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Ża i przeciw. Tymczasowy traktat z Łotwą. 
a Świetny artykuł Mereżkow- RYGA, 23—12 Pat. Mia'ster spraw zagranicznych Zeelens I 

skiego. S aka, Lakis enios Podpienii tymczasowy traktat handlo- 
i i y Łotwą a Pols| i podstawe tego traktatu obie 

o sone p m ŠA strony gwarantują sofie wioska Woo tych t ryt cel- = zo bog 2 R 18 p nych, które an jdują zastosowanie wobec inn ch krajów według 
LM = waski Carte. zasady największego uprzyw lejowania z wyłączeniem tych sra ów, 

: £* wtedy. mniej więcej któ e kor ystają ze szczególnych przywilejów celnych idących 
OE ci sił + Choi mW. s dalej od wzmienkowanej zasady Jak wadomo Łotwa może na: 
= = E li 5 bek spć tego rodzaju szczegó ne prz wileje Estonji, Ltwe, F n-ndj: i 

ikołaja Mikołajewicza, es Rosj sowiecke. W związku z tr kt tem osiągnięte zost ło rów- 
tej pol tycznej bezsilności w praktyce, nież porozum enie co do kontygentów towarowych da eksportu: ileż ciekawych politycznych pomysłów produktów przemysłu łotewsk ego po Polski. 
w teorji, umieszczonych we wspania- 3 

Dowolne interpretacje p. Woldemarasa, łej dani płaconej Światowej sia 
kulturze, artyzmowi-—pozostawiła po Ё 

sobie emigracja polska,—cf arowuje GENEWA, 23 XII. PAT. Z powodu zaanych dzklaracyj Woldemarasa' 
dziś emigracja rosyjska myśli ludzkiej, złożenych w Kownie po przyjeździe, z »liżony do sekretarjatu Ligi Naro- 
Europie wywdzięczając się za goś: dów Journal de G:neve zamieszc«a następujący komentarz: Słowa Wolde- 

cinę. marasa muszą wprowawić w zdumienie każdego šwiadk t i Ciekawe są te cechy wspólne, ks A ego świadka ostatniej sesji która owak dziś wśród emigracji Rady. Istnieją granice swobody interpretowania rzeczywistości, które po- 
rosyjskiej, a które są identyczne z winien uszanować każdy mąż stanu. Dziwnem jest, że Woldemaras wskrze-- cechami „polskiej ani z sza a aż Liga zniosła decyzję Konferencii Ambasadorów w 
trze wierci wieku. przypo” sprawie granicy polsko-liewskiej. Ne podobnego nie miało miejsca. Rząd z i ki R о 2 с z 5 a progų zaa wada litewski bierze na siebie ciężką odpowiedzialność za tumanienie narodu: 
jednego z jego ostatni.h artykułów: wypaczaniem prawdy, co spowedowźć może w przyszłości rozczarowanie 

> 2 czem można -6 me emigrację ro: „2 i iai międzynarodowe. Zdaniem Journal de Gsneve, Liga 
syjską? — Z rozcianiem żydów, czy z mi arodów powinnaby się zastanowić nad sposobem objektywnego informo- 

ilońską Izraels, 6 ży- z Р a eks M Ej jp u "i Sa es" Eaiganiów wania krajów zainteresowanych o swoch decyzjach. 
u olarn z i 

Dwa, czy trzy mijony? — Nie wiemy tego Cziczerin oskarża Anglję. sami, Joi ORO do Ie MOSKWA 23—XII PAT. Komisarz ludowy spraw zagraw nowe a = i i i go ze Brarożytności — bez ziemi, bez domu, nicznych Cziczerin ogłosił komunikat, w którym między innemi 
ges atei Polka ri Ai *Iunej Oskarża Angiję, iż jest ona główną siłą kierującą ruchem anty. 
przeklęty, a być może święt,, — bo w każ. sowieckim w Kantonie, Komunikat zaznacza da'ej, iż rząd so- 
dym > takssmo w izrael R. a wiecki widzi zresztą w wypadkach  potudniowo-chiūskich prze” 

innem miejscu wielkiego w s jaw ogolnego ataku na Rosję sowiecką Prowad dal poli: tu pisarz rosyjski rzuca te słowa о! : šasi ee ® pe api i ы пі::\іі\ші’і ШЗЗСУ: tykę pokojową ZSSR nie da się jednak zaskoczyč i przygotos 
Ciałem narodu jest ziema: Ziemię tą wany jest na najgorsze ewentua ności Wobec gwałtów doko: 

. Bie ra: ® i 5 5 i i i ы Щіа-;усьв;пъсе!шЫ;&:{"ётшй“1: wsiędzie 1ywanych przeciwko państwu sowieckiemu w Chinach południoa 
i zaražejąc wszystko uaszeci poi wy ch, Moskwa zastrzega sobie prawo przedsięwzięcia kroków, 
p opon zo Mieli Wszędzie jeseómy jakie będzie uważała za niezbędne. Komunikat kończy się groźa 

jst doiu, + wszędzie jesteć ry obcy, Bu-- DĄ, 2е -wystąpiemiecnniysowieckie ® ’ Ćinińach"Dgdą* należycie” 
dujemy reduty własne nasze rosy jekle, wije- „karane 
my nasze gniazdą — nasze ghetta — w Pa- PER - 

Dokoła przyjaźni albańsko-włoskiej, żu, Berlinie, Londynie, Szanghiju, San- 

rancisko. TwarzeRosjanina poznaje się dziś 
tak łatwo, jak twarz żyda. jestetmy dziś IRAN, 23 wsie Albańskie biuro prasowe donosi: minister 

Hdnogwóaie zznkułęci w sli sw; Spraw Z-gran'cznysh Varioni wyjechał dziś do R ymu celem wymiany z 
jednocześnie zamknięci w sob.e, zagadkowi, rządem włoski dokumeńtów ratyf.kacyjnych traktatu przymierza I obrony 

i i oddzielni, то!, — jesteśmy w е 
Świecie jak oliwa w wodnie. Y * podpisanego w dn. 22 listopada r. b. w Tiranie. Z Rzymu uda się min. 

Z tych powyżej zacytowanych przy: Varioni do Paryża. 

kładów widzć jak świetny jest arty- iski i rz pary Bl AOL Skarga marszałka Trąmpczyńskiego o bilety 
„Droga nasza do. Rosji”. Genjalny kolejowe: 
pisarz przechodzi potem do politycz- WARSZAWA, 23 XII. (tel wż Słowa) W dniu dzisiejszym adwokaci 
nych sporów, wewnątrz emigracji, SPO- Biel Aski j Libermen złożyli w imieniu marszelka Trąpczyńskiege skargę 
rów o c 1 PER S do Naiwyższego Trybunału administracyjaego z powodu cofaięcia prezy» 
е 6”‘3%!‚"1’:;"'\9…“*?“109“':‘:“:? Mówił on: dłum S:jmu i Sznatu biletów kolejowych. Skarga podkreśla, że zarządzenie 

b «cień poganiacza eieniem kija popania cień Ministerstwa Komunikacji jest niezgodne z Konststucją, 
osła». Tak i w naszych emigracyjnych Polach 
Elizejskich cień repubuiki cieniem rewolucji 
popędza cień monarchji. 

A dalej przychodzi w artykule 
Mereżkowskiego. anegdota, jedna г 
tych, o których pisał Małaczewski 

Zamach na poc.ąg międzynarodowy pod 
Mińskiem, * 

Z Móńska donoszą, że dnia 20 bm. o godz. 5 rano dokonano za- 
twoje „z kraju ponurej zn g toty*.. machu na międzynarodowy pociąg pośpieszny, w odległości 53 kilemet- 

art obiega Moskwę. "Po. TÓW Od Mińska, Zamachowcy skradli ze stacii Żodzina drezynę i ustawili 
ada an W rėja AE Tudności ja wpoprzek szyn, : opodal samej Stacji. Maszynista w czas zdążył zaha« 

jest mało, dozorców niewiele, a politycznych mować, skutkiem czego przewróciło się tylko kilka wagonów, łamąc słupy. 
przestępców coraz więcej. W końcu powsta: tejegraficzne i niszcząc układ szyn. Nikt z pasażerów ani ebalug nie 

ro = | ag pe sa: AE W został zabity. Natychmiast przysłano z Mińska peciąg pomocniczy. Prowa- 

Opłata pocztowa uiszczona ry! tie za. : 
Redakcja igkopisšw піепшвчюпус?‘ :і:п;:п ca. SASIS T SESLAS IATA 

TANKISTKA STOTIS TSS SSSR SS TNS SENOSIOSE ADS ANSSSIASENSDS SRT  ZEOZEEOWTPWOEZZOW 

w dniu 5 stycznia 1928 г. В AL M 0 R S$ K I 

Tajemnica wojny. 

ODDZIAŁY: 

BARABOWISZE -- si, $zosowa 172 
BRASŁAW — ul. S-go Maja 64 

DUNIŁOWICZE — sl. Wileńska I 

GŁĘBOKIE — ml, Zamkowa 80 
GRODNO -— Plac Batorego 8 | 

DUKSZTY — ul Gum, Berbzckiego 10 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ui, Majora Mzcziewicza 63 

Zamieszczamy dziś artykuł łaska- stwa niema. : : 
wie nam nadesłany przez hr. Franc, dów, ten burżuazyjny pacyfzm Ligi 
Potockiego, znakomitego publicystę Narodów można istotnie uważać za 

konserwatywnego, z obozu. kraków. WYTsz uczuć zarówno dobrze prze- 
skiego, zamieszczając zaznaczamy, że: mysłowca, który boi się ryzykownych 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetr ednuszpa na stronie 
'| Kronika reklamowa lub nadesłane 40 m W. > świ: reka oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK - — ul. Mickiewicza 20 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileśska 23 
POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul 3-go Maja В _ 
WILEJKA POWIATOWA—u! Mieklewicus+ 24 

2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

roc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 
       

  

    

w salonach Wileńskiego Klabn Kolejowców 

ul. Dąbrowskiego 5. 

I pacyfizm Ligi Naro- 

różnimy się w poglądach. Nie jesteś- kenjunktur gospodarczych, jak wła- AA 
my pacifistami takimi, jak hr. Po- Ściciela ziemskego, który nie chce 
tocki. C> gorzej, mie widzimy nici by mu spalono oborę i stajnię. 

Ale właśnie nie w ekonomii poli- MEMO 057700 łącznych pomiędzy ideologią takiego 

  

pacyfizmu, a ideologiją konserwatyz- tycznej szukać będziemy dowodów Ce-piew w Polsce wobec  Mo- 'mu. Szanowny nasz przeciwnik sza: Na potwierdzenie naszej tezy, że kon- 
chuje nas powoł:niem ma naukę SErwatyzm nie jest bliski pacyfizmo« 

śChrystusa Pana, Uważamy takizwrot Wi, typu Ligi Narodów. I jakkolwiek 

skwy . 

Tymczasowy administrator Cerkwi 
w polemice za zbyt głęboki. „Króle- tylko co po iedzieliśmy, że poglądów Rosyjskiej Metropolita Sergiusz we 
stwo Boż: na ziemi* — to cel obg- Człowieka starej daty, Dzieduszyckie- wrześniu r. b. wystosował do Metro- 
wią ujący każdego chrześcijanina, pa- go, bronić nie myśliwy, to jednak, polity Dyonizego, głowy Cerkwi pra- 
'eyfizm europejski to drega „wytknięta aby oświetlić naszą myśl musimy wosławnej w Polsce list, zapytując go 
przez Ligę Narodów. Można mieć powrócić do tego Dzieduszyckiego, na jakiej sedstawie ogłoszona zosta” 
poważne wątpliwości czy Liga Naro- do jego Uproszczontgo, obrazowego ła autoktfalja Cerkwi w Polsce 
dów prowadzi do celu ewangeliczne: SPOsobu myślenia, który dzielił całą Obecnie Metropolita Dyonizy prze- 
go. W każdym razie założenia Ligi Europę na mieszczeńską i szlachecką. Słał Metropolicie Sergjuszowi odpo- 
(Narodów są racjonelistyczne, a nie ldeolozja konserwatywna jest spadkc- wiedź, w której podaje dzieje Cerkwi 
ewangeliczne, — nadawanie im cha. bierczynią ideologii szlacheckiej. Ne. w Polsce od chwili. odrodzenia Pań- 
rakteru spirytualistycznego, religijne WOczesny konserwatyzm te szlachzc- stwa Polskiego. 
go jest mojem zdaniem pokrywaniem kość przenikająca, zaadoptowana do 
statku obcą banderą, Zbyt mało jest warunków. nowoczesnych. › 

Niewolałcy myśli rzutonej niegdyś tymczasowej autoktfalji wszystkim 
przez Marxa próbują powstanie wi:l- jednostkom cerkiewnym, pozbawionym 

z Franciszka z Assyżu w p. Brian: 
dzie. : 

/ 

Metropolita Dyonizv pisże, że już 
w 1921 r. Patrjarcha Tichon udzie 

Może zresztą narzucam hr. Potoc- kiego pożaru wojay Światowej wy. możneści porozumiewania się z Pa- 
kiemu obronę Ligi Narodów. W jego tłómaczyć przyczynami ekonomiczne. trjarchą Moskiewskim. Warunki ży- 
artykule niema L. Nerodów, jest tylko mi. Jest to niewolnictwo myśli, tchó. cia w Polsce nakazywały Cerkwi <dą- 
pacyfizm i związanie jego z głębią Tzostwo myśli. Powiedzmy raczej, że żyć do osiągnięcia niezależności, cze- 
mas.y h uczuć, Piszemy o Lidze Naro- tłÓmaczenie dziejów Świata jedynie i mu nie spr eciwiają się kanony, wy- dów d!a tego, że jest ona nietylko Wyłącznie przez zjawiska ekonomiczne, magające zapewnienia Cerkwi przez 
najhsłeślwszym przedstawicielemide  tłOmaczenie, odstępstwo od którego Państwo wolności wewnętiznej. Kon- 
pacyfizmu, lecz idei te konsekwencją stanowi zbrodnię stanu w Bolszewji— Stytucja Polski warunkowi temu Czy» 
logiczną i-konieczną. Widzimy w Ldzs bankrutuje na przykładzie wielkiej ni zadeść. Po uwięzieniu Patrjarchy 
Narodów dzisiejszej tyko i wyłącznie wojny. Kłamstwem jest jakoby wywo. Tichona i zabójstwie w Warszawie 
kooperację polityczną wielkich mo. łanie wielkiej wojny przypisać można Metropolty J:rzego, zaszła koniecz- 
<arstw, pozbawioną wszęlkich pier- interesom ekonormicznym, przyczynom ność odwołania się do Patrjarchy 
wiastków  abstrakcylnie-idealnych, a Ekenomicznym. I właśnie dzień 1 sier. Konstantynopolitańskiego, który za- 
tylko instytucję zakłamaną, — jeśli pnia 1914 r. stanie się może z cza. twierdził wybór innego Metropolity i 
możua się.tak wyrazić frazesami ab- Stm puokiem wyjścia dla szkoły, któ- przyjął Cerkiew w Polsce pod swa 
atrakstyjus-ides!nėiai, znianowicie fra5 46-w arzeciwikństwie Go szkwły mażer- jurysdykcję. zatwierdzając dnia 13-g0 
zeologją pecytistyczną. Ale oczywiś- jalistycznego pojmowania dei jow VUstopada 1024 r. jej autokefalję i za. cie, że prawdziwi, szczerzy nleprzyja PoZostanie szkułą włądzy politycznej wiadamiając o tem wszystkie cerkwie «ciele wojen muszą dążyć do przetwo- jako samodzielnego 1 nmiczelcżnego autokefaliczne w tej liczbie i Rosyj- 

zrzenia Ligi Narodów w instytucję nie. ©d interesów ekonomicznych czynnika ską. Obecnie zutok: falją tg uznali 
zależną od egoistycznych interesów dziejowego. 

„Wielka wojna była rzeczywiste. Głowy Cerkwi Autoktf slicznych, a jamocarstw, w instytucję rzetelnej spra- 

у „wszyscy Patrjarchowie wschodni i 

wiedliwości międzynarodowej. Ponie- ŚCą — tak czy nie. Wmyślmy się w Patrjarcha Konstantynopolilański na- waż nie wierzymy w możliwość sworzt- taki obrazek. Jakiś Kanadyjczyk pe- dał Metropolicie Cerkwi w Polieė ty“ „mia takiej iosiytucji więc jnie możemy Wiedzmy, bogaty, kulturalny, niezale- (ul: Najbłogosławi: ńs :c go. : 
być pacyf stami. Nie chcemy propa- ŹNy jegomość, angażował się do woj- W końcu Metropol ta Dyonizy do- gować haseł w realizację których nie sa przywdziewał mundur jego Kro- daje, że z chwilą, gdy na czele Cerk- 
wierzymy, ewskiej Mości, przyjeżdżał do Eurc- wi Rosyjskiej stanie Patrjarcha, uzna: Nie znaczy to oczywiście aby PY» do tego piekła żelaza, ognia i ny przez inne cerkwie, będzie go meżna było negewać pożytek propa- krwi, w którem ginęły nie setki, nie prosić o błogosławieństwo @1а zuto- 
gandy pacyfistycznej J:śli ideału nie tysiące, lecz miljony ludzi, Mówi się: kefalji Cerkwi w Polsce. 
można osiągnąć, to można do jniego' Бегвепв. Nie znajduje się żadnego 
się zblżyć,—jest to banalne, lecz wylłómaczenia dlaczego wojna pow. Wyjazd Prezydenta Mościckie- | 
słuszne, Lecz oto hr. Potocki twierdzi Stała, poco trwała, poco zniszczyła że pacyf stą jest dlatego, że jest kon- tyle istnień ludzkich. Tlumaczenie, że 
serwatystą. ] go artykuł może uza- dlatego, aby trusty produkujące breń 

go do Spały. 

WARSZAWA, 23 XII Pat, Dziś o 
sadniać pogląd, że nawet iło tegoce-i amunicję. mogły zarobić — dobre 947. 2€j min. 35 po południu wy- 
mówił kr. Sk zyński o pokoju i 'po- jest dla robotaików bolszewickich — ziel do So:ły wraz z rodziną Pan 
kojowcach megło stanowić ideologię W to nikt poza nimi mie uwie- prezydent Rzeczypospolitej. Powrót 
konserwatywną. Znaczyłoby to tylko rzy. Więc pocó? Przecież ciekawe jak dalece odeszli obaj politycy od jest że tak zwane „cele wojny” ogła- innego galicyjskiego polityka i kcn- SZane podczas wojny i po wojnie 

zadawalniały nikogo. _ Nasz 
go. Przed rozumem tego prezesa ke- kanadyjczyk, którego przywolališmy 
strwatysty Wojciecha Dzieduszyckie- nie 

Pana Prezydenta nastąpi 

tygodniu. astąpi w przyszłym 

Perygrynacje po Bliskim 
Wschodzie: 

ła polskiego _w Wiedniu uchyla dla przykładu, nie mógł przecet 
A gazeta na emigracji Raul pisze: W tem dzene jest śledztwo celem wykrycia sprawców zamachu. swego czoła angielskiego p, Stegd, król 
jak się zdaje, jedyna możliwość naszego 
zbawienia: 

W Moskwie czekają armji z Syberji, a 
Mieszkańcy Litwy. 

Według danych statystycznych liczba mieszkańców na Litwie wynosi w Syberji groji Kea NE. zee obecnie 2255520. W tej liczbie w Kowieńszczyźnie 2,116418 osób, TBI ‘ 
‘Ё‘Зеьгв‚'};:івг'зі'.'г‹іп!швпіацсеі ЬЁ'!':Ё- w Kłajpedzie 139 102 osoby. Na stu mętczyzn przypada zgórą 125 kobi t. 
wików ludności ustaliło się przekonanie, Na jeden kilometr kwadratowy na Litwie przypada 39 mieszkańców, 
że zbawienia Rosj! oczekiwać należy od ar- w Kłajpedzie 57, : 

Požar w Miyniskach mfi z emigracji». 

Jeszcze w styczniu 1927 r. Mereż- 

"kowski pisywał w Poslednich Nowo. LWÓW, 23—12. Pat. Wczoraj w Młyniskach pow. Trębowelskiego 
W stlach p. Mlukowa, dziś jest oburzo- wybuchł pożar w pałacu będącym własnością hr. Dunin-Borkowskiej mat- 

cy na Milukewa i pisze o nim: ki wojewody lwowskiego. Ogień powstał na strychu skąd przerzucił się 

: P. M. Milukow wystąpił z mową o mię na pokoje mieszkalne 1 go piętra. Energiczna akcja ratunkowa zdołała zło- 

dzynarodowem położeniu Rosji 1 oświad- kalizować ogień tak, że Siraty są nie wielkie. Prasa lwowska donosząc o ch pokrywa 
Į 

Gi PS aki > pairyjolyamem tym peżarze przypuszcza, że ma się tu do czynienia z wypadkiem pod- 

Rosji sowieckiej, a więc że w razie konfliktu palenia. 
anglo - sowieckiego uczucia w. Znów niezwykły pożar . emigracji będą się pokrywać z pa 
hem koiolccja i komunistów. KĄTOWICE 23 Xii „PAT, W nocy z dn, 22 na 23 bm. o godz. 0 min, 30 

Do żywego oburza to Merežkow- wybuchł pożar w myśliwskim zameczkn sa Zachodsiem Groniu w Wiśle pow: 
sklego. Uważa on, że w razie starcia gieszyńskiego, stanowiącym własność Komory Cieszyńskiej, a przeznaczonym 

| oowieciÓge" ćals i ro- dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Modrzewiowy zameczek spłonął do- 

anglc-sowieckiego cała emigracja TO- szczętne. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie mieostrożne obchodzenie się 

dziennikarzy. Dzieduszycki zostawi aby Czesi 
z entuzjazmem umierać dlatego, Według wiadomości jakie otrzy 

mieli większe prawo M“ ła litewska ajencja „Elty* z War- 
książkę „Dokąd nem iść wypada, w korzysteniu ze swego języka lig 574%)» POSEŁ polski w Rydze, p. Łu- 
Ks ążka ta byłaby niejake przeciwień- razy próbewane w Londynie: ogłosić AE ma być przeniesiony nie 
stwem temu co dziś napisał hr. Po. tak żwane cele wojny, tyle razy co- do Orecji, jak o tem krążyły pozło- 
tocki, (W niektórych swych ustę- fano się właśnie w obawie, że ich 
pach). Franc. Potecki widzi całą świa* mizerność zrobi fatalne wrażenie na 

ski, a do Ango:y. 
Z kół dobrze poinformowanych 

tową burżuazję, cały kapitał w jednym froncie. Wreszcie cała Belgja, w obro- 01 Zymujemy wiadomość, że narazie jakgdyby obozie, który jest Male nie której zaangażowało się lmperjum St Zymuje on miesięczny urlop. tyczny. Myśli o tem jako o obozie Angielskie, liczy mniej mieszkańców, SPSDORSNZNZYWNEWCOKYWYWWNNY konserwatywnym. Taksamo myślą bol- aniżeli trupów padło podczas wielkiej 
szewicy, którzy w Lidze Narodów wojny. 
widzą chorążego światowej burżuazji, Liga 
ostatnią stawkę ideową burżuazji. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
Narodów jest dziś wyrazem instytacją która roznieca oświatę 

obrony gospodarczych dóbr ludzkeści pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 
D ieduszycki myślał zupełnie ina- przed katastrofą wojny. Tak ją rozu. i miasteczek, oświecając ten lud 

czej. Był to człowiek starej daty. On mielą też bolszewicy, dodając tylko do urwała granice Zlem Wschodnich 
„w przemysłowcach, bankierach, kup- Wyrazu gospodarczych przymiotnik Rzeczypospolitej. 
cach widział co innego, niż w więk- Purżuazyjnych, Zapytajmy się jednak Czy jesteś jej członkiem? (Wilno, 
szych właściejelech ziemskich, Ona czy woja jest tylko katastrofą, czy Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
ten zespół „kapitalistów* podejczy- nie jest czemś więcej—prawem natury do Sejj ` 
wal e ideologję racjonalistyczną prze- naprzykład, Prawem natury, silnem jak 
ciwną katolickiemu światopoglądowi. prawo miłości. I wróćmy raz jeszcze 

  

syjska powinua stanąć po stronie z 

genjalna charakterystyka Pawła Milu- 

, kowa: 

„ Lenski, przyjaciei Oniegina, urodzit się 

ogniem pracujących tam robotników. Na miejsce pożaru udała się wojewódz- 
Anglji. Ale później następuje świetna, ka komisja $edcza i teahniczna. 

Zatrzymanie szpiegów sowieckich. 
Onegdaj aa pod-Uciūku Dubrowa kgalny prztz granicę. 

t dla Olgi, a Milukow urodził się dla opozy- władze K. O. P'u przytrzymały nieja- Na okrzyk „stój” zaczęli uciekać, 
oji. Byłby doskonałym członkiem «opozycji kjego Juljana Kalinowskiego, w cza- żołnierze byli zmu i 
Jego Król. Mcś.i», w każdym parlamencie, a r, = przekroczył nielegalnie strzałów. © ZM łos kazał mu robić rewolucję. Robi on tu granicę z Rosji do P.lski. Zachodzi 
rewolucję, lecz nic tego nie wychodzi, 
prócz wstydu... 

Natychmiast zarządzony pościg 
podejrzenie, „że Kalinowski jest wy- doprowadził do ujęcia 13.gt : 

Kioś nazwał Milukowa <królem nietak- pz ' Sowietów. £cia 13-stu osobni 
ków przeważnie mężczyzn w młodym tów». Określenie to nie jest niesivszne, lecz wa Jednocześnie doneszą, że na pod- wieku, którzy nie potrafili się wytłu- nie jest także głębokie. Właściwie Milukow 

jest człowiekiem franscedentalnej niezręc: 
ności, \ 

7 Odcinku  Stasiemszczyzha 
K. O. P'u, w czasie patrolowania za- granicę. 

Mereżkowski jest artysta, mistyk, uważyli o północy większą ilość osób, 

żołnierze maczyć w jakim celu przekroczyli 

Zachodzi podejrzenie, jż są to 
. teolog. Jego poglądy polityczne nie którzy przekradali się w sposób nie- wysłannicy z Mińska, w eelu przepro- 

mają nic wspólnego z polityką realną - 15907572750—5 —— wadzenia na terenie Polski przedwy: 
Conajwyżej można je zacytować jako myśl lakiego genjalnego ariysiy jak berczej propagandy komunistycznej. 
motto «o jakiegoś artykułu, jak się Dostojewski, jak Mereżkowski, jak Wszystkich przytrzymanych ode- 
cytue dwusiersz, lub czterowiersz. błyskawica oświetli to, co zwykle gi- słano pod Silną eskortą do najbli2- 
p-ey. Ltez jikže często prawda prze- nie w mrokach powszechnego nie- szych władz policyjnych. 
mawia przez usta pe£tów, jak często zrozumienia. 

° intelig,) 5 o 
Uważał się nawet za przeciwnika do naszego kanadyjczyka. Poce przy- Rodzina dai 45741, to. " 
„molocha“ kapitalistyczhego, ježdžal, poco zaciągal się dobrowol: e nędzy, bez ka- 

Raz eszcze, Dzieduszycki był nie do armii Jego Królewskiej Mości, | dania, uprasza S pi cziowiekiem starej daty. Dziś jego dlaczego mie szukał zabezpieczenia | chcėby za cenę wyžycia. Dia Ja Ę 
poglądy ma płaszczyźnie antagoniz. Życia w dezercji. Nikt racjonalistycz. | Syna rodzaj pracy obojętuy (zarówno 
mu szlachecko mieszczańskiego nie de nie wylłómaczy powodu, dla któ- deh jak ciężka), córka ekspe-. 
są do bronenia. Ale warto je przy- rvch żołnierz życie oddaje w boju. | Chętni ao dra Powie: 
pomniść, aby syluacyjnie oglądnąć To co się nazywało szlacheckošcią | Zwierzyniec, ea 23 m. 13, 
się gdzie jesteómy, — że nie zawsze odradza się w każdej wojnie. Są ю — 
tak było, aby ludzi bogatych - całego pierwiastki irracjonalne. | z takiemi pier. 727709 000000 070573 
Świata odrazu uważać za kenserwz- wiastkami irracjonalnemi związany jest 28 ta konserwatywna solidarność jest 
tystów. konserwatyzm, Hr. Potocki powiada, bardziej realna, niż ten mieszezanski 

Oczywiście dziś nie można się że rycerstwo średniowieczne to byłą liberalizm, który sądzi że deklaracjami 
dopatrzeć antagonizmów zasadni. pacyfikacja wojny. My powiemy, że Slessemanów można zagasić pożar 
czych, ekonomicznych pomiędzy wiel- instytut rycerstwa było to uartystycz: wojny, że interesy gospodarcze prze- 
ką własnością ziemską, a przemy- nianie i umoralnianie wojny. zwyciężą i zwyciężą tajemnicę, którą 
słowcami. Powiadamy zasadniczego _ Obreną interesów gospodarczych Stanowi petrzeba wojny. |eśli w czasie 
ideowego antagonizmu, bo oczywiś- nie wytłómaczymy (rzech ćwierci rze- Okrucieństw wojny ludzie nie rzucają 
cie ma polu ekonomicznem zawsze czy, które się dzieją w życiu społe- broni, to widać wojna istnieć musi. 
jest do pomyślenia pewien antago- czeństw. | dlatego nie uważam, aby Albo te co sę działo pomiędzy 1914 
nizm pomiędzy dwoma gałęziami konserwatyzm pokrywał się z ideo- a 1918 byłe złym snem tylko, albo 
produkcji. Ale ideowego przeciwień- logją Ligi Narodów. Włeśnie dlatego, Wolny są) nicuniknione, Caź, 
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STAROOBRZĘDOWCY W POLSCE.*) 
Przybycie, pobyt i rozwój staro- 

obrzędawców w Polsce od paruset 
przeszło lat jest jednym z nejpiękniej- 
szych i najbardziej typowych przykła- 
dów toltrancji połskiej. 

Trudno o jakiś inne analogiczne 
zjawisko, będęce dowodem, że Rzecz- 
pospolita Przedrozbiorowa promienio- 
wała urokiem swcich swobód obywa- 
telskich na ludy i peństwa oś:ienne. 

Tymczasem właście na przełomie 
XVII i XVIII wieku wiziki edłam na- 
rodu rosyjskiego, wyznania prawa- 
sławnego, znajduje w Polsce nietylko 
przytułek, nietylko ochronę od prze- 
śladowań, których ofiarą Stał się we 
własnym Państwie i we własnym na- 
rodzie, ale znajduje ten odłam w Rze- 
czypospolitej drugą nie jako Ojczyz- 
nę, drugie Państwo, które stało się 
dla niego przybraną Ojczyzną, a Oj- 
czyzna ta nigdy nie była dla staro- 
obrzędowców  nieprzychylną, nigdy 
nie była macechą miast być matką— 
jak to się dzisło w Rosji. 

Parusetleini gob,t staroobrzędow- 
ców we wschodnich połaciach Rze- 
czyyospolitej,j wspólne korzystanie 
wraz z autochtonami kraju z praw 
swobód obywatelskich przed roz- 
biorami, po rozbiorach zaś wsgėlae 
znoszenis niedglii ucisku, rzuconych 
na kraj przez zaborców, kiedy nowy 
władca, tak dobrze znany staroobrzę- 
dowcom z Oczyzny, którą opuścić 
musieli, rozpoczął stosowanie wzglę- 

"dem nich dawnych prześladowań i 
dawnego ucisku, wres cie czasy wo- 
jenne a wraz z niemi doczekanie od: 
rodzenia państwowości polskiej na 
ziemiach, które przyjęły gościnnie 
prześladowanych staroobrzędowców— 
te wszystko złożyło się na te ni- 
ci wspólnej sympatji i wspólaego sza- 
cunku, obywatelskiego zbliżenia i 
wypróbowania wzajemnego w doli i 
niedoli, — stiwarzyło te warunki, w ja- 
kich staroobrzędowcy polscy docze- 
kali się chwili orgaaizacji swego kaś- 
cioła i swego wyznania na podstawie 
zagwarantowanych przez Koastytucję 
Polską praw dla poszczególnych 
związków relig favch. 

H stotja powstania staroobrzędow= 
° сбу jako wyznania sięga czasów dru- 

giej połowy w. XVII i rozciąga się 
па regencję Zofji Aleksicjewówny i 
panowan e Piotra Wielkiego, który w. 
zakresie reformy cerkiewnej stworzył 
kilka faktów dokonanych, pociągają: 
cych w konsekwencji przewrót w ży- 
ciu Cerkwi prawosławnej. 

Koścół  staroobrzędowy bierze 
- swój peczątek w tak zwanym „razko- 

le*—rozł:mie, który dotychczasową 
jedność Cerkwi prawosławnej w dru- 
gieį połowie wieku XVII rozbił, stwa- 
rzając szereg s.kt, uniezależnionych 
ва э cerkwi. 

czasie owym powstała kwestja 
ustalenia tekstu ksiąg cerkiewnych na 
skutek pojawienia się ich w druku. 
Uczeni z akademji Mohylańskiej w 
Kijowie dopatrzyli się szeregu błędów 
w tekstach Pisma Ś viętego błędów 
pochodzących z omylex przepisywa- 
czy i niedostatecznej znajomości ję: 
zyka u tłómaczów. Wszczęto bardzo 
znamienny i ciekawy spór, gdzie jest 
wiara gruntowniejsza, wiara „czystsza”* 
— w Gecji czy na Rusi, inaczej mó- 

 wiąc, gdzie dokładniejsze i lepsze rę- 
kopisy Pisma Świętego. Zwolennikiem 
teologji greckiej i metody kijowskich 
uczonych teologów okazał się Ów- 

 czesny patrjarcha moskiewski N kon, 
który polecił kilku uczonym kijowskim, 

- przybyłym de Moskwy poprawienie 
ksiąg cerkiewnych. Patrjarsze temu 
udało się przeprowadzić na Soborze 
1654 r. uchwałę co do naukowej re- 
wizji tych tekstów. Reforma ta, jak 
grom z jasnego nieba spadła na nie- 
oświecone, przywiązane do  tradycyj- 
nych form i tradycyjaej treści obrzę- 
dów i ksiąg relgijnych Ówczesne 
społeczeństwo rosyjskie. Spór oparł 
się o tron carski i sfery rządzące. 

› № . rozgwarze walk  wyz- 
- naniowych Patrjarcha Nikon opuszcza 
Moskwę i usuwa się w zacisze klasz- 
tor'e. O:oba jego staje się niejako 
ofiarą kompromisu. Został bowiem 

_ patrjercha wywieziony w r. 1666 nad 

= 

Morze Białe do jednego z monasste: 
rów,reforma zaś tekstów Pisma Świę- 
tego została zatwierdzona. Rozłam w 
cerkwi pogłębł się, fanatyzm rósł i na 
tym tle wystąpiła późniejsza reforma 
dokonana już przez Piotra Wielkiego. 
Piotr nosł się oddawna z zamiarem 
reformy cerkwi. Wrzenie na tle reli 
gijnem przyszło mu w danym wypad. 
ku w sukurs i rzucił on na dlugie lata 
cień swej wybitnej indywidualnoś- 
ci ma życie Cerkwi prawosławnej. W 

| roku 1721 Piotr przyjmując tytuł  Im- 
peratorski i zatrzymując tytułcara prze” 

S prowadza reorganizację Cerkwi prawo- 
sławnej w tym sensie, że znosi pa- 
trfarchat moskiewski, stwarza synod 
cerkwi, jako ciało rządzące na które- 
go czele sam staje. Późniejsze dzieje 
tej cerkwi stanowią historję wpływów 

| peństwowych na Cerkiew, która staje 
'się w rękach kolejnych carów lub je- 
go zaufanych narzędziem polityki rzą- 
dowej. 

Reforma ta była w pewnej mie: 
rze wynikiem owego razkołu, pow- 
stałego na tle walki przeciwko „ska: 

 żeniom i nowościom* wprowadzanym 
przez patrjarchę Nikona. Synod impe- 
ratorski, jak wiemy, zatwierdził owe 
zmiany przeciwko którym powstawa- 

- ły kolejno bunty a jeden z nich zbroj- 

  

ny w kłasztorze Sołowieckim aad mo- 
rzem Białym zgnieciony został siłą 
wejskową. 

*) Przemówienie, wygłoszone dn. 21 XII 
r. b przez Radjo w. Wilnie. 

Duchowieństwo, trzymające się 
starych zasad i starych zwyczajów, 
duchowieństw, będące zwolennikiem 
starych obrzędów uległo silnym prze- 
śladowaniom podczas których oficjal- 
ma cerkiew z władzą cesarską na cze- 
le posuwała się do całopalenia swo- 
ich przeciwników na stosach i do 
innych jaknajsroższych prześladow: ń. 

Z dawnego odłamu opezycjonis- 
tów, trzymających się starego porząd- 
ku rzeczy, wyłonły się dwa kierunki, 
z których jeden, zwany popowcemi, 
uznawał potrzebę przewodników du- 
chowych, drugi kierunek, po maso- 
wem wytępieniu duchowieństwa-za- 
decydował iż nie będzie posiadał hie- 
rarchji duchownej i stąd jego nozwa 
btzpopowcy. Ten odłam bzzpopow- 
ców powstał w północno-zachodnim 
zakątku Państwa Moskiewskiego oko- 
łu rzeki Wygu uad morzem Białym, R 
stąd stronnicy tego odłamu zowią się 
też Pomarzanami. 

Nie mogąc znaleźć swobody wyz- 
nawania swojej wiary i swobody wy- 
konywania obrządków religijnych sta* 
roebrzędowcy-pomorzanie, prześlado- 
wani i uciskani w swoim kraju, wę: 
drują gromadnie, aż wreszcie niektó- 
rzy decydują sig na porzucenie swej 
Ojczyzny i przybywają w początkach 
wisku XVIII na terytorjum  Rzeczy- 
pospolit:j — na Irflanty i Litwą. Tu 
dopiero pod ochroną tolerancyjnych 
praw, jawnie i swobodnie organizują 
swe życie wyznaniowe i narodowe, 
słając się lojalnymi obywatelami przy: 
branej Ojczyzny. 

Alści niedługo trwa ten nowy 
okres w ich życiu. Rozbiory Rzeczy- 
pospolitej i utrata niezależności poli- 
tycznej pociąga za sobą dla staroob- 
rzędowców fatalne skutki w postaci 
nowych prześladowań ze strony za- 
borcy. Nie były to juź prześladowania 
© ch:rd<terze omal że nie średaie” 
wiecznym jak w Rosji, — przeciwnie 
za czasów Katarzyny Il ucisk ten 
znacznie zelżał, jednakowoż wznawiał 
się lub stosunkowo ustawał co pe- 
wien czas w zależności od kolejnych 
okresów  palityki-to  libzrałniejszej, 
to bardziej  despotycznej, biorącej 
gó ę w sferach rządzących. Sroższe 
prześladowania staroobrzędowców 
znaczą rządy Mikołaja I. Polityka--ro- 
Syjska wobec staroobrzędowców wy- 
kazuje stale tendencję do zmuszenia 
ich jakiemikolwiek Środkami do mo- 
wrotu na łono oficjalacj C:rkvi. Tak 
czynione były przed stu laty próby 
połączenia napowrót z Cerkwią pra- 
wosławną staroobrzędowców, próby 
dokonywane przez M:tropolitę Płato- 
na sposobami i środkami niermogące- 
“ przynosić zaszczytu temu archire- 
owi. 4 % 

W tych oplakanych warunkach 
przetrwali staroobrzędowcy do ro- 
ku 1906, kiedy ukazał się toleran- 
cyjny ukaz cesarski, zezwalojący= w 
pewnej |mierze _ staroobrzędowcem 
na organizowanie domów modli- 
wy. Uk:z ten jednak, dając pew 
ną swobodę wyznawania” swej wiary, 
traktował staroobrędowców jako sek: 
tę odszczep eńczą, nie dając jej praw 
przysługujących poszczególnym wy- 
znaniom, uznanym przez rząd. Ten 
stan rzeczy trwał u staroobrzędow= 
ców aż do czasów wielkiej wojny 
światowej i odrodzenia Państwa Pol- 
skiego. ы 

Powstanie Polski datuje nowy o: 
kres w życiu staroobrzędowców. Ko* 
rzystając z praw nadanych im przez 
Konstytucję marcową staroobrzędowcy 
przystępulą do organizacji swego Ko- 
Ścioła. W roku 1925 organizują oni 
w Wilnie zjazd ogólno polski na któ- 
rym zapada szereg uchwał dotyczą- 
cych ich wyznania, 

Jaki teren zamieszkują oni w Pol- 
sce i jaką stanowią siłę liczebnie? 
Posiadają oni 52 zorganizowane pa- 
rafje, wzgląduie gminy i zamieszkują 
na ziemiach wschodnich. Ogólna 
ilość staroobrzędowców w Polsce wy* 
nosi przeszło 60000, z czego przesz- 
34000 staroobrzędowców zrajduje się 
na terenie Województwa Wileńskiego. 
gdzie posiadają staroobrzędowcy 40 
gmin wyznaniowych, reszta zamiesz- 
kuje w Województwie Białastockiem, 
Nowogródzkiem i Poleskim, W War- 
szawie jest koło 500 staraobrzędow- 
ców zamieszkałych w stolicy. Datąd 
nie posiadają własnej gminy. 

Przedstawiciele owych 52 gmin 
powzięli na zjeździe wiłeńskim 1925 r. 
uchwały dotyczace erganizacji ich 
Kościoła, Przedewszystk ęm ustalono 
urzędową nomenklaturę tego wyzna- 
nia, która brzmi: Wschodni Kościół 
St-roobrzgdowy nie posiadający hie- 
rarchji. Następnie Zjazd ten opraco- 
wał ogólne wytyczne, dotyczące orga" 
nizacji wewnętrznej tego kościoła, 
inaczej mówiąc uchwalł statut wew- 
nętrzny kanonicznego ustroju. Nad- 
mieniė tu należy, iż źródłami prawa 
kanenicznego Wschodniego Kościoła 
staroobrzędowego są według tego 
statutu: 1) słowo Boże zawarte w 
Pismie Świętem i 2) tradycje święte, 
czyli niepisane Słowo Boże, które za- 
warte jest w prawidlach apostołów, 
w kanonach 7-miu powszechnych i 
Ociu prowincjonalnych soborów, w 
prawidłach kanonicznych Ojców Świę- 
tych, w przepisach kościelnych doty- 
czących odprawiania nabsżeństwa, U- 
święconych tradycją a wj szczegól- 
nionych w księdze pod nazwą „OAi- 
powiedzi Pomorskie", jest to dzieło 
będące odpowiedzią staroobrzędowca 
Andrzeja | 
ciwników raskoła, 
szło w r, 1723, 

SŁ OW O 

Z]azd wileński miał znaczenie So- 
boru prewincjonalnego i jako taki 
stanowi en zwierzchi ą władzę 80- 
borną Kościoła staroobrzędowego w 
Połsce. Zadaniem takiego Ssboru 
jest powołanie Najwyższej Rady Sta- 
roobrzędowców, mającej w swoich 
obowiązkach zarządzanie sprawami 
kościoła w ekresie mi dzy Sobsrami, 
które mają się odbywać co 5 lat. 
Był to pierwszy legalny, jawny So- 
bór staroobrzędowców od chwili 
przerwania tradycyj Soborności w ży- 
ciu Cerkwi przez Cara Pioira Wiel: 
kiego. 

Wybrana przez sobór Rada Na- 
czelna  staroebrzędowców mma być 
reprezentacją prawaą wyznania staro- 
obrzędawego w Polsce. 

Wymieniony zjazd egó'no-polski 
wyłonił z mośród siebie Tymczasowy 
Ksmnitet Wykonawczy, złożony z 14 
osób, który po uznaniu go przez 

ząd za reprezentację prawną, będzie 
jako Rada Nejwyższa starocbrzę- 
dowców zarządzać  sorawami tego 
wyznania do roku 1930, kiedy ma 
się odbyć nzstępny Sobór. Według 
tegoż statulu, opracowanego па wy- 
mienionym zjrź zie istnieć ma sąd 
duchowny dla załatwiania i dzcydo- 
wania spraw kanonicznych wyzn-nia. 
Pozatem zjazd opracował formy orga- 
nizacyjae dła gmin staroobrzędowych, 
ustalił kompetencje: walnych zgron a- 
dzeń i zarządów gmin, omówił sze: 

ošwiatowo-szkolneį i kulturalnej lud 
ności  sataroobrzędowej w Polsce, 
wreszcie opracował wytyczne, przed- 
łożone władzom miarodajnym, jako 
dezyderaty ludaości staroobrzędowej 
w zakresie wyznaniowym. 

To były owoce tego zjazdu, któ- 
ry położył podwaliny pod organi 
zację wyznania staroobrzędowego w 
Polsce. Wskazują ene, że życie tych 
współobywateli naszych potoczy się 
nareszcie normalnym torem i zapew- 
ni im jaśniejszą przyszłość. A życie 
to nader ciekawe: stanowią oni 
zamknięty  sweisty odrębny świat 
kulturalny, na którym wycisnęły swo 
je piętno koleje losu, jakie "musieli 
przechodzić. Oderwani od pnia ma- 
citrzystego, prześladowani przez 
państwo, którego byli poddanymi, 
zerwawszy, z wyznaniem swoich 
współrodaków, zachowali jednak 
swoje oblicze rosyjskie jako narodo- 
wość, zachowali swoją kuliurę rosyj- 
ską, co nie przeszkodziło, że zawsze 
byli i'są najlojalniejszymi obywatela- 
mi przybranej Ojczyzny. 

Tradycyjna tolerancja Peństwa 
Polskiego wobec staroobrzędowców i 
tradycyjna, pielęgnowana przez po- 
kolenia lofalaość staroobrzęd »wców 
wobec państwa—ta wzajemna posta. 
wa daje najlepszą gwarancję swobod= 
nego rozwoju życia kulturalnego i 
wyznaniowego staroobrzędowców w 
naszem Państwie 

Danisowa na pisma prze- 
dzieło, które wy- 

teg najpilniejszych spraw z dziedziny 
KREWREEZUWOBIEY 

Prawna reprezentacja staroobrzędowców. 
й P. Mhister WR i O. P. powiadomił pana Wojewodę Wileńskiego, 
iż dekretem z dnia 20 b. m. uznał tymczasowy Komitet wykonawczy I egól- 
no-polskiego zjazdu staroobrzędowców w Wilnie za reprezentację prawną 
Wschodniego Kościeła staroobrzędowrgo, nieposiadałącego h erarchji w 
Rzeczypospol tej Polskiej, pod nazwą „Tymczasowa Naczelna Rida Staro- 
obrzędowców*. Na skutek powyższego p. wojewoda delegował w dniu 
23 b. m. kierownika oddziału wyznań p. Piotrowicza na odbywające się 
tego dria obrady Komitetu Wykonawczego dla powiadomiznia o powyż- 
szem prezesa Komiieu, Po odczytaniu dekretu p. ministra, przedstawiciel 
p. wojewody Wil:ńskiego złożył w jego imieniu Radzie naczelnej gratula- 
cję i życzenia pomyślności w pracy nad ostatecznem uregulowaniem poło- 
żenia prawnego Kościeła staroebrzędowego w Polsce. Prezes Pimonow 
dając wyraz radości staroobrzędowców z powodu ważn:go dla nich aktu 
państwowego, prosił o złożenie najgłębszego podziękowania p. ministrowi 
wyznań religijaych i o p. oraz p. wojewodzie W.leńskieniu., Następnie na 
wniosek przewodniczącego Rady została wyłoniona delegacja złożona z 
du-hownych i świeckich członków Rudy z p. Pimonowem na czele, która 
udełą się do p. wojewody i tegoż dnia została przyłęta. W imieniu dele- 
gacji przemówił p. Pimonow i p: Andrejew, który oświadczył, że staro- 
obrzędowty byli i zawsze będą lojalnymi i wdzięcznymi wobze Państwa za 
opiekę i oekazywaną pomoc. Rada naczelaa składa rządowi na ręce p. wo- 
jewody wyrazy swej głębokiej wdzięczności—mówił p. Aadrejew—i oświad- 
Cza, że uczucia te podziela ogół staroobrzędowców w Polsce. P. wolewo- 
da Riczkiewicz w odpowiedzi podziękował delegacji za obywatelskie uczu: 
cia i złożył życzenia najpomyślniejszego rozwoju staroobrzędewców w Pol- 
sce. D:legacja wręczyła p. wejewedzie z preśbą o przesłanie p, ministro- 
wi wyznzń religijnych i o. p. następujące pismo: „Naczelna rada staro- 
obrzędowców zebrana w pełaym swym składzie w Wilnie w imieniu wszyst- 
kich wiernych Wschodniego Kościoła 'staroobrzędowego, nieposiadającego 
hierarchji, zamieszkałych na ziemtach, R«eczypospolitej: - Polski yła 
p. ministrowi w tej doniosłej chwili uzaania przez rząd prawnej reprezen- 
tacji tego Kościoła wyrazy hołdu i szczerej wdz'ęczneści oraz zapewnienia, 
Że w pracy swej będzie kierowała się względimi na dobro państwa pol- 
skiego i Kościoła. Arsieni Pimonow. Prezes Rady". 

Wiktor Piotrowicz. 

  

PODZIĘKOWANIE 
Zarząd Schroniska im. K Zubowicza składa serdeczne 

podziękowanie p Stanisławie Adamowiczównie i p. Zofji 
Lubowiczównie za współudział w urządzeniu przedstawienia 
«Sen Zosi», dochód z którego zostat całkowicie użytv na kup 
no ubrania dla dzieci Jednocześnie składa podziękowąnie Ma: 
gistratowi m Wilna za udzielenie Sali Miejskiej, 

Absolwent Instytutu Ped.3*gihi Specjanej, 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego. 

: ul Chocimska 31 m. 1. Odg. 3ej—5eej. : 

  

  

  

« Wszystkim Swoim КИетот. 
Serdeczne Zyczenia Swiąteczne 

zasyła 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1, tel 82.   

  

! Laklad Potožniczo Ginekologiczny 
Dsktorów Karnickiego, Dobrzańskiego; 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr.9, róg 
M. Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

° па operacje i porody. ? 

Potrzebny 
niezwłocznie lekarz młody energiczny 
z ogólną praktyką do miasteczka 
Miory, pow. Brasławski. Potrzebnych ė 
informacji udzieli miejscowa apteka 
Mag, Farm, A. Wiśniewskiego. $   

dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w 

ul. Wileńska 38. Telef 941. 

na Gwiazdkę książka 
jest nieocenionym podarunkiem — przekona się każdy oglądając śliczne nowości wydawnicze 

Kazimierza Rufsk 

PRZYGOTOWANIA PRZEDWYBORCZE. 
Podział Wileńszczyzny na obwody głosowania 

Okręg Wybarczy Nr. 63 — sie- Post wski—36 obw. i Dziśnieński — 
dziba m. Wilao obejmute 153 obw, 70 obwodów. 
w tem miasto Wilno 58 obwodów, Powiaty Województwa Wileńskie: 
powiat Wiłeńsko-Trocki — 95 ob- go wchodzące w skład Okręgu Lidz- 
wodów' kiego obzjmują: Ozmeński — 36 

'Jkręg Wyborczy Nr. 64 — sie- odwodów, Wilelski 48 obw. i Moło- 
dziba m. Swięciany obejmuje 244 ob- deczeńs i — 31 obw. 
wody, w, tem powiat Swięci-ński 51 Razem Województwo Wilińskic— 
obwodów, Brasławski — 87 obw., obejmuj: 512 obwodów. 

Komisja Wyborcza 63 
Komisarz Wyborczy przy O-rega- w lskalu przy ul. Mitkiewicza Nr. 21 

wej Komisji Wyborczej Nr. 
Wilnie Winceaty Łu:zyński urzęduje Tel.fon Nr, 1287, 

Komisja kół gospodarczych 
Równocześnie z ogłoszeniem dnia nej strony kół rolniczych, a z dru- 

21-ро b.m. Oiezwy G »spodarczejza- giej kół przemysłowo-hzndlawych cz- 
powiedziano ze strony podpisujących lem wyłonienia Komisji Porozumie- 
ja utworzenie dnia 22 go b. m. Ko: wawczej. W skład jej maią wejść ze 
misji Porozumiewawcze| upoważniouej strony rolnictwa pp. ks. Eustachy Sa: 
do wejścia w styczność z czynnika= pleha, Kazimierz ks. Lubomiiski, Zyg- 
mi i ugrupowaniami społecznemi i munt Leszczyński, Jan Stecki, a ze 
poliłycznemi celem utworzenia wspól. strony przemysłu pp. Janusz ks. Ra 
nie z niemi Komitetu Wyborczego. dziwiłł, Aadrzej Wierzbicki, Józef 
W czwartek odbyły się narady z jed: Żychl.ński. 

Likwidacja biura wyborczego komunistów. 
WARSZAWA 23X |, (żel wł Słowa). Z polecenia władz państwo- 

wych urząd śledczy zlikwidował z czwartku na piątek b uro ag tacyjae Pol: 
skłej partji komuaistycznej, Jik stwierdzono komunści polscy rozporzą- 
zali znacznemi środkami pochodzącemi ze źródeł zewnętrznych, co pozwo- 
lilo im rozpucząć już intensywną agitację przedwyborczą w celu rozb jania 
polskich stronnictw robotaiczych. Policja aresztowała w burze agitacyjaem 
między innemi zuanego komunistę Żirskiego, który był już karany wig- 
zieniem za działalność ant; państwową. 

Stronnictwo chłopskie będzie prowadziło SĄ- 
modzielną akcję wyborczą. 

WARSZAWA 23XII żel wł, Słowa) Diś rozpoczęły się obrady Za- 

rządu głównego stronnictwa chłopsk ego, tematem obrad których była akcja 
wyborcza. Jik się dowiadujemy większość członków zarządu głównego 
wypswiedziała się za prowadzeniem samodzielnej akcji wyberczej bez 
współdziałania z sanacją, nie wyłączając umów Iskalnych z Piastem lub 
Wyzwoleniem. 5 

Blok wyborczy wszystkich stronnicw we Lwowie 
LWÓW, 23.Xii, PAT. Wczoraj dn. spodarcze statu średniego, Zrzesza” 

22 b. m. wieczorem odbyło się u p. me Ludowe sen. Bojki, PSL Piast, 
wojewody lwowskiego Borkowskiego Związek Ludowo Narodowy, Polacy 
zebrauie informacyjae stronnictw pol- wyznania mojżeszowego, Klub reau- 
skich celem  zorjentowania się w sy- blikańska-demokratyczny, W szechsta- 
tuacji wyborczej. Reprezentowanych nowa organizacia  monarch'styczna, 
była 16 stronnictw i ugrusowań, Cbrześcij=ńska D:mokracja, Chrześci- 
które oświadczyły gotowość utworze” jańsko-Narodawi, Żydzi-Polacy i Ze8' 
nia wspólaego bloku wyborczego, a pół «Stu», Dziś odbędzie sią zebra- 
mianowici:: Związek naprawy Rzeczy: nie Ściślejszego podkom letu, na które 
pospolitej, Prawica Narodowa, Stron- wszystkie powyższe u»rupowania wy- 
nictwo Chłopskie, K'iub Pracy Zacho- delegują po jednym przedstawicielu. 
wawczej, Partja Pracy, Zrzeszenie gu- 

  

  

KUPUJE 
PRzepaje ksążki UŻyWane 
Księgarnia W MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
i Noworoczne Wielce Szanownej 

swej Klijenteli oraz Szanownej 

Redakcji i Administracji gazety 
«Słowa» tą drogą przesyła Dom 
HJK. «<Zachęta» Gdańska 6, 

tel. 905 

  

  

NAJPOWAŻNIEJSZA FABRYKA 
OBUWIA 

poszukuje ° 

ZASTĘPCY 

na okręg wileński i nowogródzki 

Zgłoszenia tylko pierwszerzęd: 

mych fachowców lub dobrze za» 

prowadzonych hurtowników bę- 

dą brane pod uwagę. 

Zgłoszenia do biura «PRASA» 

Kraków, Karmelicka 16, pod 
<Zastępca 2155» 

  

ВЕРЕ ВНО ОВ ЕЛ НО ЕЕ ЛЕр 
Od dn: 26 b. m. w Cukierni B. 
Sztralla ul. Mickiewicza (rógTa: 
tarskiei), (Koncerty nowego 
zespołu ed godz. 6ej wiecz. 
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Nektar Łańcucki 
Kawowy czarny 
Morelówka 
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Kryształ 4 
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ORDYNACJA WYRÓRCZA 
Nakład S. A. Książnica-Atlas,,Lwów, Czarnieckiego 12,—Warszawa, Nowy Świat 59, 

BEZERBBAZZZAKAZARAGTEEEKEEREZEEE ODZEW WZZAŻZZAREZZBAEZEM 

pierwsza Gileńsku Spółku © i Przetuorów Owocowych 

Poleca na Swięta Bożego Narodzenia wina własnych wyrobów wyśmienitych 

w smaku a w szczególności wino truskawkowe oraz wszelkie artykuły spożywcze 

a także wódki, likiery etc. 

EEEEEEZSECZERERWEMOZZEZZEPEZEE BZZRERŃ KZERNAERKRZZAAG CZA: 

+
7
 

i inne wódki i likiery 

jj Fabryki A. hr. Potogklego. + 
3 i w Łańcucie 

Opracował 
J. BUZEK 
Zł. 3.50. 

+
 

Żądać wszędzie. 

Wytwórnia: ul. Piłsudskiego 2, > 
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ROMUALD JALBRZYKOWSKI 
Z Miłosierdzia Božego i Stolicy Apostolskiej laski Arcybiskup - Metropolita Wilenski. 

Wielebnemu Duchowienstwu i Ukochanym w Chrystusie Firchidiecezjanom Wileńskim 
POZDROWIENIE W PANU. 

Doroczne uroczystości najchętniej 
obchodzimy w otoczeniu najbliższych 
sercu naszemu, w kółku przyjaciół, 
krewnych. Gdy warunki życiowe na 
to nam nie pozwalają, staramy się 
przynajmniej o łącznię duchową z 

„JP ukochfnymi i tę naszą łącznię zazna- 
czamy przez pismo, listy. 

Ukochani moi w Chrystusie! Ta- 
ką potrzebę serca i ja odczuwam wo- 
bec dorocznych Uroczystości, które 
obecnie obchodzimy. Wszak, z Woli 
Bożej i z rozporządzenia Stolicy Apo- 

im”) został zadzierzgnięty pomię- 
mi węzeł pokrewieństwa ducho- 

o, łącznia najściślejszej przyja- 
życzliwości, których wyraźnie i 

iokrotnie zaznałem podczas  krót- 
kiego wśród Was pobytu. 

Z wielkim  upragnieniem serca 
śpieszę do Was wszystkich bez wy- 
jątku, Ukochani, na tę tradycyjną wi- 
lję, aby połamać się opłatkiem, na 
Uroczystość Bożego Narodzenia i No- 
wego Roku, pragnę zajrzeć do wszy- 
stkich ognisk domowych, zarówno 
tych—w bogatych pałacach, jaki tych 
—w najuboższych chatach, pragnę być 
z Wami, aby dzielić Wasz los, ra- 
dość i smutek, a wszystkim z głębi 
serca pasterskiego złożyć przyjaciel- 
skie życzenia, aby te Święta dla wszy- 
stkich były prawdziwie wesołe w Pa- 
nu, aby nas uświęciły i zbliżyły do 
Boga, ahy Boski i Najukochańszy 
nasz Zbawiciel pobłogosławił całej 
naszej krainie i jej mieszkańcom na 

, Rok Nowy, na dalszą pracę, w dal- 
Szych wysiłkach, aby nie było wśród 
nas waśni i nienawiści, szatańskich 

„intryg i oszczerstw, narzekań i potę- 
“4 pieńczych swarów, ale wszędzie pa- 
— nował duch jedności i zgody, duch 

radości i wesela w Panu, duch  brat- 
niej czynnej miłości, która jest pod- 
stawą nauki i doskonałości chrześci- 

, jańskiej. „44 mad to wszystko miejcie 
" miłość, która jest zawiązką pokoju" ®) 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się sbołeczuie miłowali. Po tem posna- 
ją wszyscy, żeście uczniami mośmi, je- 
$li miłość mieć będziecie jeden ku dru- 
giemu” 2). Na potrzebę tej wzajemnej 
czynnej miłości bliźniego chcę zwró- 

*cić Waszą szczególniejszą uwagę, a 
pigenę aby zamiary moje należycie 
dE. 

yczymy sobie wzajemnie „We- 
sołych Świąt*, ale gdybyśmy poprze- 
stali na samych tylko słowach, te 
Święta dla wielu nie byłyby wesołe. 
Nie może być nawet mowy o weselu 
u tych, komu głód, niedostatek do- 
kucza, kto niema ciepłego ubrania, kto 

| mie ma czem ogrzać swego mieszka- 
"nia wśród dokuczliwego mrozu, kto 
chorobą złożony, nie ma za co się le- 
czyć, a w dodatku musi patrzeć na 
wygłodzone wymizerowane swe dzieci. 
Chociaż nawet w najpomyślniejszych 
czasach wszędzie bywali biedni po- 
trzebujący wsparcia, w szczególniejszy 
jednak sposób odczuwa się skutki 
zniszczenia wojny światowej teraz na 
przestrzeni archidiecezji wileńskiej, 
gdzie gleba mniej urodzajna i prawie 

“2 „poryta okopami, wyjałowiona, 
PydziEl ludność nie ma stałych zarob- 
ków. 

" Wszyscy to widzimy, że czasy dla 
wielu bardzo trudne do przeżycia, ale 
tylko nieliczne jednostki te niedolę 
bliźnich odczuwają. Zabiegi jednostek 
złemu zapobiedz nie są w stanie, gdy 
ogół społeczęństwa bedzie obojętny 
lub będzie powtarzać w zwątpieniu: 
„ktoby tam poradził takiej biedzie?*. 
Zdaje mi się, że słusznie moglibyśmy 
do siebie zastosować w  parafrazie 
słowa poety: 2 

° „A ja myślę, że... dużobyśmy już 
\ mogli mieč, 
"Ino tylko nie chcemy chcieć*, 

Wyspiański. 

Chciejmy więc wszyscy szczerze 
dopomódz bliźniemu w niedoli, a 
wspólnemi siłami dokonamy wiele. 

_ Boski nasz Zbawiciel, który po to 
przyszedł na ten Świat, „abyświy ży- 

* wąż mieli i obficie mieli" w. krótkich 

` S słowach wskazuje, kto ma 

    

   

  

ojżzywać pomoc biednym. Gdy razu 
pdłynego liczne rzesze ludu przez ca- 

/ dzień słuchały nauk  Chrystuso- 

wych na pustyni, a nie miały posil- 
ku, apostołowie litują się nad nimi 

i mówią do Chrystusa: „ Rozpuść ich, 
aby szedłszy do bliskich wsi i miaste- 
czek kupili sobie pokarmów, któreby jed- 

li. A odpowiadając rzekł im; Dajcie 
wy im jeść” |). 

Niech te słowa Zbawiciela „ZDaj- 
cie wy im jeść”, utkwią mocno w na- 

_/szej pamięci, niech znajdą oddźwięk 
yw naszem sercu, niech będą dla nas 

*irogyyskazem na dalszą pracę w 
tym nowym roku życia naszego. 
„Dajcie wy im jeść”—w osobie apo- 

ów do nas wszystkich skierowane 

--to mie rada tylko, ale wyraźny 

      

    

jak ten o miłości bliźniego: 
się społecznie miłowali”. A 

"EC Vszyscy bez wyjątku, którzy 
możemy, tem, co mamy, podzielmy 
śię z potrzebującymi pomocy i w 
czasie uczty wigilijnej i w czasie 
Świąt i w tym Nowym Roku, niech 

 kaźdy zamożniejszy pomoże jednej 
rodzinie ubogiej, jednej osobie, aby 
nie było wśród nas smutnych i głod- 
nych i aby się wszyscy mogli wese- 

) Kolos 8. 14, 
2) Jen 13, 84—85. 

w Panu i w duchu Jego miłości. 
€ Niech ta pomoc bliźniemu nie 

będzie z naszej strony tylko odświęt. 
nym odruchem chwilowym, jednora. 
zowym, ale niech będzie stałym na. 

  

Oto jedno 
uśpionemu Swemu Dzieciątku. 

kazem i stałą potrzebą duszy naszej. 
Przykro nam, gdy ' spotykamy 

żębraków na ulicach lub  wyciągają- 
cych rękę o wsparcie pod kościołem, 
na silnym mrozie, wśród zawiei Śnież- 

nej lub deszczu. Przykro nam, 
ci żebrzący--to nasi bracia, bo widzi- 
my w nich poniżenie godności 
kiej. Wprawdzie trafiają się 
żebracy zawodowi, włóczęgi, 

często 
którzy 

КА ВА ЕНОАН 2ОЬ ОНМ А ЮЗМЫМНА: 
е 

bo 

ludz- wania pomocy prawdziwie 

na wsparcie bynajmniej nie  zasługu- 
ją, ale to nas nie uwalnia od okazy- 

potrzebu- 
jącym, a zwłaszcza wstydzącym się 
prosić o pomoc. 

  
arcydzieł Rafaela, mistrza nad mistrze malarstwa religijnego. Matka Boska podnosi zasłonę i przygląda się, miłości pełna 

Pod tym nieśmiertelnym obrazem, tak przedziwnie owioniętym nastrojem wielkiej uroczystości Narodzenia Bożego, kładziemy serdeczne 
życzenia gwiazdkowe dla czytelników i przyjaciół „Słowa”. 

owiąt wesołych, pogody 
TKIM, którzy w jedn 
Daj nam, 

WSZYS 
ducha, niezłomnej wiary w świetlaną przyszłość Polski, pociech rodzinnych i, materjalnych powodzeń życzymy 

ności duchowej z nami przebyli, pełny różnorodnych wydarzeń i wrażeń, etap roczny od Swiąt do Świąt! 
oże, spotkać się przy opłatku wigilijnym znów bo roku: w zdrowiu i weselu! 
  

6 propagandę pokceju. 
Było to tak. Jeden z krakowskich 

publicystów wygłosił przed paroma 
tygodniami na zaproszenie tamtejszego 
koła. akademickiej młodzieży  pacyfi- 
stycznej odczyt w uniwersytecie na 
temat, oczywiście, pokoju. Mianowicie 
pokoju w doktrynie katolicyzmu i hi- 
storji Kościoła. W parę dni po swym 
odczycie, gdy wracał do domu, za- 
czepił go na ulicy ubogo ubrany 
osobnik, z wyglądu robotnik, i grzecz- 
nie zapytał, czy jest on prelegentem 
owego odczytu na uniwersytecie. Otrzy- 
mawszy potwierdzającą odpowiedź, 
ów robotnik — jak się potem okazało 
kaflarz z zawodu — zadał naszemu 
publicyście następujące pytanie: | | 

— Cży może mnie pan objaśnić 

dlaczego mówiąc o katolickim pacy- 
fiźmie w Polsce, nie wspomniał pan 
nie o Staszicu i Cieszkowskim, z któ- 
rych jeden był przecie księdzem a 
drugi wierzącym katolikiem? 

Dalsza część rozmowy -— zresztą 
niezmiernie ciekawa — nic tu nas nie 
obchodzi. Obchodzi nas tylko fakt, że 
prosty robotnik, kaflarz, zajmował się 
zagadnieniem pokoju i zdradzał wcale 
przyzwoitą znajomość literatury pacy- 
fistycznej: bo ręczę. że nie wielu ludzi 
pawet z uniwersyteckiem wykształce- 
niem wiedzą w Pols! o tem, że 
Staszic i Cieszkowski zajmowali. się 
już kwestjami pokoju i zgody między 
naródami. 

Całe to powyższe zdarzenie — 
wzięte prosto z życia i najzupełniej 
autentyczne—powinno zastanowić ka- 

żdego myślącego człowieka. Coprawda, 
jest ono oderwanym — lecz nie odo- 
sobnionym — faktem, ale jakże wy- 
mownym! jak dalekie otwierającym 
horyzonty na nastroje mas, na zain- 
teresowania się duszy ludowej, na 
odczuwanie przez nią pewnych haseł! 
Przedewszystkiem wskazuje, jak po- 
ciągającą. w sobie moc może mieć 
idea pokoju na psychikę warstw tak 
zwanych niższych i jaki wpływ na 
te psychikę wywierać by mogła, a 
może już wywiera i silniej niż to na- 
wet przypuszczamy. Spytać by się o to 
trzeba w każdym razie nie nas, a in- 
nych... tych pracujących w masach i 
w których rękach znajduje się dziś 
operowanie ideą pokoju. Spytaćby się 
0 to raczej należało rozmaitych lewi- 
cowców, radykałów, postępowców... 

„. Uderzyć bo też musi każdego, że 
idea pokoju tak mało sympatji wzbu- 
dza i powodzenia znajduje w sferach 
zachowawczych, A jednak -— wyda- 
wałoby się — że one właśnie powin- 
ny być najsilniej zainteresowane w 
utrzymatiu pokoju i że one właśnie 
powinny by stać na czele ruchu zwal- 
czającego wojnę. Są one bowiem temi, 
dla których istnienie pokoju jest naj- 
ważniejsze, jak najważniejszem jest 
i uniknienie wojny. Tylko trwanie 
pokoju gwarantuje sferom  burżua- 
zyjnym rzeczywiście utrzymanie ich 
dotychczasowego położenia i sta- 
nowiska, bogactwa i znaczenia. 
Tylko ewolucją pokejewa stosunków 
zapewnia im spokojną  pryzszłość. 

Każda wojna musi nie chybnie odbić 
się przedewszystkiem na nich i ich o 
Szkody najcięższe przyprawić. Przy- 
kład ostatniej wojny z jej skutkami 
w dziedzinie własności, wystarczająco 
chyba za siebie mówi. Jeszcze jeden 

- drugi taki experyment a nietrudno 
przewidzieć, że z własności prawie nic 
nie pozostanie... i to pod warunkiem 
że przyszła wojna nie skomplikuje 
się wybuchem rewolucji. Tak jak się 
rzeczy obecnie mają, wydaje się to 
ostatnie nie do uniknięcia: następstwem 
wojny musi być rewolucja. Sowiety 
doskonale to rozumieją i dla tego w 
tajnych instrukcjach swych agitatorom 
kładą specjalną uwagę na szerzenie 
waśni narodowej i podniecanie wza- 
jemnych nienawiści między  pań- 
stwami. : я 

Niejednoby jeszcze na ten temat 
można powiedzieć a może by powie- 
dzieć nawet należało i wyjaśnić jak 
zagadnienie pokoju jest dziś niezmier- 
nie aktualnym życiowym poprostu 
postulatem przyszłości naszej cywili- 
zacji i naszego ustroju—jak zagadnie- 
nie pokoju międzynarodowego Ściśle 
nie wiąże z problematami pokoju so- 
jalnego wewnątrz państw. Zaprowa- 

Cziłoby to nas tylko dzisiaj za daleko, 
do wymagałoby specjalnego omówie- 
ba. Wymagałoby ponadto udowodnie- 
nia, że idea pokoju jest czemś przy- 
nidzonem naturze ludzkiej i nierozer- 
roalnie z nią związanem, że idea po- 
woju jest odwieczną tradycją Kościoła 
kwynikającą z jego uniwersalistycznej 

doktryny o. jedności całego rodzaju. 
ludzkiego, że, wreszcie, myśl o moż 
ności wykluczenia wojny ze stosunków 
między narodami nie jest żadną utopją... 
W jednym krótkim artykule dzienni- 
karskim pomieścić tego wszystkiego 
niepodobna, zwłaszcza wobec wciąż 
panującej nieufności i podejrzliwości 
sfer zachowawczych -— i dodajmy tu 
także katolickich—do wszelkich inicja- 
tyw pacyfistycznych. Takie stanowisko 
jest rezultatem długiego nawyku do 
brania wogóle wszystkiego pod kątem 
widzenia zmechanizowanego przyzwy- 
czajenia, ale jest także i następstwem 
pewnego atawizmu w środowiskach 
szlacheckich — atawistycznego przy- 
wiązania do ideałów żołnierskich. Ty- 
lowiekowe chwalebne tradycje  ry- 
cerskie szlachty  wzdrygają się 
przed nowoczesnemi poglądami na 
kwestje* wojny i pokoju... zapominając 
może potrochu o tej przepaści, która 
istnieje między dawnem pojęciem słu- 
żby żołnierskiej a dzisiejszym milita- 
ryzmem, zamieniającym , państwo w 
jeden obóz warowny, w iście piekiel- 
ną machinę wojenną. Zapomina się 
też dziś zupełnie, że instytut rycer- 
stwa zaszczepiony przez Kościół na 
wielkim konarze pacyfizmu katolickie- 
'go—służył w pierwszej linji nie: ide- 
ałom wojny, lecz ideałom pokoju i 
miał na celu zmniejszenie zła związa- 
nego z wojną, odebranie tej ostatniej 
jej antychrześcijańskich cech, zaś na- 
dania zawodówi żołnierskiemu men- 
talnošci obrońcy Prawa, Wiary i Sła- 

Pomoc ta powinna być zorgani- 
zowana przez miejscowe  społeczeń- 
stwo, bez którego współudziału Wła- 
dze państwowe, jak Ministerstwo 
Opieki Społecznej, pomoce 'samorzą- 
dowe i -różne dekrety sprawy te 
całkowicie załatwić -nie są w możj 
ności. Dowodem tego bogate kultu- 
ralne kraje, jak  Anglja, Ameryka. 
Nie rozwiązują sprawy.  systematy 
społeczno - polityczne, którym brak 
podstawy religijnej, jak socjalizm i 
komunizm. Dowodem tego namacal- 
nym Rosja bolszewicka. 

Jedynie tylko system  Chrystuso- 
wy, Oparty na wykonywaniu nakazu 
o miłości bliźniego i sprawiedliwości 

  

„dajcie wy im je: sprawę skutecz- 
nie rozwiązać może. 

Do zastosowania tego systemu 
Chrystusowego wzywam Was wszyst- 
kich, Ukochani moi, a wzywam w 
imię miłości Boga, w imę dobra ca- 
łego kraju, w imię wrodzonych uczuć 
ludzkich. Przyczyńmy się wszyscy 
do usunięcia upokarzającej żebraniny 
ulicznej. Niech to będzie hasłem i 
programem w dalszem naszem życiu. 
Niech się nikt od tego . obowiązku 
nie usuwa, a każdy niech go spełni 
w miarę możności. Pan czy sługa, 
profesor, nauczyciel czy student, 
urzędnik czy rzemieślnik, przemysło- 
wiec czy robotnik, mężczyzna czy 
kobieta — wszyscy sami się opodat- 
kujmy dobrowolnie. na rzecz ubogich 
iczynem zbożnym okażmy współ- 
czucie bliźnim w ich niedoli. Uko- 
chana Młodzieży i Dziatwo szkolna! 
Nd najmłodszych dni waszych staraj- 
cie się pomagać biedniejszym od 
Was z tego, co otrzymaliście na ła- 
kocie do swego rozporządzenia, /szu- 
kajcie szczęścia dla siebie przez  do- 
pomaganie do szczęścia bliżnim. Za- 
bierajcie się wszyscy do tego dzieła 
na podstawie zwartych, dobrze ob- 
myślonych, organizacyj. Zakładajcie 
po miastach i miasteczkach 'w każ- 
dej parafji jużto Towarzystwa Dobro- 
czynności,  jużto. Konferencje św. 
Wincentego a Paulo,' jużto Komitety 
Doraźnej Pomocy dla biednych, co 
odpowiedniejsze okaże się w tej 
miejscowości. 

Zakładajcie choćby w każdej pa- 
rafji przytułki dla kalek i sierot lub 
domy szpitalne. 

Niech każda parafja, wzlędnie gmi- 
na, przez jedną z takich  instytucyj, 
do której ogół będzie składał co mie- 
siąc stałe swe ofiary, zaopiekuje się 
całkowicie. swymi biednymi, a wtedy 
będzie. można przeprowadzić uchwały 
na zebraniach gminnych o zakazie że- 
braniny po domach i ulicach, pod ko- 
ściołami. | ! 

Zwykle w budžetach gminnych co- 
rocznie są uwzględniane pewne sumy 
z podatków na pomoc dla ubogich. 
Gdy będą zorganizowane instytucje 
ratunkowe, to sumy z pewnością będą 
powiększone znącznie, a,z pewnością 
i Władze państwowe udzielą zapomogi 
dobrze działającym organizacjom. 

Urządzenie opieki stałej nad ubo- . 
gimi po paraijach i gminach ułatwi 
zorganizowanie tejże opieki i pomocy 
po miastach, gdzie zwykle znacznie 
więcej jest potrzebujących wsparcia, a 
wspólny wysiłek przyczyni się z pe- 
wnością do dobra ogólnego i do zwy- 
cięstwa w walce z wyzyskiem zawo- 
dowych żebraków i rozmaitych zwy- 
rodniałych moralnie włóczęgów, któ-- 
rzy w myśl-dekretu o włóczęgostwie 
z listopada r. b., będą skierowani 
przez władze bezpieczeństwa i ро- 
rządku do pracy, a nawet ścigani są- 
downie, o ile zajdzie potrzeba. 

Ukochani w Chrystusie! Rzucam te 
myśli w palącej oddawna sprawie 
społecznej, aby zachęcić Was do nie- 
zwłocznego wspólnego wysiłku, do 
wspólnego wykonania nakazu Chry- 
stusowego: ' „Dajcie wy im. jeść”. 
Wiem, że to sprawa trudna i odrazu 
doskonale nie da się załatwić, ale to 
z pewnością przy. pomocy Bożej z 
czasem nastąpi. Tylko śmiało do czy- 
nu, do zwycięstwa! 

Wszystkim ukochanym w. Chry- 
stusie Djecezjanom przy tej okazji 
udzielam błogosławieństwa  paster- 
skiego. 

r. ROMUALD, ARCYBISKUP. 
Wilno, dn.; 24 grudnia r. P. 1927. . 
TETTTT MAS EET TU TV DINNER TESINIO 

bych—coś, jednem słowem, podobne- 
go do zadań, które mieć musiały siły 
zbrojne postawione na usługach Ligi 
Narodów, gdyby takowe kiedykolwiek 
powstały, o.czem się zresztą mówi i 
myśli. 

Ale w jeszcze większej mierze niźli 
to wszystko, nieufność i podejrzliwos- 
do wszelkich poczynań  pacylistyczć 
nych jest rezultatem zbyt częstego— 
na nieszczęście — sposobu myślenia, 
który każdy wielki plan, każde jakieś 
wielkie dzieło uważa z punktu za coś 
fantastycznego, nierealnego,  utopijne- 
go, nie zadając sobie nawet trudu 
głębszego przedtem zbadania kwestji. 
W tem ostatniem bodaj właśnie tkwi 
największe zło i największa trudność. 
Bo jak mówi--zdaje się Evers — wy- 
strzegać się należy zawsze dwóch 
skrajności: przypuszczenia, że przez 
podrzucanie w powietrze można na- 
uczyć liszkę latać, a to dlatego, że z 
liszki. rodzi się motyl—1 i przypuszcze- 
uia, że motyl: nigdy latać nie będzie, 
bo liszka jest do latania niezdolną. 

Fr. Potocki.



0d Bożego Narodzenia — do Bożego Narodzenia. 
= Przegląd retrospektywny nie z lotu ptaka tylko z wygodnego fotelu. — 

O tej właśnie porze, rok temu... 
jak myślą sięgnąć... mieliśmy jak dziś 
zimę, tylko, ohol nie tak surową; tak 
samo po dachach leżał śnieg, miejsca- 
mi było na - chodnikach niemiłosernie 
ślisko a miejscami były grudy i grud- 
ki zlodowaciałego śniegu, po których 
nogi zwijały się, jak  nieprzymierza- 
jąc, djabeł w święconej wodzie... A 
i słońce wschodziło akuratniutko jak 
temi dniami, 43 minuty po siódmej 
a zachodziło 8 minut przed trzecią. 
Było to bowiem punkt przesilenie dnia 
z nocą. Ze szczytu najdłuższego dnia 
—przed końcem czerwca, około św. 
Władysława — stoczyliśmy się aż na 
padół dnia najkrotszego... 

Aż no i zaczęło przybywać dnia 
początkowo „na kurzą stopę”, że i 
najwrażliwszy człowiek nie spostrzegł, 
a potem coraz więcej, co raz więcej 
było tego dnia... Że mój przyjaciel 
Jan Hopko wystawiwszy coś zaraz 
po Nowym Roku nos na świeże po- 
wietrze z podniesionego kołnierza, po- 
ciągnął obiema dziurkami i rzekł: 

— Ka wiośnie idziel 
I rzeczywiście: szło ku wiośnie! 

I teraz, za kilka dni, zacznie ku wio- 
śnie iść. Prawda, że jak na raku... ale 
słońce zacznie coraz wcześniej ukazy- 
wać się, choć o minutę—i choć o parę 
groszy znośniejsze zaczną być magi- 
strackie rachunki za elektryczność. 

Co było akurat rok o tej porze? 
Przyznajmy się z ręką na sercu. Za- 
pomnieliśmy! Żadna kamfora nie ulat- 
nia się tak szybko, jak czas z pa- 
mięci ludzkiej, 

Nikt nie wie? Nie pamięta? 
Więc ja powiem. 
Cała fatyga po państwa stronie 

będzie tylko: przytakiwać—albo wy- 
krzykiwać: „Ach, jak nic się nie zmie- 
niłol* Ktoby zaś przeciwnie zadumał 
się nad tem, jak dużo zriian zajść 
możę w ciągu jednego roku, ten oczy- 
wiście wcale odzywać się nie będzie. 
Tylko śię zamyśli ... 

w = + i 

Od strony Litwy wiało wciąż i wia- 
ło złem powietrzem. 

Jakiś huzar litewski przekroczył 
granicę, dał siebie ująć i opowiadał, 
że cała ludność „po tamtej stronie 
kordonu* spodziewa się lada dzień 
ukazanią się wojsk polskich maszeru- 
jących na Kownol Gazety pośpięszyły 
tłustym drukiem podać do wiadomo- 
ści publicznej że zapanował na Litwie 
ogromnie trwożny nastrój. 

Szaulisi otrzymali niemieckie kara- 
biny a w najbliższej okolicy Szyrwint 
i Muśnik aresztowano „na Gwiazdkę* 
pp. Koskę i Ruszczyca, Podbereskie- 
go i Kaczyńskiego. Gazety wnet do- 

‚ niosły tłustym drukiem, że najwidocz- 

niej „sytuacja w Kownie wciąż nie 
wyjaśniona". Jedyną konkretną zdo- 

k z dzienników była 
adomość otrzymana via Melbourne 

i Rejkjawik, że prezydent Smetona 
odbyt... konierencję z posłem włoskim. 
Q czem, u licha, toczyła się rozmowa? 
Q tem, dziennik przemilczał, nie chcąc 
wywoływać komplikacyj międzynaro- 
dowych. Gdy jednak, zaraz nazajutrz 
podały wszystkie wileńskie gazety 
wiadomość, że p. Waldemaras odwie- 
dził p. Krykszniautisa (o którym nic nie 
wiedział nawet redaktor „Przeglądu 
Wileńskiego") a jednocześnie jakiś 
tajemniczy p. Mundukas odwiedził 
niemniej nikomu nie znanego p. Bla- 
gowicziusa — wileńscy korespondenci 
warszawskiego „„Kurjera Porannego" 
oraz krakowskiego „Kurjęra Codzien- 
nego* uważali za wskazane prosić te- 
legraficznie o znaczną podwyżkę pen- 
Sji miesięcznej bo zaczyna od strony 
Litwy zanosić się na coś zdecydowa- 
nie poważnego. 

Jednocześnie rozeszła się po mie- 
ście goska, žc p. Iszora ma opu- 
ścić Wilno i objąć stanowisko staro- 
sty sejneńsko-suwalskiego. W  Ujeż- 
dżalni na placu Orzeszkowej wciąż 
jeszcze stały wystawione. na widok 
publiczny modele konkursowe pomni- 
ków Mickiewicza i kipiał wciąż je- 
szcze spór namiętny o to, czy należy 
stawiać co rychlej na placu Ratuszo- 
wym pomnik wedle recepty Szukal- 
skiego czy przeciwnie... niedopuścić 
do czegoś podobnego! Wciąż jeszcze 
wśród myśliwych dokomponowywano 
anekdotyczną historję polowania w 
Gudelach, a władze administracyjne 
otrzymywały raz po raz skargi па 
zbyt wczesne zamykanie bram przez 
chciwych na napiwek dozorców. 

Skonfiskowano numer białoruskiej 
„Naszej Niwy*; Zarząd Kasy Chorych 
gotował się być nieczynnym podczas 
owiąt, i cały szereg dygnitarży opu- 
'szczał gremjalnie nasz gród dla zaży- 
«cia dobrze zasłużonego urlopu. W sam 
dzień Wigilijny, może wilja wilji, Da- 
wid Bobrowski (zaułek Lidzki 3) usi- 
łował przywłaszczyć sobie skrzynkę z 
tytoniem. Zamiar udaremniono. Śledz- 
two w toku. 

„Na 'sceriie Reduty dawano ostatnie 
przedstawienia „Don Żuana*. Zorilli i 
zapowiedziane już były występy go- 
Ścinne znakomitej artystki p. Ireny 

| Sołskiej w roli tytułowej „Siostry Be- 
atryks*. Na scenie w Lutni brylowała 
p. Janina Piaskowska; panna“ Pilatti 
Spiewala szampańskie piosenki a p. 
Piwiński uchodził za artystę drama- 
tycznego z nieobliczalną przyszłością. 

Akurat przed samą wilją rok temu 
, panie takie to a rakie objęty obowią- 

zki gospodyń takiego 'to <a' takiego 
balu zapowiedzianego na początek 
karnawału; któryś dygnitarz wrócił po 
półtora dniowym pobycie w Warsza- 
wie i-obją! urzędowanie ą w domach 
rodzinnych gotowano się do wzaje- 
mnego obejmowania się po sutej „ku- 
cji* w blasku świeczek choinkowych. 

Wobec wyjątkowo  utrudnionych 
zakupów świątecznych, mało się kto 
u nas zainteresował tem, co powiedział 
w Rydze korpusowi dyplomatycznemu 
nowy minister łotewski p. Zeelens a 
p. Dmowski oświadczał w Warszawie, 
że świeżo powołany przezeń do ży- 
cia Obóz Wielkiej Polski powstał dla- 
tego aby na czele zorganizowanego 
narodu mogła stanąć autentyczna elita 
umysłowa i moralna... 

Takie to było u nas w Wilnie tło 
życia publicznego w samo Narodzenie 
Boże rok temu. 

* 

I popłynęły tygourie, za niemi 
miesiące... ; 

Przyniosty, jak to zwykle na šwie- 
cie, niejedną smutną rzecz, niejedną 
uciechę i pociechę. W każdym jednak 
razie upłyniony rok — od Świąt do 
Świąt — był dła Wilną ważnym ro- 
kiem, po którym niejedna data na 
długo pozostanie w pamięci ludzkiej. 

Wystarczy — nie to przypomnieć— 
lećz podkreślić choćby tylko: lipcową 
uroczystość Koronacyjną, rozbicie i 
likwidację białoruskiej Hromady, i po 
trzecie ustanie „stanu wojennego” 
między Litwą a Polską a faktycznie 
między ŹŻmudzią a Wileńszczyzną, 
między Kownem a Wilnem. 

Małoż tego — na jeden rok? 
A gdy się bliżej rozejrzemy po 

upłynionych dwunastu miesiącach znaj- 
dzie się niejedno jeszcze, o czem 
przypomnienie podnieci wyobraźnię, 
myśl niejedną zapali. 

W Chinach wrzało wciąż jak w kotle; 
nic się tam jeszcze nie szało lecz dzieją 
się tam 1 stają rzeczy, z których ura- 
sta Przyszłość bynajmniej nie oboję- 
tna dla Europy, zatem i dla nas, Po- 
laków. Niema co wznosić oczu ku 
niebu, zacierać ręce i bąkać: „Moja 
chata skraju...'* Prawda, w ciągu ubie- 
głego roku interesowaliśmy się: upa- 
dnie Szanghaj czy utrzyma się? Lecz 
interesowaliśmy Się jak pierwszą ie- 
psżą — śensacją. Bardziej już nas 
„wziąl“ przebieg, mocno dramatyczny 
i pasjonujący, zmagania się na tle ko- 
losalnych Chin: Anglji z Rosją. A gdy 
przyszło do jawnej waśni i aż do zer- 
wania między Anglją i Rosją stosun- 
ków dyplomatycznych, to, przy czy- 
taniu gazet raz i drugi oddech nam 
zapał | 2220 Ja 
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Emocjonowała też uas sprawa 
estońskiego rzekomego „renegata* po- 
sła Birki. Najniesłuszniej przyjęliśmy 
dość obojętnie żgon króla rumuńskie- 
go Ferdynanda i wstąpienie na tron 
bukareszteński sześcioletniego, a tak 
sympatycznego króla Michała. Ru- 
munja jest szczerą i wierną sojuszni- 
czką Polski. Nie daj Bożę aby z racji 
następstwa tronu miała Rumunja do- 
znać poważniejszych wstrząśnień teraz 
gdy wielkiego jej męża stanu nie sta- 
ło. Bodaj jednak, że b. następca tronu 
a dziś ojciec króla Michała, nie zde- 
cyduje się łamać — własnej jaknaj- 
formalniejszej abdykacji. 

Umarł prezydent Republiki Łotew- 
skiej Czakste, drugi nasz sąsiad naj- 
"bliższy — od północy. Była to dla 
Polski rzetelna strata. Nigdyby za 
życia prezydenta Czakstego nie przy- 
szedł p. Zeelens do takiej władzy i 
takich wpływów, jakiemi rozporzą- 
dzał — na niekorzyść Polski. 

Konszachty Waldemarasa z Zeelen- 
sem, wiekuiste zatargi polsko-gdań- 
skie, fjąsko międzynarodowej konie- 
rencji rozbrojeniowej, „tarcia* fran- 
cusko-niemieckie, wyjazd posła Patka 
do Moskwy i jego pojednawcza tam 
dziąłalność, zatarg włosko-jugosłowiań- 
ski o Albanję, zniesienie (nareszcie!) 
przez Niemcy ; fortyfikacyj Kistrzynia 
i Głogowa, sukces polskiego planu 
o „nięagresji* па wrześniowej sesji 
Ligi Narodów, krótka ale ostra „rewo- 
lucja* w Wiedniu, przewlekła rewo- 
lucja w Meksyku, opozycyjna gra 
Trockiego, zakończona pełnem zwy- 
cięstwem Stalina, para — conajmniej 
— wrzeń rewolucyjnych w Portugalji... 
oto w najtreściwszem ujęciu mozaika 
zagranicznych wydarzeń politycznych, 
co się przed oczami naszemi obracała 
— jak kalejdoskop. 

A dopićroż jak rodzenki w cieście: 
strzał Kowerdy do bolszewickiego 
posła Wojkowa, oraz zabójstwo Józe- 
fa Trajkowicza w sowieckiem posel- 
stwie w Warszawie! Kowerda z Wilna, 
Trajkowicz z Wilną... Jakby kto gar- 
ścią sypnął Wilnem po calutkiej pra- 
sie międzynorodowej. Wilno! Wilno! 
Wilno! 5 

Taki już był cały upłyniony rok, 
że Wilno mie schodziło ludziom z oczu 
i ust — jak świat szeroki. i długi. 
Ręczyć można głową, że  najdziksze 
papuasy środkowoafrykańsk. posłyszały 
raz przecie o Wilnie i zapoamiętały 
sobie gdzie leży. Sam jeden p. Wal- 
demaras więcej o Wilnie narobił hała- 
Su na świat cały niż — wszystkie 
razem wzięte poezję Mickiewicza. A i 
marszałek Piłsudski niemało przołożył 
jęki do tego aby Wilno — mówiąc. 
bez przesady — nie schodziło niemal 
przez okrągły rok ze szpalt i łamów 

prąsy międzynarodowej. Wystarczyło 
mu zresztą z całą urzędową pompą 
zjechać dwakroć do Wilna... 

A iodbyty w Wilnie synod — 
383-c z rzędu — ewangelicko-refor- 
mowany swoje też dołożył do spopu- 
laryzowania Wilna. A dopieroż (przed 
dwoma laty) wielka, w Wilnie odbyta, 
elekcja mufti'ego dla całego w Polsce 
muzułmańskiego Świata! «Dodaliśmy 
pod koniec lata rozgłośną aż po Kon- 
stantynopol i Jetozolimę, trocką uro- 
czystość karaimską. I przyjemnie nam, 
że na świeczniku wśród naszych Mu- 
zułmanów i wśród naszych Karaimów 
zasiedli dwaj niepospolici uczeni 
wszechświatowej sławy. 

Prawda, Lindbergh nie doleciał z 
Ameryki przez Atlantyk — aż do 
Wilna. Nie nasza w tem wina. Ocze- 
kiwaliśmy, dalibóg, oczekiwaliśmy... I 
bylibyśmy go „podejmowali*, jak to 
my umiemy! Nabożeństwo w bazylice 
— akademja w sali Śniadeckich — 
bankiet u Żorża. W antraktach: zwie- 
dzanie miasta. 

Kontaktu z morzem nie mieliśmy 
wogóle w upłynionym roku. Tem sil- 
niejszy nacisk kładliśmy na jaknaj- 
ściślejsze obcowanie z rodzimemi je- 
ziorami. Było coś takiego w powietrzu, 
że nietylko wystawiliśmy nad Świte- 
zią niezmiernie swojskie Przytulisko 
recte Schronisko dla turystów lecz od- 
powiednie i miarodajne władze zwró- 
ciły baczną uwagę—na Narocz! Morze, 
co tu gadać, morze! Ogrom, bałwany, 
potężne efekty krajobrazowe. Siadaj, 
maluj, marz (od słowa: marzyć, mie 
„mazać*), jedz śniadanie, pij rodzimy 
porter, zaręczaj się, pisz wiersze, rób 
lekką atletykę... rób co ci się żywnie 
spodobd, bylebyś nabrał głębokiego 
przekonania, że Narocz jest perłą je- 
zior! Patrzeć tylko jak wysypią się 
po brzegach Naroczy: wille, kurhauzy, 
plaże, namioty... Już je „wysadzona 
ad hoc" komisja oglądała. - Wille, kur-, 
hauzy? Nie. Tymczasem tylko brzegi. 
1 wróciła do Wilna najzupełniej zado- 
wolona. 

Coś jakby w styczniu czy w ш- 
tym tego właśnie, kończącego się 
roku odbyła się. w Gdyni naprawdę 
rzewna Uroczystość podniesienia na- 
szej, polskiej, bandery handlowej. A 
gdzie się odbył uroczysty akt? Na 
statku „Wilno! Wobec tego co dla 
nas znaczy powołać do życia żeglugę 
na jakiemś tam jeziorze, choćby było 
niewiedzieć jak rozległe! 

Tymczasem—na świety Józef „po- 
ruszono“, po mewiedzieć już który raz! 
sprawę wzniesienia w Wilnie pomnika 
Józefa Montwiłła. W gazetach  poja- 
wiły się artykuły; była nawet podobno 
o tem mowa tego wieczora w Klubie 

  

  

szą markę fabryczną, wzót 

MARKA FABRYCZNA 

  

    

| Ostrzeżenie. sSIrzezenie. 
Powszechne uznanie, jakiem się cieszą wyroby bawełniane „ Widzewskiej Manufak- 

tury* spowodowało, że niektóre niesumienne jednostki i firmy starają się podszywać 

pod naszą markę, wypuszczając na rynek towaty, pod względem nazwy, opakowania, 

ostemplowania, a nawet numerów, łudząco podobne do naszych. 

Ostatnio pewna szajka fałszerzy w Warszawie posunęła się nawet tak daleko, że 

wprost podrobiła na opakowaniu nasze stemple i markę fabryczną towaru. 

Pragnąc uchronić szerokie rzesze konsumentów naszych wyrobów od podobnych 

nadużyć, zorganizowaliśmy specjalną służbę wywiadowczą, która przy wydatnej pomocy 

i poparciu władz policyjnych, zabrała się energicznie do tropienia fałszerzy, dzięki czemu 

cały szereg rycerzy przemysłu już osadzono pod kluczem. 

Do Szanownej publiczności zwracamy się z gorącym apelem, aby komunikowała 

nam wszystkie spostrzeżenia i wątpliwości, dotyczące naszych towarów, w ten sposób 

bowiem działalność naszej organizacji wywiadowczej zostanie ułatwiona i żaden fałszerz, 

działałający na szkodę i krzywdę naszych klijentów nie uniknie zasłużonej kary. 

Przedewszystkiem zaś prosimy o zwracanie przy zakupach bacznej uwagi na na- 

której podajemy poniżej, 

becnie zamieszczamy markę tę nietylko na samem opakowaniu, lecz również na początku 

| na końcu każcej sztuki towaru. 

WIDZEWSKA MANUFAKTURA 

. : Sp. Ake. 
ŁÓDŹ 

Biuro sprzedaży i Centrala Cegielniana 20. 

Telefony 10-10, 1-56, 20-16, 20-17, 20-18 

Adres tel. Woma Łódź. . 

przyczem nadmieniamy, 
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Szlcaheckim—i znów na rok cały głu- 
che zapanowało milczenie. 

Natomiast stale choć powoli doj- 
rzewała przez cały rok ubiegły: sprawa 
pomnika Mickiewicza. Stale choć po- 
woli napływały składki, dosięgając 
ogółem cyfry ośmdziesięciu kilku ty- 
sięcy złotych. A nieznaczna tylko do- 
tąd część list składkowych kursuje i 
to jedynie po Wileńszczyznie. Komitet 
Wykonawczy przygotowuje generalne 
sprawozdanie, które zamierza złożyć 
walnemu zgromadzeniu wszystkich — 
około 150 osób—członków Głównego 
Komitetu Budowy Pomnika Mickie- 
wicza. Projekt wzniesienia pomnika 
według modelu Szukalskiego — upadł. 
Ożywi to niewątpliwie nadpływanie 
składek. : 

A co słychać z zaprojektowanym 
pomnikiem księdza - męczennika But- 
kiewicza? Warszawski Komitet Central: 
ny, wbrew uchwale wileńskiego komi- 
tetu, niechce podobno ani patrzeć w 
stronę Wilna... 

Odświęciliśmy jubileusz tak bliskiej 
sercu naszemu Marji Rodziewiczówny 
tudzięż 40-lecie kapłoństwa najczci- 
godniejszego biskupa Władysława Ban- 
durskiego. Marjan Zdziechowski złożył 
godność swoją rektorską; objął ją z 
wyboru senatu akademickiego prof. 
Stanisław Pigoń. Nie obeszło się bez 
incydentu ć propos inauguracyjnej mo- 
wy rektorskiej. Młodzież uniwersytecka 
uczuła się dotkniętą surowością przy- 
gan, których jej Magnificencja publicz- 
nie nie poskąpił. 

Potrzęśmy kalejodoskop! Oto sa- 
me czarne ułożyły się w nim  szkieł- 
ka, — żałobne. Ach, to zgon tak nieo- 
czekiwany, tak boleśnie 1 dosłownie 
przedwczesny Kazimierza Wimbora, 
nieodzalowanego naszego komisarza 
rządu. Przypominają też nam te czarne 
desenie oba zgony: Bassanowicza i 
biskupa wileńskiego Matulewicza. Nasi 
goście z Litwy na pogrzebie ich wiel- 
kiego patrjoty... Wspomnienia pośmiert- 
ne po zgonie kapłana-zakonnika, któ- 
remu Watykan gotuje, jak słychać, 
świętych aureolę... Przypomnijmy so- 
bie dalej, jak zgasł jeden z najdostoj- 
niejszych _ przedstawicieli _ „starego 
Wilna“, dr. Władysław, Zahórski — jak 
zgasła na wieki duża gwiazda na wi- 
dnokręgu literatury polskiej: Stanisław 
Przybyszewski. 3 

l znów się nam kalejdoskop retro- 
spektywny inaczej układa! Same jas- 
ne i barwne tańczą i rózkładają się 
szkiełka. To, ani wątpić. lejżmotyw... 
Pożyczki! Zgadł każdy, że mowa o 
zagranicznej, amerykąńskiej. Hozanna! 

Lecz oto z nad Wisły u mostu 
Poniatowskiego rusża jakiś ogromny 
kondukt... Wysoko na potężnym, ca- 
łym w czerwieni katafalku chwieje się 
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GOTOWIZNĘ na oprocentowanie 

przyjmuje: 
Wileńskie T-wo Handlowo - Zastawowe 

Plac Katedralny, Biskupia 12 
Tel. 1410 | 

LOMBARD 
wydaje bez ograniczenia požyczki 
na zassaw złota, srebra, brylantów, 
mebli, obrazów, fortepjanów, auto- 

mobili i różnych towarńw, 

Szwajearję wileńską 

„LEŚNICZÓWKĘ* 
z udogodnionym dojazdem polecamy 
łaskawym względom Sz. publicz- 
ności. Kuchnia pod kierownictwem 

rutynowanego kuchmistrza. 
Gorące kolacje oraz karnawałowe: 
Bliny rosyjskie i kołduny litewskie 

@ o każdej porze. 

Bufet zaopatrzony w wyborne 

przekąski + 
Gabinety dobrze ogrzane. 

Z poważeniem Zarząd. 

  

   
     

   

  

      

  

Przy zwapnieniu naczyń krwio- 
nośnych, używając codziennie małą ilość 
naturalnej wody gorzkiej, Franciszka Jó- 
zefa osiąga się łatwe wypróżnienie. Wy- 
b 'ni  profesorzy — kierownicy klinik 
clurób wewnętrznych nawet u ludzi z 
porażeniem połowy ciała, osiągnęli za: po- 
mocą wody Franciszka Józefa dos 0- 
nały skutek w funkcjach trawienia. 

Wydz. Zdr. Nr. 134 dn. 29.1X 27r. 

| — ВАМА ). 
Ё%Ё BENGAIS 
250 KARPINSKIEGO 

- ZMIECZULAJĄCY 
SPRAWIA NATYCHMIAS. 

03 BLA W BÓLACH 

АНА 
МЁ*@Ъ—*?П%?‹Ё:‚Ч…- Ё 

еа 

    

    

          

    
      

       

   

nad tłumem bez końca—mała czarną 
trumna... To prochy Słowackiego przy- 
były do ojczyzny i na Wawelskie 
wieziemy je wzgórze. Za prochami 
Słowackiego rychło pójdzie serce Ko- 
Ściuszki... rychło złożą je na zamku 
królewskim w Warszawie zanim nie 
spocznie na wieki—chybaż także na 
wzgórzu Wawelskiem. W tym roku za- 
mknęła się na zawsze w porozbioro- 
wych dziejach nąszego narodu: karta 
Rapperswylu. 

Dziwnie, dziwnie wszystko się ple- 
cie—radości ze smutkami—czarne i sło- 
neczne kolory — ot, jak we „Śnies 
Kruszewskiej! Narobiła bo, narobiła 
sztuka hałasu! Reduta gdy sztukę ta- 
ką nam pokaże, czyjeż ręce mie złożą 
się do oklaskul Nawet gdy nam wcale 
cudacki świat przez „Okno* Rybickie- 
go pokaże. A na'scenę Teatru Pol- 
skiego w naszej poczciwej, zamoru- 
sanej a tak miłej Lutni, ileż to razy 
w ciągu ubiegłego roku wjeżdżał „Po- 
ciąg Widmo“! 

A ci nasi goście wileńscy! Kilku 
ich było takich, że się jaśniej na na- 
szym partykularzu uczyniło: Chester- 
ton... Balmont... nie wspominając o 
Przybyszewskim i Tuwimie. A jeśli i 
Szymanowski dwakroć grał tu u nas 
własne kompozycje, to i temu ewe- 
nementowi należy się poczesne miej- 
sce w kronice roku. A i profesorowi 
Herbaczewskiemu należy się wdzięcz- 
ne wspomnienie. 

Wszechpolską mieliśmy wystawę 
fotograficzną. Wileńskie nasze foto- 
grafje nietylko w niej nie utonęły bez 
śladu, lecz przeciwnię — popisały się 
Ślicznie! Lecz nawet włożenie biretu 
kardynalskiego na głowę pronuncjusza 
apostolskiego przez Prezydenta Rze- 
czypospolitej Polskiej na zamku war- 
szawskim, nawet otwarcie Kanału O- 
gińskiego doprowadzonego do wzoro- 
wego stanu (główny punkt przyszłej, 
da Bóg, drogi wodnej Baltyk-Morze 
Czarne lub ściślej Gdańk—Galacz) 
nie wstrząsnęły nami tak mocno jak— 
upadek tak okrutnie zakorzenionego 
w Wilno magistratu i ujęcie przez no- 
wy magistrat rządów nad nami. Herol- 
dowie w barwach czarnych i słonecz- 
nych obchodzili miasto trąbiąc: Bań- 
kowski est mort!—vive Folejewski! Lud 
zaś po ulicach żegnał się, szepcząc 
nabożnie: „Daj, Panie Boże, aby le- 
piej byłol.. Amen.“ 

Paltoty i kapy przemokłe wśkroś 
podczas Koronacji jeszcze suszą się 
po strychach... Mrozy trzaskają nie to 
syberyjskie lecz wręcz podbiegunowe... 
Nie bacząc na nie, rozkopuje nam 
magistrat cały Katedralny plac, że ta- 
kich wertepów żaden futurysta nie 
wymarzy... Kanalizacja jaknajbardziej 
modern ryje się pod prastare nasze 
Wilno... Za Wilją na Zwierzyńcu wys 

pięśliny własne anteny na cała Pol- 
skę; cóż kiedy fale krótkie i przewa2- 
nie tylko rozmawiamy sami ze sobą... 
Podczas magistrackich wyborów pofo- 
tografowano całą niedolę przedmteść— 
od stróny każdej listy wyborczej... 
Prof, Matusiak jak „zdobi* tak „z 
bi“ nasze wydawnictwa „regjonalne*... - 
Generał Zagórski jak przepadł, tak 
przepadł... 

Co za bigos, Boże święty, co za 
bigos! A myśmy to wszystko w ciągu 
ubiegłego roku wzieli w siebie — i 
przetrawilil Natura ludzka niesłycha- 
nie, bajecznie jest wytrzymała. 

"Wesołych Świąt! Dosiego Rokul 
I daj nam, Panie Boże, wytrzymać 
nawał wydarzeń i wrażeń, które nam 
nowy rok znów ой Świąt do Świąt 

przyniesiel Cs J. 
: EH 

Co nim przyniesie rok 1928 
Przepowiednie ducha pani de 

Thóbes. 
Od lat dziesięciu, t. j. od czasu gdy 

umarła słynna pani dę Thebes tradycja 
corocznych przepowiedni na rok nadcho- 
dzący przeżywa okres katastrofalnego i 
kompromitującego upadku. Dużo było i 
jest następczyń głośnej Pytji paryskiej, 
lecz wszystkie—szczerze i wulgarnie mó- | 
wiąc—„partolą i nabierają". Zrozumiałem 
jest wobec tego, że we Francji porozusnie- | 
wają się z, t. zw. zaświatem, aby zasięgnąć | 
światła za mądrości od zmarłej | 
wróżbiarki, której przepowiednie, w czas | 
sach gdy żyła wśród nas, istotnie nieraz | 
okazywały się zdumiewająco trafnie. | 

W jednym z wykwintnych salonów | 
historycznego paryskiego Faubourg Sa- 
int—Germain zorganizowano specjalny | 

"seans spirytystyczny dla „wywołania du- | 
cha M-me de Thebes i zapytania go co; 
sądzi o losach roku 1928. Imprezę zgóry 
rozrėklamowano, pizez co, jak się nieba- 
wem okazało, postąpiono wysoce nieo- 
lędnie . Dzienniki paryskie dzisiaj—post 

„fJactum— poświęcają jej opisy wprawdzie 
szczegółowe, lecz—oddać trzeba szczere 
—najzupełniej zasłużenie humorystyczne. 

Wśród 13 uczestników, dopuszczo- 
nych do bezpośrednicgo udziału w mi- 
sterjum było ośmiu wierzących, czterech 
sceptyków i jedna osoba o stanowisku 
neutralnem. Lecz nawet owa bezwzglę- 
dna większość wierzących opuszczała se- 
ans х minami ogromnie  „rzadkicmi“, 

Duch pani de Thebes przez usta cty- 
łej damy istotnie zaczął mówić bardzo 
szybko, lecz też i bardzo szybko skoń- 
czył. Zgromadzeni dowiedzieli aię tylko, 
że p. Poincare narazie utrzyma się przy 
władzy, że „w niektórych krajach* dolar 
dozna zniżki kursu i wreszcie „na deser", 
że w lipcu jeden z lotników francuskich 

. przeleci nad Atlantykiem. Przynajmniej 
to jedno! 

Dalej duch wiedział . tylko tyle, 
że rok ten będzie „naogół szczęśli- 
wy', że ząkończy życie dwkch wybitnych 
ludzi, że nie będzie nowej wojny euro- 

. pejskiej, że położenie gospodarcze będzie 
się poprawiała i że poda! we Francji 
zostaną zmniejszone. 3 

Pozatem duch nie więdział juź nio. 

*
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WSPOMNIENIA Z PRZESZŁOŚCI. 
Dzięki uprzejmości vice-prezesa 

Stowarzyszenia Weteranów 63 ro- 
ku p. Hołowni oraz sekret tegoż 
Stowarzyszenla p. Chełchowskiej u- 
dało się nam uzyskać nieco danych 

    

   

  

  

  

ze wspomnień niektórych wetera- 
nów. Nie sposób w >rpač tu 
wszystkich materjałów. Zajmie się 
tem niewątpliwie praca, poświęcona 
powstaniu 63 roku na Litwie i we- 
teranom pochodzącym z b. Księst- 

wa Litewskiego. Poniżej przytacza- 
my kilka, opowiedzianych przez sa- 
mych weteranów przeżyć, ś. p. An- 
drzeja Czechowicza, p. Andrzeja 
Radziwończyka i p.Karola Rutkow- 
skiego. 

Ś. p. Andrzej Czechowicz, urodzo- 
m. Raczkowszczyźnie w Świę. 

  

. Aleksander Radziwończyk, Weteran 
1863 roku. 

ciańskim powiecie, już będąc w siód- 
mej klasie gimnazjum w Wilnie wszedł 
do grona kolegów, zcicha mówiących 
„ weś tajemnicze rzeczy o Rządzie 

Narodowym, walce, ojczyźnie i niepo- 
dległości. Niewyraźne te szepty prze- 

kształciły się wkrótce w zdecydowaną 
>myšl, a tarealizować się poczęła w czę- 

stych zebraniach i ćwiczeniach z bro- 
nią. Co gorliwsi wynaleźli gdzieś na 
zaułku Oranżeryjnym jakiegoś oficera 

rosyjskiego i brali u niego lekcje! fe- 
chtunku i władania bronią. W tym 

czasie 15 września 1862 roku zmarł 

sławny już poeta — Syrokomla. Uro- 
czysty pogrzeb, tłumy ludzi, gorące 

  

P. Kazimierz Cytowiczczłonekjzarządu Wi- 
leńskiego Stowarzyszenia . Weteranów 

1863 roku. 

przemówienia rozpality“ uczucia patrjo- 

tyczne w młodzieży. Chętnie tedy da- 

wano posłuch wysłańcom Rządu Na- 

rodowego, którzy nawoływali do „ru- 

chawki* jak wówczas mówiono. Ruch 
powstańczy zataczał coraz to szersze 
kręgi. Gromadzono broń i ćwiczono 

się zawzięcie w mustrze. W końcu 

marca 1863 roku wyruszyła grupa 

młodzieży. do partji. Wozami przedo- 

stali się ochotnicy do punktu zborne- 

go w Strunajcach. Tu zebrało się oko- 

ło 300 ludzi w przeważającej ilości 

ziemian okolicznych. Byli też urzędni- 

cy, drobna szlachta i włościanie. Do- 

wództwo objął starszy brat ś. p. An- 

drzeja Czechowicza, Gustaw. Partja 

kryła się cały czas w lasach, wolne 

chwile wykorzystując na  musztrę. 

Wkrótće, podczas marszu na Łyntupy 

natknięto się na kozaków. Tu stoczo- 

no pierwszą potyczkę. Mimo pomocy 

piechoty rosyjskiej udało się powstań- 

com rozproszyć oddział nieprzyjaciel- 

ski, kładąc trupem kilkanaście koza- 

ków. Drobne to zwycięstwo dodało 

ochotnikom entuzjażmu. W dalszym 

pochodzie przez Komaje do Kobyini- 

ka stoczono drugą potyczkę, mniej 

krwawą, ale równie pomyślną. |. tak 

Się zaczęło. Ciągłe potyczki, zasadzki, 

krycie się w lasach zmuszało oddział 

do kołowania. „Celem naszym, opowia- 

dał p. Czechowicz, połączyć się z naj- 
silniejszą na Litwie partją Narbuta, 

lecz skutkiem owego kołowania nie 
mogliśmy tego uskutecznič“. 

W okolicach Bondy w gęstym bar-. 
dzo lesie otoczeni zostali powstańcy 
przez silny oddział moskiewski. Nie- 
przyjaciel posiadał piechotę, kawalerję 
i parę armat. Powstańcy uzbrojeni 
byli w broń byle jaką, przeważnie my- 
śliwską. Atutem jednak w ręku pow- 
stańców była lepsza orjentacja w te- 
renie. To też udało im się w bitwie, 
która się wywiazała, zagwoździć najwię- 
kszą armatę nieprzyjacielską. Strat z 
obu stron było wiele. Wkrótce pow- 
stańcy uginać się zaczęli przed prze- 
wagą liczebną. Partja cofała się. W 
pewrfym punkcie rozdzielono dla zmy- 
lenid pogoni. „Miedzą biegliśmy z to- 
warzyszem ku rzece, za którą był 
las — opowiada w swoich wspomnie- 
niach'ś. p. Andrzej Czechowicz. W 
leśniczówce znaleźliśmy chwilowy 
przytułek. Po pewnym czasie  wróci- 
liśmy znów do Bondy i połączyliśmy 
się z partją. Na nieszczęście zachoro- 
wałem tu na zapalenie płuc. Odwie- 
ziono mnie do Antokożna, majątku 
mojej ciotki. W okolicy wciąż toczyły 
się walki między powstańcami a mo- 
skalami. Ktoś: ze służby zdrądził mój 
pobyt we dworze. Pewnej nocy zjawi- 
ła się niespodziana rewizja. Zakuto 
mnie w: żelazne końskie pęta i odwie- 
ziono do Świra. Tu indagował mnie 
dowódca rosyjski, każąc bić gdy nie 
chciałem dawać odpowiedzi. Wreszcie 
odwieziono mnie do Wilna: i tu osa- 
dzono w cytadeli. Dano mi celę Nr. 14. 

Po . kilku dniach _ wywieziono 
wsżystkich skazańców do Petersburga. 
W Petersburgu umieszczono nas w 
w koszarach na Piaskach. Stąd prze- 
wieziono nas do Moskwy, do znane- 
go więzienia „Butyrki*, z Moskwy do 
Niżniego Nowgorodu. Tu wsiedliśmy 
na parostatek i Wołgą dotarliśmy do 
Kazania. Od Kazania pędzono już nas 
pieszo razem z „katorżnikami*. Es- 
korta, składająca sie z kilku oficerów 

i kilkunastu żołnierzy, obchodziła się 
z nami bezlitośnie. Traktowano nas 
jak zwierzęta. Na postojach eskorta 
nocowała w domach, my maržlišmy 
i marżjiśmy pod gołem niebem. Takie 
traktowanie wyprowadzało wprost z 
równowagi. Aż razu pewnego jeden 
student — Szadurski—sprowokowany 
przez żołnierza stojącego na ganku i 
drwiącego z więźniów, zrzucił go ze 
schodków. Dało to hasło do formal- 
nej rewolty „katorżnikom*, którzy też 

TE STS NO ATA S 

Narbutta. Kryjąc się w lasach, przechodz. 
strzenie Narbutt ukazywał się tam, gdzie go bynajmniej nie oczekiwano. Z poty- 
czek, które stoczył największą była bitwa pod Kowalkami. Partja Narbutta odniosła 
tam zwycięstwo. Zwycięstwo to przyczyniło się do wzmocnienia sił 'partji, ale 

re zaczęły tro 

SŁOWO 

GLORIA VICTIS. 
korzystając ze sposobności dobrze 
poturbowali żołnierzy. 

Wogóle  „katoržnicy“  posiadali 
dziwnie karną organizację zwaną „inaj- 
danem*. Wybierali swoje władze. Wy- 
znaczali też tak zw. „majdańszczyka*, 
którego obowiązkiem było dostarcza- 
nie wódki, herbaty, kart, kości i t. d. 
Tak szliśmy wespół z pospolitymi 
zbrodniarzami od etapu do etapu. 
Wszystko było dobre, gdy służyło ja- 
ko tako zdrowie. Wyczerpanie jednak i 
niehygjeniczne życie zrobiły swoje. 
Poczęły szerzyć się wśród nas cho- 
roby, w pierwszym rzędzie tylus. 
Przeszedłem przez tę chorobę i ja, 
unikając szczęśliwie śmierci, która 
wielu innych zabrała, między innemi 
owego studenta—Szadurskiego. 

Ledwie wróciły mi siły już mu- 
siałem iśc.do Tiumienia. Tu rodziela- 
no zesłańców na dwie grupy. Jedna 
szła do Tobolska, druga do Omska. 
Do Omska wysyłano przeważnie po- 
litycznych. W Omsku kilku z nas dro- 
gą łapówek uzyskało zezwolenie na za- 
mieszkanie. Reszta wysłana została do 
Kapału, do „Siemipałatinskoj obłasti". 

W Kapale przebyłem g lat. Mani- 
iest carski pozwolił mi wybrać na o- 
siedlenie jedną z pięciu gubernij we- 
wrętrzych. Wybrałem Woronież. Tu 
zarządzałem apteką Miurskiego, ucząc 
się jednocześnie do egzaminów  pro- 
wizorskich. Zawarłem cały szereg zna- 
jomości, które pozwoliły mi udać się 
do Charkowa i złożyć egzamin na po- 
mocnika prowizora. Do egzaminu, mi- 
mo t. zw. „wilczego biletu* z 7 klas 
gimnaz. zostałem dopuszczony, dzięki 
stosunkom z dyrektorem kancelarji gu- 
bernatora. Złożywszy egzamin próbo- 

Lidzka partja Narbutta. 

WA An 
dil Jlaurbuźla 

2 4. (863 cm 

Ska 1/b30000 

—аа мааа ля ра 

` 
x 

Зщ Чн ой NO naa 

Dzieje lidzkiej partji powstańczej Ludwika Narbutta, syna. dziejopisa Litwy: 
Teodora Narbutta, wywodzącego swój ród ód Lizdejki, i 
niejszym przejawem walki powstańczej w 

Pisma wileńskie zamieszczając wówczas komunikaty rosyjskie o prowadzo- 
nych walkach, określały siły Narbutta na kilkaset ludzi. 
przesadzona i można powiedzieć z pewnością, że w czasie najpełnicjszego składu 
partja nie liczyła więcej jak ludzi 200. . 

Umiejętność walki partyzanckiej była właśnie powodem,że Rosjanie tak wy- 
soko liczyli siły partji, nie był to jednak fakt pomyślny, gdyż moskale wysyłali 
kilkakrotnie większe siły dla zlikwidowania, jakby się teraz powiedziało, oddziałku 

ąc z niesłychaną szybkością wielkie prze- 

jednocześnie kryło już w sobie zarodki klęski. Rozwścieczeni 
nością Narbutta wysłali kilka silnych oddziałów piechoty, kawalerji i kozaków, któ- 

pić powstańców. Przyszły wreszcie Dubicze, gdzie legł wódz i Partja. 
Teren oporacji Narbutta, jak to widać na mapce obejmował powiat Trocki 

Lidzki i część Oszmiańskiego. Ž 

  

wałem drogą wszechwładnej protekcji Naczelnikiem partji został Paweł Dy- 
uzyskać wyjazd do bowski, znany pod pseudonimem Zarę- 
kraju. Z początkujszło to opornie. W ba. Ruszono pod dowództwem owego 
końcu jednak po długich perypetjach Zaręby do lasów Berezyńskich. Po 
otrzymałem papier, „odstawit* na ro- brodże przyłączały się do partji więk- 
dinu“. i sze lub mniejsze oddziały, tak, że 

Tak opowiadał o sobie ś. p. An- ogółem zebrało się do dwustu ludzi. 
drzej Czechowicz. Pobieżne to opo- Było: wśród powstańców wielu b. woj- 
wiadanie nie zawiera rzecz prosta skowych rosyjskich, nawet wyższych 
owych przeżyć wewnętrznych, których oficerów. Pozatem partja składała się 
wystarczyć może na całe tomy. W z ziemiaństwa okolicznego i szlachty 
malej zaledwie części obrazuje nędzę zaśćiankowej. Chłopcy byli przeważ- 
bezowocnych wysiłków i wieloletnie- nie wszystko młodzi, często jeszcze 
go tułactwa. uczniowie szkół. 

Ludność okoliczna nie zawsze ży- 

Jak to było... czliwie do powstańców się odnosiła. 

ze wspomnień weteranów 63 r. 

Często przybierała nawet postawę dość 
$. groźną. Moskale za wszelką cenę sta- 

„Aleksandra Radziwończyka i p. Karola 
Rutkowskiego. 

rali się doprowadzić do otwartej walki. 
: Wówczas nie mogło być dwuch zdań 

— Pamiętne dni wiosenne 1863 —ZWycięstwo ich byłoby pewne. Za- 
roku wraz z ciepłym powiewem wia- 
tru przyniosły dawno oczekiwane ha- 

ręba jednak, który w 1848 r.. był ze- 
kłany na Kaukaz i tam nauczył się 

sło. Młodzież rozegzaltowana ciągłemi partyzantki unikał spotkania i tylko 
zebraniami, gorącemi debatami przyję- Korzystając z okoliczności robit nie- 
ła je z radością, Na re kwietnia wy- KiCdy wypady. NK : 
znaczono „początek“. Chetnych zgio- Długie jednak krycie się w lesie 
siło się jednak niewiele, w ostatniej SA!ci partji było niemożliwe. Zebrana 
chwili dużo odstąpiło. Powody były 
rozmaite. Najwięcej działała perswazja 

rada wojenną postanowiła rozdzielić 
partję na 4 części i rozesłać je w ty- 

starszych. „Z motyką porywacie się na 
słońce", — mówiono. Mimo to spora 

luż kierunkach. 
„, Wyznaczono dowódców poszcze- 

garstka młodzieży zebrała się w lesie SŚlnych części i rozdzielono się. Nie 
należącym do dóbr Zawiszów, inna 
znów grupa w lasach hr. Emeryka 

posiadając jednak тар i kompasów 
niektóre części zabłądziły. Zaradzono 

Czapskiego. Uzbrojenie było marne, w 
przeważnej ilości tasaki i noże oraz 

sobie w ten sposób, że każdy szukał 
na własną rękę drogi i jakiejkolwiek 

kilka łub kilkanaście popsutych kara- 
binów. Dla zasilenia uzbrojenia ruszo- 

większej partji. Ostatecznie przy po- 
mocy życzliwej szlachty ząściankowej 

no do sąsiednich majątków. Tam zna- 
leziono trochę broni myśliwskiej i 

udało się riektórym przedostać do 

muzealnej. Wzięto jednak co się dało. 

zezwolenie na 

partjj Miładowskiego, działającej w 
pow. Nowogródzkim. Ów Miładowski, 
był to b. oficer sztąbu generalnego 
rosyjskiego i odznaczał się umiejętno- 
ścią prowadzenia oddziału. : 

Partja Miładowskiego formowała 
się długo i liczebność jej wzrosła do 
paru tysięcy ludzi. W okolicy jednak 
chodziły przesadne wieści o sile tej 
partji. Moskale więc mając to na u- 
wadze nie. odrazu odważyli się na 

" Miładowskiego uderzyć. Zbierali po- 
siłki z sąsiednich powiatów. Rząd Na- 
rodowy powiadomiony o tem, polecił 
partjom Nowogródzkiej,  Różańskiej 

„i Wołkowyskiej połączyć się z partją 
Miładowskiego. Wynikły jednak wśród 
dowódców zatarg sprawił, iż tylko, 

" Miładowskim. Powstańcy _ posiadal 
konfidencyjne wiadomości, że oddaw. 
na przygotowana wyprawa wojska ro 
syjskiego na partję Miładowskiego 
nastąpi w dn. 3 maja 63 r. Przygoto- 
wano się na ten dzień. Obmyślony 
żostął plan działania. Ogólnie pano- 
wało przekonanie, że uda się 
wciągriąć nieprzyjaciela w zasadzkę 

no na szosie wiodącej przez las, Część 
powstańców ukryła się w  głebokim, 
leżącym niedaleko od szosy rowie. 

(W, milczeniu, oczekiwano „na: wroga. 
' Po niejakimś czasie daleko na. szosie 

ukazał się oddział kozaków liczący 
kilkaset ludzi. Serca uderzyły mocniej, 

„dłonie ścisnęły kurczowo broń. Oddział 
zbliżał się szybko. › 

„ Leżący bliżej зтобу  zorjėntowali 
się, że jest "to tylko podjazd. .Ukry- 
ci jednak głębiej wzięli oddział za czo- 
łowe siły nieprzyjacielskie i nie na- 
myślając się długo dali salwę. W od- 
dziale powstał nieopisany popłoch. 
Kozacy w bezładzie zawrócili i szyb- 
ko zemknęli. Dali znać głównym | si- 
łom '0 zasadzce. Móskale natychmiast 
sformowali front i.rozpoczęli planowy 
atak. Partyzanci cofali się w głąb lasu 
coraz bardziej, aż dotarli do swego 

" obozu. Obóz partji Miłkowskiego był 

| są niewątpliwie najsil- 
roku 1863 na naszych ziemiach. 

Cyfra ta była znacznie- 

moskale nieuchwyt- 

  

Smierć Narbutta. 
Dzieje walk partji Ludwika Narbutta 

nie znalazły dotychczas, swego historyka. 

W pewnym stopniu lukę w historji ostat- 

niej naszej insurekcji, zwłaszcza w „odnie- 

sieniu do ziem. litewskich, wypełnia nie 
wydana jeszcze książka” p. Żofji Kowa-- 

lewskiej. z której wyjmujemy rozdział о- 

pisujący ostatnie chwile Narbutta w bi- 

twie pod Dubicząmi. 

W zeszłym rozdziale przytoczyli- 

śmy niemal dosłowne opowiadanie p. 

Monczuńskiej,j naocznego świadka 

ostatniej nocy w obozie Narbutta przed 

„bitwą pod Dubiczami. Nie ulegał on 

apatji, o którą go podówczas posądza- 

dzano, miewał jednak nieraz przeczu- . 

cia złego, gdyż na widok nowej cza- 

mary, którą mu wówczas p. „Mon- 

czuńska przywiozła, rzekł do siostry: 

° — Nie dadzą miją znosić, kruk już 

zakrakał nad moją głową. 

Słowa te, obrócone zaraz w żart, 

nie zrobiły wrażenia wobec spokojue- 

go i dobrego,usposobienia, panującego 

w obozie.- Pożegnawszy siostrę WySU- 

nął się Narbutt na skraj lasu i usiadł 

pod drzewem. Przyboczni jego. to- 

warzysze jakby w  przeczuciu miesz” 

częścia, zwłaszcza Kraiński; odciągnąć 

pragnęli wodza w bardziej ukryte 
miejsce... Narbutt jednak nie dał się 
do tego nakłonić i pozostał smutny 
i zadumany. Biegł może myślą do u- 
kochanej żony i rodzinnego ogniska, 
może zaś bezwiednie opanowała go 
przedśmiertna  tęsknica,  doznawana 
często przez niektórych ludzi przed 
zgoneni... 

Nie wiedział wcale, iż Bazyluk *) 
zawrócił Timofiejewa z drogi, gdy ten 

od Dubicz odstępował, ani domyślał 
się zdrady Bazyluka, znającego wszyst- 

*) Bazyluk był chłopem z pobliskiej 
wsi, który zdradził dowódcy oddziału ro- 
syjskiego kapitanowi Timofiejewowi. 

emma aiz I 

kie wśród błot przeprawy ku óbozowi 
powstańców. 

Powiadano potem, iż jeszcze wie- 
czorem tikazałą się na jeziorze łódka 
z'dwoma ludźmi, byli to, podobno, 
Timofiejew z Bażylukiem, ukazywa- 
jącym okolicy i dostępne drogi. Któ- 
ryś z powstańców chciał do nich 
strzelać, ale Narbutt nie pozwolił, przy- 
puszczając, iż mogą to być miejsco- 

dalej, poza linję ognia, 
niejsze miejsce. 

Część oddziału rozbiegła się po 
lesie, ci, co nieśli wodza, a byli to: 
Potempinowicz, . Leon Kraiński, Ale- 
kšarider Brzozowski i Stefan Hubare- 
wicz, osunęli się martwi na ziemię. 
W oka mgnieniu tych, co padli tru- 
pem, zastąpiło czterech innych towa- 
rzyszy: Franciszek Brzozowski, brat 

w  bezpiecz- z nim padła i ta trzecia czwórka mło- 11. Henszel z Miekuńców, 12. Stanisław 
dzieńców, co go wśród ognia i zamie- Jodko z Pietraszańców. 
szania jeszczę ratować chciała kosztem O ostatnim opowiadano, iż gdy 
własnego życia. Był to kwiat mło- przed wyjściem do powstania znalazł 
dzieży ziemiańskiej z Lidzkiego, do się na pożegnalnem zebraniu w Pa- 
ostarniego tchnienia wierni idei, dla łaszkach u Adolfa Kraińskiego, jedna 
której walczyli i wodzowi, który ich z będących tam panien spostrzegła na 
prowadził... Oto ich imiona: jego ubraniu czerwoną na piersiach 

1.) Leon Kraiński z Hryczeniszek w plamę. Ukazała to innym. Kilka osób. pow. Lidzkim, 2. Stefan Hubarewicz syn plamę tę dostrzegło. Ginęła ona, gdy 

partja Nowogródzka pozostała przy: 

i osaczonego rozbić. -Zasadzkę zrobio- - 

wi chłopi rybacy. „ Aleksandra, Włodzimierz Popławski,cŻukow ROPA koda: 

Zdala,w świtach poranku zamaja- Władysław Żebrowski i Stanisław zowski oraz brat jego 5. Franciszek Brzo- 
czyły wśród błot jakieś cienie, do Jodko. |;zowski, synowie Aleksandry zgBejnarowi- 

się bliżej przypatrywano ubraniu Jodki, 
w oddaleniu jednak widziano ją znowu 
wyraźnie. 

ludzkich postaci podobne. 
Andriolli pierwszy na to 

uwagę, 
— Włościanie chleb niosą!— rzucił 

ktoś spokojnie.—Za wielu chłopów, — 
zauważył Andriolli. — Wódz stał już 
z lunetą w ręku... 

— Do broni panowie! krzyknął — 
lecz ognia jeszcze nie dawać. W le- 
sie odezwały się ciche sygnały, od- 
dział stawał w bojowym szyku. Z mgieł 
poranku wynurzały się coraz wyraźniej 
szare postacie, jakby w _ siermięgi 
odziane... : 

— Żołnierze w Szynelach — ktoś 
naraz krzyknął. 

Narbutt, jak opowiada naoczny 
świadek, Popławski, stał jeszcze z lu- 
netą, gdy nagle, z nad rzeki, ze stro- 
ny, z której się wcale niebezpieczeń- 
stwa nie spodziewano, huknęły strza- 
ły... Wtem druga salwa Zz innej 
strony... 

Wpadli w zasadzkę, byli otoczeni... 
wszczął się popłoch. 

— Z zimną krwią panowie, odstrze- 
iwać się i cofać, — wołał Narbutt. — 
W rozsypkę — krzyknął jeszcze, ale 
głos jego zagłuszała wrzawa bitwy... 

Wtem wódz zachwiał się... upadł... 
Skoczyli mu z pomocą Andriolli i Pi- 
lecki, ale *wnet ranni obaj ūstąpili 
miejsca innym, którzy we czterech 
chwycili Narbutta, chcąc go wynieść 

zwrócił 

  

Do nich to odezwał się Narbutt:— 
„Zostawcie mnie -panowie, 
własne życie". 

Ale kule kładly ich kolejno trupem. 
Opróżnione miejsce zajmowali wnet 
z bezgranicznem poświęceniem inni 
powstańcy... Zaledwie jednak unieśli 
wodza 0 kilka kroków, gdy nowa 
kula ugodziła Narbutta w szyję. Cios 
był śmiertelny... wódz zdołał. tylko 
wymówić— „Umieram za Ojczyznę”... 
i... skonal... 

Byty to ostatnie jego stowa. Wraz 

ratujcie 

Nie mówiono mu o tem w oba- 
wie przykrego wrażenia, lecz ci, co 
'ów złowieszczy znak widzieli—smutne 
z tego dla Jodki wysnuwali horoskopy. 

Ranny ciężko dod Dubiczami Sta- 
nisław zawołał padając do jednego 
z towarzyszy — Mam przy sobie 
trochę pieniędzy, weźcie, by się nie do- 
stały w ręce moskali — nie skończył, 
gdyż bagnet rosyjski przebił mu pier- 

"si. Gdy na. polu bitwy znaleziono 
zwłoki St. Jodki, miały one na pier- 
siach głęboką ranę w tem miejscu, 
gdzie się wówczas ukazywała. 
(W liczbie rannych i wziętych do 
niewoli byli: 1. Władysław Klimon- 
towicz, 2. Nicolai,» b. kapitan wojsk 
rosyjskich, 3. Dr. Cyprjan Piasecki i 
inni. 

Wyszli cało z "pogromu między 
> innemi: Henszel, Teodora. Monczuń- 

czów i Franciszka z Górnopola. Starszy Ska, ksiądz Horbaczewski, Frąckie- 
ukończył był medycynę, młodszy na dru- wicz, Piotr Popławski, Andriolli gim jej kursie, 6. Skirmunt z Pińszczyzny, - Natychmiast o bit е St 
7. Łukaszewicz z Mickuńców, 8.. Józef Po-* A аОМЕ żołnierze tempinowicz, student z Krakowa, 9. Wła Moskiewscy, jak szakale rzucili się dysław Popławski, 10. Piotr Jankowski- na rannych RW 'obdzierając 
ARNE z ... „+ trupy do naga. Nie byli jeszcze pew-- *) Kraińscy pochodzili z ё jo: “ DA > P ich Tadadas AA Kralódki odadl o: dh czy Zabili ARCE Narbutta, lecz 

Litwie w połowie XVIII wieku. Leon gi- gromkim hura radość swą objawili. nąc pod Dubiczami zostawił żonę Józefę, Krzyki żołnierzy mieszały się z 
ze Szczuków i kilkoro dzieci. Majątek je- krakaniem wron i kruków na żer się go Kryczeniszki cudem niemal ocalał. zjątyj h 
Brat jego Adolf z Pałaszek, wzięty do AWS 
niewoli zesłany został do  Woroneża, 
gdzie umarł, z przerażenia... drobne ptactwo prze- 

' 

Las stał już cichy, jakby oniemiały - 

wówczas. wyjątkowo dobrze zaopa- 
trzony. 

Powstańcy bowiem dostawali wszy- 
stko od kiipców przejeżdżających 520- 
są słonimską. Owo zaprowjantowanie 
obozu pomogło powstańcom. Moskale 
bowiem widząc tyle dobra w obozie 
zaczęli rabować. Dało to powstańcom 
możność zebrania sił i wyparcia nie- 
przyjaciela. Wywiązała się zawzięta 
walka. lle było poświęcenia, odwagi 
ifmęstwa wśród powstańców opowie- 
dzieć się nie da. Największe jednak 
wysiłki nie mogły sprostać przewa- 
dze”fliczebnej! Bitwa trwała. dzień 
cały Od godz. 3-ej rano do 4-ej 
p. p. kDługo; starali się powstańcy 
utrzymać na stanowisku, gdy jednak 

  

P. Franciszek Siekierzyński, prezes Wi- 
leńskiego Stowarzyszenia Weteranów 

4 1863 roku. : 

widocznem się stało, iż wszelkie 
ofary będą daremne, zaczęto się cofać. 
Partja podzieliła się na kilka mniej- 
szych oddziałów. Te. prześladowane. 
przez moskali kryły się po lasach: 
Jeden taki oddział pod dowództwem 
Tuhan Mirzy Barąnowskiego na wła- 
sną rękę począł przedostawać się w 
stronę Niemna, gdyż w tym kierunku 
zdążała partja Miładowskiego. Po dro- 
dze napotykano na każdym kroku ko- 
zaków. Blisko koło Niemna  złączyła 

  

p: Andrzej Czechowicz, Weteran 
1863 roku. 

się znów rozproszona partja Miładow- 
skiego. Zewsząd jednak dochodziły co- 
raz groźniejsze wieści o krwawem tłu- 
mieniu powstania przez wojska rosyj- 
skie. Przyśpieszono tedy przeprawę 
przez Niemen do Kongresówki: Tu 
jednak, w ostatniej chwili dopadły po- 
wstańców silne oddziały moskiewskie. ' 
Naczelnik Miładowski i kapelan partji 
ks. Łaskiewicz poradzili by każdy ra 
tował się jak może. DACIE 

EE 
ZE 

straszone uleciało, opuszczając swe 
gniazda wiosenne. 

Słońce oblało na chwilę swemi 
*pierwszemi promieniami polanę leśną, 
na której -stoczyła się bitwa, lecz, 
skąpawszy je w kałużach krwi, ukryto | 
się znów za obłoki i zapłakało wiel- 
kiemi kroplami deszczu nad tą biedną 
ziemią i nad jej wiernymi synami. 

|. Tak się zakończyła w dn. 22 
Kwietnia (4 Maja) trzy miesięczna 

partyzantka Ludwika Narbutta. Zakoń- 
czył i on sam swe męczeńskie życieć 
poświęcone jednej idei, bohater Litwy, 
a chluba Lidy, jeden z najdzielniej- 
szych wodzów powstania, najzacniej- 
szy człowiek i najlepszy syn kraju. . 

Pięćdziesiąt lat minęło od owego 
czasu, a pamięć o Narbucie żvć nie 
przestaje. 

Zaraz po bitwie zdrajca Bazyluk 
domagał się u kapitana wojsk  rosyj- 
skich Timofiejewa tysiąca rubli, jako 
nagrodę za głowę Nafbutta. Oficer ze 
wstrętem rzucił mu jak psu trzyrub- 
lówkę mówiąc — „nie uśpiejesz i 
etawo propit, mierzawiec*, ROSE 

Tomofiejew odgadł, co czekało 
zdrajcę. Zaraz bowiem po klęsce pod 
Dubiczami, gdy do powiatu. Lidzkiego 
wpadł, jak piorun, Poradowski (Ostro- _ 
ga) Bazyl Karpowicz zawisł wnet na | 
stryczku... ` 

Do Pałaszek, gdzie u Kraińskich 
Stanisław Kolesiński oczekiwał wiado- 
mości z pola bitwy, straszne jej echo . 
dobiegło tam z błyskawiczną szyb- 
kością... Ktoś szybko zapukał do Ok- 
na... jakieś wybładłe usta dały znać 
o pogromie... $ 

Dom Kraińskich okrył się żałobą. 
Beznadziejna rozpacz ogarnęła serca, | 
widzieli bowiem wszyscy w śmierci 
Narbutta — upadek powstania Lidz- 
kiego. ka 

* *оеооеововоео? 
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Burcew 0 swojem uresztowuniu przez bolszewików. 
"Przed paru tygodniami bawił w 

Warszawie głośny / rewolucjonista 
rosyjski Włodzimierz Burcew. Wło- 
dzimierz Burcew szeroko zasłynął 
przed laty, demaskując prowokacyj- 
ną robotę Azefa. Swojej działalno- 
ści, zmierzającej do demaskowania 
prowokacyj Burcew nie zaniechał i 
z równą energją, jak przedtem de- 
maskował prowokacje ochrany, tak 
teraz demaskuje prowokacyjną dzia- 
łalność G.P.U. Jego mozolnym ba- 
daniom zawdzięcza świat ujawnie- 
nie ostatniej olbrzymiej prowokacji 
G.P.U., której ofiarą padł Szulgin. 

Bolszewicy, rzecz jasna, Burcewa 
nienawidzą. W rozmowie z przed- 
stawicielem jednego z pism Bur- 
cew opowiada ciekawe szczegóły 
swego aresztowania przez bolsze- 
wików i osadzenia w twierdzy Pe- 
tropawłowskiej. 

Było to 5 listopada 1917 roku. W 
ym czasie postanowiłem podjąć 
panję przeciwko bolszewikom 
rzrciwko Kiereńskiemu. „W tym 

postanowiłem wydawać w Pe- 
burgu gazetę pod tytułem „Na- 
Obszczeje Dieło”. Znalazłem dru- 
ię, która wyraziła gotowość dru- 
ania gazety, lecz musiałem złożyć 
pmnę oświadczenie, że przejmuję 
owiedzialność za pismo. Gazeta 
pzła akurat w dniu przewrotu i za- 
rała protest przeciwko bolszewikom. 
o to wogóle jedyne pismo, które 
szło owego dnia. Gazeta była po- 
stu rozchwytana z rąk korporterów. 
iągu dnia przyszli do redakcj! bol- 
icy i zażądali wydania im całego 
adu. Jednoczęśnie przeprowadzono. 
izję w redakcji. 
Przyjaciele prosili mnie, bym wy- 
ał z Petersburga i gdzieś na stro- 
czekał na dalszy bieg wypadków. 
tanowiłem pozostac w Petersburgu 
pszedłem do domu. 
Przeszukaliśmy mieszkanie, usunę- 
y wszelkie kompromitujące doku- 
ty i usłyszeliśmy na schodach 

hs, głośną rozmowę, wzburzone 
By, a potem nagle głośny brzęk 
onka. Otworzyłem drzwi. Do przed- 
oju weszło dziesięciu uzbrojonych 
narzy. Razem z nimi przyszedł 

dy student. Jeden z marynarzy 
lytat mnie: 
„Čzy pan jest obywatelem  Burce- 
nr, 
„To ja jestem!“ i nie czekając na 
owiedź dodałem: 
„Przyszliście, by mnie aresztować. 
dziewałem się tego. Wiedziałem, 
Imnie aresztujecie, b) was za długo 
lczałem*. 
JPokazano mi dokument wojskowe- 
omitetu rewolucyjnego. Pismem 

jzynowem był tam nakaz areszto- 
lia mnie. W otoczeniu uzbrojonych 
lynarzy opuściłem mieszkanie. 

a ulicy stał samochód. Gdyśmy 
kdali do auta, jeden z marynarzy 
ł do mnie: 
|,W tym samochodzie 
ał car Mikołaj". 
Odrzekłem: „Czy car Mikołaj po- 
blał kiedy, że w jego samochodzie 

lą jeździli rewolucjoniści, i że będą 
him wieźli do więzienia Włodzi- 
Вга Burcewa, który całe życie wal- 
przeciwko carowi?* 
arynarz milczał przez chwilę, 

Em spojrzał na mnie i rzekł: 
| Obywatelu Burcewie, w gazecie 
skiej zaatakował pan Włodzimierza 
ina i bolszewików?* 
Nie atakowałem*, odrzekłem. „O- 
żyłem tylko bolszewików, że pra- 
ręka w rękę z wrogami kraju, że 
ncy umyślnie zawieźli ich do 

jj w zaplombowanych wagonach, 
jRosję doprowadzic do upadku*. 
iedy nasz samochód zbliżył się 

nostu Troickiego stanął i poszliśmy 
'hotą w kierunku twierdzy Petro-- 
łowskiej. Znajdowałem' się pośrod- 
dziesięciu uzbrojonych marynarzy. 
wszystkich stron słychac było strza- 
imatnie i trzask kartaczownic. Wo- 
sanitatre z rannymi przejeżdźały 

ulicę. Strzały następowały je- 
za drugim. 
|,Ostatnie gniazdo kontrrewolucji 
pałac Zimowy — ulega zburzeniu”, 
ważył jeden z marynaty. 
INa środku mostu marynarze przy- 

uwięziony 

MASSON. 

49pDom śmierci. 
W depeszy tej. p. Harlow 

domiła mnie, że w pana ręce 
oddana ta sprawa. 
Anno skinął głową twierdząco. 

- Pan mi ją oddał — zauważył. 
-— Ale pan ją rozdarł! 

— Tak, później jednak wyjąłem z 
za i skleiłem. 
Anno nie okazywał najmniejszego 
eszania i tłómaczył dalej. 
|-- Chciałem dać nauczkę tutejszej 
cji, za to, że nie umie trzymać 
yka za zębami. Teraz jestem  bar- 
rad, że zachowałem ją. Pan mu- 
się przekonać, jak wielkie posia- 

ona znaczenie, jeszcze przed mojem 
zaniem się w domu Grenelle, gdy 
| opowiędział p. Harlow, że depe- 
| tę widziałem. 
im starał się przypomnieć 
hwilę. 
-— Wszakże dowiedzieliśmy się, 
jp. Harlow zaczerpnęła tę wiado- 
ŚĆ z anonimowego listu, — rzekł. 
— To niema znaczenia, wtrącił 
psznie Anno. Ale gdy skończę już 
В Sprawą, będę mógł zająć się 
hmi i depeszą może mi dopomódz. 

— Tak, rozumiem to! — rzekł Jim, 
ppojnie krecąc się na krześle. Otwo- 
usta i znów je zamknął, nie wie- 
ł czy ma mówić, czy nie. 
Anno przeglądał swe zbiory z bez- 
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stanęli na chwilę i usłyszałem zdanie: 
„Co, będziemy z nim robili 

ceremonje? Popchnijmy go i wrzućmy 
do wody!* 

Nie słyszałem co dalej mówili. 
Pomyślałem, że nadeszła moja ostat- 
nia godzina. Lecz w tej-samej chwili 
kartaczownice zaczęły  ostrzeliwać 
most. Marynarze rzucili się na ziemię; 
dwaj z nich pochwycili mnie, zmusili 
do położenia się na ziemię i trzymali 
mocno za ręce. Gdy się uciszyło, ma- 
rynarze wstali i zawlekli mnie do 
twierdzy Petro-Pawłowskiej. 

W twierdzy zaprowadzono mnie do 
tej samej celi, gdzie przez tyle lat 
byłem internowany za Aleksandra Ill 
i Mikołaja II. Potem zamknęły ' się 
za mną drzwi celi i siedziałem już 
nie w carskiem więzieniu, lecz w bol- 
szewickiem. 

Rano żołnierz przyniósł mi herbatę 
i rzekł: 

„I pana posadzili do więzienia, tak, 
Rosja ginie*. 

Tej samej nocy aresztowano mini- 
strów socjalistycznych i ministrów na” 
leżących do partji kadetów. Jedno” 
cześnie aresztowano i głównych mi- 
nistrów rządu carskiego: ministra spra” 
wiedliwości, Szczegłowitowa, ministra 
wojny, Suchomilinowa. Miałem więc 
przyjemność zamieszkiwania pod jed- 
nym dachem z swymi politycznymi 
przeciwnikami, a potem spotkaliśmy 
się wszyscy w podwórzu więziennem. 

  

"Na gwiazdkę! 
elki wybór piuszu, aksamitu, jedwa- 

bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
bławatnych. Przy zakupach świętecz- 
nych udzielamy od 1055 proc, rabatu 

„Manafaktara Łódzka” 
WIELKA 21 
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Cierpiący na zaparcie. Niedowic- 
rzajcie wszystkim środkom rozwalniają- 
cym tak szumnie reklamowanym, gdyż 
bezskuteczność ich jest znaua; jedynie 
tylko Cascarine Leprince usuwa sku- 
tecznie najuporczywsze zaparcie i wdra- 
2а kiszki do prawidłowej działalności. 
Dawka: 1 lub 2 pigułki wieczorem pod- 
czas jedzenia. Sprzedaż we wszystkich 
aptekach. Cena zł. 4.60 za flakon. Nie na- 
leży dowierzać środkom zastępczym. 
Prawdziwe tylko w polskiem opakowaniu: 
białe litery na niebieskiem tle. 

Wydz. Zdr. 15.VIl 25 r. Nr. 34. 
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Sniegowce damsk. z gabar. zżaksamit wyłogami wysokie Zł. 23 

   r + MESA 2: 
Kalosze męskie ciepłe 

damskie 
— —- 

Odbiorniki 
Ultradyny 5, 7 i 5 lampkowe 

Warsztaty reperacyjne, 

PRZEMYSŁ GUMOWY TA 

” 
„Jersey“ z aks. wyłogami niskie 

® 
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Fachowa obsluga i porady. 

“470 W 0 

KALOSZE 
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„ niskie 22, 

w 19, 

5) 312570. 

» 11,30 

WILRADJO 
Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 23, tel. 4-05. ' 

Poleca Sz.Sz. Klijenteli wyroby: 
P. T. R. Polskiego Towarzystwa Radjotechnicznego Zakładów 
Radjotechnicznych „NATAWIS% oraz Zakładów Radjotechnieznych 

„WILRADJO“, 
Odbiorniki detektorowe od zł. 12.— 

1 lampowe od zł. 60. 

i inne selektywne aparaty pod 
8 gwaranc. eliminowania stacji wileūskiej. 

Lampy odbiorcze i nadawcze, wszelkie głośniki, słuchawki, 
akumulatory i rozmaity sprzęt radjowy. 

ładowanie akumulatorów. 
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Ogłoszenia i reklamy do 
Fachowe pisanie podań i     B 

Warszawa—Lwów w 

Warszawa—Sandomierz ,,     
ną i tanią podróż. 
i eleganckiem urządzeniem wa 

WILEŃSKIE BIURO KOMISOWO-HANDLOWE 
Kaucjonowan e) 

Gl. Ad. Mickiewicza 21, tel. 152. 

Таа еа 

Pożyczki, lokaty kapitałów na najpewniejsze grarancje. 
Kupno i sprzedaż domów, majątków ziemskich, folwarków, ośrodków. 
Dzierżawy majątków ziemskich i młynów. 

wszystkich pism- 

przepisywanie na maszynach. 
Szacowanie domów i majątków w/g obecnych cen rynkowych. 

Biuro nusze nie pobieru żadnych koszsów zu zśłoszeniu. | 

Towarzystwo Wagonów Sypialnych 
niniejszyth ma zaszczyt podać do wiadomości Szanownej Publiczności 

że uruchomiło wagony sypialne 3-ciej klasy na następujących linjach: 
Warszawa---Katowice pociąg 213/14—odjazd z dworca Gł. w Warszawie o godz. 23.15 

903/4 ” ” „ 

I 71 8 ” Nn ” 

Warszawa—Wilno pociąg 711/12 odjazd z dworca Wileńskiego 
zaznaczając jednocześnie, że wagon sypialny 3-ciej klasy był wystawiony na ostatnich Targach 
Wschodnich we Lwowie co dało możność Szanownej Publiczności zapoznać się z komfortowem 

gonów sypialnych tego typu — które zapewniają wygod- 

man 
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Z dniem 272 grudnia r. b. BiT 
Dom Bankowy N. KLECK i J. LEWINĘ 

Bał mieścić się' będzie 

w inowym lokalu 
przy ul. WIELKIEJ Nr. 14 (vis avis poczty) 
  

Prosimy naszych Sz. Sz. 

KAA). BS 

0d Administracji. 
uregulowanie zaległych prenumerat 

oraz wnoszenie przedpłaty za m-c STYCZEŃ. 

Konto Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 

Abonentów o łaskawe 

za rok 1927 
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Na nadehodząee święta polecamy 

eiwo Dubelifowe 
"Two Ake. browaru „SZopen* 

Tel. 5-44. 

Radjo „AUDION” JO „AUDIUN 
Wilno, ul.gWileńska 14 (vis a vis Ludwisarskie/). 

Aparaty lampowe od ;1—8 według najnowszych schematów 
Aparaty detektorowe w dużym wyborze 

{1& \\вге!К! radjosprzęt odpowiadający wymagan om nowo- 
czesnej techniki. 

Materjał izolacyjny <QGummoid».; 
Kto pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt Audjon“ 

  

       p 

  

wielkim wy! 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja _-to Jańska 1. 

  

  

Od kafaru 

do zapolenia płuc 
Jest tylko Jeden Krol 

  

  

Usuwa najbardziej przewlekły 
katar oraz zaczerwienienie no 
sa w ciągu 10—20 minut przez 
naświetlaniegbłon słuzowych nosa 
ciepłemi niebieskiemi promieniami, 
mrzy pomec” baterji kieszonkowej. 
Prospekty oraz orzeczenia lekarzy— 
specjalistów wysyłamy na życzenie. 

J AR[OSZKA I S-KA 
Hurtownia artykułów opatrunko- 
kowych, gumowych i chirurgicznych. 

Poznan, ul. sw. Marcina Nr, 33 

De nabycia w składach sanitarnych, 
aptekach i drogerjach. Cena apara- 

tu włącznie baterji 19 zł. 

Przedstawiciel na okręg Wileński   

nich nabywa w firmie e9 
00:60 0-0-0.6:0-0.6:0-4 =: 

  M. GLIKSBERG „Tine, 

Tel. 6-72. 

  

Э& 
` 

      W. JUREWICZ| | 
były majster firmy 

2 AWEŁ BURE. 
@) Оргазга łaskawą klijentelę į 

o zwracanie się tylko pod 

      

  

     

   

   

   т Gas" adr. ul. Mickiewicza 4, filja į 
x zlikwidowana. Poleca zegarki /najlep= 

szych fabryk i konstrukcji oraz wyko- 
nywa? reperacje zegarków i blżuterji š 

po cenach przystępnych. š 

Zgłoszony do Patentu za Nr. 21112 

WYNALAZEK 
W. DZIEDZINIE 

KROJU 
p. n. „PATRON/EKSPRETS* 
do krojenia ubrań damskich, dziecię- 

cych i modejowania 
Profesora Kroju Paryskiej Akademji 

L. Lewańskiego. 
Nauka kroju przy pomocy?<Patron 

Ekspress» zajmuje czasu zaledwie 
kilka dni. Modelowanie — dwa tygod- 
nie, Kroi się wprost najjmaterjaje, bez 
rysowania form, według zdjętej miary 
na wszystkie figury, złzastosowaniem 
do każdej mody. 

W celu udostępnienia szerszemu 
ogółowi korzystania z nowego wyna- 
lazku, Generalna Rage «Ра- 
tron Ekspress» (Warszawa, Żórawia 
15, tel,$257.48), wysyła instruktorki do 
wszystkich miejscowości Polski, gdzie 
„zbierze się 5 osób, życzących Zuczyć 
ak) kroju przy pomocy <Patron Eks. 
presas, 

Zapisy na kompleta przyjmuje od 
14 listopada rb. Centrala na Kresy, 
Wilno, Mickiewicza ir<Patron Eke- 
presas: i ed 

liustrowany prospekt] z rysunka- 
mi «Patron 'Ekspress>7'wysyła się 
bezpłatnieżnayżądanie; 

Uwa ga! ю 

Tamże gruntowna nauka'Fezycia, 
przy pierwszorzędnej pracowni ubrań 
damskich Mistrza i Eksperta Cechu 
Krawców ® Wilale p. J. Kaweckiego. 

°° Formy bibulkowe ostatnieį mody 
od 25 groszy wykonywane są na ро- 
czekaniu przy; pomocy «Patron Eks- 
press», 

      
   
     

  

   

  

      

  

nadziejnym wyrazem twarzy. 
— Wszystko to nie daje mi 7а- 

dnych wskazówek. 
Wówczas Jim zdecydował się: 
— Panie Anno, chociaż pan nie 

dzieli się ze mną swemi myślami, — 
zaczął tonem oficjalnym, — lecz ja 
dopomogę panu. Pana interesują ano- 
nimowe listy. Dzisiaj nadszedł jeden 
z tych listów. 

— Kiedy? 
-—- Dziś wieczorem, podczas @- 

biadu. 
— Do kogo był adresowany ten 

list? | 

— Do p. Apcoff. 
— Сой 
Anno z krzykiem zerwał się z krze- 

sła; twarz jego stała się blada, jak 
płótno, a błyszczące oczy wpiły się 
w Jima. Zdawało się, że poraz pierw- 
szy w życiu coś wstrząsnęło nim tak 
silnie. ; 

— Pan jest tego pewny? — za- 
pytał. 

— Najzupelniej. List ten przynie- 
siono z ostatnią pocztą wieczorną. 
Gaston przyniósł wszystkie listy do 
jadalnego pokoju. Wśród nich był je- 
den—do p. Apcoff. 

Rozdąrła kopertę ze zdziwieniem, 
jakby nie mogąc sobie wyobrazić od 
kogo był ten list. Była to kartka 
zwykłego listowego papieru, zapisana 
pismem „naszynowem. Z najwyższem 
zdum.enięm przeczytała ten list dwa 
razy, poczem ż uśmiechem odłożyła 

—— NTA 

go na bok. 
— 2 

Anno. 
— Tak. Była rada! Rumieniec po- 

krył jej policzki i przestrach zniknął 
z OCZU. 

— Ale listu nie pokazała panu? 
Nie. 
Ani p. Harlow? 
Ani jej. 

— Więc była ucieszona? 
Zdawało się, że dla Anno to był 

najbardziej uderzający fakt. 

uśmiechem? — podchwycił 

— Czy powiedziała cośkolwiek? 
— Tak,—odzrzekł Jim. Powiedzia- 

„ła: „On zawsze miał rację, -nie- 
prawdaž?“ 

— Jak ona to powiedziala: „On 
zawsze miał rację, nieprawdaż?*—po- 
wtórzył Anto: ” 

Anno usiadł powoli i siedział na- 
wpół skamieniały. Za chwilę znów 
zwrócił się do Jima: 

I-cóż potem? zapytał. 
— Do końca obiądu nie było o 

tem mowy. Potem wzięła list 1 dała 
znak Betty, która rzekła: „Musimy zo- 
stawić pana samego przy kawie*, i 
obie udały się do „sali skarbów*. Co- 
prawda byłem trochę niezadowolony: 
odkąd tu jestem, wszyscy starają się 
zepchriąć mnie w kąt, rozkazują mi 
siedzieć cicho i nie mieszać się do ni- 
czego. Udałem się więc na spotkanie 
z panex. do restauracji. 

— Odeszły, by omówić treść tego 
listu rzekł Anno. I pan, twierdzi, że 

' 

p. Apcoff była zadowolona i uspo- 
koiła się, po dzisiejszych . przejściach? 

Anno wbił oczy w podłogę i mó- 
wił do siebie: 

— Tym razem „bicz 
dobrotliwym. ) 

Nie rozumiem jego. Jestem zupeł- 
nie zdumiony. ' 

Tym razem nie była to poza, istot- 
nie Anno gubił się w domysłach, nie 
mogąc rozplątać tej zagadki. ' 

Podszedł do okna i nastrój jego 
zmienił się momentalnie. 

— Zanim rozwiążę ten problemat, 
muszę prosić pana o pomoc,—zwrócił 
się do Jima. 

Mówił poważnie i nawet z pewnym 
cieniem pochlebstwa w głosie. Strach 
mignął w jego oczach i zadźwięczał 
w głosie. Jim nie rozumiał, dlaczego 
detektyw był tak bardzo. wzrliszony. 

— Niech pan zrozumie, że to jest 
bardzo ważne, chcę pana prosić, — 

„jakby tu powiedzieć bardziej przeko- 
пумшасо? — prosić, by pan zechciał 
trochę śledzić p. Apcofi... 

Dalej mėowič nie mėzt. 
dim przerwał mu a w głosie jego 

brzmiał gniew i rozdrażnienie. 
— Nie, nie, tego nie uczynię - 

krzyczał. 
Zbyt daleko pan sięga, panie An- 

no! Nie będę pańskim szpiegiem! Nie 
przyjechałem tutaj w tym celu, lecz 
wezwała mnie moja klijentka. Panna 
Арсой zaś jest moją rodaczką, nie 
będę wiec pomagał panu trepić ją! 

okazał się 

Anno patrzał poprzez stół na za- 
czerwienioną, rozgniewaną twarz swe- 
go „młodego kolegi", który odmawiał 
mu tak ostro swej pomocy. 

— Nie mam „do pana żalu! — 
rzekł spokojnie Anno. — Nie mogłem, 
naturalnie, oczekiwać innej Od pana 
odpowiedzi! Ale muszę działać szyb- 
ko! Tak, muszę się śpieszyć! 

Gniew. Jima minął natychmiast, 
gdy spojrzał na pobladłego detekty- 
wa, w którego oczach widniało prze- 
rażenie. / 

Proszę mi powiedzieć, choć raz 
szczerze! — zawołał z rozpaczą. — 
Czy p. Apcoff jest winną? W każdym 
razie nie mogła działać sama! Mamy 
do czynienia z całą szajką! Czy p. 
Apcofi należy do niej? Czy jest zbro- 
dniarką? 

Anno zaczął powoli wkładać do 
kopert, wszystkie rozłożone papiery 
i przedmioty. Walczył widocznie z 
ogarniającą go chęcią podzielenia się 
z Jimem swemi wiadomościami. Burz- 
liwy dzień osłabił jego nerwy i poku- 
sa była zbyt silna. Lecz z drugiej 
strony, Jiim uważał go za pewien au- 
torytet i mógł oczekiwać odeń faktów, 
a nie podejrzeń. Dopiero po sprząt- 
nięciu i zamknięciu wszystkich ko- 
pert do szaty uległ pokusie. Nie mógł 
jednak mówić prosto. 

— Pan chce wiedzieć co ja myślę 
o p, Арсой, zawołał, jakby wbrew 
woli, słowo każde zdawało się spra- 
wiać mu trudueść.—Niech pan pójdzie 

jutro do kościoła Matki Bożej i przyj- 
rzy się mozajce nad wyjściem. Jeśli 
pan nie jest ślepy—zrozumie pan! 

Widać było, że więcej nic nie po- 
wie, patrzył nawet groźnie na Jima, 
żałując tej chwili słabości. 

Jim wziął kapelusz i laskę. 
Ne Dziękuję, —rzekł,—dobranoc! 
Anno nie odrzekł nic, lecz gdy 

Jim był przy drzwfach, zatrzymał go, 
mówiąc: ! 

— Jutro więc będę w domu Gre- 
nelle, macie więc państwo dzień wol- 
ny. Cóż będziecie robić? 

— Zaproszony jestem 
samochodem 
odrzekł Jim. 
-- Tak, warto je poznać, —ledwie do- 

słyszalnym głosem rzekł Anno.—Ale 
proszę konieczuie zatelefonowąć do 
mnie przed wyjazdem, może będę 
mógł panu coś nowego zakomuniko- 
wac. Dobranoc! : 

Jim zostawił detektywa, stojącego 
;środku pokoju, zdawało się, że czło- 
ek ten zapomniał zupełnie o całym 

świecie, tak był pogrążony w Swych 
myślach powtarzał tylko z rozpaczą 
w głosie: 

— Muszę działać prędko, bardzo 
prędko! Gdy Jim stanął na rogi ull- 
cy, przy której znajdował się dom 
Grenelle, usłyszał za sobą lekkie kro- 
ki, które wydały mu, się znajomenii, 

na spacer 
po okolicach Dijon, — 

—
 
—
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torat objął p. Wojewoda Wileński 
Władysław R sczkiewicz. Początek B ilu 
o godzinie 22-ej,. Obowijzki honora: 

    

— «Reduta» na Pohulance: Betleem 
Ostrobramskie. Jutro w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia o godz. 20ej pa 

  

i karnawał Wileńska 28, tel. 12—24, 
  

Składamy serdeczne „Bóg zapłać* J. E. Biskupowi Mi- 
chalkiemiczowi ks Kanonikowi Milkowskiemų O O Jezuitom 

  

kawaler lat 30 Kom- 

     

  

  

      

  

gospodarstwa rolnego, wicz: Choroby skórne Przyjmuje od godz. 10 
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na ėgiazdkę „„Radjo-aparai 
Two Radjotechniczne 

firmy „ELEKTRIT“ „ Wilnie, Wileńska 24, tel, 10-38, 
Aparaty detektorowe i lampowe (do 8 lamp) o niezwykle dale- 
kim zasięgu i czystej, przyjemnej audycji, wyróżnione na wysta- 

wach w Polsce, Francji i Włoszech 

Bardzo dogodne warunki Spłaty. 
Składy wyrobów: Głębokie—Zamkowa 29, Lida—Suwalska 65, Baranowicze 

—Szepiyckiego 33, Nowogródek—Korelicka 4, Wolkowysk—Zamkowa 9. 

a Ls Ak Uk ka a, k CB ub bs kk kaka 

Zakłady Przemysłowe « Jrzei> 

B. Kozłowski 

Gry dziecinne 

w Wilnie, Kurhany 9. 

i towarzyskie 

Poleca na nadchodzące święta: 
Musztardę Sarepską mocną w naj: 

Ozdoby choinkowe, 

świeczki, 

ZABAWKI 

sposób francutki oraz Cynamon i 
Pieprz miejony, Esencję octową 80 

Saneczki, Rowerki, Drezynki 

Wielki wybór. 

proc. gwarantowaną, Sodę do picia 

JGeny niskieg 

"e 

  

! 
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| 

wędlin, spożywczych i gastronomicz- 
nych oraz we wszystkich składach 

hurtowych. 
  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po* 
) daje do wiadomości pubilcznej, że- Okręgo- 

wa Komisj: Ziemską w Wilnie na posiedze- 
niu w dniu 9 czerwca 1927 roku postanowi- 
ła wdrożyć postępowanie scaleniowe na 
obszarze: 1) około 291 ha gruntów, należą- 
cych do gospodarzy folw. Ignapol, gminy 
prozorockiej, powiatu dziśnieńskiego oraz 2) 
gruntów włączonych do obszaru Scalenia 

   
chemiczne czysią 

Ф 

   
Mickiewicza 5, tel. 372. “ Wilno, 

i 

0. Borkowski; ) dzienki, c) około 0,25 ha gruntów należą” 

celem sprostowan'a granic, a mianowicie: a) 
około 5 ha gruntów należących do gospo- 
darzy wsi Jałowce, b) około 0,25 ha: grun- 
tów należących do gospodarzy wsi Dziemi 

cych do gospodarzy wsi Maszyrki, d) około 
0,25 ha gruntów folwarku Pczeinik, własność 
Józefa Czarnego — wszystko gminy prozo- 

Mickiewicza 1, tel. 371, rockiej powiatu dziścieńskiego, łącznie n. 
obszarze około 297 ha. Ы a a 

Orzeczenie powyższe uprawomocniło się 
w dniu 29—X. 1927 roku. 

Filja 

Do nabycia we wszystkicn sklepach 

0
4
 

    

  

owy Urząd Ziemski w Wilnie po- 

daje do wiadomości publicznej, że Okręgo. 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posie- 

dzeniu w dniu 8 lipca 1927 roku postano- 

wiła wdrożyć SRA scaleniowe na 

obszarze około 197,00 ha gruntów, należą- 

cych do gospodarzy wsi Kispani, gminy 

Okręg: WSZYSTKO JEST! 
Nowość! Ciasto Sirudlowe, 

Słodycze! Cukierki, Pierniczki, 
Marmeladki, Orzęchy. 

Wina! Lecznicze, Stołowa, Wi- przebrodzkiej, powiatu brasławskiego. | 
nogronewe i Owocowe. Orzeczenie to uorawomocniło się w dniu 

Wódki! Czyste i Gautunkowe z 25 października 1927 roku. 
Koniaki, Romy, Likiery, 
Zagraaiczne i Krajowe. 

Dostawa do domu bzzpłatna. 

: Dom Hzrdlowy 

B-cia Gołębiowscy. 
ul. Trocka 3 Teuf. 757. 

  

  

lokal frontowy (parter) ze wszyst. 

Duży wygodami (miejska wode i kanał.), 
oraz duża Światła suterena z piecem  pie- 
karsk. do wynajęcia, obok kościoła Św. Mi- 
kołaja. Nadaje sę na piekarnię, praczkarnię, 
fabrykę, ekspedycję lub inne przeds. Dow: 
się dj galanter. Br. SEGAL, Oszmiański 
żauł. 2. 
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Najnowsze modele sukienlil 2 

w znanym Magazynie ostatnich 
nowości 

„Elegant“ 
Wilno, Wilcūska 15, 

poleca sę w: dużym 
wyborze: 

galanterję, bieliznę i trykotaże. 

Suknie welniane od 15 zł. 

Tanie źródło. — Ceny konku. 
rencyjne. 

Fiallo!! Radjo!! 
Patefony, gramofony oraz płyty gram, 

i patef., jakoteż skrzypce, bałałajki, 
gitary, mandoliny, lustra, zabawki 
dla dzieci i różne artykuły sportowe 

Maszyny do szycia. 

oleca „UNIWERSAL“ Wielka 21. 
ietki wybór! Dogodne warunki 

      

    

Kupno— Sprzedaż 
majątków ziemskich, domów, 
folwarków, lasów, placów. lnte» 
resa handlawo-przemysłowe. 

Dom H/K „Zachęta* 
G 2na 6. TI 905 

RADJOZDRADA — 
    

  
— Znowu nie byłeś u nas 

Jędrusiu. Koch:sz inną? 
— A taki Kocham ultradynę <Alko> z 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej. Tatuś nabył 

wczoraj, 

tam aparat. Mówię ci, 
Wileńska 38' 

  

Lokata kapitałów 
Dom H/K, „Zachęta 

Gi-Asks 6. T--f 9 05, 

etentny: urządzeniach 
osoojlarata, leśnych, 
likwidacji serwitutów, 
rolnictwie i ogólnym 

samotny lub z małąi weneryczne. Przyj. 
rodziną. Oferty z re- muje: od g. 12 do 2 
ferencjami przesyłać: i od g. 5 do 6. 
poczta Wilno, skrzyn- Zawalna ul. 22, 

do 1 i od 5—7 p.p. 
W, Pohulanka 2, róg 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 

- Doktor Medycvn; 
zarządzie majątku, "2 Pocztowa Nr 12. W. Z. P. 20. 

      Ur R. Kozłowskieteom mass   Ostatnio na poważnem „===   
  

      

      

1 = е samodzielnem stano: oroby weneryczne, 
; kėrn ciowe „M. Wyszomirski | wiska poszukuje po ul. Wiwulskiego 24. В 

En firmy k Rydiewski sady. Wymagania Choroby Eu kirai = RZ > 
Ostrobramska 13. 

Przyjmuje wszelkie. reperacje w za- | 
kres zegarmistrzowstwa wchodzące 

po cenach niskich 

оФФеооФотФФФФФФ 

Bibljoteka; 
: A. G. SYRKINA, Wielka 14, ė 

$ Ksiažki w jęz: polskim, rosyjskim, 
© francuskim, angielskim i niegieckiw. © 

e 
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WSZYSTKIE NOWOŚCI. 

006 

Institut de Beautė 
(Kėva—Paris), 

Mickiewicza 37, m, 1, tel. 657; 
Masaż twarzy, usuwanie zmar- 
szczek: Leczenie wad cery. Elek- 

  

  

  

  
tryzacja. Przyjmuje od 9—2 popoł. 

W. Z. P, 56. 

Piemiqize Folwarków 
A 15 ha z zabu- 
Owaniami 'Ю520- na oprocentowanie Safety do sa 

tokujemy dogodnie za gotówkę 

D. H.K. <Zachęta» || D. H.-K, <Zachęta» 
Gdańska 6. tet. 9-05 Gdańska 6, tel. 9 05 
  

  LOKAL 
w centrum miasta, 

     

  

12-29 ze  wszystkiemi 

wen Dosaa 6 JJ | SPE, Raja 
KOPIOWANIE lub mieszkanie, 

odnajmiemy na- 
tychm'ast 

D. H.-K, <Zachęta» ' 
jj ' Gdańska 6, tel, 9-05 

Młode 
solldne małżeństwo 

= poszukuje mieszkania 
2—3 pokoje z kuchnią 
z wygodami. Czynsz 
według umowy. Zgło: 

  

La
 

$kiep „Okazja” 
Wilno, ul. šw. Jafisk> 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. «Słowa» pod T. D, 

2-3 
. Szacunek rze: 

Czy bezpłatnie. Dia 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam na 

rowincję. 

  

pokojowe 

«Słowa» sub. W. T. 

skromne. Świadectwa 
i refe encje poważnych 
csób. Łaskawe oferty: 
Warszawa, Dzika 51, 
m, 1 <Leśnikowi>. je: 

w 
Kamienicę 
dochodową w 

centrum miasta 
sprzedamy przy 
- dogodnych 

wpłatach 
D. H,K. <Zachętąc 
Gdańska 6, tet. 90 5 

  

  

    

Duży wybór 
domów w centrum 
miasta i na przed 
mieściach posiąda 

do sprzedaży 
D. H.-K. <Zachęta«     

Znany stroiciel 
Fortepjanów 
A. Pacewski przyj: 
muje strojenie, repe 
racje i odnowienia 
foriepjanów, pianin i 

Gdańska 6, tet. 9-05. [| 

  

dzieci. Przyjmuje: 
9—13 1 15—19. 

W.Z.P,Nr 168 19 XII 27 

„ DOKTOR 
L. Ginsberą 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. 

Wiino, ul. Wileńska 3, 
р telefon AE i 
rzyjmuje © 

. iod 4 do 8 
  

Doktór Med 

A. CYMBLER 
- choroby skórne, 
weneryczne_ i mo« 

czopłciowe, Elektrote- 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 1 5 -8.     BA 4 ki : 

  

& й W. Z. P 43. 

Niezrównany | r, В. о! ол 
Koniak weneryczne, = mOCz0- 

płciowe i skórne. nl 
. Wiieńska 7, tel. 1067 

Or K. Sokołowski 

    

    

    

LEKARZE. 
    

  

wejście z ul. 
deckich 1, przyj. 4—7' 
  

  

Lekarze-Dentyści 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska- Śmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie į usu 
wanie zębów bez bólu 
Porcelanowe i  złotć 
korony. Sztuczne zęby 
Wojskowyn:, urzędni 
kom i uczącym Bit 
zniżka. Ofiarna 4 m.5 
Przyjmuje: od 8 — 12 

1 о4 & — 7 
Wydz Zir № 3 

Lekaiz-Uentysia 

ga 

Kęstowiczowa 
ul Orzeszkowej Nr 3 

(róg Mickiewicza) — 
przyjmuje od g, 10—2 

1 4—6 
W.ZP. Nr 53 

Lesa:4-Jentysta 
NNA KISIEL- 

    

` 

  

szenia do adminisir. 

  

mieszkanie mošči 
na Antokolu wynajmę: Szopena 12 m. 10. Przyjmuje od 4—6 

        
fisharmonji i innych . ——chor Skórne s s paBzycznych DOKTÓR : ‘.””і Peneryczne, Andrzejkowiczowa SĄ c ul. eńska 30 m. 14. chorob. bów, “ul, Portowa Nr 14, D. ZELDOWIGZ przyjmuje: Lanois R awk: от ои || аао "° [Нар а— ба ni pn -А]іш&чіяіъьгвіог› Naji © swe Ponadto we wtorki, wkładki. oka 

ul. Wielka 56 od 91, od 5-8 w. Czwartki i piątki zęby, złote korony. i 
oai WE: * |od g. 3 m 30—4 m. 30 Mickiewicza 4 m. 12 

zgodnie z = Kobieta-Lekarz “LA dakai В оеф 13›31'#?;6! ж leniem władz wy. ||Dr ZGIdOWICZOWA W. Z. Nr 160, od 4 do 7 w. : 
tape da mint || KOBIECE eye. Чрча 
biorstw. Świadect. || Dów moc:ów. |Dr Suszyński __ о, 4 У 1Ф2 › 
Una rok 1028. || od l22 lod 40  |spec, choroby wenę- u 
Spieszcie z zatat- || *! e» 2 doń: pew L. FRYDMAN ienić ter: > $ clowa, skorne, ' "min yiko“ do | — 0 28 NRTSE 0, Pryjmaj: || Zawaina 24 m, 8, 

1 — —i, э 31 grudnia. KOBIETA LEKARZ Przy gabinecie ape- 

OSOBA 
z Kresów poszukuje 
zajęcia się domem, 
opieki nad panienkami. 
Dobra  konwersacja 
francuska. Wisdo- 

Warszawa, 

caokof_. Adres! Zawiadamiać listownie Oferty w  Administr, Moszyńska. 

/ 

ul. Mickiewicza 30 

Dr Janina W.Z_P._1 
Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpitala 
Sawii 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby 

skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem 

Sollux i Lampa Bacha 
PP (sztuczne słońce gór. 

Zarzecze 2 Žr skie). Zamkowa 7 m. 1 

awicz. 
Choroby skórne i we- 

neryczne kobiece. 

cjalne 
zębów Ё 

Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do. i 

Lekarz Dentysta 
R, Gordonow: 
Zamkowa 20, tel, 10.8: 

przyjmuje: 
od g. 10--12 i 

W Zdr. 54. 

laboratorjnm 
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A gdzie to nakyć? 
tylko w składze fabryeznym 

UL. DOMINIKAŃSKA. 17, TEL. 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r ) 

DZIŚ SKLEP OTWARTY. 

W. CHARYTONOWICZ i S=KA 
APTECZNY DOM HANDLOWY į 

Oddział Detaiczny. 
Wilna, Wielka 58, Tel. 392, 

; f | f poleca specjalnej uwadze Sz. Kl jen. 
nil 0 ę t teli wielki wybór efektownych upó: 
minkow jok to: perfumerji, kosmetyki i galanterji frm 
krajowych i zagranicznych. : 

Towary etrzymujemy w dułych ilościach z pierw- 
szych źródeł, wobec czego sprzedajemy je po 
icenach nejtańszych. 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE l 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe i używzne sprzedaję i wynajmują 

'K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

    

Miejski Kinematograf 

Kalturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui. Ostrobramska 5) 

będzłe wyświetlany film: 

= 5 = 
Od dnia 25-go do dnia 30go grudnia r, > „Bestja morska dramat w 12 aktach, 

wstrząsające arcydzieło 

  

Kino- з еа 66 
Teair „Polonja 8 przykuwa uwagą widza 
ut. A. Mickiewicza 22, $4 od początku do kofica 

Dąbrowskim, 

op, «Oberon» Weber i inne utwory. 

nadzwyczajne przygody 

współczesnej kinematografji. W rolach głównych: najgenjalnejszy tragik świata John Barrymore 
oraz piękna Dolores Costello. Ostatni seans o godz, 10 
dyrekcją Kapelmistrza p, W. Szczepańskiego 25 grudnia kasa czynna cd godz. 1. Początek seansu o 
godz. 2 We wszystkie inne dnie: kasa czynna od: godz. 3 m. 30, początek seansów o godz, 4. 
Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny progrzm: <WIEŁKA PARADA». 

W poczekalni koncert radjo. Orkiestra pod 

Od Niedzieli 25 go Grudnia wieki świąteczny program. Korona Polskiej produkcji! Film, który $ 
M rtw wez 14 człowieka bez rąk 

CU a у ę е W rolach głównych: Hrabia Piater-Zyberk BB 
(Człowiek bez rąk) ulubienic publicznošci Kazimierz Junosza-Stępowski oraz znany zapaśnik Zawi- 
sza By stworzyč tn superszlagier 20 taly zaangažowane: Polskie siły sportowe, na Czele z Junoszą 

arnickim i Rychterem. Polskie lotnictwo i będziemy mogli podziwiaė Armię Polską 
w walksch z bandami dywersyjnemi na wschodzie, Dla młodzieży dozwolone. Orkiestra koncertowa 
z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego wykona 1/Il Rapscdję Lista, 2) Fantazję z op. «Aida» 
Verdi, 3) Uwerturę z op. <Halga>» Moniuszko: 4) Polonez <Elegijny» Noskowskiego, 5) Uwertura z 

Początek seansów: o godz. 230. Ostatni seans 1030 wiecz 

  

Е Ф 

OPRAWACHze | 
ultrasin 

  

   

   

  

  
    

Nowy Kino-teatr 

„Wand ats Wielka Ei 

Ks:že W Iji 
pra. šliczna Marry 

Poczatek o o, 1-ei 

Ou nicazi.li 25 gruania nicbywały szl gier Scewnu. r'ouług słynacj posieści mił su 
prz'gody nai iekszego w Świecie uwodziciela i hulaki angielskiega Casano w 

„Wtrąciły go w przepaść kobiety« 
Erviyczy dramot w 12 akt zneny tragik John Barrymore, 

Astor, oraz szczit sensacii 

e 
@ 
© 

  

8 
= Kino 

( Ф Р ® GR a 

o Kupič. Goiazdkė: 
OCZYWIŚCIE .TYLKO 

WYROBY : 

a 

я © 

FACE-A—MAIN E 
LORNETKI TEATRALNE i POLOWE 

& 

MIKROSKOPY i LUPY 

nych 
kolorach „CZUMY Pird 

SR teatr „Helios“ 

# — .. Wileńska 38. 

  

i i i Niniejszem mam zaszczyt Żżawiado: 

Zawiadomienie, nić; i uruchomiłem w Warszawie 

przy ullcy Czerniakowskiej Nr 203 tel. 41—57 

fabrykę šwiec pod firmą <POLO» 

Najnowszy maszyny, nowoczesne urządzenia, jakcteż tacho- 

wość właściciela fabryki (poprzednio wsnółwłaściciela Aitos 

zagranicznej «Fr. Sezemsky») dają pełną gwarancję jakośc 

moich wyrobów. 

Specjalność ŚWYJECE STEARYNOWE 
które wytabiam wedle recept przedwojennych, 

: najlepszych firm zagranicznych. 

REPREZENTANCI! prima referencjami poszukiwani: 

` Z poważaniem Franciszek Hiwliczek, 

  

Baczność sportowcy! 
transport artykułów sportowych zi» 

ewy A narty krajowe i zagran , oraz 

wszelki sprzęt do nich buty, wiązania, wiatrów" 

ki, rękaw ce, kjki smary narciarsk e, kje 

hockey'owe, s-neczki sportowe, łyżwy i wszyst: 

ke zrt kuły sportu zimowego. 
DOM 

PRM Gh. DINŃCES WIELKA 15. 
TEL 10 46 

UWAGA! P.P, wcjskowym, 

mowych, jak to: 

urzędnkom państw. i 

klubom sportowym udzielamy rabat oraz kredyt na 

= degednych warunkach. | 

Na prewincje ać za zaliczeniem pocztowem. 

  

te 

LIST SYNA DO RODZICÓW. 
Tatku, Mamo ukochana, 

Dziś do szkoty idąc zrana 
Rozmyślołem całą drogę = A 

Co na „G wia z dk ę” dostać mogę 

Wybierając ze wszystkiego 
Pomyślałem Czyżowskiego 

„Król powietrza* 

Ponad wszelkie wolę baśnie 

Również „Maciek na biegunie" 

To ciąg dziejów bohatera, 

Co nad chmury śmiało sunie 
| lodowych sfer dociera ..; 

Lub «Michałek» z wojny Szwedzkiej 

Za Kaźmierza — Bukowieckiej, 

Albo książka 0 tych <Dźieciach» 

Co w niewoli jak na śmieciach 

Biedne ptaszki żądne chleba 
W yglądały łaski nieba, 
W szystko piękne ło są rzeczy, 
Tego nikt mi nie zaprzeczy. 

Wy się fakże przekonacie. — 
Że nie można mówić szczerzej 

l dwa razy przeczytacie 
Idźcie, idźcie do M ACIER £ Ir 

Adres Księgarni Polskiej Macierzy Szkolnej 

Benedyktyńska 2 m. 3. : 

Posiadamy duży wybór KSIĄŻEK dla DZIECI 

i MŁODZIEŻY. Notesy, biuwary, teczki, farby 

akwarelowe, scyzoryki i t. p. Artykuły na 

PODARUNKI GWIAŻDKOWE. 

to to właśnie 

  
  

  

AQUA VITAE 
® wodą życia, nazywali - Aa 

błędnie — przodkowie nasi go- 

rzałkę. Prawdziwie życiodajną 

wodą jest dla swego aromatu, 

działania orzeświającego i mocy 

woda kolońska 

poczwórna 

  

  

     

  

    

    
  

Ч 2 ze złotą 

®   ety kietą 

7 wielkości lakonów. 1 gatunek — najlepszy 

ZY 

  

Co kupić na Gwiazdkę ŻONIE? 
Maszynka do mielenia maku, migdałów, kawy, mięsa, 
samowar, wyżymaczkę, moździeż, imbryk, garnek, że- 
lazko, primus, formy do ryb, legumin, -budyngu, 

umywałnie, nakrycia stełowe i t. p. 

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

strzyżenia, scyzoryk, korkociąg; łyżwy, 
Gdzie kupić 

Tylko w firmie St KRAKOWSĘI 
Towar pierwszego gatunku 

ij CENY NA ŚWIĘTA ZNIŻONE! 

największy bohater 

  

) J-uyna wytwornia 
wianków metslowyc h 

„FENIKS: 
wykonanie artystyczne tańsze 

$ o 40 proc. od importowanych. 
› Рггу zakładzie pogrzebowym 

J Bčike, ul Królewska 5 
cannanniancocacne MAMMA 

Oziloby nu Cholnkę & 
w wielkim wyborze po cenach a 

najniższych poleca B 

m 

Т. JANKOWSKA. 
u > W.leńska 26, 
BDUWOWAWAE SI, La Е MA MI Z KA 

Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich iiościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodnej, Kolonjalne i państw poza: 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i Święta 
między 11 a lrą, oraz telefonicznie 794 

Choroby wątroby i przem a- 
ny msterji y mz 

KAMIENIE ŽOLCIOWE 

П 
H Niemojewskiego. 

Warszawa, Nowy Świat 5, tel. 
504-96.  Żądzć w artekech 

i składach znterznvch, 

  

Kto zbiera MARK! POCZTO + Ę DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za cekawisze okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 1l w niedziele i Święta 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794     
ia i ii an, 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
e ot kursa fachowe kore- 

8pondenc; prof.  Sekułowi. 
Warszawa, rastis 42. Kursa wa. 
czają listownie: buchaiterji, rachunko+ 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, keligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukofi- 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWI 

———— 
ama 

° „.Dzierżaw 
majątków ziemskich poszukujemy i 

Wil-ūskie Biuro 

  

Pino 

Komisowo- 
A ЧЫ Ww a SOS KS 

Handlowe. Mickiewicza 21 
  

  

Kalendarze 
ścienne, biurowe, _ książkowe. 

MATERJAŁY PIŚMIENNE, 

Pocztówki 
; świąteczne i noworoczne w artystycz: 
WSE nej reprodukcj :        
poleca Księgarnia 

K, RUTSKIEGO 
Wileńska 38, Tel. 941. + 

  

opałowy i 
kowalski z 

dostawą Węgiel _::- 
w zamkniętych plombowanych wozach 

Ceny najniższe. 
й 6, M. D ę U | Į Jagieloūska3 m 

tet. 811. 

    Wiino, Wielka 49 vis-avis kościoła Św. Kazimierza.   
Wydawca Stanisław Macklowicz Redaktor w z Czesław Karwowski 

Baczność! Z powodu likwidacji 

° @ка wyprzedaż į 
) wszystkich instrumentów muzycznych 

igramotonów, Ceny niżej fabrycz- 
nych. Wielka 14, przy bibliotece 

A. G. Syrkina.    

wszystkich czasów, 
skazy DOUGLAS FA RBANKS i przepiękna Billie Dove. 
Oszałamiający przepych wystawy Dia młodzieży dozwolony. Początek od godz. 2:tej. 

W kinie centralne ogrzewanie, 

* znająca się ni 

O1 awaziei 25 0. m. codźe pie wielki Swiąieczay Cuuo Film. Слу film w natural: 
| 66 Największa atrakcja wszechświatowa. W roli głównej 

rycerz bsz © 
= 

Właściciel Icykowicz Kiwel, zam. tamże. 

Rejestr Handlodų. 
Do Rejestrh Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg. 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A — w dniu 1—XII. 1927 r. 
7389. 1, A. <Chmielewski Antoni» w  Hoduciszkach, 

pow. Swięcisńskim, sklep win i wódek oraz spożywozy i tytu- 
niowy. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Chmielewski 
Antoni, zam. tamże. 2270 - VI 

1390. 1. A. «Dejcz Morduch» w Brasławiu, ul. 3 Maja 
6, drobna sprzedaż |towarów bakajejno-galanteryjnych, Firma 
istnieje od 1924 roku. Włeściciel Dejcz Morduch, zam. tamże. 

2271—V1 

7391, 1. A. <Ejdelson Szewel> w Brasławia, ul. Piłsud- 
skiego 86, drobna sprzedaż towarów bakalejnych i spożyw- 
czych. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel Eidelson Sze- 
wel, zam tamże. 2272—VI 

w dniu 2—Xik: 1927 r. 
7392. 1. A. «Frydman Boruch» w Brasławiu, ul. Pił- 

sudskiego !04, sprzedaż drobnych i detalicznych towarów spo* 
żywczo kolonjalnych. Firma istnieje od 1891 roku. Właściciel 
Frydman Boruch, zam: tamże. 2273—VI 

7393. |. A. <Gdut Eijasz» w Stojaciszkach, gw: Hodu- 
ciszkiej, pow Swięc'aństim, sklep spożywczy, bakalejny i ga: 
lanterji oraz wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1918 r 
Włeściciel Gdut Eljasz, zam. tamże. 2274—VI 

. 7394. |. A. <Geszajt Jakób> w Kiemieliszkach, now. 
Swięclańi-kim, sklep win i wódek. Firma istnieje cd 1027 r. 
Wł:ściciel Gcszajt Jakób zam, tamże. 2275—VI 

1395. |. A. «<Icykowicz Kiwel» w Łyngmianach, pow. 
5 Święciańskim, sklep bakalejno:gzi nteryjny i tytuniowy oraz 

wyrobów bawełnianych i skór. Firma istnieje od 1921 
2276 -VI 

1396. |. A. cjakubiei Dominik» w Trabach, pow. Woło* 

roku. 

SB żyfńskim, sklep spożywczy, galanterji i tyluniowy. F.rma istnie- 

  

ortepian gabine- 
towy w dobrym 
stanie okazyjnie do 

sprzedania bardzo ta- 
) ulo, Ul. Zawalna 28, 

m. 5. 

    

ORTEPIAN 
bardzo mały w 
dobrym stanie z 

powodu wyjazdu sprze: 
dam bardzo tanio. Pił- 
sudskiego 30, m. 23. 

OKOJU ładnego 
p dobrze umeblo- 

wanego z nie: 
krępującem wejściem, 
poszukuje— kawaler na 
słanowisku. Zgtosze- 

"nia pod F. F. 

damy. Wia* 
Don domość w 
biurze 9—3, 5—7. Mic- 

    

    

(zrąb) drew- 
niany sprze: 

jie od 1927 rokn. Właściciej Jakubiel Dominik, zaw, tamże: 
2277—VI 

7397. |. A. <Kac Miria» w Hoducis:kąch, pow. Swię- 
j| clańskim, sklep towarów wełnianych i półwełnianych krsjowe- 

go wyrobu. Firma istnieje od 1924 r. 
zam. tamże. 

Właściciel Kac Miila, 
2278 —Vi 

7398. 1. A, <Handel mięsem i bydłem Abram Kotler 
i S-ka>. Sklep mięsa i handel bydłem. Siedziba w Trahach, 
pow. Wołcży ńskim. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 
roku. 1923, Wspólnicy zamieszkali w Trabach, pow: Wołożyfń» 
sdm Abram i Zchara Koilerowie. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn. 29 września 1927 r. na Czas do dnia 1 
stycznia 1928 r. z antomatycznem przedłużeniem jeszcze na 
jeden rok w wypadku, jeżeli przyusjmniej na jeden miesiąc 
przed upływem terminu żąden ze wspólników nie zażąda roz- 
wiązania spółki, Zarząd należy do obydwóch współników. 
Wszejkie zobowiązania wekslowe i inne dokumenty w imjeniu 
Spółki podpisują dwaj wspólnicy łącznie: 2279—VI 

. „7399. l. A; <Kurlandczyk Hesel» w Hoduciszkach, pow. 
Swięciańskim, skle, 
Firma istnieje od 
zam. tamże. 

897 roku. Właściciel Kurlandczyk 
2280—VI 

„ „7A00. I. A, <Kurycki Abram» w Huduciszkach pow. 
Swięciańszim, sklep bakalejnokolonjainy i wyrobów żelaznych, 
Firma istaleje od 1923 roku. 
tamże. 2281—VI 

7401. 1. A. <Rozenberg Cypa» w Duksiach, pow. Swię: 
ciańskim, sklep bakalejno-spożywczy, ańsieyjcy 1 Tenai bławatnych. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel Rozenberg yps, zam. tamże. 2282—V| 

7402. 1. A. «Słacki Uija> w Wilnie, ui. Stefańska 10, sklep bławatny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Słucki 
Urje, zam. tamże. 2283—VI 

1403. 1. A. «Swirska Basia» w Hoduciszkach pów. Swię - 
ciańiskim, skjep bakalejno galanteryjny oraz tytuniowy. Firma istnieje od 1921 r. Właściciel Swirska Basia, zam: t:mże: 

2284—VI 

„ 104 1 A. <Szerman Rywa» w Brasławiu, ul. Piłsud- 
skiego 116, sprzedaż -drobna towarów bakajejnogalanteryinych 
i wyrcbėw tytumiowych bez wyrobów wytwórniejszych, Firma 
istnieje od 1922 r. Właściciej Szerman Rywa, zam. tamże, 

Hesel, 

Właściciel Kurycki Abram, zam. 

  

Tel. 763, 
2285— VI 

2 7405. 1. A. «Szlozberg Eljasz> w Brasławi 1. Pił. 
POLN IKA sudskiego 119, MA ai Firma taaleje od 1022 

kiewicza 4, m, 4. 

Ss z kapitałem 1500 
dol. PPPABEY 

do biura technicznego. 
Oferty do redakcji dla 

M. Cz. 

  

w centrum 
miasta sprze: 
dam —wiado- 
mość w biu 

rze (0—3 5—7, Mic- 
kiewicza 4 m. 4.) 

SETER 

irlandzki 
suka 8-mio miesię-zna, 
bardzo ładna, dobrego 
pochodzenia, da sprze- 
dania. Cena 250 zł. 
Wiadcmość, ul. Por- 
towa 23—21. Wilno. 

    

Uprasza się Sz. P,P. 
Księgarzy i inne 0so- 
by, jeśli im wpadną 
w ręce książki z сС 
Śniętą pieczątką, . A- 
NOPOL» na tytuto- 
wej karcie i wewnątrz 
książki, o cdniesienie 
takowych lub zawia- 
domienie o ich istnie- 
miu 1 miejscu p, K. 
Rómerowej, Mostowa 

OSPODYNI 
WIEJSKA 

z gotowaniem, 
08po* 

darstwie wiejskiem, 
) energiczna, praktyczna 
, potrzebna. Wiadomość: 

Wilno, Mickiewicza 22 
12 od 11 do 12 godzi- 

ny w południe. 

Masło 
mało  solone z m. 
Orniany, hr. Tyszkte- 
wicza kilo 780 poleca 
J. ZWIEDRYŃSKI 

Wileńska 28, tel. 1224 

EB 
WINA 

wódki i koniaki 
po cenach najniż- 

szych poleca 
J. Hauryłkiewicz 
Mickiewicza 33. 

MEBLE 
najtaniej 

nabyć można 
w 

Damu Handlo 

H. Sikorski $-kg 
ul. Zawałna 30 

  

Właściciel Szłozberg Ejjasz, zam. tamże. 

w dnu 3—XII, 1927 r. 
7406, 1. A; <Sztejman Leja» w Brasławiu, ul. Piaszczy- 

sta 23, sklep galanteryjno bakalejny. Firma istnieje od 1927 I 
Właściciel Sztejmau Leja, zam. tamże. 2287—V1 

7407. 1. A. «Smuszkowicz Mowaza> w Drui, pow. Bra: 
sławskim, sklep łokciowy i spożywczy. Firma istnieje od 1921 
roku. Właściciel Smuszkowicz Mowsza, zam: tamże, 2288—VI 

; 7408 I. A. «<Teient Abram» w Duksztach, pow. Świę- 
ciafńiskim, sk ep mięsa. Firma istnieje od. 1885 roku. Właścicief 
Telent Abram, zam. tamże. 22:9—VI. 

7409. |. A. <Wajnsztejn Chaja> w Brasławiu, ul. Pił- 
sudskiego 53, sklep bakalejno galanteryjny, sprzedaż drobna 
bez wyrobów wytwórniejszych. Firma istnieje od 1 27 r, Wła- 
ściciel Wajnsztejn Cvaja, zam. tamże. 2290—VI 

7410. 1. A. <Wansztejn Nochum» w Brasławiu, ul. Pił- 
sudskiego 91, drobna sprzedaż towarów bakalejuych i wyrobów 
Bzkianych. Firma istnieje od 1597 roku. Właściciel Wajnsztejn 
Nochum, zam. tamże, 2291—VI 

w dniu 5—XIil. 1927 r, 

7411: I. A. <Wajnsztejn Szmerel» w Brasławiu, ul. 
Piłsudskiego 84, sklep towarów spożywczo-kolonjalnych i skór. 
Firma istnieje cd 1912 r. Właściciel Wajnsztejn Semerej, zam. 
w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 40. 2292—VI 

7412. ]. A. <Walin Hlrsz> w Brasławiu, ul. Piłsudskie- 
е „ Sklep bakalejno-galanteryjny i tytuniowy, Firma istnie- 

je od 1922 roku. Właściciel Walin Hirsz, zam. w Brasławiu, 
ul. Piaszczysta 8. ‹ 2293—VI 

7413. ). A, <Zejf Berko> w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 
120, sklep bakalejno-gaianteryjny—sprzedaż drobna bez wyro- 
bów wytwórniejszych. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Zejf Berko, zam. tamże. 2294—VI 

7414. 1. A. *Obrocką Marja» w Brasławin, ul. Pił ud- 
skiego 87, drobna sprzedaż towarów kolonjalnych i naczyń 
szklanych oraz sprzedaż wyrobów tytuniowych. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właścicielka Obrocka Marja, zam. przy ul. 
Piaszczystej 20. 2295—VI 

7415. 1, A. <Fabryka win owocowych i miodu—MIO- 
DOWIN—Zelman Olkienicki» w Wilnie, ul. Straszuna 13, 
fabryka win owocowych i miodu. Pirma istnieje od 1879 roku. 
Włeściciel Olsienicki Zelman, zam. tamże. 2296—V1 

2286—V1 

  

  

1416. 1. A, <Łojkówna Leonora> w Najibokach, pow 
Wołożyńskim, jadłodajnia. Firma istnieje od 1927 r. Właści: 
cielka Łojkówna Leonora, zam. tamże. 2297 —Vi 

__ 7417.1. A. «Munie Wulf» w Brasławiu, ul. Piłsudskie- 
go 76, drobna sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właśsiciel Munic Wulf, zam. tamże. 2258—VI 

  

  

2 DINA | Antyki! 
B= że gronowe i owoco- | Sz. BOŁTUPSKI 

we, wódki, koniaki 
firm krajowych i 
zagranicznych po 
cenach najniższych 

Wileńska 3, tel. 11—1 niczne polecą Kupro 1 sprzed F. GIESAJTIS 
Mickiewicza 37.       

  

Meble plecione! | KALITA aoi płace złoto 
tanio solidnie wyko | Mickiewicza 4. y 
nuje 2nana pracown/ ———— 

koszykarska Franciszka more ma || Potrzebny 
lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

rządca lub ekono: 
1е r Piece żelazne samotny od tl 

  

bakalejno galanteryjny oraz tytuniowys<. 

* 
| 

  

= Neti 

X 1 

О 

> 

# 

meble stylowe, bronay, 
porcelany, obrazy, bi+ | 

! 

dawniej Kijowska szamotowe ||| 1928 r. do folwarku 
i naliowe | PE AE 

„ZEBRA skiego. Oferty wraz 
|ŁYŻWY pole:a : odpisami šwia- 

„ H. Kulesza, есём z poprzed- 
Kilo 2 złote sklep towarów że: nich aden 
orztchów  taskowych || aznych naczy ń stładać w 

poleca, gospodarczych, ° Wileńskiem Biurze 
J. ZWIEDRYŃSK Wilno, ui.Zamakowajj| Komisowo- Handlo- | 
Wileńska 28, tel. 1224 Nr. 3. wem Ad. Mickiewi= 

cza 21, tel. 152. * 
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