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Minister Kwiatkowski 
© drożyźnie. 

W dniu 4 b. m. odbvła się w Mi- 
nisterstwie Przemysłu i Hanciu kon- 
feransja prasowa, na której p. mni- 
ster przemysłu i h:ndlu inż. Kwiat- 
kowski wygłosił krótkie przemówienie 

RownoniechcerokowaćzPolską 
Jakie będą warunki Litwy 

Z Kowna donoszą: Rządowy „Lietuvis*zamieszcza arty- 
kū! wstępny w którym oŚwiadcza, że przyszłe rokowania 

o Grcżyźnie panującej w kraju, ilu- polsko-litewskie rozpocząć się muszą od: po l-sze oddania 
strując f.kt niewspółmierności i rez- Wilna, po drugie zwrotu strat materjainych jakie poniosła 
piętości jednych i tych samvch апу- Litwa skutkiem«okupacji polskiej w Wileńszczyźnie» 
połów, w. ro: maltych miastach Rzeczy- O ile enuncjacje te odźwierciadlają opinię rządu ko 
pospelitej, Na wstępie przemówienia wieńskiego, z powyższego jasno wynika, iż rząd kowieński pe › | 
oe ea gz sę. zamierza albo nie dopuścić do rokowań z Polską albo też 

czornych warszawskich, jakoby tema: TOkOWania te na wstępie zerwać. 
zemo i istra misla byč ® 

Eikas kuosa organinių! Muai Napiętnowanie stanowiska litewskiego, obszerna kwestja organizacji haudių 

w celu walki z droży.ną oraz zkcja PARYŻ, 5 I. PAT. Prasa tutejsza wykazuje w dalszym ciągu 
rządu w tym kierunku, nie byłaścisła, wjęjkie za nteresowanie sprawą stosunków  poisko i tewsk ch. 
guy sprawa ta w s. całokształcie „Б Qeuvre*, „Pers Mid“, „Echo de Pars” i „Ere Nouvelie" ogło- 
nie leży wyłącznie w sferze ingerencji giły w tej kaestji 8 ereg art; kulów pętnujących stanowisko za- 
mia stra przemysłu i handlu, lecz jest jętę prez Woldemarasa. 
obje<tem badań i odnośnych zarzą: 4 Ž Е 

Litwa wzmacnia pozycję dziń nietylko ministerstwa przemysłu 
i handlu, -ale szeregu innych resor- 
tów, Przemówienie swe goświęcił mi- BERLIN, 5.1. РАТ. Frznkfurter Zeitung stwierdza w depeszy z Kowna, iż 
nister iylko pewnemu szczegółowi te- koła litewskie nważeją rokowznia o traktat handlowy niemiecko-litewski jako 

wieikego zagadnienia, to jestroz- pewnego rodzsju przygotowanie do rokowań z Polską. Litwa bowiem pragnie 
maitości cen jednego i tego samego przed rozpoczęciem rokowań z Polską wzmocnić swą pozycję przez uzyskanie 
artykułu w awe i zz” dniu bliższego porozumienia z Niemcami: 
w rozmaitych raastac elski. Tak i 

m nh ak zc i a moe A: A ti“ dorioai, ž r i A le dle . oresponden owieński „b_erliner ageblatt* donosi, że 

mda nanęsujące cen za kg; w Pos: dęta drań Polic Go, Ado koka, izy Pia + o Ko 2 z 

Banu 20 zł, w Katowicach 16, w litewskim, które, Šu ke korespondent mają pozostawić T ścisłym Ža sai ze 
Gdyni 24, z Wilme 22, fool gani jakie rządy = i angielski zajęły wobec próby interpzetacji formn- 
wie 28 w Krakowie 14 w Drohoby- ły genewskiej ze strony iliewskie|. 

е y PTS czu 30, w Sianisławowie 25. Kawa w 

Krwawa utarczka na granicy litewskiej, _20/X1l z. r. osiągneł» ceny: w Gdyni 
8, w Grudziądzu 1350, w Poznaniu 
7 zł w Warszawie 10, w Drohoby- Litewska straż wkroczyła na terytorjum Polski. — Jeden 

żołnierz litewski zabity, : 
W dnu wczorajszym Oo godz Gtej rano, kolo jeziora Ryno' 

chy ra odcnku pogranicznym Nowo-Śwęciany, litewska Straż 
graniczna, z dotąd niewyjasnionych powodów, rozpoczęła wy- 
wracać polsk e wiechy graa czne Zauważywszy to patrol K O. 
F'u zaalarmowała dowództwo strażn cy. 

Na widok zbl żania sę polskich żołn'erzy Litwini rozpoczęli 
ostrą strzetaninę w kerunku straży gran cznej 

W obrone własnego życa ze strony K. O. P'u padły rów- 
neż strzały, które zmusły Ltwinów do opuszczenia zajętego 

czu 16. we Lwowie 13. 
Duże różnice w cenie dostrzega- 

my również w odniesieniu do chleba 
chociaż tutaj odgrywać m.że pewną 
role wysokość przemiału lub inne 
względy gospodarcze. ł tak w Bia- 
łymstoku 10 grudnia 1927 cena chle- 
ba była 59 gr. w tym samym dnu 
w Ki:lcach 58 gr, w Sesnowcu— 56 
gr. w Łucku 54 gr., w Drohobyczu 

64 gr., w Katowicach 66 gr. w Gdy: pęzęz nich terenu polskiego. : 
ni 67 gr. W trakcie tej strzelaniny jeden żołnierz litewski został 

Pezatem dułe różnice cen stwier. zabity. . 
dzić można również w handlu ziers-- ZEW wzw WWW WEZWIE OWOCOWE 
niakami. W newnym dniu cena ziem- я ы = 

Hoiemanis zrzekł się misji. zo" aa kg: greg": e 
18 zł, w Toiuvu 11, w Katowicac RYGA. 5, i. PAT. De 

= UE е putowany  socįelista-minimelista  Holemanis 
13, w Wilnie 16, w Drokobyczu 15, zrzekł się wczeraj wieczorem misji utworzenia nowego rządu. Obecnie 

kolej przychodzi ma centrum demokratyczne. 
w Łucku 8, w Brodach 8. Tosama 
RAWisko mesos się daje w handlu 

laj" Produktów, jak ryż, masło, Komisja badania przyczyn Wielkiej Wojny. 
Według powyższych danych na PARYŻ 5 I. PAT. Rada Ministrów zatwierdziła projekt utvo- 

czele pod wsględem drożvzny stoją rzenia komisji, która ma zająć sę ogłoszeniem dokumentów do- 
Warszawa i Dr.hobycz. Fakty pc. tyc acych przyczyn wojny. W skad kom:sj, na czele które; Stoi 
Wyższe nie mogą być dostatecznie redaktor akademji Charlety wchodzi ©3 historyków specjalistów, 

Imaczene żadnemi względami go- 6 d,plomatów, 6 był: ch ambasadorów i mnister pełnomocny 
Spodarczemi, jak równicż fakt rozpię- oraz 7 с lonków instytutu francusk ego. 

A jedzego 1 lego Jacego dnia Tajemnicze zniknięcie portielu. ykulu jednego ek zart dnia 
Ie może polegać na wielkiej różnicy BERLIN, 5., PAT. W tutejszem biurze zjednoczonych stalowni ciłz- 
= gdyż ser pretyoka S BS stldorfskich skradziono wczoraj przedstawicielowi jednego z wielkich ban- 

w na niczem ki. towarów w KOW aūgielskich, przebywającemu w Berlinis dla zelatwienia sprawy udzie- 
= onywanie aro a Pol sej lenia przez ten bank szeregu pożyczek różnym przedsiębiorstwom nie- 

zmaitych miastach Polski. , mieckim, tekę z papierami i dokumeniami dotyczącemi 'pożyczek już udzie- 
Mioister zaapelował dó prasy i Jonych lub w sprawie udzielenia których toczą się dopiero rokowania. W 

szerokiego ogółu konsumentów, tece tej znajdował się również czły szereg listów polecających do najwy- 
ażęby bacznie śledziły te niezmiernie bitniejszysh osobistości z kół gospodarczych N.emiec. : 
charakterystyczne objawy rezmaitošci й 
cen i drogą stałego nacisku dążyły Sterowiec-kolos R. 100. 
do uzdrowienia stosunków w handiu LONDYN, 5.1. PAT. Sterowiec R, 100 zbudowany na zamówienie ministerstwa 
wewnątrznym Polski. Powyżej przy- jojnictwa w warsztatach lotniczych w Hovden ukoficzony zostanie w kwietniu roku 
toczone «dane będą podawane dO piężącego. Po kilku lotżch próbnych sterowiec odbędzie podróż z Anglji do Ameryki 
wiadomeści publicznej perjodycznie Бозай Atlantykiem, przyczem zabierze przesyłki pocztowe i 100 podróżnych oraz 
dwa razy w miesiącu i w ten Sposób 5oQ Judzi załogi. Podróż sterowca z Anglji do Nowego Yorku kosztowzć będzie około 
konsument np. w Drehobyczu przez 120 funtów szterl. od osoby. 
Porównanie cen tego samego artyku" BEEKRETZS 
łu z pobliskim mu Lwowem lub Bro- 2 3 
dami będzie mógł en Znieważanie wizerunku Matki 

zieć, czy drogo lub tanło płaci za 
war i oi Per na obniženie jego ła Państwowego, 

CEN, Badanie cen 13 artykułów pierw= W r. 1919 ludność Nowego Dwoiu ufundowała sztandar dla 7-go 
Szej poirzeby standartowych przepro- nylku strzelców pieszych, jako pierwszego pułku wojsk polskich, który 
Wadzane jest ! przez Ministerstwo gtącjonował w Nowym Dworze. 
Przemysłu i Handlu metodycznie w Ze sztandaru została zrobiona odbitka, przedstawiająca Matkę Boską 
29 miastach Rzeczypospolitej. Odnoś- Częstochowską i Orła Białege, którą jake obraz zawieszono w mżg.stra- 
le sprawozdania przygotowywane śą cję miasta, 
dekadowo. : Przed kilku dniami z polecenia nowego burmistrza obraz ten został 

usunięty z sali magistratu i wyrzucony na sirych. Fakt dopuszczenia się 
TRS --—rofanacji wizerunkėw, u:įdrožszych sercu każdego chrześcijaniaa i Pola- 

Zjaz d Rady Na czelnej «Odro: ka, jakiego dopuściły sią władze municypalne, wywołał powszechne obu- 

dzenia». : ; A magistratu udała się delegacja, złożona z przedstawicieli Związku 

W dniach od 6 do 8 stycznia br, zawodowego 

odbędzie się w- Krakowie Х Zjazd mości, żądając wy 
metalowców, Str. Chrz. Dem. i Związku właścicieli nierucho- 

jaśnienia > ai das w obowiaze 
Rad w. Młodz. Akad. ki burmistrza leck Rudawski odmówił wszelkich wyjaśnień, nie pozwolił 
«o i o ny w pierw- nawet skomunikować się telefanicznie ze starostwem. 
szym rzędzie omówieniu spraw zwią- Niezależnie od zażądania wyjaśnień ze strony miasto, delegacja wy- 
zanych ze zbliżającym się kougre- słała odpowiedni memerjał do dowódcy O. K. Nr. l w Warszawie przede 

Em ogólno-polskim tego stowarzy: Stawiający całe zajście. 

Enei: e. Skazanie defraudanta Kesslera, tegiem akiualnych zagadnień akade- : 
mi:kich, oraz wyšwietleniem stosunku KROLE WSKA HUTA, 4. L Pat. Wczoraj i dzisiaj toczyła się przed 
*O.rodzenia» do nasuwajacych się [zbą Kainą rozprawa przeciw Karolowi Kesslerowi, byłemu asystentowi 
obecnie problemów religijnego, kuł- pocztowemu oskarżonemu 6 sprzeniewierzenie w nocy z 12 na 13 kwize 
turalnego i społeczno-państwowtego toja 1927 tumy 1 500.000 złotych, które nadeszły do urzęcu pocztowego 
žycia Polski, Rada Naczelna rozpo- w Królewskiej Hucie, O współudział oskarżonych jest osiem osób,  Kes- 
€znie się w dniu 6 b m. Msza Św. gjera skazano na 5 lat więzienia, Jadwigę Cześnikową i jana Blosza po 
w Katedrze Wawelskiej o godz. 9-tej 1 roku więzienia, Pawła i Łucję Klimertów po 6 miesięcy, dwie inne 

° szk oskaržone po dwa tygodnie. Jednego uniewinniono, 

Boskiej i god- 

W sprzedać; śietaligsnej cena preiedyńczego n—ru 20 grecuy. | CENY OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrow, 
Upiata pocztowu miłum8%3 ryczanłtam w 

Redskcja rękopisów mięzam Ówiongeb uję SwrneK, 
WIDE ZEEWIPOWNA 3 

. na stanowisku nietylko sekretarza i 

ODDZIAŁY: 

BARABOWIUZE — mł, Szosowa 172 
BR ASŁAW— ul. S-go Maja 64 
DUKSZTY — mi Gem, Betbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — si. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ei Zamkowa 80 

SRODNO — Place Bstorego 8 | 
STOŁPCE — ul 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — mł, Majora Mzckiawicza 63 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
i 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe 6 

Siergiej Dimitrjewicz Sazonow 
Może go jeszcze dogonim oczyma du—i wciąż jeszcze niejako żyła te” 

duszy... ów znikający cień; majwyższy stamentem Piotra Wielkiego. A i 

czas, ostatuja chwila — nim całkiem kwestja cieśnin wciąż jeszcze była 
rozwieje się i zczeznie — i zniknie z aktualną. Gdy się wymawia nazwiska 
pamięci ludzkiej. B.! Zostanie prze- szwagra Stołypna (był nim Sazonow 
cie na kartach H.storji — lecz jak i to wiele tlumaczy w jego... karjerzt 
martwe imę, jedno z tylu nazwisk, gdy staje przed oczami minister carski 
któremi dzieje polityczne Europy już u manjerach—podobno — najwytwor- 

są usiane i których z roku na rok niejszych wśród całej współczesnej 
przybywa, przybywa,  przybywa.. mu dyplomacji, a przedwojenna to 

"Gdzie one wszystkie małą pomieścić była dyplemmacja nie dzisiejsza—na- 

się — w pamięci ludzkiej! tychmiast wyrastają jak dwa widma 

Jsdenasty dopiero rok upływa od za jego plecami figury w. księcia 

ch»il', — tak ogromnie wówczas sen Mikołaja- i lzwelskicge. W. książę, 

sacyjnejl — kłedy podać się musiał upatrzony już od dawna na naczel- 
do dymisji a cesarz Mikołaj skwapli- nego wodza resyjskich sił zbrojnych, 
wie, ostentacyjnie ją przyjął, Ten po- jeździł do Francji oglądać twierdze 
zornie tak układny, tak bezwolny, tak, ną wschednim froncie a Izwolski 
wyrzźmy się bez ogródek, słaby Czła- periraktował w Paryżu © pożyczkę z 
wiek giastujący pomimo to niesły- rządem francuskim kładącym za wa- 
chanie odpowiedzialną tekę ministra runek, że pożyczka użyta będzie na 

Spraw zagranicznych, zdobył się na— budową linji kolei żelaznych  przyle- 

opozycję! Niesłychane! Sztorcem sta. gających do zachodnich granic Rosji: 
mął przeciwko odjęciu wielkiemu księ- Sazonow w pamiętnikach sweich 

ciu Mikołajowi Mikołajewiczowi -na- wystawia ostatniego cara—i siebie — 
'czelaego dowództwa a jeszcze bar- jako stróżów pokoju turopejskiego. 

dziej zdecydewanie przeciwko obję- Może i był szczery. Przypuścić wolno, 

clu tegoż naczelnego dowództwa żę nie zdawał sobie sprawy z tego, 
przez cara-batiuszkę, Oczywiście nie żę w mowy swoje i noty kładł cudze 
przemogły argumenty ministra wobec słowa, a lont przykładał tam — gdzie 
woli eesarza-autokraty. Lecz Sazonow mu było wskazane. 

mie zawahał się przypłacić.., karjerą _ W same Boże Narodzenie uległ 
swego przywiązania, swej wiernej atakowi serca w Nizzy, aa tulactwie, 
przyjaźni dla potężnego generalis- wpatrzeny przerażonemi oczyma w 
simusa. B;ł jeszcze ktoś drugi, te obrót spraw tam w Rosji, tak szale- 
poruszał Sizonowem jak figurą па nie — nieoczekiwany. Nie ulega wąt- 
szachownicy, Izwolskij! Przecie Om pliwości, że będąc ministrem gorli' 

pchnął Sazonowa na swoje miejsce wje starał się nakłonić Mikołaja II-go 
na fotel ministerjalny a sam osiacł do utworzenia władzy wykonawczej, 

na paryskiej ambasadzie, raz dlatego do którejby Rosja miała zaufanie 

aby mocniej trzymać «w ręku» Fran- tudzież de współpracy z Dumą; fak- 
cję a powtóre dlatego, że łatwiej mu tem jest też chyba. niezaprzeczonym, 
było trząść petersburskiem miniztar- żę w ciągu dziesieciu z okładem cięż. 
stwem spraw zagranicznych — z Pa: kich emigracyjnych lat.dwie tyiko 
Tyża, Był wreszeie i trzeci, aby SIĘ miał jasne chwile: jedną gdy mo. 
tak wyrazić «reżyser» rosyjskiego mi- gło się zdawać, że powiedzie się 
nisterstwa spraw zagraniczaych, gdy Kołczakowi a drugą gły na history- 

w niem Sazonow panował — nie cznego bohatera wykierowywał się — 
rządząc, Trzecim  najserdeczniejszym Den kin. 

przyjacielem Siergieja Dimitrjewicza _ Wiadomo jednak, że najciemniej- 
był angielski ambasador w Petersbur- szym staje się mrok wówczas gdy 

gu Buchanan. Gdy Sazonow «wyle- šwjatla—zgasną. Siergiej Dimitrjewicz 

ciał, Buchanan przez czas długi Szzonow odszedł w wieczność z 
wzdrzgał się mieć de czynienia z je- głębokiego mroku. Jacz. 

i nast. e “LLS Li 
” ы 6 5ёусгта 1928 г. 

E Angie, P k ECA Dziś w Wilnie Zjazd Dabrow 

radcy ambasady lecz pełniąc wielo. Szczyków Pisaliśmy dużo o tym bo* 

krotnie obowiązki ministra pełaome. haferskim wysiłku samego Wilna o 
eatgo, był Sazonow ściśle i szeroko tem pierwszem dziecku wolności w 

zestosunkowany, Ten słabeusz, zgeła * ilnie o tem pisklęciu rycerskiego 
bez inicjatywy i własnego zdania, ducha Wilna, którym był oddział 

potrafił jednak — trzeba mu to przy. Dabrowskiego gdy  złożnia broni 

znać — doprowadzić do skutku za- odmówił, gdy ruszył na śmlerć w 
wiązanie wię. na krótko przed wielką mroźne przestrzenie oddzielające go 

wojtą, faktycznego między Rosją i 9d wojska polskiego z dziwną na- 
Angiją — aljansu. Co w nim było, dzieją, że się z tym wojskiem ро- 
w Sazonowie, że ludzie nawet wcal: łączy / jakkolwiek dziwną była ta 
nieprzeciętni i biegli w edczytywanu 7adzieja bo pomiędzy 5 ilnem a gra: 

wielu rzeczy między wierszami noi "icą Kongresówki stały jeszcze zbroj: 
dyplomatycznych, że wręcz wybitni lu. 76 siły niemieckie —to jednak wyro- 
dzie, widzieli często w Sazonowie — 41 Opatrzności były jeszcze dziwniej» 

pierwszoplanową figurę? Niepczorn;, 526 bo £a garstka młodzieży źle uzbro- 

niezdolny nigdy opanować nerw. - 9a iżle ubrana, apjgna tylko chęcią 
wości urzędnika niedużego kalibru, bohaterstwa przeszła cudowniewszyst 

który dostał się na Świecznikowe ste- Ri przeszkody, znacząc drogę swą 
nowisko — był BSazonow” odbiciem SZeregiem zwycięstw wskrzesając od 
obu polityk: paryskiej lzwolskiego i /2 Zyl zapomniane pojęcie polskie. 
londyńskiej sira Edwarda Grey'a. Me- 89 zwycięstw, 
że dlatego liczone się tak bardzo z _ "umer niedzielny Siowa poświę- 
nim? Księżyc, pomimo, że niema włas: €2747 Oddziałowi Dąbrowskiego, jego 

nego Światła, gra jednak dużą rolą gowódcom i jego żołnierzom Dziś 
wśród konstelacji planet, w ogrom. S£'aniczamy się tylko do tych stów 
nym systemie niebieskich ciał. kilku, aby w numerze niedzielnym 

Zda się: Bóg wie kiedy to bylo, godnie połączyć i shistorję oddziału 

Atak niedawno. Sazonow towarzyszy | *e echa. które się dziś z okazji 
cesarzowi Mikołajowi do Konstanzy. 2fa2dz ze wspomnień z tych czasów 
Tam to malała miejsce, brzemienna w 949274 

rozmowa mini. 77 EEA 
następstwa słynna = ÓWA KSIĄ ii 
strem ruzuńrkim  Bratianu.. | 
szybko odszedł sata Sazonow za nim 
w krainę cieni., Walka na Bałkanach RODZA 
isny wzięła obrót niż spodziewali sią „Lwierciedło łocy” 
ci, co parli do utworzenia się wielkie- KAŁŁAKOWICZÓWNY 

PREEKITESTBSNISTNSVYS go związku państw Bałkańskich. Tyl- 
ko pobite Turcję.., tylko! Trzeba było 

przygetowywać powtórną rozprawę. 
Bo były to jeszcze czasy—dwanaście 

wszystkiego lat temu! — kiedy Rosja 
pchała się nad Bosfor—do Carogro- 

  W wielkim wyborze 
ramy gotowe I na obstałnnek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja „-to Jafiska 1.     
  

sdnuozpaliowy na stronie : 
= świątecznych oraz z i 0 25 proc drożej. Zagraniczne 

proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 g: 

RIESW!EŽ2 — mi. Ratuszowa 
ROWOGRÓDEK -- ul. Miekiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 26 

POSTAWY — Rynek 19 

Piisudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 
$WIR — uł 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiesiczz 24 

1 3-ej 30 gr. Za teżstem 10 groszy 

&а i przeciw. 
Kiereński o Sowietach. 

Zamieszkały obecnie w Paryżu A: F. 
Kiereński, jednemu z dziennikarzy oświad- 
czył w wywiadzie co mastępujc: | 

— Walka Stalina z Trockim i Zinowje- 
wem polega raczej na różnicy temperamen- 
tów miż zasad. Opozycja zarzuca Stalinowi 
kompromis z <kułekami», <nepmanami» i z 

) kapitałem zagranicznym. Najciekawsze jest 
to, że cały ruch opozycyjny nie ma od 
wiednika =, masach. To, co Trocki a ię 
swcjej popularności wśród robotników 1 
chłopów, jest poprostu bzdurstwem. Prze« 
cież masom zniechęconym  dziesięciojetniem 
panowaniem bolszewizmu jest absolutnie 
wszystko jedno Stalin czy Trocki, Pa 
warstwą, na kiórej poparcie może liczy 
opozycja, to bezrobotni i nędzarze—element 
dla demagogji naipodztniejszy, ten sam zre- 
sztą, na który działał Lenin w r. 1917. Poe 
zatem opozycja ma wpływy wśród komso- 
molców. W ten sposób cała walka toczy się 
wewnątrz cbozu komunistycznego, a kraj nie 
bierze w niej udziełu: Na tem bodaj polega 
główna różcica między francuskim termido* 
rem a dzisiejszą Rosją. 

W dalszym ciągu Kiereński wyraża po- 
wątpiewanie, by opozycja, znając s=oią sła- 
bość, mogła nawet marzyć o jakiemś zbroj- 
nem powstaniu, 

— Nie chcę nic przepowiadać — mówi 
Kiereński—powiem tylko jedno: i społecznie 
i ekonomicznie i pzychologicznie sytuacja 
w R sji dojrzała do przewrotu, konieczny 
jest tylko bodziec polityczny. Wtedy rewo- 
lucja antybolszewicka stanie się faktem do- 
konanym. 

Dla dziennikarzy sowieck'ch 
wjazd wzbron ony. 

Przed kilku doiomi rząd szwajcarski po* 
stanowił nie udzielać wizy korespondentom 
sowieckim na stały pobyt w Szwajcatji. Po- 
stanowienie to wywołało papierową burzę w 
Bolszewji, gdzie zaraz zaczęto doszukiwać 
najrozmaitszych orzyczyn tej decyzji. Nie 
irudiono sę jednak zbyt długo i postano- 
wiono zastosować starą recepię, zwalić winę 
na faszystów, Chamberlaina i innych wro” 
gów Z. S$. $. R., którzy pragną odgrodzić 
się od o a. Eikas <l:wie- 
sija> pisząc o odmowie Szwajcar) e 
ią, že sin szwajcarski znajduje się w = 
woli faszystowskiej» i dodają, że nigdy mie 
było projektowane założenie biura sgencji 
telegraficznej sowieckiej w Szwajcarji. We- 
dług «lawiestji» odmowa rząda szwajcar. 
skiego udzielenia prawa póbytu na stałe w 
Szwejcarji korespondentowi Tass wywołała 
zdumienie tembardziej, że dotychczas dzien* 
nikarze sowieccy kilkakroinie bawili już w 
Szwajcarji. 

Postanowienie rządu szwejcarskiego jest 
aż nat A eželi się zwažy czem 
są pržedsiawICIEiC KOWIc66y“angranicą, Wwaxy- 

stko jedno jakie stanowiska zajmują, czy to 
dziennikarze, czy dyplomaci, czy handlowcy, 
wszyscy są agentami Kominterun i oddzielić 
"ch działalność oficjalną od ową jest 
niesposób., Szwajcarja jest ostrożną i niechce 
mieć kłopotów. 

i nasi 

Awanse oficerskie 
W uzupełnieniu snej onegdaj list 

olicerów ya Miej sosna sy. 
minacje, drnkujemy w dalszym Cągu listę 
nowomianowanych pułkowników: 

wnikami w piechocie mianowani 
zostali podpułkownicy: Jarosław Okolics- 
Kozaryn, Jerzy Lesiecki, Mieczysław Kaw- 
ka, Filip Braezicki, Bolesław Piotrowski, 
Wojcie Piasecki, Stanisław Oziewicz, 
Adoif Jachimowicz, Romuald Kohutnicki, 
Maksymiljan Kameski Milan, Karol Zagórski, | 
Witojd Wartha, Antoni Wiasak, Gustaw Kie- 
szkowski, Józef Glgiel-M<lechowicz, Wacław 
Piekarsk), Mikołaj Bołtuć, Maksymiljan Mar 
szałek, Zdzisław Przyjatkowski, 

Pulkownikemi kawalerji podpulkownicys 
Tadeusz Grabowski, Zygmunt Lecewicz, Ste- 
ian Dembiński, Adam Korytowski> Włodzi» 
mlerz Bogusz Rolland, Jau Rozwadowski, 
Bronisław Wzacny, Jan Przyziński, Roman 
Abraham, Zygmunt Piasecki, Anatol Jezier= 
= Ludwik Sk:zyfiski-Kmicic, Stefan Ku- 
e624. 

Pułkownikami artylerji podpułkowai 
Leonard Tueker, Antoni Duieski, Rar We. 
sołowski, Leon Czechowicz, Michal Zdzie' 
chbowski, Rdward Czopór, Tadeusz Kierski, 
Wojciech Pietras, Stanisław Markus, Win 
centy Kowalski. x 

Palkownikami inż. i saperów podpuł- 
kownicy: Stefan Dąbkowski, Eugenjusz Kor 
dzik, Tadeusz Kossakowski, Ignacy Boerner. 

Pułkownikami w korpusie sądowym pod» 
pułkownicy: Jutjusz Kppel, Jaa Paweł Gor- 
don, Franciszek Ksawery Jaukowski, Edmund 
Adolf Wełdycz, Stanisław Balus, 

РЕр О СОС аанлые чч ] 

Reformy litewskie w Ktaj- 
pedzie, 

KRÓLEWIEC, 5 |. Pat. Prasa 
niemiecka w Królewcu zaniepokojona 
jest wynurzeniami gubernatora nie- 
mięckizgo Merkisa w czasie jego po- 
hylu w Kownie w związku z kwest- 
ją rewizji w dziedzinie sądownictwa w 
Kłajpedzie. Ogólnie panuje w prasie 
królswieckiej przekonanie, że Litwini 
chcą zaprowadzić w Kłajpedzie ko“ 
deks rosyjski obowiązujący na Litwie: 
Oprócz tego Merkis podkreślił, że 
narazie tylko 15 proc. urzędników 
kłajpedzkich włada językiem litew- 
skim I stwierdził, że przyczyną tego 
stanu rzeczy jest prop ganda nie- 
miecka, która spzcjslnie w tym celu 
myc w Berlinie pismo „Memel- 
snd“. й 

| Słymma Wróżka Ghiromanika 
Przepowiada przy sziość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 

  

.  



Na szachownicy wyborczej, 
Endecja nie wystąpi na terenach kresowych 

WARSZAWA, 5 I (tel wł) Jeden z wybitnych przedstawi: 
cieli endecji oświadczył miarodajnej osobistości politycznej, że 
endecja na terenach kresowych nie ma zamiaru wystąpić. Odnosi 
się to do okręgów wyborczych Lidzkiego i Swięciańskiego. 

Blok Chadecji z Piastem, 
WARSZAWA, 5 |. (żel, wł Słowa. W dniu dzisiejszym 

odbyło się posiedzenie Zarządu (Głównego Ch D przyczem 
powzięto następująceą uchwałę: «Zarząd Główny Ch. D. upo: 
ważnia prezydjum do zawarcia bloku z Р. S. L. Piast na Zasa- 
dach przyjętych przez Radę nadzorczą stronnictwa, uważając list 
Episkopatu polskiego że jaknajszersze zjednoczenie sił  katoli- 
ckich w akcji wyborczej jest niezbędne w intereszch Kościoła 
i Państwa: Zarząd Główny Ch. D upoważnia prezydjum do 
kontynuowania rozpoczętych rokowań w celu doprowadzenia do 
rozszerzenia podstaw powyższego bloku» 

Wyżej podane uchwały Zarządu Głównego Ch. D wskazują 
wyraźnie, że czynniki wpływowe Ch D z ks Kaczyńskim na 
czele sympatyzujące z N D i dążą do odtworzenia dawnej 
8 ki zasilonej Piastem 

Wskute< oferty złożonej dzłsiaj przez Z L- N w «Gaze 
cie Porannej Warszawskiej» jasnem staje się, że nie wykluczone 
są rokowania na temat bluku narodowo katolickiego 

Blok,, Centrolewu" w przyszłym Sejmie, 
WARSZAWA 51. (żel, wł Słowa) D 'wiadujemy się b. posłowe Cha» 

ciński (Ch D), Rataj (Piazt), Woźacki (Wyzwolenie) i Niecziałkowski 
(P.P.S) podsisali blok, postanawi jący, że będą dątyć do stworzenia w 
przyszłym sejmie parlamentarny.h rządów „Centrolewu”. 

TAKAS 

Wileńskie porozumienie Ch..D. z Zw. Lud,.-Narodowym. 
W dniu wczorajszym ob'egła po- ostateczna decyzja. 

łoska e zbl kowanu sią Ch. D. z «Zbliżenie» się podobno nastą- 
wiązkiem Ludowo-Narodowym na piło ze strony miejscowej Chadecji 

terenie wileńiskim. W sprawie tej od bez porozumienia się z Cenirałą strone 
kilkunastu dni toczyły się podobno nictwa w Warszawie, która narazie 
rokowania i właśnie wczoraj zapadła od bloku z Eadecją się wstrzymuje. 

RNO. i „Blok Prawosławny”. 
Powstanie bloku prawosławnego chodzącz s Wilale <«Ulro» ostro 

jak już gisališmy powitało RNO: atakuje «blok prawosławny» Skiero- 
[Rosyjskie Zjednoczenia  Ludow ] wując główną juwagę na регвопаЦа 
wrogo, widząc w bloku sw-go kon. twórców tego ostatniego. 
kurenta. Organ prasowy RNO, wy- 

Rozprawa przeciwko b, hromadowcom atutem agitacyjnym 

Dowiadujemy słę, że proces czele oraz  kllku adwoka 
b hromadowców rozpoznawany tów wileńskich: pp Rodziewicz 
będzie przez Sąd Okręgowy przy Andrejew i inni 
drzwiach otwartych, za wyją Okoliczność tą, że niektórzy, 
tkiem momentów, kiedy porus działacze białoruscy zeznawać 
szane będą okoliczności mogące będą jako świadkowie oskarże- 
szkodz ć interesom tajemnic pań nia, ma być wykorzystana przy 
stwowych. Wśród Świadków agitacji przedwyborczej prze 
oskarżenia figuruje szereg b ich wrogó* politycznych 
działaczy z p: Sobolewskim na : 

Nowy blok wyborczy w Nowogródczyźnie, 
Na terenie woj. Nowogródzkiego borczego, w skład którego weszliby 

prowadzone są Obecnie pertraktacje Polacy, Żydzi i Białorusini. 
mające na celu stworzenia bloku wy- - 

Spisy wyborców źle sporządzono. 
Niejednokrotnie dało się już sły- często spotyka siy przekręcenie ich. 

szeć, że spisy wyborców w, wielu W jednym z obwodów na 1500 wy- 
miejscach sporządzone są źle. Bra: borców pominięte kilkaset osób. 

kuje wiele uazwisk, a pozatem bardzo 

Sprawdzajcie listy wyborczę! 

SŁ O w О 

Zjazd uczęstników Oddziału Majora Dąbrow- 
sk ego. 

Dla uczczenia pamięinych dni cbrony Wilna przed bolszewikami 
w 1919 r. oraz bohaterskich walk Oddziału Majora Dąbrowskiego z Niem. 
cami i bolszewikami a także dalszych walk o oswobodzetie ziemi rodzine 
nej odbędzię się w Wilnię Zjazd uczestników oddziału, Program zjazdu 
przewiduje: 

Nabożeństwo w Kościele” św. Anny © godzinie 9 30. 
Uroczystą Akademję w Auli Koiumnewej USB © godzinie 1230 

(wejście od ul. św. jeńskiej). 
Bankiet w sali Kiubu Kolejawców przy ul. Dąbrowskiego 5 (b. sala 

Apollc). 

Komitet Organizacyjay Zjazdu prosi wszystkich uczęstników O idzia- 
łu jak i formacyj późaiejszych oraz sympatyków o jaknajliczniejszy udział 
w Zj:ź dzie. 

Konferencja redaktorów pism konserwa- 
tywnych 

WARSZAWA, 51: (żel wł łowa). Dziś odbyła się w Warszawie w 
redakcji «Daia Polskiego» konferencja redaktorów pism konserwatywnych 
całej Połski. Postanowiono nawiązać ścisły kontakt pomiędzy redakcjami 
organów konserwatywnych aby uzgodnić pracę informacyjną i publicy- 
styczną tych pism. 

„Władza sowiecka pochodzi,. od Boga* 
Humerystyczne dowodzenie prof. Kuzniecowa. 

MOSKWĄ 51 PAT. Pod przewodnictwem arcybiskupa charkowskiego 
odbył się wielki meeting religijny zorganizowany przez najwyższą instancję 
patrjarszą. Z ramienia organizatorów meetingu wystgoił z odczytem profesor 
prawa ekonomicznego Kuzniecow, który rozpoczął od ostrych zarzutów pod 
adresem rządów carsk ch za ich policyjną ingereucję w sprawę cerkwi prawo. 
sławnej. Carat I cerkiew — zdaniem Kuzniecowa — splotły się do tego stopnia 

niej vaikis, że upadek jednej inetytucji musiał pociągnąć za sobą ruinę 
rugiej. 

Powołując się dalej na ustępy piema Św. oraz pism Apostołów, gdzie jest 
mowa o tem, że wszelka władza poch d<i od Boga, mówca mdowadniał, że 
również władza sowiecka jest pochodzenia boskiego. z tego powodu prawosła- 
wnui powinni nietylko ją szanować lecz i modlić się za nią bez wzgłędu na to, 
że władza sowiecza zbudowana jest na zas.dich ateistycznych, albowiem we: 
dług zasad Chrystusa, wierni muszą się modl.ć za niewiernych. W tym samym 
duchu przemawiał arcybiskup samarski, 

aogół obecni na sali duchowni czynili wrażenie ludzi zmajtretowanych, 
złamanych i gotowych na wszelkie upakarzające u tępstwa za minimalne wa- 
runki egzystencji. Ze strony <obnowleńców nikt nie brał udziału w d skusji, 
Takie zachowanie się wrogów organizacji patrj-razej nasuwa przypuszczenie, że 
między kościołem <obnowleńców»,a ich przeciwnikami prędzej czy późaiej doj- 
dzie do porozumienia. Władze sowieckie przychylnem okien patrzą na rozwój 
wypadków w łonie duchowieństwa prawosławnego, 

Bandy sowieckie w Rumunji 
BUKARESZT. 5,1. PAT. Bandy sowieckie wtarguęły na terytorjum rumuń: 

skie i obsadziły miejscowość graniczną Cravlca i Patinea, przyczem obrabowały 
mieszkańców. Po wymianie strzałów z żandarmerją rumuńską napastnicy wy- 
Cofali się z powrotem na terytorjum sowieckie. 

Rekordowy rok w Ameryce. 
NOWY YORK, 5 I. PAT. Rok ubiegły, pod względem wypadków 

śmierci spowodowanych użyciem alkoholu, był. rekordowy, Jak podaje 
statystyka oficjalna, wypadków tvrh było 770. Dotschczas największą 
liczbę wypadków, a mianowicie 687 zanotowano w Nowym-Yorku w r. 
1916, t. |. grzed wprowadzeniem proh.bicji. 

Straszny pożar w Berlinie, 
BERLIN, 5—1. PAT. Dziś o godz. 1-ej w nocy z niewiadomych dotychczas przy” 

czyn nastąpił wybuch domu Nr. 116 na Landsbergerallee we wschodniej dzielnicy mia- 
sta, Część domu uległa zupełnemu zniszczeniu Na miejsce wypadku przybyły oddziały 
straży ogniowej i wozy ratunkowe. Z pośród gruzów wydobyto kilkanaście osób zabi 
tych i rannych. 

BERLIN, 5—1. PAT. Katastrofa przy Landebergerailee wywołała w Berlinie 
ogromne wrażenie. Rozmiary katastrofy okazały się jeszcze większe niż z początku 
przypuszczano. Dzienniki prpoładniowe poświęcają całe strony opisowi wypadków. Jak 
się oxazuje skrzydło domu zostało wskutek wybuchu zburzone i.obecnie stanowi tylko 
wielką kurę grurów. Wszystkie szyby w domach położonych w pobliżu wyleciały. Z 
pod gruzów wydobyto po południa 8 osób zabitych i 7 rannych Dotychczas jeszcze 7 
osób z pomiędzy mieszkańców tego skrzydła nie zdołano odnaleść. Istnieje obawa, że 
są one jeszcze pogrzebane pod gruzami: 

  

Mistrz ekranu genjalny 

Iwan 

MOZŻUCRIN 
w najnowszym 

arcyfilmie 

Moskwa — 
Lwów 

„Ldobywen Sert" 
Patrz ost. strona 

Jutro w kinie „Helios“. 

  

  

  

a : E 
Baezność 

Szkoły — Urzędy 
ukazał się 

NOWSZY 

Portret Pana 

PREZYDENTA 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Wydawnictwo 
Księgarni Stow. Naucz. Polsk. 

w Wilnie     

PEOPOYYDROPEOOOPOPOG. 

Erdmana - Leonaria 
poszukują siostry Aniela 1 Marja 

Wilno, Sosnowa 14, Wiszniewska. $ 

  

SETER irlandcki 
suka 8-mio miesięczna, bardzo ładna, 
dobrego pochodzenia, do sprzedania: 
Cena 250 zł. Wiadomość: ul. Porto: 

Do nabycła tamże 

Graz wa wszystkich ks'ęgarniach 

I sklepach mater. piśmien.     
  

  

Wielki wybór 
pluszu, aksamitu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych, sukiennych, bławatnych, 
Przy zakupach świątecznych udzielamy 

od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka” 
53— WIELKA 24 R
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wystawiają dn. 7, 8 

w sali G'mnazjum im. 
Początek o gadz. 5-tej, 

wa 23 — 2i, Wiino. 56—0 

= 
% 
& 

Bratnie Pomoce Gimnazjów 
iim j Lelewela 

JASEŁKA 

im. El. Orzeszkowej 

i 14 stycznia r. b. 

Lelewela (Mickiewicza 38) 
Weig-ie rd 50 or. do 2 71 

103—0 
  

Absoloent Instytaiu Pedzcgiki Specjalnej, 
rutynowany pedagog podejmie się 

ul. Chocimska 31 m. 
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Prosimy naszych Sz. Sz. 

WILRADIO 
WILEŃSKIE B URO RADJOTECHNICZNE 
W Ino, ul. Ad. Mickiewicza 23, tel. 4 -05, 

Poleca Sz. Sz. Klijenteli wyroby: 
P. T. R. Polstiego Towarzystwa Radjotechnicznego, Zakładów Redjotech- 
nicznych <NATAW» orąz Zakładów Radjotechnicżnych <WILRADJO» 

odbiorniki detektorowe od zł. 12 — 
odbiorniki I lampowe od zł 60 — 

Ultradyny 5, 7i 8 lam kowe i inne selektywne aparaty pod gwarancją 
eliminowania stacji wileńskiej. 

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

Warsztaty reparacyjne, ładowanie akumulatorów, 
Fachowa obsługa i porady. 

  

0d Administracji. 
uregulowanie zaległych prenumerat za rok 1927 

„oraz o wnoszenie przedpłat za m-c STYCZEŃ 

Konto Czekowe Słowa PKO 
jak się okazuje, listy wyborców 

do S-įmu i Sznatu na terenie miasta 
Wilna sporządzone zostały wedlug 

wzerów ułożonych przez Magistrat 
przy woborach do Rady miejskiej, 

Oprócz mnóstwa osób pominię- 
tych, jedni fgurulą na liście wy: 
borców do S'jmu, natomiast zostali 
mie wciągnięci na lstę wyborców do 
S-natū i odwrotnie. Ale zato na I ście 
wyborców figurulą osoby urodzone 
„aż w roku.. 1926. Duże też jest 
naz”isk poprzekręcanych. 

*. Poczynając od dnia 2 go do 15 
"stycznia włącznie, w lokala h wszyst- 
kich Kkomisyj wyborczych obwode- 
wych, w godzinach popołudniowych 
od 3 ciej do 9 ej wiecz. — wyłożone 
zostaną do przejrzenia spisy wybor- 
ców, uprawnionych do głosowania 
przy wyborach de Sejmu i Senatu. 

Pominięci w listach mogą składzć 
reklamacje, przedstawiając jakiekolwiek 

Radio na bezdrożu. 
Ne misceantur sacra profanisł 

Miałem właśnie o tem pisać do 

„Słowa”; już sięgałem piórem do ka- 

łamarza... kiedy mi z redakcji nade- 

słano „jako materjał* artykuł skreślo- 
ny przez p. F, W. (uazwisko radakeji 

wiadome) a poruszający Sprawę, którą 
miałem akurat—na ostrzu pióra. 

Na pozór kierownictwo naszej, 
wileńskiej stacji radjowej miało naj- 
zbożniejszą intencją ogłaszając zrbi 
et.orbi, że będzie „nadawała* dla u- 
żyiku swoich radjotów i radjotek vel 
radjarzy ji radjarzyc.. Mszę Świętą 
odprawianą solennie w naszej Bizy- 
lice. Jest to przecie: rozgłaszanie 
"chwały Bożej? ] :st ta uprzystępnianie 
pobożnym (posiadającym radjo u sie- 
bie) nabożeństwa, na którem osobi- 
ście być nie mogą. Czy nie tak? 

Zastanowiwszy się jednak głębiej— 
dojdziemy do przekonania, że ne 

należy Mszy Świętej, odgrawlanej pod 

„nawą kościelną, roznosić... ma cztery 

- wiatry, mie troszcząc się gdzie też 

zaniesie ją ślepa f.li powietrza. 

Tłumaczy to wszystko jasno i do- 

bitnie przygodny mój kolega p F.W. 

Nic dodać—nic ująć, Chyba to jed- 
mo, że—doprawdy — niewiedzieć jak 

np. słuch.ć Mszy Świętej ... na dy» 
stans... u siebie w domu... z radjo- 

wemi słuchawkami ma uszach? Bo 
jakże? Przychodzi np. moment Pod- 

dowody, ż* mają prawo głosowania; 
tj. mieszkali w Wilnie w przeddzień zzas 

lat ® ogłoszenia wyborów i skończyli 
21, jeżeli chadzi o orawo głosowania 
do S:jmu, i mają 30 lat skończonych 
i reczne zamieszkanie w gminie, co 
uprawnia do głosowania do Senatu. 

Kemisje wyborcze otrzymały in- 
strukcje, aby uwzględniały reklamacje 
pominiętych w spisach, o ile wybor- 
€a przedstawi jakiekolwiek wiarogod- 
me dowody, że ma prawe korzystania 
z czynnego prawa wyborczego. 

Reklamacje należy wnieść nie tyl- 
ko w wypadku pominięcia, lecz rów- 
nież w razie przekręcenia nazwiska 
lub imienia, błędnego podania zawo- 
du lub adresu. 

W razie odrzućznia reklamacji 
przez obwodową komisję wyborczą, 
należy wnieść w ciągu trzech dni za- 
żalenie do okręgowej kemisji wybor- 
czej. (0) 

   
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 

instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 
i miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej. - : 

Сёріе.&еь‘ jej członkiem? (Wilno“ 
Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
do 8ej: 
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Ь BERETY franc, bez szwu 

E. Mieszkowski 
22. Mickiewicza 22, 

Dotychczas nie można było wykryć właściwej przyczyny wybuchu, 

alesienia, Słyszę najwyraźniej, jak or- kilkunastu laty kina, a obecnie czyż 
gany przestały grać, jak uczyniła się nie jest zjawiskiem rewolucyjnem ra- 
cisza w kościele; słyszę doskonale dje?  Ogarnęła wszystkich wprost 
jak odezwały się dzwonki ministran- psychoza radjewa: ludzie nieraz za 
tów. Czy—mam uklękuąć ze stuchaw- pominają o pracy, o swoich obowiąz: 
kami ma uszach, tuż przed aparatem kach, dla spędzenia długich godzin 
radjowym, ma posadzkę? W innym wieczora i nocy przy aparacie radja- 
momencie kapłan zaczyna odmawiać wym. Ile czasu sią poświęca (ianyby 
E wangelję. Słyszę wyraźnie jego sło» ściślej powiedział: marnuje) dla rze- 
wa Oraz rumor powstającego tłumu... komej przyjemności słuchania rzeko- 
Czy mam i ja wstać z wygodnego mo mistrzowskiej gry naszych wileń- 
fotelu, z którego „słucham Mszy Świę: skich wirtuozów. A jeżeli się wybr* 
tej”? A na Agnus Del czy mam bić nie poza fale wileńskie, jeżeli sięgzła- 
s'ę w piermi, uważając bacznie aby pie Berlin, Neapol, Wiedeń czy (o, 
mi słuchawki radjowe z usźu nie Szczęście!) Londyn, —wtedy o wszyst- 
spadły? kiem indem się ,zapomina i słucha 

Ot, i kwestjal się, słucha (często bez zrozumienial) 
Dubrze byłoby żeby który z ka: aż do... dzwonów z Westminsteru! 

płanów—teologów wytłumaczył I pa- Dla ludzi pracy radjo—to groźay 
dał do wiadomości publicznej: jak nałóg; prawda, miewinny i zdrowy, 
należy „słuchać Mszy Świętej przez jeżeli porównać go z kartami lub 
radjo*? Bo niechcący można nieprzy« alkoholem, ale niemniej zgubnie wpły- 
stojnem zachowaniem się podczas wający na wydajność pracy człowie* 
takiej audycji.. albo przesadzić albo ka, niegdyś normalnego i pracowite- 
niedosadzić. go, a obecnie—radjoty! 

Punctum. Odstępuję głosu panu Oczywiście, poza p 
F. w. można mieć i korzyść z koncertów 

Oto, co pisze: Cz. J. radjowych, bo nieraz są one przesla- 
tane odezytami ma najróżnorodniej- 

Zmienność życia ludzkiego znaną sze tematy. Czyż nie jest pożyteczne 
była już przed Heraklitem. Zaiste, posiadać pewien zakres wiedzy w 
każdy dzień przynosi nam nowe dziedzinie hodowli krów (szczególnie 
zdobycze wiedzy ludzkiej, a te wpro o pokarmie po šwležem wycieleniu!) 
wadzyne de maszego życia codzien- lub w dziedzinie pielęgnowania ro- 
mego, odgrywają w niem rolę zjawisk ślin i kwiatów domowych (z jakim 
wprost rewolucyjnych. Bo czyż nie patosem i rozrzewnieniem mówi o 
było zjawiskiem rewolucyjnem przed tem p. Krausl) Wszelka wiedza może 

9OGQO000000502 KE KE 
I-go Stycznia ukazał się Almanach 

WOREYD 1928 
wvtwornie wydany | zawierający 120,000 INFORMACJ: w czem 
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zakresu działania i uazwisk członków zarządu. 
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się przydać w życiu człowieka, Wi- ty, pienia religilae, organy? M>żna 
docznie holdu'ąc tej tezie, kierownik się gubić w domysłach, jak się do- 
programowy *) ,radjo-koncertów uroz- szło do myśli urządzenia z kościoła,,, 
maica program takietmi odczytami, bo teatrul | dla czego owa innowacja 
nie przypuszczam, iżby się lubował dotknęła tyko kościoła katolickiege? 
w owych „tkliwych* i «rozrzewniają- Wszak w cerkwiach, meczeiach i sy- 
cych» tematach, które znajdą swoje nagogach też msdły zanoszą, grają 
usprawiedliwienie jedynie wtedy, gdy I Śpiewają? Nawet mieraz czł wiek 
radjo stanie się płomykiem Światła i ciekaw byłby posłuchać «murczando» 
kultury naszej ciemnej, zapomnianej z synagogi! Widocznie, konstytucyj- 
wsi. Obecnie radjo-koncertów i od- ne uprzywilejowanie kościeła i wyzna- 
czytów słucha przeważnie miasto i nia katolickiego w mózgu radjoty w 
mieszcznie, którzy, oprócz współ- tem sią ma wyrażaćl 
czucia dla iektora, nc nie mogą wy: Ale mniejsza o przyczyny; pasłu- 
nieść z odczytów na temat „świeże- gując się jedynie logiką, ich nie 
go wycisłenia*. znajdziemy. | zdnak jakiż cel się osiąga 

Koncerty i edczyty radjowe, O przez to, że nabożeństwo w kościele 
programie umiejętnie dobranym, sta. katolickim — msza święta — we 
nowią potężną dźwignią postępu. Ale wszystkich swych szczegółach odtwa 
jest pewna dziedzina naszego życia, rzana jest tam, gdzie się zuajduje 
która nie ułega postępowi, której słuchawka lub głośnik? O względach 
wielkość majestatyczną stanswi nie- muzykalnych chybaż nie może być 
zmienneść tradycjonalna, Tą dziedzi- mowy, bo opera i koncerty w tym 
ną jest religja i obrzędy z nią zwią- wypadku dostarczyłyby znaćznie wię- 
Zane, cej materjału wartešciowego. A więc 

L nie wiem doprawdy, jaki cel względy relgijae? Wygoda dla na- 
miał ów „pomysłowy radjota*, gdy bożnych? Ależ ci nie słuchają mszy 
urządzał mikrofon w... kościele, Może przez radjo, lecz sami idą do košcio- 
nim kierowała chęć dostarczenia lu- ła. Ci zaś, co słuchają, są albo zra- 
dziom ersatz-nabożeństwa w domu? żeni w swych uczuciach religijnych 
Może chodziło mu jedynie o kencer- (chrześcijanie, przeważnie katolicy), 
RENI albo słuchają przez ciekawość, nieraz 

*) Mam wrażenie, że <programowem» kpiąc ze słów księdza—celebranta i 
aaa Be mę a. akc I z naszych obrzędów (reszta radjo- 
jego la rain: a › . 

w zassda, dał, wystąnienie. Kierownik..« Et Wła, pi „ai Rab, 
rogramowy jest w niezgodzie z duchem у 

boke poukiego. że Cz. J. której odprawianiu w kościele tewa- 

Nr. 80259 

  

lekcyf dla dziecka ociemniałego. 
1. Od g. 3ej—-5-eį, 
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rzyszą wśród obzcnych rozważania o 
Męce Pańskiej, ujęta w sposób mo- 
dernistyczny,  „radjowy , staje się 
«numerem» programu, równorzędnym 
z... jazz-bandam z Berlina, a może 
nawet z mniej pożądanym 

Inaczej zrozumieć mszy  <radjo- 
wej» mie potrafę, Chciałbym, aby mi 
wytłumaczyli to „zawodowi radjoci“. 

i dziwnsm się staje, że ci, co 
dbać winai z urzędu o uczucia relj- 
gijae swych wiernych, zezwalają na 
to, aby tajemnice Męki Pańskiej spa- 
niewierać w sposób «radjowv». Ą me- 
żu mniemają, że w wieku XX kościół 
stanie się znów wołujący I jako na- 
rzędzia do wałki użyje radja? 

Kościół z jego żelazną tradycją, z 
jego zamkniętym tajemnym światem, 
a życe bujne, zmienne, ulegające cią: 
głemu postępowi, — to są rzeczy 
wprost przeciwstawne. Nie możua do 
rzeczy niewspółmiernych używać tej 
samej tmiary, 

Poza mur kościoła fala radjowa 
przenikać nie powiana, ani stamtąd 
breč Swój początek. lnaczęj kościół 
stanie się teatrem, a duchowieństwa 
katoliekie spotka wielka redukcja, 
gdyż zbędnych aktorów zwykla re- 
dukują, Zastąpi ich głośnik! 

Wprowadzając teatralizację do 
kešciota, bagat:lizujsmy jego wielkie 
i doniosłe znaczenie w naszem życu 
państwowo-społecznem, „Szargamy 
św ętość*1 Fr. Vis. 
Wilno, 30.X11. 1927.   

 



  

GŁOS POLAKÓW ZAKORDONOGYCH 
  

Misja zakordonowcow. 
Od chwili odzyskania państwa w 

ideologji narodu przez 150 lat czer- 
piącego walery duchowa z motoru 

niepodległościowego, zaszła raptawna 

przerwa: spadł pas łączący motor ida- 

wy z maszynerją społeczną. Przez 

pewien czas koło poruszało maszynę, 
czyniąc wrażenie ruchu, lecz był te 
tylko zamierający odruch. Jzdnocześ: 
mie prowodyrzy grup Społecznych, 

, ideowo i z zaparciem przedujący w 

Pracy, po osiągnięciu celu i dopły” 
nięciu do poriu oddali się wypoczyne 

kowi myślowemu. Zajęci nastawianiem 

maszyny rządewej, lub odbudową 

warsztatów pracy zapomnieli o moto- 

rze ideowym, bez którego wprawienie 
w ruch całej maszynerji państwowej 

byłe nie do pomyślenia. 

Zwolnienie z obowiązków  ciążą- 

cych niejednokrotnie na ludziach wy: 

ezerpanych w uciążliwej mracy spo- 
łecznej, wchłonięcie zbyt dużych mas 
demokratycznych nieprzywykłych do 

ideowego myślenia, a chętnie podda- 
jacych się urokowi nieznanych im 
uciech i wygód życiowych, odsłoniły 
pustkę ideową i niemoc twórczą, któ- 

re w obecnych ezasach zastanowić 

inne tych, którzy koleją rzeczy bez- 

stronnie i szeroko na wytworzeny 

sten rzeczy spojrzeć mogą. Taką gru- 

pą społeczną jednolitą w swej trady- 

cji nakazów: historycznego, państwo- 
wego i społecznego stanowimy my 
ludzie z zakordonu bolszewickiego 
rozsypani po całej Polsce, Odcięci 
od swnich warsztatów pracy na któ» 

rych do ostatniej chwł przetrwa; 

liśmy, dziś mówiąc słowami odez- 

wy z dn. 19 maja 1926 r' „Utraciliś- 
my nasze naturalne warsztaty, ale za: 

razem utraciliśmy też i wszelkie więzy 
materjalne, kwal f kujące każdego ner= 
malnego obywatela do jakiejś warst- 

wy spełecznej. Jesteśmy obywatelami 
naszej Ojczyzny bez żadnych zastrze- 

żeń. Do zachowania nie pozostało 
nam nic dziś materjalnego, ani ziemi, 

ani kapitału ani przywilejów, Dia te 
go, ażebyśmy żyć i pracować mogli, 
potrzeba nam jednego tylko: Wielko- 
ści naszej Ojczyzny!” 

Dziś na nas nie jako jednostkach, 

lecz grupie zcementowanej jedną 
wspólną tradycją, leży mis  promie- 
miowania wśród szerokich warstw 
społeczeństwa duchem, który w mas 

opanował materję. 

Widząc w doli którą los zakordo- 

nowtom przeznaczył misję odkupie: 
nia największego grzechu narode- 
wego  pieniactwa, partyjnege, а)- 
my przykład jak ponad względy par- 

tyjne traktowa winniśmy wspólne 

dobro jakiem jest Państwo. 

W tym celu my zakordonowcy 
rozrzuceni po wszystkich zakątkach 

Rzeczypospolitej zjednoczmy się, aby 
w myśl starorzymskiej maksymy: 
„Salus Reipublicae suprema lex esto" 

— promieniować ideę państwową i 
wśród otaczającej nas nocy dektryny 
i fcazesu partyjnego. 

Michał Obiezierski, 

Mienie Polaków wywłaszczonych w Rosji. 
(Wywiad z prezesem Zwią ku Obrony Mienia Polaków Poszkodo- 

wanych w Rosji p 
— Olrzymamy co od Rosji, czy 

mig otrzymamy nic, zapytuje bez dłuż- 
szych wstęrów przedstawiciel „Glosu* 
p. prezesa Uniechowskiego. 

— Bezwarunkewo zaczynamy wcho* 
dzić na drogę pomyślną i rokującą 
nadzieje, zaznacza p. Unsiechowski. 

Rozróżnić tu należy trzy rodzaja 
zaprzepaszczonego mienia: 1) ksią 
4eczki oszczędnościowe, 2) własność 
miejska i 3) własność wiejska. Naj- 
ptwniejszą jest pierwsza pozycja t. |. 
zwrot wkładów, poczyn onych w insty: 
tucjach rządowych. Do. własności 
miej kiej dojdziemy zdaje się bardzo 
prędko, w każdym razie do własności 
e wartości nia przewyższającej 20,000 
rubli. 

Trudniejsza jest sprawa z odszko* 
dowaniem za wywłaszczone ziemie. I 
mą to jednakże jest rada. Prędzej czy 
później Rosja będzie zmuszona uznać 
dlugi carskie. Część tych wypłat spad- 
mle na państwa sakcesyjne t. j, Pol- 
skę, Litwę i Państwa Bałtyckie. Otóż 
Polska może przy tem zażądać wyna- 
grodzenia strat swoich obywateli, 
czyli inaczej mówiąc wypłacać nie 
tylko obcym, ale i swoim, Tranzakcja 
dla Państwa b. wygodna, gdyż pie- 
miądz pozostanie w kraju, Nie trzeba 
chyba dodawać, że wrazie uznania_w 

  

Uniechowskim ). 

Rosji prawa własności, zaczną się na 
szeroką skalą tranzakcje wymienne 
pamigdzy obywatelami Polski, którzy 
by pragnęli csiedlić się w Rosji, i b. 
obywatelami Rosji, którzy pragną na* 
zawsze pozostać w Polsce. 

— Czy mienie nasze jest tak 
zniszczone w Rosji jak się e tem 
mów.? 

— Niel Lasy są doskenale utrzy* 
mane. Co do ziemi, to ta tworzy t. 
zw. „sowietskija imiefija“. Prób раг- 
celacji było tylko dwie: w pow. Or- 
szańskim i Bobrujskim, W ebu tych 
jednak wypadkach chłopi zażądali 
«sinich bumażek z pieczatkoj», ina- 
czej mówiąc aktów nadawczych od 
dawnego rejenta i tranzakcje spełzły 
na niczem. Chłop ma pieniądze, ale 
czeka na powrót prawa własności. 

— Ile wynesi szacunek mienia nasze- 
go w biurze p. prezesa? 

— Na dzień 1 stycznia 1928 roku 
tylko w jednym rejonis wil ńsnim 0- 
szacowaliśmy mienia ma 11/s miljarda 
rubli złotych' ‚ 

— Jak się przedstawiajobeenie spra- 
wa rejestračį? 

Data przerwania dawności na 
wchód ed linji Berezyny, Dźwiny, 
Daiepru i byłej hetmańszczyzny Skc- 
repadzkiego upłynęła już w pełowie 

Smierć i pogrzeb Tomasza Zana. 
(Z pamiętników & p. 

Tomasz Zan po pewrocie z Oren» 
burga i ożenieniu z Brvgidą Swięto- 
rzeęcką zamieszkał w 1846 r. w Ko- 
chaczynie, majątku po Sanguszkow- 
skim, w powiecie Sieńskim, ziemi 
Mohylewskiej. Tu, otoczony redziną 
składającą się z trzech synów: Wi- 
ktora, Abdona i Kłemensa (najmłod- 
szy Stanisław zmarł niemowlęciers) 

' zajmował się gospodarstwem, a prze- 
dewszystkiem podtrzymywaniem du- 
cha rel gijaego tak w owe czasy przez 
rząd moskiewski. prześladowanego i 
'budzeniem uczuć narodowych па Biz- 
łerusi. Kraj ten najpierwiej oderwany 
ed Macierzy, potrzebował czujnej 0- 
pieki w tym kierunku. Obszerue do- 
bra Sanguszków  rozsprzedane w 
1842 r. całej kelon]i obywateli przy- 
byłych z Wileńszczyzny i M ńszczyze 
ny, dostarczyły Zanowi sąsiadów, skła- 
dających się z krewnych, znajomych 
i jednego kolegi flareta — Michała 
Czarnockiego— (dziada obecnego pro- 
fesora Petrażyckiego) Gdy jednak ci 
wszyscy nowonabywcy oddawali się 
żmudnej pracy doprowadzenia do 
porządku świeżo kupionych mająt- 
ków, T. Zan przedewszystkiem robił 
ciagłe wycieczki, w celu poznania Bia- 
łorusi. Odwiedził Dobrownę XX. Lu- 
bomirskich, gdzie jeszcze żyła Ks. 

Konstantowa z domu  Tołstojówna, 

zbliżył się z sąsiadką Kochaczyna p. 
atarzyną Sulimma-Samujlło, urodzoną 

z Lubomirskiej, uczennicą Korzeniow= 
skiego, kobietą wyższą i doskenale 

w rzeczach narodowych uświadomio- 
mą—zapędził się do Witebska, gdzie 

wpadł w całe greno owoczesnych 

zmakomitszych obywateli jak Boho-    
Józefy Obiezierskiej). 

molcowie, Chludzińscy, Nitosławscy, 
Jurjewiczewie, Mohuczowie, Zbitniew= 
scy, Lisowscy—wszędzia witany wed- 
le zasług swoich, starał się przede- 
w zystkiem zbadać stan ducha obec- 
my i poznać ludzi, przechowujących 
Zniez polskości. Tu, w Witebsku, 
urzędnik Minjat, bardzo uzdolniony 
w rysunku, zrobił potret Zana w 

chwili, gdy siedząc w ławce, w ko- 

Ściele Bernardynów, Zan śpiewał go- 
dzinki. (Portret ten wisiał zawsze u 
Ciotki Zanowej i był rozpowszech- 
niony w  odbitkach), Tu w Wi- 
tebsku z inicjatywy Zana  posta- 

wiony zestał bardzo piękny i ko- 

sztowny krzyż (pamiątkowy  Składko- 

wy, otoczony żelazną sztachetą za 

miastem, przy drodze, prowadzącej 

na zjazd de rzeki Łuczozy. Droga ta, 

za moich młodych lat, była jedynym 

bedaj spacerem witebszczan, a celem 
ich Ów krzyż, gdzie zawsze o zacho- 
dzie słońca reiło się Od publiczności, 
zdążającej po wypoczynek pod krzy- 
żem, na przewóz ku Łuczosie, skąd 
przeprawiwszy się przez prom, ciąg- 
nęły masy z za dążących do 

Witebska. 1863 roku procesja 
Bsżego Ciała urządziła przed tym 
krzyżem czwarty ołtarz i całe tłumy 
w gorączkowęn podaieceniu medliły 
Się przed nim poraz ostaźni. Jakież 
było meje przerażenie, gdy wróciwszy 
z wygnanła w lat kilka potem, ujrza- 
łem całą przestrzeń drogi dzielącej 
krzyż tem pamiąikowy od miasta, 
zabudowaną przez żydowskie kuźnie, 
które tu rozpostarły się całym szere- 
giam i zakryły swemi zabudowaniami 
ów Znak Chrystusowy, wtłaczając 

OD REDAKCJI 
Odezwa niniejsza jest w zasadzie niepotrzebna. Sam tytuł naszego 

pisma zastępuje w zupełności sakramentalne „ed Redakcji* i możnaby na 

tem poprzestać, gdybyśmy żyli w innych czasach, wolnych od zgiełku i 

swarów zbliżającej się kampanji przedwyborczej. 

W czasach jednak takich, jak obecne, obowiązani” jesteśmy wyjaśnić 

te, co w innych byłoby samo przez się zrezumiał:. Nie jesteśmy jedną z 

kanap partyjno przedsejmowych, ale inicjatywą skupienia ludzi o różnych 

sposobach myślenia, złączonych swojem zakordenowem pochodzeniem. 

Czem są Polacy z za Kordonu? Z jakiemi trudaościami walczyć mu. 

szą? Jaka jest ich rola w Niepodległej Ojczyźnie? 

Abstrahując od wszelkich pobudek sentymentalnych i uczuciewych 

Pelacy zakerdenowi są reprezentantami olbrzymiego kapitalu i materjalnego 

i cywilizacyjnego. Wyrośli w kuliurze zachodniej, majintensywniej obcujący 

z zachodem dzięki posiadanym dobrem materjalnym i prawu dziedziczenia, 

wnieśli do twerzącej się Polski kapitał mózgu, f<chu i kultury. 
Może jednak właśne dla tego nie spotkaliśmy się z należytą eksple- 

atacją tych wartości, jakieśmy ze sobą przynieśli. Zazdrość ź!e uzbrejone- 

go do walki i pracy konkurenta, konkurenta o znacznie niższym psziomie, 

konkurenta, którego młodość upłynęła w walce © najgrymitywniejsze spo: 

soby do życia, uniemożliwiała nam nieraz eksploatację własnych kopalai 

wartości wewnętrznych ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Umieszczenie każdego z nas jako właściwego człowieka na właści- 

wem miejscu w sensie znalezienia jak 

mu warsztalu pracy; starania o odzyskanie 

paszczonego w Rosji, o wartości kilkunastu 

co jednak nie zabiega nikt, eprócz organizącyj zakordonowych; 

najbardziej odpowiadającego każde” 
elbrzymiego kapitału zaprze- 

pożyczek amerykańskich, o 
samo- 

pomoc i solidarność,=oto zadanie natury materjalnej, dla ktorej powsta! 
«Głos». 

Niemniej wielkie są zadania organizacyj 

mie moralnej. Niegdyś, jako członkowie Narodu Polskiego, 
zmobilizewani do wspólnej budowy 

zakordonowych w dziedzi- 

zostaliśmy 
Państwa, niezależnie od terytorjum, 

jakie zamieszkiwaliśmy. lnu, szczęśliwsi, wrócili do kraju lat dziecinnych, 

który dla nas nie istnieje. Wytwarza to wśród nas niemęskie tęsknoty, 

rozgoryczenia, nostalgje, | łamania się, podczas kiedy trzeba czuwać 

i trwać. „/dź i czyń! Choć serce twoje wyschnie w piersiach twoich choć 

zwątpisz o brąci twojej . czyń ciągle, a bez wytchnienia... a zmartwych 

wstaniesz nie ze snu jako wprzódy=było ale z pracy wieków...*.;Słowami 

Zygmunta Krasińskiego wołamy da$ na wszystkich braci naszy 

bardziej nie potrzebawała Ojczyzna nasza zasobów duchowych, poświęce- 

nia bezinteresownego, nił dziś — a któż bardzie powołany jest do do. 

starczenia ich jeśli nie ci, których duszę zbiorową najgłębiej przeorało 

cierpienie. 
m. . 

Do następujących osób zwróciliśmy się listownie z prośbą o współpracownictwo: 
1) J. Eks. Ks. Biskup Łoziński 

jan Zdziechowski, 4) p. 
(miasto Mińskł, 2) : 

Minister Niezabytowski (ziemia Mińska), 5) prof. Antoni Ferdy- 
p. prof. Massonius, 3) p. prof Mar- 

naad Osserdowski (ziemia Witebska), 6) p. Jjózeł Weyssenhofi (ziemia M ńska), 7) prof. 

Leon Petrażycki (z. Witebsko), 

Podhorski Okołów (z. Mińska), 
8) p. Edward Woyniłłowicz (z. Mińska), 9) p. Leonard 

10; p. Stanisław Łosaciński (z. Wiiebska), 11) p. O gierd 
Świda (z. Mińska), 12) pp: Jarosław i Edmund Iwaszkiewiczowie z, Mińska), 13) p. dr, 
Jan walkiewicz (m. M ńsx), 14) p. dr. Jau Ofenberį 

nicki (Inflanty), 16) Jan Tarwid (laflanty), 

18) p. Helena Obiezierska (z. Mohytewska), 

p: Witold Świda (z. Mińska). 

(m. Mińsk), 15) p. Władysław Stud: 
17) Mirosław Obiezierski (z. Mohy ewska), 
19) dr. Marjin Obiezierski (m, Mińsk) 20) 

Spis powyższy nie obejmuje wielu wybitnych e. ziem zskordonowych, 
tórych nie mogliśmy napisać ze względu na brak adres 

da co © dadegonjć wez 3 rodzaju c pod adresem: gorąco o nadsyłanie wszelkie) 
«Słowa» p. Michał Obiezierski. 

w, To też Redaki 
Wilno, Mickiewicza 16, K 
REDAKCJA GEOSU. 
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nsiopada 1927 r. Na zachód od tej 

linji gupływa w r. 1928, Ostateczny 

termin rejestracji wyżn-czvliśmy więc 

na dzień 1-ро marca 1928 r. Dotych- 

czas zgłosiło się w naszem biurze 

wileńskiem 3 128 byłych właścicieli w 

celu przerwania daw nęści, 
Na zakończenie pierwszej części 

wywiadu poprosilśmy p. Uniechow- 

skiego o adresy biur «Związku», 

Centrala Związku Obreny Mienia w 
Warszawie mieści się przy ul. Długiej 

Nr 38 Oddział Związku w Wilnie Za- 

walaa 1. Czasows przedsiawicielstwa 

Związku w następujących miastach 

Polsk: 1) Newogródzk E Ambro2e- 

wiez, ul. Sienieżycka Nr 25 2) Pńsk 

ks. Z. Pawłowski, (Kurja Biskupia) 
3) Brześć E. Załuska, Szdzia Pokoju. 

go w dziedzinę swoich hałasów i ży- 

dowskich geszeftów. Krzyż jednak, 
pomimo srogich prześladowań rządo- 
wych był podparty i trwał jeszcze w 
1012 r. chociaż niewtajemniczeni nie 
wiedzieli nawet już, gdzie go szukać. 
Ze zgrozą dowiedziałam się, że stol 
na ziemi kościelaej i, że to ks. An: 

druszkiewicz proboszcz, wydzierżawił 
te place pod kuźnie, dla powiększe- 
nia dochodów. 

Zimę najczęściej spądzali Zano- 
wie ma Litwie w MalinowszcziŹnie 
u mątki Ciotki Zanowej, lub w Obor- 
ku u ciotki Dederkowej, tam Zan 
czuł się w swoim żywiole. Znał wszy- 
stkich i wszystko od dzieciństwa — 
stamtąd jeździł z żoną w Nowogródz- 
kie strony — iu, cześć i uznanie dla 
jego zasług przechedziły w uwiel- 
bienie. 

W Kochaczynie tymczasem  prze- 
budowywał się stary dom, zasadzał 
się ogród owocewy, postawiony zo- 
stał ładny krzyż z męką Chrystusową, 
a Jan Klimaszewski, wierny sługa, 
czuwał nad wszystkiem, bo rachować 
na agronomiczną czynność i znajo- 
mość, zmęczonego śledztwem Nowo- 
silcewa i przebytym szeregiem lat w 
Or.nburgu Zana, nie podebna bylo, 

Ja poraz ostatni pamiętam zdro: 
wego Tomasza Zana 1854 roku w 
Borysowie, dokąd zjechała cała nasza 
rodzina, dla pożegnania gwardji, idą- 

cej pod Sewastepol. Szedł stryj mój 
Foriunat (brat Ciotki Zanowej) na 
tę wojnę: Zjazd był ogromny, Uurzę- 
dowe fety, bale, pożegnania Gwardji 
balem u Marszałka gubernjalnego Mo- 
krzyckiego, balem — са miasta, 
polem prywatne wieczory,  zaję- 
ły dni kilka a ja asystowałam Babuni 
i Mamie wszędzie. My przyjechaliśmy 
z Witebska razem z wejskiem; co 

4) Równe p Zmigrodzki, ul. H :llera 
Nr. 28. 5) Krzemieniec, p. Kuźaierski, 
ul. Trymitarska 5. 6, Kraków,Stowarzy- 
szenie Polaków uchodźców z Kresów 
Wschodnich, ul. Jabłonowskich Nr 19. 
7) Lublm, B. Kobierski, ul. Szpitałna 
Nr 4 8) Pozneń, p. Długołędzki ul. 
27 grudnia Nr 15. 9; Bydgoszcz p. 
Narkiewicz Jodko, ul. Zacisze 4, 10) 
Grudziądz, p. Chojecki, ul. Ridsyń- 
ska 7. 11) Toruń, p. Zdrojewski Dy- 
rektor Tow. Rolniczego Pomorskiego. 
12) Lwów, p. Kościelski, ul. Koperni 
ka 4 Tów. Kredytowe Ziemskie. 

Opłata za podanie w sprawie 
przerwania dawności wynosi złotych 
dziesięć. х 

D. C. N. 

nam bardzo ulatwilo podróż, bo stryj 
miał urząd «chlebspioka» i jechał 
wciąż naprzód — mieliśmy więc ne- 
clegi wygodne, chociaż w powozie, 
bo wszystkie karczmy przez gwardję 
zająte były. W Borysowie czekała nas 
już Babunia i Zanowie. 

Pe tych fetach Babka moja i moi 
rodzice ze mną jechaliśmy na zimę 
do Berezówki (majątku mojej Babki), 
Zanowie zaś pojechali na zimę tym 
razem de Kochaczyna. Pamiętam, że 
Babka moja i Matka moja rozmawiały 
mówiąc, że się im stan zdrowia i 
wygląd Zana nie podoba. Ciotka 
Wierzbowska (druga siostra Toma: 
szewej Zanowej) dowodziła, że to u: 
rojenia, że to już oddawna człowiek 
«nie z tego Świata» i, że nawet ciot- 
ka Zanowa czuje żal do tych, co 
zrezumieć jej męża nie umielą. Do- 
piero latem następnego 1855 roku 
Zau w Kochaczynie zachorował już 
beznadziejaie, Gdy się dowiedział w 
lutym o śmierci cara Mikołaja, miał 
powiedzieć, że i en wkrótce umrze, 
bo potrzebny będzie na tamtym świe” 
cie jako świadek, przy 
sądzie Bażym za sprawę Filaretów. 
(Dziwnem zrządzeniem i on i Mickie- 
wiez, tegoż roku ce car życie zakoń- 
czyli) Choreba Zana zaczęła się od 
wizyj jakichś zdradzających już atak 
mózgowy. ` 

Gdy siedział raz wieczorem na la- 
weczce pod drzewem w Kochaczynie 
przyszło do niego 2 chłopów w inte: 
resie, Zan upadł przed nimi na kola- 
na, dając im pe złotym półimperjale 
i mówiąc żo:ie, że to aniołowie 
przyszli od Piasta go odwiedzić. 
Ciotka Zanowa nie widziała w tem 
nic innego jak egzaltację i pokorę 
chrześcijańską. Tymczasem sąsiad 
Kochaczyna dr. Temaszewski zalecił 

Analiza słowa „Kresy”, 
Rzeczownika „Kresy* i wszelkich 

pi od tego slowa pochod- 

nych utywamy tak często, że warto 

je zanalizoweć Określenie „Kresy* 

ścisjem nie jest. Raczej należałoby 
używać słowa „granica“ <granicznik», 
„graniczny* i t d. nie oznacza bo- 
wiem wcals „kresu“, za którym 
świat się kończy, ale teren graniczny 
wpływów 2 ch danych narodów. 

Odwiecznym sposobem  pozyski- 
wania wgływów jest wojna. Odwiecz- 
na wojna granic nie jest teczoną tyl- 
ko przez wojsko, Pieniądz, architektu- 
ra, teatr, prasa, książka, które gdzie: 
indziej rosną, aby rość stają się tutaj 
narzędzizm walki kultur. Tankiert 
wojny podczas pokciu była np. Ke- 
misja Kolonizacyjaa Niszem Verdun 
ideja nie sprzedawania ziemi w 
ebce ręce. Niemcy po wejściu do 
spalon go Strasburga zbudowali no- 
we wspaniałe miasto, obdarzając w 
kilkadziesłąt lat późałej Poznań zam- 
kiem Hohenzollernów. Były to dwa 
pociski arch tektoniczue, na wschód 
i zachód wymierzone. O ipowiedziała 
na nie Pelska U uwersytetem Wielko: 
poiskim, jako Fortem duchowym i 
Francja kanałem R-ńskim, jake For- 
tem materjalnym. Metody różne — 
cele tesame. 

Jak więc widzimy wałka granie 
nis jest tylko walką zniszczeń wojen- 
nych. Przepiękny zabytek arch tektury, 
teatr artystyczny, jak np. nasza 
duta, kanał, przedsiębiorstwo, piosen - 
ka, mody kobiece, wystawa obrazów, 
tani kredyt, mie mówiąc już o szkole 
stanowią wojnę twórczości, najszla- 
chttniejszą z wojen, wojnę kultur, 
wojnę bez metod wojennych. 

Stan ten musi wywierać swój 
wpływ na psychikę ludności Silne 
ciśnienie 2:h walczących kultur roz- 
szczepia ją na trzy części, Jedna 
część ludności cbajętnieje na wszyst 
ke, a wiedząc, że wszędzie trzeba 
płacić podatki i dawać rekruta, prac- 
chodzi obojętnie z rąk do rąk, jak 
prostytutka. Natomiast część aktywna 
rozpada się na dwa wrogie obozy, z 
których każdy pogłębia w sobie bądź 
jako opozycja, bą ź jako klasa panu- 
jąca kulturą jednego z krajów walczą: 

cych. 5 

Oczywiście patr.otyzm części аК- 
tywnej w takich warunkach wytworzo- 
ny musi być pałrjotyzmem spec; ficz- 
nym. Patrjotyzm centrowy jest patrjo- 
tyzmem organicznej lojalności. Jest to 
małżeństwo z rozsądku. Batryjotyzm 
graniczny  (kresowy), narażony co 
chwilę ma próby i pokusy, pa- 
trjotyzm czerpiący swoje soki z 
pierwiastku © walki kochający 
rzeczy dalekie i idealizowane, jest 
patrjotyzmem wybuchowym, nierow- 
nym, płomiennym, misyjnym, 

* Analiza naukowa słowa Kresy mu- 
«i być prowadzona nie tylko w po- 
bieżnyes artykule dziennikarskim. Je- 
żeli istnieje gieologja ziem wschod- 
nich mus! istnieć i gieologja psychałae 
giczna. Niestety jednak tek nie jest. Nie 
prowadzimy w tym kierunku żadnych 
badań. Katedry Kresologłi nie mamy. 
Lubimy deklamować 0 naszej misji 
ma Wschodzie, posłannictwie, ekspan- 
sji kulturalnej, prawach mniejszościo- 
wych i t. d. nie pomyśleliśmy tylko 

wypicie kilku butetek  Bitterwasser 
(bardzo wtedy modnej) dla cdwroce- 
nia przypływu krwi do mózgu i po- 
wiedział poufaie sąsiadom, że mu się 
te ebjawy bardzo nie podobają. 

W lipcu daao znać moim rodzi: 
com, że Zan bardzo chory i wezwano 
nas do Kochaczyna. Pejechali rodzice 
ze muą i siostrą moją, dzisiejszą Or- 
dziną. Po drodze, na gościńcu p. Sul- 
żyński Tadeusz z | :nowa, powiedział, 
że stan bardzo poważny, że stawiano 
pijawki i posłano do Witebska po 
doktora _ Michałowskiego. _ Przy- 
bywszy do Kochaczyna witaliśmy w 
jadalnym pokoju zapłakaną Ciotkę,, 
a z pokoju Zana, obok jadalnrgo 
na Iswo, słychać było jęk, śpiew lub 
gniewnie podniesiony głos chorego. 
Był nieprzytomny, chwilami furjozo, 
polem ciężko osłabiony i chwilami 
przytomny. Dr. Tomaszewski nie 
opuszczał. chorego. Byli niektórzy są- 
siedzi, p. Łomińska z Haurylkowa 
naiewała herbatę — atmosfera była 
przygnębiająca i smutna bardzo. Siła 
chorego w czasie takich ataków była 
ogromna. Raz chwilę zdawało się, że 
usnął. Cisza zaległa dekoła — ra- 
ptem posłyszano łoskot i znaleziono 
chorego klęczącego, zatepionego w 
medlitwie, a całe łóżko z pościelą 
wyrzucone za ckno. Gdy zapłakana 
Cietka ratowała go, odpowiadał, że 
umiera, a kiedy żera lamentując mó- 
wiła, że tego nie przeżyje powiedział: 
«jak $miesz wyrokom Boskim się 
sprzeciwiać». Nas dzieci, których z 
Zanami było pięcioro, trzymane stale 
na dworze. Wiktor tylko najczęściej 
zaglądał do ojca i nam opowiadał, 
«że tak wiele dają kalomelu, że papa 
ay wprost wyjmuje i wyrzuca Z 
ust», 

Dr. Michałowski przyjechał, po 

Z Góry Zamkowej, 

Patrzę na domostw u moich nóg 
Ciżbę skupioną 

Spowitą pyłem wiosennych dróg, 
Jakby oponą 

Uliczki stare i kożdy gmach 
. Tak znam tak zbliska 

Że czasem jawią mi się w snach— 
Blade zjawiska 

A dalej pola widzę szmat 
I rzeki skręty . 

Daleki widzę okiem świat — 
Przeklęty. święty. . 

Daleki znany widzę kraj — 
Ludzkie osady . 

Cisza wioseana spokój. raj.. 
Kwitnące sady . 

I każdy krzew, tan rzeki skręt 
Jest mój - rodzony 

śiój jest ugoru cichy smęt — 
Szare zagony 

Mój jest ten zbity domów tłok 
Nad rzeką miasta . 

Moje są łzy co szklą mi wzrok, 
1 ból—co wzrasta 

Bo wiem że ani tu -ni gdzie 
. Nie mego niema. 

Że darmo mi rozłogi te 
Mierzyć oczyma. 

Porwara losów moich nić, 
Rojenia krasne .. 

Swoje mi odtąd wszystko ma być, 
Ale nie — własne 

Na miasto patrzę, na zieleń tak 
Z wysoką — z góry 

Moim jest tylko ten nieba krąg 
I białe chmury. 

Chciałeś —o Panie! Pochylam skroń 
W bólu pokorze! 

Błogosławiona bądź Twoja dłoń 
Karząca — Boże! 

Na coś potrzebny znać jest mój żal 
Moje niedole. . 

Niech krzepnie duch mój—iak w 
[ogniu stal! 

Bądź Twoja wola! 

Helena Obiezierska 

EET LTSR Sa 

o jednym: o zbadaniu w sposėb па- 
ukowy co to są właśnie te Kresy? 

„Głos zakordonowy* ma zamiar lu- 
kę ię wypełnić. Jesteśmy pogranicznika- 
mi, jesteśmy z tego dumni, pragnie- 
my poznać sami siebie i dać się po- 
znać innym. Bo nie same przecież 
Kresy Wschodnie istnieją w Polsce, 
istnieje Lwów,  istniejs Poznań. 
Pokojowa walka granic musi być 
zbadana w człej swojej rozciągłości. 
Wielu pożytecznych rzeczy, mogą nas 
mauczyć i cudze Kresy. Tesame rze- 
czy domagają Się rozwiązania i w Al 
zacji, i w Czechach i w Brennerze i 
nawet w słonecznej Nizzy. Jaknajwig- 
cej metody naukowej, badania «Кге- 
sów» w Europie Zachodniej, jaknaj- 
mniej demagogii oto jeden z najistot- 
niejszych postulatów «Głosu». 

W pracy naszej liczymy ma popar- 
cie ogółu Polaków zakordonowych. 
Jest nas bardze wielu. Jzst nas jesz- 
cze więcej, jeżeli chodzi o jakość. 

Kazimierz Leczycki. 

stawił na karku wizykatoije, ale wi- 
dać było, że niema już nadziei. Minę- 
ło tak dni parę — pojechaliśmy do 
Konstantowa (majątek moich rodzi- 
ców) na godzin kilka, a gdy wróci- 
liśmy tegoż dnia w nocy powiedzia- 
no, że chory bardzo słaby, że był 
ksiądz z Panem Bogiem i, że cichy 
teraz zupełnie. Położyli nas dzieci w 
oficynie, a gdy rano obudził, śmy się, 
służąca powiedziała nam, Że p. 
nie żyje Rodzice nasi już nie przy” 
Szli do nas, siedzieli przy Cietce, 
my zaś ubrane przez sługę złączyły- 
śmy się z małemi Zanami, którzy 
zawodzili od płaczu, a Wiktor jako 
siedmioletni i bardzo mądry, nie od- 
stępował rozpaczającej matki. Nastą- 
pił też w całym domu Ów ruch po" 
śmiertny. Pierwszy to raz w życiu 
byłam obecna tym smutnym obrzę- 
dom, Pagoda lipcowa była piękna, 
okna otwarte, ruch na dziedzińcu, 
ludzie już nawiedzać nieboszczyka 
zaczynali, Wszystkie dzieci i nas za- 
prowadzeno. Żan we fraku, zupełnie 
naturalnie leżał z głową na dużej, 
biała] poduszcze. Widoczny był Z 
ust jeden ząb, ale twarz zupełnie 
spokojna, ręce złożone z Matką Bos- 
ką na obrazku w ręku. Żadnego 
wrażenia innego nad smutek nie ro- 

bił. Dzieci chodziły kuło ejca, przy- 

glądały mu się, ałe że to Abdon 
miał lat pięć, a Klemens cztery brali 
swoje nieszczęście po  dziecinnemu, 
przeważnie bawiliśmy się na trawni- 
ku przed domem i przyglądališmy 
się przyjeżdżającym i odježdžającym 
osobom z sąsiedztwa. 

Dokończenie nastąpi.



DZIESĘĆ LAT WYGNANIA. 
Dri:sięć lat wygnania, rozłąki z 

gniazdem rodzinnem, z ziemią, mias- 
tem rodz nnem warsztatem pracy na któ- 

człowiek dziesiątki lat pracował, 
c utrzymanie rodzinie i instytu- 

cjem pelskim, zawsze będąc przeko- 
nanytms, ża wypełaia obowiązek histe- 
ryczny narodu polskiego, pilnując gra- 
nic razem z esadnictwem polskiem, 
stworzonem przed 300 laty przez kró- 
lów Polskich, dziesięć lat męczarni i 
walki o chleb powszedni tu w Pol- 
sce w ciężkich warunkach życiowych, 
wszystko to robiło z kresowca zakor- 
denowego wytrwałego i twardego о- 
bywatela Najjaśniejszej R eczypospoli- 
tej Polskiej, Czy to obszarnik, czy 
siedzący na zagrodzie, czy to adwo- 
kat lub lekarz lub rzemieślnik lub też 
zwykły niewykwal fikowany robotnik, 
pracujący mozolnie na utrzymanie 
rodziny—wszyscy mieliśmy to poczu: 
cie wsgólaości, której nie mógł zro- 
zumieć agitator z Kongresówki, któ- 
ry chciał u nas zaszczepić nienawiść 
klasową, 

Nieudawała mu się wszelka agita- 
cja nienawiści klasowej, tak popłatna 
w Warszawie, Łodzi lub Pabjanicach, 
D.iwł się roboimk z Królestwa, że 
ludzie kresowi, różniący sią mater“. 
jalaie jeden od drugiego o całe dzie- 
siątki lub setki tysięcy rubli, kochają 
się i gotowi są iść ręka w ręką ze 
sobą. 

Ta wyższość w pojęciach i zapa- 
trywaniach robiła na keroniarzu wra- 
żenie braku kultury, Jak może nic nie 
posiadzjący kochać kogoś co posiada? 
W ciągu dziesięciu lat wolności, Pa- 
łak kresowiec nie odegrał żadnej roll 
w rządach peństwa, Stał na uboczu, 
patrzał, dziwił sią i eburzał się. Nia 
takiej Połski czekał, mie o takiej ma- 
rzył, spełniając obowiązek patryotycz- 

  

ny, strzegąc najodleglejszych placó- 
wek polskich. 

Zjawiła się pierwsza w Polsce 
odezwa kresowców zakordonowych z 
m, W.lna, w której my pierwsi w 
całej Polsce zadekiarewaliśmy współ- 
pracę z Marszałkiem... 

Przeszłe 10 lat tułaczki i ponie- 
wierki i dzić kiesowiee po zaznajo- 
mieniu się z warunkami miejscowemi 
poczuł słę — słę zahartowaną przez 
bytewanie pokol ń całych na Kresach 
w ciągłych walkach o połskość Kre- 
sów. Rejestracja stiat poniesionych 
przez Polaków zakordonowych wyka- 
zala zgórą 350 tysięcy rodzi, co li- 
cząc skromaie po 3 osoby па го- 
dzinę stanowi zgórą miljon, zamieszka- 
łych w Polsce kresowców, związa- 
nych ze sobą wspólną biedą, wspól- 
nem nieszczęśc' em, 

Każdy z nas śledzi za życiem po: 
litycznem Polski i dziś twierdzę, że 
niema w Polsce tak silnie zcemento- 
wanej, umiarkowanej grupy Społecze 
n-į spojoneį wspólaem nieszczęściem, 
jak my zakordonowcy 

Nadszedł czas, abyśmy dziś przy 
wyborach wykazall swą moc, swój 
upór kresowy i swą siłę. My nie je- 
steśmy žadasm stronnictwem poli 
tycznem, żadną partią, której interesy 
materjalne ciągnęły w jedną, lub dru- 
gą stronę. 

Wielkość i siła naszej Ojczyzny 
eraz poparcie Marszałka Piłsudskiego 
całem sercem i duszą kresową jest 
naszym celem i obowiązkiem. Stwe- 
rzymy tę siłę w Sejmie polskim przez 
podanie głosów naszych na listę 
własną Kresową. 

Dr Marjan Obiezierski. 
Wice prezes Zw qzku Polaków 
Zakordonowych w Wilnie: 

Niby — recenzja. 
„„Powypadały książki z rąk: 
„Tańczące gwiazdy*, „ Wachlarz”, „Fiy- 

[mny*, 
księżycem dź viękuął w stolik „Krąg”, 
wyleciał 2 „S ama“ lśniący bąk, 
z Tuwima epar złotodymny. 

A „Słowo e Jikóbie Szeli“ 
zmarszczyło groźnie krwawe brwi, 
a „Boże gniazdo” się anieli, 
a wszystko naksztalt saltarelli 
wiruje w pulsach mojej krwi. 

Ktoś bije w Boga jękiem plag, 
zuchwałą pięścią w dół GQ» ciska... 
a ktoś całuje w ciszy znak 
stop J go, które przeszły zbliska. 

Ten stoi we krwi aureoli, 
płynącej z bólu świeżych ran; 
ten się z goryczy łez wyzwolił 
i śni na łące niby Pan. 

Wirują w ciszy ięcze — słowa, 
wirują w ciszy słowa — węże — 
ból — pająk w przędzę słów > cho- 

wa 
i szał w czerwieni słów się pręży. 

Wydarte z łona ludzi — drzew 
spadają słowa te, jak liście, 
promienią 8'ę, jak skrzydia mew 
kroplami płyną w dół, jak krew, 
lub winem sączą się złociście. 

Te, ziemią ciężkie, spadły w dół 
na trzęsawiska | na miedze, 
w głębokie ślady ciężkich kół... 
Chwycły wiedźmy — karczmy wpół 
i na rozstajach z niemi siedzą. 

Te dreszczem są w dessous koronce 
a te brzęczeniem złotych pszczół, 
te południowym snem na łące, 
łabędziem, który wody śgiące 
zaklętej rzeki cicho pruł, 

Te są błaganiem białych rąk, 
te trzepotaniem trwožnych powiek,.. 

З РО т © 

INSTRUKCJA 
dla osób rejestrujących swe mie 
Polaków. poszkodowanych na 

1. R:jestrację mienia Związek przyj- 
muje tylko od Polaków, względnie 
nie-Polaków, ebywateli polskich człon= 
ków Związku, osebiście, lub też za 
pośredni:twem ich  pełnomocn ków, 
upoważnionych ku temu na piśmie. 

2. Dla pr esrowadzenia rejestracji 
należy otrzymać w Związku Obrony 
Mienia specjalnia od tego celu prze- 
znaczone blaakiety, na których oseby 
poszkodowane winne w zwięzłej for- 
mie wykazać swoje straty, oceniając 
je w rublach rasyjskich złotych przed- 
wojennych 1914 r. Związek posiada 
cztery rodzaje blankietów rejestracy|- 
nych odpowiadających 4-em sekcjom 
Związku: ь 

a) Dla mienia rolnego — majątki 
ziemskie, żywe i martwe inwentarze 
it. p., b) dla mienia bankowo f nan- 
s0 ego — desozyty w bankach, ра 
piery procentowe, akeje, obligacje i t. 
p. c) dla mienia handlowo-przemy- 
słowtgo — fabryki, warsztaty rze- 
mieślajcze, domy dochodowe, skiepy 
it. p. d) dla mienia osobistego 
urządzenia mieszkań, ubrania, kosz- 
towncš:i i rzeczy osobiste. Każdą 
kategorję utraconego miania należy 

Nad wszystkie wzleciał Iś1ący „krąg”, 
zawołał głosem ducha człowiek. 

Na niebo, złote ciszą gwiazd, 
z dna ludzkiej trwogi, łez i mąk, 
z miast zadyszanych, dusznych miast 
modlitwy siłą wzleciał „Krąg”. 

Po mlecznej smudze się potoczył, 
po jasnej wstędze gwiezdnych dróg, 
aż zachwycone przymknął aczy, 
bs stanął mu na drodze Bóg. . 

E. Mas, 

nie w Zwiąsku Obrony Mienia 
terytorjum b. ctsarstwa rosyj 

podać na 3 ch jednakowe wysełnio- 
mych blankietach rejestracyjnych. 

3. Oprócz podania swych strat na 
blankietach rejestracyjnych, poszko- 
dowany winien przedstawić, za włag- 
noręcznym podpisem, szczegółowy 
opis swego mienia, pozostawionego 
na terenach byłego Ces. Rosyjskiego, 
podległych obscnie rządom sowiec- 
kim Rosji i Ukrainy i straconego 
wskutek wojny europejskiej rewolu- 
cji, anarchji lab też zarządzeń bolsze- 
wickich. 

Opis winien być sporządzony na 
całkowite mienie jakie. dana esoba 
posiadała | odpowiadać ściśle danym 
wskazanym aa blankietach rejestra- 
cyjnych każdej z poszczególnych 
stkcji. 

4 Prawdziwość rejestracji i opisu 
straconego mienia, „winaa być po- 
tw erdzena dwoma odpisami z orygi- 
nalnych dokumentów. W razie nie- 
posiadania żadnych dokumentów stra» 
ty winne być stwierdzene zeznaniatmi 
dwuch wiarogodnych świadków, tak- 
że w dwuch egzemplarzach, wedłog 
niżej zarmsieszczonej fortmułki: „Za: 
świadczamy, że opis niniejszy został 
sporządzony przy naszym współudzia- 
le i wszystko to, ce zostało wyżej 
opisane wraz z oszacowaniem stwier- 
dzamy, jako zgodne z rze zywistością 
| w razie potrzeby możemy stwier- 
dzić pod przysięgą”. 

Prawdziwość odpisów z dokumen- 
tów, względnie podpisy dwuch świad- 
ków muszą być stwierdzone przez 
notarjusza albo przez Urząd Państwo- 
wy, Samorządowy lub instytucją spo- 
łeceną. W razię dostarczenia do kan- 
cela'ji Związku dwuch odpisów wraz 

  

В r „Helios“ 
a ul. Wileńska 38.   

Dziś ostatni dzieńl 
Królowie humoru Pat i Patachon „„ „Podpory 
szlsgier mistrzów śmiechu prod. 1928 roku, Kabarety. Zamki. Pałace. Tysiączne rzesze statystów. 
120 minut wzruszeń i śmiechu! Początek o g. 2ej., Dla młodzieży dozwolony. 

Wielki tFONUĆ wystawowy 

  

Mac. „„Polonja* 
ul. A. Mickiewicza 22. p. „QGenerał* 

Tylko dziślWieczór śmiechu i humoru! Znakomity komik BUSTER KEATON w arcywesolej komedji 
Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. 

+ Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o g. 4, Ostatni seans 10.20, 

  

(ut. Ostrobramska 5) 

ksiegi „Repertor um“ dla pp. 

CENY NISK 

63 —2—23 WILNO 
"Mickiewicza 5, tel. 372, 

Miejski Kinematograi Niem Oskarżyci el" 

PR: pies Ralf. a program: «POWSTANIE _na 

M Adi A ki Ki i i ЧА k 
4 a * a * a в 

Księgi! Księgi! Księgi! 
Do Ameryk-ūsk'ego i in. systemu Rachunkowości, 

Notarjuszy. ksiegi 
dla rachuakowości Rolnej (w druku), księgi spe- 
'cjalnie dla właścicieli domów, dzienniki podawcze, 
książki doręczeń, kwit-rjusze najrozmaitsze, Wykona- 

nie ksiąg i druków podług danych wzorów: 

W. Borkowski. 
Filja: Św, Jańska 1, tel. 371 

aduiak błuiaóy Ududaoów bita śś A o Lk A, 

Od dnia 6-go stycznia do dnia 10-go stycznia 1928 r. wł. będą wyswietlane filmy: 
nadzwyczaj emocjonujący dramat w 8 attach, W roll 
głównej Eleanor Boardman znakomita tragiozka i słynny 

ARSIE» w 1 akcie i <ECHĄ z LO3 ANGELOS» 
jw 1 akcie. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Orkiestra pod dyrekcją Kapel: 

istrza p. W, Szczepańskiego Ks8a czynna od godz. 3 m. 30 Ce 
biletów: parter 80 gr, nalkon 40 gr. Następny program: «KSIĘŻNA GOAŃ;KA". 

Rejestr FitmdloGy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie. wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. 
Dział A — w dniu 21—XII. 1927 r. 

Początek seansów o godz. 4. Ceny ° 

LJ 

® 
8 
® 

© 
© 

neh 

Radjo „AUDION“ 
Wilac, uł. Wileńska 14 (vis a vis Ludwisarskiej). 

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

Wszelki radjosprzęt odpowiadający wymaganiom nowo- 
czesnej techniki. 

Maierjał izolacyjny <Gummoid». 
Kto pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt Audjon“ n-bvwa w firmai ep 

  

FORTEPIANY, PIANINA 

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

Przedstawlcielstwo , plerwszorzędnych  zagranicz- 

58-2—12 nych I krajowych fabryk. SP 

i FISHARMONJE KBA © EC 
K. MARKOWSKI 
Ś-to Michalski 
zaułek 8 — 4, 

Przyjmuje  obsta- 
lunki z powierzo- 
nych  materjałów, 
oraz wszelkie robo. RZEDAŽ i wynajem. zai a: 

  

  

IE 1925 roku. Wł Ś 

Lejba, zam. tamże. 

  

materjały 

Pomimo znanych niskich cen 
udzielamy od 2 do 8 stycznia r. b. na wszystkie 

10, RABATU 
SUKNO i BŁAWAT 

7527. 1. A <Czernis Józef» w Ignalinie, pow. Swięiań: 
skim, sklep bakalejny, galan:e ji, skór 1 obuwia. 
od 1921 r. Właściclej Czernis Józef, zam. tamże. 

1528 |. A. «Dejcz ida» w Słobódze, pow. Brasł«wskim 
skiep EA Z i spożywczy 

cielka Dejcz Ida, zam. tamże. 

Firma istnieje 
2378—VI 

rma stnieje od 
2379—VI 

7529 |. A. «Donde Lejba>» w Diui, pow B.asławskim 
sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Donde 

2380 

7530. 1. Ą. «<Drujanowa Tyla» w Drui, pow. Brastaw- 
skim, drobna sprzedaż skór zwyczajnych. Firma istnieje od 
1923 r. Właściciel Drujsnowa Tvia, zam tamże. 

7531. 1. A. «Dudman Morduch» 
Wołożyńskim sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1921 r, 
Właściciel Dudman Morduch, zam tamże. 

2381—VI 

w Wiszniewie, pow. 

2382—VI 

7532. |. A. <Ełkind Mowsza> w Iwieńcu, pow. Woło: 
*ż' ńiskim, przewoz pasażerów samochodem. 
1927 r. Właściciel Elkiad Mowsza, zam. tamże. 

7533. I: A. «<Fajnezteja Chaja» w Drui, pow. Brasław 
skim, sklep galanteryjny: Firma istnieje od 191 
ciel Fajnsztejn Cnaja, zam. tamże. > 

Firma istnieje od 
2383—VI 

2 roku. Właści- 
2384 —VI 

7534. 1. A. «Fiszer Gita» w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 
110, sklep bakalejny. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel 
Fiszer Gita, zam. tamże. 23; 85—VI Kazimierz Ratkooski I J. Domagala 

Wilno, WIELKA 47 

(naprzeciw kościoła "Ś-go Kazimierza).       

Ogłoszenie 0 przetargu. 
Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie niniejszem ogłasza 

etarg pubilczny, ofertowy, pisemny, który odbędzie się dn. 
BO stycznia 1928 r. o godz. 12-tej w łokalu tejże Dyrekcji zauł. 
Bernardyński Nr 8, na dostarczenie następujących maszyn i na* 
rzędzi technicznych, a mianowicie: 3 

1) 2:ch tokarni pociągowych do napędu mechanicznego 
o rozpiętości kłów 1 mir. wysokości centra 250 mm. 

2) lej wiertarki kolumnowej do napędu mechan. do ro- 
Łienia otworów do 25 m|m. 

3) 1-go toczaka kamiennego z korytkiem średnicy do 5U 
cm. do napędu mechanicznego. 

4) 4ry dysze kompletne kowalskie. z 
5) 1-go silnika (motor) prądu zmiennego 440 volt o sile 

35 K. M, z rozrusznikiem. 
6) 1-go wentylatora z rurą wydechową 4—5” do napędu 

mechanicznego. 
7) Transmisje z kulkowemi łożyskami z wałem 11/2” dłuż. 

35 mtr. bieżących i z wałem 13/4”, 10 mtr. bież, z 
podaniem ceny od 1 mefra bieżącego lub od 1 kig. 
licząc 2 łożyska na każde 2 mtr. bieżące wału: 

8) 1 go traku (gater) pionowego o prześwicie 50—60 cm. 
(może być mało używany) 

9) 1:ej piły tarczowej ze stołem, o średnicy tarczy 75 cm. 
10) lej piły wshadłowej o średnicy tarczy 50 cm. 
11) lej piły taśinowej lekkiego typu. 
12) 5 strugnic o wymiarach blatów 185 x 0.85 mir. z bla- 

tem Powy lub brzozowym 1 śrubami czeczotko- 
wemi, 

13) lej tokarni pociągowej © rozpiętości kłów 75 cm. do 
napędu mechan. 

Ceny na powyższe przedmioty całkowicie lub poszcze- 
gólnie należy podać loco wagon stacji załadowczej. 

Oferty w zepieczętowanych kopertach nadsył:ć nsleży do 
Dyrekcji do dn. 20 stycznia 1928 r. do godziny ll-tej włą: 
Cznie, 

Firmy pragnące stanąć do przetargu powinne złożyć wa- 
dja w wysokości 5 proc. od oferowanych sum, 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta uzależ. 
niając to od fachowych i finansowych zdolności firmy. 

Biižszych szczegółów określenia potrzebnych maszyn 
udzieja codziennie Wydział Mechaniczny Dyrekcji w godzinach 
bi h. 

U DYREKCJA. 
Ne 2400:VI. 

  

44, drobna sprzedaż skór. 
ściciel Gindiin Icek, zam. tamże. 

sławskim, sklep kolonjalny, galanteryjny i 
istnieje od 1926 r. Właściciel Goldszmidt O („ia 4 

390— 

7535. I. A. «Frydland Judel» w Wilnie, ul. Wiłeńska 
30, sklep apteczno perfumeryjny. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Frydland Judei, zam, w Wiinie, ut. 3 maja 1—10. 

2786—VI 

7587, |. A. <Giliński Samuel» w Poluszach, gm. Łyn- 
gmisńskiej, pow. Swięciańskim, sklep bakalejno gsi:nteryjny, 
skór i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1919 r. Wła: 
ściciel Giliński Samuel, zam. tamże. 2387 —VI 

7538. |. A. <Gindlin Icek» w Brasławiu, ul. Piaszczysta 
Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

2388 — VI 

7539. I, A. <Ginzburg Załman» w Dni. pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów włóknistych. Firmą istnieje od 
1927 r. Właściciej Ginzburg Załman, zam. tamże. 2389—VI 

7540. 1. A. <Goldezmidt Dawid» w Opsie, pow. Bra- 
łokciowy. Firma 

  

Święciańskim, sklep baksiejny i 
roku. Właś ciel Hochman Tamara, zam 

7541. |. A. <Gurewicz Josiel> w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż krajowych towarów, włóknistych z wy- 
jątkiem towarów produkcji wytworniejszej. Firma 
1922 r. Właściciel Gurewicz Josiel, zam. tamże, 
— 

istnieje od 
2391—VI 

w dmu 22—Xli. 1927 r. 
7542, 1. A. «Gurewicz Sameon> (Simon) w Drui, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż krajowych towarów włóknistych z wyjątkiem towarów produkcji wytwórniejszej Firma istnieje 

od 1927 roku. 
tamże, 

Właściciei Gurewicz Samson (Simon), zam. 
2392—Vį 

7543. |. A. «<Gurwicz Dwejra» w Hoduciszkach pow SŚwięciańskim, sklep ; bakalejny i wyrobów  żela "Fi 
istnieje od 1922 roku. Właściciel Gurwicz sila a: М 

23 
zam. tamże. 

93. 

7544. |. A. <Hochman Tamara» w Hoduciszkach, RACZYĆ, pow. 
Firma istnieje od 1923 

. tamże.  2394—Vj 
„1545.11 A. jachimowicz Tekla» w Komajach 

Swięciańskim, restauracją. Firma istnieje od 1927 z. Właśaiciel 
2395 - VI Jschimowicz Tekja, zam. tamże. 

17546 |. A. <Jaran Tadeusz» w Juanach, Bi Aaa B Roz Pe pode kojec | gelanteryjnych. Firma isinieje od 1926 a cici 
Tadeusz, zam, tamże. : ass i e 

7547. |. A. <Kacew Lejba» w Drui, 
jatka mięsna. Firma istnieje od 1927 roku. 
Lejba, zam. tamże, 

pow. Brasławskim, 
Wiašciciei Kacew 

2397—VI 

17548. 1. A; «Kagan Frejda» w Opsie, pow. Brasław- 
skim, sklep łokciowy, galanterji i skór. Firma istnieje od 1923 
roku, Właściciel Kagan Frejda, zam. tamże. 2398— VI 

Zgłoszony do Patentu za Nr. 21112 

WYNALAZEK 
W DZIEDZINIE 
KROJU 

p. n. „PATRON EKSPRESS* 
do krojenia ubrań damskich, 
dziecięcych i medelowania 

Profesora Kroju Paryskiej Akademji 
L, Lewańskiego. 

Nauka kroju przy pomocy <PATRON 
EKSPRESS» zajmuje Czasu zaledwie 
kilka dni. Modelowanie — dwa tygodnie. 
Kroi się wprost na materjale, bez ryso- 
wania form, według zd.ętej miary na 
wszystkie figury, z zastosowaniem do 
każdej mody. 
W celu udostępnienia szerszemu ogó- 

łowi korzystania z nowego AA 
Generzina Reprezentacja < PATRON 
EKSPRESS» (Warszawa, Żórawia 15, tel. 
25748), wysyła instruktorki do wWszyst- 
kich miejscowości Polski, gdzie zbierze 
się 5 esób, życzących ucz 6 się kroju 
przy pomocy «PATRON EKSPRESS». 

Zapisy na kompleta przyjmuje od 14 
Mistopada r. b. Centrala na Kresy. Wilno, 
Mickiewicza 1 <PATRON EKSPRESS>. 

liustrowsny prospekt z rysunkami 
«PATRON EKSPRESS» wysyła się bez- 
płatnie na żądanie. 

Uwagal 

Jamże gruntowna nauka szycia, przy 
pierwszorzędnej pracowni ubrafi dam- 
skich Mistrza i Eksperta Cechu Krawców 
w Wilnie p. J. Kaweckiego. 
Formy bibułkowe ostatniej mody od 25 

groszy wykonywane są ma poczekaniu 
przy pomocy «PATRON EKSPRESS», 

Za MARKI POCZTOWE 
wę wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdańs 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodoej, Kolonjalne i państw poza: 
europejskich, Dowiedzieć się: M ckie- 
wicza 42 m, 11 w niedziele i Święta 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794 

      
  

SRZCAESRERANARNAKAEBENKOWNNNMAE 

Dlaczego tylko polskie 
radjosłuchawki 

iPolmef? 
Odpowiedź 

daje porównanie czułości tych 1ек- 
kich a przytem wyjątkowo trwałych 
słuchawek z innemi. Nagrodzone zło- 
temi medalami na wystawach radjo: 

wych w Krakowie i Poznaniu: 

Do nabycia wszędzie 
Fabryczne Biuro sprzedaży: 
Biuro  T<chniczno - Handlowe 
Inż. Kiersnowski i Krużołek S ka. 

Wilno, ul. Orzeszkowej Nr 3 m. 15, 
Adres tele, raf.: Krukier, Wilno, 

91—10 tel. 5—60, 
SBAZUERANKROKORNADEEABCOGERRERNE 

— : 

Permuttera Utramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
Panik farbą do _ bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

9
0
0
0
0
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
3
0
0
5
0
0
9
3
8
6
4
0
G
0
R
O
5
4
 

3 
; : : 
: 

  

Біе_с“г.-:сь‹›аьцп. 
aje lekcje kroju 

LEŠNIK diskas i zd 
kresowiak zdolny, skiego w/g modeli 

energiczny, uczciwy, Wortha. Tamże 
potrzebny chłopak k er lat 30 Kom- 

Paola do nauki. petentny: urządzeniach 
gospodarstw leśnych, 

A = Р 2 A 
likwidacji serwitutów, 
zad i see Piece żelazne 
zarządzie maj ь 

Ostainio na powatudki szamotowe 
samodzielnem stano: i, naftowe 
wisku poszukuje po- ŁYŻWY poleca 
sady,  Wymesgania S$. H. Kulesza 

Skromne, Świadectwa || sglep towaróv „e 
i referencje poważnych aznpćh _ naczyńń 
osób Łaskawe oferty: gospodarczych, 

Warszawa, Dzika 51, || Wilno, ui. Zamkowa! 
m 1 <Leśnikoyi>. Nr. 3, 

WINA 48—4 
wódki i iz ae > 
po cenach najniż. ortepjan W 

szych poleca A: Pacewski 

J. Fauryłkiewicz | mę "trojenie e A ‚ repe- Mickiewicza 33. racje 1. odnowienia 
  

- oka 27 
Listwy I Ram 
gotowe i na obsta- 
lunek, oprawa 

obrazów ifotografji 
oraz odnawianie 

foriepjanów, piąnin i 
fisharmonji 1 innych 

mu.ycznych 
instrument>w 

ul. Portowa Nr 14. 
21—1 

  

ram solidnie i tanio Lekcje śpiewu 

wykonuje: 1 muzyki (stawianie 
Księgarn a głosu) udziela nauczy: 

Ostrobramska | Cielka z dyplomem 
Warsz. Kons. Trocza 9 
m, 7, od 3—6 godz. 

73 —1—1 

Gotówkę 
logujemy dogodnie 

na oprocentowanie 

D. H.K. <Zachęta» 

Gdańska 6, tel. 9 05 

J. JURKIEWICZA 
{ К. Szalkiewicza 

Wilno, 
uł . Ostrobramsva 23 

34—v—30 

MEBLE 
najtaniej 

nabyč možna 

  

  

   

    

     

Wszelką korespondencję przeznaczoną dla 
GŁOSU POLAKÓW ZAKORDONOWYCH 
prosimy o skierowywanie pod adresem: Wil- 

ne, Mickiewicza 4 Redakcja «Słowa» dla 
p. Michała Obiezierskiego. 

z oryginałem dokumentu, Związsk 
poświadczy takawe bazplainie, 

5. Orygiaały episu i wszystkie in- 
me oryginalne dekumenty po przed- 
stawieniu ich do Biura Związku bądą 
niezwłocznie zwrócone osobom skła- 
dający a. > 

Po zatwierdzeniu dokonanej reje- 
stracji przez Komisję przy Głównym 
Zarządzie Związku w Warszawie, 
3-ci egzemsplarz złożonej rejestracji 
zostania również zwrócony z podpi- 
sem Zarządu Związku. 

6. Opłatę za rejestrację, poza 
jednorazawem wpisowem na członka 
Związku (3 złote) i obowiązującą na- 
stęsnie coroczną składką (5 zł) oraz 
zaległymi składkami od starych człon- 
ków, Związek Obrony Mienia pobie- 
ra w następujacym stusunku: 

Za rejestrację 
do 3000 rb. 2 zł 
sd 3000 » do 5000 rb. 3, 

> 5000 > do 15000 „ 4, 
». 15000 » de 50000 , 5, 
» 50000 » do 150000, 6, 
» 150000 » @с 300000, 7, 
» 300000 » da 500000, 8, 
» 500000 » @о 700000, 9, 
› 1700000 > do 1,000000 » 10 , 

Za każdy następny milion „3 

7 Każdy rejestrujący swe mienie 
w Związku Obrony Mienia winien 
być członkiem Zw ązku, gdyż Zwią: 
zek jedynie imieniem swych członków 
występować może w bronie praw 
de restytucyj i odszkodowań. 

  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

podaje do wiadomości, iż w dniu 26 styernia 
1928 r. o godz. 12ej w lokalu Dyrekcji La- 
sów (Wilno, ul. Wielka 66) odbędzie się 
licytacja ustna i za pomocą składania ofert 
pisemnych na dzierżawę większych terenów 
łowieckich w  Nadleśnictwach: Smorgoń- 
skiem, Podbrodzkiem, Uszańskiem, Orań- 
skiem, Dziśalefńskiem i Święciańskiem. 

Szczegółowy wykaz objektów wydzier- 
Żewi nych, warunki licytacyjne, wzór oterty 
i wzór umowy dzie żawnej są do przejrze- 
nia w Oddziale Gespod rczo Techniczny 
D, L. P (pokój Nr 7). 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Wilco, dnia 28 grudnia 1927 r. 
Nr 2401 VI. 

Kto zbiera MARK! POCZTO%Ę DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję  kilkakrotale 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze Okazy 
100 i więcej sztuk za jedną.  Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedzieie i Święta 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794 

—l 

° Legarz Dentysta 
Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala R. Gor: donowa 
Sawicz, choroby Zamkowa 20, tel. 10.80 

skórne 1 weneryczne. przyjmuje: 
Leczenie światłem — об g. a i 5—7, 

Sollux i Lampa Bacha Zdr. 54, 
( s'uczne słońce gór- 41— 
sie). Zamkowa 7 m,1 ""Tepar"Tyamivsta 7 

— R. MOZES   

Wielka 5 m. 2, 
telefon 13,41. 

Przyjmuje od 9.30 do 
1 od 4 do 7 

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne, 
Przyjmuje od godz. 10 

  
  

    

  

da ET od Typ. Wydz. Zdr. 371 
W. Pohulanka 2, róg 46— 
Zawalnej. W.Z.P. 1, Lekarz-Dentysta 

.  40— ANNA KISIEL- 

KoBiErA LEkaRz MAdrZejKOWICZOWA 
Dr Janina ZE zębów, ploc 

4 owanie | uUSuw; е 

Piotrowicz- ich bez bólu. Poreelś- 
Jurczenkowa nowe, złote piomby 

ordynator Szpiłaja wkładki. Sztuczne 
Sawicz. zęby,. złote korony. 

Choroby skórne i we. Mickiewicza 4 m. 12 
neryczne kobiece. „4 6 08 

Przyjmuje od 4—6 pp 0—12 i pół. 
Zarzecze 5, m. 2. ns 2 i s. 

МАР Z NO, 
— 2 Ga 4 VIII 

Dr K. „Sokołowski Lekarz-Ucinysta 
chor skórne MARYA 

i weneryczne, 
ul. Wileńska 30 m. 14, 

przyjmuje: 
od g. 9 — 12 г. 
i od g. 5 — 7 wiecz., 
Ponadto we wtorki 
Czwartki i piątki 

od g. 3 m, 30—4 m. 30 

Dżyńska- Śmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie. i = 
wanie zębów bez bólu. 

'Porcelanowe { złote 
korony. Sztuczne zęby. 

      
    

w 
Domu Hendlo |] ——C— = 

H. Sikorski $-ka | | Materjaly 
ul. Zawalna 30 leśne 

: 32—3 |i lasy kupujemy— 
sprzedajemy 

Meble plecionel- 
tanio i solidnie wyko 
nuje znana pracownia 

D. H.-K. cZachęta» 
Gdańska 6, tet. 9 05. 

113—1 
  

  

  

Wojskowym, urzędni, 
kom 1 uczącym się 
zniżką, Ofiarna 4 m. 5 
Przyjmuje: od 8 — 12 

iod 4 — 7 
Wydz. Zdr, Nr 3 

w_ Poradni, 
ul. Garbarska 3. 

W. 2. Nr 160, 
31—V— 

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby _weneryczue, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. Śnia- 

  

AKUSZERKI. 
  

Axuszeraa 

  

    

    

koszykarska Franciszką „_ deckich 1, przyj. 4—7' vy, 
lwanowskiego Do sprzedania Ei WTZ 

dawniej Kijowska Pa AE miejsco- —н do 19 mowa 

81—1 jeepjam © maj, "sz LekarZe-DentyŚli. | w z.P ra. 
— 150 zł informacji: 60—1 

Zegarki OE 102— jadeiza AKUSZERKA 
najtaniej i najso- | ——— adwiga ja 1 a 

AMT mis 
M. WYSZOMIR3KI 

y| e: 
ul Orzeszkowej Nr 3 od 9 rano do 7 wiecz.. 

  

b. majster firmy (róg Mickiewicza) uj. Ad. Mickiewicza 
ck. R, Še, obiądy na maśle przyjmuje od B Asz 30 m. 4 
strobramska 13. w Okolicy 3 maja. . W. Zdr. N: 3093 ————ZNZA Oferty do żal W.Z P. Nr 53 45— om 800 = Świ Rf 

istrzyni IS WIDERSKA lub zarządzającą do- | L E K į R l E L. FRYDMAN ul. Mickiewioza 4 m.12 mem, w średnim wie- Zawalna 24 m, 8. przyjm: od g. 10—13 ku z. dobremi reko- A. EA I Przy gabinecie / spe. ° 16 — 8. mendzcjami, poszukuje 1е le GIHS0R cjalne laboratorjum Wykonywa wszelkie posady w mieście łub weneryczne,  moczo, zębów sztucznych. zabiegi iecznicze ps T ro Uimė o a Przyjmuje ой 9 40 z połecenla jekarzy: у owa 9 — jeńs b i а 
zw 2 a 7, tel SER i od 4 42 Wydz. Zdr. 6237 

87—V—



орО © 5 

O SĄD DLA NIELETNICH W WILNIE. 

Jsdną z kwestyj, które w ostatnich rzono, uznając że należy im także po- 

czasach najw ęcej zajmują zarówno wierzyć opiekę nad dziećmi wogóle 1 

prawników, jak socjologów, pedago- a w szczególności nad dziećmi Opu- TPIATEK | w lokalu Związku Ziemian (Zawa“ 

gów, działaczy spcłecznych, lekarzy szczonemi, zaniedbanemi, krzywdzo- 6 A Wach. й. оц Т Э0. na Nr. 9). 

it. d, — jest kwestja przestępczości nem: i nienormalaemi Ze względu na ważność spraw i 

   

  

  

dzieci Już przestępczość osób doro- _ Pierwsze Sądy dla nieletaich po- Trzech Króli Zach. si. o g. 15 m. 48 konieczność skoordynowania pracy 

sły h jest otwartą raną społeczną, nad wstają w Ameryce, następnie w Angi], jutro najusilniej prosimy wszystkie Panie 

której zagojeniem pracuje szereg lu- myśl ta przechodzi na kontynent, kraje | Lucjana Ziemiauki powiatu wileńsko-Trockie- ® ® 

dzi wybitnych i ludzi dobrej woli, i jak Belgla, H landja, kraje skandy- gpostrzeżenia meteorologiczne Zakład go © łaskawe przybycie. eresa T OPIConi 

pom mo badania olbrzymiej literatury nawskie stwarzają specjalte sądow- Meteorologji U. S. B. Zarząd : : © 

specjalatj, pomimo zorganizowanego nictwo dla nieletnich. s dni: 5 — I. 1878 r. Wileńskiego % ojewódzkiego Koła po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami 

człega aparatu kar i innych środków — Pa utworzeniu się peństwa nrle Glenisnia į 145 Zjednoczonych Ziemianek zm rła 3 stycznia 1928 r. w 70 roku życia. 

reakcji społecznej, przestępczość nie sk'ego dekretem z dnia 7 lutego 1919 średnia ! ÓŻNE Etsportacja zwłok do Kościoła po Dominikańskiego odbędzie się 

mal je, lecz przeciwnie zwiększa się: r. ustanowiono $ sądy dla nieletaich: Temperntxra | R . we czwartek o godz 6ej wieczór, Nabożeństwo żałobne będzie odpra* 

ża a Pus erą r - du 2 aaa średnia j 0- ст ша Снткой cijaūsklego > subotę o godz. 9 ej żrana, poczem nastąpi przewiezienie zwłok 

8 e natur X лЬ 
$ 

- pic zwiększa słę również coraz bar- mówić. o. ZIE z 2 3-1 O task w O A mA SE 
dziej, może wskutek wadliwych me« W roku 1921 Komisja Kodyfika* + ale św. M chała o g. 11 m. 30 RODZINA. 

tod jej zwalczania, do najnowszych cyjaa opracowała projekt U аму © Wlatz i Polud.+zachodni, LS Aaa ep go E<scelencią ^ 

_ praw € czasów. | Sądach dla nieletnich na terenie całej Zac Pochmurno. Snieg. ks Biskupa K. Michalkiewicza doko- === 

3 Dspiero od chwili, kiedy mauka Polski, ale niestety do dziś dnia pro- Minimum za dobę — 60C. na skiu poświęcenia Katolickiego Do- —-— 

„ prawa karnego przestała się zajmoweć jekt ten nie jest uchwalony. Tendencia bsrometryczna: spadek | następ: mu Ludewego przy ul MetroBolital- 

wyłącznie przestępstwami, jako ab- — Mamy więc w Polsce tylko 3 są- "ie wzrost ciśnienia, „ mej Nr. 1 o g. 12m. 30 J-go Ecsce- + 

sirakcjami prawnemi a zwróciła się dy dla n'eletnich (orzez warsz-weti BIEJSKA jencja Ke, Arcybiskup R |] łbrzykow: $. 1 P. 

do przestępców jako żywych ludzi, sąd przechodzi rocznie około 3000 : : ski. Organizacje proszone są O przy- Šia aka earn ESS 366 Razimiora 2 Nodoickich Lieisoot 
Czyny przestępstw. kompetencji których są drobne prze. Skle]. N/e wtorek, 10 styczała ro. o (ii. Po przemówieniu J E ks. Arcy- 

Uczeni zrozumieli, że największe stępstwa dzieci | godz. 8 ej wiecz. odbędzie sie w mas . sie: B 5 

kary nie zmniejszą liczby przestępstw, ków i Bra anas S gistracie posiedzenie Rady Miejskiej. Pam wieki widz = 2 а- po długich I cigžkich cierpieniach opatrzona Šv Sakramentami 

- jeżeli nie będzie się niszczyć tych przy: gają kompetencji sądów ogólnyrh. Na posiedzeniu tem dokonane zo: nizacyj i instyłucyj społecznych. Te- zmarła dn. 3 b. m. w wieku lat 37, ! 

czyn z których przestępstwa wyrastają, W Wilnie wykroczenia nieletnich staną uzusełniające w*bory członków E<sportacja zwłok z domu żałoby przy ul. R duńskiej Nr. 78 

+ 2 dnia w tymże lokalu wieczorem Ц # 

a spostrzeżenia wykazały, że najbar- podlegają rozpoznaniu jednemu зе- ! 16 Zasięnców do obwodowych ko: SĘ pa ata daie s * przedstawienie na cmentarz Rossa z s. w dn. 7 b. m. o godz. 

dziej niepoprawnymy są ci przestęacy, dziemu pokoju, mającemu poza tem misji wyborczych. W związku z po- bezp! i- 
! ra te * płatne dla przedstawicieli orgat: 

którzy rozpoczęli uwoją działalność gwoją sekcje, czyli człowiekowi który WY?SZem, oraz w celu _ uzgodnienia zacyj i ludności przeważnie z przed: Po nabożeństwie żałobnem zwłoki zostaną złożone na wiaczny 

za młodu, a więzienie—ta świetna mając nawał tych wyborów, w poniedziałek 9 bm. ., OCZY SEK, 

szkoła dla moczątkujących  zbrodaia- eau R ias o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się po- == Dzieci- dzieciom: Po udanym RE O ZZ każe i Zaajomych po- 

czy, wyrsbiwszy w młodym prze- w prędkim czasie z mależytym  pie- siedzenie konwentu senjorów BoSzcze- Śnie Zosi”, tenże zespół wychowan- 

stępcy wszystkie ujemne cechy jego tyzmem spraw nieletnich. gólnych ugrusowzń Rady Miejskiej. vw schroniska im, K. Zubowicza i MĄŻ i RODZINA. 
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wanie ama ddęckieś R ję. Rubis 4,70 4,68 i pół. pp. Lekarzy. Znakomity pianista, laureat konkursu im, Księgarnia W. MIKULSKIEGO ZA walecznych. 

cie decyzji, jak z niem pop. BN a RE — Zebranie organizacyjne Chobina, ten Oborla wysiąpi w Wilnie po AZ Zakład Położniczo Ginekologiczny | 

_ Z jednostki spełecznie szkodliwej lub m Pań Ziemianek pow. Wilchsko“ 12 bm. o g. 8 A ; MASLO deserome zm. Dzikuszė! 2 Erdaanowej, Alejx "RÓL NE 9, = 

niebezpiecznej zrobić istotę dodatnią. Wii. B. Zierask. zi 100 6400 64,20 Trockiego odbędzie sią w Wilaie, -Polskiego. Ž Ś Žž z : kilo 8 э8 : M. Pohulanki, tel. 1404 (w "Jetznicy 

Zakres tych sądów znacznie Tozsze- ; dnia 15 stycznia, © godz. 4 p. poł. Repertuar zapowiada utwoty: Chopin в а_ Р° o: RUD. s D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 
(Nokiurn Fis dur), Mazurki, Sonata h.moil „m 49 na_operzcje i porody. 
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Z SĄDOW. Program Ofiar = а ` ! augur. Gvine premjera JUT 2 it! — 
Surowa kara dla redaktora „Tog* uroczystego otwarcia radjostacji y. Knc-Te:tr Lwów. Mister“ ekr. nu słalnę Loda boże als * majędiasiyc aytinie 0. t Ё 

W dniu wczorajszym Sąd Okrę- ew ne 9 15 go sty- „| lwa Iie a ZE „pt HELIOS: LUODYGCA ser" z udziałem Mary Phibn. Akcja edbywa się w Mało- 
gowy w Wilnie (tryb uproszczeny, AA r. ios Sądu Oteowcjo iais z = * ” „polsce w czesie ostatniej wojny.  Orgje . rozbestwior ego 

sędzia p. Jodzewicz) rozpoznawał pyzy! ki wileńskiej. ransmisja nabożeństwa z dnicy II Wydziału Cywilnego, tegoż Sądu, ой żołdaciwa. |Komienowanie grzesznicy. jeden poezlunęk za tysiące istnień ludzk cha 
sprawę z oskarżenia redzktora żydow-  - 17,00—17,40: Uroczystość otwarcia radio- pyta dają dla najbiedniejszych: Fr Kwiatkow. a : EAP 2 й 
skiego czasopisma „Tog* Załmana stacii wileń-kiej: przemówienia: dyrek. nacz. Kiewika, | Loach As ah 
Rejzina. Oskarżenie spowodowane ы o Chamiec, wojewoda wilef: W. Daszkiewicz6wna, T. lżychi, J. Dolęjow: e © 
zostało zamiewzczeniem w mr. 193 wjeństwa. Hymn pe „Przedstawiciel ducho. sks, J. Woroniczówna, E. Orzechowski, — 6 KiNO-TEATR JUTRO nadzwyczajna premiera, Monumeatalne dzieło sziuki filmowej! 
wspommkianego czasopisma srtyxulu stra, pieśni wyk. chór męs. zRcho» pod dyr, 077 i zł. RO Roma S I W z 
p.t „Jakeš Bartel nie pomaga” treść prot "W. © Kalioowskiego. lo» pod dyr. NL s. ną rodzinę w nędzy złożoną z 5 > ans ką 5 łanki schodu © 
którego zaradzała. wyr:źnie Bleposza- 17,40—18.30:* Audycja literacka w wyk. Sa gc | BOSEć fanatycznego niewolnika wiaty | honoru odtwarza tytan ekranu BERNARD owane władzy, p zopoli Radu x adnie Jaan OWEE +GAZ Nici = zlny w nędzy złożonej $ „D olonjū GOETZKE substelaą i wzniosła miłość westal: i—REGINA THOMAS ie 4 

> A opó przyiacza dosłow= 18,45—19.10: Odczyt p. Heleny Romet— tęczajkić 1 noworocznych  Wiłojd Hi "2 ao > ® 

= S s RR SEE patyki DESI 095 Odczyt p. T. Łopałewskie. Komitetowi «Chleb dzieciom» zł. 5. Нч @ Mickiewicza 22. Ni Šio zonie ny m sawe j batalistyczne kolorowane. 5000 statystów, e 

można by owi dzieć II eau ias go <wil, ycie "Arigetycanėss Gu | „“. — Pracowniey K.P. celem uczczenia 5 e ja Sasa | ay : + R D Z: 4 

molicja za pozęjędzicć ile zarobku ma _ 1940-2000: Transmisja nabożeństwa a p., Ludgardy Staszewskiej, żony Prezesa Dr. © KC ak konia AE acskikiadmatccny ne Gira e I rakwailikowiiy 
Ei EE uroczystej nie- BE S н > rekcji, zebrali 564 zł., połowę których prze- 8 „przez komisję Artystyczną do wyświetlania w operze francuskiej. @ 

2 na e w święta aby zna: m 2 = e: t de kasi CP NEA AT ek © Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą MIKOŁAJA SALN.:CKIEGO. Ф 

Prawdę powiedziawszy trzeba by- 109“ (Słowo wst.), W, Hendrichówna (so. Prezestą, na jednorazowe stypendjum dla @ Początek o g. 3—30. Ostatni seans 10—23, > 
ło może milczeć d WY- pran), prof. A: Ludwig (baryton), prot. A, najbiedniejszych dzieci kol-jarzy — diugą e 

dv Ró o tem, odyž lepiej Kontorowicz (skrzypce), chór wileński Twa z2Ś połowę Zarządowi. T wa Przyjaciół Pań- 
gdy urzędnik staje się miękki, kiedy Oper. pod dyr, Wł Szczepańskiego, orkiestra stwowej Szkoły Technicznej w Wiłnie na FO EET RE 
usiewa jest zbyt twarda j rząd jest, pod dyr. prof. Al Kontorowicza. opłacenia czesnego-za najbiedniejszych uczni a Rodzna (intelig,) 5 osób : з 
įsk to mėwlą Polscy—mocny Ww pys- 22,35—23,30: Transmisja muzyki tane- —dzieci pracowników kolejowych, R d t l (lat 43, 41, 19. 18 | Miesz kanie 
KG--rzemio:ło pyskowania nie gk cznej! a Įoama orzy: e: aS zi Jar ka- | dia mtedziežy 4 calo- 

ėla nirgo ciężkie* DT TT ‹ "M A, 42 dania, u Sr o KA DE оКЕ 
ю , R: ё ajiepiej, ь + atol 

Ma ' rację p. R'jrin mówiąc że st aiae EN w Wilnie z dnia 3 stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. ża 1 М. RADE: PIPES ж Э_ р chcėby 2 cenę TĄ "Dia Ge! Gi Gira 

„prawdę powiedziawszy trzeba bylo 8. E Ziemtoplodyi żyto loco Wilno 41 Kasza manna amerykańska 130-150 gr. za najuptzejmiej obsłuży Was syna rodzaj pracy obojętuy (zarówno cj о : 
rsoże m lczeć* bo S. y т ki У! dai A: —42 zł. 1 kg., krajowa 110—120, grycząna cała 05— Wileńsk. Pomoc Szkoln uimysiowa jak ciężka), có:ka ekspe- 106—1 

z%ażając па wad Goke > nie od gatonkij jęcznieź wacóc a 80-03 beni RE > 2 " 2 BZ Chętni Nabi dwom wim D_ierżaw : ij ład i „JS r a — 65, jęczmiena 60 — 75, jaglana i ter ętni na wyjazd nłatwiony, Wilno, - 
ба й , na kaszę 41, otręby żytnie 20 90. DZIAŁ RADJO—Wilno, Wileńska 38, tel. 941. i i * garetabął na stanow sku zged- —30, pezenne 30-31, słoma żytnia 9—10, © Mięso wołowe 250 — 260 gr. ża 1 kgu : : na RK m ВЕ nam z urzędem _prokuretorskim i siano 11—12, ziemniaki 12—15, 44 
skazał redaktora R-įzina na: dwa ky? rtęć średni. endem 

miesiące (bezw iazian: jqka pszenna amerykańska 100—110 gr. B ке z "ględnego) WĘZIEDIE. or, za | kg,, krajowa 1 gąt: 95—100, II kt. į ygniterze sowieccy, którzy nie 80-90, żytnie 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— ak dawno gościli u siebie p. Rejzina 52, razowa 38—40, kartoflana 85—05, gry- 
będą zapewne szczerze zssmucenj, Szans 75—85, jęczmienna 60—65. Sp 6Ё 6 pianino Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proo. 

Druga sprawa rozpatrywana w 
tym dniu przez. Sąd Okręgowy wy- 

° nikła z debrega strca jednegG i nie” 
uczciwości diugiego sapera, Były do- 
wódca kolumny pohlonów kpt. J6zef 
Kujawski za malwtrsacje popełnione 
na službie został. po- odsiedzeniu 
trzynastu miesięcy Więzienia wydalo- 
My z wojska, zdegradowany ma £zE- * 
tegowca i pózbawiony obywatelstwa. 

ypuszczonyćna wolność znalazł się 
w tródnej syluacji i byłby zapewne 

cielęce 240—250, baranie 220 — 240 wies 
rzowe 300—350, schab 350—380, boczek 

380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 
g; . Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek, 
i Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 120 — 

  

Niniejs ym mamy zaszczyt zakomunikoweć Szanownej Klijenieli, iż 

wyłączna sprzedaż na Wileńszczyznę 
naszej 

Instrumentów $endezyjnych sory: 
a mianowicie TEODOLITÓW, NIWELATORÓ W, ASTROLABIJ 

Е it e pewierzyliśmy znanej firmie wilańskiej 
° 66 ul. Dominikańska 

Nr. 17: 
99 WE: Tel: 10-58; 

    

  

  

  

132—7 dla solidnych 

Р i й R dzierżawców 
Obwieszczenie Ma:zynistka korespondentka Pokó 
SA AE: trzebna. Ot dp'sami D. H.-K. <Zachęta: 

Agis My Sio | Badia OŚ” o Pm В |as žoss | 
C Smajkiewicz, na zasad:ie art. 1030 U. ©. 
C. tudzież 5 33 lnstr. o przymusowem ścią: 
ganiu pafistwowych podatków i opłat z dn. 
17—V 1926 r. (Dz. Urz. Min. 
15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w dn. 
12 stycznia 1928 r. o godz. litej rano w 
lokalu b. Spółki Wódek « Wiktorja» Zarzecze 
Nr. 2 w Wilnie, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji wagi dziesiętaej plattormowej, 5-ciu 
cystern pojemneści do 180,000_ litrów, 140 
beczek żelaznych i kotła parowego, Oszaco: 

Skarbu Nr. 

Ogłaszeń S Jutana ul. Niemiec: 
Ка 4 nnd «Am**r». 

134—0 

do wynajęcią. 

Ludwisarska 7 m. 7, 
124—1 

  

  

Bukowniki do koniczyny 
kieratowe i motorowe 

poleca ze składu w Wilnie 

gubiono pozwole- 
Z”: na broń, 

wyd. przez sta 
rostwo  Wileń ko 

Tro6<ie oraz książecz 
tę bankową wydaną 
przez Ganz Ludowo: 

do 

Duży wybór 
domów w Wilnie 

posiadamy 
sprzedaży 

D. H.-K. <Zachęta> 
- Gdaūska 6,:el. Э05 
  

wanych na 9,650 zł. naležących do Zewina ё 4 Spó dziełczy w Szum- 

i Ptasznika — celem pokrycia zaległości po- SWZ amas siu na imię Bron sla- 2 

maja Wileńskiej Izby Skarbowej Adres kę. "ROLN.CZE“, 2) Pozwolenie na broś NS 
—) C. Smajkiewicz. na imię Francisz a 

Nr 2402 w. > tasikięw = tel. 323 Toma:zewieza. 120—0 
  

  

zginął, gdyby nie dobrą serce byłego 
kolegi por. Wł. Peksa, który chcąc 
d:€ mu możność wybrnąć z tej sy- 
tuacji pożyczył pianino do zastawie: 
mia. Chcąc jednak mieć pewność, że 

do której prosimy zwraczć się z łask, zamówieniami. 
Z. poważaniem ` 

GUSTAV HEYDE, Пв; 
   

Cz:s szedl, a dlužnik nie śpieszył 
się ze zwrotem należności, a na do 
miar złego pianine sprzedał, Jedne» 
cześnie z tem do uszu por, Peksa 
doszła wiademość, że Kujawski us: 

ceni i instument nie zginie я - . miu państwowych podatków i opłat z dn. Karol Budnicki, 

Pelės uztai jako Kea kwiiy 2 iso e Urz, Min. „Skarbu Nr. „1 Specjalny aaa 121—2 

lombardowe na zostawion żuterję, 5) podsje do wiadomości ogólnej, w | anatom czno - p tologiczny S mój 

ap Ba bituitegię Pewolująć się na powyższy ckólnik a Ptaki sos ala wany nieks owe | W ak, Bim etażerka pra 

firmy GUSTAV HEYDE— Drezno, mamy 

zaszczyt zawiadomić naszych Szan. 

Klijentów, że przyjęliśmy do 

Obwieszczenie. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej, 

C. Smajk ewicz, na zasadzie art. 1030 U. P. 

> C. tudzież $ 33 Instr. o przymusowem ścią: 

w lokalu b. fabryki wódek «lndustria» przy 
ul. Metropolitalnej Nr- 1 w Wilnie, odbę: 
dzie się sprzedaż z licytacji przyrządów i 
naczynia gorzelniczego, beczek żelaznych, 

kotła i t. d. oszacowanych na sumę 600 zł 
należących do Lejbowicza Berki, zamieszka: .   

(ul Mckiewicza 9) 
OSTATNIE DNI Nie opusz- 
czajcie sposobnośc codwe- 
dzen a. Przeszło 500 ekspo- 
natów znanych po taci hi- 

wszelkiego rodzaju choroby 
weneryczne, skórne, Oczu. 
garcła oraz środki l:c'nic e 
na ne. Muzeum otwart“ co- 
dzenne od g Il r doll w 

MUZEUM 
    

DO DOsREGO 
in eresu na prowincji 
poszukuję wspó!nika z 
kaptałem do 2.000 zł. 
Zgłoszenia do 12 

stycznia b. r. pod 
adresem: Dokszyce, 

  

wie nowe i itine rzeczy 
do sprzedania okazyj- 
nie. Adres w biurze 
Ogłoszeń E. Sobola, 

ul, Wilefiska 22, 

  

        

               
  

łuje wydobyć z lombardu bižuterję łego przy ul. Sierakowskiego Nr. 4 i innych tel. 12—46 

zastawiobą i w tym celu zameldował : oj Rasa —celem pokrycia zaległości podatkowych. el. - D 

o rzekomem. zgubieniu, kwitów, Po- wyłącznej sprzedaży na Wileńszczyznę Aukcjonista Wileńskiej lzby Skarbowej w CHCESZ OTRZYMAĆ POS ADĘ? a ОВ 

wiadomione o iem władze policyjne : 4 asiu a 3. Musisz ukończyć kuroa lachowe tor. s SUKNIE IARZĘBIAK 
mek żyły steszt a biure ora ка pł instrumenty geodezyjne „7 WRZ PDA S gana pasi @, Kam wom & оан die | JZDEBNICKL| | 

no, R Z sągho: ; L : в Natychm'ast potrzebne *_ czają listownie: bucha ferji;-rachatriko= u szybko, elegancko | " — | 

Si Sato wow wyma: || megi” GUSTAU HEVOE, Diezho || „Lezinekie, miesskanis, | Elen iegeių mais S SK 
zyć się, że nie miał zdtniaru przy- „ADH 9 z 3 lub 4 pokoi ze wszeikiemi ż prawa, kaligrafji, pisania na maszy“ 3 mea eD 

właszczyć pianina orsz obiecywał s0- a mianowicie TEODOLITY, NIWELATORY, ASTROLABJE wygodami w dobrym miejscu | + ana see niemieckiego, s FRYSka fabryka iwa © 

lennie pokrycie wszystkich strat po- ł inne wobec czego upraszamy Szanowną Klijentelę o łask, miasta w pobliżu centrum, żą- | a za RENO. Po ukoń: = krawatów Ui. Wieika 39 (inf.m.2) 

niesionych przez por. Peksa, jednak zwracanie się do nas z obstalunkami. : dane na II-g'm vietrze. parcūne | 8 ŽĄDAJCIE PROSPEKTOWI Е — S Asia =? 

B 
wejście lub 2 eleganckle pokoje | ———————— poszukuje  fabrykan- 

tów materjałów do i 1 
+ zmatóe. Zalniers: ma. | 

i zkę wani zechcą wysłać początkującym udzieja 
RAE próbki ž zał ve ladvėną metodą 

sąd nie wziął tego pod uwagę i wy” 
niosł wyrok skazującą na rok więzi:* 
nia zamieniajgcego dom poorawy. 

Długoletnia ai naszej firumy zapewnia, że zamó- 
wienia będą wykonane ku z osdzielnem wtejs.icm przy го- 

dzinie. Klozet i łazienka obo- 
wiązkowo. Bez wygód nie reko- 

  

ch zadewoleniu, 
Z poważaniem IANINO zagr. 

D fabr. w dobry ^       
  

    

Wobec L uu: 300 zł „OPTYK RUB!IN', Wilno mendować, Oferty składać w Po areałe "dkazyjti „ae PkUjw Sch. Kab. Lacplesa była uczenica Konser- 

| wo. Sud ж ;‘“"'*‚‘;";‘У- Dominikańska 17, tel. 10.58. Biurze Nowo-Wilejskiej Febr. do.sprsedania, . Lidzie, rocznik 1680“ a WNE wii aa 

a z EO a Sp Najstarsza firma w kraju ( gzyst. od r. 1840). apicu, Wilno, ul. Słowackego |Tałarska Nr 3, m. 26, па Imię Salomona Riga — НОМО 0-0 
powództwo cywiłne w: sumie 400 złj с : i E pap Ne d m. 4 dk M G To Hurwicza, unieważnia 0 m. 16. 

EDEGAUMMECINAZCNENEKŻOA 0 iš й ° . sięs R 

wraz z odsetkami od 29 Xil r. ub. 
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dowałem czekać cierpliwie i uważać 3 
na wszysiko,.. Nagle r4 Apcoff oznaj- 
mia, iż w nocy wydawało jej się, że 
zegar stał wyżej. Na razie nie daja 
mi to nic nowego, jednak fakt tem 
zaifteresował mnie. Po chwili zauwa 
żyłem cudowną szkatułkę inkrustowa= — 
ną na kominku, oglądam ją, niosę do 
okna, a w chwili, gdy mam już ją 
odstaw'ć na miejsce, widzę cztery 
ślady, jakby pozostawione przez nóż- 
ki tego zegara. Przychodzę do prze- 
konenia, iż istotnie © wiele stosow- 
niej byłoby postawić zegar ma ko“ | 
minku, a Szkatułkę na komódce. Zdę- 
cydowałem już wówczas, ż8 p. Har- _ 
low musiała tu coś przestawić, ale w 
jakim celu — tego nie wiedziałem 
jeszce, Mówiłem panu kilka razy, że 
zawsze czekamy na szczęśliwy zbieg” 
okoliczności, który mam trudne zą- 
gadnienia rozjaśnia nagle. les był 
dla mnie wyjątkowo łaskawym ‚ @та 
tego. Olo gdy stałem zamyślony w 
przedpokoju, podniosłem głowę i uj- 
rzałem w lustrze przed sobą, odbicie 
staroświeckiego baromietru, wiszącego 
za mną Barometr wskazywał sa bu. 
rzę, wydało mi się to niemožliwem, 
odwróciłem się i przekonałem się, że 
wskazówka stałą na pogodzie. N>gls 
wszystko stało się jasnem dla mnie, 
skoczyłam do „Sali skarbów*, zamy». 
kam się, gdyż nie chcę, by ktoś wi- 4 
dział, co robię, ale nie  przestawiam, 
zegara, broń Bożę nie ruszyłbym go. 
z miejsca, Wyjmują własny zegarek 
patrzę aa jego oblicze w lustrze, prze-- 
suwam strzałki do chwili, dopóki nie 
wskażą pół do jedenastej, wówczas 
spoglądam na zegar: fest pół do dru 
giej... Od tej chwili znałem już tajem= 
nicę zegaral Lecz gdy otworzyłem 
drzwi, spotkałem się oko w oko Z p. 
Harlow, w tej chwili maska upadła z 
jej twarzy, w oczach jej przeczytałem 
przerażenie, strach mordercy: na myśl 
© dokonanej zbrodni. Muszę przy- 
znać, że zadrżałem na widok tych 
cudnych a tak strasznych oczul 

Te słowa zadźwięczały tak zło- swe przejścia przed śniadaniem, 

wieszczo, ż8 drżące palce dziewczyny Weszliśmy zaś do tego pokoju po 

wymówiły jej posłuszeństwa, śniadaniu. W ciągu tego czasu zegar 

Znów duszę jej ogarnęło przera: został przeniesiony z jednego miej- 

żenie, na myśl że stanie się 7a chwilę sca na drugie, —Tu wskazał na lek- 

rzecz straszna, zabójcza dla Betty. tykę i dadał;—ieraz pan wie Jak łat: 

— Odważnie), odważniej — znów wo było tego dokonać! _ 

zachęcał Anno. — Mógł być przeniesiony !|—wtrą- 

Błysnęło światło i tym razem nie cił rozdrażnionym głosem Jim — Lecz 

zgasł”. z tego nie wynika, że £o zostało do- 

Rozległ się okrzyk zdumienia, konane! 

gdyż na komodzie nie było wcale ze- — Tak, pan ma rację. Ale teraz 

gara! odpowiem na jedno z sańskich pytań: 

Lecz nad komodą, w lustrze, przed co ujrzałem z. wieży? Dostrzeglem 

*'W: MASSON 

»% Dom śmierci 
przy nim, nie było miejsca na nienawiść, która 

— Doprawdy? — zapytał ciekawie, tak głęboko zakorzeniła się w sercu 

sprawdzając godzinę według swego Betty; biedna dziewczyna 'wzdrygała 

zegarka. — Aleź to doskonalel się aa myśl, że ostateczny, zabójccy 

;Jim przypomniał sobie ów wit: — Klucz do tajemnicy, którą kryje cios padnie właśnie z jej rękil 

ezór, kiedy to siedzieli we troje: on, tem zegar, — mówił dalej, — daje — Odważniej, proszę pani| — za- 

Bztty | Anna w ogrodzie; stanęła mu nam uwaga p. Apcoif, którą wypo- chęcał Anno, z przyjaznym ušmie- 

w oczach przerażona: twarz p. Ap- wiedziała, gdy ujrzała poraz pierwszy, chem. е 

сс i niespokcjne spojrzenia, jakis po zdjęciu pieczęci, tą komodę Z | Р, Apcclf przestąpiła próg przed- 

rzucała w stronę krzaków. „ zegarem. Pani była hieco zmieszana pokoju. : 

— Schocy te prowadzą do ogro: i zdziwiena, nieprawdaż? Anno zamknął za nią drzwi i ре 

du przy domie Grenelit! — zawołał. - — Tak, — . odrzekła Anna, — wrócił do zegara. 
Anno roześmi:ł się. zdawało mi się, a i teraz jestem te- Tymczasem w przedpokoju Anna 

— A może pani odpowić na tę go samego zdania, że zegar ten stał sirac ła panowanie nad sobą, drżała ) 

zagadkę? — zwrócił się do p. Ap- wowczas nieco wyžej niž terazis konwulsyjnie i była bliską zemdlenia, którem siała, odbijał się zegar, tak słaby dymek, wychodzący z tego ko- 

сой „= Tak jestl Zaraz zrobimy małą | — Aunol-—szepnat Jim, b'orąe jej jasno, tak wyreźnie, że nie chciało mina, z komina, który łączył się je- 

Twarz miłodej dziewczyny spoch- próbę! — przerwał Anno, — Proszę rączkę. P. Apcoff nie miała już wię- się wierzyć własnym oczom. by mo: dynie z pokojami opięczętowanemi. 

murniała. państwa © opuszczenie tego pokeju i cej sił, ścisnęła gwałtownie jego dłoń gło to być tylko odbicie, Układ wske- A więc do pokoi tych można było 

— Tak, wiem terazl — rzekła, poczekanie w ciemnym przedpokoju. i Szepnęła poprzez zaciśnięte zęby, zówek wskazywał pół „do jedenastej. wejść, jakąś nieznaną drogą. Koś 

wzdrygałąc się i otulając się w płaszcz, Bo wszakże pani pociemku schodziła ledwie dosłyszalnym,  zdiawionym — A teraz spójrzcie tutajl rzekł musiał skorzystać z tej drogi. 

który miała ma ramionach. — Chodź- ze schodów... Pamięta pan?. Ja zaś głostm. Anno. 2 к Któż mógł to uczynić? Kto zaraz 

my ma górę i przekonzjmy się żsawi. zgaszę (uta] światło i zawołam pań- - — Jimiel O, Jimie, jaki pan był Zegar stał na kominku i wskazy- po moim wyjściu, opuścił dom Gre. 

Anno szedł pierwszy. (Na ostat: stwa, Poproszę panię matychmiast po dla mnie okrutnył -wał wół do drugiej, : „ MElle?.. Komuż zależało na przestawie- 

nim stopniu zatrzymał się, odnałazł weęjściu zapalić i natychmiast zgasić W tej chwil: rozległo gig wełanie Teraz dopiero zrozumieli wszyscy niu zegarka, a może i na sgaleniu 

zamek i otworzył drzwi. światło, tak samo, jak uczyniła pani detektywa: ową tajemnicę: Oto mała wskazówka pewnych listów? : 

— Proszę poczekać! — zawołał, w nocy 28go kwietnia. Sądzę, że —. Proszę wejść! odbijając sig w lustrze, znalazła sią Jim nie słuchał prawie tych wy- 

wyskakując i zapałając światła. potem wszystko się wyjźśnił... Pana Apcoff peomacku znalazła po lewej stronie 12:ej zamiast po wodów, myśli jego były pochłonięte 

Panna Apcofi, Jim i Mauro wy- Anno podszedł do drzwi, a gdy klamtę, szybkina ruchem nerwowym prawej, jak była w , istocie. W ten tym zegarem. Najpoważniejszy de- 

pełzli z lektyki Simona Harlow i ujrzał, że są z wewnątrza zamkn'ęte, etworzyła drzwi, w „s”li skarbów* pa- sposób nie widząc cylr, miało sią wód, który chciał przytoczyć w obro» 

znal źli się w «sali skarbów». zauważył: nowała ciemność. Anns przestąpiła wrażenie, że mniejsza wskazówka stei nie B:tty, został obalszy, stał się na 

— Naturalnie, gdy się kerzystało przez próg i znalazła kontakt. po dziesiątej. wet przeciwnie dowodem jej winy. 

|. +. ROZDZIAŁ XXII, z tajemniczego pkd = drzwi — Jużl — wyszeptała drżącym — — Nie RAMY żwyczaju e „z na kszesło zrozgaczony zu” 

era „musizly byė niedostępne. Oiworzył głasem, wać sią w eyfry na zegarze, —tłoma- pełaje. 

mie оохадитке ha bonódca drzwi PRA sią nia bok. а „Salę skarbėw“ zalalo nagle świa- czył Auno. — Postępujemy w myśl — |Jak to pan prędka zrozumiał I 

J'ma interesował niezmiernie zegar, — Proszę wejść taml— rzekł, tło i:za chwilą znów ogarnęły fa prawa natury, które kaźć upraszczać odgadłl—rzekł z goryczą. : 

stojący na komódce. Ani na chwilę wskazując tiemną etchłań, która sią ciemności. 
nie mógł en o nim zapomnieć, — przed nimi rozwarła, Rozległy sią głosy: 

każdą czynność Oto dlaczego p. — O, nie domyśliłem się tego 

Agpcoff, widząc wskazówkę po lewej wszystkiego tak odrazu. Niech pan 

Wszakże miał om odegrać tak wielką „jim i Maure wyszli z pokoju, P+: — Zegar wskazywał pół do dzie: stronie 12-ej, mie zawahała sią twier- nie przypisuje mi spzejślnych zdoł: 

rolą w procesie Betty Harlow. Mimo Apcoff wshała się przez chwilę utkwiw- siątejl—zawoł:ł Jim, — Widziałena zu- 

okropnych słów, które słyszeli dzi- zy wzrok błzgalny w detektywa. pełnie wyrąźniel | 
ied 

  

  

dzić, iż była te godzina pół da jede- ności. Mam tytks duże doświadcze. 

nastej mime, iż fsktycznie b:łe pół nie. Opowiem panu jaką drogą do- 

słaj z jej ust, faktem było, że godzi. ziała bowlem, że za chwilę zo». — — I znów zegór stał o wiele wy- do drugiej i p. Harlow ad dwudzies- szedłem do odkrycia tajemnicy tego 

ma, którą ujrzała na tym zegarku staną zburzone ostalnie jej nadzieja żejl--dodzła p. Арсой; | tu miaut znajdowała się już w da: zegara. : 

Anna, godzina zbrodni była dowe- j wątpliwości, co do winy ВеНу. — — To prawdalpotwierdził auro. mu. > Tu Anns spojrzał na Jima z ko: 

dem, iż Betty ni» brała udziału w Człowiek, który tak uieoczekiwanie Z głębi pokoju odezwał sią Anno: Tryumfujący głes detektywa „do- m'cznym wyrazem żalu na twarzy i 

morderstwie swej opiekunki. uratował ją cd niechybnej śmierci, w _ — Czy identycznie tak same wy- prowadził Jia do rozpaczy. . dodał: - . 

Jim sprawdził, czy zegar ten do- chwili, gdy jut siracija wszelką na- glądała to wszystko owej посу, В. — — Моге вап potuwa sią zbyt — — Jaka szkoda, że niema tutaj 

brze idzie. dzieję, był godnym zaufania. Te też Apcoff? daleko? —próbował zbić go z (tropu. naszego egzaltowanego młodego przy: 

— Ten zegar jest punktualny CO nie była w niej obawy ani strachu, — Naejzupełniej tak same|--brzmia- —Wszakże, gdyśmy tu weszli po jaciela — Maurycego Tavenet, — 

do minuty! — oznajmił (ryumfujące. lecz przerażeło ją poczucie, iž za ła stanowcza odpowiedź. zdjęciu pieczęci, zegar ten stał istot. mógłby skorzystać z tej lekcji. Otóż, 

— Mamy dwadzieścia tminut do chwilę zostanie zadany ostatui cios  — W takim razie proszę znów nie na komódce, a nie na kominku. wiedziałem już, że p. Betty wchodziła 

pierwszeji.. jej bylej przyjaciółce, że zapadnie po- zapalić światło, a wówczas dowie się do tego pokoju, nieznaną mil drogą, 

‹ 
Anno skinął głowę twierdząco. В koju Г 

"Anno jednym skokiem znalazł się tępiający ją wyrek. W duszy Anny pani prawdy! — P. Agcoff opowiedziała nam w jakimś niewiadomym celu. Zdecy= 

;   
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