 
cki pozostaje nadal w Alma Ata. 

W kołach politycznych tłumaczą 
ten krok Stalina tem, że Trocki nie 
chciał złożyć deklaracji solidarności z 
obecnym kursem polityki rządowej. 

Życzenia Noworoczne Klientom 

Swym przesyła 

Wilieńska Agencja Reklamowa 

Wielka 14, tel. 12-34, 
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Szyfelnictwo na wsi 

„W naszym kraju jeszcze ten dzień 
nie zawitał, 

pożyteczne księgi 
czytał." 

Adam Naruszewicz. 

Słowa te głosiły gorzką prawdę półto- 
ra wieku wstecz. A dzisiaj?... Czy wiele się 
zmieniło na iepsze? Na zagadnienie to po- 
staram się dać krótką odpowiedź. 

"Pomiędzy rozmaitemi skłonnościami i na- 
łogami włościan czytanie stoi na ostatnim 
planie. Powodem tego jest przedewszystkiem 
analfabetyzm, wreszcie brak książek dla u- 
miejących czytać, gdyż istniejące bibljote- 
ki przy szkołach powszechnych są niewy- 
korzystane. Słowem, jeśli chodzi o czytanie 
wyłącznie książek — to takowe prawie że 
na wsi ne istnieje. 

Przejdźmy do gazet. Zdawałoby się, że 
na wsi, naprzykład, chcąc wypocząć po tru- 
dach, jakie za sobą ciągnie rolnictwo — czy 
tanie gazet winno być ukojeniem. Tak jest 
za granicą, tak nie jest u nas, gdyż... — ga- 
zet nikt tu nie prenumeruje. O tem mogą 
rzec wiele nasi wydawcy pism. Zarzut to 
gorzki i wielki lecz można cofnąć go w sto- 
sunku do włościan, natomiast spotęgować go 
w stosunku do... pracującej inteligencji, t.j. 
do tych, którzy stanowią elitę społeczeństwa 
na wsi. Oto żywy przykład: 

Niedaleko od Wilna istnieje w pewnej „ru 
chliwej” miejscowości agencja pocztowa, 
która liczy w swym obwodzie 33 punkty, 
to znaczy wiosek, zaścianków, majątków i 
t.d. W miejscowości tej jest duży majątek, 
plebanja, szkoła, fabryka, młyn, tartak, smo- 
łarnia, punkt felczerski i t.d. i t.d. W całym 
zaś obwodzie: 2-ch leśniczych, 8 gajowych, 
5-ciu nauczycieli, 10 kolejarzy, 1 felczer, 1 
ksiądz, 1 organista, 3 właściciele większej 
posiadłości, I rządca 1 dyr. fabryki i t.d. 

Ogólna prenumterata pism (codziennych) 
zero. Powtarzam zero. 

Sapienti sat. 
Czemu to jednak należy przypisać, spy- 

ta niejeden z czytelników. 
Głównym powodem, jaki podają wspom- 

niani — jest odłegłość do poczty. jest w tem 
wiele racji lecz niezupełnie, gdyż np. miej- 
scowi (gdzie jest poczta) nie prenumerują 
wcale. Zresztą, otrzymanie gazet chociażby 
z całego nawet tygodnia (np. przez sołtysa) 
ma swój urok: jest się w kontakcie ze świa- 
tem, bez czego rzecz wprost naturalna czło- 
wiek inteligentny istnieć nie może i... nie po- 
winien. | 

- Nice też dziwnego, iż pisma nasze upada- 
ja (mam tu na myśli pisma wychodzące ró- 
wnież na prowincji, jak: „Głos Landwarow- 
"ski, „Hejnał*, (Święciany) „Sprawy Na- 
uczycielskie“ (Wilno) „Ziemia Wilenska“ i 
td. 

by kto w domu 

Nie chodzi mi bynajmniej o to lub o in- 
ue pismo gdyż nie mam zamiaru reklamo- 
wać i kolportować ich wcale, chodzi mi wy- 
łącznie o faktyczny stan rzeczy, co ze smut- 
kiem, z obowiązku dziennikarza prowincjo- 
nalitego stwierdzam. A chciałoby się po- 
wtórzyć za poetą: 

Książka i gazeta — oświatę mi daje, 
one mnie i w dalsze zaprowadzą kraje... 

A teraz kilka słów o listach. Rach w tej 
dziedzinie (mając wciąż na uwadze poprze- 
dnie tłuste zero) jest mniej więcej, jak na 
nasze warunki możliwy. Zawdzieczač to zale- 
ży głównie różnym i licznym instytucjom w 
Polsce, które w celach reklamy nie skąpią 
łistów, kolacząc w ten sposób (przeważnie 
bezskutecznie) do serc ludzkich, licząc na 
poparcie. Ostatnio „Royał Mail Line* wysła- 
ła np. (oczywiście gratisowo) do wszystkich 
szkół dość ladne kalendarzyki na rok 1929. 

Liczne wydawnictwa nadsyłają też oka- 
zowe numera. („Tecza“, „Bluszcz“, „Co czy- 
tać?' — przegląd Bibljograficzny i wiele, 
wiele sinnych). Wreszcie korespondencja u- 
rzędowa, prywatna (słaba) i to wszystko, co 
się składa na nasze czytelnictwo na prowin- 
cji. Niewiele wprawdzie mam nadziei, aby 
słaby głos mój mógł się przyczynić do u- 
rzeczywistnienia rychłego tej, tak ważnej, 
tak koniecznej naprawy, ale jestem pewny, 
że przyjdzie czas, gdy to nastąpi: że zamiast 
nuazić się i narzekać — zaczniemy wresz- 
cie czytać pożyteczne książki i gazety. 

SDA Į. Hopko. 

RAKÓW; pow _Mołodeczański. 
Rocznica Wileńskiego Radja. Jeżeli 

się nie mylę, to już rok mijaod chwili 
uruchomienia w Wilnie Stacji nadawczej 
„Polskiego Radja*. Jak to u nas się dzieje, 
uroczystość ta odbyła się bardzo uroczy- 
ście, stwarzając wrażenie zapoczątkowania 
znamiennej ery. która w stosunkach kul- 
turalnych wsi powinna odegrać niepośled- 
nią rolę. Pisała o tem szeroko i głośno 
prasa wileńcka, zaś ną uwagi nadsyłane ze 
"wsi naszej o tem, iż stacji wileńskiej nie 
słychać. pocieszano nas, żo ot lada chwila 

wszysikie braki się usuną i siła nadawczą 
powiększoną zostanie. „Nie odrązu wszak 
Kraków zbudowanol* No cóż racja, najle- 
piej O i powolnem budowaniu wie go- 

    

       

spodarz wsi kresowej zmuszony do bo- 
1ykania z przeciwnościami od pierwszej 
chwili podno a z gruzów swego war- 
sztatu. Co? rubić, czekajmy, każdy sobie 
powiedział — chociaż czuł i grozumiał, ile 
to radjo może przynieść korzyści w oświa- 

        poi 

Dlaczego upadia Unja Kościelna. 
(Z powodu notatki a. W. M. — „Sło- 

wo“ Nr. 298). 

Na pytanie, zawarte w tytule ni- 

niejszej notatki, z całą pewnością nikt 

wyczerpującej odpowiedzi nie da. Dziś 

jeszcze niema w Polsce człowieka, któ 

ryby mógł ogarnąć całokształt tego 

niesłychanie skomplikowanego i cieka- 

wego zjawiska, jakiem jest upadek U- 

nji Kościelnej na ziemiach polskich w 

czwartym dziesiątku lat zeszłego stu- 

- lecia. Dotychczasowi badacze dziejów 

Unji (tak Polacy, jak Rosjanie), prze- 

ważnie duchowni, rozstrzygali kwestję 

-w sposób bardzo łatwy, gdyż widzieli 
tylko upadek Kościoła Katolickiego i 
zwycięstwo Cerkwi Prawosławnej. 
Wskutek tego Polacy mówili o przewro 
tności, nikczemności, brutalności Ma- 

skali, gwałcących ducha i pastwiących 
się nad bezbronną ludnością; Rosjanie 
zaś podkreślali wielką siłę idei Prawo- 
sławia i słabość kościoła Katolickiego, 
znajdującego się pod wpływem żywio- 
tów ultramontanskich, szlacheckich, 

jezuickich, a czasem „dla odmiany i... 
masonskich!.. : 

Podobne poglądy pokutują do dziś 
dnia. Sprawa likwidacji Unji nie wiele 
kogo obchodzi: ogół nic o niej nie wie, 

Historycy zaś nie zatrzymują się nad 

tem zagadnieniem, uważając to raczej 

za sprawę, w której już się wypowie- 

dziełi historycy Kościołów. I racja: u- 

> — 

cie, czytelnictwie i propagandzie *rolniczej 
Jeżeliby wszystkie organizacje społeczne, 
działające na naszym terenie nic innego 
nie robiły jak dob jały się o zwiększenie 
mocy Wileńskiej stacji nadawczej jeżeli 
by wszystkie fundusze zbierane poświęciły 
na ten jedyny cel to położyłyby podwalinę 
pod trwałą i mocną propagandę swych idei 
— gdy obecnie zmuszone są do marnej 
wegetacji — bez wszelkiej nadziei na lep- 
szą przyszłość. Mało tego, wysiłek tych 
organizacji jest stale niweczony przez stacje 
bolszewickie, które jako silne są chętnie 
przez ludność słuchane. Pozatem motywy 
wschodnie łatwiej trafiają do ucha słucha- 
czy, niż motywy katowickie lub warszaw- 
skie, obiegające od psychologji mas i dla 
nich niezrozumiane. Będąc przed paru ty- 
godniami w Wilnie doszła mię wiadomość, 
iż propagowany jest pogląd o zastąpieniu 
st. Wileńskiej — Warszawską. Jeżeli wiado- 
mość ta jest prawdziwą to należy się tylko 
dziwić, uporowi czynników, od których ta 
Sprawa zależy. Pamiętajmy bowiem, że lu- 
dność nasza wymaga innego systemu uję- 
cia i językowego i ideowego tej samej spra- 
wy, czy to się będzie tyczyło hodowli bydła, 
uprawy czy współdzielczości. Potrzeby te 
zadowolnić może tylko Wilno jako ośrodek 
kraju, w którym się skupiły wszystkie orga- 
nizacje społeczno-kulturalne tego kraju. O- 
<becnie, jak ktoś się dowcipnie wyraził „o 
hodowli trzody chlewnej* słucha urzędnik 
którejś instytucji wileńskiej — wieś zaś na- 
sza wysłuchuje koncertów z Filharmonji 
Warszawskiej i odczytów zupełnie dla niej 
niezrozumiałych, Dodać do tego należy, iż 
słuchanie Katowic i Warszawy odbywa się 
w najlepszym razie, gdy aparat jest pod 
kontrolą jakłejś instytucji, która go reguluje 
— w innym wypadku, a tych jest znacznie 
więcej — łapie się Mińsk, Moskwę. Pisząc 
moją korespondencję w rocznicę powstania 
stacji Wileńskiej a jednocześnie na progu 
nowego roku, życzę czynnikom czy to spo- 
łecznym, Czy. też kierującym życiem naszte- 
go kraju, większej dbałości w zrozumieniu 
potrzeb naszych zapadłych zakątków i mniej 
szego rozpraszania się w sporach, jak wieś 
naszą uszczęśliwić. Uszczęśliwienie zaś to 
leży w większej dojrzałości w ujęciu potrzeb 
rodzinnego kraju. Walkar. 

  

  

U ludzi cierpiących na żołądek, ki- 
szki i przemianę materji, stosowanie 
naturalnej wody gorzkiej „Franciszka-Jó- 
zefa", pobudza prawidłowość funkcji na- 
rządów trawienia i kieruje odżywcze dla 
organizmu soki do krwiobiegu. Opinie 
wybitnych lekarzy specjalistów wykazują, 
że wodą Franciszka Józefa jest niezmier- 
nie pożyteczna także i przy zwaąpnieniu 
naczyń krwionośnych (przy arterjosklero- 
zie). Ządać w aptekach i drog. 

          

EO ZATO PZD 

DOKŁADNOŚĆ 
z jaką jesteśmy w stanie zmierzyć tempera- 
turę chorego, decyduje o diagnozie choroby, 
a wiadomo, że trafne określenie jej obja- 
wów jest najważniejszym postulatem wła- 
šciwego leczenia. Jest przeto nieodzownym 
warunkiem, aby mierzenie temperatury pa- 
cjenta odbywało się za pomocą czułego cie- 3 
płomierza. Wśród licznych istniejących ma- 
rek termometrów wyróżnia się swą stałoś- 
cią i precyzyjnością marka Kramera, radzimy © 
przeto wszystkim unikać wszelkich naślado- + 
wnictw i używać wyłącznie precyzyjnych # 
termometrów Kramera. 

Dr. L. K. 
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W KINIE, w TEATRZEi WSZĘDZIE 
najlepszym posiłkiem 

jest CZEKOŁADA 
„POUR DAMEŚ* 
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Są, 

Wytworne pudełko zaw. .12 tabl. 
Gena Zl: 2.29. 

Czckolada zdrowia 
fabryki 

M. PIASGGKI w tratwie 
jest bardzo smaczna 

i pożywna dla „dzieci. Ė 

Żądać wszędzie. 
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czeni kisęża biskup Likowski i ks. 
prof. W. Chotkowski dobrze oświetlili 
to ciekawe zjawisko z punktu widzenia 
kapłanów katolickich; mamy podobne 
oświetlenie ze strony przeciwnej — te- 
ologów prawosławnych; dziś jednak 
musi stanowczo przemówić historyk— 
nie kapłan. 

I tu historja odrazu  skonstatuje 
wielką niedokładność dotychczasowe- 
go ujmowania kwestji likwidacji Unii. 
Można i trzeba mówić o klęsce Kościo 
ła Katolickiego, błędem natomiast jest 
podkreślenie triumfu Prawosławia. Cer 
kiew prawosławna bynajmniej nie zwy- 
ciężyła! Cerkiew poniosła bodaj nie 
mniejszą klęskę, niż Kościół!... Wyglą- 
da to na paradoks, lecz jest tak, a nie 
inaczej, bo czy można nazwać zwy- 
cięstwem tę sytuację, w której znala- 
zła się Cerkiew w pierwszych latach 
po likwidacji Unji? 

Cerkiew wówczas nie posiadała ani 
kapłanów, ani wiernych!  Wezorajsi 
katoliccy kapłani stali się prawosław- 
nymi — czy z przekonania? Zapewne 
nie, gdyż kapłani wogóle rzadko zmie- 
niają religję, masową zaś  apostazja 
jest zjawiskiem wyjątkowem, nie wzbu 
dzającem zaufania. A więc ludzie bez 
przekonań, często bez etyki, później 
zaś i bez wykształcenia — zaczęli re- 
prezentować Cerkiew prawosławną. 
Dość przypomnieć chociażby tylko 
czołowych przedstawicieli ówczesnego 
„prawosławia”: arcybiskup miński Zu- 
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składa Swym Sz. Klientom 

SERDECZNE ŻYCZENIA NOWOROCZNE. 

Warszawa, Jasna 17 

  

  

A ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Szanownym swym Klientom 

przesyła 

BIURO REKLAMOWE STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. 

  

  

Girda, Szopena 8.   Noworoczne życzenia Swym Szanownym Klientom i 
posiadaczom Jedynych Znakomitych Polskich Akumulatorów 
z Białej składa Przedstawicielstwo w Wilnie: firma Michał     

      

szczęścia i wesela. 

  

3 Z nadchodzącym NOWYM 1929 ROKIEM. 
Życzymy wszystkim naszym obecnym i przyszłym Klientom dużo 

Bądźmy uśmiechnięci! 

Sklep urządzeń i instalacyj elektrycznych i radjowych 
„OGNIWO Spółka Podoficerów Rezerwy 

Wilno, ul. S:to Jańska Nr. 9. 

Żyjmy przyjacielsko! 4 
: 

оаиа осия 
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[FORTUŃ 
Fabryka cukrów i    

fabrycznym przy Metropolit 

POKÓJ WY 

  

"Pod łaskawym protekfo- 
rafem Pana Wojewody 

{ Рапа 0-су @. & Н 

  

3 orkiestry. 

  

    
znia 1929 Z dniem 2-go styc 

  

wania został usunięty ze stanowiska, 
jako człowiek nieodpowiedni, arcyb. 
połocki Łużyński wywołał setki skarg 
ze strony gubernatorów i lokalnych 
władz rosyjskich — i, jak stwierdza 
rosyjski historyk, Kojałowicz, odzna- 
czał się „najfatalniejszą zdolnością od- 
pychania od siebie najlepszych ludzi”, 
protojerej Tutpalski, jak stwierdza sam 
Siemaszko był tapownikiem — co zaś 
do szeregowych popów, cóż to była za 
nędza!... Ex-parochowie byli popami 
tylko de nomine (np. Józefa Siemasz- 
ki ojciec, również Józef , nowokreowa- 
ni popi z nauczycieli ludowych, djacz- 
ków lub kancelistów konsystorskich— 
niewiele byli warci. 

lacy kapłani byli z renegatów - uni 
tów można sądzić z ciekawej petycii 
szlachty mińskiej, która w r. 1840 pro- 
siła władze o zabranie do Rosji ex-uni- 
ckich popów i przysłanie na ich miej- 
sce rdzennych Rosjan!.. Petycję tę pod 
pisali wszyscy marszałkowie szlachty 
mińskiej z gub. marszałkiem Osztor- 
pem na czele! 

jak zaś wyglądali popi prawosła- 
wni, przysłani z centralnych gubernij, 
mówi w swych wspomnieniach sam 
Siemaszko (I, 143), stwierdzając, że 
ci zacni kapłani „oprócz szkody mo- 
gliby tylko narobić świśstw”. Zresz- 

tą, podług tegoż Siemaszki, nawet me- 

tropolita moskiewski Filaret narzekał, 

że nie ma dla swej diecezji poważnych 
bko już w ósmym roku swego urzędo-i uczciwych popów!... 

Prosimy żądać u swoich dostawców! 
` WYŁĄCZNI PRZEDSTAWICIELE 

s E2  Krzygztof Brun i Syn 
WARSZAWA, ul. Bielafiska Nr. 4. 

PPE SEERDNI EE 

Wilno, ul. Metropolitalna Nr. 5 (Łotoczek). 
czekolady 

odniosły wielki sukces na Wystawie-Targach Północnych w Wilnie 
i odznaczone zostały ZŁOTYM MEDALEM, ma zaszczyt zawiadomić, 
iż pragnąc udostępnić Sz. Publiczności bliższe poznanie wyrobów, 
postanowiła z dn. 22 grudnia r. b. 

e gdzie będą codziennie prezentowane najświeższe: 

: czekoladki, cukry i inne łakocie. 
Jednocześnie podajemy do wiadomości, 

nowy gatunek karmelków czekoladowych „BUBLICZKI“, 

Ši Prosimy o łaskawe odwiedzenie WYSTAWY i wypróbowanie 
* o niedościgaionej jakości wyrobów naszej fabryki, 

  

| SBSZBEDAZSCNEGAKEME 
LATARNIE KOĄETA 

są KRAJOWE, 
są NAJLEPSZE 

są NAJTAŃSZE, 

„gdyż całkowicie wykonane w Polsce 

gdyż mocą swej budowy i wykona- 
niem przewyższają najlepsze zagra- 
niczne. 
gdyż w tym roku wyjątkowo, dla 
reklamy, do każdej latarni dodajemy 
DARMO APARAT z nożykiem 

„GILLETTE 
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„FORTUNA*, której wyroby 

  

otworzyć we własnym domu 
ałtnep 535PECJALNY 

STAWOWY 

iż wyprodukowaliśmy, 

0 

Zaproszenia nabywać można u pp. Gospodyń i Gospodarzy oraz w lokalu klubu (Uniwersytecka 6|8) 
iw Kasynie codziennie od godz. 18—21. 

   roku zostanie otwarty Mag: 

w Wilnie przy ul. 

  

Tacy byli kapłani 
Cerkwi Prawosławnej. 

Co zaś do wielkich rzesz nowych 
wyznawców prawosławia, najlepiej 
scharakteryzował ich gubernator smo- 
leński, witebski i mohylewski, który w 
r. 1855 (!) stwierdził w raporcie do 
cara iż większa część badanych przez 
niego chłopów -nie umie pacierza i nie 
wie jakiej jest wiary! 

W tych warunkach czy można mó- 
wić o zwycięstwie Cerkwi nad Kościo- 
łem?.. Czy nie lepiej mówić o wielkiej 
tragedji Cerkwi, która przejęła od Koś- 
cioła prawie dwa miljony dusz, lecz po- 
prowadzić ich nie mogła,  mimowoli 
pchnęła ich na straszne bezdroża i do- 
prowadziła ledwie nie do pogaństwa? 

Tereny po-unickie i obecnie należą 
do najsłabszych duchowo: „prawosła- 
wny* na naszych ziemiach często zna- 
czy tyle co „bolszewik“ czyli bezwyz- 
naniowiec, po tamtej zaś stronie gra- 
nicy właśnie na ziemiach białoruskich, 
ex-unickich, komuniści dopuszczają 
się eksperymentów antireligijnych, nie- 
możliwych w centrum Rosji... 

Dopiero więc dziś przed Cerkwią 
prawosławną, która zrzuciła jarzmo 
panowania nad nią świeckich ober-pro 
kuratorów św. Synodu, otwiera się wiel 
ka praca zdobywania dla Cerkwi tych 
pseudo - prawosławnych!... Ale to już 
inna kwestja. 

„zwycięskiej'* 

Starałem się uzasadnić klęske cer- 
kwi. Ktoś jednak zwycięzca był. Ow- 

urządza w salach Kasyna Garnizonowego (Micki 

azyn koniekcji damskiej, 

Stanisława BEZIERĘSKKIEG 
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* » ® * * . та ' Niniejszem Administracja „Słowa* po- 8 szy 
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@ daje do wiadomości Sz. Inserentów oraz 12 

Ę Biur Ogłoszeniowych, iż z dniem l-go stycz- 5 

= nia 1929 r. staje się obowiązującym nowy Щ z 

a cennik ogłoszeń w „Słowie* według nastę- 8 sj 
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oznajcie Francję — Siostrzycę Rzeczypospolitej Polskiej. — Rok 1928 dl 
wydawniczego w Polsce był jednym z sajchiuboiejszych, — aaa | się ków h jedynie do literatury rodzimej. ki 

Społeczeństwo nasze, w którem budzi się coraz żywiej potrzebą pokarmu intelek- / w: 
tualnego, —nie zawiodło —rozkupując nakłady dzieł polskich pisarzy w dziesiątkach ty- 
sięcy egzemplarzy. „ 

Ten właśnie fakt, stwierdzający u społeczeństwa polskiego rosnące umiłowanie do 
dobrej polskiej książki, 
Francji, — © najbliższej sercu sojuszniczce szej, jest zupełna luka, pobudził do podję- 
cia takiego wydawnictwa, które powiedziałoby Francji, że społeczeństwo polskie prag- 
nie Ją równie dobrze poznać, jak kraj rodzimy. 

Dzieło to pod nazwą 

FRANCJA W SŁOWIE | OBRAZACH 
na tle kilkuset ilustracyj, wykonanych reprodukcją ofsetową, rotograwurtową i wielobar- 
wną, — obejmuje całokształt kultury umysłowej i materjalnej Francji i wydane będzie - 
w zeszytach po jednym „do 3-ch miesięcznie, — począwszy od stycznia 1929 r. į 

Protektorat nad dziełem tem objąć raczył Pan Ambasador Polski w Paryżu, dr. Al- 
ired Chlapowski. | 

Teka redaktora naczelnego spoczywa w rekach znakomitego romanisty d-ra Józe- 
fa Morawskiego, prof. Uniwersyt. Poznańskiego, — przy udziale wybitnych polskich uczo- 

nie mniej świadomość, że w dziedzinie wydawnictw polskich o 

nych, którzy wiedzą swą pragną przysłużyć się do złożenia hołdu Francji, tudzież do | 
zacieśnienia stosunków intelektualnych oba kraje łączących. 

„_ Dzieło to zawierać będzie to w*"vstko, .co każdy kulturalny Polak o Francji wie- 
dzieć winien. Na treść tej zbiorowej  blikacji złożą się następujde działy fematowe* 
część pierwszą wypełnią: słowo w: e, zarys geograficzno -.statystyczny, historja 
Francji w zarysie Z uwzględnieniem Francji, podczas wojny światowej; ustrój Fran. 
cji parlamentarno - polityczny; Fra: | pod względem gospodarczym. (Fłandel i Prze- 
mysł, Kołonje francuskie). Część di 
jącem: Paryż, Francja północna, pc 
wschodnia, półn. - zachodnia, półn. - południowa, Część trzecią wypełni opis kultury umy- 
słowej Francji w tematach: Psychologją narodu francuskiego; filozofja francuska; sztuka; 
titeratura;—(matarstwe, muzyka 1 t. jA ka žrancuska i oświata; fegjonaliźm francu- 

  

; nauka 
ski; stosunki kulturalne polsko - francuskie. 
a Ponadto, do każdego egzemplarza dołączony zostanie „Samouczek języka francu- 

skiego”. 
Dzieło wydane zostanie b. starannie na najlepszym papierze, formatu 24x32 obję- 

tości około 1.000 stron druku. 8 
„ Cena dzieła wynosi złotych 125, — Dajemy -jednak możność nabycia tego dzieła 

najszerszym kołom naszego społeczeństwa w spłatach miesięcznych po pięć wzgl. dzie- 
sięć złotych — bądź też w pięciu ratach kwaztalnych po złotych 25, — 3 

Zamówienia — z powołaniem się na ogłoszenie w niniejszym dzienniku — upra- 
Sza się kierować pod adresem POLSKI INSTYTUT WYDAWNICZY w Warszawie „ul. 
Żórawia 4a, — pieniądze zaś wpłacać na konto P.K.O. nr. 18688. 

KAŻDY DOM POLSKI, KAŻDA INSTYTUCJA PAŃSTWOWA, KOMUNALNA I 
PRYWATNA, KAŻDA BIBLIOTEKA — WSZYSCY WiNNI 
POLSKIM DZIEŁO O FRANCJI POSIADAĆ. 

PIERWSZE W JĘZYKU 

poświęca się opisowi Francji w ujęciu następu- * 
- zachodnia, półn. - wschodnia, środkowa, półn.< 
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gdzie otrzymają specjalne fotografje 
do nich. 

  

Proszę wyciąć adres. 
— 

  

Początek o godz. 22-ej. 
СЕНЛНИЗНРТИБЯБРЫЦНИНИЗСТИНОТ |   

  
   

  

warów białych i galanterįi męskiej, to       

Wielkiej Nr. 28. 
Z poważaniem 

Stanisław JEZIERSKI 
były współwłaściciel firmy Arndt i Jezierski. 

    
szem: zwyciężyła — państwowość ro- 
syjska!.. 

X. W. M. niezwykle trafnie podkre- 
Ślił rolę zagadnienia państwowości w 
losach Unji. Nie należy ma się rozu- 
mieć, w dziejach likwidacji Unji wi- 
dzieć tylko walkę dwóch państwowo- 
ści, jak dawniej widziano walkę dwóch 
Kościołów, ale bezwarunkowo ten mo- 
ment podkreślić trzeba w sposób sta- 
nowczy. 3 

Unja upadła po r. 1831, czyli po 
ostatecznym upadku państwowości pol 
skiej i po utracie wszelkiej nądziei na 
polityczne połączenie Litwy z Koroną. 

Najbardziej polski okres dziejów 
Unji przypada na koniec w. XVIII i po- 
czątek w. XIX, kiedy państwo polskie 
usunęło wreszcie krzywdzącą różnicę 
w traktowaniu kleru katolickiego— ła- 
cińskiego i greckiego i kiedy unickim 
biskupom dano krzesła senatorskie. 
Kościół unicki wówczas zaczął gwał- 
townie się polonizować i łącinizować. 
Zacierały się różnice pomiędzy temi 

ten trzeci filar, na którym trzymała się 
Unja, przetrwało najdłużej. 

Czy nie mieli unici idei ratowania 
narodowości polskiej, opierając się 

pewnością wielu z nich o tem marzy- 
ło, do tego dążyło i dlatego tak łat- 
wo zrezygnowało z wiary, 

Walka kapłanów unickich o wiarę 
była bardzo, bardzo nikła (walczyły 
nieliczne jednostki szeregowych paro- 
chów), walka o... brody golone i su- 
tanny—była zażarta i trwała, walki o 
narodowość nie było wcale, 

dziło, iż narodowość może być za- 
grożona! ' f 

„ Zycie „rodziny żyrowickiej* w” 
pierwszych latach po likwidacji Um 

wymowne. Ciekawe stosunki panową. 

przez długie lata niektórzy nowi poqj: 

chów - renegatów. Trzeba pamiętać, Ti 

prawosławni mieli za żony katolicz 

  

na państwowości rosyjskiej?.. Z całą Я 

ły i we wszystkich rodzinach paro С 

obrządkami, w wyglądzie zaś świątyń 
i kapłanów różnice znikły. jedyny za- 
kon unicki — Bazyljanów, wyraźnie 
wstępował na drogę, wytkniętą przez 
Jezuitów, t. j. przekształcał się w za- 
kon, którego celem było krzewienie 
oświaty polskiej, kultywowanie w 
szerszych masach cnoty obywatelskiej 
—polskiej. 

Utrata państwowości polskiej zbyt 
wyraźnie i znacząco łączy się u unitów 
z utratą wiary. Poczucie narodowości, 

łacinniczki!... Katolicyzm zaś oddawi 
stał się wyznaniem narodowem po | 
skiem. 1 

Kiedy zduszono w ex-unitach pol ° 
skość, weszli oni na ponure manow- 
ce... 

Przyglądając się tragedji  Unji, 
można zauważyć wielkie znaczenie; 
jakie miała dla Unji państwowość 
polska, dzięki której kościół mógł 

Dokończenie na str. 7-ej, 

г 5 Wszyscy, którzy posiadają „ | wicza 13) w dniu go as roku i wojsk. książeczki, mszą radi а, 
Vv miasi zgłosić si o fotografji 

° K 2 ogoń k 8 „RECORDS“, Wilno, ul. Sass m 

  

dow gdyż... | 
bodaj nikomu do głowy nie przycho- l 
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Sprawa wzniesienia pomnika Ada- 

ma Mickiewicza w Wilnie, przeszed!- 

Szy przez rozmaite tazy to mniej, to 

„ęardziej pomyślne, — utknęła na mar- 

Twym punkcie. 

Składki płyną. Ruczajkiem wpraw- 
dzie sączą się zaledwie dostrzegalnym 

— lecz nadpływają stale, bez przer- 
wy od wielu miesięcy. Od czasu do 

czasu jakaś większa sumka  kapnie 

(zazwyczaj z hojnej zbiorowej inicja- 

tywy jakiejś instytucji). Gazety nie 
omieszkają podnieść ten chlubny od- 

ruch uczuć  patrjotyczno-obywatel- 

skich. I znów przez czas dłuższy O 
pomniku Mickiewicza zgoła nie sły- 

chać. Podobno, jakoś jesienią zeszło- 

roczną zbierał się raz i drugi Komitet 

Wykonawczy Budowy Pomnika Mic- 
kiewicza w Wilnie — lecz coby nowe- 

go uradził, nie przeniknęło do wiado- 

mości ogółu, nawet  najściślejszego 

ogółu czyli da wiadomości polskiej in- 
teligencji wileńskiej. 

Musimy przeto  poczytywać za 
»unkt martwy, na którym sprawa sta- 

iu  ięłą ij stoi, uchwałę Generalnego Wiel- 
* kiego Komitetu Budowy zapadłą na 
k- | walnem zebraniu w wielkiej sali konie- 

LATYSCIE, KTÓRYAY IO 
czego jeszcze kilka osób, np. |. E. ks. 

arcybiskupa ]ałbrzykowskiego. 

Przejdźmy atoli do uchwały pryn- 

cypalnej. 
Konkurs, na który zaproszono wszy 

stkich polskich _ artystów-rzeźbiarzy, 

pomimo swego obiitego plonu (prze- 

szło 70 nadesłanych projektów) nie- 

dał spodziewanego wyniku. Do reali- 

zacji pomnikowej modelu Szukałskie- 

go, odznaczonego pierwszą nagrodą i 

poleconego przez jury do wykona- 

nia — nie przyszło. O realizacji dwóch 

drugich nagród (modele  Jachimowi- 

cza i Lubelskiego) nawet mowy nie- 
było. Co teraz? Trzebaż jednak „zdo- 

być'* model nadający się do zrealizo- 

wania go jaka pomnik wileński Mic- 

kiewicza. To przedewszystkiem. Jakąž 
jednak drogą cel ten osiągnąć? 

Deliberowano, naradzano się. Wal- 

ne Zgromadzenie Komitetu Głównego 

zaakceptowało projekt, jeśli się nie 

mylę, wniesiony przed p I e n um przez 

Ferdynanda Ruszczyca: ogłoszenia po- 

wtórnega konkursu zapraszając atoli 

do wzięcia w nim udziału bynajmniej 

nie wszystkich polskich artystów-rze- 

źbiarzy jeno kilku — oczywiście naj- 

  
SARKOFAG WŁADYSŁA WA WARNEŃCZYKA 

w Katedrze 

jrencyjnej województwa wiosną roku 
zeszłego.   

  Wówczas postanowiono i uchwalo- 

no: 1) Zatrzymać przy dotychczaso- 

vych swoich funkcjach Komitet Wy- 
konawczy z gen. Żeligowskim i obu 
wiceprezesami, wojewodą Raczkiewi- 

zem i Ferdynandem Ruszczycem na 
zele; 2) Nie rozszerzać prerogatyw 
iomitetu Wykonawczego aż 'do tego 
topnia, aby miał ostatecznie decydo- 
rać jaki ma w Wilnie stanąć pomnik 

Mickiewicza; 3) Tę ostateczną decy- 
* ® zarezerwował Generalny Wielki 

omitet Główny Budowy Pomnika 
złożony ze dwiestu bez mała osób) — 

  

Upiorek. 
“ 

la siebie, jako najwyższy i rozstrzy- 

ający przywilej. Postanowiona dalej: 

' > Zaprosić do Komitetu Wykonaw- 

na Wawelu. 

bardziej dziś sławnych. Była mowa o 

pięciu, sześciu; wymieniano nawet na- 
zwiska. 

Oto pryncypalna uchwała Główne- 
go Komitetu Generalnego, dana jako 
dyrektywa Komitetowi Wykonawcze- 
mu. 

Oto punkt wyjścia dalszej akcji Ka- 
mitetu Budowy. 

Weźmy to postanowienie pod ści- 
ślejszą analizę z praktycznego pun- 
ktu widzenia. 

  

Przygoda, — że się tak wyrazimy 
—z modelem Szukalskiego i ostra wy- 
miana zdań, którą wywołał zamiar po- 
stawienia przed Ratuszem wileńskim 

pomnika Mickiewicza  stylizowanego 
egzotycznie i futurystycznie, ustaliły 

wśród bardzo szerokich kół inteligen- 
cji punkt widzenią, że pomnik Mickie- 
wiczą w Wilnie nie może, nie powinien 
odbiegać w swojej koncepcji stylowej 

zarówno od architektonicznego typu 
Wilną z epoki na przełomie klasycyz- 
mu.i romantyzmu jak od indywidualne- 

go typu samego Mickiewicza, który ta 

typ już się w dostatecznej mierze skry- 

stalizował w pamięci i wyobraźni lu- 
dzkiej i żadnej już „stylizacji* ulegać 

nie może — ne Varietur! Jakie- 

muż — spytajmy teraz — kierunkowi 

w sztuce hołdują najrozgłośniejsi dziś 

rzeźbiarze polscy, z samym Wittigiem 
na czele? Modernizmowi, to znaczy: 

МУКОНА 
— GLOS NIEZALEŻNY — 

>pec. 

  

licznej, niejako odruchowej sty- 

lizacji wszystkiego, do czego dotkną, 

mniej lub więcej: ekspresjonistyczno- 

futurystycznej. Żaden to, broń Boże, 

zarzut lub przytyk! Rzeźba: „nowo- 

czesna* musi — naprzód iść; szukać 

nowych dróg, nowego wyrazu etc. W 

B 

tym jednak wypadku, o którym mówi- 

my, inwencja twórcza rzeźbiarza musi 

nagiąć się do pewnych kształtów choć- 

by „przeżytych* oraz do pewnych 

form ekspresji, bez których niejaka re- 

trospektywna, pomnikowa zjawa 

Mickiewicza nie da'się pomyśłeć. 

O ile mogę zorjentować się w in- 

tencjach i nastrojach, które decydują- 

cą odegrają rolę przy organizowaniu 

drugiego „śŚcisłego* vel „ograniczo- 

nego“ konkursu — żaden z zaproszo- 

nych doń artystów ani zechce ani też 

potrafi nagiąć się do zaznaczonych 

przed chwilą postulatów, które, w na- 

szem przynajmniej rozumieniu — sta- 

nowią warunek sine qua non dla 

takiego pomnika Mickiewicza, jakiego 
Wilnu potrzeba. 

  

GROBOWIEC KR: 

w Katedrze 

Z projektowanego konkursu może 

— jużci! — wyjść nawet. arcydzieło... 

kunsztu rzeźbiarskiego, o jakiem się 
Polsce dotąd nie šnito. Ale my prze- 

cie nie będziemy ogłaszali konkursu 

na... najprzedniejsze dzieło kunsztu 

rzeźbiarskiego, tylko ściśle i wyraźnie 

na pomnik Mickiewicza dla Wilna! Cóż 

więc wolno przewidywać? Prawie mo- 

żna być pewnym, że konkurs ponow- 

ny obdarzy nas ponownie modelem po- 

mnika, wobec którego tyle podniesie 

się zastrzeżeń i objekcyj, że go... zno- 
wu zrealizować nie będzie można. A 

koszty konkursu (czy znowu trzy na- 

grody?) może nawet znaczne znowu 

dadzą się we -znaki kasie Komitetu. 

Tem boleśniej że nieproduktywnie! 

  

  

. 

Trzeba szukać innego wyjścia z sy- 

tuacji, wytworzonej przez niefortunny 
wynik konkursu uwieńczonego nawef 

wydaniem .p. Szukalskiemu jego rzeź- 

by, która przeci” miała, jako. własność 

ÓL 

Komitetu, pózostać w Wilnie ad ae- 

ternam rei memoriam... 

Czy mam prawo skorzystać z wol- 

nego obywatelskiego głosu? 

Projekt mój byłby: taki oto: 

Przebywa stale w Rzymie polski 

artysta-rzeźbiarz — Antoni Madeyski. 

Niema w Polsce człowieka intere- 

sującego się sztuką, któryby o nim nie 

słyszał. Wielkiej to miary artysta-pla- 
styk, przepojony wkroś tą kulturą, któ- 

rej promieniami złociliśmy niegdyś my, 

P :lacy, aż brzegi polskiego — Dniep- 

ru. 

Madeyski radem jest z Wołynia, 

ścislej z Polesia kijowskiego. Urodził 

się w powiecie Owruckim w rodzinnym 

majątku Fośnia Wielka. Žytomierskie 

gimnazjum ma za sobą; i krakowską 

ÓLOWEJ JADWIGI 

na Wawelu. 

Szkołę Sztuk Pięknych; zaś Akademię 

ukończył w Wiedniu pod profesorami 

Helmerem i Zumbuschem. Potem w'Pe- 

tersburgu przebywał czas pewien, i w 
Krakowie i we Francji aż w 1897 roku 
osiadł na stale w Rzymie. Niema tam 
sprawy polskiej publicznej i prywatnej, 
któraby się o gościnne ściany naszego 

artysty nie obiła. ' 

O Madeyskim artyšcie niech 
mówią te, które tu podajemy, reproduk 

cje niektórych jego dzieł. 
Niejedno z nich dobrze jest znane 

— tylko się pamięci ludzkiej nie trzy- 
ma...w dzisiejszych czasach: jaskra- 
wych i krzykliwych haseł i ekspery- 
mentów w sztuce. 

Więc oto najpierw dwa kapitalne 

monumenty Madeyskiego, tak przedzi- 

wnie zharmonizowane z wnętrzem ka- 

tedry na Wawelu, której są najrzetel- 

niejszą ozdobą, mianowicie: sarkofag 

Władysława Warneńczyka i sarkofag 

królowej Jadwigi. Jak dalece, jak do- 

skonale potrafił artysta wczuć się 

w styl i nastrój panujące pod nawą na- 

szego Akropolu wawelskiego — roz- 

wodzić się niema potrzeby. A oto peł- 

ny spokoju i powagi śmierci nadgro- 
bek monumentalny Eustachego ks. San 

guszki (syna Władysława) znajdujący 

się w katedrze w Tarnowie. Oto zaś 

i inny okaz rzeźbiarskiego talentu Ma- 

deyskiego: szlachetny a przejmujący 

patos zaklęty w figurę dużych rozmia- 

rów, którą oglądać możemy w kościele 

św. św. Piotra i Pawła w Krakowie. To 

    

stoi w burce sławuckiej przywiązany 

do słupa Maurycy Drużbacki ziemia- 

nin - obywatel z Podola rozstrzelany 

w 1863 r. 

Jeżeli zaś chodzi o jeszcze mocniej- 

Szy wyraz wewnętrznego poruszenia, 

wogóle tego, co czuje dusza ludzka — 

spójrzmy na pełną właśnie duchowej 

ekspresji rzeźbę Madeyskiego  „Ból* 

(marmur) znajdującą się w Rzymie w 

czyjemś prywatnem posiadaniu. Na о- 

statek oto jeszcze dwa przyczynki do 

  

ОММТК MICKIEWICZA DLA ML 
przewyższyłyby 5 - 6000 złotych czy 

  li wyniosłyby o wiele, wiele mniej niż 

by kosztował drugi konkurs. 

  

Posąg Maurycego Drużbackiego. 

Dorzucić może kto jeszcze: „Ma- 

deyski?... Hm!.. Z przedwojennego 

pokolenia człowiek!...'* Odpowiem bez 

namysłu: Mickiewicz też z przedwo- 

  

KSIĘCIA EUSTACHEGO SANGUSZKI 

pomnik nadgrobny. 

charakterystyki Madeyskiego jako arty 
sty nadającego twarzom ludzkim głę- 
boki i subtelny wyraz. Oto popiersie 
młodziutkiej Włoszki; oto kompozycja 
zatytułowana „Upiorek*  (Strzyga)... 

Konkluzja zaś może juź i przebły- 

snęła — między wierszami? 

Komitet Wykonawczy Budowy Po- 
mnika Mickiewicza w Wilnie, zamiast 
organizować jeszcze jeden konkurs o 
rezultacie nader problematycznym, czy 
by nie zdecydował się: zwrócić bez- 

pośrednio do Antoniego Madeyskiego 

w Rzymie proponując mu skompono- 

wanie i wykonanie (w sporych roz- 

miarach tudzież z możliwie dokładnem 
wykończeniem szczegółów) modelu 
pomnika Mickiewicza dla Wilna? Rok 
czasu należałoby dać artyście. Model 

powinienby być nadesłany do Wilna i 

tu być wystawiony na widok publi- 
czny. 

Nie podobałby się ani Komitetowi 

Wykonawczemu ani Generalnemu ani 

wreszcie szerokiemu ogółowi publicz- 

ności wileńskiej? Rzecz możliwa. Ob- 
razy niczyjej być nie może. Degusti 

bus, jak wiadomo, nawet sporu 

niema. Co zaś do kosztów... Przypuść- 

my, że Komitet wziąłby na siebie tran- 

sport modelu z Rzymu do Wilna i — 

ewentualnie — z Wilna z powrotem 

do Rzymu oraz, w porozumieniu z ar- 
tystą wypłaciłby mu pewną, umówioną 

zgóry, sumę ,,za fatygę* tudzież za ma 

terjał zużyty? Wszystkie te koszty nie 

jennego pokolenia. I kto wie czy dła- 

tego właśnie nie zrozumie go lepiej 

Madeyski niż którykolwiek z rzeźbia- 

rzy naszych z pokolenia powojennego, 

caływ przyszłość zapatrzony, 

podany i nastawiony... 

Zresztą, jeżeli mój projekt choćby 

tylko rozważany będzie i pod dyskusję 

  

Młodziutka Włoszka, 

wzięty, — szczęśliwy będę, rozumiejąc 

żem się do ożywienia a może do pchnię 

cia naprzód sprawy pomnikowej przy- 

czynił. 

Czesław Jankowski. 

FIG  
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lajwainicjsze wydarzenia ubiegłego roku 
Zagranicą 

Rok 1928 rozpoczął się pod zna- 
kiem pertraktacyj o zawarcie między- 
narodowego układu przeciwko wojnie. 
Z inicjatywą wystąpiły Stany Zjedno- 
czońe wystosowując do Francji w dniu 
4.1. notę na którą rząd irancuski od- 
powiedzał dwukrotnie w dniu 6 12 
stycznia. Pierwsza ta korespondencja 
dyplomatyczna stanowi zawiązek akcji 
Kelloga w sprawie paktu wykluczają- 
cego wojnę, który w końcu roku obej- 
mie większość państw świata. 

16-go stycznia na drugiej półkuli 
odbyło się otwarcie 6-ej konferencji 
panamerykańskiej. Prezydent Stanów 
Zjedn. Coolidge wygłosił mowę podkre 
ślając koneczność współpracy kultural 
nej, ekonomicznej i politycznej państw 
amerykańskich dpierając się na zasa- 
dach doktryny Monroego. 

17-go rząd Waldemarasa odpowia- 
da na notę polską. - 

19-go obejmuje tekę ministra Reich 
swehry gen. Groener po gen. Gesslerze 
Nominacja ta wywołała zarówno w 
Niemczech jak zagranicą olbrzymie 
wrażenie. 

20-go sir Austin Chamberlain wy- 
głasza wielką mowę o polityce zagrani- 
cznej Anglji.- 

W Japonji 21-go rozwiązany zosta- 
je parlament. 

Padyszach Amanullach przybywa 
25-go do Paryża. 

28-go w Hiszpanji umiera głośny 
pisarz Blasco Ibaner. 

29-go Waldemaras podpisuje w 
Berlinie traktat arbitrażowy z Niemca- 
mi. 

6-go lutego Francja podpisuje w 
Waszyngtonie traktat wojenny ze Sta- 
nami Zjednoczonemi 

12-go na półwyspie  Bałkańskim 
wybucha groźny zatarg pomiędzy. 
Tutcją a Grecją. Grecja odwołuje swe 
go posła. 

5-go marca zbiera się w G enewie 
49 sesja Rady Ligi Narodów, najważ- 
niejszemi sprawami porządku dzienne- 
go były: incydent z tajemniczą bronią 
na stacji St. Gotard i sprawa przygo- 
towawczej komisji rozbrejeniowej. 

13-go marca Amanullach przybywa 
do Londynu. 

16-g0 opinja europejska zaalarmo- 
wama zostaje ujawnieniem „spisku 
speców w Zagłębiu Donieckim. Spisek 
„specow“ w którym zamieszani byli in 
żynierowie niemieccy spowodował 
przerwanie toczących się w Berlinie 
rokowań handlowych niemiecko - so- 
wieckich. : 

31. III. —3. IV konierencja polsko- 
litewska w Królewcu doprowadziła do 
wyznaczenia trzech komisyj.. 

12-g0 kwietnia komuniści dokona- 
li zemachu na życie króta Włoch Ema- 
nuela podczas otwarcia Targów Medjo 
lańskich. Zamach nie udał się. 

20-go zjazd przewodniczących ko- 
misyj do rokowań polsko - litewskich 
i wyznaczenie terminów obrad. 

Rozpoczęcie dyskusji rozbrojenio- 
wej w komisji przygotowawczej do 
konferencji rozbrojeniowej w Gnieźnie. 
Debaty nad wnioskami Litwinowa. 

22-go pierwsza faza wyborów we 
Francji. Zwycięstwo Poincarego. > 

16-g0 maja starcie wojsk chińskich 
z japońskiemi pod Tien - Tsinem. 

19-go odpowiedź Anglji na notę 
Stanów w sprawie paktu wykluczają 
cego wojnę. 

21-go rozpoczęcie w Warszawie 0- 
brad polsko - litewskiej komisji dla 
spraw ekonomicznych, komunikacyj- 
nych i tranzytu. Rozpoczęcie w Berli- 
nie obrad analogicznej komisji do 
spraw ruchu lokalnego. 

23-go wznowienie w Berlinie roko- 
wań nad traktatem handlowym niemie- 
cko - litewskim. 

25-go Proklamowanie nowej kon- 
stytucji litewskiej. 

26-go antywłoskie demonstracje w 
Belgradzie z powodu konwencji w Ne- 
ttuno. 2 

30-go wkroczenie wojsk japońskich 
z Korei do Mandżurji. 

3-go czerwca wycofanie się Czang- 
Tso Lina z Pekiną. i 

4-g0 zamach na Czang - Tso - Li- 
na pod Mukdenem i zajęcie Pekina 
przez wojska południowe. 

„ 5-go otwarcie 50-ej sesji Rady Li- 
gi. 

12-go ustąpienie gabinetu Marxa 

w Niemczech. Misja tworzenia nowego 
rządu powierzona została socjaliście 
Mullerowi. 

20-go krwawe zajścia w Skupszczy 
nie Jugosłowiańskiej. Zabicie Pawła 
Radicza. 

23-go czerwca  rozesłanie przez 
Stany Zjednoczone nowego projektu 
paktu przeciw wojnie. 

28-go Muller sformował rząd. 
19-ga lipca druga nota angielska w 

sprawie paktu Kelloga. 
22-go mowa Bucharina na 6-tym 

kongresie Kominternu w sprawie sto- 
sunków w polskiej partji komunisty- 
cznej. 

27-go zawarcie traktatu chińsko - 
amerykańskiego w sprawie przepisów 
celnych. 

8-go sierpnia Zgon Stefana Radi- 
cza. 

13-go manitest Kominternu w spra 
wie konfliktu polska - litewskiego. 

24-go nota rządu litewskiego do 
Ligi w sprawie polskich manewrów 
na Wileńszczyźnie. 

27-go podpisanie w Paryżu paktu 
Kelloga. 

30-go otwarcie 51 sesji Rady Li- 
gi Narodów. 

31-go Sowiety przystąpiły do pak- 
tu Kelloga. 

8-g0 wrzešnia Hiszpanja powraca 
do Ligi Narodów. 

16-go Porozumienie wstępne sześ- 
ciu mocarstw w sprawie przedtermino- 
wej ewakuacji Nadrenii. 

21-go utworzenie Rady Państwa w 
Kownie. 

8-go października wybory na Łot- 
Wit. 

12-go odlot sterowca „hr. Zeppe- 
lin** do Ameryki. 

3-go listopada konferencja polsko- 
litewska w Królewcu. 

6-go wybory prezydenta w. Sta- 
nach Zjednoczonych. Zwycięstwo kan- 
dydata republikańskiego Hoovera. 
Dymisja gabinetu Poincarego we Fran- 
cji. 

12-go Poincare tworzy gabinet. 
22-go zgon Hermana Sudermana. 
10-go grudnia otwarcie obrad Ra- 

dy Ligi w Lugano. 
12-go wybuch koniliktu pomiędzy 

Boliwją a Paragwajem. Bunt w Aiga- 
nistanie. 
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8.1. Zjazd w Warszawie Zjednocze- 
nia stanu średniego R.P. ; 

9.1. Mowa min. Zaleskiego na ban- 
kiecie T-wa Badania Zagadnień Mię- 
dzynarodowych. 

11.1. Pierwsze posiedzenie nowego 
sejmu w. m. Gdańska. 

12.1. Nota polska do rządu litew- 
skiego w sprawie rozpoczęcia roko 
wań. Wznowienie rokowań handlo- 
wych z Niemcami. 

11.2. Odpowiedź rządu polskiego 
na notę polską. 

Przybycie do Katowic p. Thomas'a 
dyrektora Międzynarodowego Biura 
Pracy. ` 

21.1. Przybycie p. A. Thomasa do 
Warszawy. Ja : 

25.1. Wyjazd pelnomocnikėw rządu 
polskiego do Moskwy w sprawie przy- 
szłych rokowań handlowych. 

26.1. Deklaracja programowa no- 
wego Senatu W. M. Gdańska. 

27.1. Przybycie do Warszawy p. 
Birżyszko, profesora uniwersytetu ko- 
wieńskiego. 

31.1. Rozpoczęcie konierencji ko- 
lejowej polsko - sowieckiej w Wilnie. 

1.2. Dyskusja w sejmie gdańskim 
nad programem nowego senatu. 

11.2. Odpowiedź rządu polskiego 
na notę litewską. 

23.2. rozpoczęcie procesu przeciw- 
ko Hromadzie w Wilnie. 

4.3. wybory do Sejmu. Zwycięstwa 
bloku rządowego. 

11.3. wybory do Senatu. 
27. 3. inauguracyjne posiedzenie 

Sejmu. 
15.5. Wymiana w Belgradzie doku- 

mentów ratyfikacyjnych polsko - jugo- 
słowiańskiego paktu przyjaźni, podpi- 
sąnega w Genewie dnia 18 września 
1926 r. : 

19.5. Podpisanie w. Pekinie trak- 
tatu przyjaźni z rządem chińskim. 

22.5. Wyrok w procesie Hromady 
Białoruskiej. 

W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ 
Zajęcie Wilna przez „Samoobronę bifwy i Białorusi" 

Dziesięć akurat lat mija gdy Wilno 
po stu zgórą latach niewoli odetchnęło 
pierwszym krótkim lecz jakże upaja- 
jącym powiewem wolności. Nie można 
o tem myśleć lecz wzruszenia, mimo 
że lat dziesięć dzieli nas od pierwszej 
walki na Wroniej. Wspomnienia stają 
żywe jakby to cośmy przeżyli było nie- 
«dawno, wczoraj. Bo czemże jest dzie- 
sięć lat? W życiu osobistem długi 0- 
kres czasu, lecz dla historji to tylko 
wczoraj. A więc wczoraj było zajęcie 
Wilna przez oddziały samoobrony, 
wczoraj była walka z bolszewikami, 
wywalczanie należytego miejsca w Pol 

_ sce w rodzinie narodów —dziś zaś jest 
pokojowa praca nad utrwaleniem tego 
co dał nam bohaterski wysiłek i ofiar- 
na krew. żołnierza. | 

* * * 

Ostatnie dnie grudnia 1918 r. po- 
święcone były gorączkowym przygo- 
towaniom mobilizacyjnym. A mobilizo- 

wać nie tylko trzeba było ludzi licznie 
zgłaszających się da szeregów ale prze 
dewszystkiem broń, amunicję i ekwi- 
punek. Sztab samoobrony mieszczący 
się na Żarzeczu pracował dzień i noc. 
Dla wszystkich było jesnem że dni 
okupacji niemieckiej są już policzone. 
Demoralizacja i rozprężenie w woj- 
sku niemieckim z dniem każdym sta 
wały się coraz bardziej widoczne. Na 
porządku dziennym były samowolne 
wyjazdy żołnierzy do domu, rzucanie 
lub sprzedawanie broni i zapasów wo- 
jennych. Jeżeli cofająca się armja nie- 
miecka stanowiła wówczas jeszcze ja- 
kąś siłę to zawdzięczać to musiała wy 
sokiemu wyrobieniu żołnierza niemiec- 
kiego, który zdawał sobie sprawę, że 
w razie całkowitej 'anarchji w szere- 
gach sam będzie jej pierwszą ofiarą. | 

W dniu 22 grudnia konne „oddziały 
utworzone na prowincji połączyły się 
z koszarach kozackich na Pośpieszce 
przyjmując nazwę pierwszego pułku 

24.5. Expose min. Zaleskiego w 
komisji spraw zagranicznych Sejmu. 

25.5. Parafowanie w Berlinie pol- 
sko - niemieckiej umowy o ubezpiecze 
niach społecznych. 

27.5. Paratowanie w Berlinie umo- 
wy polsko - litewskiej w sprawie lo- 
kalnego ruchu granicznego. 

29.5. Mowa min. Bartla w Sejmie 
w generalnej dyskusji nad budżetem. 

Nota sowiecka do Litwy w spra- 
wie rzekomego oświadczenia delegacji 
polskiej o zgodzie Sowietów na przy- 
łączenie Litwy do Polski. 

31.5. Odpowiedź polska na notę 
sowiecką. 

Nota polska do rządu litewskiego 
w sprawie nowej konstytucji litew- 

skiej. ° 
4.6. Odpowiedž rządu polskiego na 

notę sowiecką w sprawie zamachu na 
p. Lizarewa. 

6,6. Sprawa polsko - litewska na 
Radzie L. N. 

11.6. Polsko - rumuńska konieren- 
cja prasowa w Bukareszcie. 

16.6. Nowa nota sow. w sprawie za 
machu na radcę Lizarewa. 

22.6. Dekret Prezydenta Rzplitej w 
sprawie zamknięcia z dn. 22.6. sesji 
zwyczajnej i budżetowej sejmu i Se- 

natu. 
23.6. Nota litewska w sprawie trak- 

taktu o nieagresji. 
25. 6. Ustąpienie rządu Marszałka 

Piłsudskiego, mianowanie nowego rzą- 
du z min. Bartlem jako premjerem. 

„ 28.6. Wznowienie w Kownie prac 
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komisji polsko - litewskiej do spraw 
bezpieczeństwa i odszkodowań. 

1.7. Oświadczenie Marszałka Piłsu- 
dskiego w. sprawie zmiany gabinetu. 

6.7. Podpisanie w Berlinie układu 
waloryzacyjnega polsko - niemieckie- 

80. + 
7.7. Przerwanie prac komisji pol- 

sko- litewskiej z powodu niemożno- 
ści dojścia do porozumienia. 

9.7. Odpowiedź polska na notę li- 
tewską z dn. 23 czerwca br. w spra- 
wie traktatu o nieagresji. 

11.7. Odpowiedź rządu niemieckie- 
go na notę polską z dn. 11 czerwca br. 
w sprawie rokowań handlowych pol- 
sko - niemieckich. 

11.8. Nota polska do Ligi Naradów 
w sprawie litewskiego projektu paktu 
o nieagresji. 

14.8. Zakończenie prac polsko -.li- 
tewskiej komisji ekonomiczno - komu- 
nikacyjnej. ' 

17. 17.7. Odpowiedž polska na 
notę Stanów Zjednoczonych w sprawie 
paktu Kelloga. 

27.7. Nota polska do L. N. prote- 
stująca przeciwko postępowaniu Litwy. 

9.8. Otwarcie w Warszawie 35-go 
kongresu prawa międzynarodowego. 

2.8. VIII Zjazd Legjon. w Wilnie; 
odczyt Marszałka Piłsudskiego. 

13.8.Nota litewska w sprawie zwo- 
łania drugiej wspólnej konferencji. 

16.8. Podpisanie w Waszyngtonie 
polsko - amerykańskiego traktatu roz- 
jemstwa i przyjaźni. 

17.8. Odpowiedź 
litewską. 

20.8. Odpowiedź litewska na notę 
polską. 

31.10. Otwarcie sesji budżetowej 
Sejmu. 

polska na notę 

Polityk Kowna i wotec Kowna | 
Polska polityka zewnętrzna w 1928 

r. nie może pochwalić się sukcesami. 
Sprawą, najbardziej przez nas torso- 
waną, koncentrującą na sobie uwagę 
ogółu, była sprawa.pertraktacyj z Li- 
twą, Polsce chodzi bowiem o tranzyt 
przez Litwę, gdyż jest to warunkiem 
rozwoju tego cyplu, podstawą, które- 
go jest linja Merycz — Lida — Nowo- 
gródek — Nieśwież. Cypl ten obejmu- 
je całe województwo Wileńskie i część 
Nowogródzkiego, jest ścieśniony grani 
cami litewską i sowiecką. Wilno jest 
o 30 km. od granicy. Dla wywozu bo- 
gactw leśnych naszych Ziem Wschod- 
nich dwa porty mogłyby odegrywać 
wielką rolę i odegrywały ją przed woj- 
ną, Kłajpeda i Królewiec. Otóż Kłaj- 
peda jest zamkniętą dla nas przez brak 
tranzytu przez Litwę, Dostęp do Kró- 
lewca jest utrudniony przez nasze ta- 
ryty kolejowe, faworyzujące Gdańsk 
kosztem Królewca, leżącego o 400 klm. 
bliżej od lasów naszego wschodu niż 
Gdańsk. 

Sprawa Królewca mniej się wiąże 
z tranzytem przez Litwę, jak sprawa 
Kłajpedy lub Libawy. Libawa była naj- 
ważniejszym portem przewozowym dla 
naszych Ziem Wschodnich, oraz ma 
znaczenie dla eksportu wyrobów droż- 
szych tych ziem, mogących korzystać 
z linji kolejowej Libawa—Romno, zna- 
czną część której przechodzi przez te- 
rytorjum Polski. ! 

Swą uporczywošcią nie dopuszcza- 
jąc tranzytu z Polski Litwa szkodzi 
interesom Kłajpedy. 

Gdy w 1910 r. drzewa spławiono 
da Kłajpedy 1 milj. metr. sześc. w 
1925 r. załedwie 102 tys. Gdy w 1910 
r. wywieziono z Kłajpedy drzewa obro 
bionegó 564 tys. mtr. sześc., w 1925 r. 
53 tys. ; 

Obszar leśny Litwy spadł z 25 
proc. ogółu obszaru kraju do 14 proc. 
'wynosi zaledwie 740 tys. ha. Lasy na 
obszarze polskim ciążącym do Kłaj- 
pedy wyfńoszą przeszło 1,3 miljona ha, 
obszar więc polski posiada przeszło 
81 proc. obszaru Jitewskiego. W sto- 
sunku co da iludności, zachodzi jesz- 
cze większa różnica, co do obszaru 
polskiego i litewskiego, ludność bo- 
wiem obszaru polskiego ciążącego do 
Kłajpedy wynosi 1200 m, gdy ludność 
obszaru litewskiego 2,4 milj. na głowę, 
więc ludności obszaru polskiego wy- 
pada przeszło 3 razy tyle lasu, co na 
głowę ludności obszaru « litewskiego. 
Umożliwienie więc dostępu do Kłajpe- 
dy obszarowi polskiemu podniosłoby 
wielokrotnie wywóz drzewa przez ten 
port i dostarczyłoby odpowiedniega 
materjału dla przemysłu drzewnego 

ułanów wileńskich. Oddziały piechoty 
umieszczone w różnych punktach mia- 
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sta przewažnie па Zarzeczu gorączko- P £ 

Kłajpedy, wpływając dodatnio na go- 
spodarkę leśną całego basenu Niemna, 
zwiększyłoby kapitał rolniczy tego 
kraju i przez te przyczyniłoby się do 
podniesienia rolnictwa. Rolnictwo jego 
i w dzisiejszym stanie byłoby ważnym 
czynnik'em, zasilającym port kłajpedz- 
ki. 

Litwa mogłaby otrzymywać z Pol- 
ski węgiel, naftę, tekstylę, ludność Li- 

twy jest przyzwyczajoną do wyrobów 
polskich, handeł więc Litwy z Polską 

posiada dla obu stron znaczenie, Litwa 
jednak ze względów politycznych chce 
izolować się od Polski. Przedewszy- 
stkiem Litwa obawia się wpływów 
kulturalnych i politycznych Polski. Na- 

turalnym podłożem tych wpływów jest 

liczna ludność polska w państwie litew 

skiem oraz pewne tradycje historycz- 
ne. Literatura polska zasilona w ciągu 

wieków krwią i duchem ludzi obsza- 

rów nadniemeńskich, „bezwarunkowo 
może mieć wielką siłę atrakcyjną dla 

Litwinów. 

Odwracając się. od Polski odwra- 

ca się Litwa od sześciu wieków wła- 

snej historji, od dorobku duchowego 

tych wieków. Stosunek Litwy do Pol- 

ski daje się streścić w aforyzmie Niet- 

szego z rozmowy żelaza z magnesem: 

„Dlaczego ty mnie tak nienawidzisz? 

— dlatego, że ty mnie tak przyciągasz“ 

Sfery rządowe państwa litewskiego 

rozpowszechniają niestworzone wieści 

o głodzie i nędzy w Polsce, wszystko 

to prysłoby przy komunikowaniu się 

Litwy z Polską. Litwa oficjalna woła 

o Wilno, lecz nie dopuszcza swej lud- 

ności do zetknięcia się. z owem Wil- 

nem. ° в 
Sprawa litewska. ma dla Polski 

znaczenie nie tylko ze względów go- 

spodarczych, ale ze wzgłędu na naszą 

pozycję na Bałtyku, rzecz. więc natu- 

ralna, że polityka polska w 1927 r. na 

porządku dziennym postawiła sprawę 

litewską: Na jesiennej sesji 1927 r. na 

zapytanie Marszałka Piłsudskiego, skie 

rowanego do premjera Litwy: „Wojna 

czy pokój?* otrzymała: odpowiedź — 

„Pokėj“, stąd zalecenie przez Ligę Na- 

rodów pertraktacyj, które były prowa- 

dzone z naszej strony z ogromną ustę- 

pliwością, z ńiereagowaniem na znie- 

wagi, jakich doświadczała nasza dele- 

gacja w Kownie, które jednak nie dały 

żadnego rezultatu, w których nie mie- 

liśmy poparcia znikąd. Francja w tej 

sprawie nas opuściła. Anglja w niej 

była neutralną. Niemcy popierały Lit- 

wę nieoficjalnie. Rosja Sowiecka była 

jawnie po stronie Litwy. 

Władysław Studnicki. 

wo ćwiczyły Się aby z mło- 
dzieży, która nie miała do czynienia z 

karabinem, zrobić pozory żołnierza. 

Sytuacja w wigilję Bożego Narodzenia 
1018 roku charakteryzuje rozkaz mo- 

bilizacyjny generała Włady sława Wej 

tki komendanta samoobrony: 
Zbliżają się oddziały „krasnoarmiejców* 

siejące wszędzie z pojawieniem się swoim 
mord i pożogę. Życie, mienie i bezpieczeń- 

stwo nieszczęśliwej ludności którą wojna i 
najezdźca nękają i od czter ch lat trapią— 

w tej chwili zagrożone jest bardziej niż kie- 

dykolwek. i 
Żądamy pokoju, a nie chcemy więcej ża- 

dnej wojny. Precz z rozlewem krwi, precz 
ze. wszelką tyranią „czerwoną* lub „bia- 
łą”. 

Jako dowódca okręgu wojskowego na Li- 

twie i Białorusi zapowiadam że nie pozwo- 

lę łuny czerwonego cara przerzucić na zie- 
mię Litwy i Białorusi ziem tych będę bro- 
nił do ostatniej kropli krwi. Wobec powagi 
chwili i wielkości obowiązku zarządzam, by 
wszyscy zdolni do broni Polacy, od 17-go 
roku życia począwszy, stawili się natych- 
miast do biura zaciągowego, Zarzecze 5, a 
wszyscy Litwini do wojska litewskiego. Bia- 
łorusinom i Żydom pozostawiam do woli 
wybór formacji wojskowej do której chcą 
się przyłączyć. z 

Stawić się należy natychmiast w odpo- 

KULISY SKANDALU FINANSOWEGO WE FRAŃC 
Przed miesiącem rozpoczęta aiera 

finansowa Gazette du Franc nietylko, 
że nie została wyjaśniona ale staje się 
coraz bardziej sensacyjną. Sprawa 

przedstawia się następująco: 
Marta Hanau, żydówka z Paryża 1a- 
zem ze swym eks - inężem Blochem za- 
ložyta w Z5 roku pisiio gospodarczo- 
iinansowe, ktore po krotk:m czasie by- 
ło bliskie ruiny. Nagle po dwėoch la- 
tach Gazette du Franc poczęła wycho- 
dzić w bardzo wielkim (jak na ściśle 
finansowe pismo) nakładzie bo w 87 
tys. egzemplarzy. Hanatowa posiawi- 
ła wszystko na wielkiej stopie. setki 
agentów rozsiatych po całej Francji 
zachęcały renijerów do lokowania 
swych oszczędnuści w akcjach rnż- 
nych stowarzyszei finansowych, któ- 
rych oficjalnym organem była Gazette 
du Franc. Istotnie takich pseudo róż- 
nych stowarzyszeń o szumnych пах- 
wach założyła Hanauowa aż cztery. 
Miała jednak absolutny wpływ na wszy 
stko i była generalną dyrektorką i 
kierowniczką całej akcji. Proceder tych 
stowarzyszeń polegał na obiecywaniu 
niebywałych wprost procentów bo aż 
40 od sta. 

Naiwnych znalazło się mnóstwo. 
Powierzali swe oszczędności Hanauo- 
wej otrzymując wzamian obietnicę ko- 
losalnych zysków. Pani Hanau miała 
cały sztab (około 400) stenotypistek, 
które nic nie robiły prócz pisania li- 
stów uspokajających do awanturują- 
cych się wierzycieli. Zresztą „pani 
prezydentowa*, tak nazywano pow- 
szechnie Hanauową, miała niezwykły 
dar wzbudzania zaufania ——wierzono 
jej ślepo. Liczba poszkodowanych t.j. 
ludzi, którzy stracili swe pieniądze po- 
wierzając je przemyślnej oszustce jest 
ogromna.  Defraudacje Gazette du 
Franc przekraczają bowiem sumę 500 
miljonów franków. - 

    

  

* * * 

Oczywišcie Hanauowa i jej totum- 
iacki Bloch znaležli się przedewszyst- 
kiem pod kluczem. Przyznali z cyniz- 

mem, że nie mogą spłacić swych wierzy 

cieli i że pieniądze ich przepadły. Fakt 

ten, stwierdzony niezbicie, nie przer- 

wał akcji śledczej — chodziło o stwier- 
dzenie kto i w jakiej mierze był wspól- 

nikiem Hanauowej. I tu dapiero zaczy- 

na się prawdziwa sensacja. Bo fakt, 

że tysiące biednych ludzi. potraciło z 

trudem i mozołem zapracowane pie- 

niądze nie interesował by nikogo ©- 

prócz samych poszkodowanych, ale 

nazwiska zamieszanych osób zaintere- 
sowały. wszystkich. 

Przedewszystkiem Audibert, dyre- 

ktor polityczny Gazette du Franc, czło 

wiek bardzo znany i szeroko ustosun= 

kowany na gruncie paryskim. Audi- 

bert uchodził za poważnego redaktora 

i jego publikacje o Pakcie Kelloga i 
innych wydarzeniach dyplomatycznych 

miały wielkie powodzenie. Nie ulega 

kwestji, że jako najbliższy współpra- 

cownik Hanauowej musiał wiedzieć coś 

niecoś '0 jej interesach. : 
Hersant, znakomity adwokat, był 

doradcą prawnym Hanauowej. On za- 

wierał wszystkie kontrakty i zawiązy- 

wał pseudo - towarzystwa o pięknych 

nazwach pozbawionych sensu. 

Hrabia Courwille, stary arystokra- 

ta nosił tytuł administratora Gazette 

du Franc. Na interesach znał się bez- 

wątpienia mało ale szafował swem na- 

zwiskiem, które figurowało na wielu 

papierach i było niemałą reklamą, że 

mimo podeszłego wieku i znacznej tę- 

poty orjetował się dobrze. Że płacą 

mu nie za oddawane usługi ale za fir- 

mę, jest najzupełniej pewnem. 

Wreszcie Klotz były minister skar- 

bu a obecnie senator. Ta figura to już 

naprawdę superskandal — b. minister 

skarbu i to nie przez krótki okres cza- 

su, osoba kompetentna i doświadczo- 

na, dygnitarz państwa i zamieszany aż 

nadto widocznie w taką aferę! 
Poza temi reprezentatywnemi ryba- 

mi, najściślej związanemi z Gazette 

du Franc jest cały szereg niemniej go- 

dnych osobistości, które drogą okrę- 

żną wprawdzie ale jednak czerpały zna 
czne dochody z przedsiębiorstwa Ha- 
nauowej. ; 

Założona agencja informacyjna In- 
terpresse podawała stale komunikaty 
finansowe nader pochlebne i po myśli 
Gazette du Franc. Notowano tam ja- 
kieś nieprawdopodobne  kursa akcyj, 
zmyślone sprawozdania z obrotów 'gieł 
dowych — wszystko w celu zamydle- 
nia oczu łatw owiernym nabywcom 

wiednim do pory roku ubraniu i obuwiu i o 
ile możności z karabinem, a nawet z własnym 
koniem. 

Szeregowcy otrzymują regularny żołd i 
utrzymanie. 

Ale nie tylko samoobrona przygo- 
gotowywała się gorączkowo do obję- 
Cia miasta i jego obrony przed banda- 
mi bolszewickiemi ciągnącemi wślad 
za cofającą się armją niemiecką. W za- 
chodniej części miasta, z siedzibą głó- 
wną na Wroniej, ciesząc się poparciem 
ustępujących Niemców przygotowywa- 
ła się pośpiesznie do zgotowania Wil- 
nu czerwonega raju, komuna. Pod kie- 
runkiem „fachowców  rewolucyjnych“ 
zbierano również broń, przyczepiano 
czerwone łachmanki, tworzono z mę- 
tów bojowe dziesiątki, których zada- 
niem było ułatwić opanowywanie mia- 
sta „radom robotniczych, chłopskich i 
żołnierskich deputatow““. 

To też gdy minęły święta i pozo- 
stające jeszcze w Wilnię oddziały nie- 
mieckie zatrzymały tyka do swojej dy- 
spozycji dworzec kolei pozostawiając 
miasto podzielone na dwa obozy — 
najważniejszem zadaniem samoobrony 

akcyjGazette du Franc. Interpress 
ła rzęcz prosta również w ręku H: 
owej. Normalnie w prasie dzie 
piacą agencjom za iniormacje a 
Interpresse płaciła dziennikom, b 
mieszczały jej wiadomości. I tak 
tidier, bardzo rozpowszechnione | 
lewicywe pobierało aż 200.000 fra 
za kdrzystanie z informacyj Inter 
se.. Dyrektor Quotidien Dumay, 
syn icała redakcja dziennika są 
zgoła nie w porządku. 

Ale coup de maitre Е 
uowdj było założenie Gazette de: 
tions pisma mającego popierać i v 
pracwać z Ligą Narodów. Przec 
pusztzeniem pierwszego numert 
dibert konierował na Quai d*Orsa 
ministerstwie spraw zagraniczny: 
i polem utrzymywał stosunek z 
wyższą dyplomacją. Uzyskał też 
kuł pióra Poincarego, który oczyv 
podniósł znaczenie pisma. - 

Oto najważniejsze szczegóły 
nione dotychczas. Nie można ze 
czyć, że jeśli Hanauowa była mis 
od «szukiwania to pomagali jej v 
znałomicie... wszyscy. Trudno bc 
zapizeczyć, że krótkowzroczność 
czej kompletna ślepota odpowie 
czynników jest wprost rażąca 
się nie zainteresował co ta za prze 
bio:stwo, które obiecuje 40 proc 
chadu! 

Pomówić Poincarego lub Bria 
spółkę jest nonsensem, ale o I 
myślność jest poniekąd  uspraw 
wióne. Wykrycie takiej afery i na 
skalę prowadzónej dopiero po ro 
niezbyt dobra rekomendacja dla r 

Śledztwo jeszcze nie jest bynaj 
ukóńczone, jeszcze wiele rzeczy, 
dzie z pewnością na wierzch ale 
tychczasowe rezultaty silnie pod! 
ły zaufanie i szacunek ogółu do | 
kierowników opinji publicznej. = 

Święfa w feafracł 
Ruch premjerowy w Teatrze Polskim 

ruch w Reducie. 
Kiedy zbliżają się święta Bożego Ni 

nia lub Wielkanocy do ciężkich obowi. 
recenzenta wileńskiego przybywa truc 
ludzki odwiedzenia trzy razy na dobę 
trzy dni obu Teatrów naraz. W rok 
żątym zadanie było ułatwione. Redu' 
wiem powiedziała sobie, że grany osk 
zy przed Świętami z minimalne.n pov 
niem „Uśmiech losu* Perzyńskiego + 
ni repertuar wieczorowy, _wznowior 
„Tamten* Zapolskiej — popołudniow 
„ten sposób połowa ciężkiej pracy rece 
odpada sama prez się. Niech mi woli 
dzie na tem miejscu złożyć Reducie p 
kowanie, a Jaraczowi wyrazić wspó 
cie za dźwiganie komedji Perzyńskieg 
im ogromnym talentem wobec niewy) 
nej widowni. Reduta, odejmując recen 
wi połowę pracy mimowoli odjęła też 
żo wrażeń artystycznych. To omówier 
ło konieczne dla zapobieżenia jednc 
nej ocenie pracy krytyka. teatralnego 

Metodzie świątecznej " Reduty. pr 
stawił swoją zapobiegliwość oraz in 
wę dyr. Rychłowski, zaaplikowawszy n. 
trzy przemjery czy wznowienia dzi 
Był w tem i „Czarodziej* i „Mam us 
„Betleem* Rydła i „Ja tu rządzę” P 
go i dwie przeróbki z Sienkiewicza. 
recenzent, przytłoczony ogromem tych 
jer szukał i tu liproszczenia swego za 
Wpadł na pomysł kapitalny: jak do 
ty, tak i do Teatru Polskiego nie pi 
podczas świąt ani razu. Wobec tak 
kiego samooskarżenia publicznego i sei 
nego przyznania się do winy, niech 
będzie recenzentowi krok swój umo; 
wać. б 

Każde święto stworzone jest pot 
człowiek wypoczywał. Doroczne świę 
zwłaszcza święta Bożego Narodzenia p 
dają charakter wybitnie rodzinny: sch 
'się osoby bliskie sobie i wspólnie spęt 
czas na wypoczynku i rozkoszy atmo: 
domowej. Źresztą nie dość ściśle ten w 
czynek Świąteczny określiłem. Przybywa 
wiem podczas świąt szereg nieznanych w 
powszednie obowiązków. Po  pierw 
człowiek je i pije za trzech; powtóre: £ 
da wizyty obowiązkowe, lub bywa p 
wizytujących nawiedzany;  potrzecie: o | 
suje po kilkadziesiąt razy w .odpowiedzi 
nadesłane życzenia. 3 

Juž czytelnik widzi, že pogodzenie t 

nowych obowiązków świątecznych z b 
waniem na premjerach trzy razy dzier Е 
jest nie do pomyślenia. I dlatego z cał — 
szeregu tych obowiązków... kwituje się. | 3 

Na rok przyszły skłądam postanowie 

zredukowania obowiązków Świątecznych 
minimum: jeść i pić:za trzech, wizyt nie s 
dać i życzeń nie rozsyłać, na premiery... 
chodzić. 

Na zakończenie składam łaskawym C 

telnikom i Dyrekcjom Teatrów życzenia 
woroczne dalszych sukcesów artystycznyc 
materjalnych. Jedne drugie w połącze 
dają zupełną satysfakcję. ją Zupeiną У 16 w.P 

P.S. Dopuszczono się w moim | 
cinku pozawczorajszym p. t. „Świat książ 

fatalnego. błędu druku. W szpalcie drug 

ustęp drugi — zamiast: „skasujemy. w; 

łek Państwa na tępienie analfabetyzmu", | 

winno być: „skierujemy“ i t.d.“ 

było zlikwidowanie „wroniega gni 
da' i zajęcie miasta. 3 ' 

* * * 

W dzień Nowego — КоКи 1915 
czwartej po południu wyruszyły Z | 
rzecza i Antokola oddziały samoob 
ny. Kilka drobnych utarczek, kilka s< 
i miasta w 3/4 było opanowane, | 
zostało jedynię twierdza komuny 
Wroniej. Późną nocą rozpoczął się 
tak. Salwy karabinowe, turkot kara 
nu maszynowego eksplozje granat 
do rana dawały znać miastu o wał | 
Gdy świt 2-go stycznia zajašnial i pi | 
wsze promienie słońca zamigotały | 
krzyżach kościołów miasta zaległa ci- 
sza. Bolszewikom brakło amunicji, Do- 
piero o godzinie 2-giej w południe Z , 
okien gmachu Nr. 5. przy ul. Wroniej ; 
powiały białe płachty. Pięciu wybit- 
nych działaczy bolszewiekich popełniło 
samobójstwo, reszta zwykła hołota po- 
ddała się do niewoli. 

Pierwsza walka przyniosła zwy= 
cięstwo. Niestety niedługo cieszyło się 
niem Wilno... Ostyk. 
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Kronika Wileńska 
: Н — ЗЛ 1928 г. 

STYCZEN. MAJ. 

"Od Nowego Roku ruszyły żwawo 

| naprzód przygotowania do wyb rów 

parlamentarnych. 3-go stycznia po 

wstał komitet wyborczy Bezpartyjne- 
go Bloku Współpracy z Rzą iem a w 

arę dni później doszedł d» skutku 

blok wyborczy Endecji z Piastem. 
|, W niedzielę w różnych punktach 

miasta odbywały się wiece na które 

"ch organizatorzy sciągali heroiczne- 

_ mi wysiłkami słuchaczy. Wielkim prze 

iwnikiem „speców'* wyborczych wszy 
stkich stronnictw były silne mrozy. | 

Szóstego stycznia odbył się zjazd 
artyzanki braci Dąbrowskich. W zje- 

;dzie udział wzięło zgórą 200 osób 
yłych członków samoobrony wileń- 

kiej i oddziałów Dąbrowskiego. Ma: 

istrat wileński podobnie do ubiegłych 
iesięcy debatował nad nowelizacją 1 

ciąganiem podatków oraz odbył pier- 

sze posiedzenie w sprawie Targów 
nocnych w Wilnie. i 
15-go stycznia odbyła się uroczy- 
otwarcie Radjostacji transmitowa- 

na wszystkie stacje polskie. Liczba 

djosłuchaczy w Wilnie i okolicy zna- 
nie wzrosła. W ciągu miesiąca czyn- 

były trzy wystawy obrazów Marja- 
1 Gružewskiego, warszawskich  ar- 
_ stów i wileńskich artystów i rzeźbia- 

Proletarjackie „święto* majowe mi- 
nęło spokojnie.. Tu i ówdzie były nie- 
znaczne demonstracje które policja szy 
bko zlikwidowała. 

Święto 3-go maja .wypadło impo- 
nująco. Odbyła się jak zwykle defi- 
lada a następnie w parku Żeligowskie- 
go gry i zabawy sportowe. 

Bieg okrężny a puhar redakcji „Sło 
wa“ w dniu 8-go maja wygrała druży- 
na 3-go p. saperów. Indywidualnie 
zwyciężcą biegu był p. Sidorowicz z 

  

    

  

    

     

     
    

    

   

   

  

   

9-go przybył do Wilna Hacham Se- 
raja bej Szapszał. 

17-go otwarty został wiosenny 
T-wa Artystów Plastyków. 

salon 

22-go nastąpiło ogłoszenie wyroku 
w procesie Hromary. B. posłowie Ta- 
raszkiewicz, Wołoszyn i Rak Michaj- 

W dawnej Polsce nowy rok rozpo- 
czynał się od Bożego Narodzenia a 
1-szy styczeń przypadał w oktawę na- 
rodzin Chrystusa, w starożytności zaś 
zaczynał się nowy rok na wiosnę i przy 
padał w marcu. 

Koniec starego i początek nowego 
roku z dawien dawna obchodzona „na 
wesoło". Oto stary rok, wypełniony 
całym szeregiem wysiłków, dążeń, i 
zawodów, kończy się, a u progu staje 
rok nowy, prowadząc ze sobą korowód 
dn' nieznanych, tajemniczych. Każdy 
mimowoli spogląda na czas ubiegły, 
zastanawia się nad tem, czego prag- 
nął a co osiągnąć zdołał, ze spokojnem 
wyrozumieniem patrząc na niepowo- 
dzenia,, straty i zawody, a z powodzeń 
i chwil szczęśliwych. ubieg. roku czer- 
piąc wiarę we własne siły, oraz nadzie- 
ję na lepszą, szczęśliwszą przyszłość. 

Każdy w nowymi roku pragnie zmia 
ny: gdy było mu źle — chce, aby by- 
ło dobrze, gdy było dobrze — prag- 
nie aby było jeszcze lepiej. Stąd ży- 
czenia dla siebie i dla innych — szcze- 
re, dowcipne, a nieraz nawet związa- 
ne z ciętym docinkiem, ale bez żółci, 
jeno z chęci śmiania się i weselenia. 

Życzenia noworoczne w dawnej Pol 
sce były powszechne, wszyscy winszo- 
wali wszystkim i składali stosowne ży- 
czenia, wkładając w zgrabne rymy du- 
żo swawolnego. humoru i dowcipu. Z 
przechowanych 'do dziś z dawnych cza 
sów rymowanych życzeń  noworocz- 
nych widzimy, jak wszystkie one są 
pełne rubasznej, a nieraz frywolnej wer 
wy. Widocznie nie wolno było za ży- 
czenia na nowy rok składane choćby 
naszpikowane ciętym dowcipem obra- 
żać się — za dowcip trzeba było pła- 
cić dowcipem, śmiano się więc ocho- 
cza z całego serca i w licznem zazwy- 
czaj towarzystwie spotykano. nowy rok. 

Już proboszcz po kazaniu na nabo- 
ż ństwie noworocznem  winszowal 
swym parafjanom szczęśliwego roku, 
a po nabożeństwie przyjmował u sie- 
bie na plebanji przy dobrze zastawio- 
nym stole składających mu życzenia 
paraijan. Od księdza udawano się do 
znaczniejszych domów, a potem w 
niekończącą się wędrówkę po znajo- 
mych.. A że życzeń bez wypitki trudno 
sobie wyobrazić, więc pito, nie wyle- 
wając za kołnierz, miodek i gorzałkę 
a i wina z Węgier, lub Niemiec spro- 
wadzane. ( 

Przy kielichach rozwiązywały się 
języki na dobre, rąbano sobie verbum 
veritatis po staropolsku szczerze, „,pro- 
sto z mostu*, wybaczano dawne urazy 
1, padając sobie w objęcia,  žyczono 
„Bóg się stykaj'*, ca oznaczało pole- 
canie w opiekę boską. 

Szlachta z roli żyjąca zwyczajem 
rolniczym obrzucała się ziarnem, naj- 
częściej owsem, aby zbóż obfitość by- 
ła w przyszłym roku, a jadąc z powin- 
szowaniami sypała owies do rękawicy 
iw gościnie składidła po szczypcie w. 
każdym zwga-Stołu, zastawionego su- 
toe mięsiwem, trunkami, bakaljami i 
yłsżelkiego rodzaju potrawami. Każdy 
w nowy rok kogoś u siebie spodzie- 
wał się, więc stół staropolskim oby- 

.czajem musiał być adpowiednia mno* 
gością potraw zastawiony, aby dla 
wszystkich gości jadła dosyć było, a 
bochen żytniego chleba; jako symbol 
rolniczej obfitości już od świtu w dzień 
noworoczny leżał na stole, by przez 
cały rok dostatek gospodarzy domu 
nie opuszczał. 

Teatry grały: w Reducie — „Nie- 

rny Tomek* Grabowskiego, „Fir- 

w zalotach'', „Uciekła mi przepió- 

czka*, w Polskim zaś wystawiono 
*rzyńskiego „Lekarz mitošci“ i Mol- 
ra „Złodziej i jego mecenas". 

LUTY. 

_ Do Okręgowej Komisji wyborczej 

ono pierwsze listy okręgowe. Pier- 

złożyli listę komuniści: Oznaczo- 
"_ ją nr. 13, z kolei zaś PPS КЮга о- 

-, ymała Nr. 2. 
"W uniwersytecie Stefana Batorego 

_ yzrańo nagrody Imienia Marszałka 

'_ sudskiego pp. Świaniewiczowi, Ach 
 towiczowi, Szakienowi i Bagińskie- 

   

   

        

   
     

    

   

  

   

    

    

  

    
      

E Magistrai otrzymał z Banku Gospa 
stwa Krajowego pożyczkę inwesty 
ną w wysokości 2.500.000 złotych. 

Z okazji rocznicy Śmierci Lenina 
эКа komunistów (przeważnie ży- 
"skie wyrostki) urządziła u zbiegu 

Sierakowskiego i Portowej demon- 
ję, którą policja. zlikwidowała za- 

_" ając prowodyrów do aresztu. 
23-go rozpoczął się w sądzie okrę- 

m proces Hromady. 
| oło* radjoamatorów zorganizowa- 
„stawę rądjową, która cięszyła się 
znym powodzeniem. . 
Na jednej z środ literackich bawią- 

| *rzejazdem w Wilnie Igor Siewieria 
iał swój wieczór autorski. 

 >eduta wystawiła „Sułkowskiego 
ki — „Kredowe Koło”, a akademi- 
iSzopkę*'. 
į 

MARZEC. 

   

 „radycyjny „Kaziuk* z powodu przy 
ących wyborów został odroczony 

0. 
# „o w niedzielę 4-g0 mar- 
“ Przyniosto zwycięstwo liście B.B. 
 L—wybrani z niej zostali pp. Mar 
Zyndram Kościałkowski i Stani- 

> Mackiewicz, naczelny redaktor 
iwa”. Endecy (lista nr. 24) otrzy- 

z tylko jeden mandat a PPS (lista 
żadnego. Z listy 24 wszedł do 

p. Zwierzyński, Wyzwolenie (nr. 
° — trzymało jedne miejsce (p. Kar- 

  

    

1. * 

V tydzien pėžniej. odbyty sie Wy- 
do- senatu. Zwyciežyty listy nr. 1 

1 otrzymala 3. mandaty;.p: W. 
mowicz, Stanisław Wańkowicz i 
sław Trzeciak. Dwaj ostatni byli 
datami grupy konserwatywnej. 
rty mandat otrzymał Blok mniej- 
i (Nr. 18). х 
azaj utrzpo wyborach wznowio- 
stał proces;Hromady przerwany 

| c wyborów. W dniu 16-g0 mar- 
_lieczórem: na ulicy Jagiellońskiej 
 rdowany. został główny świadek 
 ocesie Huryn. Pisma wileńskie 

umieściły nazajutrz o tym wy- 
1 wiadomości uległy konfiskacie. 
nak protestu przeciwko konfiska- 
yndykat Dziennikarzy w porozu- 
u z wydawcami uchwalił trzydnio 
trajk. W ciągu dni strajku uka 

się tylko „Ekspres Wileūski“ 
złamał solidarność  koležefską. 

| WIECIEŃ: 

b. Bezpartyjnego sgjanakne 
_ adem utworzyli koło: regionalne. 
Sem został pós. Piłsudski. / 

  

    

    

    

  

   

   

  

      
   

  

Przy  powinszowaniach i życze- 
niach noworocznych rozdawano sobie 
„upominki wedle stanu zamożności: ko- 
nie, pasy lite, suto złotem haftowane, 
kołpaki sobolawe, szable, „pierścienie, 
puhary i misy złote i srebrne. 

Winszowała też i czeladź, składa- 
jąc państwu życzenia i chodząc „na 
kolendę'* między sobą. W mieście zaś 
dziatwa ze szkółek i żaki obchodzili 
domy, suto wszędzie obdarowywani, 
śpiewając przytem piosenki zgrabnie 
ułożone i do okazji właściwie dostoso- 
wane. Zakonnice i księża w szkółkach 
parafjalnych układali dla dziatwy ry- 
mowane powinszowanią noworoczne, 

o umarł zasłyżony pracownik na 

vw" samorządowej Stefan Kopeć, na- 
ik wydz. samorządowego wojew. 
ze śledcze wykryły olbrzymią aie- 
kolei. Aierzyści jej zorgdnizowa- 

  

    

| rykę fałszywych biletów kolejo- 
6: a W Magistracie odbyło się kilka 

zeń komitetu Targów Północ- 

li Wystawy. 7 ® 
Reducie rozpoczęły się występy 

nego artysty Jaracza a w Polskim 

*wigi Smosarskiej. 
* ч22_30 nastąpiło uroczyste otwarcie 

iki ocznej na Antokį lu z udziałem 

 ©dstawicieli rządu i gier naukowych 

    

_!ganizacyj społeczn 

s | w 
-а 

łowski skazani zostali na 12 lat więzie- 
nia. 

W końcu miesiąca Pan Wojewoda 
odbył doroczną podróż inspekcyjną po 
województwie. Zorganizowany przez 
T-wo Krajoznawcze raid samochodo- 
wy do Narocza zgotował uczestnikom 
wiele przykrych niespodzianek z po- 
wodu złego stanu dróg. 

CZERWIEC. 

W całem mieście odbywa się gwał- 
towne kanalizowanie , reperacja chod- 
ników, zakładanie kabli. Ulice poro- 
zkopywane przypominają linję frontu 
z wojny światowej. Równocześnie roz 
poczęły się budawy pawilonów na tere 
nie Targów Północnych. 

W połowie miesiąca bawi w Wilnie 
Hłakowiczówna. 

W Magistracie wykryta defraudacja 
na wysoką sumę 30 tys. złotych. De- 
fraudant został ujęty. 

Na Pośpieszce co drugi dzień od- 
bywają się wyścigi, cieszące się ogrom 
nym powodzeniem. Totalizator kwit- 
nie. Reduta wyjechała. W Teatrze Pol- 
skim odbywały się występy operetki 
z ulubieńcem wileńskim Dowmuntem. 

  

Nowy Aok w staropolskim obyczaj 
prześcigając się między sobą w zgrab- 
ności rymów i ciętości wiersza. 

Kolędnicy noworoczni często prze- 
bie.ali się dziwacznie na „drabów*, 
dziadów, Niemców, Żydów, Cyganów, 
naśladując ich mowę, ruchy i sposób 
ubierania się. Przebierano się też za 
wielkie niedźwiedzie, byleby tylko do 
śmiechu i wesołości pobudzić, a i su- 
tszy datek wydostać od rozbawionych 
gospodarzy. Stąd sylwestrowe wywo- 
dzą się maskarady, kostjumowe zaba- 
wy z tańcami. 

W noc sylwestrową bezkarnie pła- 
tano różne figle, upowszechnione za- 
równo w domach szlacheckich, jak i 
chatach wieśniaczych. Po wsiach pa- 
nował zwyczaj wymazywania szyb gli- 
ną, na przekór dziewczętom z tego do- 
mu, by miały robotę, jak w dzień syl- 
westrowy tak przez cały rok, wciąga- 
no na dymnik bronę, podważano pnia- 
mi drzwi, żądając za ich odparcie oku- 
pu, a za „wykup* urządzano wspólne 
uczty. 

W niektórych okolicach na nowy 
rok opalano drzewa owocowe i opa- 
sywano je słomą, poczem noszono się 
wzajem na rękach z sadu do chaty, by 
w nadeszłym roku w ten sam sposób 
nosić workami owoce. 

Powszechne były też noworoczne 
wróżby wedle których dziewczęta chcia 
ły się wywiedzieć, co je w przyszłym 
roku czeka. W wieczór sylwestrowy 
zbierały się dziewczęta do jednej wię- 
kszej chaty i wspólnie lały wosk, albo 
ołów, wybiegały. przed chatę, nadsłu- 
chując szczekania psów, i z tego wró- 
żąc, z której strony przybędzie w swa- 
ty młodzian urodziwy, palona len, a u 
której w górę wzleciał — tę niechyb- 
nie zamężcie w przyszłym roku czeka- 
ło, kręcono gałki chleba, a o północy 
przy zapalonych świecach siadywano 
pized źwierciadłem, by w niem ujrzeć 
przyszłego męża. 

Winszowano sobie, bawiono się 0- 
choczo i wróżono spotykając Nowy 
Rok, czekano w ciągu tego roku speł- 
nienia życzeń, a gdy i ten rok dobiegał 
końca, zkolei _ spotykano na wesoło 
następny Nowy Rok. W. W. 

    

OJCIEC ŚW. A MIANOWANIE KARDYNAŁÓW 
W „La Vie Catholique* Ldouard 

Devoghel pisze: 

Nieświadomość ogółu, jaka do o- 
statniej niemal chwili towarzyszy spra- 
wie mianowania kardynałów, należy 
przypisać tylko woli Ojca św. Piusa 
11-go, który chce być jednym panem 
swego wyboru i zachowuje swobodę 
zmiany tego wyboru tak długo jak to 
jest możliwe. 

Pius ll-ty jest istotnie zdania, że 
mianowanie członków św. Kolegjum 
stanowi przywilej Papieża iże nikt nie 
ma prawa mieszać się do sprawy użyt- 
kowania tego przywileju. Bez wątpie- 
nia Namiestnik Chrystusowy nie wzdra 
ga się uwzględniać życzenia katolików 
poszczególnych narodów co do po- 
siadania swojego przedstawiciela 
wśród kardynałów, ale zna swoje pra- 
wo w tym względzie i nie pozwala, by 
ktoś próbował wpływać na jego wy- 
bór. 

Najwyżej postawione osobistości 
czyniły takie próby, a wśród nich król 
Alfons 13-ty, który w rozmowie pod- 
czas swych uroczystych odwiedzin w 
Watykanie wyraził życzenie, by Ame- 
ryka łacińska miała więcej reprezentan 
tów w św. Kolegjum. Stało się to przed 
pięciu laty a i dziś jeszcze arcybiskup 
z Rio de Janeiro jest jedynym kardy- 
nałem Ameryki Południowej. 

To samo dotyczy pewnych wyso- 
kich stanowisk Kurji rzymskiej i dyplo- 
macji papieskiej, które zazwyczaj pro- 
wadzą do godności kardynalskiej. Ta 
godność może być nagrodą za poło- 
żone już zasługi wobec Kościoła ale 
Pius 11-ty dąžy przedewszystkiem do 
mianowania takich kardynałów którzy 
zdolni są okazać skuteczną pomoc w 
stale powiększającej się pracy kongre- 
gacyj i zachowuje wyłącznie dla siebie 
stanowisko sędziego w konkurencji, 
jakiej może oczekiwać w tym zakresie 
od osób, mogących ujawnić inne kwa- 
lifikacje do godności kardynalskiej. 

Dlatego zabawa w przepowiednie, na 
którą dwa razy do roku pozwalają so- 
bie pewne dzienniki, jest zupełnie zby- 
teczna i dlatego rzy. mscy koresponden 
ci, którzy nie chcą wprowadzać w 
błąd swych czytelników, winni jej za- 
niechać. 

Od początku swego pontyfikatu Pius 
11-ty corocznie, na wiosnę i w adwen- 
cie, zwoływał konsystorz i za każdym 
razem mianował kardynałów, z wyjąt- 
kiem konsystorza w grudniu 1924 i 
grudniu 1928 r. 

Nie trzeba jednak cofać się zbyt 
daleka w przeszłość by natrafić na od- 
mienne postępowanie Papieży. I tak np. 
Pius 10-ty w okresie 11 fat zwoływał 
konsystorz tylko 12 razy i tylko w pię- 
ciu wypadkach, w tym czasie miano- 
wał kardynałów. Po konsystorzu w dn. 
16 grudnia 1907 roku w ciągu czterech 
lat nie było ani jednej nominacji kardy- 
nalskiej, ale 27 listopada 1911 r. Pius 
10-ty mianował aż 19 kardynałów. Ten 
sam Papież podczas ostatniego swego 
konsystorza, który odbył się 25 maja 
1914 roku, mianował 13 purpuratów, 
ale przedtem od konsystorza w grudniu 
1912 r. nie dokonał żadnych nominacyj 
Podobne przykłady miały miejsce za 
pontyfikatu Benedykta 15-go, który 
w okresach czasu między 7 grudnia 
1916 r., 15 grudnia 1919 i marcem 
1921 nie dał nikomu godności kardynal 
skiej. 

Zabawa pism w przepowiednie, o 
której pisze „La Vie Catholique", po- 
wtórzyła się i w tym roku przed kon- 
systorzem grudniowym. Pewne dzien- 
niki włoskie i niewłoskie, polując na 
tanią sensacją, wymieniały już kandy- 
datów do purpury w osobach Mgrów 
Baecarinni'ego, Pacelli'ego Nuncjusza 
Apostolskiego w Berlinie, Pellegrinet- 
ti'ego Nuncjusza w Białogrodzie, Pi- 
zardo'a i in., przyczem powoływały się 
na rzekome informacje, otrzymywane 
od wysokich prałatów watykańskich. 

Czytelniczkomi Czytelnikomswoim 
SERDECZNE ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

SKŁADA 

Zespół Redakcyjny „SŁOWA*, 

    

150 żon komunisty Szwarca 
Jaskrawym przykładem do czego 

doprowadzić mogły łatwe rozwody, 
jest głośny proces, odbywający się 
obecnie w Moskwie. W moskiewskim 
Sądzie Najwyższym rozpatrywaną jest 
sprawa komunisty Szwarca, oskarżo- 
nego o to, iż 150 razy wstępował w 
związki małżeńskie, korzystając ze 
swej uprzywilejowanej sytuacji, jako 
„przedwojennego* jeszcze komunisty. 
W ten sposób kompromitował władzę 
sowietów i dokonał mnóstwa nadużyć, 

Szwarc dzielił wygnanie z  Leni- 
nem i Trockim, przybył z nimi z 
zagranicy w „zaplombowanych* wago- 
nach, od czasu zwycięstwa bolszewi- 
ków zajmował wybitne stanowiska. 
Umiał je też doskonale wyzyskać. 

Za pośrednictwem przyjaciół, któ- 
rych miał we wszystkich „Czrezwy- 
czajkach', zdobywał on nazwiska i 
adresy młodych panienek z arysto- 
kratycznych sfer, którym groził areszt. 

Zjawiał się u wybranej tak ofiary i 
proponował, że wzamian za małżeń- 
stwo i dużą sumę pieniędzy oraz klej- 
notów, uratuje ją od strasznej śmier- 
ci. Małżeństwo ze „starym bolszewi- 
kiem* ratowało nieszczęsne ofiary „Cze- 
ki" od męki więziennej i okrutnej 
śmierci. Małżeństwa te zawierał Szwarc 
w najrozmaitszych miastach, opieko- 
wał się żoną, dając jej posadę, a na- 
stępnie znikał na zawsze. Po kilku 
dniach, w innem mieście brał rozwód 
bardzo często bez wiedzy żony i znów 
Szukał żony. 

_ Doszło do tego, że, jak przedsta- 
wia prokurator, oskarżony w ciągu 
jednego dnia wziął sześć ślubów w 
kilku sąsiednich miasteczkach. 

Podczas rewizji znaleziono ksią- 
żeczkę czekową i szereg notatek, któ- 
re świadczą o przeszło. miljonowym 
dochodzie, jaki czerpał ze swych mał- 
żeństw obrotny komunista. 

Czy ziściły się przepowiednie jasnowidzów na r. 1928 
Rok 1928 dobfega do końca i udaje się 

na spoczynek po źmudnym, pełnym” trudów 
i wysiłków 12-miesięcznym żywocie. — Ро- 
zwolimy sobie sprawdzic, czy spełniły się 
przepowiednie jasnowidzów, bo o ile i w 
jakiej mierze spełnił rok ubiegły pokładane 
w nim przez każdego z nas nadzieje, o tem 
wiemy. najlepiej sami. 

Naogół możemy już stwierdzić, że 
wszelkie horoskopy i przepowiednie minęły 
się z prawdą i osłabimy zaufanie do wróżb 
i wróżbitów. Astrolog niemiecki dr. Offerman 
przepowiedział z niezłomną pewnością na 
rok 1928 wojnę między Anglją i Rosją ,So- 
windą „która WÓiągnie *y swoje wpływy i 
tryby wydarzeń całą środkową Europę. W 
myśl jego przepowiedni nastąpić miał sze- 
reg rewolucyj, trzęsień ziemi, « katastrof 
wszelakiego rodzaju, wylewów rzeń, lecz 
wróżby te były stawiane ogólnikowo”; bez 
oznaczenia krajów, a przytem wypadki ta- 
kie powtarzają się rokrocznie; nie trudyt 
zatem było. postawić tego rodzaju prognozy. 

Amerykański wróżbita Whitcomb,  któ- 
remu udało się na rok 1927 wywróżyć ol- 
brzymi strajk robotników węglowych, prze- 
powiedział, że w Ameryce w roku 1928 roz- 

kwit ekonomiczny osiągnie niebywałe do- 
tychczas wyżyny, zaś pewien  amerykań- 
ski inżynier dokona wynalazku, który epo- 
kowem- swem znaczeniem przewyższy na- 
wet fakt odkrycia Ameryki, wprowadzi che- 
mję na zupełnie nowe i nieznane tory. Od- 
krycie to sprawi, że na całym Świecie wę- 

giel stanie się zbyteczny, a energję jego za- 
Stąpi nowy, cudowny wynalazek. : 

W zakresie polityki przepowiedział Whit- 
comb rewolucję w Ameryce, rezygnację Co- 
olidge'a z prezydentury i następstwo 050- 
bistości dotychczas zupełnie nieznanej. Niem- 
cy miały stosownie do przepowiedni stanąć 
na czele zbrojnej akcji paneuropejskiej prze- 
ciw Rosji Sowieckiej i wojne tę zwycięsko 
zakończyć przed upływem roku 1928. 
Jak wiadomo, prognozy „jasnowidza” .skoń- 
czyły się zupełnem fiaskiem. Wprawdzie Co- 
olidge ustąpił z Białego Domu, lecz ściśle w 
terminie, oznaczonym ustawą amerykańską. 
Jego następca Hoover jest jedną z najpopu- 
larniejszych osobistości nietylko w. Amery- 
ce, ale nawet na całym Świecie. 

   
  

   

  

Astrolog niemiecki Grimm  przepowic- 
dział dla Niemiec liczne zmiany gabinetu, 
których serja miała się zacząć w styczniu. 
Na luty 1928 przepowiedział Grimm doko- 
nanie sensacyjnego wynalazku przez uczo- 
nego niemieckiego. Także  przepowiadana 
na czerwiec katastrofa finansowa zupełnie 
się nie ziściła. W sierpniu miały się znacznie 
pogorszyć stosunki dyplomatyczne Niemiec 
z jednym z sąsiadów, zaś w grudniu kurs 
polityki niemieckiej miał, wedle przepowied- 
ni, ulec zasadniczej zmianie. 

Francuski astrolog Andoux i kolega je- 
go Radecki, zapowiedzieli przewrót w Rosji 
i rewolucję w Indjach. We Francji miał na- 
stąpić niebywały rozkwit ekonomiczny i po- 
dniesienie kursu franka. I znowu  przepo- 
wiedziano dla Francji epokowy wynalazek 
w dziedzinie przymysłu elektrotechnicznego, 
który miał sprowadzić zupełny przewrót w 
tej gałęzi przemysłu. (Widocznie wynalazki 
sa specjalnością panów wróżbitów). Jakiś 
anonimowy wróżbita z Włoch przepowiada 

d dwóch lat zatopienie Wielkiej Bry- 
i w morzu, jakoteż śmierć byłego cesa- 

nieckiego, Wilhelma, wraz z równo- 
апа formy rządu 'w Niemczech 
*hiczną. 

w przeciwstawieniu. do tych wszystkich 
przepowiedni, które jak na złość wróżbitom 
i jasnowidzom, nie chciały się urzeczywist- 
nić, wymienić należy horoskop prof. Ket-ty, 
wnuka sławnej wróżbiarski madame Mary 
Diloa Dilaskop .Osaer, która wsławiła się 
trafnym horoskopem losów arcykśięcia Wil- 
helma, późniejszego cesarza Wilhelma I. 
Wróżby prof. Ket-ty częściowo sprawdziły 
się istotnie. „W roku 1928 — zapowiedział 
prof. Ket-ty — świat będzie widownią stra- 
Sznych kataklizmów żywiołowych. Huraga- 
ny, wylewy, oberwania: chmur, trzęsienia 
ziemi i katastrofy „okrętowe, będą następo- 
wały po sobie w groźnym dla porządku 
ekonomicznego „szeregu“. 

Nie brak również przepowiedni nagłych 
zmian temperatury od dojmującego zimna 
do katastrofalnych upałów. 

Sprawdziły się również przepowiednie 
Ket-tyego o szeregu strasznych eksplozyj 
w Europie i Ameryce, a także o wybuchu 
wulkanu we Włoszech, którego ofiarą pa- 

  

    

      

   

    

    

dło życie wielu ludzi. — Reszta przepowiedni 
Ket-ty'ego nie spełniła się. M. in. zapowie- 
dział astrolog. przyjazne zbliżenie się mię- 
dzy Francją a Niemcami, życzliwe przyjęcie 
niemieckich pretensyj do mandatu kolonjal- 
nego ze strony mocarstw koalicyjnych, woj- 
nę angielską w Azji i upadek faszyzmu we 
Włoszech. 

Tak więc większość horoskopów na rok 
1928 skompromitowała jasnowidzów i za- 
chwiała wiarę w ich nadnaturalne właści- 
wości. A jednak obawa przed spełnieniem 
się przepowiedni na rok 1929 i na lata na- 
stępne będzie zawsze przejmowała ludzi je- 
dnakową grozą. 

— 

HUMOR 
SKRUPULAT 

Kiedy Liszt po raz pierwszy koncertował 
w Warszawie, impresarjo między innemi za- 
chętami do licznego napełnienia sali publicz- 
nością, ogłosił — że podczas koncertu salę 
oświetlać będzie 500 woskowych świec. 

Pewien jegomość z prowincji, siedzący 
podczas koncertu Liszta na galerji,zdawał 
Się bardzo zainteresowany grą mistrza, jed- 
nakże przy całem skupieniu w twarzy, ner- 
wowo rozglądał się dokoła. Nagłe wstał i za- 
wołał w samym środku utworu, który Liszt 
właśnie wykonywał. 

Przepraszam. Hola! Na sali jest tylko 498 
świec, a nie 500, jak to było ogłoszone! 

Liszt przerwał granie, nie rozumiejąc co 
oznacza to zamieszanie, które przytem oczy- 
wiście powstało. 

Impresarjo, który był obok estrady w po- 
koju, wybiegł na salę i wytłumaczył skru- 
pulatrtemt amatorowi muzyki: 

— A liczył pan dwie świece przy forte- 
pianie? . ^ 7 

— Nie — odparł tamten— Przepraszam. 
Grai pan dalej, panie Liszt! 

й . : + - 
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Kartki z podróży 
‚ Nizza, w grudniu. 

Wagon Varsovia—Roma jak pie- 
ścidełko, siedzenia wygodne, odrobie- 
nie eleganckie i solidne, czysto, dywa- 
ny, nawet serwetki białe do oparcia 
głowy, resory pyszne, osób mało. Mi- 
łe zdziwienie w sąsiedniem coupe 
siostra Sk. (Z. Urszul. z Pniewa jedzie 
do Rzymu, gdzie Matka Ledócha wska 
organizuje swój nowy Polski Dom, bo- 
daj czy nie 14 czy 15 od czasu, gdy 
powróciła do Polski. Nie tu miejsce 
wypisywać o wielkich czynach, o nie- 
spożytej energji i przedziwnym darze 
organizacyjnym hr. Ledóchowskiej, 
która zasługuje na oddzielną kartę w 
historji odbudowy naszego kraju po 
latach niewoli, nadmienię tu jednak 
przy okazji, że ten nowy Dom Polski 
w Rzymie, ta szkoła ogólnokształcąca 
dla młodych naszych panien, na tle 
Wiecznego Miasta, tam gdzie dziś je- 
szcze są olbrzymie pomniki Cezarów, 
ten taki pełen pychy Rzym pogański, 
zwyciężony przez Wielką Ideę Chry- 
stusową, gdzie na każdem miejscu 
apoteoza chwały i potęgi Rzymu pa- 
pieskiego, budzić będzie poważne re- 
ileksje w głowach młodych Polek! 
Trzeci czynnik całkiem nowożytny to 
Mussolini — Il Duce, który się odwa- 
żył skasować dancingi i od roku wszy- 
scy o godz. 10-ej idą spać! Czwarty 
czynnik sama Matka Ledóchowska, in- 
dywidualność niepospolita! Można po- 
zazdrościć młodej pannie co w tej at- 
mosferze będzie uzupełniała swą wie- 
dzę. 

Pozatetm Matka Ledóchowska, jak 
zwykle praktyczna, organizuje kursy 
gospodarstwa domowego i dla Wło- 
szek kurs — cukiernictwa, bo we Wło- 
szech nie znają naszych doskonałych 
cukierków, ani przedziwnych polskich 
tortów i „pniewskich*, pojęcia o tem 
nie mają, a że słodycze nie są zbyt- 
kiem, lecz koniecznością dla organiz- 
mu ludzkiego, więc M. Ledóchowska 
to propaguje. Dwa duże piętra na Via 
Caraur już tętnią życiem młodem a M. 
L. stara się zakupić własny duży dom! 

Zaraz-za Warszawą duży śnieg, a 
na drzewach szać ślicznie je ozdobiła. 
W Wiedniu zielono i śniegu niema, a 
Seewering przecudny, zasypany šnie- 
giem na 4 metra i szać bajkowa, kra- 
jobraz upajający, nie można czytać ani 
pisać, tylko się patrzy i patrzy, nasz 
wagon ostatni więc perspektywa ucie- 
kającego widoku niezrównana. Dalej 
droga prześliczna, śniegi ogromne, mi- 
jamy jeziora spokojne, długie i ciche 
wśród gór i łasów. 

Minąwszy Tarwisio, granicę wło- 
ską już ciemno, olbrzymie góry i skały 
które mijamy są niewidoczne. Z żalem 
porzucam nasz wagon polski, przesia- 
dam przed Wenecją do wagonu wę- 
gierskiega (obrzydliwego) idącego z 
Pesztu do Genny, dosyć brudno i trzę- 
sic, żegnam się z siostrą Sk. W Wene- 
cji ulewa i szaruga, mój towarzysz po- 
dróży zaś siada do gondoli i snu- 
je po Canale Grande. Dla mnie w We- 
necji jak deszcz pada, to można tylko 
od niej uciekać! 

Droga z Medjolanu do Genny ład- 
na pomimo wielu tunelów nie przykro, 
bo parowóz posuwa się siłą elektrycz- 
ną, więc wcale dymu. niema. й 

Genora la superba — słonko prze- 
dziera się przez chmury i za chwilę ca- 
łym blaskiem obrzuca nas, całą 
drogę bajkową ową Rivierę włoską do 
Ventimigli. Wino Chianti dodaje hu- 
moru, cudne wybrzeże oblane morzem 
błękitnem i słońcem złotem, bogato 
osypane kwiatami w willach i pała- 
cach spuszczone żaluzje drewniane by 
słońce zbytnio nie piekło! (a tam, w 
naszem  drogiem Wilnie „chlapa nale- 
żyta — czy już mróz dokucza?), Je- 
stem upojona słońcem, morzem i kwia- 
tami! Ry LT. 

m 
g Na zimowe wieczory i święfa 

piękne, ciekawe i tanie książki: 
Urodzony Jan Dęborog, poemat 

Wł. Syrokomli z obrazkami Andriol- 
lego. Okładkę zdobił prof. F. Ruszczyc. 

ZŁ — gr. 80. 
Najpiękniejsze bajki polskie 

A. j. Glińskiego. Obrazki i okładka 
J. Hoppena Zi * 

Gawędy i piosęnki p Wł. Syrokomli 
z rysunkami j. Hoppena. Zł. 1.— 

i 

a Ci, co wpłacą na poczcie na ra- 
i chunek Zygmunta Nagrodzkiego w P. 

K. O. Nr. 80.224 Zł.3 i nadeślą swój 
fl adres, otrzymają wszystkie 3 ksią- 
8 žeczk, bez-żadnej więcej dopłaty za 

przesyłk, pocztową. 
i Ci zaś, którzy znajdą więcej ama- 
a torów pięknych czytanek i wpłacą ńia 

poczcie należność odrazu za 10 ksią- 
fi żeczek (po kilka każdej), nietylko nie 
i poniosą żadnych kosztów przesyłki 

lecz jeszcze otrzymają jedenastą ksią- 
i żeczkę bezpłatnie. 

a 
@ 
L 

Adres wydawcy 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a, 
Skład maszyn rolniczych. £—9685 

TW UW GU CH UW WY WY WY WAY GEY WW CY 
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Czopki he- Į f | (z kogutkiem) 
moroidalne „ ATICO usuwają _ ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 
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_MORJER G0SPODAACZY ZIEM WSCHODNICH 
. / Rok ubiegły w życiu gospodarczem 

Ogólnie biorąc rok ubiegły stano- 

wił dalszy ciąg tej poprawy sytuacji 

gospodarczej, która zaistniała na sku- 

tek zainicjonowanej przez rząd współ- 

pracy ze sterami gospodarczemi. Były 

załamania, były niedociągnięcia, były 

zbędne. i szkodliwe eksperymenty — 

jednak w całokształcie polityka gospo- 

darcza rządu dała wyniki dość dodat- 

nie. Pożyczka zagraniczna ułatwiła za- 

początkowanie robót inwestycyjnych 
na szerszą skalę. 

Temniemniej sytuacja gospodarcza 

jakkolwiek nie nasuwa obaw — usta- 

loną nie jest. W poszczególnych dzie- 

dzinach wytwórczości i handlu obser- 

wujemy ożywienie, w innych natomiast 

depresję lub stagnację. Bilans handlo- 

wy zamykamy deficytem. Liberalny 

kierunek. polityki państwowej załamu- 
je się na tle wzrastających dążeń da 

etatyzmu. Z Niemcami nadal zmuszeni 

jesteśmy prowadzić wojnę celną. Nie- 

które stosunki układają się dla nas 

bardzo pomyślnie — jesteśmy na dro- 

dze do wzmożonej produkcji, inne na- 

tomiast stoją na przeszkodzie do nor- 

malnega rozwoju. Niewyklarowana, 

nieustalona sytuacja wobec tych sprze- 

czności charakterystycznych dla  po- 

szczególnych odcinków życia gospo- 

darczego, usprawiedliwia twierdzenie, 

że rok 1928 należy zaliczyć do prze- 

łomowych — po którym, zależnie jed- 

nak od układu stosunków ekonomicz- 

nych i kierunku państwowej polityki 

gospodarczej nastąpić powinna dalsza 

wybitna poprawa i stabilizacja sytua- 
cji. 

Jeżeli chodzi 0 skonkretyzowanie 

sytuacji gospodarczej w roku 1928, — 

to takowa przedstawiała się następują- 
co (posiłkuję się tu  przytaczanym 

przez „Kurjer Polski* materjałem za- 

wartym w pracy d-ra Rogera Batta- 
glii). 

Bezrobocie znacznie zmniejszyło 

się. W październiku zarejestrowano 

rekordowo niską cyfrę 78817 bezrobo- 

tnych, w końcu listopada — 79478. 

Objaw bardzo pomyślny, świadczący 

o intensywności pracy w przemyśle. 

Wzrosły zarobki. Indeks płac no- 

minalnych (przyjmując za 100 w r. 

1927) wzrasta w kwietniu do 106,9 

i do 112,8 we wrześniu. Indeks siły 

kupna płac robotniczych wzrasta w 

tym samym czasie do 105,9 i 114,6.- 

Bilans handlowy od wiosny wyka- 

zuje stale znaczny deficyt. Jednak ko- 

niec roku przynosi poprawę. W paź- 

dzierniku deficyt wyraża się cyfrą 38,5 

milj. zł., w listopadzie zaś spada do 

6 milį. zł. Jest to w związku z pomyśl- 
nemi zbiorami i celową organizacją 

wywozu. Deficyt bilansu handlowega 

został wyrównany przeważnie przez 

długoterminowe pożyczki zagraniczne, 

zbycie krajowych papierów wartościo- 

wych zagranicą i t. p. 

Pokrycie obiegu przekracza — 60 

proc. Na rynku kredytowym następuje 

pewne odprężenie. Kursy na giełdzie 
wykazują od połowy listopada silniej- 

szą tendencję. Usiłowania doradcy ii- 

nansowego Dewey,a mające na celu 

STOPER CLAUSTON. 

15) Traitzna przygoda p. Nolintan 
— Zanim pani wykreśli panią Mo- 

lineau z liczby swych krewnych i ze.. 

swego testamentu, niech pani poczeka 

na rezultaty śledztwa. Właśnie poszu- 

kujemy dowodów i śladów. Możliwem 

jest, że podejrzenia nasze są mylne... 

mam podstawy, przypuszczać... że pa- 

ni Molineau żyje... Proszę poczekać i 

nie przedsiębrać żadnych kraków. Bła- 

gam panią! 
— Ona żyje! — krzyknęła starusz- 

ka. — Czy naprawdę wierzy pan w to 
wszystko? 

— Nietylko wierzę, ale mam nawet 
pewne poszlaki. Błagam, niech pani 

poczeka parę tygodni. 
— A więc, — rzekła miss Macfer- 

son do swej towarzyszki, — a więc, 

Eugenjo, kartkę tę pisała istotnie ona? 

— Kartkę? — szepnął lord Filli- 

moer rzucając się ku mówiącej. 

Ponieważ jednak Czepel nie wypu- 

szczał z rąk słuchawki staruszki, na 

pytanie młodego lorda odpowiedzieć 

musiała Eugenja: Ši 
— Miss Macferson dostała dzisiaj 

kartkę, bardzo dziwną i zagadkową 

kartkę!... 
— Od kogo? — zapytał lord Fran- 

siszek, nie mogąc zapanować nad nie- 
pokojem. 

— Może pan odda mi trąbkę pani? 
— poprosiła Eugenja. 

Ale Czepel ściskał  konwulsyjnie 
trąbkę, jakby w tym martwym przed- 

miocie ukryte były jego skarby. 

przyciągnięcie kapitałów  amerykan- 

skich dają powoli pozytywne wyniki. 

W rolnictwie zaznacza się poważ- 

na poprawa. Ruch meljoracyjny zata- 

cza coraz szersze koła. Zrozumienie 

znaczenia  meljoracyj przenika do 

mniejszej własności. Wzrasta stosowa- 

nie nawozów sztucznych. Dobre, o 10 

proc, wyższe od przeciętnych zbiory 

w roku 1928 wzmacniają zdolność na- 

bywczą i płatniczą wsi. Natomiast sy- 

tuacja dla hodowli kształtuje się nie- 

pomyślnie skutkiem nieurodzaju pasz. 

Dla przemysłu konjunktury układa- 

ją się niejednolicie. Według danych in- 

stytutu dla badania konjunktur produ- 

kcji dóbr konsumcyjnych wzrosła w r. 

1928 o 15 proc. w stosunku do roku 

poprzedniego. Wywóz polskiego wę- 

gla wzrósł z 1.245.000 tonn we wrześ- 

niu na 1.313.000 ton w październiku 

t. į. do poziomu nienotowanego od za- 

kończenia strajku w angielskim prze- 

myśle węglowym.Produkcja koksu spa 

dła o 7,700 tonn czyli o 5 proc. 

równolegle do obniżenia się pro- 

dukcji  surowca.. Produkcja rud 

żelaznych we ' wrześniu spadła, 

podobnie jak i w październiku oraz 

listopadzie. Produkcja hut żelaznych 

osiągnęła we wrześniu 1928 r. rekor- 

dowy poziom dziennej wydajności. 

Ogółem w miesiącu tym poprawa pro- 

dukcji ilościowa było 

mała. Produkcja surówki spadła z 

55.834 tonn w sierpniu na 56.425 tonn, 

stali ze 128.297 na 126.961 tonn, a 

wyrobów  walcowanych wzrasta z 

91,800 na 92,000 tonn. 

Inne dziedziny przemysłu również 
wykazują znaczne odchylenia in plus 

i in minus. W przemyśle garbarskim 

stagnacja, na rynkach drzewnych—też. 

Produkcja przemysłu papierniczego 

przewyższa o 20 proc. produkcję prze- 

ciętną z lat 1925—1927. Przemysł 

włókienniczy początkowo budził oba- 

wy, w końcu jednak roku nastąpiła 

korzystna zmiana. Ruch budowlany 
zwiększył się znacznie w porównaniu 

do roku 1927. 

Ruch na kolejach państwowych 

wykazuje znaczny wzrost, osiągnął 

mianowicie miesięczne załadowanie w 

październiku 20 tys. wagonów w sto- 
sunku do 18334 wag we wrześnu i do 

16 tys. przeciętnie w roku 1927, 14 tys. 

w roku 1926 i 12 tys. w r. 1925. 

Reasumując, możemy stwierdzić 

niewątpliwą poprawę — ale jak już 

na wstępie zaznaczyliśmy nie należy 

poprawę utożsamiać z oceną samej sy- 

tuacji. Jest ona lepsza, jednak nie ozna 

cza to jeszcze, że jest dobra. Będzie 

dobra w zależności od układu stosun- 

ków ekonomicznych i kierunku polity- 

ki ekonomicznej rządu. Otóż co do te- 

go ostatniego warunku nasuwają się 

nam pewne wątpliwości, bowiem w 

ostatnich czasach czynniki rządowe 

ujawniają tendencję wkroczenia na 
drogę etatyzmu. Wobec ujemnego sto- 

sunku ster gospodarczych do tego 

kierunku, co wyraz swój znalazło mię- 

dzy innemi w jednym z artykułów w 

— Ja sam będę powtarzać pyta- 
nia. Proszę mówić! 

— Kartka! — krzyknął lord, — 
proszę wyjaśnić jaka to kartka! 

Czepel z widocznem zdenerwowa- 
niem, powtórzył pytanie. Staruszka 
otworzyła torebkę i drżącemi palcami 
wyjęła zwykłą kartkę pocztową. 

— Dostałam ją dziś rano. Byłam 
taka wzruszona i przygnębiona! Euge- 
njo, przeczytaj to głośno. ! 

Eugenja przeczytała, co następuje: 
„Nie niepokójcie się, jestem zdro- 

wa i nic mi się nie stato“. 
Tu zniżyła głos i dodała: 
— To wszystko. Ale od tej chwili 

miss Macferson znajduje się w stanie, 
trudnym do opisania. Postanowiła jak- 
najprędzej przyjechać tutaj i przeko- 
nać się na własne oczy 0 tem, że nie- 
szczęsna siostrzenica jej żyje.Co ma 
znaczyć ta dziwna kartka? Kto ją wy- 
słał? Czyżby to istotnie pani Moli- 
neau? 

Lord Fillimoer pochwycił kartkę i 
zaczął badawczo oglądać ją ze wszy- 
stkich stron. Ostrym głosem rozkazał 
Czepelowi: 

— Proszę mi oddać trąbkę! 
— Jeżeli pan chce coś powiedzieć 
Ale cierpliwość młodego Ans 

już się skończyła. Wyrwał słuc 
z rąk Czapela i odtrąciwszy go, zajął 
miejsce przy pannie Macterson. 

— Droga pani, — zaczął, starając 
się nadać swemu głosowi ton łagódne- 
ga spokoju, — musi pani zdobyć się 
na odwagę... 

Lord Franciszek zawsze cieszył sie 
względami starszych pań. Miał on wiel 
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: : 

niestosunkowo : 

„Przeglądzie Gospodarczym'—,,Przed 

świt pisał dosłownie: 

„Rekiny kapitalizmu i reakcji 

Polsce, chociażby niewiadomo jak by- 

ły żarłoczne, nie połkną zalewających 

je potężnych fal nadchodzącej socjali- 

zacji”. 

w 

* * * 

A rok 1928 w žyciu gospodarczem 

już nie całej Polski, a na jej małym 

odcinku jakim jest województwa Wi- 

leńskie? — Nie był dla nas życzliwym. . 

Klęska nieurodzaju, przewyższająca 

swym ogromem wszystkie jakie dotąd 

kiedykolwiek były notowane, — prze- 

kreśla wyniki dotychczasowej wytężo- 

nej pracy, odrzucając wstecz zaryso- 

wujący się postęp w rolnictwie. 

Z. H—ski. 

INFORMACJE. 
Z działalności Towarzystwa Lniarskie- 

go w Wilnie. 
(Według komunikatu T-wa). 

W dniu 21 października odbyło się or- 
ganizacyjne Walne Zgromadzenie członków 
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie. Na ze- 
braniu tem, po wygłoszeniu przez p. L. Ma- 
culewicza referatu informacyjnego, zostały 
dokonane wybory Zarządu Komisji Rewi- 
zyjnej. Do Zarządu wybrani zostali p. p.: 
Konstanty Rdułtowski, prezes Nowogródz- 
kiego T-wa Rolniczego, Edward Taurogiń- 
ski, vice-prezes Związku Kółek i Organiza- 
cyj Rolniczych z. Wileńskiej, Antoni Koko- 
ciński, dyrektor Związku rewizyjnego Pol- 
skich Spółdzielni Rolniczych, Okręg Wileń- 
ski, Stanisław Palecki, członek zarządu s-ki 
„Len Pomorski" w Toruniu, członek Komisji 
Lniarskiej przy Państwowym _— Instytucie 
Eksportowym w Warszawie, Marjan Gosk, 
członek Wydziału Powiatowego _ Sejmiku 
Brasławskiego, prezes zarządu Spółdzielni 
roln.-handl. „Rolnik“ w Brastawiu, Czesław 
Dębicki, członek Wydziału  Powiatowego 
Sejmiku Wołożyńskiego, kierownik  spol- 
dzielni „Len  Wołożyński* w Horodźkach, 
Władysław Malski, członek Wydziału  Po- 
wiatowego Sejmiku Lidzkiego, prezes Ra- 
dy Nowogródzkiego Związku Kółek Rolni- 
czych, Ksawery  Turczynowicz, dyrektor 
Centrali Spółdzielni Roln.-Handlowych — м 
Wilnie, i Ludwik Maculewicz, dyrektor Od- 
działu P. B. R. w Wilnie. Do Komisji Rewi- 
zyjnej wybrani zostali p. p. Edward Bokun, 
naczelnik Wydz. Rolnictwa Urzędu Woje- 
wódzkiego w Nowogródku, Henryk  Kar- 
czowski, członek Zarządu Spółdzielni Lniar- 
skiej w Bieniunach, Józef Trzeciak — pre- 
zes Związku Kółek i Organizacyj Rolniczych 
Ziemi Wileńskiej. 

Prezydjum zarządu ukonstytuowało się 
w sposób następujący: prezes — p. L. Ma- 
culewicz, vice-prezesi p. p. Cz. Dębicki i E. 
Taurogiński, K. Turczynowicz — skarbnik i 
A. Kokociński — sekretarz. 

Powołana do życia przez Komisję Lniar- 
ską Komisja Kwalifikacyjna dla kwalifiko- 
wania zasiewów Inu na pniu i opracowywa- 
nia laboratoryjiego otrzymanych próbek 
prowadziła i nadal swe prace po powstaniu 
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie. Komisja 
prac swych jeszcze nie zakończyła. Cały 
zebrany dotychczas materjał został skatalo- 
gowany i zostały przeprowadzone pomiary 
próbek, same zaś próbki Inu otrzymały od- 
powiednią ocenę, na podstawie której obec- 
nie rozsyłane są poszczególnym plantato- 
rom akty kwalifikacyjne. Usystematyzowa- 
nie i opracowanie zebranego materjału bę- 
dzie cennym przyczynkiem do monografji 
Inów. 

Realne zakończenie prac Komisji Kwali- 
fikacyjnej będzie polegało na dostarczeniu 
rolnikowi nasion kwalifikowanych. To tuż 
należy dążyć do tego, aby nasze organiza- 
cje rolniczo-handlowe mogły nasiona te na- 
bywać nawet po cenach wyższych bez na- 
rażenia się na ewentualność strat z powodu 
niemożności rozsprzedania tych nasion po 
cenach kalkulacyjnych. W tych wypadkach, 
gdy materjał nasienny wypadnie sprzedać 
po cenach nasłenia przemysłowego, niezbęd- 
ną jest dotacja Ministerstwa. Rolnictwa na 
pokrycie strat i uchronienie organizacyj rol- 
niczo-handlowych od ryzyka. Odnośny waio- 
sek został skierowany przez Towarzystwo 
Lniarskie do Ministerstwa Rolnictwa z pro- 
śbą o wyasygnowanie na cel powyższy 
5.000 zł. ‚ 

kie zdolności do mówienia rzeczy przy- 
jemnych słodyczy pełnym głosem. Na- 
leżał do tych szczęśliwych młodzień- 
ców, którym starsze osoby chętnie 
ofiarowują swe  spadkobierczynie i 
spadki. 

— Kartka ta, — ciągnął dalei Fi- 
Ilimoer, — nie jest niestety napisana 
przez panią Molineau. 

— Pan jest tego pewien? — zapy- 
tała ze zdziwieniem staruszka, — zda- 

wało mi się, że poznaję charakter jej 
pisma! 

— Niestety! Jestem zupełnie pe- 
wien, że to fałszerstwo, — odrzekł gło 
sem stanowczym. 

— Byłam tego pewna! — krzykne 
ła tryumfująco Eugenja. 

Serce literata Czepela ścisnęło się 
boleśnie, zrozumiał bowiem. że miał 
przed sobą nową kandydatkę na spad- 
kobierczynię po miss Ma on. 

— Jeżeli kartki tej nie pisała moja 
siostrzenica, to któż ją napisał? 

„že mógłbym  odpowie- 
ewnością i na to pytanie. 

f ję, niech się pani nie dener- 
Kartkę tę napisała służąca 

Wilson pod dyktando pana Moli- 
neau. Proszę się tylko nie denerwować, 
droga pani! 

   

  

   
   

  

Lord Franciszek gładził pomar- 
szczoną rękę staruszki. 

— Wiem, że są to rzeczy bardzo 
smutne, ale pani musi się zdobyć na 
odwagę, a przedewszystkiem wykre- 
Ślić tego człowieka ze swego życia. 
Szcześciem nie może on rościć żad- 
nych pretensyj do majątku pani. 

ŁOWO 

Po powstaniu Towarzystwa Lniarskte- 
go i ukonstytuowaniu się Zarządu Prezes 
Towarzystwa odbył konferencje  informa- 
cyjne z p. p. wojewodami: wileńskim, No- 
wogródzkim i białostockim. Dla bardziej do- 
kładnego poinformowania p. p. starostów 
tych powiatów, na terenie których zasiewy 
lnu zajmują procentowa największą prze- 
strzeń, o całokształcie zagadnienia Iniarskie- 
go odbyła się w Wilnie w dniu 13 listopada 
r. b. konferencja: informacyjna, na której 
byli obecni: wojewoda wileński Władysław 
Raczkiewicz i p. wojewoda nowogródzki 
Zygmunt Beczkowicz oraz p. p. starostowie 
z woj. Wileńskiego — Postawski, Wilejski, 
Święciański, Dziśnieński i Oszmiański — i 
z woj. Nowogródzkłego — Lidzki, Woło- 
żyński, Nowogródzki i Stołpecki, Na kon- 
ferencji tej wygłosili referaty p. p. L: Ma- 
culewicz, A. Kokociński. Tegoż dnia p. p. 
starostowie wyjeżdżali do Bezdan dla zwie- 
dzenia warsztatów centralnych Centrali 
Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w Wilnie. 

   

ilu robofników zatrudnia 
przemysł polski 

Dane statystyczne wykazują, że w Pol- 
sce na około 30 milj. mieszkańców  czyn- 
nych zawodowo jest w cyfrach absolutnych 
13,917,060 osób,w tem 7.733.247 mężczyzn 
i 6.183.813 kobiet. 

Najwięcej osób zarobkuje między 20 a 
29-tym rokiem życia, bo około 3 i pół 
milj. między 14-tym a 19-tym rokiem życia 
— około 3 mil..między 30-tym a 39-tym 
rokiem — około 2 i pół milj. Wtem zesta- 
wieniu uderza duża cyfra pracujących mię 
dzy 14-tym a 19-tym rokiem życia. Jeśli 
dodamy tataj że poniżej lat 14-tu a więc zu 
pełnych dzieci pracuje w Polsce przeszło 
pół miljona,to przekonamy się, że jedno z 
pierwszych miejsc pod względem liczebno- 
Ści zajmują dzieci i dorastająca młodzież, 
zmuszeni do zarobkowania. 

Zwraca też uwagę liczba ludzi starszych 
zmuszonych pracować (60 lat i wyżej); jest 

ich około 1.200.000! 
Twierdzi się o Polsce, że jest krajem 

rolniczym. Nie właściwie tak 0 tem nie 

przekonywa, jak cyfry, obrazujące podział 

zajęć zawodowych wśród ludności w Pol- 

sce. Otóż na blisko 14 milj. osób czynnych 

zawodowo przeszło 10 milj. zatrudnionych 

jest w rolnictwie, hodowli ogrodnictwie, 

rybactwie, lesnictwie i łowiectwie. Na dru- 

giem miejecu figuruje kategorja zatrudnio- 
nych w handlu towarowym — 400.000 osób. 

Z kolei poważną ilość pracowników, obej- 

muje grupa zatytułowana „Górnictwo i prze 

mysł'. W grupie tej na pierwszem miejscu 
pod względem ilośi zatrudnionych osób stoi 

przemysł odzieżowy i galanteryjny — około 

333.000 pracowników. Drugie miejsce zajmu- 

słożba. domowa, dochodzi ona bowiem do 

250.000 osób. . 

Trzecie miejsce pod względem ilości Za- 

trudnionych osób zajmują koleje żelazne, 

kołejki i tramwaje miejskie, które dają za- 

jęcie około 175.000 ludziom. Potem dopiero 

je służba domowa, dochodzi ona bowiem do 

160.000 pracowników, przemysł sportowy 
rzeszło 150.000, przemysł drzewny 

115.000 i budowlany około 105,000. < 
W grupie objętej nazwą „służba publi- 

czna, wolne zawody* i prace pomocnicze 

przy nich na czoło wybija się administracja 

adwokatura razem — około 136.000 osób. 
Nauka, literatura, sztuka, teatr, muzyka 

widowiska i sport dają utrzymanie około 

12.000 osób płci obojga;obok dziedziny 
jest to gałęż pracy z której utrzymuje się 

niewiele ludzi. Nie liczę około 14 milj.osób 

czynnych zawodowo samodzielnych praco- 

wników jest tylko około 3.000.000; poważ- 

ną część pracujących to dopomagających 

w pracy głowie domu członkowie rodziny 

których jest przeszło 6 milj, w tem więk- 

sza część kobiet bo ogółem przeszło 4 milj. 

Zasługuje na podkreślenie jeszcze jedna 

rubryka: ludzie, którzy nie potrzebują praco- 

wać, którzy czerpią środki na utrzymanie 

nie z pracy w ścisłem tego słowa znaczeniu 

jest ich tylko około 250.000; maximum ich 

rekrutuje się z pośród osób starszych któ- 
re przekroczyły już sześćdziesiątkę (około 

100.000). i 
Wyciągając wniosek ze spisu ludności 

pod względem zatrudnienia można stwier- 

dzić że w Polsce pracuje za dużo kobiet i 

dzieci na barkach których spoczywa ciężar 

utrzymania ogniska domowego: pracuje za 

dużo osób które skończyły sześćdziesiąt 

lat i powinny odpoczywać już po latach pra- 

cy wreszcie przeciętny wiek człowieka pracy 

w Polsce wa ha się między 25 a 40 rokiem 

życia. 

-T. Z. Achmafowicz 
chirurg przyjmuje od 5—i przy „ul. 

ygmuntowskiej 24 m. 1. 

    

— 
S, 

TU. Franciszek Kmietowiczjj 
junior  ordynuje w sezonie zimo-; 

JL" Krynica — Zdrój, T. 
„Kosynier“. 

willa 

— Ach! Chwała Bogu! — west-, 
chnęła z głębi serca Eugenia. 

— Manewr z kartką jest dla mnie 
zupełnie jasny, — ciągnął dalej młody 
detektyw, — Molineau ma widocznie, 
nadzieję otrzymania tej części majątku 
szanownej pani, którą  przeznaczała 

     
    

pani dla jego żony. Dlatego usiłuje 

przekonać panią że nie a ofiara 

żyje jeszcze. Teraz wf jasno, ja- 
  

ki to przebiegły czł ! 
— Ależ to łotr! Zapewniam pana, 

że Irwin se dostanie odemnie ani gro- 
sza! 

To mówiąc miss Macierson spoj- 
rz%a nader przychylnie na młodzieńca. 

— Czy panu nie będzie zbyt trud- 

o, odwiedzić w tych dniach samotną 

staruszkę? 
Nieco zmieszany odpowiedział, że 

chętnie stawi się na jej zaproszenie. 
— Dziękuję, dziękuję panu z całe- 

go serca! — rzekła, wstając. 
Lord Franciszek odprowadził ją do 

bramy i wsadził do czekającego tam 

powozu. Po powrocie do gabinetu pa- 

na Molineau, znalazł Feliksa Czepela 
w słanie zupełnej prostracji: sławny 

pisarz leżał w fotelu z głową zwieszo- 

ną ponuro na piersi. Twarz zaś Ruper- 

ta promieniała wesołością. 
—— Założę się, — krzyknął, — że p 

staruszka uczyni cię twym spadkobier- 
cą! 

: Feliks Czepel zerwał się z miejsca 
i opadł znów bezsilnie. 

— Jedziemy Rupercie! — zawołał 

lord Fillimoer, szukając niecierpliwie 

kapelusza. 
— Skończyliśmy już rewizję? 

Zjazd Tafarski 
Dnia 26 grudnia hb. odbył się w 

Wilnie zjazd delegatów związku kul- 
turalno - oświatowego Tatarów pol- 
skich. 

Na zjazd przybyli delegaci od 16 
miejscowych oddziałów związku, a 
mianowicie w Wilnie, Warszawie, Gro 
dnie, Nowogródku, Słonimie, Równem, 
Iw ju i innych okolicach. 

Przewodniczył na źjezdzie pułk. 
I. Romanowicz. Do honorowego pre- 
zydjum powołani zostali JE. Muftti dr. 
J. Szynkiewicz, senator A. Achmato- 
wicz, prof. uniwersytetu S. Bazarewski 
i sędzia L. Kryczyński. 

Z Warszawy przybyli dla powitania 
zjazdu przebywający na emigracji prze 
dstawiciele Tatarów nadwołżańskich, 
publicysta Omar - bej Teregułów i li- 
terat Ajasz Ishaki. 

Na wstępie senator A. Achmatowicz 
wygłosił przemówienie, poświęcone 
pamięci czołowego bojownika za ideę | 
niepodległości Polski i jednego z naj- 
wybitniejszych współpracowników 

Marszałka Piłsudskiego — Aleksandra 
Sulkiewicza, który położył życie za tę 
ideę na polu chwały w r. 1916 w bitwie 
legjonów polskich. nad Stochodem, 
weterana 63 r. Romualda Smolskiego, 
zmarłega w r. 1927 w Nowogródku, 
generała Macieja Sulkiewicza, który w 
walce o wyzwolenie narodów muzul- 

mańskich zorganizował na Krymie i w 
Azerbajdżanie armje muzulmańskie i, 
stojąc u steru władzy zginął za tę swo- 
ją działalność śmiercią męczeńską w r. 
1920 w Baku'i wreszcie prezesa pierw- 
szej powstałej w r. 1917 w Piotrogro- 
dzie wszechrosyjskiej rady muzulmań- 
skiej publicysty i literata, z narodowo- 
ści górala północnego Kaukazu Ach- 
meda Tzalikatego, zmarłego przed kil- 
ku tygodniami na emigracji w Warsza- 
wie. 

Zjazd na wniosek prezydjum jedno 
głośnie wybrał na honorowych człon- 
ków związku: prof. uniwersytetu Ja- 
giellońskiego |. Talko - Hryncewicza, 1928, 
prof. S. Dziadulewicza i publicystę i 
literata Czesława Jankowskiego. 

Po wysłuchaniu referatów A. Jaku- 
bowskiego i O. Kryczyńskiego i po- 
wzięciu odpowiednich uchwał, między 
innemi o wydawaniu czasopisma p.t. 
„Rocznik Tatarski*, odbyły się wybo- 
ry do Rady Centralnej Związku, przy- 
czem weszli do Rady A. Achmatowicz, 
A. Aleksandrowicz, S$. Bohdanowicz, 

W. Dżabagi, A. Jakubowski, K., L. i O. 
Kryczyńscy i ]. Sze hidewicz. 

UEUSĘEZESIERINYT КЛОСИРИИСИИРЫЕСТЯКЕЕО) 

0 sugesfji zbiorowej i Nr. 0,77268 

Sugestja zbiorowa jest najważniejszym 
motorem w postępie kultury, cnoty, opinii 
i bezczelności ludzkiej. Sugestja zbiorowa 
czyni cuda tuż przed nami, za nami, naoko- 
ło, codziennie, o każdej porze dnia, w każ- 
dej branży, na każdym stopniu  hierarchji 
społecznej. Niemożliwe robi możliwem, ab- 
strakcyjne — namacalnem, rzeczy błahe— 
wzniostemi. 

Jak skrzętna gospodyni — szpikuje pu- 
ste głowy nadzieniem do mózgu podobnem, 
przypina orle skrzydła — tępodziubym ku- 
rom, talentów tytuły nadaje bałwanom. 

Sugestja zbiorowa — to jest, gdy ja, 
ty, on, my, wy, oni, one mocno, gorąco, 
namiętnie pragną aby było tak, a nie inaczej. 

I jak kropla po kropli żłobi kamień — 
tak sugestja słowami, gestami, westchnie- 
niami, zawracaniem oczu i innemi widzial- 
nemi, słyszalnemi, a zawsze  skutecznemi 
czynami — udeptuje ścieżki do ziszczenia 
nieziszczalnego. 

Więc na ten raz, ja, jako esteta, pragnę 
pokierować sugestją zbiorową. Chcę aby 
tym razem przyczyniła się ona do wygrania 
przezemnie najwyższej stawki na  loterji, 
Niech wszyscy moi czytelnicy, zwolennicy, 
a zresztą i ci, którzy mnie wcale nie znają 
— jak jeden mąż, jak jedna niewiasta — 
zawsze, wszędzie i bez przerwy pragną 
abym wygrał na loterji. 

Niech wszyscy o każdej porze dnia i 
nocy, przy pracy i odpoczywając — powta- 
rzają numer mego biletu: 

0,77268! 
A wytworzy się w atmosferze 

brzemienny w skutki! 
Niech obowiązkiem każdego będze 

szeptać każdemu najbliższemu bliźniemu na 
ucho tę skromną cyfrę: 0,77268, a w razie 
mojej wygranej — zachłyśnie się radością 
ten, kto do wygranej przyczynił się swą su- 

gestją. й 
Nie przyczyna usprawiedliwia skutki, 

fluid 

— Tutaj, tak. 
Wyciągnął rękę do Czepela: 
— Dowidzenia, panie Czepel. Pań- 

ska wyrozumiałość w stosunku do te- 
go Molineau, świadczy dobrze o pań- 
skiem sercu, ale przysięgam panu, że 
jest to największy zbrodniarz w Anglii. 

— To nic, iuż dni jego są policzo- 
ne! — uspakajał go Rupert. 

Feliks Czapei OStrónim wysiłkiem 
woli opanował zdenerwowanie, 

szedł do biurka i wziął do ręki pi 
Tymczasem obaj przyjaciele byli 
na ulicy. 

, — Zauważyłem napis na stemplu 
pocztowym na tej kartce, wiem, z ja- 
kiej stacji została ona wysłana. 

—- Doskonały kawał! — mruknął 
Rupert. 

V. Rupert i Franciszek jadą na dalsze 
poszukiwania. 

— Rupercie, spójrz na tę fotogra- 
fję. 

— Widzę. 
Zapamiętasz jej twarz? 
— W tłumie bym poznał oryginał 

tej fotograiji. 
Wychodzili właśnie z podziemnej 

kolejki i stanęli przed przyklejoną na 

murze fotografją, która dziwnie przy- 

ominała twarz pani Molineau, lecz 

nadpis pod nią głosił wyraźnie, że jest 

to fotografja Ewy Wilson — służącej. 
Obaj przyjaciele wpatrywali się w jej 
rysy, chcąc zapamiętać doskonale tę 
twarz nienawistną, w nadziei, że szczę 
śliwy los ześle im spotkanie z tą ko- 
bietą. 

— Boże, ileż tu ludzi! — zdziwił 

    

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Stefan sarszczewski: „Na szlaku 

sławy, krwi i złota”. Szkice z dziejów 
odkrycia Ameryki. Ilustracje. Str. 152, War= 
szawa. Gebethner i Wolff. 

Zwycięski pochód zdobywców nowej 
części Świata, owych conquistadorów' któ» 
rych nazwa stałą się synonimem awantur- 
nika bez sumienia, żądnego tylko: władzy 
i złota. Cechowały ich śmiałość, odwaga, 
żelazna energja—niezawodnie! Lecz zara- 
zem i zimne okrucieństwo, łupiestwo. bez- 
graniczna chciwość i bezmierna pycha. Oto 
odkrywca Pacyfiku Vasco Nunez de Balboa, 
oto Pizarro zdobywca Peru, oto Cortez 
zdobywca Meksyki, oto ich antyteza rzetel- 
ny apostoł-chrześcijanin Las Casaśs, dalej 
sii Francis Drake—lecz i flibustjerzy naj- 
znakomitsi i korsarze. Trzeba i ich znać, 
trzeba o nich wiedzieć wszystko. Książka ъ 
Barszczewskiego zachęci wielu do jeszcze 
bliższego zaznajomienia się ze szlakiem 
conquistadorów i bukanierów. 

— Mieczysław Smolarski: „Młodość 
sławnych Polaków*. Piętnaście ilustracyj 
Str 206. Warszawa. Gebethner i Wolff 
1928 r. i 

Kazimierz Odnowiciel, Zbigniew _Oleś- 
nicki, Kopernik, Mikołaj Rej, gen. Zamo- 
yski, Opaliński, obaj Sobiescy, Drużbacka, 
Kiliński, Kościuszko, Al. Orłowski, Lelewel, 
Mochnacki, Mickiewicz, Słowacki, Matejko 
oto galerja tych, z których młodzieńczego 
życia autor wybrał umiejętnie najciekawsze 
momenty. Na szczególne podniesienie zasłu- 
gują ilustracje, nie żadne „fotografomanie* 
lecz odtwarzające najlepsze sztychy lub 
autoportrety. 

— M. I. Zaleska: „Bajeczki prawdzi- 
we*. (Podług Zuzanny Kornaz). Sześć ilu- 
stracyj. Str. 192. Warszawa. Gebethner i 
Wolfi. 1928. > 

Książka dla podrastającej dziatwy. O 
jej zaletach świadczy wymownie puszczone 
obecnie w świat- óśme wydanie. 

— Antoni Czajkowski: „Baśń o że” 
laznym wilku*. Wierszem. llustracje i 
winjety Kamilą Markiewicza. Warszawa. 
Gebethner i Wolff 1928, | 

Nikt by się nie spodziewał, że tyle świe- 
żości i humoru znajdziemy pod piórem za- 
pomnianego poety z epoki Mickiewiczow- 
skiej. Prawdziwa rewelacja. 

— Pisma zbiorowe Josepha Conrada. 
(Konrada Korzeniowskiego). Z. przedmową 
Stefana Żeromskiego. Wydawnictwo Spółki 
Akcyjnej. Dom Książki Polskiej. Warszawa 

Powiedzmy zgóry: piękne pod wzglę 
dem typograficznym, staranne wydawnictwo. 
Pierwszy tom wypełnia „Szaleństwo  Al- 
mayera*; poprzedza pierwszą powieść Con- 
rada, która rozsławiła, w 1895, jego firmę 
literacką: piękna, pełna ciekawych szczegó- 
łów przedmowa obszerna Żeromskiego, do 
której dodano trzy wizerunki Conrada z 
różnych epok życia, autograf listu pisacego 
po polsku w 1923 do Żeromskiego, wize- 
runki ojca i matki autora „The Nigger of 
the Narcissus*, wreszcie jego wuja Tadeu- 
sza Bobrowskiego. Całość Pism Zbioro- 
wych obejmie 28 tomów. Nie ukazują się 
kolejno. Dotąd wyszły tomy 1, 3, 4, 9, 12, 
17, 18, 23, 24 czyli następujące utwory po- 
wieściowe: „Szaleństwo Almayera“, „Mu- 
rzyn z załogi Narcyza”, „Opowieści niepo- : 
kojące*, „Nostromo*, „Sześć opowieści", 
„Wśród prądów”, „Zwycięstwo*, „Korsarz* 
„Opowieści zasłyszane”. Przekłady wszy” . 
stkie wzorowe (Hajoty, Lemańskiego, Ho* 
Bon księżnej Sapieżyny, Wyrzykowskiego 
i inn.). 

— Michał Siedlecki: „Skarby wód*. | 
Obrazy z nadmorskich krain. Rysunków 
123. Wydanie nowe powiększone. Duży for- 
KT A 251. Warszawa. Gebethner i Wolfi 

r. 19 * 
Uczony autor tej znakomitej książki 

nie jest obcy Wilnu. Nawet już był się 
zżył z Wilnem. Niestety, nie został wśród | 
nasi Mamy go tylko in effigie — w galerii 
portretowej rektorów uniwersytetu Stefana 

Batorego. Książka, opisująca: perły i śle- 
dzie, korale i delfiny, mchy morskie i mor- 
skie najbardziej cudackie żyjątka, jest po-. 
prostu: przeciekawa: Dopełnia ją cały sze- ( 
reg rozdziałów zawierający Opis, charakte- ' 

rystykę i, aby tak się wyrazić, analizę (przy” 
rodniczą, ekonomiczną, niemal polityczną) 
Polskiego Morza. Tyle ostatniemi czasy 
pojawiło się w naszem piśmiennictwie fan- 
tazjowań na temat naszego kawalątka Bal- 
tyku, że w atmosferze ściśle naukow i 
murowanie kompetentnych opisów i wy 
dów Michała Siedleckiego „trzeźwo* 5 
ślący czytelnik czuje się... jak ryba w wo- 

dzie» 

    

                                                        

   

        

     

    

    

  

   
   

  

   

    

   
   

            

   

        

   

  

   

  

      

   

  

   

        

   

skutki a GK przyczynę, więc pa- 
miętajmy wszyscy.: Nr. 0,77268. 

Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz 

Wszystkie miejscowe i zamiejscowe ga 
zety proszę o przedrukowanie oo 
artykułu, jak również proszę kierownika 
programowego radja wileńskiego o czyta=, 
nie (artykułu) przed mikrofonem w przecią-| 
gu pięciu dni. N. K. 0, 

się Rupert. — Co ońi tu robią? | 
— Wszędzie są łudzie! — Zauwa-į 

żył filozoficznie Rupert. A 
— ]а tam wolę mieszkać w  bar- | 

dziej uroczych miejscowościach. Ależ | 
do djabła, nie łatwo będzie odnaleźć 
ją w takim tłumie! 

— To nic, będziemy Szli powoli i 
ogłądali się na wszystkie strony. Ty 
pójdziesz tamtą stroną ulicy, a ja tą. 
Zatrzymamy się, gdy zethcemy jeść. 

— lleż ulic mamy obejść? 
+  — 0, sporo! Ale to nie powinno 
Mas zrażać, musimy ją odnaleźć! 

‘ — Doskonały kawał! — zaśmiał 
się, jak zwykle Rupert, którego wszy- 
stłęo bawiło. 4 

Po trzygodzinnym spacerze nie 0-1 
siągnęli żadnego rezultatu, prócz tego 
tylkė, że zwrócili na siebie uwagę 

wszysti “ch mieszkańców przedmieścia. 
Istotiie w zdumienie Wprawiali wszy- | 
stkichy ci dwaj młodzicńcy, którzy kro- 
Czyli zwolna i wpijali się oczyma wę 
wszystkie spotkane ktbiety, które о-, 
gły mięć ich zdaniem zgórą oda 
ści lat. Wkrótce też zauważyli ogól 

zaciekawięnie, jakie wzbudzili swem 
zachowaniem, ale ni: nie mogło za- 

chwiać ich postanowienia.    

  

  
Po krėikiem šnialaniu, zjedzonem į 

w małej rs auracjij podczas którego 
kolejńó dyżurowal przy oszklanych 

drzwiach, wp się w  snujące 
   

  

rozpoczęli znowu 
rowke. { 

wypo i dzień już miał 

pized niemi tł 
swą bezpłodna 

Czas płynał 
się ku końcowi. 

(D. jk N.) 

® 
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Strzały na pograniczu. 
Dwaj przemytnicy ranni. 

Patrol KOP'u, patrolując granicę 

w rejonie Sejn koło granicy litewskiej 

natknął się na grupę przemytników, 

którzy nie zważając na okrzyki „Stoj“ 

próbowali uciec. 
Żołnierze dali ognia w rezultacie 

czego ranili dwóch uciekających, byli 

nimi: Mikołajtys i Nowieronek znani 
przemytnicy. Pierwszy z nich otrzy- 
mał ranę w ramię, drugi w obydwie 
nogi. 

Znaleziono przy nich dziesięć 
rów spirytusu. 

lit- 

Awanfura w kościele wywołana przez wariafa. 
*%* W ubiegłą niedzielę ido kościoła 
Św. Kazimierza wszedł jakiś młody 
człowiek, który po chwili zaczął bluź- 
nić, złorzeczyć i awanturować się. O- 

burzeni tem postępowaniem modlący 
się odprowadzili awanturnika do ko- 

misarjatu. Wyjaśniło się tu, że jest 
to umysłowy chory  Joffe Morduch, 
mieszkaniec m. Dzisna, czasowo za- 
mieszkujący w Wilnie u swych krew- 
nych. 

Znaleziony skarb w pow. Brasławskim g 
Wie wsi Kukpine pow. Brasławskie go znaleziono podczas kopania rowu złote 

monety oraz srebrne rzeczy na sumę około 5 tys. zł. Monety w większości z roku 1831. 

Robotnicy znaleziony skarb skradli i sprzedali żydowi z Brasławia. 
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Dziś Wsch64 sl. g. 7 m. 33 
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— 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

= z dpia 31 XII 1928 +. 

Ciśnienie J 
średnie w m. | > 

Temperatura | —2 
średnia | 

Opad za do- } 
bę w mm ] й 

"Wiatr { = dni. 
srzawsźający \ Północno-zachodni 

Uwagi: Pochmurno, śnieg. 

Minimum za dobę — 69C. 

"Maximum na dobę -1- 0?C. 

Tendencja baromstrycznz: Spadek 
ciśnienia. 

į 

URZĘDOWA. 

— Nominacja urzędnika wojewódzkiego 
Kontraktowy urzędnik Wydziału Rolnictwa i 

Weterynarji Urzędu. Wojewódzkiego inž. 

Jan Czerniewski dełegowany został przez 

ministra rolnictwa do Okręgowej — Komisji 

Ziemskiej czynitej przy Okr. Urzędzie Ziem- 

skim w Wilnie w charakterze zastępcy człon- 

ka tejże Komisji z ramienia Min. Rolnictwa. 
Zmiany personalne w Sądownictwie 

wileńskiem.  Podprokuratorzy przy Sądzie 

Okęgowym w. Wiinie p. Zaniewski, Szpa- 

kowski (z Lidy) wybrani zostali na stano- 
wisko sędziego Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Ponadto na stanowisko podprokurato- 

ra rejonu Święcjańskiego (z siedzibą w Wil- 
nie) wyznaczony został p. Hejbert. 

— Inspekcja klatek schodowych w re- 
jonie 3-go komisarjatu. Zastępca starosty 
grodzkiego p. Antoni Bohdanowicz wraz z 
kierownikiem 3-go komisarjatu P. P. m. Wil- 

na dokonali w dniu wczorajszym w godzi- 
nach wieczornych ogiędz.: klatek schodo- 
wych w niektórych posesjach, położonych 
w obrębie 3-go komi tu P. P. m. Wilna. 
Po stwierdzeniu, że v rych posesjach 

„schody nie były albo wcale oświetlone lub 

    

      

    

  

  

> ż oświetlone. były nie dostatecznie, wła- 

3 

5 

cicłeli winnych nie przestrzegania przepi- 
sów o oświetlaniu klatek schodowych po- 
ciągnięto do odpowiedzialności 
cyjno-karnej. 

W związku z powyższem wydane zo- SZ; 
tosowne  zarzą-   stało policji państwowej 

dzenie, aby pilnowała należytego wykony- | 
wania przepisu o oświetlaniu klatek schodo- 
wych. 

MIEJSKA. 
strat wyasygno- 

nie prób, jakie 
— (6) Latarnie. 

wał 600 zł. na przep 
latarnie będą się naj iej nadawały do 
oświetlenia Nr. Nr. Jednocześnie la- 
tarnie te muszą oświetlac chodniki i część 
ulicy. 

— (0) Choroba мпа miejskiego 
Żejmy. W dniu wczorajszym, po powrocie 
z Warszawy, zapadł na grypę ławnik Magi- 
stratu p. Żejmo. Gorączka dochodzi do 40% 
stan bardzo poważny. 

     
   

    

ŻAŁOBNA. 
— Zgon Macji Krzeczkowskiej. W_dniu 

28 grudnia r. b. zmarła w schronisku Tow.   

  

swobodnie się rozwijać i która ułat- 
wiała rozpowszechnianie się poczucia 
narodowego. 

Rosja raczej podstępem, niż gwał- 
tem podcięła filary, na których trzy- 
mała się Unja, lecz nowych filarów 
dać odrazu nie potrafiła; dała tylko 
państwowość rosyjską, której symbo- 
lem był—knut! | to wywołało pogłę- 
bienie tragedji ex-unitów „litewskich 
i uzbroiło do rozpacznej walki uni- 
tów podlaskich | chełmskich, 

Na zakończenie mała uwaga. Cze- 
mu tak się dzieje, że teraz, kiedy 
przed Kościołem katolickim i Cerkwią 
prawosławną otwierają Się nowe 
drogi i zarysowują się bardzo po- 
ważne zadania, kiedy wreszcie na no- 
wo się tworzy Kościół Unicki — czemu 
tak cicho w społeczeństwie wileńskim? 
Rozumiem, że nie wszyscy zechcą i 
będą mogli badać przeszłość—rozu- 
miem, że samotni badacze nie znajdą 
mecenasów, lecz nie rozumiem dla- 
czego zagranicą kwestją Unji intere- 
sują się więcej, niż w Wilnie, dlacze- 
go o Unji dawnej ; obecnej można 
mówić we wszystkich miastach Rze- 

1 pospolitej, tylko nie w kochanem 
ilnie? A zdawałopy się, że właś- 

nie w Wilnie pow$tąnie nowa litera- 
tura naukowa O Unjj i że w pewnych 
kwestjach głos Wiłna będzie decy- 
dowač... 

Jeszcze jedno słówko. Obecnie nic 
nie mówię o głównym, raczej jedy- 

administra- S. 

IKA 
z%55-3mt-lofro7e?oisi Toga SEM 
Dobroczynności w Wilnie, a w dniu 31 gru- 
dnia pochowana na cmentarzu Antokolskim 
Marja-Dąbrówka Krzeczkowska 76 lat, uro- 
dzona na Podolu, córka Józefa Krzeczkow- 
skiego, który będąc najbliższym druhem Ko- 
narskiego, razem z nim przybył do Wilna, 
za udział w powstaniu 1831 r. skazany był 
na Śmierć, lecz w drodze łaski kara śmierci 
zastąpiona mu była 15-letniem więzieniem 
w Wiatce. 

SAMORZĄDOWA. 
— ło) Budżety gminne. Jak się dowia- 

dujemy posiedzenia budżetowe w gminach 
pow. Wileńsko-Trockiego zostały zakończo- 
ne. Obecnie inspektorat samorządu gminne- 
go przygotowuje te budżety do wniesienia 
ich na rozpatrzenie wydziału powiatowego. 

— (0) Dowody osobiste w gminach. 
Dowiadujemy się, że z dniem 1 stycznia roz- 
pocznie się w gminach i magistratach pow. 

Wileńsko- Trockiego zastosowanie rozporzą- 
dzenia o ewidencji ludności i o wydawan: 
dowodów osobistych, t. zw. 60-groszowych. 

z net 
KOMUNIKATY. 

— Doroczne Walne Zebranie członków 
Wileńskiego Towarzystwa Filharmonicznego 
odbędzie się w piątek 4 stycznia 1929 roku 
o godz. 6 i pół wiecz. — w pierwszym ter- 
minie lub pół godziny później — w drugim 

terminie, bez względu na liczbę zebranych. 
Zebranie odbędzie się w sali prób T-wa 
„Lutnia“ — Mickiewicza 6. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Szanownemu dokto- 

rowi Leonowi Achmatowiczowi za uratowa- 
nie życia troskliwym łeczeniem córki naszej 
Mili Wierowkinowej, składamy najserdecz- 
niejsze podziękowanie. 8 

Gabryeia Czesław Gnatowscy. 

— Poświęcenie Domu Kulturalno-Oświa- 

towego im. Į. E. Arcybiskupa R. jałbrzykow- 

skiego. W ubiegłą niedzielę odbyła się na 

przedmieściu Sołtaniszki podniosła  uroczy- 

stość poświęcenia Domu Kulturalno-Oświa- 
towego imienia ]. E. ks. Arcybiskupa Me- 
tropolity Romualda Jałbrzykowskiego. 

Dom ten powstał z aiciatowy probo- 

szcza kościoła Niepokałarrego Poczęcia N. 

M. P. ks. kanonika A. Butkiewicza, na zew 

którego parafjanie stworzyli T-wo Domu 
Parafjalnego wnosząc pożyczki długotermi- 
nowe w formie akcyj na ogólną sumę około 

    

biskup w otoc twa, prze 

stawiciel władz rządowych i samorządowych 
oraz parafjan. 

/ch gości powitał imieniem para- 

ger poczem J. E. dokonał aktu 
przemawiając do obecnych. 

    

   fian p. F 

            

   

  

poświęcenia ny 
Z kolei przemawiali przedstawiciele po- 

sze ch władz i organizacyj społecz- 

nyc -j placówce ituralnej 

  

woju. er : 2 R 

Po z niu oficjalnej części, goście 

owani byli gościnnie herbatką w ple- 

  

   

  

    

  

szej wagi, że parafja ta 
zebranie tak znacznej sttmy 

o z trudnością. Nie dziw też, 
że T-wo Budowy Domu ma długi, które spo- 

łeczeństwo wileńskie powinno pomóc pokryć. 
— (o) Wycolanie z obiegu banknotów © 

10, 20, i 50 złotowych. W dniu 31 grudnia 

upłynął termin wymiany banknotów, wyco- 

P- fanych z obiegu w lutym r. b. mianowicie: 

10 i 20 złotowych biletów bankowych I emi- 
sji z datą 28 lutego 1919 r. i z datą 15 lip- 
ca 1924 r. oraz 50 złotowych biletów ban- 
kowych I 'emisji z datą 28 lutego 1919 r. 

Do 31 stycznia r. b. banknoty te wymieniač 
można we wszystkich oddziałach Banku Pol- 
skiego a po tym terminie tylko w centrali 

Banku Polskiego i to do dnia 31 lipca 1929 

nym właściwym likwidatorze Unji — 
o Siemaszce. Przyznam się szczerze, 
że tego człowieka dotychczas zrozu- 
mieć nie mogę. Znam dobrze jego 
biografję, znam całą literaturę o nim, 
znam nawylot otoczenie (duchownych, 
ich żony, dzieci, krewnych), lecz Sie- 
maszki nie rozumiem. 

Karjerowicz? Owszem. Lecz kto 
w 22 roku zdobył dyplom magistra 
św. teologji, w 25 był kanonikiem, w 
27 - prałatem a 31—biskupem, czy 
nie miał zapewnionej karjery w Koś- 
ciele Unickim? 

Pogoń za pieniędzmi? O, Siemasz- 
ko, po mistrzowsku umiał wytargo- 
wywać dla siebie coraz to większe 
pobory, lecz nawet jako metropolita 
miał miał mniejsze uposażenie, niż 
np. metropolita petersburski. Skarbów 
nie zarobił, Jako metropolita unicki 
miałby niewiele mniej. 

Może wiara? Lecz ten, kto szcze” 
rze i głęboko wierzy, umie szanować 
wiarę innych. Siemaszko był najpo- 
tworniejszym _ gwałcicielem wiary i 
przekonań setek tysięcy ludzi... 

Nie wiem, dlaczego Siemaszko po- 
stępował tak, a aie w inny sposób; 
z pewnością jednak twierdzić można, 
iż gdyby nie on, losy Unji wygląda- 
łyby inaczej... 

Walerjan Cherkiewicz. 

rar 

E. ks. arcy- ti 

; wysiłek parafjan sołtaniskich © 

SŁOwo© 

roku. Po tym terminie banknoty te stracą 
wszelką wartość, gdyż nigdzie nie będą już 
wymieniane. 

— Sprostowanie. Do wczorajszego arty- 
kułu wstępnego wkradł się skutkiem nie- 
dopatrzenia korekty szereg błędów zniek- 
ształcających sens poszczególnych zdań: 

Wiersz 2-gi od góry w pierwszej szpalcie 
zamiast „głównej afery*  nałeży czytać 
„głośnej afery", 

. Wiersz ll-ty od góry w drugiej szpal- 
cie: zamiast „do grona kredytów" należy 
czytać „do grona kredytorów*. 

Wiersz 22-gi: zamiast „importu* należy 
czytač „eksportu“. 

Wiersz 36-ty: zamiast „uklady gospodar- 
cze ZSSR“ należy czytać „układy gospodar 
cze z ZSSR". 

Wiersz 46-ty od dołu: zamiast „zaznalo“ 
— „zaznaly“. 

— W sprawie pozwoleń na broń. Wileń- 
skie Starostwo Grodzkie podaje do ogólnej 
wiadomości, że w celu zapewnienia normal- 
nego biegu załatwienia podań w sprawie pro- 
łongowania pozwoleń na posiadanie broni 
(na rok 1929), tego rodzaju podania winny 
być składarte w okienku Nr. 1 Starostwa Gro 
dzkiego w Wiłnie w porządku następującym: 
Osoby posiadające Winny złożyć podania 
pozwolenia na broń w dniu: 
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— Podziękowanie. Księgarniom Gebeth- 

nera i Wolifa, K. Rutskiego, Św. Wojciecha i 

J. Zawadzkiego składam finiejszem w imie- 

niu Żłobka im. Marji, Gniazda im. św. Te“ 

resy i Schroniska im. K. Zubowicza w Wil- 

nie, serdeczne podziękowanie za hojny dar 

dkowy w postaci 50-ciu książeczek 

dia dzieci w różnym wieku. 
jadwiga Brensztejnowa. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski. Dziś w dniu Nowego 

Roku o godz. 8.30 wiecz. powtórzenie wczo- 

go programu „Wieczoru Sylwestro- 

* złożonego ż najzabawniejszej farsy 

„Hiszpańska mucha”, oraz obfitego dodat- 

ku Noworocznego. W programie: 1. Prolog, 

2) Menuet, 3) Głębszy dramat życiowy— 

  

    

    

groteska B. Winawera, 4) Czy Anna jest 

panna — piosenka aktualna, 5) Przygoda 

nocna — recytacja, 6) Black - botom, 7.) 

runt _ —intermezzo, Albo i 

    

    i okolicznościowa, 9) Excen 

ie, 10) Życzenia Noworoczne. ч 

— „ła tu rzadzę“ — jako popołudniów- 

ka. Dziś o godz. 3-ej pp. po raz ostatni w 

sezonie polska krotochwila W. Rapackiego 

„Ja tu rządzę” z występem tanecznym L 

Sa - Dolskiej. Ceny miejsc od 20 gr. 

„Betleem Polskie“ — L, Rydla. Dziś 

5.30 ne będzie widowisko jaseł- 

: e wciąż wzrastającem ро- 

Polskie“. > 
-ze — program „Wie- 

   

  

        

   

    

   

   

    

      

  

   

  

  

w * 

— Poranek M. Fiałko. W OE 6 M: 

ia wystąpi na poranku w leatrze + O 

I a Vano kpiewaczka Marja Fiałko 

— Poranek kolendowy T-wa „Lutnia“ 

Program dzisiejszego po- 
będzie z najpiękniejszych 

nd staropolskich w układzie Niewiadom- 

iego, Nowowiejskiego, Wallek-Walewskie- 

Świerzyńskiego oraz nowych kolend Le- 

: W poranku udział biorą: Chór 

zany T-wa „Lutnia“ pod dyr. |. Leśniew 

skiego oraz znani soliści W. Hendrich i prof. 

A. Ludwig. 
Połowa czystego 

na odnowienie Kaplicy 
šciola ŠW. R Ni 

23 Reduta na Pohulance „Trójka Hultaj- 

ska. | WYPADKI I KRADZIEŻY 

— Bójka szewców. Dn. 31 b. m. o godz. 

18 ZR Nr. 2 przy ul. Piwnej powsta- 

ła bójka pomiędzy 10 szewcami, w czasie 

której zadano ranę nożem w głowę 35-let- 

niemu M. Statkiewiczowi. Poszkodowanego 

pogotowie dostawiło do żydowskiego Sszpi- 

tala. 

  

   
   

         

   
   

    

  

ku przeznacza się 

Ostrobramskiej i ko- 

towie w roku ubiegłym. W roku 

Ż2R pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy 

5.750 osobom. Wyjazdów było 3.651.. W r. 

1927 wyjazdów bio 3.136, pomocy zaś U- 

dzielono 4.347 osobom. a 

— Tragikomiczna historja małżeńska. 

O niezwykłej historji donoszą nam z pow. 

Święciańskiego. Podczas libacji w domu p. 

Klimaszewskiego we wsi Kalwiszki gm. Duk- 

sztańskiej podochocony sublokator S. Soko- 

łowski nie mogąc opanować fali namiętności 

pocałował żonę Klimaszewskiego. Obrażony. 

mąż uderzył nieproszonego adoratora , ten, 

będąc znacznie silniejszym wyrzucił go za 

drzwi. Bezsilny w złości swojej Klimaszew - 

ski powybijał szyby (we własnym PE 

poczem usiłował podpalić dach, lecz mokra 

łoma nie zapaliła się. - 

° Jeden z Sasiadów zawezwany Saus 

przez  Klimaszewskiego oddał w As 

okna zabarykadowanego domu kilkadziesią 

strzatów raniąc w nogę zuchwałego Adonisa. 

Ranny nie poddał się. Walka trwała kil- 

ka god.in i w rezultacie mieszkanie Klima- 

szewskiego zostało zdemolowane doszczęt- 

nie. 
Z 

fragikomiczna ta historja jest obecnie 

e tematem rozmów okolicznych     

  

u ka 
zkańców. 

i: a Potworny czyg huitajskiej czwórki. 

W dniu 28 bm. niejaka Antonina M. doniosła 

władzom policyjnym, że będąc 26 bm. w 

mieszkaniu K. Kruszyńskiego, żydowska Nr. 

15 zgwałcona została przez Jana Puskare- 

wicza oraz trzech inńych osobników, któ- 

rych nazwisk nie znała. Dochodzenię poli- 

cyjne wykazało, że byli to Stanisław „Kruszyń 

ski, Mikołaj Krapetów i Jan Trzepiałowski, 

wszyscy zamieszkali żydowska 15. Spraw- 

ców czynu aresztowano i przekazano wła- 

dzom sądowym. 

iloworóczne przemówienie p. Wojewody 
Raczkiewicza przez Radio. 

W. dniu wczorajszym o godz. 8 wiecz. 
p. Wojewoda Raczkiewicz wygłosił  przez 
Radio wileńskie przemówienie noworoczne 
w którem zobrazował wyniki pracy w roku 
1928 w dziedzinie życia państwowego, go- 
spodarczego i społecznego woj. wileńskie- 
go. 

„— Ubiegły rok, — mówił p. Wojewoda 
zapisał się w skromnych dziejach Woj. Wi- 
leńskiego jako data dalszej, a bardzo wybit- 
nej i stale postępującej rozbudowy naszego 
życia państwowego, społecznego i gospodar- 
czego. Są w tej rozbudowie fakty materjal- 
ne, fizyczne, świadczące o wielkim postępie 
państwowotwórcz. dokonanym w tym czasie 
ale są też i to bodaj najważniejsze — zdo- 
bycze podświadome, natury raczej psychicz- 
rej, duchowej, które dają dopiero tło nie- 
wzruszone dla podsumowania zdobyczy na- 
tury materjalnej i gospodarczej. 

. Ze zwycięstw natury duchowej podkre- 
Ślić muszę przedewszystkiem fakt dalszej 
konsolidacji naszych stosunków  wewnętrz- 
nych. 

Zaszły w tym roku fakty rozbudowy 
życia wyznaniowego, rok ub. przyniósł nam 
adbudowę ze zniszczeń wojennych, drogich 
dla uczuć wiernych szeregu świątyń kato- 
lickich i zapoczątkował budowę nowych. 
Przyniósł on ponadto ustawę i statut Kościo- 

ła staroobrzędowego w Polsce, pozwalające 
w pełni korzystać Staroobrzędowcom z opie- 
ki Państwa i pielęgnować swą wiarę w myśl 
odwiecznych tradycyj; nabrały też mocy 
obowiązującej na naszym terenie postano- 
wienia, dotyczące organizacji wyznaniowych 
gmin żydowskich, któwe powstały w Woje- 
wództwie Wiieńskiem w liczbie trzydziestu, 
przez co został uczyniony ważny krok w 
kierunku zorganizowania życia wyznaniowe- 
go żydowskiego i zayrewnienia mu podstaw 
rozwoju; w tymże roku nieliczni ale od wie- 
ków wśród nas osiaali i przywiązani do tej 
ziemi Karaimi otrzymali swego zwierzchnika 
duchownego w osobie machama. 

Ważny krok naprzód przyniósł rok u- 
biegły w dziedzinie odbudowy powojennych 
zniszczeń — osiem tysięcy odbudowanych 
budynków, 26 kilom. państwowych dróg bi- 
tych, szereg mostów, prace  przygo- 
towawcze na drogach i szosach, oto plon 
Znaczny sukces osiągnęły związki komunal- 
ne, a zwłaszcza samorząd m. Wilna. 

Rozbudowano sieć kanalizacyjno-wodo- 
ciągową, ełektrownia wzbogaciła się w no- 
wą kotłownię. Miejska stacja pomp urucho- 
miła odżeleźniacze. 

Rok 1928 był dla Województwa rokiem 
inwestycyj gospodarczych i zdobyczy spo- 
łecznych. 

_ Kończąc swoje przemówienie S 
Wojewoda wszystkim obywatelom woj. Wi- 
leńskiego: 1) jaknajwiększej pomyślności i 
szczęścia w życiu osobistem. 2) Jaknajbar- 
dziej wytrwałej i wydajnej pracy w nadcho- 
dzącym Roku. 3) Najpomyślniejszych — jej 
wyników na gruncie dalszej konsolidacji 
społeczeństwa i współpracy jego z Rządem 
który prowadzi Państwo na drogę wielkomo- 
carstwowych ideałów. 

tr i i Posiedzenie W sprawie hadowy „domu 
Diietha ziemi Wileńcijej, 

W piątek 28 bm. o godz. 18-ej odbyło się 
w biurach wydziału opieki społecznej Urz. 
Wojew. w Wilnie posiedzenie prezydjum i 
przewodniczących sekcyj Komitetu Budowy 
Domu Dziecka Ziemi Wileńskiej imienia Jó- 
zeia Pilsudskiego. W posiedzeniu uczestni- 
czyli prezydent m. Wilna Folejewski (prezes 
Komitetu Budowy), naczelnik wydziału K. 
Jocz, dyrek. Okr. Dyr. Rob. Pub. inż. Siła- 
Nowicki, dyrektor Banku Polskiego J. Bia- 
łas, (skarbnik Komitetu, inż. Józef Łasto- 
wski, kierownik PAT Szydłowski, Hieronim 
Grzyb (sekretarz Komitetu). Uchwalono sze- 
reg zarządzeń połączonych z beźpośrednim 
rozpoczęciem zbierania składek na budowę 
domu. W dniach najbliższych rozplakatowany 
będzie informacyjny plakat Wil. Komitetu 
Wojewódz. w sprawie budowy i składania 

"ofiar. 
Komitet rozsyła listy składkowe oraz za- 

wiadamia, że informacji udzięla codziennie 
od 10.30 do 14-ej w Urzędzie wojewódzkim 
pokój Nr. 15. 

Na wspomnianem wyżej posiedzeniu 0- 
no także spraw iejsca w którem 

ć ma w naszem mieście Dom Dziecka. 
ię dowiadujemy upatrzona jest na ten 
jscowość Miłejszyszki w Górach Anto 
h. Teren ten górzysty, otoczony S0- 

ym lasem o obszarze 3 ha nadaje się 
ale pod budowę Domu Dziecka. Grunt 

jest ot własność rządowej opieki 
cznej. lecz ma być następnie przekaza 

  

   

    

  

   

   
   
   

  

    

  

ż wybór gruntów. Projektowany Dom 
ka pomieścić ma 120 dzieci w wieku 

od 3 do 7 lat. W Domu tym dzieci, siero- 
ty, lub opuszczone niezależnie od wyznania 
i narodowości znajdą opiekę i wychowanie. 
Zakładu tego typu niema dotąd w wojewó- 
dztwie wileńskim. Zbudowanie Domu Dziecka 

  

pokoi palącą potrzebę i usunie anomalję, 
iż dzieci w wieku od 3 do 7 lat są przetrzy- 
mywane zbyt długo w żłobkach, lub też u- 
mieszczane bywają w domach wychowaw- 
czych gdzie wychowują się z dziećmi star- 
szemi. Koszt budowy obliczony jest na su- 
mę 500.000 zł. Budowa rozpoczęta zostanie 
na wiosnę. 

  

OFIARY. 
[Zamiast życzeń i wizyt noworocznych 

Adolf Feldman na Legję Inwalidów zł. 5— 
Feliks Milewski na Szkołę dla 

Ociemniałych zł. 10— 
W.i B. Sarneccy na Polską Ma- 

cierz Szkolną zł. 5— 
inż. j. Glatman na Polsk M. Szk. zł. 10 — 
inż H. Jensz Komit. Chleb Dzieciom zł. 5— 
inż. W. Jacewicz „ ” ” zł, 5— 
A. Łopato » ” „Zb S5— 
Stanisławostwo Bronowscy Komitet 

do walki z żebractwem zł. 3 — 
Justyn Cywiński dla najbiedniejszych zł. 5— 
A. Januszkiewicz na Polską M. Szk. zł. 10— 

s Wil. Tow. Dobr. zł. 5 
| »., . - Żłobek im. Marji zł. 5— 

Marja Mąckiewiczowa „ 5— 
W. Sławiński na Kom. Chleb 5- 
Hajdukiewicz = 
Irena Oladowska „ 
Janina Nowicka „ 
Al. Trocki 
W. Szaniawski 
J. Czerniewski 
Z. Hartung 
J. Olszewski 
I. Przysiecki 
Zdrojewski 
Mieczysław 

” » & 
Dziec. zł. 

5 ь 
zł. 
zł. 
zł. 
zł. 
zł. 
zł. 
zł, 
zł. 

WZ Ha ” zł. 
Bohdanowicz na Polską 

. ... Macierz Szkolną zł. 
Rakowski Wincenty na Komitet 

dla Walki z Żebractwem zł. 
M. i M. Józefowiczowie na Komi- 

tet dla Wałki z Żebractwem zł. 
Aloyza Sawicz Zabłocka na Komi- 

tet Chleb Dzieciom zł. 
Aleksander i Wacław Kanuccy dla 

najbiedniejszych zł. 10— 
H.i K. Grabowscy na Żłobek im. 

Marii zł. 6— 
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1- 
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5— 

E
E
 

з 
з
а
з
з
и
з
 

е
а
 

з
з
а
з
а
е
 

е
а
 

amorządowi wojewódzkiemu. Omawia- 4 

  

s Ter. 
WILIELNINA-AQGUSTA STANNIEWICZOWA 2 domu SZETLEŃ, 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu 30 grudnia 1928 r. 
Eksportacja zwłok z dómu żałoby odbędzie się w dniu 1 stycznia 1929 r. 
na cmentarz ew -augsburski, po nabożeństwie żałobnem pogrzeb na tym- 

że cmentarzu. 
O tem powiadamiają krewnych, przyjacioł i znajomych pogrążeni w 

głębokim smutku 

MĄŻ i SYNEK 

  

  

Ś. 

  

1We czwartek dnia 3 stycznią w pierwszą rocznicę śmierci 

Teresy hr, 
odbędzie się w kościele Dominikańskim © godz. 9 nabożeństwo żałobne 

o czem zawiadamia 

P. 

MORICONI 
RODZINA. 

  

  

  

5. 
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Daiszy ciąg mistrzostw hokejowych w 
Krynicy. — Sensacyjna porażka Legji. * 

KRYNICA. W trzecim dniu hokejowych 
zawodów o mistrzostwo Polski w Krynicy 
wyniki były następujące: 

Wisła (Kraków) — TKS (Toruń) 1:1 
(0:0, 0:1, 1:0). Gra zupełnie równa. Wisła 
lepsza niż na poprzednich meczach. Bramkę 
dla Wisły zdobył Bagiński, a dla TKSu 
Szczeibowski. Sędzia p. Żebrowski. 

Pogoń (Lwów) — Legja (Warszawa) 
4:0 (1:0, 1:0, 0:0). Doskonała gra Pogoni, 
w której wyróżnił się najlepszy -na boisku, 
niezmordowany Wacek Kuchar. Legja znacz- 
nie słabsza niż poprzednio. Bramki dla Po- 
goni zdobyli: W. Kuchar (3) i Z. Kuchar (1). 
Sędziował p. Osłemicki-Czapski. 

AZS Warszawa — AZS Wilno  14:0 
(1:0, 5:0, 8:0). AZS Warszawa - ponownie 
podkreślił, że jest drużyną zupełnie bezkon- 
kurencyjną i tytuł mistrza ma zapewniony. 
Bramkami podzielili się Adamowski (7), Kry- 
gier (4), Tupalski (2) i Kuiej (1). Sędzia 
p. Szczerbowski. 

Stan tabeli jest następujący: 
1) Pogoń 3 gry — 5 pkt. — stos. bra- 

mek 12:1; 
2) AZS Warszawa 2 gry — 4 pkt. — st. 
32:0; 
3) Legja 3 gry — 2 pkt. — str. br. 14:6. 
4) TKS 3 gry — 2 pkt. — st. br. 1:1; 
5) Wisła 3 gry — I pkt. — st. br. 2:30; 
6) AZS Wilno 3 gry — O pkt. — st. 

br. 2:25. 

  

br. 

  

   
    

Niedzielny konkurs skoków w Zako- 
panem. 

ZAKOPANE. Drugi z rzędu konkurs 
skoków w bieżącym sezonie rozęgrany z0- 
stał w nieszczególnych warunkach Śnieżnych 
co odbiło się ujemnie na jego wynikach. 
Pierwsze miejsce zajął: 

1) Br. Czech, nota 15620, skoki 48 53 i 
S6 m.; 

2) Cukier, nota 14390, skoki 33.44 i 48 
m.; 

3) Zajdei, nota, 10920, skoki 22,36 i 

i 44 m.; 

  

Z SĄGÓW 
NAJBLIŻSZE SPRAWY SENSACYJNE. 

W pierwszych dniach stycznia sądy wi- 
leńskie rozpoczną rozpoznawanie szeregu 
głośnych spraw karnych. W .pierwszą kolej 
bo już 9 stycznia rozpoznawana będzie spra- 
wa głośnego bandyty - koniokrada šwig- 
ciańskiego Antoniego Rysia oraz jego 27- 
miu kompanów. 

Wobec wielkiej ilości świadków sprawa 
rozpoznawana będzie w Wilnłe, a nie jak to 
było projektowane — na sesji wyjazdowej 
w Święcianach, a to z racji braku odpowied- 
niego lokalu. 

W dniu 5-go sąd okręgowy zbada sprawę 
ks. superintendenta ]astrzębskiego a sąd ape 
lacyjny sprawę b. sędziego śledczego J. Pi- 
nesa skazanego w pierwszej instancji za po- 
zbawienie przez nieostrożność, życia śp. Ko- 
rzeniowskiej. 

Ponadto w przeciągu miesiąca podamy 
sprawozdanie z całego szeregu spraw. 

UKARANY AGENT G. P, U. 

Iwan Kuźmicz Perłow był widać uważany 
za jednego z zdolniejszych agentów GPU w 
Mińsku skoro powierzono mu tak poważną 
misję jak przyjazd do Polski w charakterze 
szpiega i to nie byle jakiego, a szpiega in- 
formującego swoje władze przełożone o tem, 
co się dzieje w ekspozyturze Oddziału II Szta 
bu Generalnego. 3 = 

Dla przeprowadzenia tej misji wstąpił na 
polską służbę wywiadowczą. Mając pewien 
kontakt z funkcjonarjuszami Oddziału prowa 
dził t.z. robotę na dwa fronty. 

Pomysł był dobry jednak jak mówi stare 
przysłowie „trafił frant na franta". Zbrodni- 
cza działalność Perłowa została ujawniona i 
zanim zdoał zorjentować się został areszto- 
wany. Grasował on zaledwie pół roku to też 
wątpliwe czy zdołał oddać duże usługi wła- 
dzom sowieckim. 

Badany przyznał się tylko częściowo do 
inkryminowanych mu czynów zbrodniczych 
jednak przewód sądowy w sprawie jego, 
prowadzony rzecz jasna przy drzwiach zam- 
kniętych dostarczył materjału dowodowego, 
bowiem sąd skazał go na sześć lat więzienia 
zamieniającego dom poprawy z zaliczeniem 
sześciu miesięcy aresztu. 

  

« 

E 
W drugą rocznicę śmierci 

Stanisławy Biszewskiej 
odbędzie się msza żałobna w Kościele parafijalnym w HOLSZANACH i 

Św. Jakóba w Wilnie w dniu 5 Stycznia 1929 r. o godzinie 9 m. 30. 
czem powiadamia krewnych i znajomych RODZINA. 

  

5Т 
5) Mietelski, nota 9.770, skoki 29, 32 i 

5 m.; 
6) Rozmus, nota 9.770, skoki 30, 43 i 51 

m. (z upadkiem); 
7) Lankosz, nota 8.470, skoki 30, 36 i 

4l m. (z upadkiem). 
W klasie junjorów zwyciężył Marusarz 

z notą 11.390, mając skoki 28, 32 i 47'm. 
i zajął w ten sposób trzecie miejsce w ogól- 
nej klasyfikacji. Drugi był Mabeja, 7.850, > 
skoki 22, 31 i 35 m. 

Poza konkursem skakał trener Simon- 
sen, uzyskując notę 7.325 i skoki 34, 34, 54 
i 50 m. (dwa ostatnie z upadkiem). 

Konferencja w sprawie poradnictwa 
sportowo-lekarskiego. 

W ub. sobotę 29-12 b. ub. w lokalu po- 
radni sportowo-lekarskiej w Wilnie odbyła 
się konferencja zwołana przez ośrodek W. 
F. Wilno w celu omówienia sprawy badań 
lekarskich w organizacjach sportowych i“ 
stow. p. w. m. Wilna. Na konferencję tę prz 
byli przedstawiciele Związków SOW 
wojewódzkich władz stow. p. w., oraz dele- 
gaci klubów sportowych w liczbie około 20 
osób. 

Ponadto byli obecni na konferencji: 
przedstawiciel woj. Komitetu W. F. i P. 
poseł dr. Brokowski, oraz kierownik porad- 
ni kpt. Gołyński. Po zagajeniu konferencji 
przez kpt. Kawalca zabrał głos dr. Brokow- 

który w wyczerpującym referacie zobra- 
zowal znaczenie poradnictwa  sportowo-le- 

skiego i jednocześnie udzielał fachowych 
śnień na liczne zapytania obecnych. Z 

kolei Kierownik poradni kpt. dr. Gołyński 
zapoznał obecnych ze stroną techniczną 
oraz podał do wiadomości dni i godziny 
funkcjonowania poradni. Poradnia sportowo- 
lekarska w Wilnie stworzona z inicjatywy 
Woj. Komitetu W. F. iP. W. a zorganizo- 
wana i urządzona przez Miejski Komitet W, 
F. i P. W. otwarta zostanie w uroczysty 
sposób w dniu 27-I 1929 r. 

    

  

Kursy narciarskie w ośrodku W. F. 
Wilno. 

W okresie feryj świątecznych czynne 
są 4 kursy narciarskie w Ośr. W. F. Wilno 
a mianowicie 2 kursy młodzieży szkolnej 
(około 50 osób) 1 kurs Wojsk. Klubu Spor- 
towego „Pogon“ (20 uczęstników) i 1 kurs - 
żeński młodzieży szkolnej (około 20 osób). 

Począwszy od dnia 3 stycznia rozpoczy- 
na się kurs policyjny zorganizowany przez 
K-dę Woj. policji (30 uczestników). Kierow- 
nictwo fachowe na tym kursie objął Ośro- 
dek W: F. Naukę na w. w. kursach prowa- 
dzą instruktorzy Ośrodka W. F. por. Her- 
hold i p. Pietkiewicz. 

  

ma srelrnym ekranie 
WIELKA PREMJERA FILMU „PRZEDWiO- 

ŚNIE.* 
Wczoraj w kinie „Polonja* przy prze- 

pełnionych kompletach odbyła się premjera 
największtego filmu polskiego „Przedwiośnie 
p-g Stefana Żeromskiego. 

Recenzję o tym filmie podamy w jednym 
z następnych numerów. 

Dzisiaj o godz. 4-ej pp. odbędzie się prze 
dstawienie prasowe filmu „Przedwiośnie' w ki 
nie „Polorja”* na którym będzie genjalny ak- 
tor polski Stefan Jaracz, odtwórca roli ojca 
Cezarego Baryki, wraz z zespołem artystów 
teatru „Reduta“. 

Na przedstawienie powyższe, zaproszo- 
ne zostały również władze wojskowe i ko- 
munalne m. Wilna. 
  A 

Biuro ogłoszeń S. Jutana 
Wilno, ul. Niemiecka 4, tel. 222, 

Swym Szanownym Klientom 

składa 

życzenia noworoczne. 
  

  

“ Najlepsze życzenia noworoczne 
wszystkim swym 

Szanownym Klientom 

zasyła 

Dom H.-K. , Zachęta” 

Mickiewicza 1, fal. 9-05.     
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    RADJO. Od dnia 31 grudnia r. b. dó dnia 4 stycznia ž "Mama + J mmm TED R WARSZAUSKA | ges Kinemaiomai | 01929 +. Lake będą wyświetane Klanų" „Dia SZCZĘŚCIA QZIECKA w za. 
Wtorek dn. 1 stycznia 1929 r. P są 31 grudnia 19% r. Kulturalno-Oświatowy | Porywające potęgą uczucia dzieje miłości matki, przepojonej poświęceniem i zaparciem się siebie 

10,15—11,45: Transmisja nabożeństwa z i e AB Dewizy i waluty: W rolach głównych: BIELLE BENNET, WIKTOR Mc. LAGLEN i FILIP de LACCY „cudowne 
Katedry Poznańskiej Chór śpiewa pod kier. Tranz Sprz _ Kupno SALA MIEJSKA dziecko Holly-woodu* Reżyserował: JOHN FORD. Każda matka powinna zobaczyć ten film. 

Ks. Dr. Gieburowskieko. 11 56—12,10: Tran- B 5 * 8,86,5 uł. Ostrobramska 5. Nad program: 1) „KARKOŁOMNE PRZYGODY KAJTUSIA“ kom. w 2 akt. 2) „NA ARENIE 
smisja z Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z Dolary 8,885, 8,90,5 2209 CYRKOWEJ" w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 „m. 30. Początek seansów od godz 4-ej 
Wieży Marjackiej w Krakowie, oraz komu- Belgja 124.12 124.48 123,86 Następny program: „KRÓL DŻUNGL!*. 
nikat meteorologiczny. 12.10—14,00: Trans- Londyn 43,30 43.41 43,19 
misja poranku muzycznego z Filharmonji E A. G. SYRKINA, Wielka 14. Ź śrut = * B 
Warszawskiej. 14,00 — 15,00: Transmisja Į „Ksiažki w jęz.: polskim, rosyjskim, Nowy-York 8,90 8.92 8.88 Premjera! Superfilm Erotyczny. Rewelacyjne Arcydzieło prod. r. 1929 

  

odczytów z Warszawy. 15,15 — 17.20: francuskim, angielskim i' niemieckim. Paryż 34,92 35.01 34.83 Kobieta doby dzisiejszej. Wielki dramat przeżyć, wrażeń w « 

Transmisja koncertu. z Filharmonji War- Praga 26,42 26.48 26.36 Kino- Holigg" i miłości. W rol. gł. najbardziej wyrafinowana artystka awskiej. 17,30 — 17,50: Chwilka litew- Wszystkie nowości. Szwajcarja 171,95 172.38  171.52 Teair „BIOS świata BRYGIDA HELM (bohaterka obrazów „Metro- 
ska i komunikaty. 17,50—18,15: Transmisja KD ARS CB UE UA МВ НЕ ЕО Н MDD BRZ TEA сН 239,80 polis" i „Alraune”), Wieczna z 

  

  

  

dczytu z Warszawy „Podróż do Socha- : 239,20 238.60 Wileńska 38. : Wiec: żądza przygód erotycz- 
Swe! 18,15: -19,00: Audycja wesoła „No- : Wiedeń 125,60 125.91 125.29 : я nych, wieczny głód miłości, wieczna zmienność i mimo wy Rok*. 19,00—19,20: Aonakikais A od- 3 ka ; Wiochy 46,69 46,81 46.57 - wszystko wierność... Clou sezonu wszystkich stolic. Ceny miejsc normalne. w czytanie programu na środę. —: Tran- i i upimy w ła- iemi: 212.4: Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 3 śmieją z pani Poznańskiej Opera „sia: | МО | КОМТУПО сыкае vagos || Maria еп оа 045 оа as RR 
szny dwór* Moniuszki, Oraz podróż dete- p Uprasza Się O ao L DA V > > ie. ert tylko na pierwsze gatunki suchej iš! i i i i ktorowa po Europie ‚ ЕИ Dziś! Rewelacyjny film polski według natchnionego arcydzieła STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Środa dn. 2 stycznia 1929 r. ra Reklamowego, Garbarska 1.     

RP | BP ZEDWI s EŚ 
, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakawie, FP 

Oraz komunikat meleorologiczny. (OO: b-=P-Ecbc>e=-x |-- b= | p | ah $8 

f i dziennego i 

Ska mae 160 10 Kola realizacja H. SZARA w rolach głównych najznakomitsze siły ekranu i sceny chwilka litewska. 16,30 16,45: Komunikat 
Związku Młodzieży Polskiej. 16,45—17,10: = ZBYSZKO SAWAN, STEFAN JARACZ, Marja GORCZYNSKA, Marja Muzyka z płyt gramofonowych. 17,10— 18,80: ZEGAREK „POLONIA : MODZELEWSKA, Jaga BORYSA Bay ez SAMŁORSKI. Boss MIERZE: 
Audycja litetacka. 18,00—19.00: Tr. Kon- 

a 

Mickiewicza 22. JEWSKI, Oktaw KACZANOWSKI i nasza Wilnianka NINKĄ WILIŃSKA        certu z Warszawy: 19.00 — 19,25: Audycja 
niespodzianka. 19,30 — 20,00: Transmisja 

  

ge        
  

M Aa w = Obraz „Przedwiośnie* był demonstrowany na zamku w sali sztandarowej specjalnie dla Pana Prezydenta odczytu z Warszawy: „Przygody OW A TRY! YZ Rzeczypospolitej Polskiej w obecności Rodziny domu Wojskowego i Cywilnego. Początek seansów od godz. 
wiek. 018 20.30: Komuniksty. 20,80 CHOROBY PŁUC 4. 6, Š, 15 i 10.20 w dnie swiąteczne od g. 2-ej. | : : 
22,00: Transmisja koncertu solistów z Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na 15 min. przed rozpoczęciem seansów. Passe - partout 

Warszawy. 22,00 — 23,30: Transmisja z War- i bilety honorowe nieważne. 

sząwy: Komunikaty: oraz muzyka taneczna 
z restauracji „Oaza*. 

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

  

Dzisl Nasz wielki program Nowo-Roczny| MOTTO: Kto się śmieje na Nowy Rok, będzie się śmiał cały rokł 
li Pi di # ; 120 minut huraganowych wybuchów wesołości! Dwaj najwięksi wesołkowie świata, krolowie humoru: nieza- 10 „Pittadillj” | pomniany SZLIM WILGOS (2 „Wielkiej Parady") i GEORGE ARTUR w swej najaowszej arcykomedjj, pro- 
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* Wz - я A Znakomita komedja z życja wojskowego NERO EEA Kalas kia gėlą, WIELKA 42. | dukcji 1ozgr. Wielka parada rekrutów yiż gi Tylko w „Piecadziąć wodo EL ŻĄDAJCIE a sprzedają apteki i składy fona się bawić! Dla młodzieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. Orkiestra z Jazz-bandem. Pocz. o godz. 1-ej. 
az a ądać tylko w oryginalnem opako- 3 B* we wszystkich aptekach i 8 waniu aptaki A. POZKIECO w Dziś! Najnowsza epopea ludzkich namiętności! 
a składach aptecznych znanego a 0-lb9S Warszawie, ul, Leszno 41. š A K 8 wodka ońośdsków. | B Stasi w Mnie ul Zarzecze 0 m. go Kitos łonfq" |  Jubieuszowy utwór IWAMA Mozżuchina TAJNY KURJER 

t jący dramat miłości i pożądania w 12 aktach z krwawych dni rewolucji W rolach tytuł 
s_Prow A PAKA. 5 TO SZCZYT PRECVZJI Wielka 30. п MOZŻUCHIN. LIL DAGOVER i urocza AGNES PETERSEN o ch WAN ENNCUSESZEENEE >> 4 4 > 43 4 > 4 4 Uw aga: Film „Tajny Kurjer“ jest Lei r ona os Ia wydania 1929 r. i nie ma nic współ- 

TA zk SE | Ogłoszenie. uk 
2484 Z) NP i у Komornik przy Sądzie Okręgo —# 

NEZ5%5% ZAOZTRDOYGNIOOAGKNYGAWE Wilnie Ańtoni SITARZ, Ziimiesskiay: w wit. Dziś! Tragiczne dzieje nowoczesnej panny, która'w dążeniu do swobody zlekceważyła potęgę opinii... 
IN nie, przy ul. Św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie 

   
Kalendarz leśny informacyjny 

na rok 1929. 
opuścił prasę drukarską i jest do nabycia na skłądzie Wil. oddziału 

Związku leśników WIELKA 66. 

. p ® ® 
z art. 1030 U. P. C., ogłasza, iż w. dniu 2 Kino - Teatr ! “ і{/у'сг_піа 1929 FN o Ps M S z “ * 

ilnie, przy ul. , Nr. 4, od- ie, przy ul. Nowogrėdzkiej, Nr. 4, o s Światowid 95 
będzie się sprzedaż z licytacji publicznej > i i ij majątku ruchomego Bejli Kagan, składają- .W rolach głównych: Pełną ognistego temperamentu, piękna Australijka 
cego się z towarów galanteryjnych, osza- ul. Mickiewicza 9. OLIWE BORDEN i zdobywca serc ANTONIO MORENO. 
cowanego na sumę złotych 5.200, na zaspo-     
  

Cena 1 egz. 3 zł. 50 gr. kojenie pretensji Rafała Lewina. OMA Koszta przesyłki ponad 5 egz. ponosi oddział, Komornik Sądowy (—) Sitarz. Na składzie są jeszcze do nabycia kalendarze z r. 1926, 1927 i 2444—VI —0 EPS   

1928, zawierające szereg cennych artykułów i informacyj fachowych. 
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WĘGIEL i KOKS | FS 
wagonowo oraz tonnowo 

! 
M. DEULL, w Vilnie | 
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Najlepsza amer. 
maszyna do li- 

czenia, do wszel- 

kich rodzai 

Wilno, ul. Wielka 66, telefony '3-80 i 10-47. 
dostarcza wyłącznie wyroby fabryk:. 

Deu“ w Kolonji: Silniki ropowe Diesela od 6.KM. na gaz ssany 
1 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 
Skład: Polski Lloyd, Słowa 

Oferty z referencjami 
skłądać pod adresem: 

Nowogródek, No- 

  

kiego 27, tel. 2-179. tarjusz Katomski. - o 

  

  

  

z wilgotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM., lokomotywy Z zasuwkami. obliczeń. Z klawiaturą. 
i lokomobile ropowe. 

Silniki od 2 KM. dla rolnictwa. limina. ERZE EEC šiaždy model z widocznem ustawieniem i przenošnią dziesiątek. mokame та 
[ W Iofimana“ we Wrocławiu: traki ramowe (gatry), maszyny do Aródmnie E ckiego” NT a Zupełne automatyczne modele z popędem elektrycznym. Ё LOKALE d 

e wyrobu: kepsk i wszelkie inne maszyny do obrób- | Įvsis 08 adnyekniė“ Semedin]ę || Žeaii ot od: Irmy Bei Kobn S;k, Bieloko repr r Vilnis, L i | 0 2 ž SPLS ini EEEE CA TZ ZONE RZEK _ Mieszkanie 

MBEZEKENESEZEZECEEGAEEEGEZEESSEM  DOKTOR dh niedużej: rodziny 
Bag” (Zjednoczone fabryki „Seck* w Dreźnie, „Kapler* w Berlinie, 

” „Amme-Giesecke“ i „Luther“ w Brunswigu oraz „Grefenius“ NNNKNUBUBNENNNNNUNENUNNU 
we Frankfurcie nlM): wszelkie maszyny młyńskie, turbiny wodne, ma- 

  

  

  

  

          
tel. 5-60. 1 do 6 p. p. 0 

EB 
Lekarz-Dentysta RSE LA, 

EGOECEENEBECZEREEBESEBZEBEE "qazyi" 6 Ka uma go B 
Doktór Medycyny Bžyūiska-Smol!ska O >. 
LUKIEWICZ Choroby jamy ustnej, T4Ch, | Tubrach, działającym przeciwko Institut de Beaufe (s) Plombowiae iusuyd' złotych — obiego” в 

CL — : B 4 
V as Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie wad B choroby weneryczne, pię zębów bez bėlu, WYch lokujemy na 

m 
a 
© 

OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻOŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem przeczyszczającym, _uła- 
twiający m. funkcje ORGANÓW TRA. 
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" " Г 3 pokoje, alkowa, 
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