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г Cień Opperputa lub. Gleczorkiewiczu. 

в 
a 

Nie mając danych, które mieć por 
winna policja, nasz kontrwywiad i t.d., 
możemy tylko szuksć rozwiązania za- 
gadki w drodze abstrakcyjnego rozu- 

agórski, 
Mostowicz, teraz najprzykrzejsze ze 
wszystkiego, to Świetny polski pisarz 
dramatyczny Adolf Nowaczyński. Kto 

mowania. Zdziechowski, 

to robi, komu to potrzeba? 
Wiąż”my to z innemi 

dane, 
wała zbr 
robi, komu to potrzebne? 

J:dyną bypotezę słyszałem 0 Za» 
ją w tej 

formie, że gen. Zagórski stał na cze- 
te wywiadu jednego z państw zachad- 
mich ościennych. Miał więc powody do 
ucieczki. — Uciekł. Zobaczywszy, że je- 
go sprawa wywołała takie zamieszanie 
pojęć, przez złośliwość dla obecnego 
rządu, a może dla zażywania spoke- 
ju w tem państwie ościennem woli 

górskim, Powtórzono mi 

mie dawać znaku życia, 
Powtarzamy tę plotkę jako plotkę, 
М tomiast możemy powiedzieć, że 

w czasach 
', takich arcydzicł kamuflażu, mistyfika- 
?*cji, prowokacji jakim był „trust mo. 

march styczny* w S.wdepji, w cza» 
sa:la których belszewicka przewrot- 
ność umie trzfiać wszędzie I wykony- 
wżć inscenizację swojej prowokacji 
w sposób tak artystyczny, tak mi- 
strzowski—nigdy nie można wiedzieć, 
czy jakaś sprawe, jakieć zajście. mie 
jest wykonaniem zleceń bolszewiekiej 

w „Czasach Opperputa“, 

sieci prowokacyjnej. 
Teraz rozumujmy: po ja linji 

idą krwawe zajścia w Pota Bi kie” 
>, runku wzmocnienia władzy? — Nie, 

Coprawda Mussolini, faszyści takiemi 
właśnie rozprawami jeśli nie doszli 
do władzy, to w każdym razie szli 
do wł.dzy.—Ale. pr-ecież każdy. se 

@° 

szech od wiekow. imgo10wa! ten, kto 
kogoś wrzucał do kanału, trafiał po- 
kryjomu nożem, a tea kto do kana- 
łu wlatywał, lub nie spostrzegł noża — 
byłuważany zaczłowieka bez przysz- 
łości i talentów. Oi takiego artvstycz- 
80-praktycznego światopoglądu Polska 
jest bardzo daleka, Polskie społecz: ń- 
stwo to społeczeństwo miękkie, Nas 
sze wady narodowe szły w innym 
kierunku, — my możemy kogoś obla« 
gpwać, eplotkować, odebrać mu wszel- 
tie zasługi, oplwac, obelgač, na zwy- 

że jest pobitym, 
na zdolaego pisarza, że jest grzfoma. 

jeszcze 
pjede- 

mc siał narodowy jakiegoś niedorajdę, 
lub półidjotę,—lecz my Polacy matmy 

tym 
każdy się liczy. Ktoby chciał takiemi 
wyprawami po Nowacz: ńskitgo przy- 
służyć się władzy (jako że Now. jest 
przeciwnik:im rządu) ten musiałby być 
zupełnym tumanem w znajomości pay- 

że w Polsce jest inaczej. We 

cięzcę powiedzieć, 

(co 
na 

mem, lub przeciwnie 
gorzej), wynosić 

wstręt do noża. Te trudno. Z 

chologji polskiej, 
Przy uszczamy też co itinego, W 

zajściach krwawych, jak i w tajemni- 
czych pożarach widzimy zbrodniczą, 
tajemniczą rękę bynajmniej nie ja- 

zwolenników 
obecnego rzącu. Bynajmniej. Powiedz- 
my €8 przypuszczamy, „o cb tu cho- 
dzi* mię naszym, lecz cudzym języ- 

tych, których pa. 
©О 6# 

marsz. 
- Piłsudskiego z burżua:ją, o skierowa- 
nie burżuszyjnych  priedrazsudków i 
podejrzeń w stronę Bilweaciu*. — 

V esi przyjmiemy te bygotezą to pe- 
żar Dzikowa wyda się nam nieomal 

kichś  zwyrodniałych 

kiem, językiem 
dejrzewamy о te zbrodnie, 
chodzi tu o „pokłócenie 

symboliczny. 
Pamiętamy przecież serję. zama- 

chów bsmbowych: Wieczorkiewicza i 
Bagińskiego. Czy to wyglądało mniej 
tajemniczo ud tych obecnych pobić 
i czyż także nie dążyło do zwrócenia 
iednej cześci opinji polskiej przeriw 
innej? Naszem zdaniem pomiędzy 

a tamtemi zamachami bombowemi, 
ebecnemi pobiciami zachodzą anało 
gje, które coraz jaskrawiej występują 
nazewnątrz. A tumto to była zwy- 
czajna, bolszewicka prowokacyjna ro- 
jbota. Tylko, że włedy podczas „za- 

gn mastawieno 
"Opinję grzeciw endecji. Przypisywano 
endecji, że to cna właśnię czyni te 
zamachy bombowe. Gdy bomba wy- 

„Rzeczypos- 
poliiej“ oboz .endecki pedniósł ten 

hopzoc, jako oczyszczający. go Z Za. 
MRrzutów, a natomiast *'obóz lewicowy 
wyśmiewał się z tej bomby, „twier 
dząc, ż6 była naladowana  perdytem, 
używanym do dziecinnych zabawek, 

nachów _ bombowych” 

buchła przed redakcją 

pistoletów blaszanych i 28 pewne 
«Rztczpospolita» sama tę bo.nbę 
skonstruowała, Wtędy wiąc także 
ehodziło o judzenie jednej części opi» 
uji polskiej na drugą. 

faktami. — 
Pożary: Dzików, pałac wcj. Borkow- 
skiego, pał«c Pana Prezydenta, Ga- 
zety małopolskie donoszą, że policja 
wszczęła poszukiwania i że są pewne 

że podpelaniem także kero- 
micza ręka: Znowuż kto to 

Nowacz; ńSki jest to artysta prze- 
niesiony z li erackiej szkoły żywego 
askrawego impresjonizmu na szpaliy 
pisma codziennego. ] go artykuły to 
imprrsje, od których zutor - twórca 
chciał jednego — zby były możliwie 
najjaskrawsze. I chociaż w tych wa- 
runkach nie wiem czy wypada mi to 
przypominać, ale pisząc © Nowaczyń- 
skim jeszcze bardzo dawno, jeszcze 
przed rządem majowym twierdziłem, 
że pomimo wszystkie ujadania na 
marsz. Piłeudskiego, on Nowaczyński 
jest tego marsz. Płsudskiego © 
wiele mniejszym przeciwnikiem niż 
się to wydaje.  Nowaczyński jest 
artystą dużej, wyjątkowej skali *) 
i dlatego jako artysta rozumie pew- 
ne rzeczy, które czasami w  miektó- 
rych swych pismach ujawnia, jak gdy- 
by mimochodem, czasami, jako samo- 
krytykę, czasami jako żal za prze- 
szłością. W jego „Moim pegrzebie” 
jest taki ustęp, —który cytuę Z pa- 
mięci: „Raz jeszcze widzę nastroszone 
wąsy,—ogarnia mię 2-1, wielki  żał*, 
Ale mniejsza z tem. Karjer Poranny 
nazywał Się u N waczińskiego nie 
inaczej jak kanał poranny lub kaitai 
poranny Ale | ten kafłal poranny ż.ą 
zagrzmiał teraz z ebur.enia. Kunser- 
watyści są też stałym celem dla 
cisków Nowaczyńskiego. Kwitujem 
mu jednak życzeniem, «bv jeśli ban- 
da Opperputów, czy nie Opperputów 

asująca po Polsce-ma dzlej napa- 
ać na łudzi, to niech że obiera so- 

biu ofiary mniej utalentewane i lepiej 
władające rewolwerem, Cat, 

  

*) Tylko nie w sztuce Wojna — wojnie. 

Za i przeciw. 
F.asco akcji antyre ig jnej w Bol- 

szewji. 
Kampsnja sntyreligijna w R daje na- 

der uikie rezultatų: aim Kaas tego 
sami bolszewicy. Zasiępca głównego klerow- 
nika propagandy antyreligijiej Jarosławskie- 
go, ask Łoginow zamieszcza artykuł w 
tyzodniku «Bezbożnik», w którym z całą 
otwartością przyznaje sięł że: 

<Zwiątek z taką m nimaluą ilością człon: 
ków jak obecnie (mowa o związku t. zw. 
<bezbożników») oznacza brak kont:kiu z ma: 
sami. Nie mieć z+$ kontaktu z masami to 
znaczy nie pracować. To znaczy wisieć w 
powietrzu i egzystowzć dła własnej przy- 
jemności», 

Jak działają kółka <bezbożników» i jską 
cieszą się popularnością świadczą doniesie- 
nia z różnych miast, które można znaleść 
w prow'ncjonalnej prasie sowieckiej. 

<Archangielsk. Kółko bezboźników w 
klubie <Spartaks urządza antyreligijny wie- 
Czór. Wywięszono ogłoszenia, rozesłano za- 
proszenia. wydaao pokaź ą sumę na film 
antyseligijny i w rezultacie wieczór się nie 
odbył gdyż nikt nie przySzedł. 

Błagowieszczeńsk. Członkowie kolekty- 
wu administracyjnego wydziału zorganizo« 
wali jaczejkę związzu <Bezbożników». Pła- 
cone są Składki zie nic ponadto. Wysiłki 
sekretarza aby zwołać zebranie nia, dają re- 
zultarów, W cią u roku nie udało się zor: 
ganizować ani | bm zebrania. 

Smolefisk 16 jacz*jek <bezbożnika> w 
których skład wchodzi 550 członków żadną 
miarą nie może ruzwinąć propagandy anty- 
religijnej dlatego, że stosunek wielu instytu- 
cyj sowieckich pozostawia wiele do życze- 
nia, Na utrzymanie cerkwi ludność wyda) 
150.000 rb w rok, w ten sposób na każdą 
cerkiew przyp”da po tysiąc rubli. 

Kilka tych wiadomości daje pojęcie jak 
jest przyjmowana przez społecz fisiwo ro- 
syjskie propaganda antyreligijna bolszewi- 
ków. Trzeba zaznaczyć, że w prowincjonal- 
nej prasie sowieckiej wiadomości takich 
drużowanych  najdiobniejszym  druczkiem 
znaleść można moc Propaganda antyreligij- 
na daje w ten sposób skutek wręcz przeciw- 
ny, zaostrza ! pogłębia przepaść istni-jącą 
pomiędzy szerokiemi masami rosyjskiego 
społeczeństwa a oligarchją sowiecką. 

Przyczyny samobójstwa Joffego. 
Samobójstwo Joffego, którego powodem 

było podobno zdenerwowanie wskutek prze« 
wlekłej choroby wyglądało zawsze niezmier- 
nie tajemniczo, tembardziej, że fakt opieczę: 
towania jego mieszkania po samobójstwie 
przez GPU kazał sę domyślać, iż obecnie 
rządząca grupa obawia się jakichś rewelacyj, 
które może wykorzystać opozycja. W. kilka 
dni po Śmierci Joifego kolportowane były 
pokryj mu w Moskwie ulotei z wyjątkami 
listów Joffego oskarżającemi obecnych kle- 
rowników partji o zap zepaszczenie dzieła 

Lenina, zboczenie z drogi rewolucji i zdradę 
inietesów  proletarjatu. Stalin i Bucharim 
w przemówieniach swych oświzdczyli, że 
jest to «пейзпа» robota opozycji, której 
owoce zbiera, właściwie mówiąc, tylko <trze- 
cia rita» i że listy owe są apokryfami. Przy- 
czyny samobójstwa Joifego, wybitnego dy- 
piomaty, który ostatnio usurął się czy 0° 
stał usunięty od czynnego udziału w życiu 
politycznem, pozostały nadal otoczone tajem- 
nicą Obecnie na tę sprawę rzucą promień 
światła list.ogłoszony w <Builettin Comu- 
niste» w Paryłu pisany niedługo przed sa- 
mobójstwem do Trockiego, Joffe pisał, że 
popełala samobójstwo głównie dlatego, że 
usunięto go z życia politycznego, Drugim 
owodem. tarenięcia się nazswoje życie by. 

ła choroba. Akcja przeciwko opozycji ze 
strony GPU doprowadziła do tego, że unie. 
możliwiła Joffemu jakikolwiek sposób Zarob- 
kowania, thk, że offe nie mógł się leczyć 
na koszt pafistwa, ani na koszt własny. 

W końcu Joffe zwraca się w swym |!- 
ście do Trockiego, zapowiadając, że kiedyś 
musi przyjść do wybuchu niezadowolenia ze 
strony mas ludowych przeciwie- obecnym 
możnowładćom sowieckim, którzy w tak 
bezwzględny sposób przechodzą do porządku 
dziennego nad głosami opozycji. 

OWO 
Wilno.Sroda 28 grudnia 1927 r. 
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W sprzedazy GtsstizanEj „cha pojedyńczego n—ra 20 groszy. 
o pocztowa 622 ryecanliam. : 

Eedrkcia :ękcpiićw в1езалий в !оБусЬ nie zwraca. 
TUTESTOKPTS ANK BAI, 

Rokowania 0 konlicję © Konie, 
GDAŃSK, 27 XII PAT Z Kowna donoszą: Sytuacja ma Ltwie w 

okresie świątecznym nieco się wyjaśniła. W czasie swiąt przywódcy litew- skich pertyj opozycyjnych nawiązali ze sebą ścislejszy kontakt w związku 
z zamiarem Voldemarasa utworzenia rządu koalicyjnego. Partie osczycyj- 
ne stoją w stosunku do uchwał genewskich na stanowisku, że Voldema- 
ras powrócł z Gz:newy z wyr.żaem niepowodzeniem. Chrześcijańska 
demokracja, ludowi socjaliści, oraz socjal demokraci stoją na stanowisku, 
że Litwa w rekowaniach z Polską będzie musiała zgod.ić się na przywró- 
cenie normalnych stosunków, sama zaś nie będzie w stanie przeforsować swych daleko idących żądań terytorialnych, Decyzja Rady Ligi w tej sprawie jest jasna i nledwuznaczna. lnierpretacje stosowane przez Volde- marasa, nic w tym planie nie będą mogły zmienić. Prezydent ministrów 
Vołdemaras dom ga się od partyj opozycyjnych przed nawiązaniem z nie- 

  

mi rokoęweń o wstąpienie do. gabinetu, aby zgóry zaakceptowały program” rządu i projekt reformy konstytucji w brzmieniu ustalonem prez rząd 
ebecny, Przywódca sacjal-demekratów poseł Kairys,oświadczył, że opozycja musi podjąć zbiorową akcję i w tym celu utworzony musi być blok 
wszystkich stronnictw opozycyjnych : 

Wywiad z Plechowiczem, 
KRÓLEWIEC, 27—XII, PAT. Redaktor Kónigsberger Allgemeine Zeitung 

dr, Zens, który niedawno odbył podróż do Kowna ogłasza w szeregu pism nie- 
mieckich interesujący wywiad z szefem sztabu armji litewskiej p. Plechavicziu- 
sem. Na zapytanie, czy układy genewskie Woldemarasa uważane są na Litwie 
za sukces polityki litewskiej, Plechaviczius odpowiedział, że Woldemaras nzyskał 
wszystko co się w danych okolicznościach uzyskać dało. Na zapytanie co do 
znaczenia układów genewskich dla sprawy linji granicznej, Plechaviczins odpo- 
wiedział, że narazie decyzja genewska nie będzie miała żadnego wpływu na 
sprawę granicy. Ze strony litewskiej wszystko pozostanie tak jak bylo Zdotąd, 

nej zmiany wzdłuż linji granicznej nie są zamierzone. 
Co do sprawy podjęcia z Polską, w związku z układami, które mają się 

RE rozpocząć, również stosunków dyplomatycznych i konsularnych Plechav.czius 
Y podkreślił, że podjęcie tych stosunków zależy całkowicie od strony polskiej. O 

ile po stronie polsziej będzie dobra wola, te podjęcie stosunków dyplomatycz- 
nych i konsularnych jest możliwe.; Gdy rozmówca zadał Plech:vicziusowi pyta- 
nie czy dla Litwy nie tnieje niebezpieczeństwo, że po podjęciu normalnych 
stosunków z Polską, wzrastające wpływy polskie na Litwie będą zagrażały nie- 
zależności Litwy, Plechayiczine cśwladczył, iż duch litewski jest wystarczająco 
silny, aby się tym wpływom oprzeć. 

Komuniści litewscy w Mińsku, 
Z Mińska conoszą; Wielki komunistyczny kongres litewski, który 

ma się oab,ć w Mińsku pod egidą rządu sowieckiego, odłożony  zesiał 
na 7 lutego. Prócz Litwinów zamieszkałych w granicach Białorusi So- 
wieckiei, przybędą na zjazd delegaci koloni: litewskich z Moskwy, Charko- 
wa i Qdesy. Ogółem spodziewanych jest 6% delegatów, w tem dużo ko- 
munistów z Litwy Kowi ńskiej, : й 

Rząd Białorusi Sowieckiej wezelkiemi silami stara się poprzeč komu- 
nistyczay ruch litewski Urzędowa mińska „Zwiezda* podaje. 
rusi znajduje się obecnie 11 komunistycznych szkół litewskich i 15 jacze* 
jek. Prócz tego w samym M ńsku mieści się kilka klubów i kulturalno- 
oświatowych erganizacyj litewskich. 

Mińskie prowokacje nie ustają. 
Z M'fiska donoszą: Została tu zorganizowana nowa grupa komuni- 

stow-uciekinierow z Polski, Przeważnie są to komunści, którym udała się 
uciec przed wymiarem sprawiedliwości z Wileńs czyzny i Grodzitńszczyz- 
ny. Dnia 19 grudnia odbyła się w Mńsku zbiórka i seansy kinematogra- 
ficzne na rzecz propagandy komuoistyczaej w Polsce. Zebrane 400 rubli 
przekszano do dyspozicj Międzynarodowej Organizacji Pomocy R:wo" 
lucjonistom (t. zw. MOPR) na bardziej aktywnej na naszych Ziemiach 
W schodaich 

BZWEZWYR 

Ciężka sytuacja Prus Wschodnich . 
BERLIN, 27X1 PAT. Organ Hugebre'ga Local Anzeiger zamieszcza 

artykuł von Wr-ngla © cężkiej sytuacji Prus Wschodnich, stw'erdzziący, 
że od roku 1919 d« 1025 wyemigrowało z Prus Wschodnich 121 000 o- 
sób, czyli około 20000 iocznie. Przyczyną tego zjawiska jest sytuacja go- spodarcza rus Wschodnich, Żywieł polski w Prusach Wschodnich — Pisze avtor — wzmacnia się. W cestatnich oniach zorganizowane tam około 200 stowarzyszeń gospodarczych oraz 3 flje bankowe, Webec tego p. Wrangel uderza na alarm i wzywa człe Niemcy, aby zatroszczyły Się poważnie a los Prus Wschodnich. 

Nagły zgon Sazonowa, 
BERLIN 27 Xil PAT. D.ie niki donoszą w depeszach z Paryżu, że 

wgdług nadeszłych tam wiadomości z Nicei, Sergjusz Dymitrjewicz S:z0- now, który w latach 1910— 1916 był ministrem spraw zagranicznych Rosji carskiej, zmarł przedwczoraj wieczorem na udar Serca w Nicei, Sazonow 
liczył 67 lat, Pogrzeb odbył się w obecności burmistrza Nieci i licznej 
kołonji rosyjskiej, wczoraj orzed pełudniem. 
ESET EKT TE ESTC TTT TASK IT 

P.S.L. Piast w szeregach rządowych 
: Zwycięstwo grupy senatora Bojki 

WARSZAWA, 27—XIl. (tel. wł, Słowa). W ciągu ostatnich dni w ło- 
nie stronnictwa P.S.L. Piast zaszły niespod.iewane zmiany, które wywoła- 
ły duże wrażenie w zainteresowanych kołach siolicy. 

Przedewszystkim przed paru dniami jak donosiła prasa odbył się w 
Warszawie zjazd przedstawicieli Piasta okręgu Warszawskitgo, na którym 
postanowiono przyłączyć się do akcji zjednoczenia ruchu ludowego Za 
początkowanej przez senatora Bojkę, Pozatem zjazd wypowiedział się 
kategorycznie za poparciem poczynań rządu Marszałka Piłsudskiego, a 
przeciwko akcji opozycyjnej t. zw. stronnictw prawicy, 

Drugim faktem jaki zaszedł w łonie Piasta jest ostatni zjazd w 
Kieleczyznie wybitnych działaczy Piasta, którzy stanęli po strenie sen. 
Bojki zgłaszając akces de zjednoczenia ruchu ludowego. Wreszcie naj- 
ważniejszy wypadek i koroną ostatnich posunięć w łonie Piasta jest fakt, 
że w dzień przedwigljay w Tarnowie najzecieklejsi przyjaciele Witosa i 
najwięksi jego popl:cznicy zebrali się by skłonić dotychczasowege preze- 
sa Piasta do przyłączenia się do akcji -sea. Boki nawet kosztem usunię: 
cia się samego Witosa na plan drugi. ‚ 

Pod naporem swych przyjaciół pes. Wiłos zgodził się na tą gropo- 
zycję i natychmiast odbyła się w Tarnowie konferencja, w której wzięli u- 
dział starosta tarnowski Krupiński i komisarz miejscowy Marzec a ze 
strony posła Witosa b. pos. Dubiel. Na konferencji tej omówiono moż- 
ność połączenia w czasie obecnych wyberów całego ruchu ludowego a 
przedewszystkiem przystąpienie Piasta do akcji stn. Bajki. 

Te trzy wypadki świadczą dobitnie o prądach jakie nurtują w sferach 
rządzących Piastem a ieżeli Się zwały, że już dzisiaj Piast postanowił iść 
do wyborów tylko z hasłami rządowemi i tylko w takiej formie może 
wstąpić do jakiegokolwiek bleku, to staje się jasnem, że rola pos, Witosa 
jest na ukończeniu. 
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" Opozycja tylko na lewicy. 
Polskie Stronnictwo Ludowe Płasź 

przystąpiło do obozu rządowego: 
Co zyska na tem rząc? — Moralnie 
bardzo mało. Materjalnie bardzo 
dużo. 

. Przystąpienie Piasta jest datą w 

okresie rządów pomajowych. Datą, 

która nosi tytuł: złamanie opozycji. 

Od tej chwili prawdziwej opozycji 
niema. Prcf. Stroński, alarmujący о- 
pinję i wykorzystujący w tych alarmach 
to, co według wszelkiego prawdopo- 
dobitństwa jest prowokacją komuni- 
styczną, ze swoją Warszawianką—to 
zamało. We Lwowie utworzył się 

blok wyborczy pod auspicjami rządu, 
do którego przystąpił już i ks. Wi- 
told Czartoryski ł£ przedstawiciel zw. 
lud.-nar. i „zespół siu“ inaczej „situ 

porządnych endeków* i td. Piast 
wchodził jednak w każdą kombinację 
antyrządowego bloku wyborczego. 
Dziś to upada. Koło tańczących do- 
okoła rządu zost:ło zamknięte. Ta 
linja, którą narysował marsz. Piłsude 
ski, linja dążąca do zupełnej niezależ- 
ności od stronnictw, została osiągnię- 

ta. Marszałek Piłsudski jest dziś chy” 
ba najbardziej niezależnym od partyj 
człowiekiem, więcej niż Mussolini: 
Mussolini ma swoich faszystów i ci 
jeśli postanewią coś solidaruie, to 
mogą tem skrzywić linję Mussolinie 
go. Marsz. Piłsudski ma ceły szereg 
partyj, całą gamę przeróżnych klawi- 
szy į może co chce na niej wygrywać. 
Ponieważ niezależność władzy od 
wpływów partyjaych cenimy bardze 

wysoko, więc i te przystąpienie Pia- 
sta oceniamy o. wypadek Szczę- 
śliwy w naszej hsstorji polityėzaej. | 

Natomiast moralnie rząd wiełe nie 

zyskuje, Co inaego b;ło, kiedy ustą- 
pił sen. Bojko z Piasta i postanowił 
założyć własne stronnictwo. Sen. Boj- 
ko to człowiek nieskazitelnej uczci- 
wości. Był to typ uczciwego, starego 
chłopa. Porzucenie: przez -niego P. £ 
Witosa každy odezu! z u'gą. Mówiąc 
hawiasem, sadziwy Bojko swego cza: 
su deklarawał swe zapatrywania mo- 
narchistyczne. Ale dziś przystępuje 
Plast gromadnie. Odrzuca się p. Wi» 
tosa, p. Kiernika i innych zanadto 
skomgromitowanych osobiście. Co 
pozostaje? Pozestaje to bagno bez 
przekonań, bez ideolegji, pozostają 
owce błądzące po manowcach, pozo- 
stają ciury tego właśnie typu, jsk ci, 
którzy zgubili obóz Żółkiewskiego. 

Jeśli teraz spojrzymy ma. korowód 
partyj, które przyszły de marsz. Pił. 
sudskiego po zamachit majowym — 
to widzimy różne tych partyj błędy i 
różne powody, dla których akces do 
rządu zgłaszano, Piast przystępuje, 
bo rozumie, że rola opozycji jest zbyt 
nędzna, śmieszna, mała, bezplodne, 
beznadziejna, głupia. Nad opozycją 
przejdzie się poprostu do porządku 
dziennego. Nie cenimy Piasta ale 
jako państwowcy cieszymy się z tego 
ponownego zwiększenia niwzależnoś. 
ci władzy w Polses, o którem już 
pisaliśmy, i cieszymy się jeszcze z 
tege, że przez przystępywanie ugru= 
powań raczej prawych podkreśla się 
tylko to, że dziś w opozycji praw- 
dziwej pozostałą tylko ugrupowania 
lewicowe: P, P. S. i Wyzwolenie. Jako 
prawicowiec, konserwatysta życzę 
tylko sobie, aby Wyzwolenie na to 
przystąpienie Piasta odpowiedziało 
zdwojoną nieufnością dla rządu, lm 
ostrzej będzie rząd atakowany z le- 
wicy, tem łatwiej będzie mógł wyko” 
nać wielkomocarstwowe plany. 

My konserwatyści wileńscy ре- 
pierališmy rząd od samej daty zama- 
chu majowego w tem, .co była” nqje 
istotniejsze: w walće z sejmowładz. 
twem. Trzeba było być w tej linji 
konsekwentnym, W psychice człowie- 
ka są tak zwane «momenty hamują: 
cE»—nadmiar tych momentów hamu- 
jących czyni człowieka bezsilnym, 
Wolę pójść dalej, niż się spóźnić, 
Niestety, wśród obozu konserwatyw- 
nego tych momentów hamujących 
nigdy nie było zamało, iecz raczej 

zadużo, Grupa wileńskich konserwa- 
tystów odczuwała to, aż zanadto dob- 
rze. Nie przypisuje nigdy żadnej par- 
tji możności jakiegokolwiek wpływu 
na marsz. Piłsudskiego. Hstórja jego 
politycznej działalneści od więzie- 
nia rosyjskiego po dzisiejszą dyktaturę 
moralną z Belwederu wskazuje to zu. 
pełaie wyreźaie. Lecz jest polska atmo- 
sfera polityczna, Ta mogłaby być nasy- 
cena takiemi lub ianemi nastrojami, za” 
leżnie właśnie od tego, które jze stron- 
nictw ujawniłoby większą aktywność. 
Uważam, że konserwatyści w niedo- 
statecznym stopniu ujawnili tę praw- 
dę, że walka z sejmowładztwem, to - 
program konserwatywny, że hasła 
państwowe, to hasła konserwatywne, 
że skupienie większej siły w jednych 
rękach i przez to usprawnienie całe» 
89 aparatu rządowego — to program 
konserwatywny. 

Po rozpisaniu wyborów napisa- 
liśmy, że żywioły antyrządowe pod- 
niosą głowę, Przystąpienie Piasta do 
obozu! rządowego stwierdza, żeśmy 
się pomylili. Cać, 
WOZEKASSZETERĘEZY GTE UT TNS 

Fortuna kołem się toczy, ina 
„Siostrzane“ propozycje. w 

Główną sprężyną anta. izmu trancuskiego jest ta sze w wię tt Włochy: 42 miij. ludności na 300 tys, kim. kw, i duży przyrost naturajny i Francja: 39 milj. ludności па 55 tys. klm. kw, i m. przyrost naturalny, a natomiast jmi TR olbrzymie, 10 miljonów klm. kw, stosunkach włosko francuskich nasią- piło pewne odprężenie. Rząd. traacuski ule- gając żądaniom r:ąiu włoskie, zamknął wychodrącą w Paryżu gazetę włoską Corriere degli Italiani, która obrzucała rząd Mussoif- niego szeregiem wyzwisk. Jak widzimy <nie zawsze i nie wszędzie» rząd francuski. oka- złe się b / wobec «wolności prasy» 1 czasatni le w sprawie _wystą- pień prasowych swój skutek odnoszą. Może 2 Z I skorzystamy kiedy z tego pre- е 3 

Zamknięcie antyfaszystowskie Соггй degli lfaliani wyrwało u prasy aka = pewnienie, Że Italjs chce żyć w zgodzie ze swoją łacińską siostrzycą. 

*=) Udział Włoch w międzynarodo : 
ЦПЪ?'ЁЬРЁ%ЪТ&! został morzem kj trznem Włoch. о 3) Kontrola Włoch nad systemem państw naddunajskich i bałkańskich. Włochy nie mo« 
gą. dopuścić, aby powstał tu niebezpiecznych dla Taiji system państw 

4) Wzgledy demo, raficzni 1 winny być zawsze tw giędolane. RE 5) Emigrscja z Włoch nie m że i Włoch powinien zawsze Pracować ze suem terytorjum, 
6) Uzyskanie gwarancji, aby Włosi pra- cujący we Francji nie byli wynaradawiani, 7) Włochy potrzebują własnych kolonji ito nie w Ameryce południ wej, lecz bliżeje 8) Kolonje powinny być znalezione dia Włoch drogą rewizji systemu mandatów. ® 9) Poza kolonjsmi oddżnemi na podstą- wie mandatów, Włochy mogą szukać ziemi w państwach niecywi . '{ё‘і“'- ywilizowanych jeszcze nie- 

zeszcie 10) Włochy jakkolwiek z bė lem serca gotowe są uznsć przewapę wply- gów francuskich w zachodhiej części Morzą B Wał”: lic zastrze łyby e wtedy 
wpływów 

nem morzu wschodnie, Spain < ” Jak widzimy waruneczki nie stodkie; Je. šliby Francja je. przyjęła, znaczyłoby, że ustępuje pierwszeństwa w świecie łacińskim państwu włoskiemu. Niegd+ ś pierwszeństwo Świata łacińskiego miała Hiszpanja, potem Francja, skutkiem powstania «we Włoszech twardej władzy Mussoliniego sdaje się, że będą je miały niebawem Włochy, 

Obwieszczenie o przetargu 
Daia 2 go stycznia 1928 roku w Magistracie m. Głębokiego odbędzie Się przetarg za pomocą — об piś- miennych, w zakrytych kopertach, a nasiępnie przeterg ustny na vydzier- żawienie poborów rynkowych i ro- getkowych w dnie targowe t. i. pe- niedziałki, €zwariki ji piątki w m. Głębokiem, od dn 3-ga stycznia do dnia 31 marca 1928 roku. 
Cena wywęławcza 9 000 zł, płate nych w równych miesięcznych ratach z góry za każdy miesiąc, Składający ofertę winien złożyć jednocześnie 300 złotych  Faucji lub na takąż sumę weksle gwarancyjne na zabezpiecze- nie dotrzymania pedanych waru ków. Po zakcńczeniu przetargu złożone kaucje wszystkich uczęstników prócz wydzierżawiającego zostaną natych. SE as 

arunki dzierżawy można oglą- dać codziennie w Mogtediycie, doj Magistrat pozestawia za sobą pra- we wyboru o©fertanta niezależnie ed zaproponowanej sumy, 

m, Glębokie, dnia 22 grudnia 1927r. 
Magistrat m, Głębokiego.
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Przygotowania przedwyborcze. 
Warunki stronnictwa katolicko-ludowego 

Odpowiedź na zaproszenie chadecji do boku katolickiego. 
WARSZAWA, 27 Xl. fel. wł Zarząd głowny stronnictwa Katolicko- 

ludowego w odpowiedzi ua propozycję Chadecji w sprawie utworzenia 
bloku Katolickiego opartego na wskazaniach listu pasterskiego wystoso- 
wał do zarządu głównego Chadecji obszerne pismo w którem wymienia 
warunki ma jakich stronnictwo Katolicke-ludowe mogłoby do tego bloku 
przystąpić. ; 

Przedewszystkiem ci, którzy przystępiiją do Bloku Katolickiego mu- 
szą wyraźnie się oświadczyć i zobow'ązać iż w całej następnej działalności 
podczas nad.hodzącej kadencji parlamentarnej będą się trzymać zasad 
katolickich, w przeciwnym bowiem wypadku; blok taki byłby spółką wy- 
borczą wyzyskującą tylko hasła katolickie i zaufanie szerokich warstw 
katolickich. ' 

W dalszym ciągu zarząd stronnictwa Katolicko-ludowego uważa, iż 

podstawą bloku może być zgodna z duchem wskazań lisiu  pasterskiego 
koncepcja jaknajszerszego ujęcia blsku gdyż w inaym wypadku B'ok ka- 
tolicki byłby odgrzaniem koncepcji 8-ki z wyborów w roku 1922 co 

byłoby niebezpieczne dla sprawy katolicyzmu w Polsce. Wreszcie jeżeli 

chodzi o stosunek takiego bleku do rządu, to zdaniem stronnictwa Kato- 

licko-ludowego musiałby on ustosunkować sięw sposób wyraźny do rządu 

i jego poczynań a przystępujący do bloku powinni stwierdzć swój życz* 
liwy stosunek, który udekumentować następnie powiani: postępowaniem 
i akcją danej organizacji i jej iudzi. 

Do bloku pozatem przystąpić mogą tylko te jednostki, które nia 

podlegają ciężkim zarzutom dorobienia się w sposób nielicujący z godno« 

ścią. Tylko pod temi warunkami Stronnictwa Katolicko-Ludowe gotowe 

byłoby przystąpić do wielkiego Bloku Katolickiego którego powstanie 
uważa za rzęcz bardzo pożyteczną. 

Kresowy polski Komitet wyborczy. 
=» Zawiązany we Lwowie na sobot- 
niem zebraniu wszystkich stronnictw 
polskich komitet wyborczy na terenie 
trzech województw małopolskich, roz- 
poczyna dziś obrady. ` 

WW skład jego wchodzą hr. Badeni 
(prawica narodowa), prof. Bryła b. 
poseł (chadecja), b. senator ks. Czar- 
toryski (Ch. N.), b. poseł inż, Kosy- 
darski P. S. L. (Piast grupa Bojki), 
Karytowski (monarchiści),  Nawak- 
Przyg. dzki (zespół stu, odłamN D. 
z kierunkiem rządowym), b. poseł inż. 
Posacki (PS.L, Piast), dr, Próchnicki 
(Zw. Lud.-Nar.), dr. Rus (polacy mojże- 
szowtgo wyznania), b. poseł inż, SIi- 
wiński (sir. Chłopskie), b. minister 
Stesłowicz (zjednoszenie gospodarcze), 
p. Streński (Z. Naprawy Rzeczype- 
Spolitej), prof. Tokarski (str. pracy), 

Krytyczna sytuacja 
Dar Moment stwierdza, iż sytuacja 

bloku mniejszości jest mieświetna. 
Wśród poszczególnych mniejszości 
panuje ogromne rozbicie, skutkiem 
czego w rezultacie mniejszości te 
otrzymać mogą mniej mandatów, niż 
gdyby każda.z nich szła do wyborów 
z osobna. Ukraińcy, najliczniejsza 
mniejszość w Polsce rozbici są aż na 
456 pąrtyj i partyjek, które sią nawza- 
jem zażarcie zwalczają, a.z. których 
do bloku mniejszości przystąpiło tyl: 
ke Uado. Stronnictwe to posiads naj- 
większe wpływy w Małopolsce Wsch. 
ale tam żydzi nie należą do blokų 
mniejszości. Na Wełyniu, gdzie Ży- 
dzi i Ukraińcy mogliby sobie nawza- 

Wasser (żydzi « Polacy), prof. Za- 
krzewski (str. republ. demokrat.). 

Z każdego mgrupowania jest w 
komitecia tylko jeden delegat. Przy 
rozstrzyganiu wniosków będą brane 
w rachubę wielkość i znaczenie @а- 
nego ugrupowania. Dążeniem kemi- 
tetu jest stworzenie jednolitej listy 
polskiej na terenie trzech kresowych 
węjewództw. Odpowiednie wnioski 
mają być w konkretnejformie gotowe 
na 1 stycznia, Stronnictwo P.P. S. 
mis bierze udziału w tej akcji, choć 
P. S. L, i Ch. D, stawiały propozycje, 
aby tę partję również: wciągnąć do 
współpracy ze względu na warunki 
kresowe. 

Komitet pracuje przy współdzia- 
łaniu rządu. ? 

bloku mniejszości, 
jem dosomóc, mają znów wpływ te 
ugrupowania ukraińskie, które do ble- 
ku mniejszości Oie wchodzą. Niemniej- 
szy chaos I rozbicie daje sią zauwa- 
żyć wśród Bałorusinów. Niemcy nie 
są również jednolici, bo socjaliści 
hiemieccy zamierzają połączyć Się z 
P.P.S, która podobno gwarantuje im 
3 mandaty, zamiast 2. które otrzyma- 
liby w bloku mniejsżości narodowych. 
Wśród żydów są narazie trzy listy 
mieszczańskie, ale podobno do 5 stycz: 
nia ma uledz ztniani:, de tego czasu 
bowiem kupcy i rzemieślnicy mają 
odbyć powtórne narady co do swego 
stanowiska wobec wyborów i powziąć 
ostateczne decyzje. 

Białoruski [ludowy 

+ W sebetę, dnia 24 grudnia odby- 
ła się konferencja Białoruskiej Rady 
Narodowej i pokrewnych jej organi 
zacyj. Na konferencji tej został utwe- 
rzony centralny ogólno-białeruski lu- 
dowy komitet wyborczy, W skład te- 
go komitetu weszło 5 osób z centrum 
1,30 z powiatów wejewództw Wileń- 
sk'ego i Nowogródzkiego, w tem 20 
gminnych radnych. Następnie uchwa- 
lono przystąpić do zorganizowania 
komitetów wyborczych w poszczegół- 
nych okręgach. powiatach i gminach. 

W dniu 26 grudnia odbył się 

kemitet wyborczy. 
zjazd instruktorów i pełnomocników, 
zwołany przez Białoruską Radę Naro- 
dową, z powi.tów Wiołożyńskiego, 
Lidzkiego, Mołodeczańskiego i Nie- 
Świeskiego, Ustalony został podział 
na rejony i program prac przedwy- 
borczych Oraz zasidy tworzenia ko- 
mitetów obwodowych, gminnych i go- 
wiatowych. \ 

W trakcie obrad stwierdzono: zu- 
pełny zanik wpływów „Wyzwolenia” 
oraz absolutną niepepularność samej 
idei bloku mniejszościowego. 

Ukończenie prac nad spisami wyborców. 
Z dniem wczorajszym Magistrat 

m. Wilna zakończył prace nad spisa- 
mi list ludności m. Wilna, uprawnio- 
nej do głosowania przy wyborach de 
Sejmu i Sznatu. W dniu dzisiejszym 

zaś ogłoszone zostaną listy wyborców, 
oraz przedłożone odneśnym władzom 
do zatwierdzenia, poczem  wywieszo- 
ne zostaną w celu sprawdzenią przez 
wyborców. (x) 

  

rutynowany pedagog podejmie się 
ul Chocimska 31 m.   

  

Absolwent Instytutu Ped.z+31bi Specjanej, 
lekcyj dla dziecka ociemniałego. 
1. Od g. 3ej—5eei. 

Trepiet maławo piered balszim. 
Rozumienie wymagań postępu 

skojarzone z przywiązaniem do piękna 
przeszłości warunkiem jest Życia i 
zdrowia w każdem spełeczeństwie. 

Piękno przeszłości nazywamy tra- 
dycją. Przeciw tradycji usiłowano na- 
stawiać politykę Polski niepodległej, 
tem szmem pozbawiano ją siły moral- 
nej, której mie zastąpią ani reformy 
rolne i progresje podatków, ani po- 
gróżki w stronę Niemiec, ani ukłony 
niskie przed Sowietami, ani krzyka- 
ctwo partyjnickie czy tak zwane Sa- 
nacyjne, 

W atmosferze tej jałowieją umysły 
i dusze, zwłaszcza dusze młode. 
Konkretnym tradycji wyrazem są 
imiena wielkich duchów, wodzów na- 
rodu. Zwykliśmy je łączyć z ideą 
posłannictwa narodowego. Niestety, 
wprewadza ena łatwo mą manowce 
szowińizmu, nie możemy jej jednak 
pomijać milczeniem, gdy ją, jak 
właśnie u nas, narzucają i nakazują 
warunki geograficzne i historyczne, 
Rację bytu Polski w oczach Świata 
stanowiłe od zarania jej dziejów to, 
że przedmurzem byla chrześcijaństwa. 
Stalśmy ma straży Europy przeciw 
Tatarom, Turkom, potem przeciw 
Rosji Carów — i dziś, aby w zgo- 
dzie b,ć z przeszłością i sumieniem, 
powinniśmy stanąć przeciw bolsze- 
wietwu. 

Straszliwemi bywały najazdy Ta- 
tarów i Turków, ale gdy nmajechany 
kraj zdobyli, poprzestawali na ściąga: 
niu nałożonych na ludność kontry- 
bucyj, mie wtrącając się w rzeczy wia» 
ry, narodowości, obyczajów. 

Greźniejszą była Rosja Carska, 
która nas zniszczyć usiłowała i ma- 
terjalnie i moralnie, ale w realizowa» 
niu zamiarów swoich musiała okazy- 
wać pewną powściągliwość, 
jako państwo,  zaliczające siebie 
do grona państw. europejskich 
z cywilizacją "_ chrześcijańską. 
Bolszewizm zaś jest w grozie i obrzy- 
dliwości swojej zjawiskiem jedynem 
w dziejach. Jest nieustającą apellacją, 
jak słusznie powiedziano, do instynk- 
tów krwiożerczych w człowieku, albo- 
wiem instynkty te są niezrównanymi 
sprzymierzeńcami w burzeniu istnieją” 
cego porządku, w imig jakiegoś ko- 
munistycznego raju, w którym wszy» 
scy badą szczęśliwi, którego jednak 
mgdy nie było i nikt go nigdy nie 
zobaczy. 

Pomyślany według wzorów, jakie 
dają mrówki, czy termity, raj ten był- 
by katorgą dia duszy, która się wy- 
rywa z ciasnoty deczesnego bytu, 
poi się nieskończonością i tęskniącem 
okiem sięga w niebo. 

Więc duszę tę zabić, zbestjali- 
zować człowieka, przeistoczyć go w 

SŁOWO 

Niedoszłe powstanie w Odesie. 
Wykrycie wielkiej organizacji antybolszewickiej, 

Z Mńska donoszą: Dopiero teraz opublikowano w pismach 
sowieckich. wiadomości tyc ace rlkw dowanej wielkiej organ zaci 
kont" rewolucyjnej w Kjowe i Odesie. *edug tych ofici inych 
danych w К ож е aresztow no 6 osób należących do organizicji 
antybolszewickiej monarch:cznej, która z-m erzała dokonać szere- 
gu aktów te orystycznych. Pozatem pracowała na usługach ob. 
c ch wywadów. W Odese istaal: podobna organizacj: p. n. 
„Drażyna Wielkiego Księcia Mikolaja Mik liiewicza*. Członkowe 
ogni acii skł dali się przeważnie z b. wojskowych carskich ! stu- 
dentów. Org n za ja poza akt'mi teroru miała przygotowywać pow- 
st nie zbr jne przecwko Sowietom na połudnu Rosji. Ro pow- 
szechaisla ona odezwy antybo szewickie po wsiach i miastach 
Ukrainy. Na czele tej org nizcj st'l nejaki pukownk Z miński. 
W związku z wykr ciem .fery ares towano o tatnio jeszc e 3, a 
nasttpnie 5 ciu członków organizacj. Wydawane przez organiza- 
cję odezwy podpsyw:ne byw ły prze: anonimowy „Blok opozy- 
dy Bet podobnych odezw rozpowszechuiono w Ki,owie 

esie. 

Modus vivendi między Czechami a Watykanem 
PRAGA, 27 XII, Pat. Prasa podaj:, że modus viv:ndi zawarte mię- 

dzy Czechosłowacją a Watykanem zawiera następujące punkty: mianowae 
nie biskupów i regulacja granic djecezyj, sprawa świąt narodowych ce do 
których poczynieno ze strony Watykaau zastrzeżenia, aby były ons na 
przyszłość wolfie od prowokacii i urażania uczuć religijnych katolickich, 
Sprawa szkolna nie była omawiana grzy zawieraaiu madus vivendi, ponie- 
waż dotychczas jeszcze nie została ona w C:echosłowacji ure gulowana, 

  

Napad na Adolfa Nowaczyńskiego 
‚ — \ dniu 23 bm, o godz 630 na ulicy Ooozowej na Woli dokonano 
krwawego napadu na Adolfa Nowaczyńskiego. Jak stwierdziło dochodze- 
nie sprawców napadu było trzech. 

W toku iego dochodzenia zbadano Karoling Naziembło, zamieszkałą 
Rawska 11, która była niejako naoczanym świad.iem wypadku. 

Otn, jak brzmi jej kina szłam około godz. 530 sp. w svbotę do 
kina ul. Obozową, gdy podchodziłam do fabryki Peterko (Jbozowa 43) 
minął maie samochód, który miał iataraie zgaszone, a ;tylko czerwone 
światełko z tyłu, ja zeszłam wówczas z drogi, samochów wykręcił na lewo, 
wyjechsł na ginianki—i zatrzymał się; usłyszałam wówczas liczne głosy 
i zobaczyłam kilka postaci, które wyszły z samochodu, słyszałam jak ktoś 
wołał: Franek. Potem usłyszałam nagle rozsac'liwe jęki i dojrzałam czło« 
wieka, który czołgał się eo ziemi, wołając: «R:tunku, gdzie jestemi Nie 
mam oka.. To Połacy! Takie mam świętal Zaczęłam i ja wtedy krzyczeć, 
auto zaraz odjechało, a ja podeszłam do leżącego na ziemi człowieka i 
podprowadziłam go do fabryki Peterka, gdzie w dalszym ciągu zaopieko- 
wali się nim robotaicy, przenosząc okrwawionego do sklepu na Obozową 
pod Nr. 19-ty, skąd wezwano pogotowie. Numeru samochodu nie do- 
strzegłam. 

` * 

- Jak się w ostatuiej chwili dowiadujemy w Stanie zdrowia p. Nowa: 
czyńskiego, znajdującego się w leczaicy „O nega”, na szczęście nastąpiło 
pewne polepszenie i jest rówałeż nadieja uratowania zagrożonego oka, 

Proces © zamordowariie Ś p: kuratora Sobiń- 
skiego. 

LWÓW, 27—X!, Pat. Dnia 24 stycznia 1928:r. rozpocznie się przed 
lwowskim sądem karaym, jako trvbunałem przys.ęgłych, proces © zast:ze- 
lenie kuratura ś. p. Sob ńisk'ego: Na ławie oskarżonych zasiądzie 17-tu' u- 
kraińców oskarżon;ch © zbrodnię zdrady głównej | szpiegowstwa, Dwuch 
z mich pociągnęła prokuratera do odpowiedzialności za zamordewanie 4. 
p. kuratora Sobińskiego. Rozprawa potrwa okoł» 21 dni i będzie częścio- 
wo toczyła się przy drzwiach zamkniętych. Oskarżenie będzie popierał 
prok, Laniewski. Pracesem będzie kierował sędzia Angielski. 

Tajemnicza śmierć znanego sportowca. 
KRAKOW, 27 XIi. PAT. W pobliżu Bochwi, w majątku Mała Wieś, 

znaleziono onegdaj powieszontgo na drzwizch własnego mieszkania wła- 
ściciela dóbr Stefana Popiela niedającego oznak życia. Popiel był znanym 
w Krakowie i całej Polsce sportowcem. Przez długi okres czasu pracował 
jako bramkarz w Crakovii wyb jając się ma tem stanowisku na europej- 
skiego zawednika. Popiel był odznaczony kilkakrotnie w czasie wojny 
polsko bolszewickiej. Policja prowadzi jaknajenergiczniejsze śledztwo w 
tej tajemniczej aferze! 

Strasztiwy wybuch w Tien-Tsinie, 
PEKIN, 27—XII. PAT. W północno chińskich składach centralnych Stan- 

dard Oil Comp. w (iemTsinie wszystkie zbiorniki wyleciały wczoraj wieczorem 
w powietrze. Cate miasto otoczone jest chmurami czarnego dymu. Wiele domów 
uległo zniszczeniu. Katestrofę tę spowodowała eksplozja pobliskiego składu amu- 
nicji Liczba ofar jest narazie nieznana. Szkody obliczają na około 50.000.000 
dolarów. W całym Tien Tsinie panuje panika, zachodzi bowiem obawa  rozsze- 
rzenia bię ognia Standard Qil Comp. zmuszone zostało skutkiem tej katastrofy 
do wstrzymania swej działalności w północnych Chinach. 

Wiosna w Serbji, 
BIAŁOGRÓD, 27—Xli. PAT, Od dwóch dni panuje tu wiosenna temperatura. 

Termometr ws<azuje -15:0 Cels. Z powodu nagłego tajania Śniegu wezbrały rzeki 
Drina i Szva, których wylew wyrządził w wielu miejscąch znaczne szkody: Poziom 
wody podnosi się jeszcze. . 

Tancerka ofiarą ognia 
BERLIN, 27 XII PAT. Zaana tancerka rytmiczna Lucja Kiesselhausen, 

która uległa wczoraj wskutek wybuchu benzyny przy” czyszczeniu rękawie 
czek ciężkiemu peparzeniu* umarła dzisiaj o godz. 6 po południu nie od- 
zyskawszy przytomności. 

rozjuszone zwierzę, gdy zaś rozjuszo- 
ne zwierzę dokona dzieła zniszczenia, 
wówczas nałożyć na mie jarzmo, 

strach, gdy stanie przed nimi i na 
nich  huknie prawdziwy, całą gębą 
bolszewik. Nie widzą tego, że bol- 

umiejętnie przerobić tygrysa w po-- 
korne bydlę, jakietm powinien być 
obywatel przyszłej komunistycznej 
katorgi, w tępem, apatycznem zroz- 
paczeniu odbywający godziny przy- 
musowej pracy pod biczem dozorcy 
— oto jest cel, który sobie postawili 
władcy dzisiejszej Rosji. 

Ale kto sobia z tego zdaje spra- 
wę, kto o tem myśli? 

Sucha, książkowo logiczna kon- 
cepcja, wylęgła w mózgu żyda Marxa 
i kiłku jego współpiemieńców, koa- 
cepcja w swoim  materjalistycznym 
symplizmie łatwo trafiająca de głowy 
każdego malkontenta, ogarnęła pro- 
stolinijne umysły rewolucjonistów ro- 
syjskich i okazała się doskon:łym 
młotem, razwalającym potężne mury 
caratu. 

W przyzwyczajenie zaś nasze wE- 
szło, stało się niemal edruchem, każ- 
dy nowy typ ustroju społecznego po- 
czytywać za postęp, Więc  bel- 
szewizm ostatniem jest słowem  po- 
stępu, komunistyczna — Ка!огра maj. 
wyższym wytworem myśli demokra- 
tycznej. W zestawieniu z demokracją 
bolszewicką wszystkie inne demokra- 
cje, mawet gdy greżą rewolucją, są 
tylko dziecianym szezebiotem. Stąd 
to ich oniešmielenie, upokarzające po- 
czucie własnej słabości, ten podły 

szewizm wcale nie jest jakąś skrajną 
demokratyczną lewicą. Jest czemś zu: 
pełnie innem i równie dobrze mógł- 
by nazwany być skrajaą prawicą, be 
w państwie Sowietów, tym pierwo- 
wzorze przyszłej wszechówiatowej ka- 
torgi, kemisarze ludowi i kierownicy 
czrezwyczajek, panami są życia, śmier- 
ci i sumienia swoich podwładnych. 

Trepiet maławo piered balszim— 
słyszę jeszcze teraz te słowa, tę into- 
nację, z jaką wyniawiane były przez 
profesera filozefji Władisławiewa, Tak 
określał on w wykładach o psycholo- 
gli uczucie nieśmiałości. Słuchałem 
ge, będąc studentem uniwersytetu w 
Petersburgu. Trepieć maławo piered 
balszimt, drżenie małości przed czemś 
bardzo wielkiem, czyż nie określa to 
także demokratycznej Polski -i jej 
przedstawicieli w każdem zetkujęciu 
się z każdym łotrem czy bandyłą, 
skoro tylko występuje w charakterze 
delegata Sowietów? Tak było w Ry- 
dze, tak też w Warszawie po zabój- 
stwie Wojkowa. Czyż nie raziły czła« 
wieka 2 uczuciem godności narode- 
wej ten przestrach, ta uniżoność w 
depeszach, w. enuacjacjach, w inter- 
wiewach maszych mężów sianu, ta z 
przestrachu i uniżoności wynikająca 
obojętność na głos młosierdzia i su- 
mienia, to okrucieństwo w stosunku 

Boże Narodzenie w Rosji. * 
Rosja oficjalna świąt Bożegu Na- 

rodzenia oczywiście nie obchodzi, ale 
pomimo to w całej Bolszewji panuje 
w czasie od 24 go do 27-go grudnia 
nastrój prawdziwie świąteczny. Chodzi 
© to, że rząd pod naciskiem oginji 
publicznej zmuszony był uroczyste te 
święta i nadal zachować, a uczynił 
to w sposób bardzo dowcipny, za- 
prowadzając nowe śwęto padwójne 
pod nazwą „dai odpoczynku“. W ten 
sposób i wilk jest syty i owca cała, 
gdyż ludność ma meżność obcho- 
dzenia święta Bożego Narodzenia, 
a rząd formałnie święto kościelne 
skasował. Mieszkańcy miast obchodzą 
Baże Narodzenie według nowega 
stylu, na wsi n tomiast, gazis ludność 
bardziej jest konserwatywna, utrzymał 
się pó dziś dzień zwyczaj Świętowa- 
nia o dwa tygodnie później. Z tego 
ta względu zaprowadzecie przez rząd 
„dni odpoczynku* posłada właściwie 
znaczebie bardzo problematyczne, 
gdyż większość ludności święta ofic- 
jelse najzupełniej ignoruje. Rewolucja 
bslszewicka, która ogniem i mieczem 
zdołała przeforsować w Rosji rozmaite 
punkty swego programu, na tem pelu 
poniosła klęskę zupełną. 

Również charakter obchodu Bo- 
żego Naredzenia nie różni się w 
Rosji Sowieckiej prawie w niczem od 
obchodu święta tego w czasach 
przedwojennych. Istota rosyjskiego 
Bożego Narodzsnia polega ua osobli- 
wym charakterze uroczysteści zarówno 
kościelnych jak i domowych. Starej tra 
dycji ludu rosyjskiego mie zdołały 
złamać najbezwzględniejsze nawet za- 
rządzenia rządu bolszewickiego, Je- 
szcze w roku ubiegłym uskarżała się 
prasa sowiecka, że nawet organiao- 
wani komuniści kupowali w dziewią« 
tym roku rewolucji cho'nki, a kiedy 
zwracano im uwagę, Że tego czynić 
nie należy, odpowiadali, że robią to 
„dla dzieci, które płaczą, widząc cho- 
iakęy rodzinach nieksmunistycznych*. 

wnętrzną oznaką świąt Bożego 
Narodzenia w Rosji przedwojennej 
były flagi państwowe, które przez 

dwa, a nawet trzy dni wywieszona 
były па wszystkich niemal domach 
miast rosyjskich. Z tym zwyczajem 
musieli oczywiście mieszkańcy Zwią- 
zku sowieckiego narazis zerwać, tak 
że pod tym względem ulice Moskwy 
w czasie świąt Bożego Narodzenia z 
gruntu zmieniły swój wygląd. 

W pierwszych łatach rewolucji rząd 
sowiecki usiłował wykerzystać święta 
Bożego Narodzenia dla celów agita- 
cyjnych, urządzając w okresie šwią- 
teczaych antyreligijae  domonstracje 
na ulicach Moskwy i innych wię: 
kszych miast, W czasie tym powstał , 
nawet projekt zorganizowania pod- 
czas świąt Bożego Narodzenia «kar- 
nawalu antyreligijuego> z pochodami, 
karykaturami ma duchowień:two i td. 
Jednakże próba w kierunku urządze- 
nia takiego „karnawału komsomol- 
skiego* mie udała się, Cała kampania 
antyreligijna organów sowieckich u- 
mocniła jeszcze rel'gijność ludu ro- 
syjskiego i zmusiła rząd do zanie- 
chania wszelkich demonstracyj skie- 
rowanych przeciwko kościołowi. W 
reku bieżącym organizacje komso- 
molskie zrezygnowały już, jak się 
zdaje, definitywnie z urządzenia „kar- 
nawału antyreligijaego". 

Obchód Bożego Narodzenia w 
Resji pomimo wszystkich ofićjalnych 
kam sanij aatyreligijaych jest więc ma» 
dal bardzo uroczysty i tem tylko 
różni się od obchodu przedwojenne- 
go, że środek ciężkości uroczystości 
świątecznych przeniósł się do ognisk 
domowych i stracił charakter dawnej 
ofiejalaeści. 

Pogrzeb Jadwigi Przyby- 
szewskiej. 

KRAKÓW, 27 XII, PAT. Wczo- 
raj po południu odbył się na cmen- 
tarzu rakowickie pod Krakowem pe- 
grzeb š. p, Jadwigi Przybyszewskie- 
wdowy po znakomitym pisarzu  Sta- 
nisławie Przybyszewskim. W pogrze- 
bie poza rodziną zmarłej wzięła udział 
liczna publiczasść. 

САИ АРАЧ АР УАЧ ГТР < 
Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczen | 

„ViTA“ MV 

Centrala: 

poszukuje na O 

ustosunkowauego reprezentanta 
(Dyrektora Oddziału) ua pensję i prowizję. Oferty prosimy 
nadsyłać de Centrali de Warszawy pod wyźsj 

adresem. 
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Dom Bankowy N. KLECK i J. LEW:N 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

do nowego lokalu 
przy ul. WIELKIEJ Nr. 14 (vis a vis poczty) 
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Bibljoteka; 
> A. G. SYRKINA, Wielka 14. 

9 Ksiažki w jęz: polskim, rosyjekim, 
©$ francuskim, angielskim i niemieckim. 
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W wielkimi wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja „-to Jafiska 1.     

do nieszczęśliwego entuzjasty, które- 
goby uniewinnił każdy sąd przysię- 
głych, wreszcie owo dziwne milczenie 
w sprawie morderstwa  Trajkowicza. 
Polska demokratyczna małość drży 
przed pańską butą i wielkością tych, 
ce z Moskwy urągają światu cyniz- 
mem kaprysów saoich, bezczelnością 
roszczeń. 

Zadrżał jeden ze znakemitych pu. 
blicystów uaszych, a obserwator nie- 
pospolicie bystry p. Konst. Srokow- 
ski. Był w Moskwie i wróciwszy dał 
nam swoją flozofję bolszewizmu, też 
trepiet . maławo piered balszim *), 
Jest to apoteoza, jakiej nie spotkałem 
ani w Polsce, ani poza Polską, bo ją 
pisał mie tęgy doktryner, ani Świeżo 
nawrócony ma bolszewizm fanatyk, 
lecz człowiek z umysłem krytycznym 
i silnym. 

Mali ludzie — naucza ой nag — 
wiełkich rzeczy nie robią, «przykładu 
zaś równie wielkiego jak bolszewizm, 
zbiorowego zuchwalstwa jniellektuał- 
nego i moralnego nie znają dzieje», 
bolszewizm przeto jest rzeczą wielką 
i wodzowie jego «należą do klasy 
conquistatorów, condotierów, wielkich 
awanturników i Odkrywców»; w po- 
równaniu z nimi założyciele najootęż- 
niejszychzreligji i najśmielsi reforma- 
torzy socjalni i polityczni wydają się 

*) K. Srokowski «Elita — Kraków, <Blita bolszewicka» 

Warszaw.e. 
ul. Fredry Nr. 2 
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Na gwiazdkę! 
wielki wybór piuszu, aksamitu, jedwa- 
bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
bławatnych. Przy zakupach świętecz- 
nych udzielamy od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21 A
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MA3ŁO deserowe kilo 860, SER z m. 
Raków w. p Zdziechowskiego kilo 4.40 

poleca J. ZWIEDRYŃSKI, 
Wileńska 28, tel. 12—24, 
  

  

  

Do poważnego demu handlo- 
wego poszuk wany jest ener- 
giczny, rutynowany i' soliday 
handlowiec, mający za sobą 
dobrą praktyką i umiejący ko- 
respondować. Oferty do Biura 
Reklamowego, Garbarska 1, pod 
„, Rutyna*. 

p 177005 REPNIATŲ 

skromnymi i bojaźliwymi.... «zapa- | 
trzeni w idealue cele, pochłonięci 
przez nie bez reszty i poświęceni im 
bez <zastrzężeń», wodzowie bolszewiz- 
mu ctrzytmają w wędzidłach zaprzę- 
żone do rydwanu rewolucji apokalip- 
tycząe rumaki i kierują niemi». „Ro- 
sja jest posłusznem im narzędziem” i 
uczucie jakie mają dla niej „jest mi- 
łością proroków dla marodu, który 
ich pierwszy usłuchał* (1). Trafnie do- 
strzegł autor, że ów nieubiagany kry: 
tycyzm, owa „Ścisia nmaukowość* w 
myśleniu, z której się chełgią, idzie w 
parze z trudnym do uwierzenia illuzjo- 
nizmem, Ale nie jest to _ słabością; 
przeciwnie illuzjonizm ten, według 
autora, jest siłą, płynie z wiary „po. 
tężnej, niezłomnej, fanatycznej”, wiara 

r 

M 

4 

' 

s
 s
k
a
n
 

‘ 

z
 

1 

ta jesi dla nich „obfitem, ciągie biją- | 
cem źródłem siły moralnej", bo czyżę 
by inaczej wzięli na siebie „całe nie; 
wysłowione brzemię odpowiedzialae- 
ści za strumienie krwi i za bezmiar 
nieszczęścia ludzkiego", którego byli 
btzpeśrednimi sprawcami. 

W tej ich wierze „w zaciekłości i 
okrucieństwie walki, jaką prowadz. 
nie.z taką czy inną organizacją rel 
gijną, ale z religją i uczuciem reli- 
gijnem mas ludzkich w ególneści<— 
tkwi zawiązek nowej religii, nowego — 
kuliu Leży to w porządku rzeczy, 
Komunistyczny raj Gkazał sią iluzją | 
i rewołucja przełstoczyć się musi w 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEŃ WSCHODNICH, 

Rozwój i stan spółdzielni rolniczych zrzeszo- 

nych w Okręgu W leńskim. 
(Referat wygłoszony przez P. Koko cińskiego na zebraniu Okręgowem 

Spółdzielni). 

Okres sprawozdawczy, obejmujący 

działalneść Osręgu od paździeraika 

t. ub. do dn. 18 bm. zaznaczył się 

dajszym, znaczniejszym rozwojem ru- 

chu spółdzielczego. 
Zmiana  mastroju społeczeństwa, 

mie szukającego już jedynie pomocy 

państwowej, a ufaego we własne si- 

y była charakterystyczną cechą prac 

tego okresu. 
Wyr:ž1y zwrot orientacji Rządu i 

społeczeństwa w kierunku ralnictwa, 

polepszył odrazu los licznych rzesz 

relniczych, umożliwiając „im 

prowadzenie prac ku podniesieniu 

stanu gospodarstw zdążających Za- 

interesowan e się rolnictwa wszelkie- 

go rodzaju przetwórniami Spółdzie!- 

czemi wzrosło niepomiernie. Na 

pierwszy plan wybija się ruch w za» 

kresie zakładania "mleczarni spółdziel- 

czych i tu esiągnięto najpomyślniejsze 

rezultaty. : : 

Wejście w skład Rządu kilku mi- 

mistrów z naszych kresów przyniosło 

zwiększenie i regularniejsze udzielanie 

pemocy kredytowej naszemu  rolnic: 

twu i wogóle zapoczątkowała właści- 

we traktowanie województw wsbhod* 

mich, tak jak ene tego wymagają ze 

względu na stopień zniszczenia wskut- 

tek wojny i szeregu lat nieuro- 

dzajnych. СЕа 

W. wyniku tego zrozumienia oilaus 

Państwowego Banku Rolnego, Oi- 

działu w Wilnie, którego fundusz o- 

brotowy przed trzema laty wynosił 3 

miljony, wzrósł do 30 miljonów. Fun 

dusz ebrotowy  Oddzialu Kasy Cen. 
tralnej wzrósł w okresie z 1 V 26 — 

1X127 z 1400000 — 5570000 
W ślad za tą poprawą stosunków 

poszło masowe zgłaszanie Się wiosek 

dą komasacji, Takie oto warunki ogól- 

ne towarzyszyły pracom Oxręgu, 

głównem zadaniem którego było 

stworzenie Kas Stefczyka. Stworzono 

ich przeszła sto pięćd.iesią', 

do niedawna jeszcze były one jedy- 

nemi organizacjami przychodzącemi z 

większą gamecą kredytową dr. baemu 

rolnictwu, ponadto stworzono dwie- 

ście kilkanaście spółdzielni różnego 

rodzaju. Ilość ta daleka jest od po- 
trzebnnej i organizowanie dalszego 
szeregu spółdzielni jest паба! głów- 
tem zadaniem Okręgu. Jeżeli będzie- 
my mówili tylko o kasach Stefczyka 
to sieć ich najlepiej przedstawia sią 

w woj. Nowogródzkiem, gdzie 1 kasa 
przypada-niema! na-1 gminę. 

Na dziró 1 listopada kasv te zrze- 
szały 59277 członków (32210 wej. 
wileńskie i 27067 wej. Nowogródze 

/ kie) przyczem prawie 90 proc. stano 
wią rolniey. Liczba ta wzrasta zna- 
cznie, ma co wskazuje następujące ze- 
stawienie: 

52 kasy zainykające (rzeci rok od 
założenia wiały na dzień 1. XI. 27 r. 
ogółem 32559 członków, gdy na dzień 
1. 1. 26 uczyły ich tylko 9999. Pozy- 
cje <sożyczek wydanych» iiustruią to 
mie mniej dokładnie: 1. XI 27 — 
4016424 1. I, 26 — 792228 

Zoikome sumy wkładów (na 1. XI 

rb. we wszystkich kasach było ich 
235000 zł.) utrudniają w znacznym 
stopniu prace, jednak ta abstynencja 
wkładowa członków znajdzie Częście- 
we usprawiedliwienie w niskiej stopie 
grocentowej płaconej przez kasy i pe- 
wnej jeszcze nieufaości zwłaszcza 
wśród włościan do złotego. Działal- 
ność kas utrudnia jeszcze króikoter- 
minowy charakter kredytów, z jakich 
korzystają w Państw. Banku Rolaym. 
%W tej dziedzinie musi nastąpić zmia- 
ma zasadnicza i wówczas dopiero 
będą mogły wszcząć planową akcję 
gożyczkową, 

Najliczniejszym typem spółdzielni 
gą u nas spółdzielnie mleczarskie. 
Jest ich obecnie na terenie woj. Wi: 

leńskiego i5gGNowogródzkiego 41, w 
erganizacji zaś 70. Wy:tępu'ą one 
gniazdami przyczeni wybijają sę na 
czoło pow. brasławski i lidzki. Jsdye 
nie pow. Słonimski nie posiada da- 
tychczas ani jednej. Lojalność mie- 
cza'ni w stosunku do Centrali swej 
w Wilnie jest bez zarzutu. Na 129145 

kilogr. wyprodukowanego masła 
przez te mleczernie dostarczono do 
Związku 111420 kg. W dziedzinie 
hodowli bycła u nas mamy jeszcze 
duża do zrobienia. Pod tym wzglę. 
dem pole do pracy mają organi acje. 
rolnicze ogromne. Praca hodowlana 
Kółek Rolniczych musi być ze stron” 
mleczarni poparta przez pomoc w 
organizowan u Kół kentroli obór, a 
Państwo powinua ekazaė poparcie 
kredytowe hodowli. Mówiąc o mie- 
czarstwie nie można nie wspomnieć 
o organizacji handlu jajami. Zaacze” 
mie i rola eksportu j:j dla naszego 
bilansu handlowego j*st tak wielka, 
że akcji tej należy poświęcić jak  naj- 
więcej uwagi. 

Dotychczas skupem jaj zajęło się 
kilka spółdzielni mleczarskich, jednak 
od nowego roku akcja prowadzona 
będzie racjonalnie." 

Powstanie w Wilnie pierwszy kurs 
jajczarstwa. Akcja ta twymaga syste- 
matycznej, od podstaw pr«cy zanim 
powsianą specjalae spółdzielaie mie- 
mało trudu pcłożyć wypadnie nad 
uświadomi:niem i przygotowaniem 
rzesz producentów. 

Najmłodszym typem spółdzielni 
u nas są spółdzielnie przeróbki sło- 
my Inianej na włókna. Narazie mamy 
je dwie—w Horocź ach i Lubczy (ta 
ostatnia w stadjum organizacyjnem). 

W woj. Wileńskiem i Nowogródz 
kiem pod uprawą Inu znajduje się 25 
proc. całej produkcji naszego p-ń:twa, 
co tłomaczy się tem, że wobec czę 
stych nieurodzajów ozimin i įarych, 
ludność opiera swą egzystencję ma 
produkcji lnu. Komisja Iniarska zaj- 
rmująca się specjalnie tą akcję w me 
morjale swym podaje ilustrujące kū 
rzyści uprawy lau dane, 

Przeciętna warteść plonu zboża 
# 1 ha wynosi 322 zł, warteść zaś 
plonu łau z tg ż ha—1200 zł. 

Liczby te mówią sam: za siebie, 
to też memorjał komisji Iniarskiej 
wystosowany do Ministerstwa Rolni- 
ctwa kołacze o pomoc kredytową dla skiemu nadaae zostało prawa Udzit= 4 
producentów oraz utuchomiecie Za- 
kładu Doświadczalnego 'i szkoły Iniat- 
skiej, mającej w pierwszym rzędzie 
przygotować klerowaików dla spół- 
dzielni Iniarskich. 

Spółdzielnie owocarskie sa w fazis 
orgatnzacji. Ministerstwo Rolnictwa 
przeznaczyło specjalne sumy na kre- 
dyt dla tych spółdzielni. 

Nie lepiej stoi sprawa spółdzielni 
budowlanych. jedna powstała już w 
M. S>lecznikach, (druga powstanie w 
najbliższym czasie w Świrze, 

Pozatem daje się zouważyć zain- 
teresowanie się rolników mlynami 
spółdzieiczemi. 

Ogólnie borąc :ozwój i stan 
wszystkich spółdzielni zrzeszonych w 
Osregu przedstawia , się następująco: 
na 1 1-26 r. liczba członków wyno- 
siła 15517, na 1 X—26 r. 23906, a 
na 1 X—27 r, 62302. 

Cyfry te mówią wyraźnie. 
W powyższem sprawozdaniu opu. 

ściliśmy zestawienia cyfrowe, podali- 
śmy je bowiem w poprzednich N.rach 
„Słowa*. 

INFORMACJE 
Nadzwyczajny, 10-cio procen- 
towy doaatek do podatków. 

W okresie od 1/i 1928 r. do 31/|1l 
29 r. pobierany będzie na cele rów- 
nowagi budżetowej nadzwyczajny do- 
datek w wysokości 10 proc. od 

uiszczanych w tym okresie podatków 
bezpośrednich, pośrednich, osłat skar- 
bowych, podzt u spadkowego i od 
darowizn, jak również od wpłicanych 
wsg'ęinie ścąganych przymusowo 
zaległości wymienionych danin. Po- 
wyższy dodatek nie będzie pobierany 
do podatku dschodowego od Upos«- 
żeń służbowych, podatku od lokali i 
placów niezabudowanych, niajątkowe: 
go, daniny lasowej eraz do dodatków 
samorządowych. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) Posiedzenie Okręgowej Komi: 

sji Ziemskiej w Wilnie Dnią 29 grudnia 
odbęizie s ę posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. Porząd k dzienny za- 
wiera, m. in., sprawy następujące: 

1) Podania pienipotentos Zygmunta 
Chotmińskiego o rewizji orzeczenia kręgo: 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie w przed- 
miocie przejęcia na rzecz Państwa majątków: 
a) Niestawiszki, gm. Wiszniewskiej, pow. 
Wilejskiego i b) Dobrowlany, gm. Swirsklej 
pow. S więciańskiego. 

2) Sprawa wydzielemia na rzecz Aleksan- 
dra Sielanto, b. włąścicieia folw. Tataryszki, 
obszarów leśnych z pomienionego folwarku, 
gm. Solecznickiej, pow. Wileńsko:Trockiego, 
rzejętego na własncść Państwa na cele re- 
ormy rolnej. 

3) Sprawy zatwierdzenia projektów sca- 
lenia gruntów: a) wsi Bułaszki, gm. Por- 
pliskiej, pow. Dziśnieńskiego, b). zaśc. Mie- 
łuku, gm: Zabłockiej, pow. Święciańskiego; 
<) wsi Grygiszki, gm. Daugieliskiej, pow. 
Święcłańskiego, d) wsi Szakaryszki iejże 
gminy i powiatu i 4 zaśc. Jastynopol, gm. 
Święciańskiej, pow. Ś więciańskiego. 

4) Sprawa zniesienia służebac ści past- 
wiskowej, rzekomo obciążającej dobra ziem: 
skie Bałwaniszki, gm. Holszańskiej, pow. 
Oszmiańskiego, własność spadkobierców Eu- 
stachega Mine jki, na rzecz wsi Bałwaniszki. 

5) Sprawa służebności pastwiskowej, о5- 
ciążającej uroczysko Roszcza, przynależne 

о mna Mazuryno, gm. Wierzchutańskiej, 
pow. Dziśnieńskiego, własność Marcina 1 
Genowety Matoszków, na rzecz wsi Rakow- 
ca i Adamowce. 

— (0) O odroczenie lustracji paten- 
tów. W myśl vstawy należy patenty i karty 
rejestracyjne wykupić do końca grudnia. 
Jednsk cdaośne przep'sy podatkowe zezwa- 
teją na wykupienie patentów bez. kary za 
zwłoię do 14 stycznia włącznie. Zachodzi 
Jednak obawa, iż egzekutorowie podatkowi 

korzystali z przysługującego im prawą 
przeprowadzenia lustracji 10% ой 2 stycznia, 
tak, iż kupiec narazić się może na to, że 
jakkolwiek wolno mu bez odsetek zwłoki 
patent. wykupić do 14 stycznia, to jednak 
zmuszony byłby zapłacć wysoką karę za 
nieposiadanie patentu od 1 stycznia. 

Wobec powyższego, zrzeszenią - kupiec- 
kie zwróciły się do władz skarbowych z 
prcśbą, aby poszczególne urzędy skarbowe 
otrzymały polecenie, żeby ilustracje za pa- 
tentami i kartami rejestracyjuemi wdrażały 
dopiero po dniu 14 stycznia. 

— Uig 

Banku Ziemskiego. Na podstawie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy* 
pospolitej W,leńskiemu Bankowi Ziem= 
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Spostrzeżenia meteorologiczne . Zakład 

Metsorologji U. S. B. 
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Otóniemia 
štadnia | 760 

Temporntura 
rednia m 
Ogad zn do: 
bą w m=, ы 

wiets j Północuo-Zachodni 
grseważsjący $ a 
Uwa g i: Pochmurno. Śnieg. 

Minimum za dobę 8°С 
Tendencja = barometryCina: 
nienia, 

т ció- 

KOŚCIELNA. 
— (c) Podziękowanie Ojca św. 

dia JE ks. Arcybiskupa-Metro- 
polity Wilensk ego. |. Em. kardy- 
mal Oasparri, sekretatz stanu made- 
słał podziękowanie JE. ks.  Arbybie 
skupowi za przysłany z Wilna Ojcu 

wzrost 
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wolnejsza i žmudniejszą będzie 

a natarczywiej pocznie się objawiać 

potrzeba kompenszty w świecie war- 

tości metafizycznych—i te elementy 

„narodzin nowej religji", których do 

patrzył się autor, stanowią, zdaniem 
jego «najbardziej istotuą i płodną w 
majdonoślejsze konsekwencje cechę 
umysłowości bslszewickiej». Te słowa 
Srokowskiego dają dowód, jak wszech- 
sstronnie objął i jak głęboko umiał 
wuiknąć w istotę bolszewizmu, w 
warunki jego otoczenia i rezwoju. 

Party koniecznością wewnętrzną 
i potrzebą wzmocnienia swej władzy 
mad masami, bolszewizm pójdzie w 
kierunku stwerzenia nowego związku 
religijnego. Ale kto bogiem jego bę- 
dzie, skoro samą ideę Boga usiłuje 
bolszewizm w fanatycznym szale wy- 
plenić z serc i umysłów? 

„Nazwijmy go—brzmi odpowiedź 

-—bogiem negatywnym”. Określenie 
genialne; trafiające w samo 82000 

rzeczy. Ale, słysząc to, czujemy mro- 

«wie na skórze—i zdałe się, autor sam 

nie zastanowił sig nad donioslošcią 

w każdem sercu szlachetuem, Bóg zaś widok publiczny przesuneło się w 
„negatywny* bylby negacją Prawdy, cjągu 48 godzia przeszło 600000 - 
Dobra, Piękna, Czyli Bóg ten jest gzj, którzy ustawieni w szeregi na 
kłamstwem, przeczącem prawdzie By: kolej swoją wyczekiwzč musieli diu 
tu i Boga, a uznanem, jako Prawdai gię godziny przy 35 stopniach stycz- 
B,!; jest złem tj. zbredniąi grzechem, njowego mrozu, Czy się domyślał 
wysławienym, jako Dobro; jest Brzy- 
detą uw elbianą, jako Piękno. 

które samega twórcę pojęcia 
Fryderyka Nietzsche, grzejęłoby 

i które wszystkie wielkie religie i 

wiełkie filezofje świata jednako w ob- żę 

razie pokłóconego z Bogiem Ducha Z 
Ciemności, Szatana, Djabł : przedstawia- 
ją, choć rozmaicie pochodzenie, pow- 
stanie i mot Ciemności tej rozumiane 

bywa. Wobec tego uznać musimy, 
że belszewizm jest, a w każdym ra- 
zie chce być ze świadomością więk- 
Szą lub mbiejszą, bezpośrednim po- 
rodem Ciemności, bezpeśredniem, do- 
tychezas w historji — uiewidzianem 
wtrąceniem się potęg Piekła w зрга- 

wy tego świata; wodzowie bolszewiz- 

zaciekły 
Słowem fizyki, 

jestto Umwertung aller Werte, prze- stwa 
wartościowanie wszystk ch wartości, żę 

wróg wszelkiej meta 
wszelkiego podebień- 

metafizyki, jakim był Lenin, 
trup jego podstawą będzie, na któ- 

tego, rej się wzuiesie nowa metefizyka, no» 
grożą wy kult religijny. 

Chrześcijaństwo uwielbiło Ukrzy* 
wanego, jako wcletone Słowo, jako 
bawiciela Świata. Zbawicielem świa- 

ta w rodzącej się przyszłej religji sta- 
je sią ten, który sam krzyżował, mor- 
dował, torturował setki tysięcy, miljo- 
ny żywych istot ludzkich dla dego- 
dzenia krwawej fantazji, lubującej się 
obrazem proletarjackiego zbiorowiska 
ludzkiego, które, pozbawione wszele 
kiej myśli wyższej, posłuszne tylko 
brzuchowi, w pocie czoła pokornie 
dźwigać będzie jarzmo pracy, której 
owoce zjadać bęią panowie ich i ka- 

Ło” w © 

dla dłużników Wil. 5 

NIKA 

mu, to według Srokewskiego, Elita cj, przybrani w tytuły i godności ko- 
nadludzi, którą zbliska ich znający misarzy panującego )„dygtatorukiegc ” 
Arcybaszew określał jako „międzyna- proletarjatu. ` 
rodową swołocz”, gą opętanymi przez I tym katom i opsrawcom, naj» 
owe czarne moce ich sługami, a fe- pydlejszym jakich Świat widział, Pol- 
ligia, ku której bolszewizm | zmierza, gka składała hołd w dniu obchodu 
będzie, raczej już jest kultem djabła dziesięciolecia czrezwyczajek, 
w krawej osobie Lenina, 

Przed trupem Leniaa, wystawio- M. Zdziechowski. 
nym w Moskwie na katafałku ma 

tege, co powiedział, 
Nie oglądał Boga żaden Żywy 

człowiek, ala do idei Boga 
wznosiły się  majwyższe  urbysły 
w najwyższych chwilach swego życia 
i niezmiennie ją łączyły z ideami 
Prawdy, Dobra, Piękna, które, pomi- 
mo różnic w odcieniach ujmowania 
ięh, jednaką cześć i entuzjazm budzą   

Romucid Chełchowski 
inżynier-technolog, właściciel majątku Siemkowo 

zasnął w Panu, w. Warszawie, .po..krótkich- cierpieniach" 25" grudnia” 1927" r. przeżywszy lat 65 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek 29 grudnia;: w Kościele Zbawicieła 

w Warszawie, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz na Powązka ch 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

żona, córka i rodzina. 

ania sym atm, pras a KROWY w w: branie od zaległych należności z ty- 
tulu przedwojennych pożyczek pod 
zastaw nieruchomości 6 proc. w sta- 
sunku rocznym za czas powstania 
trch załegłości od_ dn. 1. stycznia. 
1925 r. wzamian kar, przewidzianych 
w ust. 1 $ 19 statutu Banku. 

GEŁDA WARSZAWSKA 
27 grudnia 1937 в, 

Dewizy i waluty: 
Trans. 

s Te. 
STANISŁAW KORKUĆ 

“ St asesor wydziału kontroli dochodów Wit. Dyr. P. K. P. 

„Po krótkich i ciężkich cierpieniach owatrzony Św. Sakramen- 
tami zmarł w dniu 26-go grudnia 1927 r. w wieku lat 51. 

Eksportacja zwłok odbędzie się w dn'u 29 b. m. z kliniki 
L kolejowej (n+ Wilczej Łapie) o g. 10 rane na cmentarz Rossa. 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb edbędą się w tymże dniu 
Sprz. Kupno na Rossie. 

  

Dolary 8885 8,905 8,865 O tych smutnych ebrzędach zawiadamiają  pogrążeni 
Holandja 360 55 361,45 _ 359,66 w głeboki tk 5 ° 

Londyn 43,53 43,64 ' 4342 głebokini smutku Żona i synowie 

Nario atlas” sms 5 AKP KU POETINIS GS Paryż 35,115 35,20 35,03 
Praga 26,415 26,48 26,35 
Smwajcarja 172,28 172,71 11185 
Wiedeń 126,— 126,31 125,69 : & + p 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 6375 64— 
poż. dolarowa 83,75 —,— 
kolejowa 102.50 103,25 
5 proc. konwers. 66,25 61,50 
listy i obi. B-ku Gosp. Kraj. 92— 93— 
Listy Banku Roln. 93 
oblig. Banku Komunalnego 92,— 
8 proc. warszawskie 

proc. warsz, złot. 65,25 
8 proc. łódzkie 76,75 — —- 
10 proc, m. Radomia: 89,— 89,52 
8 proc. ziemskie 83,— 
45 proc. ziemskie 57,50 57,25 

proc. ziemskie 51,50 

Ewelina z Mierzejewskich 

Adamowa Brzozowska 
Po krótkich ciergieniach zasnęła w Panu 22 grudnia 1927 r. 
w maj Gościewicze Z. Wil, w wieku lat 77. Po nabożeństwie ża- 

„„łobnem w Małych Solecznikach, 27 b. m.nastąpi przewiezienie 
zwłok do grobów rodzinnych w maj. lzabelimie Z. Nowugr. — =. 

” O czem zawiadamia pogrążona w smutku RODZINA 

sf. 

Antoni Gruntmejer 
opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dn. 25 grudnia 

' w wieku lat 52, 
Nabożeństwa żałobne odarawione będzie 28 go o godz. 9 rano 
w kościele Św. Rafała. Po nabożeństwie eksportacja na cmen- 

tarz Rossa. 
©О czem żawiadamiają 

Pracownicy drukarscy „Słować, 

św. madzl złoty, jako pamiątkę uro- 
czystości Koronacji Cadownego Obra- 
zu Matki Boskiej Ostrobremskiej. 

— (c) Z d:iałainości wileńsk'ej - 
Ligi katolickej. Przed” świętami 
B N. w sal: Domu Katolicki: go od- 
było się zebranie informacyjne w 
sprawie Ligi Katolickiej dla ducho- 
wieństwa miejscowego. Między inne- 
mi ks. prałat I. Olszański wygłosił 
referat O znaczeniu i zadaniu: Ligi 

Proces „Hromady* w połowie lutego 
Akt oskarżenia przecwko zli- maszynowego, pociąg: ąc do od: 

kw dowanej bolszew ckej orga- pow edzialności 56 oskarżonych. 
Katolickiej w Wileńszczyźnie. Przyj i, aa ok a> 2 pok zzo sę praw- 

ze: prokur tora Przyłus- dopodobn e lutego. 
2 URZĘDOWA. kego i zawier4 300 stron druku me „AAS 

— Awense w policji чт1еп. 9 722757 7 ST T VEKS || 
skiej. Tegoroczne święta przynioslY | PRACA I OPIBKA SPOŁECZNA dona <Ciotka Karóla> e po rat 
kilku funkcjonarjuszom policji Wilna > ierwszy w płątek najbliž „ Wyrwicz- 
awanse jako upominek gwiazdkowy. — (x) Generalna kontrola za- Kicsdakia! © li riatozej "e 
Naczelnik Okręg. Urzędu Śledczego kładów pracy. Zarząd państwowego „„— Wieczór Sylwestrowy w Teatrze 
komieącz Distejhejt „awansowany. 20+. utsądu-Įondussu bezrobocia w Nile A fo a GA 
stał na madkomisarza. Komendant mie nosi się z zamiarem przeprowa O g. Sej ec Ciolka Karola>.—Po 
policji pow. Wileūsko-Trockiego podž dzenia w pierwszych dniach Stycz- zakończeniu komedji dany będzie program 
kom. Dubowicz—na komisarza, «spi- nia r, 1928 generalnej kontroli wszyst- kabaietowo koncertowy. niesmniernie urozma- 
rant Bartoszewicz, naczelnik wydziału kich zakładów pracy na t:renie woje- Nowego аОаа 2 @) ачар Powilanie 
Wojew. Komendy—na podkomisarza. wództw Wileńskiego i Nowogrócz: gram = z praediławietieci «Ciotki Ka. 

Penadto dwaj starsi przodawnicy: kiego. rola» dany będzie po cenach zwykłych wie- 

służby śledczej Grabowski i I komi- _ — (x) Przedłużenie terminu czorowych. 
sarjaiu m. Wilna Szaciłło awansowa- udźielania zasiłków. bezrobotnym RADJO—WILNO 
mi zostali na aspirantów. umysł. prac. Jik wiadome, w myśl! й Fala 435 m. 

P. Grabowski b. podkomisarz był ustawy z dniem 31-go grudnia r. b. Środa, 28 grudnia 1927 r. 
swego czasu zdegradowany. Obscnie upływa termin udzielania zasiłków 17,05—17,20: Komunikąt dla rolników w 
dekret nadaje mu znów prawa ofi- bezrobotnym umysłowe pracującym, opracowania Zw. Kółek i Org. R. Z. W. 

A ,25—17,40; Kwadrans akademicki. Cera. przez państw. urząd funduszu bgzre 17/45—180: <Czasopi olski 
Wśród niższych funkcjonarjuszy bocia. ku Zie Odczyt 2 Siam. «Kuta książki» 

policji awanse obejmują kilkanaście Jednocześnie informują nas, iż na —wygłosi p. dyr. bbl. U. S. B. St. Rygiel. 
Gsób, a wśród nich kierownika dzia- wniesek odnośnych władz centralnych 18,10—19,00: Koncert popo'udniowy Or: 

łu yrotkógi w urzędzie śledczym termin udzielania 7786 Nas aa W PROCZ 
p. Sudnika, ny został do końca r. 19,10—19,35: «Wilno w walkach o wol- 
: е a e wk AKADEMICKA. ro: Rae 2 inch oderytów (rok 1919 1 
miar. nu „m, upływa — Zarząd Akademicki a —wygłosi p. Fielena Ńomer. * 
termim legalizacji wag i miar wszy- nian w Warszawie, e dc ao pd ` 20‚0‹;—20‚25: _Р"Ё'Ёг'“" po 
stkich zakładów handlowych i prze- przybycia na zebranie dn. 29Xil r. b. o De: 2050-2200 Teonemieja = Kralovė, 
m, słowych, znajdujących się na fte- Fora jj w Poł: w gmachu gimn, im]: Na zakończenie: Gazetka radjowa, 

"а rai gija ба ZABAWY. WYPADKI | KRADZIEZE 
zad оана — Tradycyjny wiełki Masko- 

termin ogólnej legalizacji wag i miar u. gat Sylwestrowy urządz:ny sta- 
— Pożar w maj. Wiązowiec. 

ua r. 1928, 
W dniu 23 b. m. w majątku Wiązo- 

* е SAIBJSKA. raniem Zarzącu Ofc. Kasyna Garniz. wiec pow. Mołodeczańskiego, włas- 

— (x) Magistrat tworzy nową odbędzie się dnia 31 grudnia w Do- ność p. C:. Odyńca wybuchł poż:r. 

ulicę. Wobec rozpoczętej przez mmia- MU Oficera (Mickiewicza 13). Pomimo akcji ratunkowej spłanęły 
sto budowy portu zimowego fprzy _Przygrywać będą 4 orkiestry. doszczętnie wzorowe urządzone k -r- 

Wilji powstała kwestja stworzenia od- Wiele orygmainych niespodzianek. Za- mik i chiewnia wraz z całym żywym 
powiedniej komunikacj: między Anto- proszenia wydaje się w Damu Ofic, inwentarzena. Straty wynoszą kiłka 

kolem a pobrzeżem Wilji. od gedz. 17 do 10, Н tysięcy "> Nieszczęście, jakie 

W związku z pewyższem Magi- TRATR I MUZYKA, AR de w "OZ 
strat m. Wilna ma wczorajszem po- — «Reduta» na Pohulance. Tydzień Pierze a sr“ ke m gół, „Rek 
siedzeniu postanowił przeprowadzić Świąteczny. Środa: o godz. 16:€j przedsta. wspom ia MS je Yom san : 
na terenie między ulicą Suchą a cienie dla dzieci po cenach zniżonych od kiem kultury, a liczne rzesze o olicz= 

Głęboką jedną nówą ulicę, w celu 
połączenia Antokola z Wilją. Podkre- 
Śli6 aależy, iż Magistrat w tym wy- 
padku kierował się względami natury 
techaicznej, gdyż na przestrzeni 3 
kilometrów mieszkańcy dzielnicy An- 
tokola nie mają od owiedaiego do- 
stępu do Wilji. Rozpoczęcie plano- 
wania tej ulicy nastąpi w daiach naj- 
„bliższych. 

20 gr. <Noc Św. Mikołajs; 
© godz. 20-ej «Betlejem Ostrobramskie». 
Czwartek: z powodu przygotow:f do 

nowej sztuki przedstawienie zawieszone. 
Plątek: o godz. 16ej «Noc Św. Mko- 
a 

mych rolaików wzoruląc sięgaa nich 
mogły z: powodzeniem ulepszać Swo* 
js gospodarstwa hodowlane. 

; Ofiary. 
o godz. 23ej <Beilee " Ostrobramskie»: — Władysławowstwo Szmidtowie, zamiast 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś powinszowań świątecznych dia najbiedniej- 

na repertuar Teatru Polskiego wraca przeza- szych zł 5. » 

bawca farsa Lnufsa <Dom warjatów», na — Zamiast kwiatów na grób nieodżało 

której publiczność wprost się zaśmiewa. wanego Ś. p. Stanisława hr. Mohla Serzjusz 
— Premjera «+Ciotki Karola». Kla- i Ewelina Łopacińscy na Macierz Szkolną 

syczna krotochwila angielska Thomasa Bran- 25 zł,



  

Ł 

  
   Miejski Kinematograt 

I lo-Ośwłatowy | orsz piękna 
> si Te Miejska died 

(ui. Ostrobramska 5) 

zie wyświetlany gej kinem 
dyrekcją Kapeimistrza p, W. Soo 26 
godz. 2. oi dnie: kai 
Ceny bileiėw: parter 80 gr., 

                 
atograi 

lores Costello. Ostatni seans o godz. 

ga czynna o 

` ma w 

$ » estja morska wstrząsające arcydzieło 
W rolach głównych: najgenjalnejszy tragik świata = zd 

10. W poczekalni koncert radjo. Orkiestra pod 
udnia kasa czynna cd godz. 1. Początek seansu o 
godz. 3 m. 30, początek seansów o godz. 4. 

balkon 40 gr. Następny program: « WIEŁKA PARADA». 

lohn Barrymore Obwieszczenie, 
  

Nowy Kino-teatr 

4« Wielka „Wanda“ "is! 
przygody małviekszeg: 

Niebywały szl. gier sezonu, Poaług słynnej powieści mił sna 

Astor, oraz szczyt senezci Ksaże W iji 

Tesi; „P olonja" 
ul. A. Miokiewicza 22, 

Kino: „Helios“ 
ul. Wileńska 38. 

Cały film w 
największy 

Korona Polskiej produkcji Film, który przykuwa uwa 

„Martwy węzeł" 
Stępowski oraz znany zapaśnik Zawisza 

Dzis. Cuuo Film. 

Hrabia 

naturelnych kolorach „CZU! ny 
bohater wszystkich czasów, 

Masło 
roślinne „Amada 

    

   

д° 

  

  

e wodą życia, nazy 

woda kol 
  

  

> + . -] 
7 wielkości flakonów, 1 gatunek - najlepszy 

LECZY 
świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

zapobiega odmrożeniom..   

| ostatnich 3 wystawach: w Poznaniu, Gdańsku i Katowicact 

ZŁOTYMI MEDALAMI 

ė Sktad fabryczny: Wilno, Zawalna 27. 2 

AQUA Vi 

błędnie - przodkowie nasi go- 

rzałkę. Prawdziwie życiodajną 

wodą jest dla swego aromatu, 

działania orzeźwiającego i mocy 

poczwórna 

ze złotą 

etykietą ы 

   Mość przecio odmrożenia 

< odznaczone 
zostało 

o w Świecie uwodziciela i hulaki 
„Wtrąciły go w przepašč kobiety“ 

Erotyczny dramot w 12 akt zażny tragik John Barrymore, 

nadzwyczajne przygody człowieka bez rąk, W rolach 
Plater-Zyberk (Człowiek bez rąk) Kazimierz  Janosza- 
Dla młodzieży dozwolone. Początek: o godz, 4 ej. 

Pirat" 
į OUGLAS FAIRBANKS i 

Billie Dove., Oszałamiający przepych wystawy Dla młodzieży 
W k'nie eentro|ne rgrzeszn», Paczatsk nd god: 4 tel 

Т 

prześliczna Marry 
Początek o g. 4--i 

widza od początku do końca 
głównych: 

NajwięnSza atrakcja wszech 
światewa, W roli głównej 

przepiękna 

    

  

   

  

Osoby chcące 

tel. Nr 4.32, 

1AE 

wali — jakżeż 

W czwartek 29 XII r. b, o g, Gej wiecz. w lo- 

kalu sklesu Busz, Jankowski i S-ka 

odbędzie się DECYDUJĄCE ZEBRANIE organiza- 

torów SPÓŁDZIELNI 
mieściu pod nazwą „Dom Spółdzielczy”. 

Są o przybycie na zebranie. 

Informacje w sklep'e Busz i S-ka, Wileńska 23, 

Ogłoszenie, 
Sekcja Zdrowia Magistratu m, Wilna poszukuje 

dostawcy na mleko do Szpitali Miejskich w przecięt. 
nej ilości 350 Itr. dziennie. Ofertv z wyszczególnie- 
niem cen należy złożyć 'do ania 30 grudnia w Sskcji 
Zdrowia (ul. Dominikańska Ni. 2), 

Otwarcie ofert i ustny przetarg edbędzie si 
dniu 31 grudnia o god. 10 tej wad = 

(Wileńska 23) 

MIESZKANOWEJ w śród- 

przystąpić de Spółdzielni, proszone 

  

  

ońska   FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe i używzne sprzedaję i wynajmujg 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

K. DĄBROWSKA   
  

Wódki! Czyste 

WSZYSTKO JEST! 
Nowość! Ciaste Sirudlowe, 

Słodycze! Cukierki, Pierniczki, 
Marmeladki, Orzechy. 

Wina! Lecznicze, Stołowe, Wi- 
nogronowe i Owocowe. 

Koniaki, Romy, Likiery, 
Zagraniczne i Krajowe. 

Kto zbiera MARKi 

wybrane marki 

100 i więcej sztuk 
wicza 42 m. 11 w 
miętzy 11 a 1 ora 

angielskieęgn Casannw $ 

© 

MISJI niech się zwróci do mnie, za 

Davgieliskiem, Twereckiem 

Przeznaczone na sprzedaż 

Wymienionych 

| zgłoszeniu się w Leśnictwach, 

  

Nr. 2363 VI. 

a opałowy i 
kowalski z 

18 dostawą 
od 1 tony 

w zamkniętych plombowanych wozach 
BY + _ Ceny pnutaca: PAK, 

agielońska 3 m.6, М. Deull tet. 811. 

MOTORY NAFTOWE 
oryginalne 

MASSEY-HARRIS 

o sile 1 1/2, 3, 4 1/2 i 6 keni 
mech, majłetwiejsze de obsług: 

i najtańsze w pracy 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Skład maszyn i narzędzi roln: 
czych. 

W. JUREWICZ 
były maieter firmy 
AWEŁ BURE. 

Uprasza łaskawą klijentelę 
© zwracanie się tylko pod 
adr: ul Mickiewicza 4, На 

al kwidowana. Poleca zegurki najley 
szych fabryk i konstrukcji oraz wyko- 
nywa reperacje zegarków i biżuterji 

po cenach przystępnych. 

Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) ię wzamian marki Europy 
Zachodcej, Kolonjalne i państw poza- 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 
miedzy 11 a 1-ą, oraz teiefonicznie 794 

  

  
   

   

       

   
POCZTO > Ę DLA 

ELEFON    

     

  

   

  

i G.tunkowe 

    

4
0
0
6
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
D
0
0
0
0
0
 

       
  

  

  

(marki daję kilkakrotnie 12-29 
wiekszą ich ilość, za A ORA Uvica Dos RA 6. 

"niedziele i święta ||| KOPJOWANIE 
z telefonicznie 794 PLANOW 

SWiA ŁODAUKI 
m U! JE 

Najlepsze b Wilno: 

  

    
     

  

Przetarg na sprzedaż działek powierzch- 
niowo bez pomiaru po ścięciu w leśnictwach 

i Widzkiem 
N-ctwa Hoduciskiego za opłatą ryczałtową 
odbędzie się w dniu 10 Stycznia 1928 r. o 
godzinie 10 w lokalu Urzędu gminy Daugie- 

® liskiej. 

materjały 
drzewne znajdują się w leśnictwie Daugie- 
liskiem w oddziałach: 6, 13, 14, 15; w leś- 

nictwie Twereckiem w oddziałach: 1, 8, 10, 
15; w leśnictwie Widzkiem w oddziałach: 8, 
10, 11, 15, 17, 27, 28 30—wskazane oddzia- 
ły są z etatu cięć 1928 r., natomiast z etatu 
cięć 1926 r. w leśnictwie Twereckiem w od 

dozwolony. 65 dziaje 8; w leśnictwie Widzkiem w oddua- 
łach 8, 10, 11; z etatu cięć 1927 r. w oddzia- 

łach: 8, 10, 11, 15, 17, 28, 35; z etatu cięć 

CZY 1923 r. w oddziałach: 11, 18, 31. 

leśnictw _ Leśniczowie 
(7 posiadają szczegółowy wykaz jednostek licy 
4 tacyjnych i mogą wskazsč takowe osobom 

| zainteresowanym w lesie każdego dnia po 

Nadleśnictwo Hoduciskie. 

    
     

     
   

_ MAJSTER 

LEŚNIĘ 
kresowisk zdolny, Antyki! 

    

Intelig, osoba 
poszukuje posady Dr. 6. Wolison 

  

    

energiczi uczciwy, gospodyni lub kasjerki, WEneryczne, ) п"'°°°' 
ks z TUPSKI,  kawsjer lat 30 Kom" może złożyć kancję. E jom ia = 
Kupoo -i' sprzedaż pełeminy: urządzeniach Cbocimska 24 m, 2. Wileńska 7, tel. 1067. 
meble stylowe, bronzy, raj 2 Ii Sa от 

fany, obrazy, bi- likwidacji serwitutow, + ai Iie, srebro, złoto rolnictwie i ogólnym Poszukuję: Dr K. sokołowski 
i wrylanty zarządzie majątku. chor skórne 

Glan a ona ie konwersacji języka i weneryczne, 
samodzielnem stano: ul. Wileńska 30 m. 14, Mebie plecłonel. wisku poszukuje po. Angielskiego, Zgłaszać knyjiajh m. 14, 

tanio i solidnie wyko SAd4y: Wymagania się: telef, Nr 4—98 od g. 9 — 12r. nuje znana pracownia skrorrne. Świadectwa i od g. 5 — 7 wiecz., 
koszykarska Franciszką i refe e1cje poważnych 

iwanowskiego osób Łaskawe oferty: 
Wielka Nr 7 

dawniej Kijowska ©. L <Leśnikowi». 
  

  

  
  

Warszawa, Dzika 51, 

  

Е > Ponadto we wtorki, 
Ż wdiow "Sak Czwartki i p 

skOWĄ wyda- „3 m. 30—4 m. 
ną na imię pa me > 

  

  

  

    

  

    

  

  

    
  

  

i й w Poradni, 

aig P ч ооа 
Piece želaznefį Znany stroiciel U. Lida w roku 1923, ak 
szamotowe ||Fortepjanów | Uniewažnis się. Dr 5 ski 

i, nafto > ъ ŁYŻWY, pęcijjmaje siojenie, rezl (Qursdrono ksiganę „r SUSZYKISKI poleca) > SEA wojskow „spec, choroby wene- 
SH: Kulesze racje 1 Odnowienia I 4, rocz ryczne, niemoc 

sklep towarów że ||forepianów, piąnin i = ss płolowa, skórne. 
aznych naczyńj| fisharmonji i innych Przez |, i U. Wilno, Przyjmuje: 

gospodarczych, wać > ZER lo A 3 
i instrumen: w IŻ 2 . 
w AE Tas A Nea ZI 2 ul, KRM V. 

Biuro Podań 

——| „Administetor || LE KARZE. Lekarze-Dentyści 

pieniądze || sez: spe na otarjuszem K 

й i (Boh isowwiosen) DOKTÓR Lekarz-Dentysia 
na oprocen "A padnie aaa i, ZELDOWIEŻ MARYA 

lokujemy dogodnie || vypoje dla wszyst. || skór. me, | Qżyńska- Śmolska D H.K. <Zachęta> || kich przedsię. || Syfilis, | narz Choraby jamy ustaej Gdaństa 6 tel. 9.05 | | biorstw Świadect. MOCZOWYCH | | pionka amy ak 
1а & + opu" w»... 04730 wanie zębów bez bólu. 

na ro . Vu AN 
Sk ep „Okazja „| Spieszcie z załat- Kobieta-Lekarz zz mę 

Wkukno | sprzedaz | mia tyko” do |! ZeldowIGZOWA | wolskowym, urzędni. 
MEBLE, DYWANY, |__31_grudna. KOBIECE. weNE |bom 1 uczgcgm At 
ANTYKI, Lombardo- „męieczaa By EE JP jmuje: ed 8 —12 we kwity i rozmaite | a | DÓW MÓC. OW | IO 4-7 
rzeczy. Szacunek 1260 W/ | NĄ od 122! od 40 Wydz Zdr. N- 3 
czy bezpłatnie. Dla A iaki mi „Miekiewi.za 24 - 
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na Antokolu wynajmę. 
Oferty w Administr. 
«Słowa» sub. W. T. S 

  

POLNIKA 
z kapiiatem 1500 Dr POPILSKI 
dol. poszukujemy 

do biura technicznego. 
Oferty do redakcji dia 45 

Przyjmuje od 4—6 pp   
  

Zarzecze I > Prz) S aka 
@ 4 . * jalne IaDOra! | 

Młode H. Sikorski $-43 S F sztucznych. 

solldne małżeństwo | ul. Zawalna 30 D w dźk mie “2 7 

według umowy. Zgło Don damy. "Via: wic. Choroby skócne R, GOrdonowa 
Šone pot. D. domo *Wmuje: od g. 12 do 4 Zamkowa 20 tel. 108 +WV. biurze 9—3,5—7. . 'c- i od g. 5 do 6. przyjmuje: 

kiewicza 4. m, 4, zawajna ul. 22 od g. 10—12 i 5—% 
2 3. pokojowe Tel. 763. W. Z. P. 20. W Zdr, 54, 

TT, B mieszkanie й 
  

Lekarz Dentysta 

R. MOZES 
Wielka 5 m. 2, 

telefon 13,41. 

choroby skórne 
A z 10 

Przyjmuje od g. 
1 re 5—7 p.p. 

    

NO w OŚĆ: MS oblana 2, ró dai 
„gas, [|] ps оер алар -— от 
тп'цю a i m3 WE „ŁUKIEWICZ. ANNA KISIEL 7 

B-cia Gołębiowscy  kiewicza 4 m. 4.) © skórne i płciowe - AqdrZejKOWICZOWA 
ul. Track“ 3 Tei 751. ul. Miao, choroby zębów, piom 4 
OZEGESĘ TB Ża 1300 wejście z ul. Sia powanie | usuwanie 

DOLARÓW 
domek murowany 
z placem 600 sążni 
kwadr. sprzeaamy 

zaraz 

D. H.-K. <Zacheta> 
Gdańska 6, 'el. 

| FORNIRU 
| doświadczony z dobrą 
praktyką i w surowem 
kiejeniu poszukiwany | Odańsk: 
jest do Rygi (Łotws). 
Oferty ze wskszaniem KRĄWCOWA 
poprzedniej pracy pod przyjmuje  obstaiunki 

1Mt M. 1459 Annon- i 
3 centiiro Ed. Petzhol-, ик!е, domowe, balo- Ryga, Sarajnsja 16. » we, wieczorowe. Palta, 

э 
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'W: MASSON ; 

*% Dom śmierci. 
Jm odwrócił się I sgejrzał za się” 

bie, ujrzał wysoką? postać mężczyzny; 
który przeszedł szybko rzez ulicę 
i zniknął wśród demów. Gdy spćźnio- 
ny przechodztń mijał latarnię, światło 
įei padło nań i Jimowi wydało się, 
że to był Anno. 

Ale cóż mógł robić Anno tutzj o 
tej porze? Nie było w okolicy hotelu 
żadnego. 

Rozmyšlając nad tem nowem py- 
taniem, |m zapomniał zupełnie o 
dawnych słowach Anne, dotyczących 
mozaiki w kościele Matki Bożej. 

Jm wszedł do domu, otworzył 
kluczem, który mu dano rane, drzwi 
i zapalił światło w przedpekoju. Właś- 
nie miał wejść па schody i zgasić 
światło, gdy na progu „sali skarbów” 
nkszała się Betty. 

— Pani mie śpi jeszcze? — zapytał 
szeptem, ciesząc się, że ją widzi i 
smucąc się jednocześnie, że widocznie 
biędaczka nie mogła zasnąć. 

— Nie, — odrzekła z uśmiechem, 
czękałam na powrót mego gościa! 

Drzwi do sali skarbów były otwar 
fe, skiogła na Jma i cboje weszli 
tem. Beity spejrzela nefi badawczo. 

— Jimie, czy coś się steki 1—zapy- 
tała nagle. — Coś się musiało stać 
dzisiejszej nocy? 

Jim skinął głową twierdząco. 
— Co, co się stało? 

— Juiro opowiem pani wszystko, 
Bettv.;. 

Uśmiech zniknął z jej twarzy, mgła 
smutku i zmęczenia zasnuła jej oczy. 

— Więc zaszło ceś strasznego?— 
krzyknęła, 

— Tak,—odrzekł Jim. 
Beity oparła się o stół, by nie 

upaść, 
— Proszę opowiedzicć mi to na- 

tychmiast, W przeciwnym razie nie 
mcgłabym zasnąć przez całą noc, 
a jestem taka zmęczona, 

W postaci jej imalowało się tak 
wielkie zmęczenie, a w głosie cźwię: 
czała prośba tak gorąca, że Jim nie 
był w stanie odmówić. 

— Dobrze więc, opowiem panil-—rzekł 
cicho.—Poszliśmy z Anno dziś wle- 
czorem do Jana Clzudel i znzleźliśmy 
go zabitego... zamordowanego w 
sposób chydny! 

Betty jęknęła i zachwiała się na 
nogach, upadłaby, gdyby Jim nie 
podtrzymał jej ramieniem, 

— Betty! krzyknął przerażony. 
Betty ukryła twarz na jego ramie: 

niu. 
— To strasznie! — jęczała.— Jan 

Claudeil Nkt nawet o nim nie sly 
szał do dzisiejszego dnia. a teraz... 
już go zabi'c! Ach, kiedyž te mgczar- 
nie się skończą! 

Jim poszcził ją na krześle i ukląkł 
przed nią. Dziewczyna płakała cicho, 
a on próbował oderwać jej ręce od 
twarzy. 

— Ukochanal—wyszeptał. 

Lecz ona mie chciała spejrzeć 
nań! 

— Ne, nie,=szeptała bez dźwięcz- 
nie, kryjąc głowę na jego ramienu i 
tuląc się dc A. 

— Betty, mie rozpaczaj tak sirasz- 
nie... 

Wszystko się dobrze skończy... O, 
Bettyl 

Jm czuł, że słowa jego są banal- 
ne i nieprzekonywujące. Lecz nie 
mógł znalrźć edpowiednich słów, by 
ją pocieszyć. A tymczasem ręce jej 
otoczyły įego szyją i objęły go w 
gorącym uścisku. 

ROZDZIAŁ XVI. 

Nieudany pl:n. 
Droga wiła się jak wstęga pośród 

górzystej ckolicy Dijon. Zdała na le- 
wo, w doinie srebrzył się, jak łuska 
węża, n:ały strumyk, po prawej siro- 
nie, ma horyzoncie piętrzyły się szare 
skały. 

Małe aute niosło ich szybko 
wzdłuż zapylonej crogi; wokoło pa- 
nowała zupełna cisza i pustka. Tylko 
daltko przed niemi widniał mały 
punkt czarny, otoczony obłakiem ku- 
rzu. 

— Ten obłok kurzu zasypie nas 
zupełnie, gdy będziemy ge mijać, zau- 
ważył Jim, 

— Ale my odpłacimy eu się tem 
затет!... odrzekła wesoło Betty, spo- 
glądając na swego towarzysza przez 
ramię i zaśmi.ła się wesoło. 

Pcraz pierwszy od dłuższego już 

tzasu Jim usłysz:ł jej wesoły śmiech. 
— Jak przyjemnie jest wyrwać się 

z tmieste, choć na godzinę! 
Oboje cieszyli sią serdecznie z te- 

go spaceru, 
Rano miasto całe było zelektryzo* 

wane zsbójstwem Jana Claudela. Nie 
można było się ruszyć, by nie usły- 
sztė jego imienia, lub kilka złośli- 
wych uwsg e sprawności policji, 

Jim rad był, że nadarza mu się 
sposobność wyrwania się z tej aimo- 
sfery i pozbycia się strasznego kosz 
maru, który go prześladował. 

— Pani srędko opuści to miasto 
ua zawszel—rzekł Jim znacząco. 

Betty odpowiedziała miłym uśmie- 
chem i oparła rękę na jego dłoni. 

— Jimiel—rzekła, a twarz jej okry- 
ła się rumieńcem. Tymczazem samo- 
chód zaczął opisywac zygzaki. 

‚ — Nie powinne się mówić takich 
rzeczy kobiecie, która prowadzi Ssa- 
mochód,—zawołała śmiejąc się, — w 
przeciwnym razie gotowa jestem na- 
jechzć na tego motecyklistg i jadącą 
& Dim damą. 

— Te nie jest dama, lecz waliza. 
Motacykl zwalniał biegu, w miarę, 

jak zbliżał się do roztajnych dróg, 
zdawało się, że jadący w mim mło» 
dzieniec wsha się, co do wyboru 
drogi, Wreszcia zatrzymał się. Betty 
zatrzymała samcchód, spejrzała na 
zegar. 

— Czy mogę panu pomódz?—za- 
pytała. 

, Młodzieniec był bardze pięknym, 

ul. Połocka 4—9, 

      

smegłym brunetem, zdjął podróżny 
hełm i ukłonił się, 

— J:dę do Dijon proszę pani, — 
rzekł z dziwnym jakimś akcentem, 
który wydał się Jimowi znajomym. 

— Z następnego pagórka zobaczy 
pan wierzchołki domow, edrzekla 
Betty. 

Istotsie z pagėrka rezściełał się 
cudny widok na sterczące zdala wie- 
życe miasta. 

— Jednak muszę uprzedzić pana, 
że droga ta, chociaż krótsza, jest 
bardzo niewygodna, — ciągnęła dalej 
Betty. 

Poprzez tuman kuriu dolecjał do 
niech  turkot nadjeżdżającego znów 
motocykla. 

— Najlepszą drogą jest ta, którą 
przyjechaliśmy, —mówiła Betty. 

— lle to będzie kilometrow?—za- 
pytał nieznajamy, 

Betty spojrzała na 
aucie, 

— Czterdzieści kilometrów, —prze- 
byliśmy je w ciągu czterdziestu mi. 
nut. Widzi pan jak prędko megliśmy 
jechać. Wyjechaliśmy о jedenastej 
punktualnie, a teraz mamy za dwa» 
dzieścia dwunastą. 

— Jestem pewien, że wyjechaliśmy 
wcześniej! — wtrącił się Jim, 

— Tak, ale zatrzymaliśmy słę, wy* 
jeźdżałąc z miasta i straciliśmy tam 
parę minut. Młodzieniec spojrzał na 
swój zegarek, 

— Tak, to bardzo prędko, wątpię, 
czy wystarczy mi benzyny ma taki 

licznik przy 

deckich 1, przyj. 4—7' jch bez bólu. Porcela- 
nowe, złote piomby     

  

  

    

DOKTOR m a 
а zęby, e korony; 

L. Ginsberg Mickiewicza 4 m. 12 
choroby weneryczne ace 

syfilis i skórne. _ od 10—12 1 
Wiino, ul. Wiieńską 3, od 4 do 7 w. 

telefon 567. Uczącym SĘ zniżka, 
Przyjmuje od 8 о 1 W. Z. Nr 97, 

1cd 4 do 8, -n, 24 VI 192 r. 

Doktór Medycyn 

A. CYMBLE | AKUSZERKI. 
choroby skórne, 
weneryczne i mo» a 

czopłciowe. Elektrote- W. Smialow “a 
rapja, słońce górskie. przyjmuje od „az, 
Mickiewicza 12, do 19. wa 

2 я m, Tatarskiej 9—2 i 5 WZEŃNS 

  

w. Z. P 43, 

Dr Hanusowicz  AKUSZERKA 
Ordynator Szpital i Rano" wawy”  Mafja Brzezina 

skórne 1 weneryczne. przyjmuje: 
Leczenie światłem Od 9 rano do 7 wiecz.. 

85 tysięcy rubli, ła- Sojiux i Lampa Bacha ul. Ad. Mickiewicza 
(sztuczne słońce _ gór- 

uprasza Się O zwrót, skie). Zamkowa 7 . 1 
30 m. 4. 

W Zdr, Nr 3003 

kurs... Lepiej będzie, gdy pojadę 
krótszą drogą. 

Z cbluku kurzu wysunął sią dru- 
gi motocykl i zatrzymał się koło 
stojących. 

Motocyklista wyskoczył ua drogę, 
padniósł na czoło okułary i wmmie- 
szał się da rozmowy. 

— Ta polna droga nie jest zła, 
jadąc tędy można b;ć w mieście za 
dwadzieścia pięć minuil rzekł. 

— Dziękuję uprzejmie! skłonił się 
młodzieniec, — przepraszam, ŻE Za* 
troymałem państwa. Siraciłem tu SIE- 
dem tminut, muszę bardzo śpieszyć! 

Wskoczył do motocyklu i ruszył 
naprzód. 

Drugi motacyklista pograwił swe 
ekulary i rzekł uprzejmie: 

— Proszę, nizch pani jedzie prze” 
demną, żebym nie podnosił kurzu | 
przed pani autem. 

Zawaina 24 m, 8. *. 

Nr 160, A ww 

1 

| 
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— Duiękujęł — rzekła Betty „ 
uśmiechem, wsiadając do auta. 

w krótce stanęli przed małą restau- 

racją, otoczoną tgródkiem. 
— Oto droga do Paryża, —rzekła 

Betty z wesichnieniem. 
Jim spojrzał w tym kierunku. 
— Jak tu swobodnie, jakis czyste 

powietrzel — westchnęła  głębcko 
Betty. Oczy jej. błyszczały, a. małe, 
białe zęby zacisnęly SiĘ. 

— Juž prądko, Bztty! — zapewniał 
| Jm. — Już prędko! 

В:Ну zaproponowała, zjedzenie 
śniadania w ogródku, pośród krza- 
ków róż. 
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