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'. plomacji w ciągu ubisglego 
“dam jeszcze 

  

Rok ubiegry © polityce zagranicznej. 
Przemówienie min. Zaleskiego na zebraniu Towarzystwa 

Badania Zagadnień Międzynarodowych. 

W duiu wczorajszym ódbył się w 

Resursie Kupieckiej doreczny bankiet 

Towarzystwa Badania Zagadnień Mię- 
dzynarodowych. W bankiecie wzięli 
udzłał m. innemi p. minister spraw 

zagranicznych August Zaleski, oraz 

szereg ministrów i wybitnych  osobi- 

stości ze świata politycznego. Po 
przemówieniu prezesa rady Towa- 
rzystwa prof. Kucharzewskiego zabrał 
głos p. minister spraw zagranicznych 
Zaleski, przyczem wygłosił przemó- 
wienie, w którem między ianemi po- 
wiedział. 

Rok ubiegły. 

W ciągu ubiegłego roku dyplo- 
macja polska dążyła wytrwale z je- 

dnej strony do umocnienia między: 

narodowego stanowiska Polski, do 
podniesienia jej autorytetu „wśród in- 
nych państw, do usunięcia niesłu- 

sznych a tyle dla kraju naszego szko- 
dliwych przesądów I uprzedzeń istnie- 
jasych w wielu jeszcze ośrodkach 
pogranicznych. 

Muszę przytem przy sposobności 
podkreślć, że od chwili 'odrodzenia 
państwa polskiego nie było chyba 
roku, w którym stan wewnętrzny po- 
lityki naszej w takim stopniu  sprzy* 

jał dążeniom naszej polityki zagra- 
nicznej, jak rok ubiegły. W przeci- 
wieństwie de wielu lat poprzednich, 
których częstokroć nasze stosunki 
wewnętrznc-polityczne napełniały tre- 
ską naszych dyplomatów, dbałych © 
sprawy i interesy Rzeczypospolitej 
zagranicą, rsk ubiegły odznaczał się 
tem, że w czasie jego trwania stan 
wewniętrzno-polityczny 1 stan gospo- 
darczy oraz fnansowy państwa pol- 
sk-ego w znacznym stepniu ułatwił 
cały szereg naszych. działań i posu- 
nięć na terenie polityki międzynaro- 
dowej. 

Wniosęk polski w Lidze Narodów 

Wniosek Polski w Lidze Naro- 

dów, jak zapewne sobie . wszyscy 

przypominają, wywołał  miezliczone 

wprest ilości kementarzy w kraju na: 

szym i zagranicą co do znaczenia 

wartości i celów tego wniosku, Ко- 
mientarzy nieraz zgoła fantastycznych 
i bynajmniej nieuzasadnionych. Zród= 
łem mąszej akcji wrześniowej było 
pragnienie rządu zepchniącia: sprawy 

organizacji bszpieczeństwa powszech - 
mego z tego martwego puaktu, па 
którym się ona wówczas znajdowała, 
była chąć uczynienia choćby nieżna- 
cznego kroku naprzód w kierunku 
organizacji pokeju między narodami. 
Mam wrażenie, proszę panów, ŻE- 
śmy cel powyższy w, znacznej mierz: 
osiągnęli. 

Sprawa konflikta polsko-litewskiego. 
Drugim momentem naszej działa|- 

ności na terenie Genewy, na który 
chciałem zwrócić szczęgólną uwagę 
Panów, który miewątpliwie doriosłe 
zmaczenie posiada nietylko z punktu 
widzenia interesów polskich, lecz też 
i z punktu widzenia sprawy pokoju 
powszechnego, było - zapoczątkowanie 
załatwienia konfliktu polsko-litewskie- 
go, którego chroniczny stan zapalny 
zagraža! nietylko pekejowi Polski, 

lecz prawdopodobnie pokojowi wielu 
innych krajów. Mogę pozwolić sobie 
na ograniczenie się do twierdzenia, 
żeśmy wynieśli z Genewy to, cośmy 
otrzymać się spodziewali i rezultat 
ten uważam za poważny krak na: 
przód w rezwoju 'stosunkow polsko-- 
litewskich, za wyjście z martwego pun: 
ktu na którym od kilku'lat tkwiliśmy: 
i że maty nadzieję, że” za tym pierw- 
szym kre«iem nastąpią" inne dalsze. 

Wywiady Woldemarasa i artykuły „Lietuvy. : 
Powiedzialem przed chwilą, že Za 

pierwszym | pn em, jakim ola = 

czyste proklamewanie ma estatniem 

wiedza Ridy Ligi stanu pokeju 

między Litwą a Polską pójdą inne 

dalsze. Być może, że znajdzie się 
ktoś między tu obecnymi, kto  posą- 

dzi mnie © zbytni optymizm, być 
„może, że któryś z Panów przypomni 
mi liczne wywiady, ogłaszane w ostat- 

nich czasach przez premjera litewskie- 
i codzienne niemal artykuły „Lie- 

tuvy“ i „Lietuvisa“, które zdają sig“ 

wskazywać ma intencje rządu -litew- 
skiego, które nie powinny nadto a- 

ptymistycznie uspasabiać nas co do 
możliwośći dalszego rozwoju stesun- 
ków polsko: litewskich. 

Otóż, proszę Panów, ja osobiście 
dochodzę do przekonania po dešč 
„uważnem przejrzeniu wspomnianych 

przezemnie przed . chwilą urzędowych 

i półurzędowych enuncjacyį rządu li- 

tewskiego, że jeśli z nich Odejmiemy 
wszystko to co należy położyć na 

karb trosk i kłępotów wewnętrzna- 

politycznych tego rządu eraz na karb 
starych przyzwyczajeń, których trud- 

no przecież wyzbyć się z dnia na 
"dzień, edjąwszy to wszystko powta* 
rzam, znajdziemy tam jeszcze pewne 
rzeczy, pewne ustępy, które wskazują 
na poważny przełem, który w sB550- 
bie myślenia czynników rządowyc 
litewskich nastąpił. Zdajemy sobie 

natur: lnie sprawę i zdawaliśmy ją so- 
bie w chwili, gdy zdecydowaliśmy 
šią na taką a nie inną w stosunku 
do Litwy politykę, że droga obrana 

przez nas jest drogą mozolną i po- 
wolną. Niepodobna zmienić psycho 
logji narodów, z dnia”na dzień. Dłu- 
gie lata propagandy antypolskiej i 
bezprzykładnego wprest szczucia- pa 
Polskę w psychice narodu lilewskie-- 
go nie mogły przejść bez śladów. Ta 
też wierzymy, iż czasu trzeba na to, by 
wykorzenić ta błędne o naszych inten- 
cjach przekanania, które wpojono w 
dusze ludu litewskiego. Wierzymy fed- 
nak, że z czasem lud ten przekena 
śię o szczefūšci naszych względem 
niego zamłarów i o istotnej naszej 
dla przyszłości  jege życzliwości. 
Ogłoszony obecnie stan pokoju mo- 
że jedynie ułatwić drogę do powro- 
tu wzajemnego zaufania, bez które- 
go niema porozumienia między na- 
rodatmi. Oczywiście byłoby może le- 
piej, gdyby szef rząsu kowieńskiego 
wstrzymał” się od stosowania alego- 
rycznej metody interpretacji do 
uchwał ostatniej sesji Rady Ligi. 

Twierdzenie np. że oOstatńi ustęp 
rezolucji Rady Ligi. w sprawie. polsko: 
litewskiej : anulował ah Kouferen- 
cji Ambasadorów w sprawie. wileń- 
sklej wywołać może w peważnych 
kołach politycznych i prawnych jędy- 
nie podziw dla. gcholastyczno-filolo : 
gicznych uzdolnień autora tych twier- 
dzeń. W każdym razie twierdzenia 

h tego gatunku mogą ułatwić między - 
narodowej opinii pelitycznej zorjen- 
towanie się «w wypadku niepowodze- 
nia rokowań polsko-litewskich, co 
de tego, gdzie należy szukać przy- 

czyny tego niepowodzenia. 

Stosunki z Niemcami 

Trzeci przykład pragnę wziąć z 
dziedziny, kętóra w wielu punktach 
przecina się z dziedziną Ligi Naro- 
dów. W zeszłym roku o tej samej 
mniejwięcej godzinie mówiłem, że 
podstawowem dążeniem wszystkich 
bez wyjątku polityków polskich jest 
dążenie do ustalenia jaknajlepszych 
stosunków sąśiedzkich z Niemcami, 

iż z  wielorakich względów, ze wzglę- 
dów zaś ekonomicznych w  pierw- 
szym rzędzie leży to "widocznie w 
interesie zarówno Polski jak i Nie- 
miec, Otóż niewątpliwie nie obcem 

jest Panom, żeśmy w ciągu roku u- 
biegłego uporczywie i konsekwentnie 

zdążali do tak sformułowanego celu. 

Pakt o nieagresji z Sowietami. 
Pozwolą mi Panowie, że do szki- 

cu pokojowej działalności naszej dy- 
roku do- 

: г\іп dość jaskrawą 
zresztą ilustrację. Przypominają sóbie 
Panowie incydent dyplomatyczny pol- 
sko-sowiecki, spowodowany tragiczną 
śmiercią posła Wojkowa w Warsza- 
wie. Pożałowania godny ten wypadek 
wyrósł w oczach całego świata skut- 
kiem początkowego, mam wrażenie 
Odruchowego, stanowiska rządu so- 
Wieckiego w tej sprawie ponad miarę. 
anowisko nasze w Sprawie tego 

incydentu uniemożliwiło na przyszłość 
jedną rzecz. Uniemożliwiłe ono roz- 
siewanie! powtarzających się” perjo- 
dycznie kłamliwych wiadomości o rze- 
kemych agresywnych zamiarach na- 
szych w stosunku do Związku S8- 
wieekiego. 

Przy Okazji chciałem z naciskiem 
podkreślić, że rząd polski rad byłby 
niezmiernie, <gdybyorząd:gewiecki ze- 
chciał zrówidować dotychczasowe swo- 
je stanowisko w sprawie : paktu lnie- Po 
agresj! z Polską.| Jak Panom zapewne 
wiadomo rokowania te utknęły” skute 

Redakcia rękopisów miszamówionysh mie wrecz. 
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Sowiety budują komunistyczną Litwę. 
Kongres wszechlitewski za czerwońce moskiewskie.—Odez- 

wy przeciwko Polscę i Litwie. * 
„Raudonas Artojss*, wichodzący w Mńsku za pieniądzeso- 

wieckie z dn. 25 grudnia zam eszcza odeżwę grupy emigrantów 
litewsk ch, która powzitła myśl zwołania ogó'nego kongresu emi- 
grantów iitewsk ch całego świata. Kongres ten małby/ rozważyć 
n-stępujące kwestje: Kongres ryski, przygotowania Polski do za- 
garnięca Litwy i obrona niegodległośc: litewskiej, krwawe pano: 
wane faszyzmu na Ltwie i wałka z nim, koordynacja działalności 
wszystk ch stron'ików walki © nepodiegłość Litwy i przeciwko 
dyktaturze faszystowskiej, utworzenie wszólnego organu zegrani- 
cą i na Litwie. ! 

J-dnocześnia pismo to zamieszcza odezwę Centralnego Komi. 
tetu L tewskiej p:rtji komunistycznej, w której wzywa emigrantów 
Itewskich na Łotw e, w N emczech, Po!sce, Z. $. RR. iAmeryce do 
„wnoszenia protestów przeciwko kongresowi w Rvdze, przeciwko 
działalności Pleczkejtisa i Papiauskasa, do utworzenia wspólnego 
frootu przeciwko zakusom imperjiistycznym Poiski, oraz do oba- 
lenia dyktatury f-szystowskej na Litwie”. + 

* Dale] odezwa nawoluje do popierania myśli zwołania ogólne. 
go kongresu emigrantów litewsk ch powyższych Krajów, które- 
go celem będzie organ'zowanie walki z polskim  imperjalizmem 
i litewskim faszyzmem. 

Likwidacja „Lietuvy“ i „Lietuvisa“, 
KOWNO 9 I PAT. Prasa lltewska przynos! dziš wiadomc6ė, iž projektowane jest 

zlikwidowanie dzienników «Lietnva» i <Lietuvis> na kiórych ; miejsce powstaćby « miał 
leden nowy dziennik. 

Przekupstwo wśród partyj litewskich. 
KOWNO 91 PAT. Organ narodowców <Ligtuvis< zamieszcza artykuł p. t: Ban- 

kructwo partyjnictwa», w którym stwierdza, że przyczyną tego bankructwa było przekup- 

Stwo i brak sumienności przywódcówjs tronnictw: 

Poświęcenie domu Szaulisów w Kownie, 
& EKOWNO 91 PAT. Wczoraj odbyła się tutaj uroczystość pešalacufą domu szau: 
lisów, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich kół rzadowych z prezydentem 
republiki WAĆ premjetem Wafdeinaragebi; ndiniettem wojny |i rzgłównymć dowódcą 
armji na czele. > ' 

Rząd centrowy na Łotwie 
RYGA, 9.1. PAT. Jak sią zdaje, rokowania mające na eelu utworze” 

nie nowego rządu przez posła z centrum. damekratycznego Juraszewskiego, 
"deprowadzą do pomyślnego wyniku. Według doniesień pism, pemiędzy 
53.ma posłami nie należącymi do grup socjalistycznych, doszło już do 
porozumienia zasadniczego w,sprawiegprogramu przedstawionego przeż 

centrum demokratyczne, Rozmowy obecne dotyczą już składu osobowego 

newego rządu. Kandydatem na stanowisko ministra spraw zagranicznych 
jest poseł w Stokholmie Sarinsch. Degutówahy niemiecki Hahn ma rów- 
nież otrzymać tekę. ` i 

AE TIA BAD RAIN T SLI LAKE PIRAT 

Sledztwo w sprawie tajemniczej broni, 
PARYŻ, 9—1. PAT, Matin ipisze, iż Mała Ententa przeproa 

wadza obecnie skrupulatne dochodzenia w sprawie: tajemniczego 
transportu broni Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych 
zażądało również wyjaśnień od swych: przedstawicieli. Zaintere- 
sowane kraje powezmą decyzję, gdy tylko znajdą się w posia- 
daniu wszystkich niezbędnych szczegółów śledztwa W każdym 
razie -= pisze dziennik — istnieją już dowody, że wysyłka broz 
ni nie była przeznaczona dla Polski. 

" Rozmowy w Sprawie ukrócenia kontrabandy. 
BUKARESZT, 9 I. PAT.” Zastępujący ministra spraw zagranicznych 

minister Duca odbył dłuższą rozmewę z jugoałowiańskim posłem w Bu- 
kareszcie w sprawie uprawianej przez Węgry kontrabandy broni, Państwa 
Małej Ententy zastanawiają się wspólnie nad krokamj, jakie należy podjąć. 
Obecnie kwesiją kontrabandy zaa dia sio trzy instytucje: Rada Ambasado- 
rów, Liga Narodów i Mała Ententa. Rokowania trwają nadal. 

Prolekty reorganizacji Rzeszy Niemieckiej 
BERLIN, 91 PAT. Vossischa Zeltung występuje dziś przeciwko dzia- 

łalaości utworzonego przed kilku dniami związku dla reorganizacji Rzeszy 
Nietnieckiej stwierdzając, że związek .ten, który pozostaje pod przewažnym 
wpływem stronnictwa nięmiecko-narodowego i że za swój główny cel u- 
waża złączenie w jednej osobie urzędu pruskiego prezydenta państwa z 
prezydeniurą Rzeszy w: przewidywaniu, że w przyszłości dojdzie do wybo- 
ru którego z Hohenzollernów ma prezydenta Rzeszy. 8 

Ambassdor sowiecki w Rzymie, 
MOSKWA 9 I PAT. Ambasadorem sowieckim w Rzymie mianowany został ko- 

misarz sprawiedliwości iKurskij. 

Rekord przeładunku węgla w Gdańsku i Gdyni. 
WARSZAWA 9 I PAT. W sobotę dn. 7 bm, przeładowano w Gdańskn i Gdyni 

zgórą 23.000 ton węgla, co stanowi rekord przeładunku, jaki dotychczas w tych portach 
osiągnięto. Powódź w Londynie ustaje. 

LONDYN, 9 1. PAT. Dziś o godz. 3:'ciej rano zanotowano przesilenie po- 
wodzi. Poziom wody w Tamizie jest nieco niższy od powierzchni bulwarów. 
Ludność dzielnic położonych wzdłuż dolnego biegu Tamizy będzie usunięta 
x mieszkań parterowych i suteren bądź też zabezpieczona sztucznemi nasypami 
z worków z piaskiem. Lord major Londynu zainicjował zbiórkę na rzecz dotknię- 
tych klęską powodzi. Na funduez pomocy król Jerzy przesłał 100 funtów  strl. 
a królowa -Marja—50 fnt: strl. 

Skazanie obywateli Finlandji w Sowietach. 
PAPYŻ, 9 |. PAT. Agencja Havas'a donosj z Leningradu, iż tamtej- 

szy trybunał wojenny rozwatrywał sarawą kilku osobników oskarżonych 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe s 

o szpiegostwo na rzecz Finlandji. Trybunał skazał jednego z oskarżonych 
na karę śmierci, a 8-miu na karę więzienia. 4 

  

kiem niemcżliwości dojścia do po» 
rozumienia głównie w dwóch punk- 
tach, Primo: rząd sowiecki nie chce 
się jzgodzić ma wprowadzenie do 
traktatu klauzuli przewidującej arbi- 
traż w wisędka sporu, czy konfliktu 
między o! ą 
niemożliwością teoretyczną * nawet. 
znalezienia bezstronnego w stosunku 
do Związku Śowieckich Sócjalistycz- 
nych Republik arbitra, 2) rząd s0- 
wiecki mie chce uznać słuszności 

Płonie Rant” „by zanim pod- 
pisany zostanie pakt o nieagresji 

fsko-sowiecki, analogiczne pakty 
podpisane zostały z państwami bsł- 
tyckiemi, motywując swe stanowiska 

u państwami, mótywując to 

rzekomem  dążemiena Poiski, przeja 
wiającem się jakoby w powyższym 

lacie do rózciągnięcia grotekto- 
ratu polskiego nad temi krajami, Mam 
wrażenie, proszę Panów, ŻE argu- 
menty te mie megą uikoge przekonać. 
Pakt o nieagresji bez przewidzianego 
w nim arbitrażu, posiadałby w moim 
przekonaniu, znaczenie w; najlepszym 
razie jedynie moralne, nie wprewa- 
dziłby bowiem żadnych możliwości 
praktycznego załatwienia spraw, któ- 
re nie dają się załatwić na normale 
nej drodze dyplomatycznej, Stosunki 
nasze z państwami bałtyckiemmi, a w 
szczególności z Estonją i Finlandją 

"gą jak najlepsze i najbardziej przy- 
jazne, 

proc. drožej. Za dostar czenie numeru dowodowego 207 ; 

Niebezpieczne kalkulacje p. Uoldemarnsn. 
Pan. Valdemaras pozostał ten Sam. 

Jest duża analogja pomiędzy tem ce 

powiedział on w swej pierwszej dekla- 

racji w sejmie kowieńskim, а slow2- 

mai których użył ściskając ostatnio 

dłoń winistra Zal: skiege w Genewie. 
jak wówczas zeznając w zupełności, 

že cała Litwa absolutnie wymaga na- 

wiązania normalnych stosunków z 

Polską — zapowiedział zmianę w po* 

litycę zagranicznej — tak też w Gzne- 
wie wyraził przekonanie, że dalsze 

kroki w kierunku usunięcia nieporo- 

zumień pomiędzy obydwoma pań- 
stwami uczynione będą w tempie je- 
szcze szybszem, 

Jak wówczas tak i teraz : zdawało 
się, że wszystke jest na dobrej dro- 

dze i oto raptem:p. Voldemaras, za“ 

miast konsekwentnie doprowadzić 

do końca rozpoczęte dzieło pokeju, 

czyni jakieś manjackie posunięcia, 

które nawiązaną nić drą w strzępy. 

Czemu przypisać mamy tę dziwną 

politykę? © Specjalnemu: nastawieniu 

przekornej umysłowości kowieńskiego 

premjera czy wpływom Obcym? W 

każdym razie widzimy tu świadomą 

z jego strony złą wolę. : 

Nie jest dla nikogo tajemnicą już 

oddawna, że kwestja nawiązania sto- 
sunków z Polską jest dla Kowna 

„kwestją palącą, że tego wymaga do- 

brebyt państwa, znaczenie jego w 
międzynarodowej polityce, wreszcie 

całe spełeczeństwo. Rozumieją to 

wszystkie partje. Żaden' jednak rząd 
wobec nastawienia opinji pod stałym 
ostro antypolskim kątem nie mógł 

tego dokonać przy wybtjałej partyj” 
nej konkurencji: *Rząd Voldemarasa 
est pierwszym rządem w * Kownie: 

„który utrzymując gźństwo w ryzach 
'wojskowepolicyjnego tygotu. . opozy- 

-eji obawiać sią nmiepotrzebuje i. nie 
ebawia. ĮJednoezėšnie też  nasiroje 

wewnątrz Litwy w sprawie konfliktu 

polskiego -zmieniły się o tyle, jak „ta 
już kiedyś udowodnialiśmy, że wieść 
6 decyzji genewskiej wywołała. tam 

radość, a taki opozycji na rząd któ- 

ra chciała tę decyzję wyzyskać dla 
swych celów partyjnych, wypadły 

nad wyraz blade. К 

Zdawało się, że nie już 

w kierunku zrealizowania 

szeregu uchwał genewskich nie Stoi 
„na przęszkodzie. Sam Voldemaras 
obięcał w Genewie, żę dełoży wszel- 

kich:starań by sprawę tę uregulować 
już w najbliższym czasie. W pierw- 
szych dniach po Genewie, ten urzę- 
dowej prasy ;kowieńskiej stał się 

bardziej poważnym. Mówiono, że 
konferencja odbyć się ma już w pe- 
łowie stycznia r. b., wymieniano na- 

wet miejsca. Lecz oto minęło zaled- 
wle parę tygedni, a od strony ka- 
wieńskiej posypały się enumcjaćje,var- 
tykuły, wywiady coraz to mniej zro- 

zutmiałe i w zdumienie wprowadzają- 

ce całą opinię Europy. 

Zaczęło się od interpretowania 

decyzji genewskiej w ten sposób, że 

uchyla ona jakoby, a już conajmniej 

osłabia, decyzję Rady Ambasadorów 

w sprawia Wilna. Następnie oświad- 
czenie Voldemarasa, że z konferencją | 
śpieszyć niema co, gdyż trzeba się 
do niej poważnie przygotować. Wre- 
szcie sypnięte tuzinami artykułów w 

„Listuvie“ i „Bietuvigie', które 

dniem kaźdym stawały się coraz bar- 
dziej ostre, a w pojedyńczych wypad- 
kach nawet prowokacyjne. Wszystkie 
żądały rozpoczęcia rokowań'od spra- 
wy Wilna; jeden z nich głosił, że 
„posła polskiego przyjąć może Litwa 
tylko w Wilnie", a oto i doczekaliś- 
my urzędowego oświadczenia premie: 
ra, złożenegó przedstawcielowi PAT. 
Widzimy nagłą, i,. niespodziewaną 
przemianę. Jakkolwiek w szczerość. 
zapewnień p. Voldemarasa mogliśmy 
zwątpić — wykręty Są tu aż nazbyt 
widoczne. Doszło do tego, że te za- 
me stery rządowe, które wobec całej 
opinji wyolbrzymiają niebezpieczeń: 
stwe grożące Litwie ze strony Polski, 
tem wiącej podkreślały niezwykly 
swój sukces w Genewie, który miał 
swój wyraz w gwarancji przez Polskę 

    

   

granic Litwy — obecci: znów prze- 

bąkują o jakimś niebezpieczeństwie. 

Oto „Letuvis“ z dn. 4 b. m. żada 
jakiś nowych gwarancyj i t. @. 

Rzecz ta niezrozumiała napozór jest 
kalkulacją białemi nićmi szytą. Dza- 
cyzja Rady Ligi Narodów jest nie- 
wątpliwym. sukcesem Polski, Nie prze 
czy temu bynajmniej fakt, że w Kow* 
nie z tego powodu „śpiewać mogą 
Te Dium“, bo interesy Litwy tak 
ściśle związane są z interesami Polski; 
że decyzja ta może być uważana 
również za sukces Litwy, inaczej na- 
rodu litewskiego, ale sukcesem rządu 
kowieńskiego nazwaćby jej nie można. 
Jakąż tedy kalkulację  wykombinoweł 
sobie p. Voldemaras? — Olo: Skorzy- 
stawszy z ustępu decyzji głoszącego: 
że i„rezolucja niczem mie przesądza 
spraw co do których między rządami 
zachodzą różnice poglądów* — jakó 
pierwszy punkt wymiagający załatwie- 
nia wysunął poprostu sprawę... Wilna. 
Rzecz zrozumiała, posunięcie to. jest 
prowokacyjne. Polska w sprawie 
Wilna zabierać głosu !nie będzie bo 
sprawa ta nie Isinieje. Wówczas ro- 
kewania mogą być zerwane. Rząd ko: 
wieński zyskuje wówczas: 1) Status 
quo z przed Genewy; 2) Interpretuje 
w dalszym ciągu rezolucję Rady. Ligi 
jako osłabienie decyzji Rady Amba- 
sadorów, 3)  Zrzucaż całkowitą 
winę za zerwanie rokówań na Polskę. 

Dla jaskrawszego zaś podkreśit- 
mia dobrej woli ze strony Litwy, a 
braku takowej ze strony Polski — 
zamierza p. Voldemaras, jak to о- 
świadczył przedstawicielowi Pata, ogra- 
niczyč rokowania do spraw šmiesznis 
błahych, nic nie znaczących, które 
Ogólnej sytuacji pomiędzy państwami 
nie zmieniają, a przeciwnie podkreś- 
lają odrębność. zupełną Wilna, od 

Palski.- 

'Jak widzimy plan ten jest bardzo 
sprytnie obmyślany. Z” jednym tylko 
nie liczy się p. Voldemaras— z cier- 
pliwością już nmie tylko Polski, ale 
całej Europy. Nie ulega najmniejszej 

wąfpliwości (co państwa zasiada” 
ice w Radzie Ligi rozumisly pod 
ostatnim ustępem rezolucji, a mia« 

nowicie: że wobec definitywnie zała- 
twionej kwestji wileńskiej, Polska nie 
potrzebuje nowych pod tym wzglę- 

dem gwarancji międzynarodowych. 
W. swych pokojowych jednak tenden- 

cjach, idąc na ustępstwa, a biorąc 

pod uwagę manjackie nastawienie 
polityki zagranicznej Kowna i wew- 
nętrzne trudności jakie musi poko» 

mać rząd kowieński B— nie będzie 

odeń  żądała formalnego  wyrze- 
ćzenia "się swych pretensji do Wilna, 
przed uregulowanism kwestji nawią: 

zania nermalnych stosunków z Pol. 
ską, czego wymagają przedewszyst- 
kiem warunki utrzymania pokoju i 

ładu ńa wschodzie Eurepy, Chodziłe 
tu poprostu o ułatwienie p, 'Wolde. 
marasowi szczerego dok:nania dzieła 
pekoju, w pełnym zaufaniu, że tego 

on też pragnie i te zobowiązania wy” 
pełni. 

Jednakże te interpretacje rezolucji 
przez p. Voldemarasa, te plany o 

których wyżej wspomnieliśmy dowo- 
dzą, że tego zaufania pokładanego 

w szczerość jego zamiarów, fuż nie 
* tylko przez Polskę ale i Ligę Nara- 

dów — p. Voldemaras nadużył. Pow- 

tarzamy jeszcze raz, że widzimy w 

tem wyraźnie złą wolę. Jego dalsze 
wykręty i kombinacje, które w rezul- 

tacie nawracają wszystkie do sytuacji 

z grzęd Genewy, sytuacji zagrażają- 
cej pokojowi Europy Wschodniej, 
najniebezpieczniejsze są dla samego 
p. Veldemaraza.—- wygrowadzą ; опе 
niewątpliwie całą opinję europejską z 
tównowagi, a wówczas Polska -na- 
prawdę może mieć rozwiążanwTĘcE. m. 

— 

Permuttera Utramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą 

f iii Apo, 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

t Medjolanie złotemi medalami, , 

Wszędzie do nabycia. 
HU 

  

1 naj- 
bielizny 

      



Na szachownicy Wyborczej. 
Pogłoski o rozbiciu 

WARSZAWA, 8. |. (żel, wł, Słowa). 

Bloku mniejszości. 

Dzień dzisiejszy nie przyniósł w sy- 
tuacji pizedwyborczej większych zmian. Na uwagę zasługują jedynie pe- 
głoski o rozbiciu się bloku mniejszoś ciowego wskutek ustąpienia  Ukraifi 

ców i Niemców. Pedobno powodem ostatecznego zerwania był spór przy 
układaniu listy kandydatów. Ukraińcy i Niemcy stali na stanowisku, że 
pretensje żydowskie są zaduże i nieodpowiadają istotnemu układowi Sił. 

Pogłoski o rezbiciu się bloku mniejszości zasługują o tyle na uwagę, 

że w kołach ukraińskiego Unda od szeregu dni toczy się dyskusja o 

celowości bloku mniejszości w tej formie jakiej jest on obecnie. 

Drugim ważnym faktem przedwyborczym jest powodzenie akcji Uaji 
gospedarczej katolicko-narodowej па terenie Wielkopolski. już teraz 
z pewnością można powiedzieć, że do Unji wejdzie poza temi organiza- 
cjami, które je tworzą jeszcze znaczna część piastowców i chrześcijańskich 
demokratów, dla których interes państ wa jest sprawą ważniejszą niż inte- 

res partji i poszczególne ambicje zbankrutewanych przywódców. 

Podobno jak inne stronnictwa kryzys wewnętrzny przechodzi obecnie 
Stronnictwo Chłopskie. Przyczyną jest 
szałka Piłsudskiego ostatnich uchwałach 

ustesunkowanie się do rządu Mar: 
Zarządu Głównego Stron- 

mictwa. W najbliższym czasie ma ustąpić z Stronnictwa kliku posłów 
z pos!sm Polakiewiczem na czele. 

Odezwa Żydowskiego Bloku Narodowego, 
W prasie żydowskiej ukazała się 

edezwa wyborcza żydowskiego blo- 
ku narodowego podpisana przez 
Centralną Radę żydowskiej partji ш- 
dowej, Centralny Komitet Agudy o- 
raz Centralny Komitet związku drob- 
nych kupców i rzemieślników. Odez- 

wa wypowiada Się przeciwko blóko- 
wi mniejszości i podkreśla, że tylko 
pobudki egoizmu partyjnego skloni- 
ły pewną część żydów do wiązania 
się z elementami, których stosunek do 
państwa można postawić pod zna- 
kiem zapytania. 

AGARYCHASRKA 

Wiec przedwyborczy Rosyjskiego Zjednoczenia Narodowego. 

Wczoraj, w sali przy ul. Ludwi- 
sarskiej 4, odbył się wiec, zwołany 

zez Radą wojewódzką Rosyjskiego 
jednoczenia Narodowego w Polsce. 

Obecnych było ekoło 100 osób. 
Pierwszym przemawiał p, W. Kuź- 

mickij. Zdaniem mówcy, niema ai 

Białorusinów, ni Ukraińców, są tvlko 

ruscy ludzie. Nieświadomeść ludu 
doprowadziła w roku 1922 do zaję- 
cia foteli w Ssjmie przez t. zw. po- 
słów białoruskich. Obecnie rzeczy 
składają się w zupełnie inny sposób. 
Teraz niema żadnego stronnictwa 
białoruskiego, które nie znajdowałaby 

się w Stanie chorobliwego rozkładu. 

jeżeli np. b. poseł Jaiemicz przejdzie 

do Sejmu, to głosami żydowskiemi, 
ale nie białoruskiemi. S 

W dalszym ciągu p. Kuźmickij 

zaznacza, że Rosyjskie Zjedneczenie 
Narodowe zwracało się do niektórych 

stronnictw © zawarcie bloku, lecz wy- 

ciągnięta ręka zawisła w powietrzu. 

Obecnie RZN. występuje z własną 

listą. 
W końcu p: Kuźmickij ostro wy 

stępował przeciwko nowopowstalemu 
stronnictwu „bloku prawosławnego” 
i zwalczał metody działania pewnego 
odłamu kleru z archimandrytą Filie 
pem na czele. 

Następny mówca p. Buturlin oznajo* 
mił obecnych z programem R. Z. N., 
przyczem zaznaczył, że lista kandy- 
datów do Ssjmu i Senatu będzie usta- 
lona na zjeździe, który zwołuje się 
przez Naczelną radą R.Z.N. na dzień 
11 stycznia. 

W końcu przemawiał po bialo- 
rusku p. Paweł Dubanowićz, nawo- 
łując do zjednoczenia wszystkich „ru- 
skich ludzi”. 

Przyjęto rezolucję, wyrażającą pro- 
test przeciwko blokowi prawosławne- 
mi,  mawołującą do — zjednoczenia 
pod egidą R.Z N. i do głosowania za 
kaadydatów, na których wskaże rada 
naczelna. (0) 

Zjazd rabinów odłożony. 

Zjazd rabinów został odłożony i żydów panuje „wielka niechęć w cza- 

nałeży przypuszczać, że wogóle nie 

odbędzie się, ponieważ rabini z „Agu- 

gy” są przeciwni blokowi mniejszoś- 

ci narodowych. Niechcąc tę róznicę 

zdań wynieść ma forum publiczne 
zjazd rabinów został odłożony. Wśród 

sach ostatnich wobec utworzenia się 
go bloku mniejszości narodowych. 
Żydowska gazeta <Owent Kurjer» wy- 
raża przekonanie, że z tego bloku 
skorzystają nie żydzi lecz inne mnieje 
szości narodowa. (Ł). 

Ko SĄ 

Tradności przy kompletowaniu komisyj wyborczych. 

W myśl kalendarza wyborczego 

obwodowe komisje wyborcze muszą 

być skompletowane już z dniem 2 

stycznia, t. jj w terminie wyłożenia 

spisu wyborców do publicznego prze- 

lądu. : 

Вдш związku z powyższem dowia- 

dujemy się, iż prace przy komplete- 

waniu komięyj obwodowych natrafiają 

na poważne trudności. Aczkolwiek w 

myśl ustawy (art. 26) od przyjęcia 

godności członka nikt uchylić się nie 
może bez usprawiedliwionych przy- 
czyn, mnóstwo obywateli zgłosiło re- 
zygnacją z różnych powodów. Jedną 
z przyczyn jest, że przy układaniu 

zespołów komisyjnych za małe licze- 
no się z odległością siedziby komisji 

od miejsca zamieszkania danej oso* 
by. Są up. fakty, iż ktoś z Antokola 

uczestniczy w komisji przy ul: Kal- 

waryjskiej i t. p. Diugą przyczyną 

jest w znacznym stopniu bezpłatność 

tych odpowiedzialnych funkcyj oby- 
watelskich. Niejasny jest przytem art. 
26 ordynacji, który przewiduje djety 
dla członków komisyj, o ile ponieśli 
by «dotkl'wy uszczerbek w swym za 
robku». Ten artykuł stanowczo wy- 
maga interpretacji w kwestji, co na. 
leży rozumieć przez „uszczerbek do- 
tkliwy*. Śród członków komisyj ebwo- 
dowych są np. aplikanci sądowi, któ- 
rzy przed południem bezpłatnie pra 
cują w sądach i od których najnie- 
słuszniej wymaga się dodatkowo 6:go- 
dzinnej bezpłatnej pracy popołudnio- 
wej. Dla usprawnienia doniosłych 
czymnośći wyborczych winny miaro- 
dajue czynniki kwestją wypłaty djet 
wyjaśnić jaknajrychlej. 

Dodatkowe wybory przeszło 20 
członków obwodowych kemisyj będą 
dokonane na dzisiejszem posiedzeniu 
Rady miejskiej. ; 

Zaniedbanie wyborcze. 

Od dnia 2 stycznia wyborcy pos 

winni sprawdzić w spisach wybore 

czych, czy. są wciągnięci na listy. 

Sprawdzanie spisów, jak nam komu* 

nikują ze wszystkich stron, utrudnia 

ta okoliczność, że de chwili obec: 
nej nie  powywieszano  zawiado- 

mień, stwierdzających , przynałeżność 

Notatki muzyczne. - 
Z powodów ' redakcyjno-technicze 

nych, sprawozdanie z ostatniego, 

trochą dłuższego, okresu miejscowe- 

go ruchu muzycznego nie mogło być 
wcześniej ogłoszone. 

Koncert symfoniczny. 
Po zwalczeniu rozmaitych trud- 

meści, zdołał zarząd Wil. Tow. Fil- 
harmonicznego zorganizować 18-g0 

grudnia w Sali «Reduty» koncert z 

udziałem wil. orkiestry symfonicznej. 
Kierownictwo muzyczne spoczy- 

wało w doświadczonych rękach dyr. 

Adama Wyleżyńskiego, jako solista 
wystąpił ch'ubnie : znany w kraju i 
zagranicą wybitny fortepianista Józef 

Turczyński Żdawałoby się, iž—w0- 

bec rzaakości koncertów  symfenicz- 

mych i udziału takiego solisty—cale 

Wilno muzykalne odpowiednio zarea- 
guje, wypełniając „salę po brzegi. 

Wszakże nadzieje się NIE spelaily. 

Taka obojętność publiczhošci znie- 

chęca organizatorów i jest niewątpli- 
wie wielką kompromitacją tak duże- 

go miasta, pretendującego do zna- 

czenia kuliuraln:go. 
Rozpoczęto koncert uweriurą do 

op. „Holender-tulacz“ R. Wsgnera, 

danego domu, względnie danej ulic 
do obwodu wyborczego. W ogólnyc! 
spisach, jakie rozplakatowane na 
ulicach, częstokroć trudno się zorjen- 
tować. Sądzić należy, że zaniedbanie 
to w najbliższym czasie będzie na- 
prawione. 

odegraną z pelotem i właściwą wer- 
* : а. 

Następnie usłyszeliśmy główną 
sztukę pięknego programu — koncert 
ma fortepian z towarzyszeniem or- 
kiestry Ludomira Różyckiego, pe raz 
pierwszy tutaj wykonany. Naprawdę 
dobra to i wdzięczna dla solisty mu- 
zyka. Ładne i wyraźnie zarysowane 
linje melodyjne na podłożu harmo- 
nicznem, najzupełniej  noweczesnem, 
lecz mie przesadnie <modernistycz- 
nem», bardzo wielobarwna erkiestca- 
cja i niepospólicie efektowna partja 
fortepianewa, odrazu usposobiają ko: 
rzystnie sluchacza i wzbudzają chęć 
ponownego usłyszenia tak interesują- 
cej kompozycji, mającej za sobą już 
stanowcze powodzenia w licznych 
miastach, gdzie była graną. 

interpretacja pełna temperamentu 
i z uwzględnieniem rozmaitości nas 
stroju w poszczególnych częściach 
była wielce artystyczną i zjednała 
znakomitemu wirtuszowi grzmiące O- 
kiaski. 

Po przerwie, wybornie wykonany 
poemat symfoniczny 4Tasso. Lamen* 
to e trionfo» F. Liszta jedaym razem 
więcej dowiódł — jak dużo zawdzię* 
czają zawsze pięknym dziełom pro- 

SŁ O w © 

Zlikwidowanie dwóch afer szpiegowskich. 
Rzekomy oflcer carski na usługach G, P. U. 

W ostatnim okresie władze bezpleczeństwa zlikwidowsły dwie ważne 
organizacje szpiegowskie pratujące na rzecz So ietów. W tych dniach 
zestało ukończene w tej sprawie sledztwo, prowadzone już od dłuższego 
czasu. Pierwsza afera przedstawia się jak następuje: 

D » Oddziału ll-go Sztabu Gzneralnego zgłosił się w roku 1926 pe- 
wien jegomość i podając się za b. oficera armji carskiej Mikołajuna za- 
proponował swoje usługi w charakterze wywiadewcy. Po pewnym czasie 
wyjaiaiło się, że M kołajun jest osobnikiem b. podejrzanym. Aresztowano 
go i wysiedlono do Rosji Sawieckiej. Wkrótce jednak wrócił on do 
Polski. Zaów trafił do więzienia a zwolniony następnie zamieszkał w Mo- 
łodecznie u niejakiegoś Ganeckiego, którego podejrzewano, że jest na 
usługach wywiadu sowieckiego.—Obydwaj przystąpili do zorganizowania 
afery szpiegowskiej angażując do pomocy: B, Sałohuba, Į. Buczka i J. 
Gulewicza. 

Organizacja podzielona była na małe jaczejki celem łatwiejszej 
konspiracj. „Robotę* prowadzono ostrożnie. Szpiegom udało się dostar- 
czyć G. P. U. materjał dotyczący planów 3 brygady KOP. i 86 p. p. 
prócz tego zbierano materjał polityczny i ekonomiczny. Cały materjał przez 
Bu zka odsyłany był do „kontrazwiedywatelnogo otdieła* w Mińsku na 
ręce komisarza Oindina, 

Dn. 28,Xi r. ub w pobliżu Rakowa ujęty został Ganecki w ehwili 
kiedy przekraczał granicę. Znal-ziono przy nim list Mikołajuaa do Gindi- 
ma i materjał pisany przez Sołohuba, 

Wszyscy aresztowani przyzna 
zeznań aresztowano jeszcze Józefa Łotockiego i 
Mikołajuna; 

Łotocki, z pochodzenia Małopolanin przybył na Kresy i pracował 
przy budowie szosy w pobliżu Wołożyna. Osadzony za bójkę w więzie- 
niu w Wilejce pow. Zapoznał się ze szpiegami i przez nich został wcią: 
gnięty do roboty. Pozgzwolaieniu z więzienia "udał się do Krakowa, gdzie 
przy pomocy swege szwagra, rusznikurza jednego z pułków, st. sierżanta 
Witkowskiego zdobywał materjał. Obecnie cała afera została zlikwidowana, 
wszyscy aresztowani odpowiadać będą przed Sądem Okręgowym. 

Siostra tajnego sekretarza „kontrrazwiedki". 
Niemal jednocześnie zlikwidowano drugą aferę. Do oficera informa- 

cyjaego KOP. na granicy Sowieckiej zgłosiła się niejaka Helena Dydzińska 
z propozycją destarczenia materjału z Sowietów. Dydzińska oświadczyła, 
iż posiada brata w- M'ńsku, Józefa Symanowskiego, który zajmuje stano- 
wiske tajnego sekretarza oddziału politycznego kontrwywiadu. 

Zezwolono jej na przekroczenie granicy. Po pewnym czasie zachowa- 
nie Dydzińskiej wzbudziło podejrzenie, że współpracuje z wywiadem so- 
wieckim. 

Przypuszczenia te potwierdziły się wkrótce. Dydzińska ufaa w moc 
dolara zapropomowała wspomnianemu oficerowi współpracę z wywiadem 
sowieckim proponując mu za to 300 dolarów miesięcznie. Ofcer udał za- 
iateresowanie tą sprawą i Dydzińska zgodziła się pośredniczyć. Poszła te- 
dy na terytorjaum sowieckie, a po powrocie zaproponewała udanie się do 
wsi Wolberowicze dokąd mieli przybyć komisarze Łopuszkin i Fiiimonow. 
Ponieważ wieś ta leży po tamtej stronie granicy ofcer przystąpić ma to 
nie mógł, a mając wyraźne dowody zdrady, Dydzińską kazał aresztować. 

Półtora miljona hektarów ziemi dla Polaków, 

li się do winy. Na "mocy dalszych 
Weronikę Tatol, ciotkę 

„działu, ua czele sił 

Znany działacz emigracyjny p. je- 
rzy Warchałowski, korzystając ze 
swojej osobistej przyjaźni x prezy” 
dentem republiki Peru, uzyskał od 
rządu peruwiańskiego pół miljona 
hektarów ziemi mad brzegami rzeki 
Ucayali. W dalszym c'ągu polskie 
władze emigracyjae po odpowiednich 
pertraktacjach zdobyły w sąsiedztwie 
tejże koncesji drugą, dwukrotnie 
większą, co razem stanowi 41.500.000 
ha ziemi. 

Jak wiadomo poszukiwania  tere- 
nów emigracyjnych stają się coraz 
bardziej aktualne, Niedawno bowiem 
Stany Żjednoczone egraniczyły kon- 
tyngent wjazdów do minimum, tak 
samo pestanowiły dominja angielskie. 
Również kryzys argentyński i niewy* 
konanie unsowy lutowej przez brazy: 
lijski stan San Paulo — wszystko to 
skłania rząd polski do szybkiego wy- 
nalezienia dogodnych terenów emi- 
gracyjzych, wobec czego koucesję pe- 

pożądaną, 
Omawiane tereny na Ucayali ed- 

znaczają się niezwykle žyzną. glebą I 
łatwiejsze są do uprawy od ziemi b a- 
zylijskiej, gdyż lasy dziewicze nie po- 
krywają tam więcej niż trzy czwarte 
terenów. 

Oołata za ziemię ma być minimal- 
na. Głównym punktem, od którego 
zależy wydanie tytułu własności na 
całość gruntów, jest skolonizowanie 
tych obszarów rolnikami europej- 
skimi. 

Dla ostatecznego zbadania warun- 
ków i przydatności tego kraju dla 
naszego wychodźctwa rolnego rząd 
wysyła do Peru specjalną ekspedycję 
naukową, która już w najbliższym 
czasie rozmocznie przygotowania do 
wyjazdu. Marszruta wyorawy sostała 
wytknięta przez Paryż, H.vre, Lizboe 
nę i Belem de Mamaos nad Ama- 
zonką. D'ugość drogi po Amazonce 
i Ucayali wyniesie około 6 000 kilo- 

ruwizńską nalstv uznać za bardzo metrów, 
(R RISE KARAI FORDA ZW ANTRINIS TAS 

Posiedzenie państwowej komisji wyborczej. 
WARSZAWA, 9 | PAT. W dniu "dzisiejszym odbyło się pierwsze 

posiedzenie państwowej komisji wyborczej ped przewudnictwem general- 
nego komisarza wyborczege. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich klubów sejmowych uprawnieni do uczestniczenia w pracach 
państwowej komisji wyborczej. Po ukonstytuowaniu się komisji, generalny 
komisarz wyborczy złożył ustne sprawozdanie o przebiegu dotychczaso- 
wych czynności, poczem poddał rezważeniu komisji szereg zagadnień 
prawnych dotyczących stosowania niektórych przepisów ordynacji wybor= 
czej du Sejmu i Senatu budzących wątpliweści, lub wywołujących rozbież- 
ną praktykę w komisjach wyborczych okręgowych i obwodowych. Na- 
stępne posiedzenie komisji odbędzie się po dniu 24 stycznia, tj. po Osta- 
tecznym terminie wyznaczonym do egłoszenia list kandydatów: 

1 dziejów Oddziału Dqkrowskiego 
Dokończenie referatu 

Tu do Prużany zjech ł wojskowy 
kurjer od dowództwaa XXII-go rezer- 
wowego korpusu niem. z pewnemi 
propozycjami, które mjr. Dąbrowski 
odrzucił, podczas gdy jego żądania 
zostały przez Niemców przyjęte, mia- 
nowicie: korpus zobowiązywał się, że 
nie będzie grupować wejsk niemiec- 
kich na stacjach Linowie i Żabnce, 
że będzie leczyć maszych chorych i 
rannych w swych szpitałach w Brześ- 
ciu i że kurjerzy oddziału będą mieli 
wolny przejazd z bronią do Warsza- 
wy. 

Pe kilku dniach rtm J. Dabrow- 
ski napada na Brześć, wypędza z nie- 
go niemiecką załogę, bierze jeńców, 
zdobywa 5 kar. masz. i 3 samocho- 
dy i t.d. Zdobycie Brześcia okupiono 
bardzo bolesną stratą: tu w walce 
padł na połu chwały, psłaiąc z bo- 
haterskim zapałem obowiązek walecz- 
nego oficera kpt. Steckiewicz, maz. 
wisko kktórego do 
dzić zdobi jedną z 
ulie tego miasta. 

Równocześnie na 
mocy rozkazu Szta* 
bu Gen. Oddział 
wszedł w skład 
grupy gen. Listow- 
skiego, otrzymując 
zadanie powstrzy- 
mywania naporu 
wojsk  bolszewic- 
kich wzdłuż kolei 
Brześć,-.Piński Bz- 
ranowicze— Brześć, 
tudzież rozwijania 
partyzanckiej akcji 
na południu od pu- 
szczy Białowieskiej. 

po kilku 
dniach kpin. Piotr 
Mienicki, pełniąc 
czasowo obowiązki 
w zastępstwie do- 
wódcy całego Od. 

złożonych z 4 ofi- 
cerów" DĄ szere- 
gowych z 1 kar. 
maszyn. zdobyż 
(13 II) Berezę-Kar- 
tuską, biorąc do 
niewoli 80 bolsze- 
wików, 120 karabi- 
nów, 17 koni, 2 kar. 
masz. etc, na ko: 
niec zaślutego przy- 
pada zajęcie KKoso- 
wa, lwacewicz z 78 | 
budynkami napełnienemi amunicją i 
innetmi wojskowemi przedmiotami, 
wreszcie (23 II) —Bytenia, gdzie najwa” 
żniejszą rolę odegrał I bataljon z jego 
d-cą por. Kaczkowskim. Wróg po 
stawieniu przez czas pewien oporu 
zbiegł, pozostawiając broń, konie, 
amunicją. W taki sposób, odnosząc 
zwycięstwa Oddział zaopatrywał się 
w techniczne środki miezbędne do 
walki, których na początku posiadał tak 
małe, a których teraz już miał pad do- 
statkiem, —wzbogacając się niebawem 
00 keńmi, 90 szablami i 3 kar, masz. 
przez poddanie się polskiego konnego 
oddziałku pozestającego w bolsze- 
wiekiem wojsku. 

W ataku ma Pińsk Oddziałowi przy- 
padła drugorzędna rola, natomiast 
świetnym był rajd rtm, Dąbrowskiego 
w połowie marca, dający w skutku 
zdobycie Baranowicz (17 Il!) z ogrome 
nemi zapasami tam węgla kamien- 
nego, i rzucenie srogiej paniki śród 
bolszewików, rozpeczynających nawet 
ewakuację Mińska, oczyszczenie od 

-nich całego terytorium między Bara- 
nowiczami—Lidą— Mińskiem, wreszcie 

- dużą zdobycz wojenną. Dokonał tego 
rotmistrz na czele 330 szabel swego 
dywizjonu i szwadronu $ p. uł. z 8 

„ karab, maszynowemi, 
Zebranie przewodniczących komisyj wyborczych, 

Dn. 8 b. m. w Sali Konferencyj- dujących w okręgu wyborczym Nr. 
nej Wejewództwa Wileńskiego odby- 63 (m. Wilno i powiat Wileńske- 
łu się pod przewodnictwem Korhi- Trocki) celem omówienia  kwestji, 
sarza Wyborczego p. W. Łuczyń- związanych z obecnym okresem po- 
skiego w obecności Przewodniczące- stępowania wyborczego. Na zebraniu 
go Okręgowej Komisii Wyborczej p. został ustalony tryb normalnego 
Sędziego W. Dmochowskiego i radcy funkcjonowania Komisji wyborczych, 
Województwa p. M. Pawlikowskiego jak również zostały wyjaśnione wątpli- 
zgromadzenie przewodniczących ob. wości masuwające się w okresie re- 
wodowych komisji wyborezych, urzę- klamacyjnym. 

gramowym genjalnego Węgra, gwał- awansowania — przedstawili, że by- 
townie go w swem zacietrzewieniu łoby  niesprawiedliwością kogobądź 
partyjnem zwalczający «nowatorowit»; niewymienić, a na omówienie cał+go 
jakby kreśląc w swych utworach jege wieczoru brak miejsea i czasu. Szcze- 
wizerunek duchowy tylko w rysach gółnie się wyróżnili wykonawcy dru- 
często karykaturalnych, mimo woli giej części programu, wznoszący się 
składają mu swój hołd, —niejedaokrotnie—już ponad zwykłą 

Zakończenie artystycznie bardzo uormę uczniowską. 
udatnego kencertu stanowiły piękne Zarówno uczący się, Jak i zespół 
produkcje solowe arcydzieł Szopena pedagogiczny z nieklamanem zado- 
oraz uprzejmie przez p. Turczyńskie- woleniem mogą apoglądać na wyniki 
go dodane sztuki nadprogramowe. | pracy, zaprezentowane publiczności 

Konserwatorjum muzyczne. go wieczata: 
Wzorem lat ubiegłych, odbył się 

wieczór tercjałowy uczniów i uczenie 
Konserwatorjum, który stwierdził co- 
raz pomyślniejszy rozwój tej instytu- 
cji, pomimo niezmiernie ciężkich wa- 
runków finansawych, z jakiemi stale 
walczy. \ 

W celu możliwego skrócenia obtj- 
tego programu wieczoru, trzeba było 
się ograniczyć do  jaknajmniejazej 
ilości przedstawicieli każdej klasy, 
wyelimiaowując niejedną jsiłę, najzu- 
pełniej zasługującą па ukazanie się 
przed publicznością, Wszakże pomi: 
mo tego wystąpił tak duży zastęp 
wykonawców i tak dobrze się 
wszyscy — w miarę zdolności i za- 

Recital A, Komorowskiego. 

Nieznany dotąd u nas wioloneze- 
lista Andrzej Komorowski, poprze- 
dzony nader pechlebnemi krytykami 
zagranicznemi, wystąpił z powodze- 
niem w sali«Reduty», nie sprawiając— 
jednak—tak silnego wrażenia, jakiego 
się oczekiwało, po wiele obiecujących 
zapowiedziach. 

Szlachetny  spesób — traktowania 
muzyki, ładny ton i czystość technicz- 
na bardzo dobrze usposabiają słu- 
chaczy, Brak wszakże tego, nie da- 
ącego się określić słowami, sugestyj- 
nego «czegoś», niezbędnego do opa- 
nowania audyterjum, daje wynik tro- 
chę dziwny. Oddając słuszność po- 

20JIIi Oddział wielce wzrósł przez 
przybycie doń xięcia Eustachego Sa- 
piehy z 37 jeźjźcami przezeń wye- 
kwipowanymi, na pięknych koniach. 
W swyms własnym oddziale książe 
Sapieha pełnił służbę jako pospolity 
szeregowiec, powierzając dowództwo 
podthorążemu Grzytmale, 

Ponieważ stan zaopatrzenia Od- 
działu w ubranie, bieliznę, obuwie 
i. t. p. był więcej niż niedostateczny, 

ważnym zalstom artysty, nie odczuwa 
się żadnego wzruszenia, lub głębsze- 
go zainteresowania. Może też niee 
mało do tego, dość nieokreślonego 
nastroju ogólnego, przyczynił się 
miezwykle krótki I — poza pięknym 
koncertem Tartiniego, genjalnsgo mu- 
zyka XVIII stulecia — z samych pra- 
wie drobiazgów zestawiony program, 
nie wznoszący się ponad repertuar 
dobrego dyletantyzmu, Od koncer- 
tu wymaga się niecoś wiccej, niżeli 
od rautul Niewymieniona na progra- 
mie akompanjatorka dobrze towarzy- 
szyła soliście. 

Ostatni koncert symfoniczny. 
Koncert Wileńskiege Towarzystwa 

Filharmonicznego 27 go grudnia zao- 
wu powinien był zainteresować pro 
gramem i doborem wykonawców i 
był poświęcony, w przeważnej części, 
muzyce orkiestrowe|, zgodnis z głów* 
nym celem egzystencji Towarzystwa. 

1 ta próba ostatnia—ni. stety—wy- 
padla zniechęcająco i Zarząd Wil. 
Tow. Filharmonicznego, zniswolony 
obojętnością ' wilnian, postanowił za- 
niechać urządzania deficytewych kon 
certów symfonicznych, w każdym ra- 
zie—przez czas dłuższy, a bodaj, że i 

  

prof. R. Mienickiego. 
ponieważ wiełu i teraz jeszcze, t, zu. 
w samym końcu marca pełniło sių. 
żbą w dziurawych butach i lekkich płą- 
szcząch, ponieważ choroby stąd wy- 
nikłe źe odbijały się ma stanie bojo- 
wym — major Dąbrowski zwrócił 
się z prośbą © pomoce materjalną w 
postaci obuwia, szyneli etc. do gen. 
Doawbora-Muśniekiego, d-cy frontu 
zach Nadzieje zawiodły, bo gen. 
Dowbor nie miał odpowiednich za- 
pasów. O ila takie braki ujemnie się 
odbijały na stanie sanitarnym eddzia- 
łu, o tyle, rzec trzeba, nie wpływały 
na stan moralny, nie wątliły ducha, 
czego najlepszy dowód widzimy we 
współczesnej wyprawie kpina Piotra 
Mienickiego na Ostrów, gdzia wzięto 
da niewoli 34 jeńców, kar. masz, 
78 karab., 30 kilka koni z uzdami 
etc. Odznaczyli się tutaj szczególnie 
por. Kisiel i ppor. Jsleniewski, który 
w oddziale stał na czele służby 14- 

Rotmistrz Jerzy Dąbrowski 61 & 

czności. ы 
Po kilku dniach oddział opuści! 

Prużanę i wziął czynny udział w zdo- 
bywaniu Baranowicz. Po Baranowi- 
czach przyszedł Snów i utrzymywa- 
nie frontu w okolicy Snów — Swo- 
jatycze przy nieustających potyczkach 
z nieprzyjacielem. Tak zeszedł czas 
do końca maja, kiędy oddział został 
ściągnięty do Lidy, gdzie 6. VI zo- 
stał zlikwidowany, właśnie w mo» 
mencie najwyższego swego stanu 
liczebnego (około 1500 żołn.) przez 
przypływ nowej fali ochotników. Cha- 
rakter ochotniczy utrzymał się aż do 
keńca, przytem rzecz znamienua, 26 
rozgłos dowódców i eddziału szedł 
nietylko śród wojska, nietylko śród 
inteligencji, nietylko śród ziemiań: | 
stwa, ale sięgał i w głąb umysłów 
ludu i stamtąd wydobywał nowe 
szeregi ochotników! 

Z pnia oddziału mjra Dąbrowskie- 
go powstały zaszczytnie znane z dal- 
szej swej działalności bojowej —Lidzki 
p. strzelców (dzisiejszy 76 p. p.) i 
13 p. ułanów, o którym literatura 
wojskewa posiada cenne szkice rotm. 
tegoż pułku Stanisława Brochockiego, 
co wespół ze swymi braćmi, por. 
Władysławem  Laskowiczem i per. 
Szuniewiczem wielce się przyczyniłi 
de utworzenia ochotniczych oddzia- 
łów w pewiecie Lidzkim. 

OWA K*IĄŻK 
pod tytułem 

„„Lwierciadło Nocy” 
K.IŁŁAKOWICZÓWNY 

  

na stałe. 
Kierownictwo tega koncertu objął 

Dyrektor Rafał Rubiasztejn, pod ba- 
tutą którego Wileńska Orkiestra Sytn- 
foniczna ponownie wykazała swą war- 
tość artystyczną rzetelnem wykona- 
niem «Lsonory» Nr. 3 Bzethovena i 
«Каогузи włoskiego» Czajkowskiego. 

Młodziutka  foriepianistka Olga 
Wizunówna, rozwój talentu której 
mieliśmy sposebność śledzić w ciągu 
kilku lat ostatnich, wvstąpiła z pięk-=- 
nem powodzeniem, jako solistka kon- 
ceriu, wykonywując koncert Es-dur 
na fortepian z towarzyszenienma orkie- 
stry Liszta. Zarówno w pięknym u- 
tworze arcymistrza, jak i w całym 
szeregu Sztuk solowych, współczes- 
nej muzyki fortepianowej, wykazała 
młoda artystka znaczny posięp, Od * 
swego uprzedniego występu. Nie mó* 
wiąc o dobrej technice i pięknie stop- 
nicnawem dotknięciu---szczególnie Had 
nem w „piano“ -- przybylo grze jej 
niemało wyrazu. Z niezawodną ko- 
rzyścią dla ogóluego wrażenia, niś 
było w programie utworów, wymaga” 
jacych poiężnej siły męskiej, całkiem 
nisedpowiedaich isdywidusinym wa- 
runkom artystki. 

Michat Józefowicz.
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIERŃ WSCHODNICH, 
wienia cegielniom produkeji crgieł w do odnośnych władz z prośbą © 

W sprawie uregulowa- 
nia wywozu masła, 

Wywóz z Polski masła z roku 

na rok zaczyna zajmować w naszym 

bilansie handlowym coraz te wybie 

tniejsze miejsce. Świadczą © tem na- 

stępujące cyfry. W r. 1924 wywiezia- 
mo z Polski 2 tonny masła, w r. 1925 

— 541 tonu, w r. 1926—5548 tono, 

w ciągu pierwszych 10 miesięcy r. b.— 

-6 298 tonn. Aczkolwiek ilościowo wy- 

wóz omawiaaego artykułu wzrasta, 

jednak jakość jego niezawsze stoi na 

poziomie wymagzń rynków zachodnio- 
europejskich, skutkiem czego ceny, 

jakie osiąga zagranicą masło pocho- 
dzenia polskiego, są stosunkowo ni 
skie i znacznie odbiegają od cen ma: 

sła duńskiego, holenderskiego, zaweć 
łotewskiego i estońskiego. 

Aby wpłynąć ma uregulowanie 

wywozu masła zagranicę, Ministere 

stwo Rolnictwa opracowało projekt 
rozporządzenia Prezyd'nta Rzeczypo- 

spolitej o wywozie masła i rozesłało 
takowy do opinii zainteresowanym 
sferom gospodarczym. 

Projekt Ministerstwa zaierza w 
kierunku wprewadzenia w życie wy- 

łącznie jakościowej reglamentacji wy- 
wozu masła, nie nesi w sobie na- 
tomiast cech reglamentacji ilościowej 
i mie jest nawrotem do zasad, stoso- 
wanych w zakresie wywozu produ- 
któw rolnych w pierwszych latach 
maszej państwowości i uzaanych Osta- 
tecznie za szkodliwe dla naszego ży- 
cia gospodarczego. 

Mleczarnie, które dadzą gwaran« 
cję solidnego traktowania eksportu i 
które poddadzą się kontroli ze strony 
miarodajnych czynników, otrzymają 
zezwolenie na prawo wywozu j w ra- 
mach tego uprawnienia będą mogły 
wywozić masło w ilościach nieogra- 
niczonych, pod waruaikiem jednak, 
źe zarówno jakość wywożonego  to- 
waru, jak i forma jego opakowania 
będą odpowiadały warunkom przepi: 
sanym w tej mierze dla ogółu eks- 
porterów. 

Aby zapobiec dzisiejszemu chao- 
tycznemu i obniżającemu nasz towar 
zagranicą wywozowi masła z Polski, 
Ministerstwo Rolnictwa zamierza wy- 
wrzeć wpływ na kształtowanie się po- 
„ziomu cen masła pochodzenia pol- 
skiego zagranicą drogą ustanowienia 
pewnych typów masła polskiego oraz 
drogą narzucenia naszym  eksporte- 
tom sposobu opakowania, przyjętego 
na głównych rynkach europejskich. 
Sprawy te Ministerstwo zamierza ure- 
„gulować w drodze wydania odpowie- 
dnich rozporządzeń wykonawczych. 

INFORMACJE 
Cło wywozowe na olszynę. 

W uzupełnien u odnośnej wzmianki 
w «Słowie» z przed paru dni, przy- 
taczamy zdanie co do forsowanego 
„przez pewne koła projektu podniesie 
nia cła na olszynę wywozową, wypo- 
wiedziane na łamach fachowego cza” 
sopisma cPrzemysł i Handel Drzew- 
ny». 

Część polskiego przemysłu plyt 
klejonych domaga się podniesienia 

„tia na elszynę wywozową, uzasadnia- 
dac to żądanie zabezpieczeniem su- 
towca dla przędsiębiorstw krajowych. 

__ Jest faktem, że produkcja surow= 
€a w dziale olszyny jest większa niż 
ZUżycje jej w kraju tak, że ma razie 
niema mowy o braku surowca. Jądrem 
(r Eadaienia jest cena. Jeżeli fabryki 
Tajowe zapłacą za olszynę okrągłą 
B Odpowiadającą cenie ekspertowej, 

atenczas producenci oddadzą swój 
asi w pierwszym rzędzie zakładom 
śzelowym, a wywiozą dopiero te ilo- 

Ci, które fabryki krajowe nie będą 
mogły przerobić. Zupełnie innego 
oblicza cała kwestja nabiera wtenczas, 
deżeli fabryki krajowe nie chcą płacić 
tych cen. Na ogół podwyższenie cen 
Na olszynę w Polsce nie oznacza je= 
kai jej podrożenia na rynku zagra- 
s ala)» nie będącym w wyłącznej 
tok, ości od polskizgo. Jeżeli mia- 
= Y nastąpić podniesienie cła wywe- 
dłab. 89, natenczas cena olszyny spa- 
2 y właśnie w tej wysokości, czyli, 

„a właścicjele surowca przyznaliby 
ы с:“*!ц dla przemysłu plyt klejo- 
е 3 Czy takiej pomocy właśnie ta 
iż Potrzebuje? Wedlug informacyj 
myje 'stych z kół fachowych prze: 

ysł krajowy może kupować — виго- 
‚ Wiec e blisko połowę taniej niż za: 
£ranicą, która płacić musi przewoźać 
na dość duże odległości. Pozatem 
nie rozporządza tak taniemi sjłami 
toboczemi, jak właśnie fabrykant pol- 
ski. Więc w rzeczy samej wielkie wy: 
twórnie płyt klejonych nie mają żąd. 
nego zainteresowania w podniesieniu 
cłą wywozowego na olszynę. jest na- 
wet gorzej; muszą bowiem swój pierw- 
Szorzędny produkt, nie ustępujący 
ńskiemu, po niższej cenie sprzeda- 

Ik, ponieważ małe wytwórnie Sza- 
€nię obniżają ją. jeżeli cło zostanie 

wyższone, natenczas właśnie te 
ałe wytwórnie nie będą potrzebo- 
aly przejść do wyższej formy pro- 

l, pedkepując nadal įrenomę to- 
dą polskiego, A więc podniesienie 
ni <ałkiem nie leży w interesie dźwi- 
A = wytwórczości krajowej, a po- 
1 *m siine przemysły powstają tylko 
am, gdzie ochrona jęst umiarkowana. 

Kredyty dla cegielni. 
Związku ze wzmagającym się „ tuchem budowlanym i celem umożli-   

znaczniejszej ilości — Baak Gospo- 
darstwa Krajewego zamierza udzielić 
kredytu obrotowego cegielniom, tak 
mechanicznej, jak i zwyczajnej pro- 
duccji cegieł. 

Kredyt będzie udzislany w centrali 
i wszystkich eddziałach Banku. 

Podania o kredyt przyjmują od- 
działy, każdy w swoim rejonie, i cen- 
trala w Warszawie. 

Stopa procentowa ustalona została 
na 9 proc. w stosunku recznym. 

Poza kredytem obrotowym będzie 
Bank Gossodarstwa Krajow:go udzie- 
łał w szczupłym zakresie kredytów 
na doinwestowanie keniecznych urzą: 
dzeń, przez które zdolność produk- 
cyjna przedsiębiorstwa zostanie wy- 
datnie powiększona Oprocentowanie 
takie jak przy kredycie ebretewym. 

Nieurodzaj ziemniaków w Estonji. 
Tegoroczny zbiór ziemniaków, oceniany 

początkowo na 628,00 ton wyniósł faktycz- 
nie zaledwie 300000 ton, tj. znacznie mniej 
niż w roku ubiegłym i zsledwie „84 proc, 
przecię'nej rocznej ilości zbiorów w ciągu 10 
ostatnich lat, Ceny ziemniaków podskoczyły 
o 50 proc. tj. o 150 marek estońskich na 
tonie. Przewidywana jest konieczność znacz- 
w ebaezo przywozu tego artykułu spożyw- 
czego do Estonji już w pierwszych miesią- 
cach roku bieżącego: 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— &) Term n opłaty ostatniej 

raty podatku ob otowego. Z 
dniem 15 bm. kończy się termia uisz- 
czania IV ej i ostatniei raty podatków 
obrotowych za r. 1927. 

— (x) Prośba o zmn'ejszenie 
stopy procent, od zaległych po: 
datków obrotowych. Związki ku: 
pieckie w Wilaie zwróciły się ostataio 

zmniejszenie im stopy procentowej 
za zaległe podatki państwow: i ko* 
munalne z 2 proc, ua 1 proc. Jak wia- 
domo, przy każdej prolongacie opła- 
ty tych podatków pobierano 2 proc. 

GELDA WARSZAWSKA 
9 stycznia 1928 :. 

Dewizy i waluty: 

Franz. Sprz. Kupno 
Dolary 888 890 886 
Belgja 2435 12466 12404 
Londyn 43,43 „43,25 43,53 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryż 3503 3512 2491 
Praga 26,415 2640 26,35 
Szwajcarja 171,75 172,18 171 32 
Wiedeń 125,85 126.16 125,54 
Włochy 47,21 41,33 47,09 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 63 — 62.50 
Poż. dolarowa 84,50 
kolejowa 102.— 102,25 102,15 
5 proc. konwers. 66,50 
konwers. kolejowa 61,50 —.— 
Listy B-ku Gosp. Kraj, 83. 
listy i obi: B-ku Gosp, Kraj.92— 33— 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. zastawne ziemskie 83— —— 
4 i pół proc. ziemskie 58,— 58,50 
4 proc. ziemskie 52,50 
8 proc. warsz. — 82,25 82.50 
5 proc. warszaw. 66,25 67,— 
10 proc, m. Lublina 89,— 
8 proc. m. Łodzi 77,50 
10 proc. m. Radomia 89,— 
6 proc. oblig.m, Warszawy 1926 r. 63.75 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 9 stycznia 1928 r. 

Złoto. 
Ruble 4,71 4,69 

Listy zastawne. 

Wil.B. Zjemsk. zł. 100 6510 64,00 
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Wech, sł. o gi m. 

Zacb. st. o g. 15 m. 56 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dmie 9 — 1. 1078 r. 

Giónionia l 
średnie $ 153 

Tempemtuza | „9: 
edzia i 186. 

Opad za de | 
bę w mim. f 

Wlatr przawsżający ] Północno.zachodni. 

Uwagi; Pochmurno. Snieg, Deszcz, 
Minimum za dobę — 49G. 5 
Tendencja bnrometryczna: stały wzrost ci- 

а, šnieni 
KOŚCIELNA. 

— (c) Adoracja Przenajświęt- 
szego Sakramentu. W dalszym 
ciągu podczas bieżącego tygodnia 
odbywa się adoracja Przenajświętsze* 
go Sakramentu według następującego 
rozkładu — we wtorek 10-go bm. w 
kościele SS Wizytek, we środę 11-go 
bm. w kościełe Zbawieiela (po Try- 
nitarski), we czwartek 12 go bm. w 
kościele Osatrzności, w piątek 13.go 
bm., w kościele św. Katarzyny, w s0- 
botę 14:go bm. w kościele św. Ste- 
fana. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. Wojewody do 

Warszawy. Pan Wojewoda Raczkie: 
wicz w dniu 9 b. m. wyjechał na 
kiłka dni do Warszawy w Sprawach 
służbowych. 

— Doroczny Zjazd Państwo- 
wej Rady Ochrony Przyrody. W 
związku z dorocznym Zjazdem Pań- 
stwowej Rady Ochrony Przyrody 
oraz organizacyjnem zebraniem Ligi 
Ochrony Przyrody wyjechali do War- 
szawy członkowie Wileńskiej P.R O.P. 
prof. M. Limanowski, prof. Kłos, dyr. 
Lichtarowicz i konserwator ]. Remer. 
Przewodniczący Komitetu Wileńskie- 
go pref. Limanowski złoży sprawos 
zdanie roczne z działalności, ebejmu: 
łące między innemi sprawę „Altarji“, 
jezior Trockich, Naroczy i Dryświaty. 

BIBJSKA 
— (x) Prezydent m. st. War- 

szawy opuścił Wilno. Prezydent m. 
st. Warszawy p: inż. Słomiński, którv 
ostatnio bawił w Wilnie, go złożeniu 
Magistratu  rewizyty i zwiedzeniu 
przedsiębiorstw i zabytków miasta, w 
dniu wczorajszym opuścił Wilno. 

— (x) Zakończenie prac nad 
prel minarzem budżetowym m. 
Wilna na rok 1928/29. Poszcze- 
gólme wydziały miejskie zakoficzyły 
ostatnio prace nad ułożeniem sreli« 
minarzy budżetowych ma r. 1928/29. 

Wobec powyższego też Magistrat 
m. Wiina od środy, 11 b. m. przy” 
stąpi do rozpatrzenia. i ustelenia 
budżetu miejskiego na r. 1928/29. 

— (0) Podatek od lokali. 15 
grudnia upłynął termin płatności 4-tej 
raty podatku ed lokali bez odsetek 
i kar za zwłokę. Obzcnie rata ta prze- 
syłada jest do egzekucji. Upłynął 
również termin składania podań O 
prolongowanie tej raty podatkowej, 
względnie jej rozłożenie. 

Magistrat przystąpił już do wy-. 
miaru oodatku od lokali na 1 kwar- 
tał 1928 r. Nakazy płatnicze rozesła- 
me będą jeszcze w miesiącu bieżą- 
cym. Płatność tego podatku przypada 
na luty. 

` 

Jednocześnie z rozesłaniem naka- 
zów płatniczych na | kwartał, roze- 
słane będą powiadomienia o ogólnym 
wymiarze podatku za rok 1928, 

Odwołania od ogólnych decyzyj 
wymiarowych będą mogły być skła- 
dane w ciągu 14 dni od daty dorg- 
czenia decyzji. Odwołania, które bę- 
dą wnoszone po wręczeniu nastę- 
pnych nakazów płatniczych, nie będą 
rozpatrywane; 

— (x) , Epidioskos" dia użytku 
straży ogniowej. Magistrat m. Wil- 
na nabył ostatnio dla wileńskiej stra- 
ży ogniowej aparat t. zw. c<epidla- 
skop» przeznaczony do przezroczy, 
obrazów, rysunków i Ł p., w czasie 
wykładów o pożarnictwia i obronie 
przeciwgazowe ]. 

— (x) Turbozerpół dla elekt 
rowni miejskiej przytransporto- 
wany do W ina. W dniu wczoraj- 
szym przywieziony został do Wilna 
newy turbozespół dla elektrowni miej- 
skiej, zakupiony przez Magistrat w 
firmie „Gaue* w Budapeszcie. 

Turbozespół ten o wadze 16 000 
kg. dostarczy miastu o 3 000 kilowa- 
tów więcej energji elektycznej. 

Przetransportowanie jego z dwor- 
ca do elektrewni sprawilo“ Magistra- 
towi nie mało kłepotu. 

— Policja w domu B-ci Jabi- 
kowskich. Jak się dowiadujemy wła- 
dze policyjne pertraktują z firmą 
«Bracia Jabłkowscy Sp. Akc» 0 wy* 
dzierżawienie części gmachu dla po- 
trzeb policji. W razie gdy pertraktacje 
dadzą wynik pomyślny, w gmachu 
B-ci Jabłkowskich mieścić się będz e 
Komenda miasta oraz Okręgowy 
Urząd Sladczy i wydział śledczy na 
m. Wilno, 

KOLEJOWA 
x) Vice - minister kolei 

inż. C'apski w Wilnie. V.-minister 
ministerstwa kolei inż. Witold Czap- 
ski, który estatnio przybył do Wilna, 
odbył w dniu wczrajszym konferen- 
cję z prezesem dyrekcji P. K. P. м 
Wilnie, inż, Staszewskim. 

© dniu dzisiejszym zaś v.-mini- 
ster Czapski w towarzystwie prezesa 
Staszewskiego wyjechał na inspekcję 
linji kolejowej w obrębie Wileńskiej 
Dyrekcji. 

SZKOLNA, 
— (x) Szkoła powszechna wy: 

łącznie dla dzieci gruzi czych. 
Magistrat m. Wilna na wczorajszem 
posiedzeniu postanowił * uruchomić 
szkołę powszechną przy zauł. Tram- 
wajowym, wyłącznie dla dzieci cho- 
rych na gruźlicę, umieszczonych w 
miejskiej ochronce dla gruźliczych, 
przy ul. Senatorskiej. ' 

— (x) Przekezanie gmachu 
szkolnego przy ul. Rydza Smi- 
glego władzom szkolnym. Wobec 
zakończenia budowy wnętrza gmachu 
szkoły powszechnej przy zbiegu ulic 
Rydza Smigłego i Szeptyckiego, Ma- 
gistrat m. Wilna postanowił w końcu 
Stycznia r.b. oddać gmach ten do 
dyspozycji odnośnym włsdzom szkoi- 
nym. 

Ureczyste poświęcenie gmachu te: 
go nastąpi prawdopodobnie dopiero 
w końcu r. b. 

— Opieka szkolna glmnazjum 
im. Orzeszkowej powiadamia, iż 
od 5 do 15 styczuja rb. w kancelarji 
gimnazjum Orzeszkowej będą się 
zwracały pieniądze za bilety, wzięte 
na kencert, którv miał się odbyć w 
d. 11 grudnia 1927 r. na rzecz Ople- 
ki Szkolnej gimnazjum Orzeszkowej. 

Pieniądze, nie odebrane w tym 
terminie, będą uważane jako  ofiaro- 

Głosy czytelnikow. 
Radjo na bezdrożu. 

W piątkowym N-rze „Slowa“ z 
dnia 6 stycznia b. r. ukazała się pod 
powyższym tytułem notatka podpisa- 
na przez inicjały Fr. Wis. i Oopatrzo- 
na wstępem szanownego wielce p. 
Czesława Jankowskiego, omawiająca 
kwestję transmitewania przez radjo 
polskie nabożeństw i obrzędów ko- 
ścielnych. Obaj Panowie uważają ię 
sprawę za „szarganie świętości*. O'óż 
ośmielam się skr Ślić na ten temat 
uwag kilka, nie megąc z powyž- 
szem zapatrywaniem się zgodzić. Na 
dowód przytoczę parę argumentów, 
które zdają się mocno i głęboko prze: 
mawiać za transmitowaniemj nabo- 
żeństw. Oie są argumenty: 

Fale radjowe nie znając granic 
idą na „cztery wiatry* lecz nie zapo- 
minajmy e tem, że niosą one setkom 
i tysiącom naszych rodaków i katoli- 
ków głos Polski wolnej, mszę św. i 
kazania tym, co w Rosji sewieckiej 
od lat szeregu mszy Św. nie słyszeli, 
słowa z wolnej Polski nie słyszeli. 
Dalej rodacy nasi z pobliskiej Litwy 
kowieńskiej co niedziela w pobożno- 
ści i ze łzą w oku słuchają kazań z 
Poznania, Katowic i rodzimego Wil- 
ma. A wreszcie i w Nadrenji fale rad- 
jowe niosąc Boże słowo w języku 
polskim nie jedną łzę tęsknoty za przeniesion 
ziemią ojczystą wycisną z oka emi- 
granta, ce dla chleba kraj rodzinny 
zmuszony był porzuelć. Powie może 
kto, że radjo nie każdy posiada. Prze: 

  

Zdzisław Łęski 
zmarł opatrzony Św. Sakramentami "dnia 8 stycznia 1928 r. 

w wieku lat 50. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 10 stycznia o godz. 10 rano 

w Koście e po Trynitarskim (przy szpitalu na Antokolu). poczem pogrzeb 

na cmentarzu antokolskim 
© czem z awiadamia RODZINA 

Aresztowanie defraudanta-pocztowca, 
Do policji w Miorach zgłosił się 

członek rewizyjnej lotnej komisji Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów p. Pakul- 
tlnis, prosząc © aresztowanie kierow- 
nika miejscowego urzędu pecztowe- 
go Franciszka Raszkiewicza. 

Przy rewlzji ksiąg wyjaśniło się, 
że Raszkiewicz, prowadzący życie nad 
stan wpadł w tarapaty pieniężne i w 
rezultacie popełnił szereg malwersacji. 

Jak wyjaśniono dotąd ogólna siima 
zdeufraudowana przez niego wynosi 

1545 zł. 49 groszy. 
Pedczas  rewizjj w mieszkaniu 

aresztowanego znalezieno kilka przy- 
nagleń służbowych z racji niedokład- 
mości kasowych oraz szereg doku- 
meatów wskazujących na popełnione 
nadużycia. 

Personel urzędu zeznał podczas 
badań, że Riszkiewicz niejednokret- 
nie brał pieniądze z kasy, ma zabawy, 
z których słynął w Miorach, 

Polska Nad Rodakami na Obczyźnie» został 
z lokalu Wileńska 33 do Kato- 

lickiego Domu Ludowego Metropolitalna 
Nr 1. Każdego wtorku i piątku od 12—l-ej 
udziela się wszelkich informacy! oraz przyj: 
muje się zapisy na członków, 

— Wystawa obrazów. Wystawa Obra* 
zów Warszawskich Artystów Malarzy dziś o 

które Dyrekcja Polskiego Radja otr:y- IR Z ZE 
muje. A wreszcia i u nas w kraju Wijnie. Rozmieszczone w obszernej Sali 
wieleż jest zakątków na wsi lub po- eksponaty Poz się imponująco: Ro- 

koi w mieście, gdzie chorzy i kalecy mieona: Oprócz wygięgiosych Już artystów 
z książeczką w ręku słuchają mszy й + . №- 
św. i słowa Bożego. Zdaje mi AE | A i 

eiwko temu zdają sią świadczyć listy, 

Popows 
SiĘ, winy-Przybylskiego, R. Wąsowicza, R Reint- 

iż względy powyższe dostatecznie hala, St: Przesłańskiego, Cz. Nowocienia, 
przemawiają za tem, by D;rekcji Radja W. Oranzowa, M. Nowickiej, J. Bakanow- 

Е ю 2 kiej, M. Trzcińskiego, Cz. jsilewskiego i 
Polskiego i Naszym Wielebnym Pa- yjrenycnela. A więc zespół liczny, bo Ogó- 
sierzom być wdzięcznym za pozwo- łem trzydzieści parę nazwisk obejmujący, 
lenie i transmitowania Niekrwawej dzieła zaś wysokiej wartości artystycznej, co 
Ofiary i kazań. Na zakończenie pra* da Paa rękojmię dużego powodzćnia tej 
gaę zwrócć uwagę, że i do kościoła " 
chodzi duto, b. dużo esób, które nie KRONI «A TOWARZYSKA. 
dla modlitwy tam idą, więc argument _ — Inflancki Bal Akademicki. 
że ktoś ze słuchawkami ma uszach Pod protektoratem J.W.P.P, Wojewo- 

słucha mszy św. w roztargnieniu i dziny Wileń skiej Raczkiewiczowej 

nieświadomością co ma w danejchwili Władysławowej, Jego Magnificencji 
robić, nie wytrzymuje zdaniem moim Rektora U. S. B. Prof. Dr. Stanisła« 
krytyki. wa Pigonia, R-ktorewej Stanislawo- 

Więcej faktów zda się przemawiać wej oraz Hr, Mohlowej Wacławowej 
za transmitowaniem nabożeństw niż odbędzie się dn. 14 stycznia 1928 r. 

przeciw. w salonach Georges'a, ul. Mickiewi- 
Pamiętajmy zawsze o naszych bra- cza 20, reprezentacyjny Inflancki Bał 

ciach za granicami Pelski i tych co Akademicki. Ž 
w kraju słuchać mszy św. w kościele Ileść zaproszeń jest Ściśle ogra- 

ni: mogą, a którzy czerpią strawę niczona, Obowiązki henorowych Pań 
duchową i słowo Boże z dobroczyn- Gospodyń raczyły przyjąć Panie: 
nych fał Radła Polskiego. Abramowiczowa Witoldowa, Ambrosz- 

; kiewiczowa Ernestowa, Białasowa Stanisła- 

Inż. Kazimierz Kraszewski. | wowa, Bisłowiczowa Witoldowa, Bochwico- 
X1——————— E wa Stanistawowa, Bossowska Franciszkowa, 

wane na rzecz opieki szkolaej tegoż Duyowagą Więdzimierzowa, Gietzewiczo: 
gimnazjum, wa Hipolitowa, Hausztenowa Emanuelowa, 

WOJSKOWA. Joczowa Konradowa, Jundsištowa  Zygminio- 
, Iż, uszowa, Kempistowa a 

— (x) Zmiana _ szefa dusz- AGGA; ienowska Tadweiowa, Korolcowa 
pasterstwa ® [. О. К, ! Józefowa, Kownacka Piotrowa, Kognowicka 
D>tvchczasowy szef duszpasterstwa Stanisławowa, Łoknciewska Janowa, Łu: 

kowska Ludwikowa, Lukasowa Janowa, Li 
D O. K. lil dziekan ks. Tortyłło boińska Bronisławowa, Majecka anowa, Ма- 
przeniesiony został ostatnio na takież terska Ignacowa, Nietowicka Zygmuntowa, 
stanowisko a Terunia, zaś jego O o. Z 
stanowi w: oczyfńiska Kazimierzowa, jo Janowa, 

ke S Iš Aoekmė „wopėloui Črdercina Juijuszowa, Pigoniowa Stanista- 
RÓŻ wowa, Pietraszewska Janowa, Popowiczowa 

NE. Bronisławowa, Praszałowiczowa Bronisławo* 
— Wyjazd E. Arcybiskupa w», Przewłocka Jerzowa, Rychłowska Franci- 

Teodozjusza. dniu wczorajszym szkowa, Ryniewiczowa Antoniowa, Rejche- 

wyjechał do Warszawy JE. arcybi- Oda M gs Aj, › , morokow: 
skup prawosławny Teodozjusz. Pobyt Leonowa, Szcze kowska Antoniowa, Unie- 
potrwa kilka dni, a celem jest odbycie chowska Ludwikowa, Wróbiewska Bronisła: 

i i , Węsławska Stanisławowa, Waśkow- za w sprawach administracji R Pope wa, Wodzinowska- Feliksowa, 
Wiścicka Janowa, Zawadzka Adamowa, Za- 

— (0) Sprzedaż na raty. Wy. wadzka Fellksowa, u których pozostałe za- 
godna i dostępną dla ogółu sprzedaż Proszenia można otrzymać. 
różnych artykułów Bea dotych- ZEBRANIA I ODCZYTY. 

czas nie jest ujęła w odpowiednie 11 ь, Posiedzenie T wa Lekarskiego: Dn: 
1 bm. ы dbedzie si i . 

przepisy, ktore odpowiadalyby nar S das Tektwał m. 
tzym warunkom. To też niejedno- karskiego w lokalu własnym (Zamkowa 24), 
krotnie pod tym płaszczykiem kryje Porządek dzienny: 1) dr. Krameztyk z War- 
się zwykła lichwa, albowiem sprzeda: HawyO SL 
jąc ma raty mieuczeiwi kupcy doliczają Dziękiewice-Cserniewska z II Kliniki We. 
czasami poprostu lichwiarskie Od- wuętrznej USB.—Leczenie djetycznie niedo- 
— = e. m dr. Em 

ak nas informują, w najbliższym "uchu migawkowego strzęsków jajowodu w 

czasie będzie pain d = sza. przesuwaniu. Jajta.. do macicy 
reg przepisów, który ureguluje spra- TEATR i MUZYKA, 
wę handlu ratami. — Wystawienie w  Reducie 

Przewidywane jest ustalenie maxi- sztuki Ignacego Oks”y Grabow- 
mum rat, uregulowanie kwestji gwa- skiego „Newierny Tomek" dało 
rancji, a także unormowanie wyso- ponowną sposobność dyr. Osterwie 
kości doliczanych odsetek. O ile do rozwinięcia całego kunsziu i 
sprzedaż nastąpi w ratach na prze- wdzięku szlachetnej e pomysłowej 
ciąg roku, płaconych miesięcznie, to stylizacji—tym razem 'bidermajeraw- 
doliczony procent w stosunku rocz+ Skiej, Co prawda, dobrze przedwojen- 
nym będzie zmniejszony odpowiednio ny, ciętym wierszem napisany utwór, 
przy doliczaniu go do każdej po: nadawał się jak malo który de wy- 
szczególnej raty. Np. jeśli stopa pro- Stylizowania go con amore i do — 
centowa wyniesie 12 proc. rocznie, przerobienia od posad do chorąg!ew- 
to do pierwszej raty doliczony ma Ki na dachu. Wynikł z tych warjacyj 
być 1 proc., do drugiej 2 proc. it.d. reżyserskich na temat sztuki Gra: 

Odsiępowanie od powyższych bowskiego, najlepszej zresztą, jaką 

przepisów pociągnie za sobą wysokie M:pisał--śliczny i miły wieczór te" 

kary, atralay, cały w nastroju poetyckim 
— [Ł] Wiec żydowski rozwią- któremu dodaje pikantności szczypta 

zany przez pol cję. W ubiegłą so- dyskretnej grotesk. _ 
botę w „Makabi* edbył sią wiec S„rawozdanie zamieścimy w na|- 
zwołany przez miejscową radę związ- bliższyna «Przeglądzie Tygedniowym» 

ków zawodowych, na którym omawią. lūstrowanym «Słowa», 
ma była ustawa rzemieślnicza. Uch- „„„—,“Redūtas na Pohulance. Dziś o 

= # odz.'2 ej komędja stylowa lgn. Grsbow.- 
wały żadnej nie powzięto, gdyż o- Kiego e śNiewiekcy Tomek» w obsadzie 
becni ma sali komsomolcy zaczęli premjerowej. 3 
śpiewać międzynarodówkę i rozrzucać utro o godz. 2U-ef «Noc Listopadowa» 
odezwy. Policja zmuszona b yła wiec (W. rycie podchorążych) I «Sędziowie» — 

* Ё а „т rozwiązeč, Użwiriek A Niewierny Tomek». 
— Podziękowanie, Zgromadzenie SS, Piątek — »Okno» — Andrzeja Rybio- 

NMP. Miłosierdzia, składa najserdeczniejsze kiego, 
Bóg zapłać W-nej Pani X za złożenie ofia- — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
ry złotego zegarka z łańcuszkiem, na rzecz po raz drugi świetaa komedja amerykańska 
domu Opieki Matki Bożej na Antokoln Se. <Potasz i Perimutter> — M. Glassa, która 
natorska Nr 29, Urządzono loterję dnia 8 po jutrzejszem przedstawieniu schodzi na pe- 
stycznia b. r. wygrane padły na los Nr 488 wien czas z repertuaru. > 
zegarek i Nr 206 łańcuszek: Wszystkim bio- — «Lekarz miłości». Ostatnia komedja 
rącym udział w urządzeniu loterji i kupną Wł. Perzyńskiego «Lekarz miłości», obecnie 
losów, serdeczne Bóg Zapłać. grana z wprost wyjątkowem powodzeniem 

— Zmiana adresu. Oddział Wileński w Teatrze Narodowym w Warszawie, w 
Warszawskiego Stowarzyszenia  <Opieka piątek wchodzi na repertuar Teatru Polskie. 

Poświęcenie Katolickie- 
gó Domu Ludowego. 
W ubiegłą niedzielę odbyła się 

podniosła uroczystość, poświęcenia 
Katolickiego Damu Ludowego pow- 
stałego z inicjatywy J. E. ks. Arcy- 
biskupa Jałbrzykowskiego. 

Myśl zakładania placówek  kate- 
lięko-społecznych w Wilnie oddawna 
już absorbowała umysły wielu zasłu- 
żonych działaczy katolickich. W roku 
1915 J. E. ks, Biskup Michslkiewicz 
spowodował  urząd.enie niewielkiej 
sali przy kościele Św. Jakoba. Ks. 
Olszański wykorzystał w roku 1917 
gmach, obecnie Kuratorjum miesz- 
czący, a w dwa lata później uzyskał 
dla iastytuch dom z salą przy uł. 
Św. Jańskiej 3. Obydwa te lokale 
zostały następnie zajęte przez urzędy 
państwowe. 

J. E. ks. Arcybiskup Jalbreykow- 
ski natychmiast po objęciu Archidje- 
cezji Wileńskiej zwrócił uwagę ma 
brak gmachu przeznaczonego dla 
potrzeb organizacji katolicke-społecz= 
mych i na Akademji urządzonej па 
jego cześć dał projekt zbudowania 
specjalnego domu ludowego. а- 
inicjowana została akcja zbiera 
nia składek. Pewstało Towarzystwo 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego, 
które ma jednoczyć i nadawać kieru- 
nek wielu innym organizacjom w nie- 
skoordynowanej dziś pracy 
rowej 

Į E. ks. Arcybiskup Jalbrzykow- 
ski wybrany został honorowym pre- 
zesem T-wa. Ze wszystkich stron 
posypały się datki na budewę domu. 
W lot zapełalono listy, a prócz tego 
cały czereg Osób jak to: up M. 
Bohdanowicz, A. Pimenow, E. Ke- 
walski, G. Kurec i iani pośoieszyli z 
hojnemi ofiarami. Ponadto Mia. P, i 
O S. przyznało sumę 10000 zł. a 
Bank Gosp. Kraj. długoterminowy 
kredyt. 

Zamiast budowy nowego gmachu 
kupiono dom przy ul. Metropolitalnej 
Nr. 1. 

Po gruntownem przerobieniu do- 
mu dla potrzeb Domu Ludowego, w 
niedzielę właśnie odbyło się poświę: 
cenie i przekazanie go poszczególnym 
organizacjom. 

Uroczystość poprzedzona została 
nabożeństwem w kościele św. Micha- 
ta, celebrowanem przez ].E. ks. bisku- 
pa Mchalkiewicza. Po nabożeństwie 
wszyscy udali się do sali Domu Lu- 

dowego. Za chwilę przybyli destejai- 
cy kościelni z J. E. ks. arcybiskupem 
ma czele witani przez Zarząd Towa- 

* rzystwa przy dźwiękach orkiestry. 
Po zagajeniu wygłoszonem przez 

dełegata Prekuraterji Generalnej p. A. 

Kopcia, JE. ks. Arcybiskup dokonał 

poświącenia peczem wygłosił przemó- 

wienie wyrażając przekonanie, że no- 

wopoświęcona instytucja rozwijać się 
będzie pomyślnie na chwałę B sżą, 

Z kolei przemawiali: imieniem pana 

Wejewody — naczelnik Wydziału P, 
i O: S. p. K. Jocz, delegat RŪ.K. dr. 

Kopeć, prezes centrali Ch, Zw. Zaw. 
p. M. Eogiel, delegąt Ligi Katelickiej 

w Warszawie inż. Piech wski, kura- 
tor Okr. Szkołnego p. S. Pogorzelski, 

przedstawicielka N O.K. p. Kiewliczo* 
wa, imieniem P.M Sz, p, Ciozda, oraz 
szereg innych osób. 

Pan delegat Kopeć odczytał dee 
pesze nadesłane z Warszawy od 
Dyr. Departamentu Op. S». i ze 
Lwowa od Prezesa Popowicza, 

b. czynnego członka Zarządu T-wa: 
Na: zakończenie obscni zwiedzili 

gmach. 
  

Szlagier Sezonu! 

„Noc Poślubna” 
niebywały zespół Mistrzów Ekranu 

LiLi DAMITA 
Harry Liedtke, Paweł Richter, 

R. Klein-Rogge, Ern. Wercbes 
° £ 

Jutro w kinie „Helios“ 
  

go. Komedja ta, oprócz walorów innych 

nierozerwalnie związanych z talentem zna- 

komitego pisarza, posiada wiele aktualności. 

Koncert L. Oborina w Teatrze 
Polskim. W czwartek nadchodzący wystą- 

pi w Wilnie po raz ostątni w sezonie Świe- 

tny pianista, laureat konkursu im. Chopina, 

L. Oborin.



  

„Chleb dzieciom”. 
Ustalił się od szeregu lat zwyczaj, że 

zamiast wizyt noworocznych” składsją ludzie 
dobrej woli oflary na <chleb dzieciom». W 
tym roku są one bardziej potrzebne niż kie- 
dykołwiek, niestety bowiem miesięczne skład- 
«i ma <chleb dzieciom» są coraz niklejsze, 
jakkolwiek wychowanków w ochronach co- 
raz przybywa, jakkolwiek potrzeby w schro- 
niskach coraz wzrastają. 

Składki, które w pierwszym roku istnie- 
mia Komiteiu Wojewódzkiego <chleb głod- 
nym dzieciom» przewyższały kwotę 46,000 
zł, dzisiaj nie sięgają 20,000 zł. Przyczyną 
zmniejszenia się ofiarności Wilnian sę ponie* 
kąd ciężkie warunki ekonomiczne, obywateli 
miasta, poniekąd pewne zobojętnienie dla 
sprawy, głównie zaś coraz bardziej niepoko- 
jący brak kwestarek. Bacci jeszcze, ofiar 
nt w najwyższym stopniu Panie i Panowie, 
—pie mogą już obejść całego Wilna — do 
wielu bardzo punktów miasta nie dochodzą. 

A sprawa przecież nię przestała DIE 
aktuainą, palącą wprost i niezmiernie bole- 
sną w swych skutkach. 

Dzieci w ochronach, nasze polskie dzie- 
ci, i teraz eą głodne, gruźlica wśród nich 
coraz bardziej się szerzy i przybiera zastra- 
szające rozmiary, blade twarzyczki i modsi: 
niale oczy modlą same swym wyglądem o 
pomoc j o ratunek, lecz wielu cbojętnych 
wezwania już nie słyszy... 

A jednak — te mizerne schorowane 
dzieci — to przyszłe młode pokolenie, które 

będzie musiało utrwslić wielkość Państwa 
Polskiego. A jeśli ich ręce będą do pracy 
słąbe... co się wówczas stanie 

Nietylko więc prosta litcść, nietylko 
głębokie wzruszenie na myśl, że dzieci pal 

skie wśród nas, między nami.. są głodne SB 
jecz umiłowanie ojczyzny i troska o jej 
wielkość kążą nam znowu zająć s'ę gor 
wie losem 
wość nasza niech się wyrazi przede wszyst: 
kiem w zjednaniu dla sprawy kwestarek 1 
kwestarzy, setki ich zmalały do dziesiątków. 
Panie i panowie, którzy od początku istnie- 
nia pracują — są już niezmiernie zmęcze- 
ni — obchodzą co miesiąc po kilkadziesiąt 

mieszkań, najażają się niejednokrotnie na 
złośliwe uwagi, że «składki już obrzydły», 

jazkolwiek potrzeby jeszcze nie zmalały, 
jakkolwiek przedewszygtkiem im, kwestar- 
kom i kwestarzom mogły dokuczyć te wę: 
drówki,po datpi — w deszcz, w mróz i 
wszelsą niepogodę. 

To też wielu — bardzo wielu kwesta* 
rzy pracę porzuciło, czemu się dziwić 
mie należy, [ecz których zastąpić trzeba. 

Przecież w Wilnie jest dużo ludzi przyjezd- 

arch, ludzi młodych, SS woli, którz 

DY€ może nie znają potrzeb Komitetu, niec! 
że się sgłaszają do Komitetu (Wielka 34 

iokal LOPP ad 5 do 7 wiecz.) niech ofla- 

rują trochę swego czasu, Swego ntrudzenia, 

niech zastąpią tych, którzy się już przemę- 

czyli, potem znowii inni ich zmienią, 
Kwestję kwestarek, jako ria, bardziej pa” 

iącą, Komitet Wojewódzki kładzie w serca 

wszystkim nieobołętnym na sprawy poru 

szone 1 gofąco na osły głos, by D 
mym w csłem Wilnie woła: $ 

«Przyjdźcie nam z pomocą, zgłoście się 

do pracy, by ulżyć losowi polskich dzieci». 

Komitet Wojewódzki 
й «Chleb Dzieciotna, 

Rada Opiekuficza Kresowa” jest 

instytucja która  roznieca oświatę 

pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 

i miasteczek, oświecając ten lud 

użrwala granice Ziem w schodnich 

czypospolitej. 

PCs [i członkiem? (Wilno Czy jesteś jej \ : 

Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 

do 8.ej). 

i Ofiary. 
— iast wizyt $wiątecznych ua rzecz 

Komiieta tChleb dzieciom» składają ofia- 

: pmienieni: D 

* ыьч'{іпісу Okręgowego Juspektoratu 

Pracyt' P; Leszczyfiski zł. 5.00, p. S. Bort- 

uiewicz zł. 3, p. Rusiecki zł. 3. _p- Pilecka 

ar. 50, р. Wrześniowski zł. 3, % zł.3, p. 

Kukurodza gr. 50, razem zł. 2U. 
Urzędnicy Sądn _ Apelacyjnego cy 

Wilaje: p. P.;lwaszkiewicz — 2 zł., -p. . В. 

P, 111, p. Grabowska 1 zł, p- Hajdukie- 

wies 1 zł, p. Malkiewicz 1 zł, Pp. Wykom- 

ska 1 zł, p. Bazarewska l at, p. Brzeski 

1 zł. p. S'efankiewicz, 1 ай, p. Bukowski 

1 zł., p B. 1 zł, p. Kiajn 1 zł, p- Ebel 1 

sł, p. Ławiński 1 zł, p. P. 1 zł, p: Paw- 

łowska 1 zł, p. Bochwic 5 zł, p- Sumorok 

5 uł, p, Dmuchowski 2 zł. p- Bukowski 1 

zł, p. Rakowski 1 zł. p. Songajło 2 zł., p: 

Boczkowska 1. zł, p. Maliński 1 złj p. jan 

Piłsudski I wł, P- Stujgiński 2 zł., p. Pro- 

niewiczówna 1 zł., razem 41 zł. 

—- A. R. na wykończenie budowy ko- 

ścioła Sw-tej: Teresy od Dzieciątka Jezus w 

Kamionce zł. 1 50: — : 

słysza- 

Ww: MASSON 

om śmierci 
— Ale już jest bardzo późno, roz- 

gadałem się. a p- Apcoff zmęczona! 

Chodźmy, panie Frobisher. Zostawi- 

my w przedpokoju światło zapalone. 

Mauro będzie całą noc w pobliżu po* 

koju pani, proszę się więc niczego 

nig bać! Dobranoc panil — to mó- 
wiąc Atno zamknął na klucz drzwi 

do „sali skarbów” i serdecztiie uścis- 

nął dłoń p. Apcofi, Anna usiłowała 

uśmięchnąć się i rzekła: i 

J Jutro podziękuję panu! — Za- 

częla wehodziė ha schody, cała drżą- 

ca, z widocznym W siłkiem utrzymu- 

jąc sią na nogach. Anno patrzeł przez 

chwilę-na nią, potem odwrócił się do 

Jima z dziwńym uśmiechem. | 
„— Jaka szkoda! — rzekł. — Pan. 

onal.. Nie?.. A įednak, mams nadzieję:. 

— tu przerwał nagle. Jim pocžerwie- 

miał i zmieszał się. o zaś mie 

chciał bynajmniej urazić go w tel 

chwili. 
t 

-— Przepraszam — dodał szybko, 

— to do wach m, 4 o 

tem jedynie dlatego, że mam dla was 

RE  quto sympatji, Chciałbym, 

żeby pan był obecnym jutro przy 

opowiadaniu p. Apcofi. Potem wyjaś- 

mię panu krok Za krokiem, w jaki 

sposób (doszedłem do prawdy. Obie- 

cuję panu, że nie będzie pan powo” 
"Tay" fako świadek <w tej.przykrej spra 

wig. anoc' am uśmiech- 

nął się i wyszedł. ACZ 

„Jim zamknął drzwi wejściowe, 

Ogarnęla go rozpacz. Musiał. jednak 

Пя 

ес! w ochronach. A ta Kon ' 

    

   

  

Kino-Teztr 

„H ELIOS" 

ul. Wileńska 38. | ŻOłdactwa. 
  
 „LdodYWCA Serc" 

Arcyd:ieło, które zadziw ło świat; Moskwa—Lwów. 

Początek e gedz. 4 

as poceałunęk za tysiące istnień ludzkich: 
„8 i 10.15. 

Mistr: ekr:nu genjalny Iwan Mozżuch n w naįnowszym arcytIm'e p. t. 
6 z udziałem Mary Phib n. 

polsce w czzsie ostatniej wojny. 
Kamienowanie grzesznicy. 

Akcja edbywa się w Mało- 
Orgje  rozbestwionego 

DO DOBREGO Dr Wołodżko $00R00454400600008000405006445000 

interesu na prowincji & 
ukuję wspólnika z Ordynator szpitala Sa- OLLA 

spałeni do E ou eme э 
Zgłoszenia do е - © jedyna istnie- 
stycznia b. r. pod muje: od g. 12 do 3 B jąca niedošci 

adresem: Dokszyce, 
i * Zawalna ul. 22. Karol E A W. Z. 

  

$ 
© 
© 
@ 

DZIŚ monumentalne dzieło sztuki filmowej! 

  
  

KINO-TEATR и Ф 
Romans kaplanki Wschodu 2 

W ról. gł. tytan ekranu BERNARD GOETZKE, REGINA THOMAS i GEORGE с › 
„Polonja MELCHIOR. Balet z udziałem tysięcy Bajader. Super flm predukcji Francuskiej e 

A con 2 asis b a i przez komisję Artystyczną do wyświelła- © 

ча „| nia w operze frahcuskiej. rkiegtra koncertowa z 24 osób mod batułą MIKOŁAJA 

Mickiewicza 22. | SĄLN'CKIEGO. Początek o g. 3—30 Ostatni seans 10—25. : © 

я z < Od dnia 6-go stycznia do dnia 10-go stycznia 1928 r. wł. a е 

Miejaki Kinematograł „Niemy Oskarżyciel* SEL Avoai Smocjomęyck!  irazaóc w 3 p W roll 

Kultursino-Oświstowy pies Ralf. Nad program: 
Sala Miejska 

(ui, Ostrobramska 5) 

ОНЕа La K o p СЕ К Н 55 (Е ( 3 

; głównej Eleanor Boardman znakomita: tragiczka i słynny 
«POWSTANIE na MARSIE» w 1 akcie i «ЕСНА z LOŚ ANGELOS» 

jw 1 akcie. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Orkiestra pod dyrekcją Kapel- 
imistrza p. W, Szczepańskiego. Kssa czynna od godz. 3 

bile:6w: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: «< 
m. 30. Początek seansów o godz: 4. ы Cen 
KSIĘŻNA GDAŃSKA». z 

Giiniki Diesla Stoczni Gdańskiej 

  

i wprost 

оо —ч П ЕА Е Е Е ВБ КЕ ЕВ 1Е Я П Е З ЗЕЗ ЕЧНО 7 y jų 

najlepsza nowoczesna s ił 
dla : 

STOCZNI G 
Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel 99-18. 

a napędowa 

rzemiosła i rolnietwa 
Tanie do nabycia (bez cła) 
Proste i pewne w ruchu 
Nadające się do każdego paliwa 
Najmniejsze zużycie paliwa 

DOSTAWA KRÓTKOTERMINOWA. 

ze 

iw ruchu 

DAŃSKIEJ 

  

BEZPŁATNIE — 0d 3-go do 31 styczna—-DARMO. 
Jedwabne suknie od 80 do 100 zł., Kalosze pantofelki od 30 do 

60 zł, Wełniane suknie od 30 do 80 zł., Płaszcze 

80 do 130 zł., Sniegowce krajowe i zagr. od 20 do 38 zł., 

damskie i męskie od 15 do 50 zł, Obuwie damskie i 
d 25 do 55 zł, Kalosze i torebki od 10 do'40 zł. 
oraz najrozmaitsze inne towary w firmie 

Wacław Nowicki wilno ul. Wielka 30 

Swetry 
męskie o! 

Każdy kupujący za gotówkę otrzyma jako 

przewyższejący sum 

Ceny na wszy 

  

runek karnawałowy w sżczęśliwym ae wielokrotnie 
zakupu. 

Największy wybór KONFĘKCJI, GAŁANTERJI, OBUWIA. 
sikie towary wyłącznie fabryczne. 

Uwagał pp. Wojskowym ` urzędnikom dogodne warunki kupna, 

‘ —IV—1 

zimowe od pa 

58— 2—12 

bezpłatny poda: 

stycznia 1928 r. 0 
  

     

  

LECZY 
świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

zapobiega odmrożeniom 
90—5 

Maść przeciw odmrożeniom 

rekcji Lasów (ul. 
przetarg ustny i za 
semnych na sprzedaż 

  
  

  

a 

Radjoamatorzy! 
Wiedzcie i pamiętajcie, że nejlepiej, najtaniej i 

nmajuprzejmiej obsłuży Was | 

«Wileńska Pomoc Szkolna» 

DZIAŁ RADJO—Wilno, Wileńska 38, tel. 941. 

RO WOOBZWIC WIERA PAGE 

Ogłószenie. 
Dyrekcją Lasów Państwowych w Wil. 

nie podaje do wiadomości iż w dniu 19 
odz. 12-ej w fokalu Dy- wykonuje 

ielka 66) fdbędzie się Księgarn'a 

pomocą olert. pi* ‚ 
dzialek etatowych | Ostrobramska 

według obliczenia powierzchniowego, p0- 
szczególnych drzew ma pniu i materjałów 
w stanie wyrobionym w  Nadleśnictwach Wilno, 

Podbrodzkiem, Druskienickiem,  Bersztow- | ut. Ostrobramsva 23 

skiem, Trockiem, Mostowskiem, Stołpeckim, —— 44 —V—35 

ga, Ra (jęki 
morgofiskiem, Uszafiskiem, Baksztańskiem, 

Ławiyskiem, Olkienickiem 1 innych. MEB LE 

Wykaz jednosiek licytacyjnych warun- najtaniej 

ki przetargowe, szematy umów i ofert są 

do przelnzenia w godzinach urzędowych w D: | nabyć można 
L. P. w Wilnie pokój Nr 7. w 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. С 

NOWY TRANSPORT 
fabr. <Arnold Fibiger» mod: | <Alicof» 

(koncert, silny, pogłębiony ton), mod. «Chopin» 

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

[Listwy I Ramy 
gotowe i na obsta- 
lunek, oprawa 

obrazów ifotografji 
oraz odnawianie 

ram solidnie i tanio 

J. JURKIEWICZA 
i K. Szalkiewicza 

  

Domu Handlo: 

H. Sikorski $-ka 
ul. Zawalna 30. 

  

kieratowe i 

3 Wilno, Zawalga 0. b. majster firmy 

1 Adres telegr. „ROLNICZE“, orkai 13) 
tel, 

Bukowniki do koniczyny” | ; 

poleca ze składu w Wilaie 

Wileński Syndykat Rolniczy 

  

* Zegarki 
najtaniej i najso- 
lidniej repeiuje 

zegarmistrz 
M. WYSZOMIRSKI 

motorowe     
TTT ZA   

  

  

Materjał izolacyjny 

Radjo „AUDIOŃ” 
Wilno, ul. Wileńska 14 (vis a vis Ludwisarskieį). 

Aparaty lampowe od 1—8 wediug najuowszych schematow 
Aparaty detektorowe w dużym wyborze 4 

Wszelki radjosprzęt odpowiadający wymaganiom nowo- 
czesnej techniki. " 
«Gummeid». 

Kto pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt 

  

przyznać, że Anno postąpił, jak dziel- 
ny i rozumny wódz, gdyby , nie „on, 
Betty w tej chwili wracałaby ukrytemi 
schodami do zsali skarbėw“, po speł- 
mieniu ohydnej zbrodni, a jutro do: 
wiedzieliby się wszyscy, że Anna Ap- 
ceff uciekła. Wieczorem zaś Espino- 
za ukryłby ciało0biednej dziewczyny 
pod kamienrią płytą domu w>Brebi* 
sare. ‹ 

jjakże wszystkie szczegóły były 
dobrze obmyślane, a mime to nie 
zdołano zmylić czujność —detektywa. 

Gdzie ona jest teraz? — pomyślał 
i wzdrygnął się. 

" «ROZDZIAŁ XXIII 
Opowiadanie Anny. 

Następnego dnia raao, Anno za- 
tetonował do w. Apcoff, że przyjdzie 

po południu. Jim spędził cały ranek 
na rozmowie z .p. Becs, którysbył zu- 

pelnie wstrząśnięty straszną wiadomo- 

ścią, której mu udzielił Jim: 
— P, Harlow może wykorzystać 

przysługujące jej prawo widzeńiia sią 
z adwokatem, Idę więc do prefektury 

zażądać, by udzielono'mi pozwolenia 

widzenia się z moją kłijentką. — To 
mówiąc Becs podniósł durnie głową 
i ruszył ku prefekturze, dumny ze 

jenego 6bowiązku. \ 
P. Becs uzyskał gozwolenie widze- 

mia się ze swą klijentką przed wezwa- 
niem jej.do sędziego. śledczego, co 
miało nastąpić za parę dni. Na razie 
badano Franciszką 'Rollatd. 

Po powrocie do domu p. Becs 
zastał w swym gabinecie , zdenerwo” 
wanego Fro! 7 

wiadomości, 
r WEAK M. 

     

nie podoba! zawołał mały prawnik. — 
Wszyscy tam są bardzo uprzejmi i 
usłużni, ale postanowiono zbadać 
najpierw pokojówkę, — to bardze źle 
dla nas! W + 

Tu stuknął pięścią w stół: 
— To sprawka detektywa, on się 

zna ma tych rzeczachi Pokojówkę 
można zmusić do «mówienia, Szcze- 
gólnie taką, jak Franciszka Rollard... 

т — Ale ja sprowadzę najlepszego 
adwokata w całej Francji! — zakoń- 
czył groźnie. 

Jim wrócił przygnębiony do domu. 
Widocznie wypadki ostatniej nocy 

nie nabrały jeszcze rozgłosu, „Spra- 
wa Wsberskiego"* przestała być już 
najnowszą sensacją: To też nie sly- 
chać byłć na ulicy: rozmów ,: dotyczą- 
cych tej sprawy i nikt nie zattzymy- 
wał sią ciekawie przed domem Gre- 
nelle. ` 

pr napisał. kilka. słów ;do p. Ap- 
cofi. z oznajmieniem, iż - przenosi. s'ę 
do hotelu, ją zaś prosi o pozostanie 
w domu Grenelle. 

Usta Anny drgnęły, gdy czytała tę 
niezręcznie zredagowaną kartkę: 

— Р. Becs. powiedziałby, że p. 
Frobisher postępuje bardzo stosow- 
nie — pemyślała młoda dziewczyna — 
ałe też dostatecznie głupio, by być 
wydrwionym przez detektywa... 

Po śniadaniu poraz drugi usiedli 
pod cieniem starych. drzew w'ogro- 
idzie; by wysłuchać ponurėgo Opowia- 
dania Anny "Apcoff. Tym razem za- 
brakło jednej osoby. «© 

— Nie wybrałabym się na bal do 
p. Le Vais, gdyby nie list anonimo- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktcr w Czesław Karorowski 

„B Sklep „Okazja” 
Wilno, ul. Św. Jafńska © 
= ino i sprzedaż 

ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze. 

rzeczy wyjeżdzam na 

O KÓJ ciepły, 
umeblowany do 

wynajęcie, 
ul, Tartaki 18—4, 

Oglądać: od g: 2 do 4 DYWAN 
В i od g. 7 do 8 wecz. 

182—| 

— 33 

A ai. 6 Klon rolniczą, w większych 
kulturalnych й mająt- cza 
kach, poszukuje posa- 
dy od zaraz. Adres: 
F. Sułkowski, maj. 
Rzesza pod Wilnem. 

165—1 

PSZCZOŁY 
do nabycia, z powodu 
wyjazdu sprzedaje się 
9 ramowych uli wzo- 
rowo  zagospodarzo- 

Doktór Medycyny 

A. CYMBLER 
cnoroby skórne, 
weneryczne i mos 

  

  

rapja, słońce górskie 

nych, 8 <Dadunow- WZ, xa Nauka kroju przy pomocy <PATRON 

skie» 12 i 14 ramowe mamo | EKSPRESS> zajmuje czasu zaledwie 
  

po dwie nadstawki, 
1 «Lewickiego». Adres: 
F. Sutkowski, maj, Ordynator Szpitala | wania form, według zdjętej miary na 
Rzeszą pod Wilnem, Sawicz, choroby wszystkie figury, z zastosowaniem do 

166—1 skórne i weneryczne. | każdej mody. 
Leczenie Światłem W. celu udostępnienia szerszemu ogó* 

  

  

Wykwalifikowana 
irebianka poszukuje 
posady do dzieci, w 
Wilnie lub na wyjazd. 
Dowiedzieć się w 

adm. «Słowa» п С, М, 

skie). Zamkowa 7 m. 

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

1 weneryczne, 
Przyjmuje od godz. 1 
do 1 i od 5—7 p.p. 

  

  

a szyciem vy, Pohulanka 2, ró 
Bona posiadająca Zawalnej, W.Z.P. ko 
rekomendacje, zna LŽ 

gruntownie język pol- 
ski, poszukuje posady 
za małem. wynagro- NE LEKARZ 

dzeniem Żeligowskie- r Janina 
go 10—2. 176—0 PiotrowicZ- 

. ordynator Szpifala 
wyjazdu sprzedaje się ч 5„‚ід_р 
jadtodajnia 

dobrze  prosperująca. 
Dowiedzieć się 
peja Sierakowskie- 
go 24—10. 17: 

RZĄDC 

neryczne' kobiece. 

Zarzecze 5, m. 2. 
„LP. 

mowany psa arz6-DENIyŚCI 
posady, praktyka r! 
nicza w Austrji 

wielkich majątkach,  Leka:z-Dentysta 
7 lat samo Asi Jadwiga 

rący u p. gen. Ko- 
pay AB. si Posiada KĘStowiczowa 

dobre 
Ag. 

  

poczt: Punżany, (róg Mickiewicza) 
Sziak Wilno-Zemgale, przyjmuje od g, 10—2 zla gale, przyjmuj EF 

maj. Buj widze, 

  

Stasiewicz. ___181—0 W.Z.P. Ms europejskich, Dowiedzieć się: Mickie- 
S k posady do z wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 

ZURA małej rodzi- Lakis De między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794 

ny, samotnej pani, lub i: FRYDMAN 
saimotnego pana, 050- 

  

  
  

  

bioną _ książkę czy bezpłatnie. Dla Z» 
kupna wymienionych wękowa Z, 

w Lidzie, rocznik 1883, 

  

Anno nastawił uszu. 
— List ten otrzymałam podczas 

obiadu. Sądziłam, że to jakiś rachu- 
nek i przestraszyłam się w pierwszej 
chwili, widząc podpis „bicz“, 

Młoda dziewczyna była zaskocze- 
na ireścią listu, lecz strach jej min: 
wkrótce. ° 

„Bicz“ grasi! by przyjechała na 
bal, opisywał szczegółowo, jak miała 
-6 półódo jedenastej wyjść do koryta- 
rza, wiodącego „do prawego skrzydła 

„pałacu, i, ukryć się za portjerą w ma- 
łej bibljotece. : 

„«Bicz» obiecywał, ze gdy. te spel- 
mi ściśle i będzie się zachowywała 
cicho, dowie się prawdy o šmierci 
pani Harlow. y 
i4-Pr6cz tego miała zachować w zu: 
pełnej tajemnicy treść listu. 
1 «r Dlatego właśnie nie.powiedzia- 
łam nic-pasom.o tym liście, — čiag- 
nęła dalej. panna Apcofi, — Sądziłam, 
że jest to. jeden z żartów «Bicza»: Od* 
łożyłam list do koperty, lecz nie mo- 
głam zapomnieć jego / treści: myšla- 
łam, że jeśli była w nim -choć część 
prawdy, to narażałam swe życie, nie 
jadąc na ten bal.. Zresztą w. jakim 
celu „Bicz'* miałby nadstawiać mi si: 
dła?...Nie jestem ani bogatą, ani zna”; 

ną. W duszy mej zrodziła się na« 

PME której nie mogłam się w żaden 

Po obiedzie „długo nie mogła 
się,p. Apcoff zdecydować co ma po- 
cząć. Lecz rano poczuła prawie kaj- 
dany na swych rękach, więe nie po- 
winna była opuścić żadnej okazji, 

mogącej dopomódz jej do wyplątania 

iodg. 5 do 6, (2 

P. 20. , 
М pełna gwarancja za każd 

  

1 skórne. ul, 
ileńska 7, tel. — 

  

czopłciowe. Elektrote- 

Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5-8. 

Dr Hanusowicz 

Sollux i Lampa Bacha 
(sztuczne słofńice_ gór: 

  

  

Jurczenkowa 

tanio, Choroby skórne i we- 

na Przyjmuje od 4—6 pp. 

A —————— 

  

šwiadectwa. ul Orzeszkowej Nr 3 

    

      gniona marka 
Światowa, udo- 
wodniona zu- 

4 sztukę. 
WODWDOREUSONRORRASEZERARSDARUREM 

  

Zgłoszony do Patentu za Nr. 21112 

WYNALAZEK 
W. DZIEDZINIE 

KROJU 
p. n. „PATRON EKSPRESS* 

do krojenia Gbrań damskich, 
dziecięcych i medelowania 

Profesora Kroju Pzryskiej Akademji 
L: Lewafskiego. 

kilka dni, Modelowanie — dwa tygodnie. 
Kroi się wprost na materjale, bez ryso- 

łowi korzystania z nowego , wynalązku, 
Generzjina _ Reprezentacja <PATRON 
EKSPRESS» (Warszawa, Żórawia 15, tel: 
25748), wysyła instruktorki do wszyst- 
kich miejscowości Poiski, gdzie zbierze 
się 5 esób, życzących ucz Ć się kroju 
przy pomocy «PATRON EKSPRE3S». 
_Żapisy na kompleta przyjmuje od 14 
listopada r. b. Centrala na Kresy, Wilno, 
Mickiewicza 1 <PATRON EKSPRESS». 
lustrowsny prospekt z rysunkami 

«PATRON EKSPRESS» wysyła się bez- 
płatnie na żądanie. 

Uwaga! 

1 

0 

  

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

groszy wykonywane są na poczekaniu 
przy pomocy «PATRON EKSPRESS».__£ 

  

Kto zbiera MARKI POCZTOWĘ DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794 

    

Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estońskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 

Zachodnej, Kolonjalne i państw poza-       — 
m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 

    

  

  

inteli Zawalna 24 m, 8. = 

Е:і‚Ё?? ‘:\гщ{ЕЁ::Ё:: Рггу gabinecis : spe- B Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 

sprzątaniem. Zua dob..cjalne. laboratorjum m somis, prof,  Sekułowicza, m 

rze gospodarstwo _ zębów sztucznych. — ® Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu* 3 

wiejskie, posiąda świa. Przyjmuje od 9 do = ae buchalterji, rachunkos В 

deciwa, ui. Konarskie- i od 4 do. 7 „ w: kupieckiej,  kozespondencji mj 

go 46 m. p. Szaci- 42— 3 handlowej, stenografji, nauki handlu, @ 

łowskiego. 183—0 e prawa, kaligrafji, pisania na maszy- g 

S A Lekarz Dentysta 2 2 towaroziaysiyja, piemiectiško, B 

gubioną książecz- R, Gordonowa & AEC W świniokóki i: . 

}‚ъс'‚‘:_"д‘}„"“:‚‘;"{ Zamkowa %,tel. 1080 5 _ ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWI = 

prez PK. U. NilaG, „ję TOZIIŻ | 5-7. AKUSZERKA 
i kartę mob. „wyd. W. Zdr, 54, Lekars-Dentysta ŚWIDERSKA | 
przez 7 p. p. IES. 41— "ANNA KISIEL- RY | 

rocznik 1896, NA IMIĘ — + ul. Mickiewioza 4 m.12 „ 

Józefa | Mackiewicza, Andrzejkowiczowa przyjm: od g. 10—12 *% 

Vurieważnia się, Lekarz-Dentysta sRoroby: =2b6G- plójh 16 — 8. | 

1-0 R. MOZES 009, B Wykonywa wszelkie 
— У bowanie i usuwanie "zabiegi lecznicze 

Wielka 5 m: 2, ich bez bólu. Porceląa- „ S aka Teka 

LE K AR Lt telefon I3A1. _ nowe, złote plomby й Wydz. Zdr. 6237 
| PLA AMS —e_„jPrzyjmujeod 9.30 do_ wkładki. Sztuczne BI 

DOKTOR wydi. Žar Ši Medienos 4 ma L. Ginsb gia, AA Н ааа о- - — АЧБИРЕНА 
„Ninsberg od 10-134 pó.  M.LAKNEROWA 

choroby weneryczne Lekarz-Dentysta gd 4 do 7 w. Przyjmuje od g, 9 do 

= syllis S ‚ МАКУА Uczącym się zniżka w., Kano ga i 3 
iino, ul. a d . Z. Nr * SZ P. 

In; al. Viska 3, (żyńska- Śmolska k Žas ы 
Prayjmuje od 8 (o 1 Choroby jamy ustnej. 41— ' 

1 ой 4 do 8,Plombowanie 1 usu- — 
35— wanie zębów bez bóln | AKUSZERKI AKUSZERKA 

DER TREN © korę Sie BL SDD | Marja Brzezina 
ŁUKIEWICZ Wojskowym, urzędni. 

choroby weheryczne, kom i uczącym sią 
skórne i amo = zniżka. Ofiarna 4 m.5 przyjmuje od godz. 

  - » 
Akuszerka przyjmuje: 

W. Smiałowska od 9 rano do 7 więcz.. 

  

    

ję 
ul. US 

TrOWInC) > ji i m, 4. 
li i * ul. Mickiewicza 9 Przyjmuje: od 8 — 12 do 19. Mickiewicza Е 

д d ti Zawiadamiać listownie padkiczoęitcjoólkia wejście z ul. Śnia- > iod 4 — 7 46 m, 6. W. Zdr. Nr 3093 

meth nabywa W firmie e UUJOŃ 31—8 Lie, Tą deekieh 1, panį 4. муа ZdnNya МОВ М. Elo ana 

i 
4 

e ais visų е — 

— Te wszystko bardzo mi się wy... — zaczęla p. Apcoff. się z tej zawiłej sprawy. 
Wreszcie postanowiła poradzić się 

ze swą przyjaciółką Betty i pobiegła 
do zsali skarbów*. W pokóju paliło 
się Światłe, lecz nikogo nie byłe. 
P. Apceff postanowiła poczekać tutaj 
na Betty. | znów uderzyło ją to, że 
zegar stał zbyt nisko. 

Stała przed komódką i wpatrywała 
się w zegar. Potem zaczęła przyglądać 
się własnemu zegarowi, w nadziej, że 

może dopomoże jej de odgadnięcia 
tej i ao 

Ist 
by tylko odwróciła cyferblat do lu- 

stra poznałaby natychmiast tę taje- 

maicę... 
Nie miała jednak na to czasu i 

cichy szelest odwrócił jej uwagę od 

zegarka. Obejrzała się. W pokeju nie 
było nikogo, a' jednak ktoś się tu 
poruszał. Ktoś musiał być ukryty w 
lektyce. 7916 | 

Anna zmieszana była raczej, niż 
rzestraszona. 

©VEMfała ochotę zadzwonić, mogła 
to uczynić nieznacznie i poczekać na 
Gastena, by! zbadać, kto jest w lekty- 
ce. Mógł tam być złodziej Lecz mo 
chwjif tamysłu obeszła cicho lektykę 
dookoła: by zajrzeć: do je] wnętrza 
przez okno. Nagle cofnęła się z okrzy* 
kiem zdumienia: oszklone drzwiczki 
było otwarte i na Pea Iektyki 
siedziała Betty Harlow, 
& Siedziała nieruchome i nie poru- 
szyła się nawet- wtedy, gdy Anna 
stanęła przedonią. Jednak nie spała, 
a oczy jej błyszczały w mroku- le- 
ktyki tak jakoś dziwnie, że Annę 
ogarnął strach. С 
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tnia byla juž: bliska tego, gdy- 

     
    

     

    

    

  

    

    

   
   

         

     

  — Przyglądalam sig tobie,—rzeki 
bardzo cicho Betty. 

Jeśli Betty Harlow wahala się 
choć przez chwilę, czy ma uskutecz: 
nić swój szatański plan, to jednak 
tej chwili wyrok musiał zapaść nie 
odwołalajc: właśnie wychodziła 
ukrytego korytarza, gdy zastała 
robiącą przed lustrem doświadczeni: 
z zegarkiem i jakże bliską prawdy! 

loto w tych słowach został 
powiedziany wyrok śmierci па 

— Przyglądałam się tobiel—i cb 
ciaż Anna nie zrozumiała, jak gro 
nem było to zdanie, jednak ton, 
kim było wypowiedziane zaniepokoił 

— Betty, —zawolała, — przyszł 
peradzić się ciebiel 

Betty wyszła z lektyki i przecz, 
tąła anonim. 

— Czy mam tam iść? — pyt 
Anna. 2 

— Jak uważasz, — odrzekła Bett 
—|]abym poszła, bez wahania. 
czasem nikt jeszcze nie wie, && 
dejrzenie spadlo na ciebie! 

Lecz Anna nie była pewna, © 
może jechać na bal, wobec żałoby. 

— Ależ nie jesteś krewną p. F 
low,—zaprzeczyła Betty, — W szysi 
te da się załatwić! Ale zresztą, 
sobie chcesz! 

— Dlaczegożby „bicz* miał 
pomagać? zapytała Anna. 

— On może dopemódz ci ty 
pośrednio, —tłomaczyła Betty. — 
kogoś oskarżyć, a ciebie użyć 
narzędzia.


