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Wychodzimy z dwuch założeń 
przy układaniu tego artykułu. Niech 

pierwsze nasze założenie wytłómaczą 

takie słowa niefortunnego minietra 
lecz psczciwego Polaka, p. Wł. Grab- 

skiego, wypowiedziane w jego książ- 

ce „Dwa lata pracy*: 
Stronnictwo P. P. S: ma tę zasługę, że 

wśród robotn ków polskich wyrobiło prawe 
dziwe umiłowanie ojczyzny, gotowość do 
peświecenia @а j'j dobra i odporność na 
mamidla komunizmu. Bez P. P. Ś. nie było 
do pomyślenia zachowanie się nadzwyczaj 
państwowe robotników warszawskich w cza. 
sie, gdy bolszewicy byli pod stolicą. Stron- 
nictwo N. P. R. ma wielkie zasługi w tem, 
że robotnil ów polskich nświadomiło o tem, 
że ich interesy narodowe wymagają zsjmo- 

‚` wamia odrębnego stanowiska* od innych ro- 
botników innej narodowości: 
°° Za ługą Wyzwolenia jst, że umiało 
ono zespolič radykeiae żywioły inteligencji 

,_ patrjotycznej z masą chłopską, w której pier- 
| wiastki patijctyczne były bardzo słabe, albo 

nawet negatywne odnośnie do Państwa Pol- 
skiego, jako takiego. Za ług: Piasta jest, że 
wymaga ono od włcścian jsko masy pod- 
porządkowania się umiarktowanemu sposobo- 
wi patrzenia na zasadnicze rzeczy państwo 
we i przez to chroni te masy od niebez- 
piecrnych antypaństwowych odruchów. 

Zasługą Chrześcijańskiej demokracji jest 
Zna Części mas robotniczych od hoł- 
dowania doktrynom społecznym, niebezpiecz- 

_ nym dja współczesnego ustroju państwowe- 
3 ki zasługą Związku Ludowo Narodowego 
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| umiarkowanie w (raktowaniu interesow 
społecznych różnych kias i unikanie, by jedne 
dominowały nad drugiemi, oraz wysunięcie 
ponad interesy klasowe interesów ogólno 
narodowych; zasłu.ą Chrześcijańsko-narodo- 
wego stronnictwa jest wysuwanie spraw 
spodarczych ponad inne, ze względu na 
teres państwa. 

Lista ta może jest niezupelna i 
zawiera duże niedekładności, lecz p. 
Wł, Grabski oddał wiernie myśl, że 
każde strennictwo w pewnych wa- 

_ runkech może wypełniać państwową 
- 1obotę. 

To jest pierwsze założenie, dążące 
| "do wykorzystania dla dobra państwa 

każdego kitruuku idecwege; a teraz 

/ założenie drugie: | 
Myślmy realnie! 
Stomny przed wyborami przy nej- 

gorszej na świecie ordynacji wybor: 
czej. Nasz stosunek do wyborów jest 
znany. Wolelibyśmy nowy zamach 
stanu nmiż te nieszczęsne wybory, 
które młoje nasze państwo  oałabie, 

/ dak szkarlatyna osłabia małe dzięcko. 
Lecz wybory nadchodzą i poza łamz- 
niem rąk i poza złorzeczeniem trzeba 
także o tem pomyśleć, aby możliwie 
interesy państwa polskiego w tych 
wyborach ocalić. 

A Dużo rzeczy złożyć trzeba tu w 
Vofierze, z dużo rzeczy zupełnie słusz- 
nych należy zrezygnować, Trudno. Wy- 
bory są, konstytucja 17 marca panuje 
i rozkłada państwo. 

Oglądamy statystykę obszarów, 
która nas niepokoi. Pod względem 
narodowym nie niepokoi nas Wilno, 
gdzie parije polskie zdobędą najmniej 
4 mandaty na 5-ięć. Lecz inaczej jest 
w okręgach wyborczych Ś więciany, 
Lida, Nowogródek, Pińsk. Ws wszy- 
stkich tych okręgach nietylko że blok 
16 zdobył sobie pokaźaą ilość gio- 
sów, podczas wyborów ostatnich w 

r. 1922, lecz także tryumfy święciły 

tam Wyzwolenie iP,P.S. I tu. 
taj trzeba zrozumieć rzecz 
jsdną. Nie było te polskie Wyzwoli» 

mie i nie była to polska P.P. S. Prz:- 
czytajmy mazwiska, które dały te 
partje, będziemy raleli Szapiela, Szaku- 
na, Sylwestra Wojewódzkiego, Ballina, 

„ Wolickiego. PostłWolicki zajmował się 
pod ochroną nietykalności poselskiej 
rusyfikacją Polesia, był sam zresztą 
bolszewicką jaczejką w P. P, S, pos. 
Wiojewódzki był i jest jedną z naj- 

© znakomitszych figur w tajnej bolsze- 
wiekiej robocie u mas. Głosy oddane 
na Wyzwolenie, na P, P. S, ną Pole- 

- miu (aie w Wilnie oczywiście) taksawo 
k: głosy 16 stki, oznaczają ten kon- 

  
    

  

ngent ludzi, „który Określić można 
Jako element niepewny pod względem 

" Marodowytm, niepewny pod względem 

państwowym. 
Jak duży liczbowoj był ten element? 

Cyfry tu są zastraszające: 
6, W okręgu wyborczym  Święciań- 

skim.wyniósł on aż 80 proc, (Wyzwo- 
lenie i mniejszości); w Lidzkim trochę 

| lepiej, bo 60 proc. (Wyzw. i mniej- 
` azęści); w Nowogródku 76 proc. 
/ (Wyzw. i mniejszości); i na Polesiu 

88 proc. (P. P. S, i mniejszości). 

  

Blok czesko kowieński. 
Czy cyfry te się powtórzą? 

Jeśli chodzi o Wyzweleaie to nie. 
Wyzwulenie na maszem terytorjum 

jest zlikwidowane. Krajowe stron- 

nictwo ludowe to nis jest to samo. 
Wyzwolenie z r. 1922 mieściłsj w 

sobie takich agentów bolszewickich 
Jak pos. Wojewódzki. Należy tu zro- 
zumieć, że nawet pomiędzy tsk mie- 

lubianym na prawicy pes. Haellma- 

nem, a pos. Wojewódzkim jest ta 

duża różnica, że Hellman, to Połak» 
demagog, a Wojewódzki to komuni- 
sta. W ten sposób zastąpienie Wy- 
zwolenia przez Kraj. Stronnictwo Lu- 
dowe, również może niepożądane pod 

względem socjalnym, jednak pod 
względem państwowym nie mieści w 
sabie tak wisikich niebezpieczeństw, 

jak mieściła Wyzwolenie z r. 1922 ego. 
Ale według opiaji znawców na- 

stroi o ile Wyzwolenie zestało zli- 

kwidowane, o tyle nastroje mniejszo- 
ściowe, białoruskie, antypolskie, wy- 
wołane przez kompletnie fałszywą na- 

szą politykę tylko urosły i spotęgo- 
wały się. 

Jako wyraz tych nastrói najbar 

dziej konsekwentay powst:je blok 

„ mniejszości, złożony z žydow-sjoni- 
stów i żydów-demokratów, Białorusi- 
nów ks, Stankiewicza i Białorusinów 
Jeremicza i Roguli. Jest publiczną ta- 
jemnicą, że blok ten czerpie pienią- 

dze z Kowitńskiej republiki, a także 
pieniądze z Czech, za pośrednictwem 
niejakiego prof. Wierszinina. W blo- 

Кв tym panują nietylko nastroje an- 

typaństwowe, lecz wprost polonefo- 
bja. Zwalczanie takiego bloku, finan- 

„Aowanego przez . zegranicę, przez 
źródła, z któremi gommo „acjuszni- 
czych* stosunków z Czechami nasze 
Ministerstwo Spraw Zagr. po dziś 
dzień dać sobie rady nie może — 
jest obowiązkiem nietylko każdego 
Polaka, lecz i każdego obywatela 

Polski, 

Pieniądze . bolszewickie. 

Taktyka bolszewików jest znana. 

Polega ona nietylko na fcrmowaniu 
list wyberczych pod przybranem mia- 

nem, lecz o haslach bolszewickich, 

lecz także na wciskaniu się do innych 

ugrupowań, na delegowaniu swoich 
ludzi do ugrupoweń legalnych, jak 

widzimy tego przykład na osobie 
pos. Wolickiego w P. P, S. Taką 
organizacją nasyceną bolszewickimi 
ludźmi i bolszewickiemi pieniędzmi 

była szczęśliwie zlikwidowana Hro- 

mada. Aresztowania działaczy uzdro- 

wiły atmosferę. Jednak wobec nad- 

chodzących wyborów móżemy się 

obawiać, że Hromada odżyje pod 

+ Ка czy inną firmą, 
Mówi się e projektowanym przez 

wilęńską P. P. S. bloku socialistycz= 

mym z mniejszościami narodowemi. 

Na przykładzie listy V. P. S. na Pa- 

lesiu wiemy do czego doprowadził— 

do rusyfikacji tej części naszego 

kraju. Blok projektowany przez P. P, 

5., gdy tam uajdą różne figury z 

Bundu żydowskiego, Z £s-trów, a za 

nimi?niewątpliwie przekradną Się, ma 

wct wbrew well organizatorów, TÓŻNE 

typy z Kominternu, —blok taki zajmie 

miejsce pośrednie pomiędzy tem Wy- 

zwoleniem z 1922 r., które obdara- 

wało mas p. Wojewódzkim, a 

samą Hromada. Blok taki nietylko 

by mie przechylał nastroi mniejszoś- 

ciowych ku państwu polskiemu, lecz 

raczej przyczyniłby się do wzbu- 

dzenia wśród pelskich robetników- 

socjalistów bardziej antypaństwewych 

i antypatrjotycznych, niż obecne na- 

stręłów, 
Wspólne hasla. 

Poza tymfjednak blokiem  farmo- 

wanym za częsko-kowieńsko-żydow- 

skie pieniądze i poza  wszelkiemi 
kombinacjami opartemi o ; bolszewic- 

kie pieniądze pozostają jeszcze inne 

czynniki, które mogą się 7 przyczynić 

do pomyślnego dla państwa rozwią- 

zania wyborczo - mniejszościowege 

probiematu: Należy tu powiedzieć, 

To trzeba zrozumieć. 
że nie wszystko co należy do mniej- 

szości łest nmastrojone  antypciska. 

Zamykano oczy dotychczas na ten 

fakt, że przedewszystkiem klasy za» 

możniejsze, kuliuralniejsze, a więc 

więcej obawiające się bolszewji są 

przychylnie dla państwa polskiego 

nastrojone. 

Tych nastrejów marnotrawić nie: 
można. Należy z takiemi ugrupowz 
niami odnzl źć wspólny, państwowy 
język. Dotychczasowe poszukiwania 

tej drogi szły zbyt utartym  szablo- 
nem, Chciano licytować bolszewików 
wyrzucaniem haseł jeszcze jaskraw- 

szych. Doprowadziło to do rezulta- 

tów edwrotnych. Popróbujmy iść in- 

ną drogą, zpróbujmy szukać innych 

haseł. Wyliczamy te co się nam wye 

daje pożądane iub możliwe. 
Hasła rel gijne. 

Hasło każolicyzmu, które łączy 

Polaków z Litwiaami i tymi Białoru- 

sinami-katolikami, którzy zerwali: z 

polskością. W stosunku do Litwinów 

nie możemy tu sobie robić zbyt wiel- 

kich madziei. Natemiast hasło kato: 

lickig stanowi najsilnejszy puklerz 

przeciw wpływom bolszewickim i z 

tego miejscowe nasze społeczeńs' wo 

doskonale sobie sorawę zdaje. 

Hasło prawosławja. Nie jest ono 

sprzeczne z basłem poprzedniem. Zby- 

teczne jest wspominać o specjalnym 

stosunku katolicyzmu, zaznaczonym 

przez Papieży od czasów rewelucji 

bolszewickiej, który ujawnił się w 

uczuciach solidarności chrześcijańskie; 

wobec sponiewieranej przez bolsze- 

wizm Cerkwi Wschodniej. Als zcz- 

ciwa obrona Cerkwi prawosławnej, 

prosiowezie- tych. wszystkich błędów, | 
które nasza administracja poczyniła 

w zbyt pośpiesznie pomyślanych re- 

formach, — a które czyniły wrażenie 

czasami, jakby dyktowane były przez 

ludzi |nie rozumiejących co to 

jest wyznanie i sentyment wyzna» 

niowy. Myślę, że cużo jest u 

nas takich „Polaków — konserwa- 

fystów, którzy. wolą zobaczyć na la- 

wach poselskich takiego prawosław- 

nego jak archirej wileński Teodezy, 

niż takich katolików jak komuniści 

Wojewódzki, czy Wolieki. 

Pozatem wszelkie inne organiza- 

cje wyznaniowe jak starcobrzędowcy, 

karalmi, tatarzy są tym dobrym prze: 

wodnikiem dla idei solidarności pań- 

stwowej. Należy tylko webtc nich 

postępować uczciwie 1 nie prowadzić 

tak polityki, aby mnieįszošciom tym 

się zdawało, że chadzi tu o grę wy- 

borczą,—nalgży im @;6 rzeczywiście 

gwarancje że pod lym względ: m 

wypowiedziane obietnice realizow:ug 

będą. 

Hsła palityczne i gospodarcze, 

Hasło polityczne, państwowe, nie- 

kwestjonewape, przedstawia 316 dziś 

w warunkach akustyki przedwybor- 

czej jak „niech żyje Piłsudski". Has- 

ło to budzi zastrzeżenia w Warszawie 

u kół niektórych. Jeśli je jednak szcze» 

rze wznosi chłop w Wołożyńskiem, 

staroobrzędowizc wż Święcianach, lub 

prawosławny duthowny na Polesiu-— 

to chyba niema Polaka, fktóryby nie 

uważał tego za objaw dodatni. 

Nie przeceniam wpływu haseł go- 

spodarczych ta terenach naszych, 

gdzie często wyberca n'e dorósł co 

zrozumienia najprostezych zagadnisń 

gospedarczych, gdzie można w niego 

jeszcze wmawiać, [że po wywłaszcze. 

niu panów, każdy otrzyma tyle ziemi 

ile chce. Zamiast kategorji gospodar- 

czych nasz wybsrca myśli - kategorja- 

mi gospodarczego zadowolenia i nie- 

zadowolenia, 1 tuiaj jednak wystąpi 

ten najważniejszy moment, mornent 

wspólnej, spokojnej rozmowy © gc- 

Spadarczych potrzebach danego okrę- 
gu wyborczego. 

Zadania konserwatystów. 

Największą zaletą i wartością pań: 
stwową naszego ziemieństwa jest to, 

że czuje się ono tutaj nie jako. Iud- 

mość przyszła, czy obca, lecz jako 

rdzenni,  najrdzenniejsi mieszkańcy 

zGaty fetlsiieznej CeDA роребубекеро п-ти 20 groszy. 
Opiała posstowa msiėsevon“ rydzaułiesz. 

ODDEIŁAŁY: 
BABABOWIGZE — zi, Śzosowa 172 
BRAŚLAW — ul. 3-g0 Maja 64 
WURSZTY — ai Goa, Berbeckizgo 0 
DUNIŁOWICZE — mi. Wileńska £ 
GŁĘBOKIE — uł Zamkowa 80 
SRODNO 3; — Pise Batorego 8 
BABIEŃ KGSZYRSKI — Związik Ziemia: 
KIDA — ut, Majora kłackiewieza 43 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz Z jednoszpałtowy na 

ZWIKCGZ. 

Tworzenie rządu łotedskiego. 
RYGA, 21XIli, PAT. Wediug dzenników, blok ssronn ctw drob- 

mych wiaśccel: ziemsk ch, który podjął inicjat,wę w uworenu 
rządu, post:nowił pop erać kand, d.turę byłeco m nistra Romara 
Rubulisa na ewentu-imego szefa przyszłego gab netu. 

Rokowania handlowe z Niemcami, 
BERLIN, 21 XII. PAT: Vossische Zeitung w depeszy z Warszawy 

donosi, że polsko-niemieckie rokowania handloweżebracają się obecnie 

dokcła: dwuch spraw: sprawy ustalenia, jakie kwestje mają być uregulo- 
wane w t. zw. wstępnym traktacie, który ma być najpierw zawa.ty eraz 
sprawa udzielenia Niemcom przez Polskę gwarancyj, że cła polskie nie 

zostaną podwyższone, a w związku z tem ustalenie jaki kontyngent przy- 

wozowy ma być przyznany Polsce za to ustępstwo. Zs strony polskiej, 

jak twierdzi dziennik, kładzie się specjalny nacisk ma sprawę ustępstw 

niemieckich ce do importu mięsa i węgla polskiego па Śąsku, ostatnio 

miano poruszyć także sprawę ustalenia specjalnego kontyngentu mięsa dla 

Śląska niemieckiego. 

Enuncjacje kowieńskie o spławie na Niemnie. 
Z Kowna donoszą: Według ogłoszonych tu dziś enuncjacji oficjalny h 

biura prasowego min. spraw wewnętrznych, rząd stara się w dałszym ciągu 

podkreślać sukces odniesiony w Genewie, Jednoc>eśn e jednak stwierdza, że de- 
cyzja genewska umożliwi zbliżenie wszystkich państw bałtyckich, czemu na 

przeszkodzie stał dotychczas konflikt polsko litewski. Pozatem enuncjacja za- 
znkcza, że Polska zainteresowana jest w dostęsie do morza Bałtyckiego przez 

Kłajpedę. Sprawa ta prawdopodobnie da się pomyślnie załatwić na przyszłych 
rokowaniach polsko I tewskich. 

Po kapitu!acji grupy Zinowjewa. 
MOSKWA, 21 XIl. PAT. Kapitulacja grupy Kamieniewa I Zinowjewa 

wzbudza tu powszechny miesmak. Na konfereacji w dniu 8 go grudnia 

grupa ta żądała od kongresu przyjęcia z powrotem wydalonych epezy- 
cjonistów Oraz prawa pronagowania swych poglądów w ramach staniu 
partyjnego. Po tygodniu, 10 go grudnia, grupa zrzekła się zupełne przy- 
znając, że taktyka jej jako też poglądy były nietylko mylne ale nawet 

godne potępienia. R-boczaja Maskwa pisze ironicznie, że kongres nie 
może zmien ć swych postanowień z taką szybkością z jaką opozycja 
zmienia swe przekonania. 

O potrzebie zbliżenia polsko - węgierskiego 
BUDAPESZT, 21 XII PAT. W bardzo poczytnem czasopiśmie węgiersk'em 

Magyar Orsag pojawił się artykuł wstępny wybitnego publicysty węgierakiego 
Aleksandra Petho o potrzebie zbliżenia polsko - węgierskiego. Nie wystarczy 
mówić na bankietach i pisać w gazetach o tradycyjnej przyjaźni polsko węgier: 

skiej — pisze antor artykułu — ale trzebą dążyć do zrealizowania tego o czem 

przekonani byli nasi przodkowie i czego niejednokrotnie już dokonywano. 
Czyż doświadczenia przeszłości nie przekonywują nas? Czy Polska nie znaj- 
dzie żadnego cieplejszego słowa dia zdeptanych Węgier tryjanońskich? Polska 
jest obecnie w leoszem położeniu niż Węgry, ale może nadejść jeszcze czas, 
kiedy pomoc z Południa okaże się potrzebną Z drugiej strony także polityka za- 
graniczna Wągier powinna pracować nad tem, ażeby stworzyć silną bazę na Pół- 
осу, Trzeba dążyć d rarzenia wielsiego bloku państw od Bałtyku do morza 
waliaczo Bb W miijonowego, jako przeciwwagi dla imperjalizmu „ger 

mańskiego i rosyjskiego. 

Xozmowy z Litwinowem są bezcelowe. 
BERLIN, 21. XII. Pat. Vessische Zeitung donosi х Londynu, że 

"Chamberlain oświadczył na zapytanie jednego z posłów lzby Gmia, że 

nie. widzi żadnej spysobności prowadzenia dalszych rozmów z Litwino: 

wem depóki stosunki nig ulegną zasadniczej zmianie. 

Proces manifestantów antysemickich. 
BUKARESZT, 21. Xil. Pat. Dziś w sączie wojennym rozpoczął się 

proces przeciwko studentom oskarżenym © udział w ostatnich man frsta- 
cjach antysemickich. Oskarżonych jest 9-ciu studentów. Broni ich 17щ 
adwatotów, 

Spłonął zamek hr, Tarnowskiego w Dzikowie 
Bezcenne zbiory i biblioteka zniszczone w ogniu — Podczas 

pożaru zginęło 9 osób. 5 
, KRAKÓW, 21XIi, PAT. Z T.rnobrzega donoszą, że dzisiej o 

godz. 2-ej min. 30 nad ranem z ueustalonych dotąd przyczyn 
wybuch! poż'r w zemku Zdz sława hr. T rnowskiego w Dzkowe. 
Pr.wie cały zamek wraz z bezcennemi zborami i b blioteką spło- 
nął niem:l doszczętnie. Uratowano «cześć lewego Skrydł: z-mku 
W pokoj:ch m es.k.inych pałacu przebyw:ły w czasie pożaru mat- 
ka Zdzisława Tarnowskiego Zofj: i ks R.d'iwilowa. Ovie zdoła- 
no ur.tować W akcji ratunkowej brały udział straże po'arne, 
służba folw:rc na, urzędncy zarządu dóbr i młodzież szkolna. 
Przy tłum en u pożaru zginąjo około 9 osób, między nemi sya 
koniuszego Freyer. Dokładnej liczby ofiar dotychczas nie n:t:lo= 
no. Właściciel zamku by! w czasie pożaru nieobecny. 

{ Akcja ratunkowa, 
KRAKOW, 21-XII Według dodatkowych doniesień o ka. 

tastrofie poźaru w Dzikowie, zawiązek pożaru powstał na stry- 

chu, poczem ogień z błyskawiczną szybkością wtargnął do 
pokojów 2go piętra, a stamtąd na 1 piętro, gdzie w wielkich 

salach pałacu mieściły się obfite zbiory historyczne i gdzie znau 
lazła pomieszczenie bib'joteka dzikowska obejmująca okoto 

20,000 tomów wśród których było wiele cennych «białych kru- 
ków». Na ratunek rzuciła się służba domowa, młodzież Szko!na, 

mieszkańcy Dzikowa i Tarnobrzega. W akcji ratunkowej, 
"według dotychczasowych doniesień, poniosło Śmierć 8 osób, 
wśród nich słynny lekkoatleta biegacz Freyer syn koniuszego 
Tarnowskich Dalej poniosło śmierć dwuchuczniów gimnazja'nych 
1 kiiku robotników, z pośród kobiet zaś straciła życie kilkuna. 
stoletnia seminarzystka! Kił anaście osób doznało cięższych lub 

jżejszych oparzeń. Rannych przewieziono do szpitala w Tarno: 
brzegu. O godz. 1 szej min. 30 po poł. pożar trwał jeszcze. 
Akcję ratunkową sioncentrowano na nieobjętą jeszcze ogniem 
część pałacu mieszczącą apartamenty Zdzisława hr Tarnowsk ego. 
Według ostatnich iniormaćyj, dzięki bohateis im wysił:om bio: 

-rących udział w akcji ratunkowej, zdołano uratować mniej 
więcej połowę zbiorów. 
DZACZEAMSEHEZ ORT ZPECOWETO. RORAROOROWARZEE WODOROWE  PSZRKORREA 

kraju, w którym Moskala wakiowaliś- anie, że Się wywiąże z powziętych 

my jako ittruza. Dlatego też łatwiej zobowiązań. A nietylko „chcemy 
mu może, aniżeli innej kłasie rozpo- wierzyć”, lecz wierzymy nąprawdę w 

cząć wspólną rozmową z elementami w lojalność wobec państwa polskie: 
niepolskiemi, lojalnie wobec państwa go niektórych grup mniejszościowych, 
polskiego usposobionemi. ( Wybory których nic wspólnego nie wiąże z 
są robotą brudną, Lecz nawet w tak Bolszewją. 

brudnej robocie ma znaczenie czło- _ Tutaj leży te wielkie państwowe 
wiek czysży, i dużo waży uczciwe zadanie konserwatystów naszych, 

pojmowanie celów i uczciwe przeko- wobec nadchodzących wyborów. Cat 

    

SIBSWIBŽ - ul Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — uł 3-go Mała B 

WILEJSKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

wronie 2-6] ! 3-е) 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. świątecznych oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 

| 50 pros. drożej. Ogłoszenia cytrowe Paa 9 Zbproc. śrożej. Zaiaostkć Czenie mnmeru dowodowego 20 gr 

Za i przeciw. 
P. Łu:asiew czjedzie do Grecji (7?) 

Według  niesprawdzonych informacji 
sprawa posta polskiego w Rydze p. Łuka- 
siewicza przedstawia się tak, że Ministerstwo 
spraw zagr. miało nie uwzględnić jego skrn= 
pułów i życzyło sobie pozostania przynaj- 
mniej przez pewien czas p. Łukasiewicza w 
Rydze, Jednak p. Łusasiewicz sam uwaža 
iż jego winy, jego niedyskrecje są zbyt du 
że aby mogły mu na dalszą spokciuą pracę 
pozwoiić. Zwłaszcza okoliczność, że pos. Łu- 
kasiewicz nietylko ufał w trwałość ;gabinetu 
Zeci n:a, lecz także widąć uważał, że ten 
właśnie gabinet odpowiada interesom  pol- 
skim — utrudaiło ogromnie dalszą pracę 
Łukasiewiczowi, — który też życzy sobie 
teraz przeniesienia na południe. Możliwe 
jest, że p. Łukasiewicz otrzyma Grecję, gdzie 
na tle antycznych ruin będzie móżł roz- 
myślać nad stoickiemi cuotami starożytnych, 
którzy umieli nietylko mężnie znosić przeci: 
wieństwa losu, lecz także i nad niepowudze- 
niami wymkłemi z własnej nieudolności 
przechodzić z uśmiechem pełnym pogody. 

Zacichły ro.dźwięk:... 
-Rozdźwięki pom ędzy Włochami a Fran- 

cją zacichły... Czy na długo? Nie najeży 
być optymistą pod tym względem. Włochy 
hczą 42 miljony ludności, przyrost ludności 
osiągnął nadzwyczajną cyfię, 500 tys. rocz. 
nie. Cała ta ludność mieści się na teryto- 
ijam 300 tys. kw. kim., z których duża część 
jest niezdrowa i słabo zamieszkała. Obok na 

zestrzeni znacznie więzszej bo 551 tys. 
im zw. mieści się tylko 31 miljonów Fran- 

ROSE Przyrost ludności wynosi tu tylko 
gs. 
Francja ma imperjum kolonjalne obej- 

mujące obszar 1U miijonów kw. kim, Wło- 
chy wysyłały swą emigrację do Ameryki 
południowej. 

Pierwsza wiza litewska na pol- 
skim paszporcie. 

Z Rygi donoszą: Wczoraj litewskie pos 
selstwo w Rydze wystawiło pierwszą wizę 
na paszport polski dla korespondenta <Ku- 
ijera Warszawskiego» p. Stauisława Kodzia. 
lutemskie poselstwo w Rydze telefonicznie 
zapytało centralę czy może udzielić wizy na 
wjazd ao Kowna dziennikarzowi polskiemu. 
Kowno dało odpowiedź pozytywną, 

Artykuły Stalina. 
W prasie amerykańskiej i europejskiej 

ukazały się ostatnio sensacyjne artykuły 
podpisane przez Stalina o porozumieniu z 
cerkwią prawosławrą i zwrocie b. właści- 
cielom rafineryj naftowych. Artykuły ie wy- 
wołały zrozumiałą sensację tembardziej, że 
po raz pierwszy w prasie burżuazyjn:j u: 
mieszczono artykuły podpisane przez jedne- 
e z najwybitniejszych polityków sowieckich. 
Ostatnio szereg artykułów Staiina na na: 
Czelnymm miejscu wydrukowała «Neue Freie 
Presse». W związiu z tem Stalin udzielił 
wywiadu dziennikarzom zagianicznym w 
Moskwie, w którym oświadczył, że artykuły 
te są apokryfami gdyż podobnych artykułów 
nie pisał ani żadnych oświadczeń w spra- 
wąch poruszonych w artykułach nikomu nie 
udzielał, Dalej Stalin oświadczył, że agencje 
amerykańszie które puściły na rynek dzien: 
nika) ski apokryficzne artykuły powodowały 
się nie tylko chęcią sensacji, chodziło im 
aby podważyć efekt rozbrojeniowych propo: 
zycy)] p. Litwinowa w Genewie: Robota ta 
jednak nie uda się, gdyż falsyfitaty zostały 
zdemaskowane a fakt fałszowania pozosta- 
nie faktem. * 

Jub leusz siepaczy. 
Sowiety obchodziły w dniu 20:go gru- 

dwia jubiieusz dziesięciolecia Czrezwyczajki i 
G.P, U. Prasa sowiecką poświęciła temu 
jedynemu w swoim rodzaju jubileuszowi 
morderców, oprawców i katów wiełe miej- 
sca. Są tam wspomnienia <wybitnyche cze- 
kistów, wiersze okolicznościowe, rozkazy o 
odznaczeniu orderem «czerwonego sztanda- 
ru» najbardziej <ząsłużonych» czekistów i tr 
p. O Dzieržyfskim «świetlanej postaci» 
<nieugię ym wartowniku zówdłach proletar- 
jackej» pisze sam Bucharin. Artykuł Bucha- 

rina adi na ton "= jest = 
najw'ększego oprawcy jakiego wyda 

SAI lany równie zasłażony GARE Pe 
ters, szef czrezwyczajki na Ukrainie w latach 
1918—19i9 rosu zamieścił w «Prawdzie» of" 
brzymi artykuł o działalności W. Cz. K. G. 
P. U, Wspomina tam o wykryciu spisków 
organizowanych przez «<burżuązję wszech- 
światową» w celu obalenia usiroju sowiec= 
kiego. Wiele miejsca poświęca nieszczęsne: 
mu Sawinkowowi, którego bolszewicy w pro- 
wokacyjny sposób zwabili do bolszewji ab; 
później po wymuszeniu zeznań dla ah 
przychylnych wyrzucć z 4-go piętra więzie- 
nia na brug. Peteis pisząc swoje krwawe 
wspomnienia pomija miiczeniem technikę 
a G. P. U. — niesłychane prowokacje, 
tóre były i są jedyną niezawodną metodą 

działania. W organizacji prowokacyj kolosal- 
nych rozmiarów. osiągnęli czekiści rekord 
Światowy i nikt na tem polu nie może z 
nimi współzawodniczyć. Jednakże o tym re- 
kordzie ani Peters ani inni nie mówią. Nie 
wiadomo czy wstyd czy obawa zdekonspiro- 
wania swoich sposobów jest powodem mil: 
czenia. 

Ale nie tylko prozą uczczony został ju: 
bileusż morderców, ua. usługi poszła również 
i poezja sowiecka kiórej próbkę tutej "przy: 
toczymy. Oto np. wiersz p. t. <W. Cz. K:» 

<Ofo jeden 
Szybko, złośliwie i brutalnie 
Sciśnąwszy kułak pod połą surdutu 
W ycedził 
Przez posiniałe usta 

Wied. IS о. 
Komsomolec 
Głowa rozbita 3 
Znękany spojrzał na sufit 
I westchnął 
Marząc 

W.s.. 
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PRZYGOTOWANIA PRZEDWYBORCZE. 
Odezwa ster gospodarczych. 

Onegdaj wzmiankowaliśmy e odez- Nie zamieszczamy jej u nas. Główne 
wie sfer gospodarczych, którą pod. jej znaczenie polega na skupieniu, 
piszą członkowie Komitetu Zacho” na zselidaryzowaniu wszystkich sfer 

SŁ OW © 

  

Plerosza Gileńska Spółka Gim I Przetoorów Owocowych 
połeca na święta Bożego Narodzenia oprócz swoich wyborowych win, które z każdym rokiem zyskują coraz to szerszy popyt, 

wawczego, członkawie Rady Naczel- 

mej Organizacji Ziemiańskich, a także 

przemysłowcy z dawnej Kongresówki. 

Odezwa ta ukazała się już, drukują 
ją wczorajsze pisma warszawskie. 

gospodarezych, które zapewno utwe- 
rzą wspólny komitet wyborczy, hasłem 
którego będzie współpraca z rządem 

marsz. Piłsudskiego. 

*. Wino Truskawkowe, | 
miody K. Mieszkowskiego w Warszawie jak również na spotkanie 

Nowego Roku znanej dobroci 

Ch. D Białostocka za rządem. 
Dn. 18 bm. ódbył się zjazd ©- wódzkiej Chrześcjeńskiej Demokracji 

kręgowy delegatów Chrześcijańskiej w Białymstoku i votum nieufności Ustawa ©0 sądach pows.ech- 
Dzmokracji z pow. białostockiego, zarządowi główaemu Chrz. Dam. w 
sokclskiego, wołkowyskiego i wyso- Warszawie, webac niegrzychylnego 
ko-mazowitckiego. jego stanowiska do rządu Marszałka 

Zjazd powziął uchwałę, wypowia- Piłsudskiego, a wreszcie wysłano de- 
dejącą sią za ideologią Marszałka pesze hołdownicze de p. Prezydenta 
Pąsudskiego, oraz za współpracą z R.eczyposaolitej i do p. Marszałka 
obecnym rządem; wyrażono votum Piłsudskiego. 
nieuf aości dotychczasowej radzie weje' 

Chadecja Pomorska tworzy blok centrowy bez Zw, L. N. 

Dnia 18 b. m. odbył się w Gru: 
dziądzu zjazd wojewódzki Chrz, Dzm, 
z Pomorza przy udziale 128 delega- 
tów. 

Po ustaleniu kandydatur pusel- 
skich z ramienia Ch. O, omówiono 
sprawę bloków wyborczych. 

Prezes wojewódzki, p. Nawicki 
zakomunikował, że stesownie do listu 
biskupów, Chrześcijańska Damokracja 
zninicjowała wszczęcie rokowań, ce- 
lem utworzenia wielkiego bloku ka: 
tolickiego i marodowege w całem 
państwie. Rokowania te nie zostały 
uwieńzszone pomyślnym skutkiem. 

Na Pomorzu rozpoczęły się per- 
traktacje zarządów stronnictw: Chrześć 
cijańskiej Demokracji.  Chrześcijań- 

sko-Narodowego Stronnictwa Rolni- 
ków, „Piasta*, N. P. R. prawicy, Zje* 
dnoczenia Stanu Średni go, grupy 
„Piastas Kruszewskiego igrupy „Pia- 
sta“ Bojki, 

Stosewnie do uchwał ostainiego 
zjazdu wojewódzkiego Związek Lu- 
dowo-Naredowy i Polska Partja So- 
cjalistyczna mie wchsdziły w rachubę. 

Zebrani w całej pełni zatwierdzili 
uchwały ostatniego zjazdu grudziądz= 
kiego i toczące się rokowania w spra- 
wie bloku centrowego. й 

Zebrani potępili tež t. zw. opo- 
zycjęą zasadniczą, niezgodną z intere- 
sami państwa i sprzeczaą z duchem 
listu pasterskiege. 

iBiódadiiak) 

PPS. przed wyborami, 
ak wiademo, oddział wileński 

PPS. zabrał się juś gorączkowo do 
akcji przedwyborczej do Szjmu i 
Senatu. 

Chodzą słuchy, że wileńska PPS, 
orgenzuje blok socjalistyczny mniz]- 
sześci, że kaptuje dcń niektórych 
Białorusinów, że liczy na Bund. Sły- 
szel śmy nawet takie wersje, że do 
bloku mają się przyłączyć Drobnerow- 
cy z pp. Godwodem i Zasztowtem 
na ćzele. 

Pan Sląžowski 
nastę puląco: 

— Do dzisiejszego dnia nie za 
warliśmy jeszcze żadntge bloku. Po- 
głoski e bloku socjalistycznych mniej- 
szości 8а nieprawdziwe. jako prze- 
wodniczący musiałbym coś o tem 
wiedzieć... 

— Czy zamierzają paaowie w ka- 
żdym razie utworzyć podobny blok? 

— Na terenie Wilaa będziemy ro- 
bili ściśle to, co będzie mrzyjęte przez 
Centralny Komitet PPS, w Warsza- 
wie. O ils Centrala jakiegoś kroku 

informował nas 

nie poweżmie, to my również zasto- 
sujemy się do tej taktyki. 

— A pogłoski o połączeniu się 
panów z Drobnearowcami i z Hre- 
madą? 

— Są niezgodne z prawdą. Uwa- 
żam blok z miemi za wyłączony. О. 
€zywiście — o ile oni uprą się gło- 
sować za nami, to my nie możemy 
protestūwač... 

— A zgrup żydowskich, jakie 
ewentualnie przystąpiłyby do bloku 
panów? 

— Trudho narazie decydować. Do 
nas mógłby ewentualuie przystąpić 
Bund, 

— Jakie nazwiska zamierzają pa- 
nowie wysunąć? 

— Również narazie nie ustaliliśmy 
mazwisk, do czasu realizacji innych 
planów. 

Na zakończenie naszej rozmowy 
pan Stążowski oświadczył, że PPS' 
mie zamierza wdawać sią w zbędne 
dyskusje. PPS, będzie działać. 

Przypuszczalny dzielnik wyborczy w Wilnie. 

Według obliczeń przypuszczalnych 
dla uzyskania jednego mandatu po- 
selskiego w obwedzie wileńskim pe- 

trzeba będzie od 12—13 tysięcy gło- 
sów. > 

Cały Mińsk w ogniu. 
Niesamowity teror tajemniczej organizacji 

Z Mińska donoszą: Całe miasto jest pod wrażeniem niesas 
mowitego zjawiska. Oto od kilku dni palą się systematycznie w 
całem mieście wszystkie fabryki i składy rządowe Ostatnio spłou 
nęły doszczętnie fabryki; *Torgstroj», tytuniowa fabryka «Rekord*, 
fabryka mydła, tytuniowa fabryka «Mińskiego przemysłu wieja 
skiego, fabryka nici i wiele innych pomniejszych. 

W dniu wczorajszym spłonęły doszczętnie wojskowe składy 
mundurów, mieszczące się przy ul. Sow eckiej 87. 

Rządowe czynniki tłomaczą niesłychane zjawisko złym sta: 
nem bezpieczeństwa pożarowego. W całem mieście krążą jednak 
alarmujące wiadomości, że operuje tu jakaś wielka tajemnicza 
organ'zacja terorystyczna. : 

Zamordowanie konsula sowieckiego w 
Kantonie 

MOSKWA, 21—12, Pat. Z Houg-Kongu donoszą, że konsul sowiec- 
ki w Kantonie żyje lecz jest aresztowany. Wice-konsu lzaś oraz wielu innych 

obywateli sowieckich zostało zabitych. Lokal konsulatu zniszczono. Wła- 
dze chińskie w Szaughaju zażądały zlikwidowani kanteńskiej placówki 
Tassa i wydalenia korespondenta tej agencji. Komuniści w Kantonie są 
masowo rozstrzeliwani. ŚR 

„Zabijcie wszystkich komunistów* 
HĄNKOU, 2! Xil PAT. Trwają w dalszym ciągu areszty | egzekucje ko“ 

muuistów chińskich, Wczoraj wśród okrzyków tłumu <Zab jcie wszystkich ko- 
muniatów» stracono dwuch mężczyzn i dwie kobiety. Komendant m'ejscowego 
garnizonu przybył do generaivego konaula francuskiego z przeproszeniem za 
pożałowania godne zajścia, jakie sią wydarzyły na terenie koncesji francuskiej 
w czasie rewizji u xomunistów. 

„Kamienie Wilna mówią” 

GDAŃSK, 21. XII. PAT. jeden z  majwybitniejszych * dziennikarz” 
duńskich dr. Bógholm zamieszcza w Baltische Presse obszerny artykuł, 
w którym stwierdza zdecydowanie polski charakter Wilna i oświadcza, że 
stare przysłowie rzymssie © kamieniach, które mówią — nie znajduje ni- 
gdzie lepszego zastosowania jak w odniesieniu do Wilna, w którem wszy- 
stkie czynniki kulturalne są pochodzenia polskiego. Pod względem archi- 
tektury Wilno tak samo jest polskie jak Kraków. Wędrówka -po ulicach 
Wilna jest wędrówką po historji polskiej. Wszystkie zabytki artystyczne, 
kościoły, pałace są dziełem rządów wsławionych w dziejach Polski, acz- 
kolwiek wywodzących się z Litwy. : 

Kultura polska wchłonęła tak dalece element litewski, že mežua po- 
wiedzieć, iż dzisiaj w Wilnie niema żadnego Litwina. Wiluo nigdy nie 
było obce polskiemu życiu kuituraliemu i zawsze brało udział w polskich 
walkach o niepodległość. Wilno jest miastem. polskiem zarówno przez 
historyczne trraoycje jak przez wolę narodu. Dr. Bózholm w kcńcu pod- 
kreśla, że także w okolicach Wilna niewiele jest Litwinów, wszędzie na- 
tomiast widać element polski. 

"UE 

nych. 

Ministerstwe sprawiedliwości wnia- 
sło w dniu wczorajszym do prezydjum 
rady minisirów projekt?ustawy o są- 
dach powszechnych. Ustawa ta, za- 
wierająca 300 artykułów, wprowadza 
jednolty ustrój sądownictwa, likwi- 
dując pozostałe po zaborach (rzy do- 
„tąd obowiązujące ustroje. Przedłożo- 
na przez ministerstwo sprawiedtiwości 
będzie przez radę ministrów rozpa- 
trzona na jednim z najbliższych po- 
siedzeń. 

Wybory do sądu honorowego 
generals:iego. 

Odbyte enegdaj wybory do sądu 
honowego generalskiego dały wynik 
następujący: 

Wybrani zostali sędziami honoro- 
wymi generałowie: Rydz-Śmigły, Dre- 
szer, Krzemieński, Sosnkowski, Ro- 
mer, Thomme i Kutrzeba. 
pletu brak jeszcze 5:ciu sędziów ho- 
nyrowych na których odbędą się wys 
bory uzupełajające z powodu roż- 
strzelenia się reszty głosów i niewy- ‹ 
starczajacej liczby oddanych głosów Ф . 
co do następnych 5-ciu sędziów. 

P. Zabierzowski, 

WARSZAWA, 21 XII. (£e/ wł, Słowa) © 
Dowiadujemy się, że szef gabinetu 
Muistrą Spraw Wewuętrznych p Za * 
bierzawski występuje ze służby i ma ‹ 
zamiar poświęcić się pracy politycze 
no-społecznej. 

Międzynarodwa federacja 
dziennikarzy. 

PARYŻ, 21—X1. Pat. Odbyło się 
tu daisiaj posiedzenie komitetu wy” 
konawczego międzynarodowej f:dera- 
cji dziennikarzy z udziałem szefa biu- 
ra infarmacyjnego Ligi Narodów Co- 
merta i członka międzynarodowego 
instytutu _ współpracy umysłowej 
Prezzoliniego. W obradach uczestai- 
czyli przedstawiciele Q ciu marodo- 
wych organizacyj prasow; ch. Polskę 
reprezentował sekretarz związku Syne 
dykatów dziennikarzy polskich. p. 
Roman Pilarz. Uchwalono wziąść u- 
dział w projektowanej wystawie pra- 
sowej w Kolonji. Główaym  przed- 
miotem dyskusji była wzorowa umo- 
wa zbiorowa pracowników  dzienni- 
karskich z wydawcami. 

Echa rewolucji wiedeńskiej. 
WIEDEN, 21 XII. PAT. Dziś za- 

padł wyrok w procesis przeciwko 
detmonstrantom, którzy w czasie roz- 
ruchów w lipcu r. b. splądrowali lo- 
kał policyjny przy  Rosensteingasse. 
Wszystkich oskarżonych, z wyjątkiem 
ednego, sąd przysięgłych uwolaił. 

Francja powiększa swoją flotę. 

PARYŻ, 21,12, Pat. Uchwalona 
dziś przez izbę druga część progra- 
mau morskiego przewiduje budowę 
jsdrego krążownika, sześcu kentr 
torpedowców, pięciu łodzi podwode 
mych pierwszej klasy, jednej łodzi 
podwodneł da zakładania min i 
dwuch kenonierek. Całość kredytów 
ma ten ce, w wysokości 855 miljo- 
nów fraaków, rozł:żona zostaje na 
budźety od 1927 do „1933 r. 

Umowa radjowa polsko-nie- 
miecka; 

BERLIN, 21.12. Biur» Walffa do- 
nosi, że rokowania pomiędzy towa- 
rzystwami  radjetelegraficznemi gol- 
skiemi i niemieckiemi w sprawie 
radjostacji katowickiej nie zostały je- 
szcze zakończone. Obecnie w radį:- 
stecji Gliwickiej na Śląsku niemiec. 
kim czynione są przygotowanaja do 
wzmocnienia — siły tej radjo- 
stacjj  zagłuszanej w  sstatnich 
czasach przez stację ka 
towieką. jednocześnie biuro Woiffa 
donosi, że w sprawie służby nadaw- 
czej w czasie Świąt Bożego Narodze- 
nia doszło do porozumienia między 
temi stacjami. tak, że radjostacja ka- 
towicka w pewnych godzinach umo- 
źliwi ludności Śąska niemieckiego 
słuchanie niemieckich pieśni kolen- 
dowych. 

Kometa niezwykłej jasności. 

Z krakowskiego obserwatorjum | 
astronatmicznege Gonoszą, że kometa | 
Skielierupa rezwinęła się we wspania* | 
łe zjawisko n.ebieskis, O4 45 lat nis 
obserwowano wogóle komety tak jas- 
nej, dostrzegalnej gołem ok'em, 

Poczta lotnicza we Francji. . 
PARYŻ 21 XI. PAT. Le Matin 

dowiaduje się, że administracja poczt, 
telegrafów i telefonów opracowała 
projekt przesyłania drogą powietrzną 
dla esiągnięcia jaknajwiększej szyb- 
kości dochedzenia listów i przesyłek, 
Projekt przewiduje utworzenie jedena- 
stu linij powietrznych z dodatkowemi 
przecznicami dochodzącemi do mias 
pogranicznych, 
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ł Kryształ 
Zytniówka 
Starka 
Sliwowica 
Wišniowa 
Nektar Łańcucki 
Kawowy czarny 
Morelówka 
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i likiery 

$ Fubryki A. hr. Potogkiego. 
1 w Łańcucie 

Żądać wszędzie.    Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
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Zakład Położniczo Ginekolegiczby 
D ktorėw Kamnickiego, Dobrz: fiskiego; 
Brdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D.ra Dembowskiego) przyjnaaje chore 

na operzcje i norody. 

ATI LLLELLLL LI IL 

Ę NOWY TRANSPORT 
*Znakomitych wódek 

Fabryki : 

Alfreda hr. Potockiego 
w Łańcucie * 

Kryształ Łańcucki 
Żytniówka 

Starka 
Nektar Łańcucki. 

poleca na nadchodzące 
święta : 

Ę SKŁAD A. JANUSZEWICZA в 
m Zamkowa 20-a, tel. 8-72. Ę 

Wy kup patentów 
na 1928 r k , 

w biurze «RACHUBA» 
u! W,P-hulank» 1 a, te| f 367. 

  

  

intelig,) 5 _ osób 
Rodz na (iu, 1018 
i 10) w ostatecznej mędzy, hez ka- 
wałka chieba, niemająca nic do sprze- 
dania, uprasza © jasąkolwiek pracę 
chcóby za cenę wyżycia. Dla ojca i 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umyslowa jak ciężka), córka ekspe- 
djentka (przyjmie z matą posługi). 
Chętni na wyjazd ułatwiony. Wilno, 
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13,     
  

  

a MASŁO deserowe kilo 860, SER z m. 
m Raków w. p Zdaiechowskiego kilo 4.40 
s poleca J. ZWIEDRYŃSKI. 
m Wileńska 28, tel. 12—24, N

e
s
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u CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 

Musi: z ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn. prof, Sekulowicza, 

arszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
Sia buchaiterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukoń- 

czeniu ówiadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWI BS ADAC RRS 
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stcim na loki 1 fale <ldeal>, 
+ Eliksir utrwala ondulację, skręca €: 

) włosy w loki i fale, czyni fryzurę ©: 
piękną i puszystą, nie niszczy włosów. 
Cena za flakon zł. 7 wraz z ргте- 
syłką. Zagran czne najnowsze Z 
ręczne do samomasažu twarzy i całe- ©; 
go Ciała. Żądajcie prospektów.. Konto $, 
w P. K. O. Nr 207,428. D.-H. Labor $ę 
Bydgoszcz ul, Gdańska 131, ›     
  

Na gwiazdkę! 
wielki wybór piuszu, aksamitu, jedwa- 
bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
bławatnych, Przy zakupach Świętecz- 
nych udzielamy od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21 

№ © © ® + + + Ф + 
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Octy Warszawskie K. Wilandaś 
już są do nabycia w pierwszorzędnych sklepach kolonjainych. |% 

Przedstawicielstwo na Województwa Wileńskie i Nowogródzkie 8 

Polskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o. o. w Wilnie ul. Zwierzyniecka, 16 tel. 8—56 ® 
H6RO2000995002000209000020902000054000000NNRURURDURNNWNAWY 000000000000200000000ORERNUNUNZNI 

* 

DS S TIT ETPA RSS STI VS RSS TENISAS STN STAI 

na Gwiazdkę książka 
jest nieocenionym podarunkiem — przeiona się keżdy oglądając śliczne "nowości wydawnicze 

dla csób dorosłych, młodzieży i dzieci w księgarni 

Kazimierza Rufskiego 

  

Książki uczą i bawia 
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Informują i kształcą, służą przyjac elską radą i ojcowską przestrog 

a znajdziecie je w olbrzymim wyborze dla każdego wieku 

w Księgarni Józefi Zawadzkiego 
Wielka 7, tel. 6—60 

  

Dom Handlowy W. i E SZUMAŃSCY 
mi. Mickiewicza Nr. 1, tel, 12-78. 

Poleca w wielkim wyborze 
W DZIALE MĘSKIM: palta, pijamy, ciepłe kamizelki, swetry, 

pėlwery, krawaty, bieliznę i £ p. 
W DZIALE DAMSKIM: modele palit, sukien wizytowych i balo- 

wych, swetry, szlafroczki, pończochy, to- 
ю rebki, wykwintuą bieliznę. 

Pracownia krawiecka zaopatrzona w wielki wybór materjałów angielskich 
i krajowych na ubrania i palila męskie. 

Wszelkie zamówienia wykonuje podług ostatnici 3 wymsgań mody. 

  

  

-
 Ahsowent Instytuiu Ped.z-31bi Specjanej, |. 

rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka eciemniałegs. 
ul Chscimsvra 31 m. 1. Ofe 3si—5ei. i 
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0d Administracji. 
uregulowanie zaległych prenumerat za rok 1927 

oraz wnoszenie przedpłaty za m-c STYCZEŃ. 

Konto Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 
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    ul. Mickiewicza 4. 
Poleca: 

' na nadchodzące Święta 
* najwytworniejsze 

czekoladki „szala 
jadaine marcepans > chrinke 

ozdobne figurki czekoladowe 

pierniki miedowe i duży asorty- 
ment karmelków 

Wielki wybór PIĘKNYCH 
BOMBONJEREK. 

Dusc zabawek 
daj mi ksiażkę 

MAJLEPSTYM  UPOMINKIEA 
NA GWIAZDKĘ JEST 

KSIAZKA 

Dziś 
Cudo Film 

«Czarny Pirat» 

Niezrównanej jakości HE RBATĘ 
tirmy „KIACHTA“ 

Sklep otwarty do godz, 10 wiecz. 

Douglasem 
: Fairbanksem 0WA RSIĄŹR | 
8 Cały flm w natu. pod tytułem j 

Р ralaych kolgrachi у 1“іегпіапі° "ппуп gi 

atrz str. 4 2) ы ż 
w kinie „HELIOS* K.IŁŁAKOWICZÓWNY ! 
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BOŻE NARODZENIE WE FRANCJI. 
Przedświąteczny sezon paryski jest 

w pelni. W śródmieściu, gdzie sku- 
pia się luksusowy handel stolicy 
Francji, ruch ogromny. Niema po 
równania z ruchem zeszłorocznym, 
kiedy w wielkich magazynićh pana 
wały w grudniu dosłownie pustki 
Zwyżka franka i miępewność futra 
sprawiła, że cudzoziemcy nie mieli już 
wielkiego interesu w kupowanu, a 

+ Francuzi oszczędzali. Ale po „ekspe- 
rymencis Poincare*“ han/el dostūso- 
wał swe ceny do nowych warunków, 
a kupujących ogarnął całkowicie na- 

f| strój zaufania. Zresztą Francja znów 
zr najtańszym krajem w Europie, al- 

' bowiem ceny w ciągu ostatniego ro- 
ku znaeznie spadły. Wskaźnik cen 
hurtowych wynosił w poź dzierniku r. 
z. 804, a we wrześniu r. b. równał 
się tylko 613; dla cen detalicznych 
odnośne cyfry wynoszą 624 i 552 

Jesu porównać keszta utrzymania” wa 
rancji i w innych krajach (obliczone 

w złocie) to się okaże, iż w Anglji 

Paryź, 17 grudnia, 
kipi wesole życie. Środek taj dzielni- 
cv — to plac Pigalle. = Wszystkie 
uliezki schodzące stąd ku wielkim 
bulwarom prłne są różnokclorowych 
reklam dancingów. Wejcźmy da jed- 
negs znich Muzyczka gra Helleluiak, 
czyli najmodaiejszego fox trott'a; pa- 
ntewie i panie, upstrzeni w dziwaćz- 
ne nakrycia głowy z kolorowej bibuł- 
ki, tańczą zapamiętale; szampan się 
perli w kielichach, a w zadymioneį 
atmosferze sali furkoczą sergentyny... 

Po godzinie, jesteśmy na wielkich 
buiwarach, Oświetlenie al giorno 
Ruch automobilowy duży, szerokie 
chodniki pełne rozbawisnych grup. 
Różnobarwne rzklamy oślepiają mas 
swem riąciowem światłsm, zachwala- 
jąc mydła, zegarki lub czekoladę, 
Zamach benzyny. zmieszany z moc- 

st 

femi perfumami mań, jest tej nocy 
įak'š milszy... Przed każdą większą 
restauracją ttum gapiów ogląda wv* 
chodzące  gruski revelilon ujących, 
oraz tych którzy im kolację uprzy- 
jemniali Nac wigilijna jest bowiem 
mocą świetnych zarobków dla różnych 
estradowych artystów. 

Padróż pe rozbawionym Paryżu 
kończy się nad ranem na Montpar- 
nasie, gdzie fuż od kilku lat wyemi- 
growała międzynarodowa paryska 
cygan”rja artystyczna i literacka, 
Montmartre zostawiono  „nowobo: 
gackim*, Setki malarzy i dziennikarzy 
tu wieczór i noc wigilijną spędziło, 
tu za kilkanaście franków ostrygami i 
szampanem („musującym”) się urz. 
czyło, marząc potem mag fjiżanką 
kawy © swej przyszłej sławie i for. 
tunie... 

Kazimierz Smogorzewski. 

  

Zwolnienie księży litwinów z więzienia, 
W dn'u dzis'ejszym na skutek poręczenia J E Arcybiskupa 

© 
ъ wo 

Następnie wydział statystyczny po- 
siadać będzie własną bibłjotekę. Pre- 
liminarz budłetowy tego wydziału na 
rak 1928 - 29 —nkreślony: jest na su- 
mę 52713 zł 45 gr. 

— (x) Dar Magistratu dla marynarzy 
statku <Wilno». Magistrat m. Wilna wysłał 
w dniu wczorzjszym do Dowództwa statku 
<Wiino» w Gdyni w imieniu miasta serdecz- 
ne życzenia świąteczne, oraz kwotę 200 zł. 
jako dar Świąteczny dla marynarzy tego 
statku. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Odroczenie terminu rejestracji 

cudzoziemców na terenie pow. Wil. Pogrzeb odbędzie się dnia 23 grud. 
Trockiego. Dowiadujemy się, iż rejestcacja 
cudz' ziemców na terenie pow. Wil.- Trockie- 
go, która się miała odbyć w bieżącym mie. 
siącu, została ze wzgędów technicznych 
odłożona do m ca lutego r. 1928 

— Zjazd Kółek Rolniczych powiatu  UUKUEUWZZNWNNWNNM| 
Wileńsko Trockiego. W dniu 20 grudnią 
w lokalu Związku K. R. przy ul. W: Pohu“ 
lanka 7 odbył się zjazd Kółek rolniczych 
pow. Wileńsko- Trockiego. 

PRACA i OPEKA SPOŁECZNA. 

— Z Kasv Chorych m. Wilna. 
Zarząd Kasy Chorych niniejszem po- 
daje do wiadomości, iż w wigiję 
święta Bożego Narodzenia tudzież 

Filtry Józet 

Podzię 

ś p MATKI MOJEJ 
Wyrazy gorącej podzięki 

Dziekanowi J Kretowiczowi, kol 
skiego 

Niniejszem składam serdeczn: podziękowanie tym wszystkim 
którzy wzięli udział w bolesnej dla mnie chwili pogrzebu 

Jahst - Dębicki 
właściciel maj. Iwaszkowce na Podolu zmarł dnia 19 grudnia 1927 r 

przeżywszy ląt 61. : 

nia w Zabrzeziu o czem zawiadamiają 

   
córka, synowa, synowie i wnuczka. 

kowanie 

TEKLI ŹUKOWSKIEJ. 
składam w szczególności Ks W 
egom oraz Dyrekcji Teatru Pol- 

Feliks Żukowski 
art, Teatru Polskiego w Wilnie 

Jabirzykowsk ego zuolniony został ż więzenia ks Jskovanis i uy- 
2n-c:0ny na pobos:cza do Kluszczan pow  Swięciańskiego. Ks. 
Bujwis z K'uszcz-n cbejmie p rafję w Gi ruiatach powiatu Wileń. 
sko Trock ego. Należy sę spodzewać że w nedlug em czasie zo- 

Nowego Roku praca biurowa admi- 
mistracji i przyjęcia cherych w Poli. 
klinice i Przychodniach będą trwać 

wzrosły one w porównanu z koszta- 
mi przedwojenuemi о 64 proe, w 
Niemczech — o 45 proc., a we Егап- 

P. St. Pogorzelski Kuratorem Wil. Okr, Szkolnego 
Jak się dowiadujemy, kwestja ob- stwo załatwiona definitywaie w sen- 

apteka bs Sadzenia stanowiaka Kurator. Wil ń sie miaiowania na (te stanowisko p. 

l 

twa tygodnie przedtem nieco «go- 

cji — tylko o 7 proc; 
Cóż więc dziwnego, 

sklepach paryskich jest 
Szczególnie w t. zw. „wielkich maga- 
zymach”, którę urządziły w tym roku 
bardzo pomysłowe reklamy. Taki np. 
„Louvre“ (ma on ze slawnym  pała- 
cem królewskim tyle wspólnego, że 
znajduje Się ©bok) całą swoją sze- 
ściopiętrową fasadę pokrył świetlną 
imitacją fajerwerków puszczanych z 
mad Sskwany,witczorem w dzień święta 
maredowego. 

* 

Zbliżające się święta Bożege Na- 
rodzenia i we Francji tęsknie są ©- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład wnrowadzęno t. Zw. 
czekiwaGe przez wszystkich domow- 
mików, za wyjątkiem może ojców ro- 
dzin. Bo ucz'a w gilijna jest kosztow- 
ma, а „Рёте Nożl* musi coś przy” 
mleść i pani demu, i dzieciom, Te 

> ostatnie, przed ułożeniew się do snu 
- w. wieczór wigil jny, ustawiają swe 

buciki przy kominku, albowiem w noc 
Bsżego Naredzenia, kiedy „Pźre No. 
l” (niby $w. Miksłoj) z werkiem puł. 
mym zabawek podrótuje po gwitź: 
dzistem niebie, miema starowinka cza- 
su wchodzić do domów, a zabawki 

że ruch w Stanie również zwolniony z więz'enia ks. Michajło, gdyż już Arcy- 
ogromny. pasterz ziożył odnośne poręczen e do władz. 
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CZWARTEK 

29 cu 
Honorata M 

jutro 
Wiktorji P. 

Wsch, si. e gi 7 m, 42 

Zach. sł. o g. 15 m. 27 

Meteorologii U. S. B. 
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B wa g i; Pochmurno. Drobnyfšnieg. 

Południowy 

Minimura za dosę — 110C 
Tendencja bęrometryczna: bez zmian. 

dla grzecznych dzieci spuszcza do 
mieszkań przez komin... © naszych KOŚCIELNA. 
stronach, jak wiadomo, „gwiazdkę* — Noworoczna adoracja 
składa niewidzialna ręka u stóp cho- Najśw. Sakr. Przedstawiciele orga- 
inki w czasię uczty wigilijnej. Co kraj, nizacyj, które pragną wziąć udział w 
to ebyczaj. adoracji Przenałśw. Sakram. w Bazy- 

l uczta wigilijna ma we Francji lice w dniu Nowego R>ku, zechcą 
całkiem inny charakter. U nas, podo- przybyć do ks. kan. Cihońskiepa 
bnie zresztą jak w Niemczech lub w (Mostowa 12, m. 2) w piątek dn. 23 
Anglji, śwęio Bożego Narodzenia grudnia © godz. 5 po poł, celem 
jest w całem tego słowa znaczeniu Wspólnego omówienia porządku i go- 
świętem redziannem. Są te dni wese- działu godzin adoracji. 
ła dla dziatwy, która w oczekiwaniu , — (c) Wyniki konferencji XX, 
Ka postne sm»kołyki — owoce mat. Dziekanów u j. E ks. Arcybisku- 
czynej sztuki kulinarnej — nie rezu- pa Metropolit" Na ostatniej adbv- 
mie mawet dlaczego rodzice, łamiąc tej konferencji XX. Dziekanów и ]. Е. 
się opłatkiem, w zadumę wpadają, ks. Arcyb.Metrop. postanowione: 
dlaczego czasem z ich oczu stoezy a) Ściśle stosować się do przepi- 
się łza... A potem choinka, podarki Sów Prawa kości'inege, głównie zaś 
gwiazdkowe i śpiewanie koleng, Kan 131 358, 445, 6, 7, 8, 9. 450, 

Zupełnie inaczej spędza święta 889 i 1528 
Bożego Narodzenia Francja. jedynie b) by wszyscy księża dekanalni 
w redzinach tradycyjnych i katolickich nateli teata- 
urządza się jeszcze ucztę wigilijną z menty; 
nieun knionym iadykiem  madziewa- c) będą zdawali szczegółowe spra» 
mym kasztanami, Kolacja jest suta, wozdanie z życia kleru dekanalnego; 
wcale nie postna, bardze ceremonjal- d) dziekani mają władzę rezgrze- 
ma: Dzielenie się opłatkiem jest nie- SZania; 
zmane. Jeśli w domu jest dużo mio» 8) duchowieństwu, jako obywa- 
dzieży — tańczy się po kolacji. Da. telom zezwolono brać udział w wy- 
wodem dużej posiępewości jest wy- borach do ciał ustawodawczych, jako 
prawa ma rozbawicne miasto, zaś mauczyciele i utróże życia chrze” 

Albowiem tradycyjuy  róueillon Ścilańskiego winni pouczać i dbać, 
(wigilja) spędza się poza demem, Tej by wierni uczęstuiczyli w wyborach i 
mecy wszystkie restaur.cje paryskie głosowali tylko na ta listy, na któ- 
robią świetne interesy, wszystkie też rych wyłącznie figurują katelicy рга- 
zamieniają się na dancingi  Kawiar- ktykujący; 
mie otwarte są całą mac a T-w0 Au- f) dzekani w swoich dekanatech 
tabusów urachamia na róveillon spe Są wizytatorami maukł rel'gii w szko- 
cjalne linje kuraujące do rana, Na łach powszechnych i winni zwizyte- 
wielkich bulwarach, w moc wigilijną, wać wszystkie w dekanacie Szkoły 
ruch 6 3-eį rano jest iaki sam jak 6 w Czasie najbliższym; przez to 
74] wieczorem. dopomogą  Ordysarjuszowi poznać 

stan wychowania religijnego w szke- 
: łach powszechnych, jak również i sa- 

«rćveillom> spędza się mych wychowawców dziatwy katoli- 
ckiej pod względem religijnym; 

@) proboszczowie, którzyby chcieli, 
1 aby ich kościoły zastaly pokansekro- 

tówki», aby zamówić dwa fotele w wane w czasie przyszłej wizytacji 
jednym z teatrów, oraz stolik w któ» pasterskiej, która się odbędzie w 
KEJŚ z lepszych resteuracji. Najlepiej kwietniu 1928 r. powiadomią O tem 
jest wybrać SiĘ na „revaillgn* w ma- ardpuarjat w najkrótszem czasie, by 
łem towarzystwie, bo choć znajome to możua bylo uwzględnić w rozkła” 
ści tej nocy zawiera się z łatweścią, dzie wizytacji parafij dotąd nizwizyto- 

prawnie aporządzone 

Po parysku 
tak: 

Trzeba przedewszystkism mieć na 

RBONIKA 
— Remont w Bszylice wileń- 

skiej. W Bazylice Metropolitalnej ma 
się ku końcowi przeróbka instalacji 
elektrycznej, która polegała ma tem, 
iż został przeprowadzony całkewity 
remont, wprowadzono światło do 
wszystkich kapli;; a nadewszystko 

zmienny prąd, 
Reboty pochłonęły zgórą 25000 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. 

W dniu wczerajszym p. Wojewoda 
Raczkiewicz przyjął gen. Popowicza 
oraz kilka osób prywatnych. 

— Termin wykupenia świa: 
dectw przemysłowych i kart re” 

jestracyjnych. Z dniem 31 grudnia 

b. r. upływa termin do nabywania 
świadectw przemysłowych i kart re- 
jestracyjnych na rak podatkowy 1928, 

Termin ten bezwarunkowo nie 
zostanie odroczony, a pe upływie 

powyższego terminu przystąpią nie 

zwłocznie władze podatkowe do &с!- 

słej kontroli przedsiębiorstw handlo- 
wych i przemysłowych oraz zająć 
przemysłowych, 

Winni zuseła”go miewykupienia, 
lub posiadania nieodpowiednich świa» 

dectw przemysłowych, będą nięzwło« 
cznie pociągnięci do edpowiedzialno= 
ści karnej na zasadzie arl. 98 ustawy 

do godz. 12 w południe; ać 

dzie czynna do godz. 3 ppoł. W skiego Okr. Szkolnego, obyszeca: 
pierwszy dzień Bożego Narodzenia i ga Gd 1 stycznia 1928 r. przez dr. 
Nowego Roku dyżury lekarzy do Rymiewicze, została przez Minister- 
obłożnie chorych nie odbądą się. 

— (x) Wzrost bezrobocia w 
Wiln'e. Według cyfrowego zestawie- WZ ostatnich dniach na odcinku 

pe w UE rż AE Olkieuiki w streng Ejszyszek patrol 
racy zarejestrowano do dnia WCZO- giros: raniczej napadnięty został 

rajszego ogółem 4343 bezrobotnych. a = z Piwa Dzięki 
Z liczby tej przypada na poszcze« natychmiastowej akcji ze strony żsł- 

gólae zawody: metaloweów — 231, njerzy zabite cztery wilki, reszta zaś 

Stefina Pogorzelskiego, dotychczasp= 
wego Nacz: Wydziału w Kuratorjum. 

Napad wilków na patrol K. 0. Pu, 
spłoszona rozbiegła się po sąsiednich 
lasach. Wypadki te zdarzają się czę- 
sto tak, że energiczna akcja tępienia 
wilków jest bardzo pożądana zwła- 
szcza w okrósie obzcnym. 

hutniczych robotuików—2, budowla- 
nych—469, wykwalifikowanych 997, SNR NPI GN DA KAT INS S OKA PIC PZ KABE TEZ IA EOS 

RÓŻNE, 
— Podarunki gwiazdkowe dla 

żolnierzy KOP. Na ostatnim zjeździe 
Zjednoczonych Zsiemiąnek dzięki ini- 
cjatywie p. staresty wileńskiego po- 
wołano specjalny komitet celem zor- 
ganizowania akcji zbiórki produktów 
i dstacji pieniężaych na gwiazdkowe 
ugeminki dla żołnierzy KOP. strze« 
gących granicę maszą na terenie pów. 
Wileńsko-Trockiego. Dowiadujemy slę 
obecnie. źe ma ręce Dowśdcy 6 bry- 
gady KOP. płk. Górskiego nadesłane 

Ie zostały trzysta paczek przeznaczenych 
dla żełn.erzy. Paczki te sozdzielonę 
zostały pomiędzy bataljsny, a te ra- 

niewykwalifikowanych— 1311, robat- - 
ników rolnych—116 i bezrobotnych 
umysłowo pracujących 1217, 

Z powyższej z zasłków korzysta 
ogółem 708 bezrobotnych, a mia: 
nowicie—482 umysłowe pracujących 
i 226 fizycznie pracujących. 

W czasie od 12 do 17 b. m, U- 
rząd ten skierował do pracy 37 bez 
rabotnych i zapośredniczył mrace—32. 

— (x) Praca dla bezrobotnych. 
Urząd Pośrednictwa Pracy Obecnie 
może zairudnić większą ilość šlusa- 
rzy, tękarzy, Graz większą ilość 
botników leśnych, na wyjazd, 

W Wilaie zaś poszukiwaną jest 
większą ilość żeńskiej służby о. 

WEJ. 
— (x) Rekrutacja robotników do Fran* 

cji odb;ydsie się w styczniu r. p. Pa 
stwowy Urząd Pośredaictwa Pracy komuni. 
koje, iż rekrutacja robotników do Francji, 
która się miałą odbyć w grudniu r. b. od: 
łożoną zastała na stycznia r: 1928. 

KOLEJOWA. 

— Wagon sypialny III klasy 
do Warszewy. Stosownie do życze- 
nia sfer handlowych i przemysłowych 
w Wilaię, począwszy od dnia 20-g0 
bm. badzie kursował pomiędzy War- 
szawą a Wilnem. przy pociągu aso: 

o państwowym podatku przemysła- bowym Nr 711/712 wagon sypialny 

wytn. Ш kl. 
Pocąg ten odchodzi z Warszawy 

u» a a? m R (Dworzec Wileński) o godz. 2035 i 

pe: y gdzie pobiEra- przychadzi do Wilna o godz, 745 
ny 10 proc. nadzwyczajny dodatek Z Wilna odjazd o godz. 19 00— 

niezależnie od tego, czy świadectwa przyjazd do Warszawy (Dworzec Wi- 
przemysłowe będą nabyte w r. 1927-ym, leński) o godz. 550. © 
czy też w roku 1928, Wobec tego, iż pociąg przycho- 

— Izba przemysłowo-handlo. dzi 19, Warszawy zbyt wcześnie, Mi- 
wy winić Na E uni pa > nisteretwo Komunikacji zgodziło się 

by pasażerowie mogli pozostać w 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypa- 
spolitej z dola 15 ligca 1927 r. o iz. wagonie, W pd WY, 
bach przemysłowo-handlowych (Dz. zo: : POCZTOWA 

U Nr 67 poz, 591), Minister Prze: — (x) Poruczenie kierownictwa Dyr: 
mysłu i Handlu wydał rozporządze- P. i T. w Wilnie p.inż. Babickiemu. W 
nie w konawcze ogłoszone w Dzien- my6t zarządzenia odnośnych władz central- 

L. Msrskiej i Rzecznej, P.MS Z u 
naniem wielkiem również podkreślamy 

zeszlą je ma strażnice. Ponadto panie 
Ziemianki madesłały podobne paczki 
dla dziatwy umieszczonej w ochronce 
Czamy Bór, Panie Ziemianki okazu- 
jąc obrońcom granicy tyle serca Spra« 
wiły tymm oderwanym od rodzin ż0ł- 
nierzykom niemałą radość, to też 
miła wspomnienie na zawsze zostania 
w sercaćh obdarowanych. 

— Odd łał W leński Warszaw- 
skiego Stowarz s'enia „Op'eka 
Polska nad Rodakami na Obczy- 
žnie“ — zestał uruchomieny. Zapi- 
sy na członków i inf.rmacji udziela 
zarząd, każdego piątku pomiędzy 
5—6 godz. Wileńska 33. 

— Słupki reklamowe. Zawsze 
rzutki Dział Reklamy Ś wietlnej Związ- 
ku Artvstów S tuki Kinematogr f cz 
nej w Wilnie (ul Girbarska 5—19) 
w ubiegłym tegodniu obdarzył mia- 
sto jednym (z kilkunastu zamierzo- 
nych) szklanym sługkiem  reklamo- 
wym па rogu ul. Ad. Mickiewicza i 
pl: Katedralnego. Pod względem gate 
tycznym słupek jest bez zarzutu, a 
podkreślić trzeba artystyczne i precy- 
zylae wykonanie rysunków reklamo- 
wych ofsz bezinteresowne fekłatmo- gowe Ki 
wanie takich organizacji jak L.O P.P, 

ze 

niku Ustaw Nr 111 poz, 945, duty- nych kierownictwo Dyrekcji Poczt i Telegra. gamodzielaość Z.A.S.K. w Wilnie, któ 
czące ustanowienia okręgów izb, I-ba ów w Wiinie, do czasn RÓWNA nowe- 

przemysłowo - handlowa w Wilnie Śa,.Piwikowi idea „oto cżo Buria 
obejmować będzie wejewództwa: Wi- p. inż. Feliksowi Babickiemu: 
leńskie nowogródzkie, połeskis i bia- 
łostockie. 

BRIBJSKA. 
— (x) Stworzen'e wydziału sta- 

tystycznego i przemysłowego w 
Magistracie m. Wilna. W myśl 
rozporządzenia Prezydenta R”eczypo* 
spolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o 
prawie przemysłowem, Magisirat m. 
Wilna ma posiedzeniu w dniu wczo- 

Parekrotnie już pisališmy e tem, żE ! 
zsereg listów, wysyłanych. w naszym 
urzędzi pocztowym — nie dochodzi 
do rąk adresata. W ostatnim tygod- * 
miu znowu zaszedł wypadek, że list i 
wrzucony do skrzynki pocztowej 
lokalu paczty, odesłany do Warsza* 
wy — w ciągu okrągłego tygodnia 

. : mie został wręczony adresatowi. Za- 
rajszyns uchwalił stworzenie wydziału chodzi pytanie, który urząd pocztowy 
przemysłowego, oraz Oddawna prO-"ponosi w tym wypadku Odpowie- 
jeklowanego, wydziału statystycznego. dzialność; urząd warszawski 

Wydzi.ły te podporządkowane zo- jeński. 
stały v-prezydentowi m. Wilna p. 

inż. Czyżowi, który opracował pomie- czy pocztyljoni sumiennie pełnią swo- 
nione projekty. || ; je zajęcia — 

Głównem zadaniem wydziału ta- tglerowanie podobnych, karygoduyc 

— (c) Na poczcie glną listy. dopasowany 

Należałoby baczią uwagę zwrócić, z 
i społeczny z tego Ćwierówiecza, liczba 8a- bunda, 

w przeciwnym razie mych abiturjentów wynosi dotąd 348 osób. 
h Rady: Opiekuńcza i Pedagogiczna Sztoty po” Teatrze 

ra uchroniła się od imitacii podobnych cyjna £ 
słupków w Warszawie; słupek św 
wyglądem i rezmiarem zupełnie jest Pert 

ym 

de szerokości chodnika 
jezdni, jak również da ruchu ulicz- 

mego miasta. Przypuszczamy, że Ma- młodzieży i dzieci Maryli G. 
gisirat poczynania Działu Rzklamy 
Swietlnej wybitnie poprze zważywszy 

to Jeszcze, iż wspomniane słupki 
w po wygaśnięciu umowy przejdą ta ranek dis dzieci i młodz 

własność miasta. 
mają jeszcze jedną sposubneść arty- 
stycznej reklamy. 

Miejscowe firmy 

— Dwudsiestopięciolecie Ošmiokla- 
sowej Szkoły Handlowej Zgromadzenia wej i Gabi 

E- Kupców w Lublinie. Ošmioklas-wa Szko- 
Czy Wi= ła Męska Zgromad:enia Ku.ców im. Vette- tów» — Laufsa. 

rów w Lublinie w dniu 7 listopada r.b. skofi- 
zyła dwudziestop'ęciolecie swojego istnie- 

Ma oną bogaty dorobex wychowawczy 

to nigdy nis wiadomo fak się  trafl. 
dzień wigilji wdziewa się frak, 

żona wkłada nową wieczorową SU: 
knię (aby się pochwalć przed przy 
daciółkami) i — jazda £arim do 1е2- 
tru, Ceny tego wieczoru są podwėj- 
ne, ale bilety już są! 

Po teatrze — restauracja, Na gło” 
'WĘ wygada po sto franków, ale i to 
już jest ma szczęścia, zapłacene. 
Pozostają do zapłacenia spożyie trun- 
ki. Trzebaby być ostaśniu gamoniem, 
aby mą taki wieczór mie wybrać do- 
brej restauracji Nie jest to rzecz 
bardze łatwa, wobec masy zakładów 
wyglądających zzewiiętiz luksusowo, 
co im mie przeszkadza dawać wew- 
nątrz bylejakie jedzenie. Tu trzeba 
stanowczo poradzić się starego Pary- 
żanina, jeśli się nie jest bywaletm, 

Po kolacji, po szampąnie, kawie, 
koniaku i paru tańcach, motna Qczy* 
Wiście iść spać do domu. Ale, po: 
nieważ dopiero dochodzi 3-cia, lepisj 
jest odbyć małą tournóe, Tej посу 
depiawdy warto obejrzeć 
zżewnątrz Montmartre, gdzie © 
Clichy aż do skweru An 

wanych, 
— Akcja charytatywna JE Ar- 

cybiskupa na rzecz ubogiej lud. 
mości. Ostatnio sa środowem zebra- 
niu j E. ks. Arcybiskup poruszył 
sprawę pomocy ubogiej bezrobote 
nej ludności m. Wilna, gdy w zwią- 
zku z tem w Sposób zasiraszający 
pojawiła się liczba żebraków zara- 
dzić tej biedzie może li tylko zorga- 
nizowana akcja całego społeczeńe 
stwa przy poparciu rządu i mia- 
sta. J. E. ks. Metropolita poleci! Du- 
chowitństwu m. Wilas = "wszozęcia 
akcji wśród szerszych warstw Spsłs- 
czeństwa w eeln zorgamizewania go- 
mocy ubogiej ludności. (©) 

— Sanatorjum i schronisko 
dła Duchowieństwa Na odbytym 
ostatnio zjeździe xx. Dziekani posta- 
mowili nabyć Sanatorjium dla xx w 
Druskienikach i uiwerzyć achro- 
niska przy niektórych parefjach dla 
xx €lmerytów, którz: by Swe sędziwe 
Jata spędz:li w spokoju. Prócz tego 

tystycznego będzie prowadzenie sta: 
tystyki dotmso.raficznej, jak: ruch mae 
turalny ludności (małżeństwa. urodze- 
na, zgony), 2) wędrówki, 3) rejestr 
ludności obacneį, 4) statystyka Sani- 
tarna (choroby zakaźse, lekarze, fel- 
czerzy, Szpitale i tp), 5) sistystyka 
opieki społecznej (pomoc dorywcza 
w maturze i w pieniądzach, przytulki 
dła starców, kalek i ochreny), 6) sta. & 
tystyka ogólno-kulturalna, 7) szkolna, 
8) moralaa, 9) pracy, 10) syndykalaa, 
11) statystyka pożarów i statystyka 
gospodarcza, jak: cen, konsumpcji, 
nieruchomości, ruchu budowlanega, 
zmiaa własbości, trajątków i dacho= 
dów, przemysłowa, transportu, kredy: 
tawa, oszczędności, spółdzielcza, spó- 
łek akcyjnych, sowstania i uzadłości 
grzedsiębiorstw, fmamsów i przedsię. 
biorstw miejskich, 
£% Pozatem wydział tea wydawać bę- 
dzie stały miesięcznik pi. „Wiadomo- 
ści statystyczne”, w którym podawać 
będzie artykuły o sprawach miejskich, 

choćby postanowili powołać de życia kasę sprawozdania z Rady miejskiej i Ma- 
d placu emerytalną, której składka wynosić gistratu, oraz komunikaty Magistratu 

vars drga i będzie 5 zł. od księży pratujących.(c) i ogłaszania. 
4 

zaglaięć korespondencji wywołać ma: 
że słuszne i uzasadnione  eburzenie. 

stanowiły ten moment życia uczelni zszna- 
czyć obchodem, który ze względów prat- 
Manjo SA de dni 7 i 8 stycznia 1928 

A. roku. obchodem tym zamierzono połą- 
depo у czyć zjazd wszystkich wychoweńców szkoly, 

— Zarząd Akademicki Kola z jórych bardzo wielu” zajmuje różne pla” 
Wilnłan w Warszawie wzyws wszy- = pracy, a zjazd ma Ga cza e 
stkich członków do przybycia ma ze- jemnego poznania się i zbliżenia różnyci 

EMR @ ° 4 ;ą roczników powołanie do życia stałej organi: 
branie w _ piątek dnia 23 lece zacji czyli tzw. Koła Wychowańców Szkoły. 
o godz. 12ej w psl. do gmachu Wyłoniony z inicjatywy Rady Opiekuń- 

im. im. J. Leiewela (ul: Mickiewicza czej i Pedagogicznej Komitet, w którego 
skłąd weszli przedstawiciele obu tych ciał a 
nadto przedstawiciele kupiectwa lubeiskiego 
(pod egidą którego istnieje szkoła), Koła 
zyjaci arcerstwa przy drażynie szkol- przyjaciół hi t przy drażynie szkol 

nej, „Ee I aack i RECZ 
ciele byłych wychowańców tejże, przebywa- 
jący w Aaa Aj prace Pk 

i ае odęzytem wawcze do obchodu jubileuszowego i 2ja- 
jaci I Nauk mjesięcz : 5 A s, zdu, a na wstępie zwraca się niniejszem do p. Profesora Alfonsa Parczewskiego, Šaliai eco ra koty, 2 orka 
Prezesa Towarzystwa: „Siraty polity- 0 nadesłanie adresu. oraz o zadeklarowanie 
cznę i narodowe Polski na Zachodzie ewego przyjazdu i uczestnictwa w obchodzie 
w wiekach średnich i castęgnych* i kolesctakih zjezdzie 7 i 8 stycznia > 

i i igi we czwarieć rzyczem Komitet zaznacza, że sekretarja 
popada BIS „Sziglaj, Kd czwartek 22 R mieści się w 8 klasowej Szzole Handlo: 
grud ia © godz. 730 wiecz. w głów- wej Męskiej w Lublinie przy ui. Bernardyń: 
mym gmachu Uaiwerzytcckim w au skiej 14. r 
dytorjium 2-m (wejścis od ul. S-to W «łastach: Krakowie, Lwowie, Wilnie, 
Jeńskiej), ;mie zaś w Seminarjum hi- Poznaniu i Gdańsku Zarządy Kót Lubiinia- 

storyczaem, jak głosiło poprzednie 
zawiadomianie, 

58). Na porządku dziennym — вртама 
organizacji Koła Przyjaciół Akademika. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Towarzystwa Przy- 

nych swych członków na odezwę niniejszą. 

przedruk powyższego. 

ków proszone są 0. zwrócenie uwagi odnoś: 

Organy zaś prasy proszone są 0 łaskawy 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z wiadomością podaną przez 

<Głos Prawdy» w Nr 343 p. t. <Piękna atna- 
zonka w tajemniczym zamku barona Hahnas 
mylnie identyfikującą dwóch baronów Hah- 
nów, Joachima i Edmunda, uprzejmie upra- 
szamy o podanie w poczytnem piśmie Paf- 
skiem następującego sprostowania: 

Majątek Zawierz położony w powiecie 
Brasławskim, Woj. Wileńskiem, należy do 
barona Joachima Hahna, członka Kr. Zw. 
Ziemiau, znanego i wysoce cenionego zie- 
mianina pow. Brasławskiego. Mają'ek ten 
został mabyty przez jego dziada lat temu 
przeszło 50. Obecnie aresztowany baron Ed- 
mund Hahn nigdy w Zawierzu, anj sam, 
ani w niczyim towarzystwie nie przebywał. 
Tego ostatniego w żadnym razie nie należy 
identyfikować x baronem Joachimem Hah- 
nem. 

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego po- 
ważania 

Hipolit Gieczewjcz 
Prezes Rady Wojewódzkiej 
Związku Ziemian Ziemi Wil 

TEATR ! MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. Betleem 

Ostrobramskie. W niedzielę 25-g0 b. m, o 
godz. 20-ej Zespół Reduty wystawia po raz 
pierwszy Sztukę znanego w Wilnie autora 
p. Tadeusza Łopałewskiego p. t. «Betlejem 
OE 

— Widowiska świąteczne. Niedziela 
25go b. m: o godz. 20-ej <Betiejem Ostro. 

© Rolada. © oniedziałek 26 go b: m. o godz. 12 ej <Noc św. Mikołaja» bajka oai dia 
dzieci na ceje kulturaino-ošwatowe Narodo- 
wej Organizacji Kobiet po cenach zniż onych, 

Q godz. 16-eį <Zemsta» komedja Al. 
Fredry po cenach zniżonych. 

O godz. 20 ej «Betlejem Ostrobramskie». 
eatr Polski (szla <Lutaia>). <Kre- 
oło>, które wywołało olbrz;mie za- 

Interesowanie wśród bywalców teatralnych 
i zyskało ogólny posłask zarówno pracy, jak 
1 publiczności, dziś grane będzie po raz 
ostatni przed świętami. 

«Dom warjatów» — świętna trady- 
arsa Laufsa, na której publiczność 

zawsze bawi się świetnie, wchodzi na re. 
uar Teatru Polskiego w piątek. 
— Rspertuar świąteczay Teatru Pol- skiego przedstawia się następująco: W uledzi.lę o g. 12 m. 30 pp. poranek dia 

remo. 
4 m, 30 pp. <Fara Słomy» — Ka- O g. 

ay 
&. 8е) — «Dom Warjatów»—. 

W poniedziałet: o g dai "30 e 
iežy Maryli Gremo. 

O £- 3ej Dp. — praedstawienie dla mło- 
dzieży — <Ułani Ks. Józefa» — Mazura: 

O g. 6-6j wiecz. — «Hiszpańska Macha» 
Arnolda i Bacha; przedstawienie zakończy 
bałet modernistyczny Roweny Łaszkiewiczo- 

tona. 
O g. 8 m. 30 wiecz. — «Dom Warja- 

О в: 0е 
Maryli Gremo. 

We wtorek — <Kredowe Kolos — Klą 

wiecz. — Pożegnalny wysięp 

Poranki dla dzieci ! miodzieży w 
Polskim, W pierweze i drugie šwię- 

to Bożego Narodzenia odbędą się w Teatrze 
Polskim dwą poransi iaaecząe dla dzieci i 
młodzieży o programie Ś:iśle dostosowanym 
do charakteru w dowisk dia młodzieży. Wy- 
konawczynią programu będzie znakomita tąne 
cerku Wiaryia Gremo, którą pozyskano na 
Oktes widowisk świątecznych. W programie 
zabawki, lalki, tańce ludowe i t. d. Ceny 
miejsc od 50 gr. Początek o g. 12 m. 3U pp. 

— Ostatni koncert Leona Oborina. 
Znakomity pianista Leon Ooorn, w prze- 
jeździe powrotnym z Wiednia do! Moskwy, 
wystąpi raz jedea w Wilnie 10 go stycznia: 
Szczegóły podane będą niebawem, 

RADJO—WILNO, 
Fala 435 m. 

Czwartek 22 grudnia 1927 r. 
17,20 —17,45: «Wśród książeg» —(transmi- 

sja z Warszawy) pogadanki prof, H. Mościc» 
kiego. 

‚ 17,45 —19.00: Koncert popołudniowy Ork. 
Wi. Polskiego Radja pod суг. prof Al. 
Kontorowicza, solista prof Wiiold Jodgo 
(cytra). 

1. Uaertura z opery <Czarne domino>— 
J. Auber—wyk. orkiestra. ` 

Il. Słowo wstępne o cyirze wygłosi 
prof. W. Jodko. Baliada i barkarolia. Walc— 
F. Bauer—wyk. prot. Jodko. 

il. Andanie z V Symfonji—L. Beetho- 
„ ven—wyśk. orkiestra. 

IV. Fantazja węgierska—F. Bauer. <Wio- 
sną» —Ch. Gourod—wyk. prof. W, Jodko.



SŁOWO 

  

  

V. Balet z opery «Fausto—Ch. Gounod."49£ Kino IG BE TT 
'zów. Al ы Najnowsza atrakcja filmowa 44 wielki dramat życiowy w 9 akt. w/g słynne r. rowa S „aki wSzejkie 

kie derwiszów—J. Bendix — wykona or 5 Tas Polonja 8 Rade sezonu „CY ga nerja powieści noce i opiery BacciRlego, ) 8 niecadrais k HEJ BERA mokingi, obstalunki w zakres 
dy - ае 22. @ W rolach głównych: Liljona Gish, John Ollbert, Renee Adoree i Karol Dane. : Е krawiectwa wchodzące—wielki wybór 19,10—19.35: «Okopowe a pasze treści: е 6 ul. Mickiewicza 9. materjałów, gotowe ubrania i palta 

we w żywieniu krów dojnych», odczyt z Początek seansów: o godz. 4, 6, 815, 10.20, 8 Poleca najlepszą w Wilnie za gotówkę ina raty, po cenach działu <Fiodowla» — wygłosi prof, U. S. B. 
  

  

  

= i а Ów konkurencyjnych poleca Jan M-rezalkowics, S Od dnia 21:go do dnia 23 go grudnia . В: r т т śmietankę pasteryzowaną, rów 3 2 
19.35—20,00: Przerwa. ' Miejski Kinematograf będę wyiwdoknanć my: „Marszałek Piłsudski w Genewie niež i misko pasteryzowane L. Kulikowski 
20,10: Transmisja z Poznania— Wieczór przyjazd i pobyć Marszałka na posledzienia Rady Ligi Narodów, w 1 akcie. «AŽ DO SKUTKU» w butelkach. Wyborowe sery: Wilno, u! Ad, Micviewicza 33 a. 

holenderski. Kulturalno-Oświatowy | popiątana salonowa historja w 8-miu aktach. W rolach gł. amerykański Mex Linder, Raymond $.wakatski oryglaainy, Tyltychi į ь 

Na zakoficzenie: Gazetka radjowa, Sala Miejska Gittth i Betty C'mpson. Nad program: <Q królu, który miał ochotę na słomie robić interesy 1 Roktot B У» y 
(ut. Ostrobramska 5) złote» komedja w 3.ch aktach. Początek Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p, W. Szczepańskiego uusty, Rokforn, zielone strki. W wielkim wyborze 

WYPADKI I KRADZIEZE P czątek seansów o godz: 4. Ostatni seans o godz. 10. Ceny bileiów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Smietanka kremowe. Najówieże ramy gotowe ina obstalunek 
W. poczekaini koncert radjo. Program Świąteczny: <Bestja morska». 24 prudnia kino nieczynne, sze masło wyborowe prasow ne, 

. CENY UMIARKOWANE. 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja „to Jafiska 1. Ы   = (x) Ujęcie groźnego ban- 
  

  

  

  

  

  

  
dyty. Ostatnio żołnierze KOP'u га- 8 Dziś! Wielki niebywały program! į ś6 czyli JAK ZOSTAĆ Filie: Ostrobramska 5, m. 15 i : AA Pokidzy: Poke" в EB Nowy Kinoteatr Pierwszy raz w Wilnie  s;VV księżycową noc" Gwiazdą FILMOWĄ, R S ks až 23 pace 
Giinciszkami oddawa kiwane- BR W t Wielka fascynujący erotyczny dramat w 16 aktach. W rolach głównych urocza uwodzicielka Betty Comp- : na Antokolu wynajmę. 1 E K ń R 1 E. 7 

z ампа poszukiwane A anda 30 son, brawurowy duelleta Jack Holt. # adis“ « Adiihit:, ———— go przez władze policyjne bandytę ® : z :     

Stanisława Bujnowskiege, 
<Słowa» sub. W. T. 

  

  
    

  
A Za„MARKI POCZTOWE OO A 

ARR sa ВО kobęskaruie, 8 UROCZYSTA PREMJERA. Cudo-Film! Gugzkóć © | ox wezelnich ilościach eowieckie, Ii“ | TAT 7 0, ZELBOWIGZ 44 
Es mala BB kino- ios“ AGA. Cały flm w naturalnych kolorach, $ | tewskie, łotewskie, ostońskie, gdań. WINA thor.  wenerycz | ej Jak wiadomo Bujnowski jest pc- KZ tear „Helios Uw yt falny 9) 65 | sitie i polskie (z wyjątkiem najoospo- || wódkii koniaki | | syfilis, narządów ( 
pigias pa kis W: BZ ui. Wifefńska 38. Największa atrakcja wszechświatowa, As roli głównej nojwiększy bohater wszystkich ф Ё‘ЁЁ)ЁЧЁ‹»ЁЁШЁ: zh EU po cenach. najniż. is ais 

ie w dniu „m. @ u w N.- ю i i i RE Ro bz a ps ec ad 9-1, od 5-8 s 
Wilejce, oraz posidziiy pat o szpie- pów DOUCEA A RWIESZNKO"" mmm PUPILE Roy? @ | europejskich, Dowiedzieć się: Mckie- || J. BiG | ® koo = 

Dia mlodziežy dozwolony. S:ansy od godz, 4utel. wieza 42 m. 1l w niedziele i Święta Mickiewicza 33. Kobieta. Laksie       gostwo na rztcz jednego z państw Ф między 11 a 1-4, oraz telefonicz: ie 794     
  

  

  

  

ościennych. Drzęliowiezowa | : . - i w p 0 Meble plecione! no takei O RE pod silną eskortą Co kupić na Gwiazdkę ŻONIE? T. i B. Balinsey Młode 129 1 akdnio wyko | KOBIECE. WENE | | 
przekazano odnośnym władzom są: | szynka do mielenia maku, migdałów, kawy, mięsa, Wilno, Mickiewicza 15. solidne małżeństwo puje znasa pracow | DÓW OG GA dow) m, 

— Zatrzymanie większego przemy- 
tu spirytusu denaturowanego, W dnin 19 
b. m w rejonie Sejn straż pogranicana przy- 
trzymała oddawna znanych przemytni:ów, 
niejakiego Wołejszo, Gir:ztejna Chaima 1 
Nawrockiego z większym transportem spiry- 
tusu densiurowanego, który - pomienieni 

poszzkuje mieszkania koszykarska Franciszza 
lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

dawniej Kijowska 

samowar, wyżymaczkę, moździeż, imbryk, garnek, że- 

lazko, primus, formy do ryb, legumin, budyngu, 
umywalnie, nakrycia sttłove i t. p. 

MĘŻOWI? 
Aparat do golenia „Gillette“ brzytew, maszynka do 

strzyżenia, scyzoryk, Z łyżwy. 

od 122i od ś-© 
m „Miekiewiz, 

   

Koronki, hafty, pończochy, chustki, 
wstążki, rękawiczki i wszelka drobna 

galanterj». 

WSZYSTKO JEST! 
Nowość! Ciasto Strudiowe, 

2—3 pokoje z knchnią 
z wvgodamł. Czynsz 
według umowy Zgoło: 
szenia do adminis'r, 

m «Słowa» pod T. D. 

  

    

    
  Nr 52 

| Gry dziecinne + 

i towarzyskie 

  

MEBLE | Dr Wolodźko 
najtaniej ordynator szpitala Sa- 

           
   

  

! 

r 
D 
i 

  

oskarzonych, 

  

  

z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

  

iskie B-cia Gołębiowscy. 
kresowiek zdolny, 

energiczny, uczciwy, 
kawaler lat 30 Kom- 

    

  

z Kresów poszukėje do 1 i od 5—7 p.p. 
zajęcia się domem, W. Pohułanka 2, róg 
opieki nad panienkami. Zawalnej. W.Z.P. 1. 

° @ 
° m 

chcieli przewieźć furimanką nielegalnie na Gdzie kupić 4 * : У s ча НЕОр oko 26 

Lliwę. : R ы + Slodycze! Cukierki, Pierniezki, * ; : A 
Fo, skonfiskowaniu towaru, . przemytni. Tylko w firmie St. KRAKOWSKI Ozdoby choinkowe, : Marmeladki, Orzechy. a „Masło nabyć niz is, Pay 

e” A O О: Towar pierwszego gatunku Świeczki.: : Winal Lecznicze, Stołowe, Wi- 2 Ozniany. hr. Tys-kie. | D: Handl i od g. 5 do 6. 

ю i CENY NA ŚWIĘTA ZNIŻONE! > Е сибаки "свтопоне I Owocowe. Ź ea Eto Tao once | aa | mi B 
tęavi in) im; › : ! ste i „łunkowe Z J. ZWIEDRYŃ:%KI "į 3 3 

m ana | Wino. Woda 49 Veryje od Sa. kora, ? ZABAWKI : Koniski, Rory; Likiery, 2 Wieńska 28 tel. 1278 H. Sikorski S: ką Dr POPILSKI 
z SĄDÓW Saneczki, R ki, D, ki : Zagradiczne i Krajowe. 2 ul Zawalna 30 :| choroby skórne 

* į | ó l hl O OWE ZR! © Dostawa do domu bszpłatna. 2 EŚ I OSOBA i weneryczne. 

; Wysoki dygnitarz na lawie deg el SOLrNOSIĄS Wielki wybór.; : Do dody т В NIK Przyjmuje od godz. 10 
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T-wo Radjotechniczne 

  

  

  

  

    

  se Oli na ławie a A w "E Šai dostarcza firma ul Trocka 3. T: f. 707. = melisa dach Dobra @ Konwersacja 
zie Okręgowym zasiadł, ni mni e. darstw leśnych, francuska. isdo- _ Doktór Medycyn 

— mi więcej, jak naczelnik zarządu „T R Gdańska sa tł. T ; 'Еі‹;:'??"с‘і’? :.е"ё*:'убст SEE ŁUKIEWIC 
O OOOO Ee | „Tadeusz Kowalski i Trylski“ || Ё NA GWIAZDKĘ!!! Įeniaze i Pao Mosryksia, 7 0 choroby weneryczne, 

gniów . 1 Michiewicza 32. 3 i Ostainio na poważnem — i 
Przed rekiem prawie głośny był 3 : : 3 : Najpraktyczniejsze prezenta: odzich So, ul. Mickiewicza, 9 

w Wilnie wypadek, który w konse- | HURT i DETAL: CENY _ NAJNIŻSZE. Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372. 4 Зк ZE adis A ` K O ; wejście z E Šaia: 

kwencji swej przyśpieszył ujawnienie = Filja Mickiewicza 1, tel. 371. Pończochy, sady. ania so, wiaa, wódki ‚ | 

WO Za EE i Rękawiczki, media wabi | Na naa - łowski 
kirgo. Wypadek miał przebieg na- WUJA: 0 pri e U 0 w OZ Bielizna: «sób Łaskawe oferty: | F- GIESAJTIS Dr K. Soko owsk 
stępujący. Oskarżony, po kn Damska i Sa cić 51, | Mickiewicza 37. chor skóra" 2 

birbenice w towarzystwie przygodnej dąc w Wijnie nalety wstąpić do = U K N l E Męska, m. I <Leśnikowi», : : yczne, 

O S ech ne a į P Szkolnej. kołdry watowe i pluszowe, wszel | sEESEEEEM P sau k 4 grozy, * 
cy złotych. Powiadomiony o tem Wileńskiej Pomocy Sz › : я ka galanterja, plėtūa, materiały dzielnego pro- od g. 9 — 12 r. 
Urząd Śledczy odnalazł tieuczciwą ul. WILEŃSKA 38: balowe i wizytowe ostatnie Širakas" Kilo 2 złote wadzenia  gospodar- i od @. 5 — 7 wiecz, 

6lbiesiadniczkę Kub ckicgo, a jak : i i ; modeli paryskich i wiedeńskich orzcchów - laskowych Sys rolnego, samotny Ponadto we wtorki, 
SSR > ® °&0, i poinformować się dokładnie o wszystkiem, co się radja polec a: , ych jap z małą rodziną. Czwartki i piątki 

Ea PCN pie. | dotycy. Obsłoga fachowa, bezpłatna porada inżynierska, ceny E. DUTKIEWICZ w wielkim wyborze |; zyosywsk  Olety = w zrencjami od g.3 m, 30-4 m. 30 
zy odebranyc jej, suma wybio» ładzie, Tel, 941, Wilno, J przesyłeć: pocztą Wil- w_ Poradni, 

ała 4600 zł Pieniądze. ay sią L PaDSMRTO, TTL а. , LO Akkieikieta po cenach najniżs'ych Vilenaka:28, Fer_IŻD4 Ro, sirzynka pocztowa — Garbarska й 
matomiast zginął sam Kubicki. Zanie- * : . „Nr 160, 

gokejone tem władze D,rekcji Poczt : ь я 
i Telegratow zarządzily rewizję dzialu Jedyna wytwornia iš poleca Jūzei Kłotlecki 0 | N Ń Technik M. 6. Holfson 
prowauzonego przez Kubickiego. wianków metal owye Zamkowa 17, tel. 928. Nos ORIG męchańik dyplom wenieryczne, MOCEG= 
Ujawnił się brak okeło szesnastu ty- ® „FENIKS aw we, wódki, koniak | SZEOlY Technicznej płciowe i skórue. ul, | 

konani rtystyczne tańsze i i | poszukuje posady, Wileńska 7, tei. 1067 

Las Mesk, ji а ы[::& р:' п'к: so. 3 40 proc od importowanych. 4 Kto zbiera MARKi POCZTO » Ę DLA skicie 08 ustawe zgłoszenia Se | 
na prowadzenie tr ecanicznych. ® ю© " ® > i . * B z pod „Technik“, któr Medycyny 

W międzyczasie Kubieki zjawił sią i Maść pizetio odmrożeniom Przy zakładzie Joan" Da enim apa k i cenach najniżezych — A. CYMBLER й 

zeznał, że zgubił cziery tysiące zł. CZY ]. Bólko, ul. Królewska wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy j. KALITA salendarze choroby skórne, 
jednak o wypadku nie meldował bo- + śwież eb oma оана aaa as ai ii =) =. sb po Mickiewicza 4. wą Bako EE 

186 się konsekwencji, zwłaszcza, że wieże i za я * : i „1l w niedzieje i święta SR FoR . p а: 

miai nadzieję pokryč airatę Z wlastej odmroženia 3 Ke pelusza. damskie i męste 5 REZ я Antyki! sa is a ) 
E biega odmroženiom 3 | najaowszych fasonów 2 UNNBABANUNNNONE auguus, в Pocztówki | Teke оБ 

Władze PORE. pe daly zapobiega х m _ specjalna pracownia kapeluszy wg «ka ERA świąteczne i nowo« W. Z. P 43, 
temu wiary i postawiły Kubickiege w ° 3 * ileńską 3,tel, 11—18 į roczne w artystvoz. 2 
stan oskarżenia. 23 5 L ŁAM i SYN = dzioby NI Cholnkę B) meble stytowe, brony, „ae reproćancj i 

. s » = й у 3 je » ° ei i ni. 

Pomimo nieprzyznania sią do Wi: Caas najwyiszv dawač oploszenia świąteczne | 2 Wieika 52 2 H w wielkim wyborze po cenach p porcelany, obrazy, bi: k Rutak ego. Piotrowicz- 
ny, Sąd Oliggowy, pod przewodni- Og łoszenia tylko umiejętnie ułcżone i w odpowiednichwy- | 2 Ši Ža tejniższych poleca 3 žuterje, srebro, złoto į Wilefiska 38, T.041 Jurczenkowa 
ctwem p. A. Jodziewicze, skazał ©- | gąwnictwach umieszczone moga przynieść ogłsszającym ko- | > obok kościoła ° Эт ” a i brylanty A a 

skaržonrgo na dwa lata więzienia, | rzyści Z ogłoszeniami należy zwrącać się bezwarunzowo do | 2-5, Kazimierza zy”: JANKOWSKA. й ZRMEETE 0 ao „os 
zamieniaiącego dom poprawy, zalicza | ludzi fachowych w tym zawodzie, ||| MORE ® za W l:ńska 26, m || Piece żelazne Z wojskową, e Choroby skórne i we. 
fąc Jednak rek aresztu prewencyjnego. Biuro Reklamowe S Grabowskiego Garbarska 1, tel. 82 | *9*7959999300098000040605005RWU0G НВ 08 ПН 1 9 3 В0 5 0 BUGREMMKG || szamotowe 8 przez P. K, U. neryczne kobiece. Poll k dainkinias Al Patenkina - PNE TYT PTE TTE PTT EWY PYT I lova Święciany, na imę Hi. Przyjmuje od 4—6 pp Ofia Polec swój аана ь ŁYŻWY RA pala NE Zarzecze 2 = 2 1 

Ą я ‚ zn! . W.Z.P. 2 ry. 3 W aiunki birdzo dogodne, Wykonanie solidne. Nįlepszy, bo kulturalny, modny, tani podarunek S H. Kuleżz, roczn OR MZ | 

— Zamiast powi & Świątecznych sklep towarów że- bio |e- 

O APIC na olnzdkę „.. Radjo-aparat 3 [7-7 | ZTS Las || . — A SE ь э zdu 11У 

"GFŁDA WARSZAWSKA W. CHARYTONOWICZ i S-KA К jes D Wlino, i. Žaimkowall 1927 (. kartę łowiec, | Akuserka 
DĄ APTECZNY DOM HANDLOWY me ką 004932 z dn. IAV W, Smiałowska й 66 

21 grudnia 1927 firmy „ELEKTRIT inte. TY ać aka 1021" wyd, "przez DE ale х Oddział Deta iczny, MY A w Wiłnie, Wileńska 24, tel. 10-38, Znany stroiciej Starostwa  Święciań pzycnaie о ay 
Teikė? B Boć Wilno, Wielka 58, Tel. 392, Aparaty detektorowe i lamvowe (do 8 lamp) o niezwykle dale- Fortepjanó skie na imię Stanisła- "SAGE 

Belgja 12470 aw 12004 ś | f poleca specjalnej uwadze Sz. KI jen- kim zasięgu i czystej, przyjemnej audycji, wyróżnione na wysta- A P ai W wa Kułskowskiego, w Z. P. Nr 63 
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Dom śmierci 
— |Jan Claudel! — mruknął przy- 

gnębiony Anno, — Właśnie w tej 
chwili, gdy miał wyjaśnić tę tajemni- 
cę, gdy pokładałem w nim meje na- 
dzitj-1 Ale to moja wina, nie powi- 
nienem był czekać tak długo, jakże 
mogłem tego nie przewidzieć! 

— Któż mógł go zabić? — krzyk» 
nął Jim. : 

Anno wzdrygnął się. 
— Ten sam człowiek, który rez- 

mawiał z nsmi przez okno, — odrzekł, 
— Ależ to niemożliwe! 
— Dlaczego? — zamytał Ańno.— 

Właśnie to ou byłl Pięć po dziesiątej 

jeden z moich pomocników przyszedł 
zadyszany neco od szybkiego mar- 
szu, do restauracji, w której byliśmy, 
i dał mi znak, źe Jan Claudel powró- 

cił już do domu. Był węc w domu 

od dziesięciu minut. Mau ycy T<ve- 
net zatrzymał mas irochę. — Tu An- 
mo zacisnął usta i rzekł spękojniej- 

szym głosem. 
— Powinniśmy być bardzo Osirož- 

mi w stosunkach z tym skromnym i 
ebiecującym młodzitńcem, który nas 

zatrzymał, Gdyśmy byli już na ulicy, 
zęgary wybiły pół do jedenastej.» 

— Tak, — potwierdził Jim. 

  

—już było po wszystkiem, gdyśmy 
podtszil do domu, pogrążonego w 
ciszy i ciemnościach, Lecz stało się 
to wszystko przed chwilą, skoro trup 

fest jeszcze cieply. Ktoś musiał ocze: 

kiwać na niego od strony ogredu, 

gdyż od ulicy Stał na warcie mój po- 
mocnik, Musiał to być przyjaciel lub 
dobry znajomy Clsudela, skoro bie- 
dak wpuścił go natychmiast i zamknął 
za nim drzwi. 

Jim przerwał mu: 
— Może oczekiwał nań w ciemnym 

pskoju, z nożem w ręku? 
Anno obejrzał się dookoła: ume- 

blowanie pokoju było skromne i nie- 
bogate. Z większych mebli było tyl- 
ko biurko i komoda. 

— Nie sądzę, — odrzekł Anno— 
Chociaż mie jest te wykluczone. Ale 
jeśi tak jest, te dlaczego czekał tak 
dlugo? Nie zdążył nic zrewidować, 
otwerzyć szufladł 

Spróbował otworzyć szufladę ko- 
mody. 

— Zamknięta! — rzekł=Nie, wąt- 
pię, by mógł tu czekać. Musiał go 
wpuścić jan Claudel, jako przyjaciela, 
lub klijenta, sądzę, że mieł eń  nie- 
małą klijentelę, która wolała odwie- 
dzać go potajemnie nocą. 

Anno westchnął głęboko. 
— Niech pan wyobrazi sebie tego 

człowieka, stojącego nad świeżym tru- 

pem, w chwili, gdy zadźwięczał dzwa* 

     

  

  

Jim ostrożnie oglądał pokój, sta. 
mek przy drzwiach, niby głas Boga, rając Się nie robić najmniejszych 
mówiący: „ Widziałem*. Morderca gasi „zmian wśród rozrzuconych niępcrząd: 
światłe i z zapartym tchem czeka. 
Dzwonek sdzywa się znowu/ Morder= 
ca musi działaćl Wchodzi więc do 
pokeju, którego okna wychedzą ma 
ulicę, otwiera łedno z nich i widzi 
ią dole mnie — przedstawiciela po- 
licji! 

Anno pokiwał głową, jakby podzi- 
wiając, mimowoli, zimną krew tego 
człowieka. 

— Morderca ma żelazne merwy, 
nie traci więc głowy: zamyka okieni- 
tę, zapala Światło, byśmy myśleli że 
Jan Claudel;wstaje. Wraca do pokoju, 
w którym leży trup zamordowanego 
i niechcąc (racić czasu, wyskakuje 
przez ekne. Wszystko to było dzie- 
łem jednej sskundy. Jeszcze chwila, 
a morderca znalazł się w bezpieczne 
miejscu, po dokonanym czynie, który 
uniemożliwia mam  dowiedzenie się 
prawdy od Jana Claudel. 

Anno podszedł do szafy i przy 
pomocy swych zapasowych kluczy, 
otworzył ją. Na półkach stały szklan: 
k', retorty, rozmaite przyrządy labo- 
ratoryjne i kilkanaście butelek, Jedna 
z mich, największa, była de połowy 
napełciona bezbarwnym płynem, 

— Spirytus, — mruknął Anno, 
pokazując ją. 

mie mebli. Uważnie obejrzeli butelki 
stojące w szafie, lecz żadna z nich 
nie zawierała owego płynu cytrynowej 
barwy, który opisany był w traktacie 
profesora. 

Anno zamknął ma klucz szafę i 
zbliżył się do biurko, na którem leża- 
ły różne papiery. Detektyw rozpoczął 
szczegółową rewizję biurka. 

— W jaki sposób dowiedziano 
się o zamiarach Anno ce do [ana 
Claudel? — myślał Jim. — Oto do- 
wód oczywisty, iż w domu  Grenelle 
zostało dokonane morderstwo owej 
nocy 27 go kwietnia. 

ROZDZIAŁ XVIII 

Biala tabletka. 
Za chwilę miało. przy yć jeszcze 

jedno potwierdzenie podejrzeń Anno: 
detektyw krzyknął, zerwał się i zapa” 
lł*lempkę stojącą na biurku. Poczem 
zbliżył de lany małą szkatulkę, któ- 
rą wyjął z szuflady, Ostrożnie wyjął 
zeń przedmiot jakiś i złsżył go na 
papierze. 

I nagle w pokoju śmierci, w pe- 
bliżu trupa, rozległ się dziki śmiech 
detektywa. 

— Niech no pan spójrz; |—zawo- 
łał do Jima. 

kidas kia Jak ala oka bak 

Jim ujrzał małą strzaltę, nie po- 
trzebował o nic pytać, bow.em poznał 
odrazu iż była to główka strzały tru- 
jącej, której rysunek widział dziś 
rano. 

— Więc znal zł ją panl — rzekł 
drżącym głosem. 

Tak, * 
l Anno zaczął mówić poważnie: 
— Daleko, daleko, w dzikim kra: 

ju, siedzi murzyn na progu swej 
chaty ł trującą maścią smaruje strza- 
ły. Lecz jeśli wróg jest daleko, a 
biały przyjaciel kupiec blisko, sprze- 
daje mu tę oryginalną breń, wzamian 
za błyszczące paciorki. Z rąk kupca 
srzała przecheędzi w ręce Simoaa 
.Harlow, którv ją pożycza profesorowi 
piszącemu traktat o dziwnej trującej 
roślinie. I oto, po długiej podróży 
strzała trafia do jaskini Jana Claudel, 
który z niej preparuje nowe uarzędzie 
śmierci! ' 

Newiadomo, jak dlugo jeszcze 
Annó  filozofowałby ma ten temat, 
gdyby nie przerwał mu odgłos otwie- 
ranych nafjdgle drzwi. 

— Oto komisarz, — rzekł 
zabiegając ze schodów. 

J m ałyszał, jak szeptał cicho, za- 
pewne opowiadając 'cała zajście. Gdy 
weszli razem z komisarzem i dokto- 
rem do pokoju, Anno zapoznał ich 

— 

Anno, 

z Jimem, jako z kimś, o kim [uż 

słyszeli. 
-— Oto p. Frobisher, —rzekł. 
Kamisarz młudszy: był i e wiele | 

bardziej energiczny od komisarza Gi- | 
rardezu, ukłon ł się Jimowi i spojrzał 
na skurczone ciało zamordowanego. 
Nie mógł powstrzymać gestu prze- 
raścnia i wstrętu. : 

— Cóż za okropny widoki — za» 
uważył, wzdrygając się. 

Anno zawinął strzałę w papier. - 
„ — Pozwoli pan komizarz, że prze = 

miot ten zachowam u sebie na wła* 
srą odpowiedzialność, —rzekł tonem 
ofcjalnym, : 

Schował strzałą do kieszeni i zbli» - 
żył sią do pochylanego mad ciałem 
Claudela doktora. { 

— Nie chcę mieszać się do cu- 
dzych spraw, —rzekł, ale pragnąłoym 
uzyskać szczegółowe orzeczenie iekar- 
skie, dotyczące tego merderstwa, zda- | 
je mi się, ŻE to mogłoby wprowadz ć 
nas na ślad mordercy. 

— Oxszywiście będzie ję pan miał, 
—odrzekł uprzejmie lekarz. 

Anns zwrócił się do Jima: 
— Jesteśmy tu  zbyieczni | drogi 

panie, —rzekł —Tak, tak, to nie należy 
do nas. Chodźmy! 

s 
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