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Za i przeciw. 
K mjest Dowgalewsk į? 

Następca ambasadora Sowietów Rakow- 
W perspektywie tygodnia. Encyklika o jedności Kosciotów. 

jębienie stosunków angielsko-amerykańskich —Walka o naftę.—Powstanie w Nikaragni: RZYM, 10.1 PAT. Papież ogłosił encyklikę o jedności : 
So Ę metale on £ kościołów. Ojciec św. ubolewa nad wysikami, zmierzającemi Siege, *„Paryėu, „Dowgalenaaij ma jak się 
— Flirt sowiecko japofski.—Poražka komnuistow w Chinach —Odroczenie wyborów do 50 AE a! religii prawdziwie katolickiej z i Lim san PET) Zs WE В 

wietów.— Pertraktacje włosko-francuskie. połączenia religji prawdziwie katolickiej z innemi „ Paryski emigracyjny dziennik <Wozrożdenje» 

` ! ; _ 6raz nad twierdzeniami, że wszystkie wyznania są dobre Ency- o ie iR ROEE 

Polska opinja publiczna zwraca w Zjednoczone. Dotychczas Nikaragua bec Japonji. Mime, że rządy Japenji klika zwraca uwagę biskupów na te próby wprowadzenia w nej i organizatora i dowódcy 1 go komuni- 

chwili obecnej przedewszystkizm uwa była pod wpływem Meksyku, jak wia spoczywają w rękach konserwatyw- błąd i nakazuje ostrzegać narody, że nie jest możliwe stworzyć Ę> czego Kargatskiego pułku, niejakiego 

gę na tok kampanji wyborczej. Spra- domo do Stanów Zjednoczonych nego gabinetu barona Tanaka, któremu ! 8 3 Kruńskiego, który niedawno uciekł do Persji 
społeczeństwa katolickiego pośród wiernych, którzyby z całą zaznawszy słodyczy «raju bolszewickiego». 

wy wyborcze, kombinacje bloków, ussosobionego wrogo. Ponizważ Ka- w gwolm czasie prasa sowiecka nie Kruński opisuje jak pewnego sierpnio» 

układanie list znajduje pierwsze mał Panamski w razie wojny może szczędziła soczystych epitetów w ro: 
swobodą, każdy na swój sposób mogli ujmować rzeczy Wialy: wego wieszom špolkai sę = Dowzac 
Następnie encyklika zwalcza tezy innych wyznań na rzecz po: skim. W jego towarzyatwie było klika mniej- 

miejsce na porządku dnia, natomiast mieć decydujące znaczenie, Stany Zje- dzaju „oprawcy kulisów japońskich*.— 

niezmiernie doniosłe (dla nas zagad- dnoczone dążą aby ster rządów w Sowiely nie mają nic przeciwko opraw" 

  

  

łączenia Kościołów. Jedność — głosi encyklika — može byč šėjet 176 „Agmuniktyesnygė. niejaki ЭаЛа 

nienia polityki zagranicznej zostały Nikaragui był w rękach ludzi dających cy temu aby z „Oprawcą* rózpacząć 

inin, znani Czekiści. Towarzystwo gdy 

odsunięte na dalszy plan. Aby wy- gwarancję, że polityka Nikaragui nie DĘ< rokowania. Japonja ze swej strony 

równać lukę, która w tem sposób dzie skierowana przeciwko Słanom dążąc po umocnienia swoich wpły- 

powstała, postaramy się zrobić krótkie Zjednoczonym, Na tym tle od czasu wów w Chinach zdaje się iść na rę- 

zestawienie wydarzeń, jakie w ciągu do czasu wybuchają w Nikaragui kę. Tak przynajmniej można rozu- 

pierwszej dekady nowego roku powstania, kierowane przez agentów mieć wizytę wice hrabiego Gote. 

zaszły na arenie międzynarodewej. _ Meksyku; mające na celu obalenie W Chinach pe opanowaniu sy- 

Stosunki angielsko amerykzń rządu, który ich zdaniem jest narzę- tuacji przez rząd Kantoński panuje 

skie w ostatnich dniach znacznie się dziem w rękach amerykańskich. Tem spokój. Nawet potyczki, które przed- 

oziębiły. Przyczyną tego jest walka stan rzeczy zmusł Stany Zjedaoczć- tem tu i owdzie miały jeszcze miejsce 

dwóch olbrzymich trustów naftowych ne do wysłania wojsk i floty primo pomiędzy wojskami południa i pół- 

angielskiego «Royal-Dutch» i amery- dlatego, aby zabezpieczyć losy swych nocy, wskutek zimy ustały. W Kan- 

kańskiego «Standard Oil of New obywateli sekundo zaś aby niedopu: tonie trwa madal likwidacja kemu- 

York». Trust amerykański rozpoczął ścić do utworzenia w Nikaragui Ogni- nizmu. Nieudana rewolta komuni- 

atak przeciwko „Royal Dutch* wpro: ską zamieszek i wrzenia wojennego, styczna zdemaskowała jeszcze raz 

wadzając swoje produkta na rynek gdyż pozostawienie Nikaragui samej roją agentów Kominternu w tym 

indyjski, „Royal Duteh' zaš klerowa- sobie doprowadziłeby do tego, ŻE W żywiołowym wybuchu  rewolucyj- 

ny przez sir Deterding'a, którego tak tem małem państewku trwałaby cią- nym*, Drogi nacjonalistycznej rady- 

nienawidzą bolszewicy, zakupił wiel- gła wojna domowe. kalaej  partji chińskiej Kuc-Ming 

kie składy naitowe we wschedniej Wizyta japońska w Moskwie. Tangu i-partji komunistycznej Osta- 

części Stanów Zjednoczonych w New Do Moskwy przed paru dniami przy- tęcznie się rozeszły. Odezwy i listy 

Jersey, zdobywając w ten sposób był vice-hrabla Goto. Prasa sowiecka wdawy po Sun-jat Senie, która za- 

silaą pozycję w centrum rynku deta- przyjazdowi dyplomaty japońskiego mieszkuje w Moskwie, a której auto 

licznego „Standard'u“. przypisuje wielkie znaczenie, aczkol- rytet pragnęli bolszewicy wykorzystać, 

Atak amerykański  prewadzony wiek vice-hrabia С0 zaznaczył, ŻE nie dały r zultatu. 

jest w dwóch kierunkach: z jednej bawi jako osoba prywatna i „żadnej Wybory do sowietów wiejskich 

strony drogą zniżki cen, & drugiej of.cjalnej misji niefpiastuje. Vice hra* ; miejskich, które musiały odbyć 

zaś przez ograniczenie kredytów bia Goto jest znanym dyplomatą fa- się w czasie obecnym w Rosji zosta- 

amerykańskich ma doprowadzić sy- pańskim, a jego specjalnością są Spra- ly przez Prezydjum Cika Z. S. S. R. 

tuację „Royai Dutch“ do poważnych wy rosyjskie. W roku 1916 odegra! odroczone do jesieni 1928 roku. Fer- 

rudności i ułatwić w ten sposób wybitną rolę w sprawie zbliżenia TO: majnym powodem odroczenia jest 

: skup akcyj trustu angielskiego. Po- syjsko-japcńskiego, później zaś gdy niedegodna pera zimowa, która 

zatem trust amerykański nawiązał już państwo Sowietów roztoczyło wpływa na zmniejszenie się frekwen- 

stosunki z przemysłem naflowym so: swą władzę nad Rosją w roku 1923 cji wyborczej. Po za temi względami 

wieckim, który jak wiadome opiera vice-hrabia Goto prowadził pertra- ęchnicznemi kryją się jeszcze inne, 

swoją produkcję na zagrabionych w ktacje z Sowietami, które były pod- a mianowicię fakt, że wieś sowiecka 

okresie rewolucji polach naftowych stawą dla zawartego w roku 19. jest nieprzygotowana do wyborów. To 

na Kaukazie, należących w znacznej traktatu japońsko-sowieckiego. NIC nieprzygotewania trzeba tłomaczyć 

części de „Royal Dutch”. dziwnego, że w wizycie dyplomaty 0 jkg wrogie usposobienie mas chlop- 

Nafta jest artykułem niezmiernie takiej przeszłaści koła polityczne Eu: skich do rządów komunistycznych. 

niebezpiecznym, jeżeli chodzi © sto- ropy widzą nie tylko prywatae cele, Cik Z. S S. R. ma nadzieję, że w 

suaki międzynarodowe. Łatwopalny Dla wszystkich jest rzeczą jasną, ŻE przeciągu roku uda się  na- 

ten materjał staje się często powc« vice-hrabia Goto ped pozorem po- stroje wsi zmienić lub tak 

dem greźnych zatargów, w których dróży prywatnej będzie ztarał SIĘ WY* przygotować aparat sowiecki, aby 

bagnet i szabla ma ostatnie słowo: sondować opinję miarodajoych CZYM= wynik wyborów dał rezultaty pomyj 

O ile przedtem walka trustów to- ników polityki sowieckiej w sprawi€ ginę, Zmiana nastrojów wsi gdzie 

tzyła się o rynki zbytu, teraz punkt ułożenia dalszych stosunków zwłae bardzo silne są prądy drobno-burżu: 

ciężkości przeniósł się na opanowa- szcza w sprawie Chin, gdzie Japonja szyjne, co przyznają sami bolszewicy, 

nie nowych terenów meftowych. Trust stara się ugruntować swe wpływy: nie będzie mogła być zrealizowaną 

amerykański rozszerza Coraz bardziej Należy zaznaczyć, że „ekspansja poli depóty, dopóki sytuzeja ekonomiczna 

swe wpływy, przenikając do północne tyczna Japonji w Chinach: przybiera Sowietów nie ulegnie poprawie. A 

wschodniej Afryki i wzmacniając swe w ostatnich latach ma siłe. Chiny tymczasem po latach urodzajów w 

pozycje w Australfi i na Dalekim zaś są terenem, gdzie © sfery wpły- Rosji należy oczekiwać lat niepomy- 

Wschodzie. „Standard Ol“ jest w wów walczy z jednej strony Rosja ginych. Zaradzić temu może jedynie 
tym wypadku chorążym kapitału amr, Sowiecka, z drugiej zaś wielkie те- zyskanie kredytów zegranicznych, ale 

rykańskiego, który szuka dla siebie carstwa a w ich liczbie i Japonja. _ ng to Sowiety mają bardzo nie wiele 
nowych rynków zbytu, wypierając Csie Rosji Sowieckiej w Chinach Sans. 

słabszych konkurentów i roztaczając są te same co Rosji przedwojennej i Pertraktacje włosko francuskie 

swoją hegemenję. Te tendeneje ame- tylko różnica polega na metodach kiere rozpoczną sę w niedługim cza- 

rykańskie są nie tylko groźne dla działania. Moskwa drogą rewolucjoni- „ia mają na celu uregulowane kwe- 

„Royal Dutch“, ale kryją w Sobie zowania mas chińskich, drogą BU- gtyj które dotychczas były powodem 

niebzzpieczeństwe skierowane wy* dzenia chińskiego nacįenalizmu Usl- ciagtych niepokojow. Do spraw tych 

raźnie w stronę  wiełkomocarstwo: łuje zapewnić sobie dominującą rolę przedewszystkiem należy zaliczyć pe» 

wych interesów Anglji. W ten epo- i wyprzeć stamtąd swego angielskie" 4,;.ą wpływów na Balkanach, palącą 

85b walka 0 nafłę nabiera momen- go konkurenta, zadając w ten sposób sprawę Tangeru i związaną z tem 

tów fpolitycznych i staje się pewo- potężny cios mocarstwoweį potędze rolę Wiceh nad morzem Sródziemnew, 

dem oziębienia stssunków pomiędzy Wielkiej Brytanji Stąd wypływa; że za ога gprawę mandatów kelonjalnych. 

Wielką Brytanją a Sianami Zjedno- największego swego wroga Sowiety praga sowiecka omawiając ptrirakta- 

czoneni, uważają Angle. "cejs włosko-francuskie podkreśle, że 
Przebieg walki nafłowej z nadzwy- — Japonja w rzędzie mocarstw wal- ujawnią one cały szereg sprzeczności: 

Czajną uwagą śledzą bolszewicy, dla czących o wpływy w Chinach znaj- które cechują obteną pojitykę państw 

Sowietów bowiem wszystkie kłopoty guje się w pozycji innej. Jest prze- kaitalistycznych i jeżeli dojdzie do 
Anglji są kojącym balsamem. W Mo- gewszystkiem państwem azjatyckiew, jakiegoś porozumienia to niewątpliwie 

skwie zdają sobie doskon:le Sprawę, wspólność rasy upoważcia ją do gł0- nastąpi onó kosztem słabych organi: 

że w razie gdyby zatarg angielsko" szenia o moralnym obowiązku PO- zmów państwowych. Już teraz nie- 
amerykański przybrał ostrzejsze f0r- mocy dla Chin, które toną w brało" którzy przypuszczają, pisze <Prawda» 
my, Sowietom uda się w tym ogniu bójezych walkach domowych. Fakt, zę kozłem cfiarmym będą poriugal- 

upiec swoją pieczeń: że Sowiety uważają Anglią za SWEgO skie kolonje w Afryce lub“ Abisynja 
Wypadki w Nikaragui. Od najwizkszego wroga, stwarza dla Ja- czy nawet Turcja. Sz. 

szeregu dni depesze donoszą O Wal- ponji pomyślną sytuacją. Sowiety zda- 270005 577900 070790 

kach, jakie” toczą się-w Nikaragui, ją sobie sprawę, że jednym z ko-  Ekscesy antyżydowskie w 

interwencji Stanów Zjednoczonych i niecznych warunków powodzenia ich Rumunji. 

b p. Nikaragua fest jedną z sześciu polityki w Chinach jest rozbicie * BUKARESZT, 10—1. PAT. Ży- 

tepubiik położonych w wąskim pasie mniej lub więcej jednolitego frontu dowska agencja telegraficzna donosi 
dzjęłącym Amerykę Południową od wielkich mocarstw. Wyłom w tym z Kiszyniowa a poważnych zrzec 
Pólnocnej. Ludność jej stanowią kre- froncie najłatwiej uczynić przez od- antyżydowskich po acl л = 

Ie Prze tera pańsiwowy Ng dza portami ię + К słona pswkodić zada к 
Przechodzi Kanał Panamski i stąd we Oddawna można było zaobserwc= giają przyjęta przez  manifestantów 

Wszygikich wypadkach jakie majątam wać zmianę nastrojów w opinji mia- strzałami rewolwerowemi. Kilku poli- 

- talejscę wybiiną rolę zajmują Stany rodajnych czynników sowieckich wo- cjantów odniosłe rany. 

osiągnięta jedynie przez powrót dysydentów па tono Kościoła fęzyszedł Krufski bylo już zupełnie pjane. 
katolickiego. żdy opowiadał pizechwslając jak zwalczał 

zozstrzeliwając kontrrewoiucję, osobiście 
ch twarz czerwonemu sie- wszystkich, ku 

Wykonanie konkordatu w myśl życzeń Wa paczowi nie podobała się Czekisa Minin 

J. E. ks. Biskup Przezdziecki u Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA 10—1. (żeł wł. Słowa), 

tykanu 
krzyczał głośno, że w cągu jednej nocy 
rozstrzelai 350 ludzi. <Zmęczysz się—mówił 
—wypijesz trochę, powąchasz kokainy i znów 
do roboty» Dowgalewskij obecny ambasador 
sowiecki w Paryżu pragnął również pochwa- 

Sprawa wykonania KON: ię się tem i owem. Opowiedział więc jak li- 
kordatu postępuje szybko naprzód. Jest nadzieja, że rząd kwidował kontrrewolucję na kolejach. 
uwzględni życzen a Stolicy Apostolskiej. W tej s rawie przywiózł — Przyjeżdżasz na stację, patrzysz fizjo- 

list od Ojca św. do Marszałka Pilsudskego Bskup Przezdz eckl, nomja barżuja, oczywiście komtewolucjonista, 

który został przyjęty onegdaj na diuższej sudjencji przez Mar- 
szałka Pilsudskiego. 

a ME do Czeka. Żadnych względów, odrazu 
pod Ścianę; | i 

Ku wielkiemu mojemu zdziwieniu—dodą- 
je Kruński—człowiek, którego znałem jako 

лао ПЛЕНАНО OECD RAE OW TE WO WAWER ZSCZEBA Człowieka inteligentnego z wyższym 

Francja o wybiegach p. Voldemarasa, 
PARYŻ. 10.1 Pat, Cała prasa diukuje in extenso ostatni wywiad kO- ry przez dłuższy czas 

kształceniem mógł znęcać się w ten sposób 
nad biednymi kolejarzami. т 

Następca ambasadora Rakowskiego, któ: 
ł na żołdzie nie- 

respondenta PAT z premierem Woldemarasem. Ogólny ton krótkich Ko- mieckiego sztabu generalnego, jak się okazu: 

meotarzy, jakiemi dzienniki wywiad ten zaopatrują, jest nieżyczłiwy dla le ma nie mniej wielkie <zasługi> rewolu- 

Woldemarasa, ktorego oskarżają one © sztuczne podtrzymywanie napięże- cyjne. 

nia w stosunkach polsko-litewskich, megącego doprowadzić de starcia 

zbrojnego. „Temmps* kenstatuje, że premjer litewski ma dziwną koncepcję 
Podróż m'nistra T.tulescu. 
Prasa rumuńska poświęca ostatnio wie- 

w sprawie wznowienia normalnych stosunków pomiędzy Połską i Litwą le miejsca sprawie. wyjazdu mioistra Titule- 

po zniesieni 

miała od nich edst: 
rzeczą zupełnie niemeżliwą. 
Oświadczenie Woldemarasa, że Litwa zgodzi się przyjąć posła pol- 

skiego jedynie w Wilnie oznacza, iż Litwa zgodzi się na ustalenie Sto- dzie rokowania finansowe, kt 

lu stanu wojennego pomiędzy niemi. 
nermalnych stosunków od warunków, które o ileby strona litewska nie 

ąpić uczynilyby zbliżenie pomiędzy Warszawą i KOW* przedowszystkiem w związku z polityką za” 

Ucaležnia on powrót do Scu zagranicę. Większość pism wyraża L 
konanie, że podróż ta, która przez 
i Paryż poprowadzi do Londynu, pozostaje 

graniczą Rumunji, jednakowoż należy mieć 
na względzie, że minister Tiluiescu zarówno 
w Paryżu, jak i w Londynie "= bę 

re w wieskiej 

suuków dyplomatycznych z Polską tylko wrazie ustąpienia jej przez Pol- mierze poświęcone będą prawdopodobnie 

skę 
mógł się przekonać w Genewie, 

Wilna. Jest te warunek nie do urzeczywistaienia, 
że nigdzie w Europie mie znajdzie po 

Premjer litewski Sprawie pożyczki zagranicznej dla Rumunji, 
o którą, jak wiadomo, ubiegali tię już 
przednicy obecnego ministra: Oko! io et 

parcia dla polityki otwarcie lub skrycie wrogiej Polsce I że nikt nie jest Koła polityczne Bukaresztu podróż ministra 

skłonny dopuścić do naruszenia pokoju w związku ze sprawą wileńską. Titulescu starają się wytłumaczyć, jako po- 

Chyba tylko w Moskwie — pisze dalej dziennik — mógłby znaleść Wol. ciągnięcie na. szachownicy wewnętrzno-poli- 
tycznej jest wielce charakterystyczna dla pa- 

demaras zachętę do sprzeciwiania Się szczeremu porozumieniu Polski i nnjących obecni ю 

Litwy. -Lecz naród, ktory zawdzigeza. niepodleglošė mocarstwom zachod- PUK pibayirui iolkati da wad A и 
nim i który chce z gsdnością z niej korzystać nie pewinien chyba szukać się wyjazdu Titujescu już od 10 listopada, 

oparcia na zgniłej desce, jaką jest Rosja bolszewicka. sądząc, że opozycja nie zechce wywoływać 

„Journal des Debats* zamieszcza komentarz Augusta Gauvin, który przesilenia rządowego w czas.e niecbecności w kraja ministra sprąw zagranicznych. Jest 
oświadcza, że Woldemaras kpi sobie w dalszym ciągu z ludzi. Nie zwź* rzeczą znamienną, że sprawę ię omawiano 

żając ma nadzwyczaj ja sue postawienie kwestji przez ministra Załeskiego też w opozycyjnem stronnictwie narodowo- 

w jego txpose z dnia 7 grudnia premjer Woldemaras neguje wszystkie chłopskiem na jednem z ostatnich posie- 
oficjalne decyzje: Po 
respondenia PAT, że Litwa w polityce swej nie oprze się ani na argumen- 

estatniem oświadczeniu jego uczynionem wabeć ko- dzeń komitetu wykonawczego tej partji. Wy- 
bitai politycy narodowo-sgrarni podkreślili 
przytem, że fiberzłowie obalili w swoim 

tach historycznych, ani też na argumentach prawnych, lecz kierować się czasie rząd Voevody właśnie w chwili, kie- 
bądzie cinterestm państwowym», nie pozostaje nie innego, jak zadać mu dy minister spraw zagranicznych pertrakto- 

pytanie: czy 
Ligi 

po z 

pańs 
który stwarza konflikt pomiędzy nią, 

zowanemį, 

Niemcy o przemówieniu min. Zaleskiego, 

Litwa przy obecnym swym rządzie może pozostać członkiem wał z powodzeniem z Rosią w sprawie Be- 
sarabji. Obecnie stronnictwo narodowo: 

Naredów? Każdy bowiem członek Ligi Narodów obowiązany jest chłopskie miałoby możność zastosowania tej 

stosować się do zasad prawnych, uznanych przez Ligę. Woldemaras, samej taktyki, jednakowoż przez wzgląd na 
ońwiadczając, że hołduje nie prawu, lecz interesowi państwa, stawia siebie interesy państwa nie będzie prawdopodobnie 

a wszelkiem zrzeszeńiem międzydarodewem, opariem na prawie. 

Wobec powyższego jedynem rozwiązaniem sytuacji jeat- albo wystą- 
pienie Litwy z Ligi Narodów, albo też ustępienie Woldemarasa z rządu, 

to estataie pogodziłoby obie zwalczające się tezy, gdyż prawdziwy interes 

utrudniać pracy ministrowi spraw zagra- 
nicznych, 

Tajemn'c: trensportu broni. 
Sprawa tejemniczego transportu broni 

twowy Litwy wymaga, by jasnajprędzej przestał istnieć stan rzeczy, zatrzymanego przez władze celne austrjąckie 
a wszystkiemi państwami cywili- 

na stacji St. Gotard nie została jeszcze wy- 
świetlona. Jak wiadomo, transport ów zo- 
stał zzsekwesirowany przez władze węgier- 
skie, gdyż wagon w którym znajdowały 
się części karabinów „maszynowych w то- 
mecie ujawnienia je о zawartości został 
przesunięty na teren węgi rski. Dla kogo 

BERLIN, 10 |. PAT. Prawicowa i nacjonalistyczna prasa berlińska pył przeznaczony dokładnie niewiadomo. 
zajtmujs wobec wezorajszego przemówienia ministra Zaleskiego stanowisko Pogłoska o adresie polskim na  frachcie. 

którym zaopatrzony był wagon puszczona 
niezbyt przyjazne, lecz podkreśla, że minister Zaleski oddał tylko sprawie- została w Świat aby -mylić czujność ł Śle- 

dliwsść Niemcom, przyznając politykom niemieckim w ostatnim czasie dztwo skierować w inng stronę dia zyskania 
Czasu. jest to aż nazbyt widoczne. Komu 

tendencje pojednawcze w stosunku do Polski. „Kreuzztg” oświadcza, ŻE bowiem w Polsce przyjdzie do głowy tak 

porozumiemi: z Pelską możliwe byłeby tylko wtedy, gdyby wola pojed- niedorzeczna myśl aby sprowadzać broń do 
Polski tak trudną i niepewaą drogą. Nato- 

nania znalazła również wyraz po stronie polskiej. Niestety w mowie mini“ miast wydaje się wielce prawdopodebną hi- 

stra Zaleskiego „Kreuzztg" tege wyrazu nie znaidbje. potezą inna. Oto Węgrom (niewoine sprowa- 
dzać broni, ale woino broń przewożoną se- 

Drugi organ nacjonalistyczny, reprezentujący poglądy kół agrarnych pwestrować. Skutek jest ten sam, Бгой ро- 

„Dautsche Tagesztg” kończy swe wywody nastąpującemi słowami: Na zostaje na Węgrzech. 
Е EITI BAN CERY KO LSS MKE 

przemówienie polskiego miniatra spraw zagranicznych Niemcy mogą ed- Wręczenie listów uwierzyteł” 

powiedzieć sświadczeniem, że jedna tylko istnieje możliwość wyrównania niających przez posła angiel- 
na stałe polsko-niemieckich stosunków, mianowiele zaniechanie srzez Pol- 

skę walkł grzeciw marodowi niemieckiemu w Polsce i zgodzenie się na 
„skiego. 

WARSZAWA, 10—i. PAT. Dania 
fakt, że w sprawie granic polsko-niemieckich ostatnie słowo jeszcze niż 10 stycznia o godz. 5 po południu 

zostało wysowiedziane, Polska jednak daleka jest ud zrozumienia tego sir William Erskine poseł nadzwy- 

faktu. 

mią sesję przed wyborami. 
deputowany najstarszy wie : ё 
czynającego się nowego roku oraz składając rządowi 

ннн 

Ostatnia sesja parlamentu francuskiego. 

czsjay i minister pełnomocny Wiel- 
kiej Brytanii złożył Panu Prezydento- 

wi Rzeczypospolitej swe listy uwie- 
rzytelniające na uroczystej audjencji 

PARYŻ, 101, PAT. lzba Duputowanych ji Senat zebrały się na Ostat- Ha Zamku w otoczeniu człenkówipo- 
Przy otwarciu obrad wygłesił przemówienie Selstwa angielskiego. Przy audjenėji 

kiem wyrażając nadzieję na pomyślność rozpo- obecni byli pezaterń minister_spraw 
wyrazy uznania w zagranicznych p. August Zaleski, 

związku z dokonanem dziełem uzdrowienia finansowego oraz z żywym szef kancelarji cywilnej p. Dzięcio- 

współudziałem rządu w akcji, zmierzającej do zapewnienia pokoju świate- łowski, zastępca Szefa kancelarji cy- 

wego.: Obrady senatu odroczone zostały do czwartku. Na stanowisko wilaej p. Markowski, szef gabinetu 

przewodniczącego Izby obrany został Bouisson. 

Rząd Poincare zamierza aresztować komu- 

że rząd trw amisrze zaa: esztowani 
w tej sprawie odpowiednie oświadczenie w Izbie Deputowanych. jeśli przed- 

stawiony zostanie wniosek o powzięcie uchwały w tej sprawie, to rząd postawi 

nistów 
P у „PAT: A Havasa dowiaduje się z miarodajnego źródła, ; 

Z == ia Aaa tear aa ch i złoży Hz, aksamitu, jedwabi, wyrobów 

to, jako kwestję zanfania, 

utworzenie prezydjum 
o swym zamiarze aresztowania pięciu de 
sekwencji przeto rząd złoży Izbie odpowiedź pisemną dopiero we czwartek. 

Pięciu deputowanych komuvistycznych wchodzących w danym wypadku w grę = MASŁO deserowe ż m. Dzikuszki 

wzłąć udział w  południowem posiedzeniu Izby zaraz po g ` estanowi kob; 
5 ay 2 wczesnych godzinach południowych w prefekturze policji m otwarciu sesji. We 

PARYŻ, 10 I. PAT. Agencja Havasa donosi, że rząd czeka na ostateczne 
. e S oficjalnie zawiadomić Izbę Deputowanych 

putowanych komunistycznych: W kon- 

odbyła się nader ważna konierencja.4 

wojskowego pułk. Zahorski oraz 
członkowie domu cywilnego i woj- 
skowega p. Prezydenta. 

Wielki wybór 3 
wełnianych, sukiennych, bławatnych. 
Przy zakupach ych udzielamy 

od 10—35 proc. rabatu 

„Manafaktura Łódzka” 
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kilo 8 zł. 
poleca J. ZWIEDRYŃSKI. 

Wileńską 28, tel. 12—24. " в— 
 



Na szuchownicy wyborczej, 
Akcja przedwyborcza w Wilnie. 

Wywiad z komisarzem wyborczym p. Wincentym Łuczyńskim. 

Udaliśmy się do komisarza wy* 

borczego na okręg Nr. 63 w m. 

Wilnie, p. mec. Wincentego Łuczyń- 

skiege, mianowanego — jak wiadomo 

— przez rząd. : 

— Co pan komisarz powie nam 

o dotychczasowej akcji przedwybor: 

czej? S 

— Trudno teraz powiedzieć coś 

konkretnego. Stronnictwa nie zdra- 

dzają się dotąd z programem. Każdy 

czeka ostatniej chwili, żeby móc na 

śzachownicy wyborczej  jaknajwięcej 
wytargować. 

Wyrsžaie zarysowany jest blok 

wsBółp acy z rządem, do którego 

wejść mają następujące stronnictwa: 

Partja pracy, Związek uaprawy Rze: 

czypospoliiej,  Stronnictso krajowe 

„Zjednoczenie* i konserwatyści. 

Nie wiadome, czy Rosjanie wysta- 

wią własną listę, czy półdą razem z 

Białorusinami, Wiadomo mi, że žy- 

dzi oriodeksi nie chcą išė z blokiem 
mniejszości. 

Co do staroobrzędowców, 10 
istniejs pewna tendencja oddania 
głosów na listę rządową. jest to elė- 

ment lojalny, zarówno jak Karaimi i 

Tatarzy, którzy również wejdzjde bio- 
ku współpracy z rządem, 

— Czy dotychczas nie ogłoszono 
żadnych list? 

— Dotąd — mie. Prekluzyjny ter- 
min składania list mija 3 lutego, 

list państwowych — 24 stycznia): 

podziewam się więc intensywnego 

WARSZAWA, 101. (żel wł Słowa). 

W kilku pismach, a najszczegółowiej 

w „Warszawiance* ukazała Się lista 

" państwowa Nr, 1 bloku wsółpracy 2 

rządem Marszałka Piłsudskiego. Lista 

ta jak już kilkakrotnie było zaznaczo- 

ne nie jest kompletna i czynniki inia- 

rodajne najkategoryczniej zaprzeczają 

aby odpowiadała w jakimkelwiek 

stopniu rzeczywistości. 

składania list dopiero przed Samym 
upływem terminu prekluzyjnego. 

— A dotychczasowa praca komi- 
sji wyborczej. .? 

m W niedzielę odbyło „się zebra- 

nie przewodniczących obwodowych 

komisyj wyborczych dla uzgodnienia 

planu akcji wyborczej. Osobiście 

chciałem się zapoznać z przewadni- 

czącymi z odległych ebwodów, da 
których sam nie jestem w stanie je- 

chać z powodu dużych śniegów. 

Zresztą — fizycznia trudno byłoby 

odwiedzić 95 obwodów powiatowych. 

— Czem się różni kompetencja 

pana komisarza od kompetencji okrą- 

gowej komisji wyborczej? : 

— Komisarz okręgowy z ramienia 

generalnego komisarza wyborczego 

Sprawuje nadzór nad ikomisjami об» 

wodowemi, podczas gdy okręgowa 

komisja wyborcza jest "trybunałem 

orzekającym wyborczym, której de: 

cyzje mogą być przezemnie zaskar: 

żane do Sądu Najwyższego. 

— Jaką frekwencję przewiduje pan 
komisarz przy głosowaniu? 

— Przy wyborach do Rady Miej- 
skiej, które sią odbyły w czerwcu ub. 
r. frexweneja głosujących wynosiła 

59 proc. osób uprawnionych do 
głosowania. 

Przy wyborach do Stjmu i Sana 

tu przewidują mniejwięcej podobny 

stosunek, Niewątpliwie jednak w po- 

wiatach głosujących będzie jeszcze 
mniejszy odsetek. (€3) 

TASK 

Z trontu wyborczego. 
W sytuacji przedwybsrczej dzień 

wczorajszy nie przyniósł większych 
zmian. jedynie zanotować należy u- 
kład wyborczy P. P,S. z socjalistami 
niemieckimi w Łędzi oraz dalszy po- 
myślny rozwój akcji Uaji Gsspedar= 
czej Katolicke-Narodowej na Pemoreu 
i w Poznańskiem do której zgłaszają 
coraz liczniej akces członkowie Chrze- 
ścijańskiej Demokracji i Piasta, 

Nieprawdziwa wiadomość o liście Nr. 1. 

„Warszawianka“ zamieścła nastę- 

pującą wiadomość o liście Nr.1 Blo- 

ku wspolsracy z rządem: 

«Na liście państwowe, Bezpartyjnego 

Komitetu Współpracy z Rządem znajdują 

się następujące nazwiska i w następującym 

jorządku: : S 

® :р„ i Bartei, 2. Czechowicz, 3, Miedziń: 

ski, 4. Staniewicz, 5, Kościałkowski, 6. Po- 

8. Gaszyfiski, 0. Ko- iewi Barański. lakiewicz, 7, Barański, 1. Szytskkski, 12 
chanowski, 10. Maciesza, 

Bojko, 13, Mar. Dąbrowski, 14. Konst, Dzie- 
duszycki, 15 prot. Ochanowicz (Poznań) 16, 
Berger, 17. Eust. Sapieha, 18. Ciechanowski, 
19. R Grocholski, 20. prof. Dybosti (Kra- 
ków), 21. Pochmarski, 22. ins. Makuch, 23. 
Kleszczyński, 24 Jakubski, 25. Lechnicki, 26. 
Boguszewski, 27. Kozłowski (Lwów), 28. 
AI. Raczyńs:i, 29 Mianowski». 

Sfery miarodajne zaprzeczają įak- 
majkategoryczniej aby lista ta odpo- 
wiadała rzeczywistości. 

Bez reprezentacji stronnictwa. 

WARSZAWA, 10. 1. (żel. wł, Słowa) 

W związku z wiadomością podaną 

przez Gazelę Warszawską Peranną O 

wejściu przedstawicieli Stronnictwa 

Chrześcijańske-Narodowego do еб- 

deckiego Komitatu Wyborczego, do- 

wiadujemy się, że członkowie Str. 

Chrześcijańsko-Narodowego o których 

mowa wstąpili na własną rękę, bez 
porozumienia z władzami stronnictwa 
które jak wiadomo jest reprezenta- 
wane w Komitecie Zachowawczym, 
Udział tych panów w komitecie wy: 
borczym endeckim ma charakter pry- 
"watny. 

Kandydaci P. P. S. 

Komitet Wyborczy P. P. S. ustą< 

lit listę kandydatów do Ssjmu w na: 

stępującym porządku: 1) Pławski, 2) 

Czyż, 3) Ehrenkreutz, 4) Stątewski, 
2 Dobrzański, 6) Zaleński i 7) Jako: 

ini, 

KRONIKA WYBORCZA. 

x) Zjazd Zw. Rolnikėw 

Žiemi Wilenkiej Wczoraj przy ul. 

Jegieilsńskiej Nr. 3 odbył się zjazd 

instruktorów Zw. Rola. Ziem Wachad. 

Przewodniczył H. Jasiūski. Na Zjez- 

dzie omówiono sposoby rozpoczęcia 

agitacji przedwybsrczej oraz ustalono, 

sposoby walki politycznej z  innemi 

stronnictwami. 

— (x) Przedwyborczy zjazd 
stronników b. posła Szapiela. 

Dowiadujemy się, iż na dzień 15 b. 

m. zapowiedziany został do Wilna 

przez b. posła Szapiela Antoniego 

zjazd członków nowozorganizowane- 

go strennictwa ludowego ziemi li 

tewsko-białoruskiej _ „Zjedneczenie*. 

— Zly podział na obwody. W 

powiecie Wołożyńskim w sposób 

    

Nie pierwsza—i Z pewnością nie 

ostatnia. 
Napisał ją w języku niemieckim 

autor, o którym się [uż parokrotnie 

na tem miejscu wspominało. Nazywa 

się z francuska i z węgierska; Renė 

Fū 62-Miller. Doskenale pisze; та za 

sobą niejedną książkę „Sensacyjną“, 

gdyż ma słabość do poruszania te- 

matów niepowszednich, Ale—nie_ u- 

nosiygo ona, ta słabość aż do „Ope- 

rowania“ ma gruncie — niesewnytm, 

Przeciwnie. FUIÓs-Millgr ma zawsze 
mocny grunt pod sebą: źródłowych i 
autentycznych dokumentów. 

Otóż według Fii 6p Millera, miał 
Rasputin jeszcze za chłąpięcych lat, 

kiedy w syberyjskiej swej wiosce ra* 
dzinnej konie pasał, napady — jasno- 

widzenia. Któregoś np. wioskowego 
gąsiada «zdemaskował» lako_ konie 

krada, a dzięki temu, że widział go w 

«jasnowidzeniu» wyprowadzającego 

ze stajni skradzionego konia. Lecz to 

mu przeszło... Wyrósł na tęgiego 
chłopa «do wypitki i do wybiikis, 

umizgającego sią ostco do dziewcząt. 

Ożenił się; dzieci spłodził. 
pewnego dnia wyszedł Z wieski „na 

wędrówkę”, raczej na pielgrzymkę—i 

lato całe wałęsał się—Bóg raczy wie- 

dzieć gdzie. 
Wrócił do redzinuej wioski jako 

patentowany święty starzec. Starzec 

—nie starzec lecz bez wątpienia: 

Nowa książka o Resputinie. 

Aż oto 

nadzwyczaj niewygodny zostały po: 
dzielone okręgi wyborcze, Tak np. 
wieś Ponizie, w której znajduje się 
Komisja, musi iść do M chałowa aby 
oddać głosy swe 10 klm. a mieszkań- 
cy wsi Biermaki. odległej о 1 klm. 
od Michałowa muszą jednak głoso- 
wać w inuym okręgu odległym о 12 
klm. k, 

— (x) Żydzi wileńscy-kaadyda- 
ci do Sejmu muszą się okupy- 
wać. Według krążących ostatnio po« 
głoszk żydzi wileńscy, których kandy- 
datury wysunięte zostały na listach 
wyborczych, a szczególnie ei którym 
uzyskanie mandatu da Sejmu lub 
Senatu jest zapewnione, zobowiązani 
zostali do wpłacenia odnośnemu ko- 
mitetowi kwotę od 3000 zł, wzwyż, 
w celu uzupełnienia fuaduszu na 
propagandę przedwyb zrczą. 

święty, W domu mic inuego nie ro- 
bi tylko oddaje sią praktykom asce- 
tycznym, daleko posuniętym, Pop 
miejscowy upatruje w nim jednak 
człowieka... opftanege przez, szatana, 
Egzorcyzmuje go; sprowadza — па 
miego całą komisję „wygadzoną ad 
koc" przez biskupa. Nareszcie denun- 
cejuje go władzem państwowym jako 
heretyka i świętokradcę. Aliści żan- 
darm, który miał rzeksmege cświęte- 
go» aresztować, zaledwie pobył czas 
jakiś w jego «celi» (w piwnicy) padł 
przed nim na kelana, całując kraj je- 
go szaty. . 

Aż nateszcie Rasputin wynurza się 

ze swej piwnicy na Świat Boży i uka« 
zuje się chłopom, baboms, dziadom i 

dzieciom w pełnym majestacie swej 

„świętości*. Wszystko co żyje, pada 
przed nina a klęczki. Inaczej nikt ge 
nie nazywa jak «Ojcem Grzegorzem». 
Otiec Grigorij zaczyna nauczać. Pod 
Sstawą jego nauki jest... odkupienie 
przez grzech! „ Słodkie” odkupienie! 
Pewnego dnia idzie nad brzeg rzeki, 
Tłum za nim. Ofiec Grigorij wy* 
odrębnia z tłumu dwie dziewice i 
jedną mężatkę, Z niemi idzie w głę” 
boki las.. Tłum przejęty i rozpływa- 
jący się w „pekłonach*, patrzy na: 
bożnie za odchodzącymi. 

* 

Rasputin nis zadawalnia się pod- 

SSE 0 W 

Zjazd wojewodów 
WARSZAWA, 10 I. PAT. Daia 

о 

z całego państwa. 
10 b. m, odbyły się obrady zwała- 

nego przez ministra spraw wewnętrznych zjazdu wojewedów z całego 
państwa. W obradach wzięli udział p. wicepremjer Bartel, p. minister 
spraw wewnętrznych Składkowski, podsekretarz stanu w M. S, W. dr. Ja- 
roszyński i dyrektor departamentu politycznego M. S W. dr. Świtalski. 
Po przemówieniu wstępnem wygłoszonem przez p. wicepremjera Bartla i 
po referacie dyrektora departamentu polityczazgo p. Switalskiego odbyła 
się pod przewsdnictwem p. ministra Składkowskiego dyskusja, podczas 
której omówiony został szereg Spraw, związanych z wyborami do S:jmu i 
Senatu. Obrady Zjazdu odbywały się częściowo w prezydjum Rady Mini- 

strów, u częściowo w gmachu Ministerstwa S»raw Wewnętrznych. 

Japonja wobec propozycji amerykańskich. 
TOKIO, 10—1. Pat, Ambasador Stanów Zjedn. zakomunikował ofi- 

cjalnie ministerstwu spraw zagranicznych propozycje Kelloga (iw sprawie 
zawarcia traktatu o zrzeczeniu się wojny. Stanowisko Japonji w tej врга- 
wie nie jest jeszcze w chwili obecnej ustalone, jakkolwiek istnieje pow- 
szechne przekonanie, że z pewnemi zastrzeżeniami wypowie się ona za 
wielostrennym traktatem zwróconym przeciwko wojnie, pragnie bowiem 
szczerze zmniejszenia wydatków na cele wejskowe oraz na flotę, 

Odpowiedź Szwecji i Norwegji. 
GENEWA, 10.1. PAT. Sskretarz Gzneralny Ligi Narodów otrzymal 

od rządu szwedzkiega odgowiedź na pismo wysłane przez komitet bezpiee 
czeństwa Ligi Narodów do p»ństw, członków Ligi. Odpowiedź rządu 
szwedzkiego zawiera projekt powszechūego traktatu pojednawczo-rozjem- 
czego. Projekt ten miałby ewentualnie służyć za podstawą prac wzmiaako- 
wanego komitetu. Projekt rządu szwedzkiego jest zbudowany ma zasadach 
paktu lecarneńskiego, przyczem Brzewiduje przedkładania sporów praw- 
nych trybunałowi międzynarodowemu lub specjaluemu sądowi rozjemcze- 
mu, zaś konfliktów polilyczaych szecjałnemu komitetowi pojednawczemu, 
a ewawefualnie w drugiej instancji Radzie Ligi Narodów wrazie nlepowo- 
dzenia postępowania rozjemczego. Projekt opierający się na podobnych 
zazadach nadesłał również rząd norweski. 

Mała Ententa protestuje. 
PRAGA, 10 —1. PAT. „Reforma” donosi, że podane przez prasę 

wiadomości © interwencji państw Małej Eatenty w Gznawie w sprawie 
wykrycia kentrabandy broni w St. Gotard pozbawione są akfualności, 
gdyż należy zaczekać na wyniki wszczętych rokowań. Ostateczna decyzja 
może być zatsm powzieta dapiero w 
spraw zagranicznych Jugosławii, Rumunii 

lutym pedczas spotkania ministrów 
i Czechosłowacji. W każdym 

bądź razie Mała Eatenta uprawniona jest do złożenia w związku z tą aferą 
protestu na mocy 143 art. traktatu w Trianon. 

Preliminarz budżetowy republiki litewskiej. 
KOWNO 10 I PAT: Urzędowa «Lietuva» zamieszcza wiadomości pochodzące od 

dyrektora departamentu Ministerstwa Skarbu w sprawie prelim'narza budżetowego ną 

rok 1928, którego opracowanie jest na ukończeniu. Preliminarz przewidoje sumę 250 
miljonów litów tytułem wpływów skarbowych przyczem wpływy przewidziane przez 
Minister two Skarbu wynoszą k-ło 150 miljonów iltów. Preliminarz przewiduje wzrost 
wpływów z urzędów celnych o 3 miljony, z tytułu opodatkowania nieruchomości w 
miasteczkach o jeden mi'jon. Monopol spirytusowy ma dostarczyć, jak w roku ubiegłym 
40 miljonów. Zaaczny wzrost wpływów przewidywany jest jeat w Ministerstwie Rol: 
nictwa, a mianowicie z 25.200 000 w r.ub. do 31.340000. Na zwiększenie się tych docho: 
dów wpłynie przedewszystkiem spłats długów zaciągniętych przez kolonistów. Nadto 
przewidziane jest zwięrszenie dochodów ze sprzedaży lasów. Pozycja dochodów  Mini- 
sterstwa omunikacji wynosi 52 miljony łtów: 

Aresztowanie komunistów w Pińszczyźnie. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, i0 I. PAT: Władze bezpieczeństwa pow. Pińskiego 

rzystąpiły w dniu 6 stycznia do likwidacji organizacji komunistycznej istnie- 
ącej na terenie miasta i powiatu. Aresztowano szereg wybitnych działaczy wy: 
wrotowych, u których znaleziono dowody rzeczowe, świadczące o ich dotych- 
czasowej, wrogiej dla państwa działalności. Akcja ta niewątpliwie paraliżuje na 
czas dłuższy krecią robotę komunistyczną w powiecie Pińskim. 

Fermenty w P. P, S, 
P, P. S—jedna z najkarniejszych 

i najbardziej zwariych partji w Pol- 

sce—w ostatnich czasach przechodzi 

szereg burz wewnętrznych tlumionych, 

których echa jednak przedostają się 
nazewnętrz. 

Klasycznym tego przykładem jęst 
następujący fakt: 

Z inicjatywy b. posła Rajmunda 
Jaworowskiego wśród członków P 

P. S. w Warszawie zbierane są pod- 
pisy na petycji do władz partyjnych, 

doimagającej się przyjęcia z powro- 
tem do partji ministra Moraczewskie- 
go. Jak wiadomo, p. Moraczewski 
został przez sąd partyjay wykluczony 
ze stronnictwa za udział w rządzie 
maarszałka Piłsudskiego, 

Patycja ta, o ile zdoła zgrupować 
większą ilość podpisów, będzie do- 
wodem, iż «doły» partji secjalistycze 
naj wywierają nacisk ma detychczas 
bczapelacyjne decyzje wierzchołków», 

Sprawdzajmy spisy wyborcze, 

W  dnlu 15-go stycznia upływa 

termin sprawdzania spisów wybor- 

czych. Obowiązkiem każdego obywa- 

tela fest sprawdzenie czy znajduje się 

w spisie, a o. ile nie, należy złożyć 

odnośną reklamację. Spisy wyborcze 

należy sprawdzać eddzieinie do Sej. 

mu oddzielnie do Senatu, Dotychczas, 

Jak nam komunikują z obwodow Wy: 

borczych, sprawdzanie spisów idzie 

bardzo opieszale. Do komisyj obwo» 

dowych położonych w dzielnicach 

zamieszkałych przez ludność polską 
zgłasz a się bardzo niewiele osób 

jedynie wybercy żydzi licznie prze- 
glądają spisy. A tymczasem spisy Są 

wykonane bardzo niedbale., brakuje 

bojem „prostego ludu“. Po kolei 

oczarowuje uczonego  archimandrytę 
Teofana, i saratowskiego biskupa Fier- 
mogena i taką niepodległą, bujną na* 

turg, jak mnich Heljodor. Niczege 
sam od mich nie żąda. Przeciwnie, on 
ich do łaski swej dopuszcza i przyj- 
muje. 

Mnich Hełjodor wprowadza Rage 
pulina ds obszu „istlzzych* to jest 
nieprzejednanych, bojowych uacjona- 
listów. Tą drogą docięra Rasputin aż 
do w. księcia Mikołaja Mikołajewicza. 
Zs swej strony sam Jau Kronaztadzki 
poleca w, księciu „świętego starca“ 
Rasputina, jako osobę godną  naj- 
większego szacunku, Małżonka w: 
księcia Anastazja, jedna z „Czarno- 
górek* u dworu, jest Rasputinem: za” 
chwycona, ślepe mu wierzy; poczytu- 

je go za istotnie świętego. Ona to 
prowadzi Rasputina do cara, wpierw 

Uuczyniwszy jego wierną sługą — nia- 
nię eesarzewiczówien Wiszniakową. 

Pewnego dnia, wieczorem o dzie- 
wiątej Wiszniakowa: wprowadza. Ra* 
sputina do prywatnych cesarza i ce- 
sarzowej apartamentów przez sekretne 
drzwiczki — aby Straż pałacową nie 
alarmować. Rasgutin zmalaziszy się 
webec autokraty. Wszechrosji i earo- 
wej, bynajmniej nie pada na kolana, 
nie przypada do ręki monarszej. 
Otwiera ramiona, idzie prosto ku ce- 
sarzowi, bierze go w objęcia i uściska, 
całując go prosto w usta. Potem, nie 
dając nikomu opaimiętać się w takiė 

reklamacyj. 

w mieh wielu mazwisk wyborców lub 
nazwiska te są przekręcone. Składa» 
mie reklamacyj utrudnione jest bra- 
kiem w komisjach obwodowych od-. 
powieędnich druczków reklamacyjnych. 
Należy mieć nadzieję, że brak ten'zo- 
stanie przez komisje obwodowe usur- 
nięty, co ułatwi wyborcom składanie 

Również z wielu stron 
dają się słyszeć utyskiwania, 2е па 
kamienicach  uiema odpowiednich 
obwieszczeń wskazujących do jakiej 
poni obwodowej dana posesja na« 
leży. > 

Do sprawdzenia spisów wybór- 
czych pozostało jeszcze 4 dni. Niech 
nikt mie zaniedba swego obowiązku 

sam sposób wita się z cesarzową. 
Tem, jak to mówią, „wziął* Mikołaja 
ll-go i cesarzewą. Traktuje z punktu 
cara i carycę per «ty». Niesłychany 
ten prolog — był początkiem wręcz 
nieprawdopodobnych scen, prześci- 
gałących w  fantastyczności i gto: 
teskowości najbujniejszą wyobraźnię. 
Szekspir by mie potrafił pomięszać 
tak genjalnie najwyższego tragizmu z 
wyuzdaną groteską, jak to się stało— 
na karcie najprawdziwszych dzie,ów 
Rosji. 

Rasputin — to jakby ostatnie eg 
niwo tego pasma dziejów przedwo- 
jennych, z którega wyrasta potężna 
postać Tołstoja, grafa i proroka, ka- 
merhera i jednego z największych de" 
magogów świata, pisarza pzłaej krwi 
i anarchisty; pasmo, na którem  roz- 
wala się, wysadzona bombą w powie- 
trze kareta Plewego, kula armatnia 
muska namiot nad Newą gdzie Car z 
całą swoją rodziną słucha nabożeń- 
stwa; na którem u Kremla leży w. 
książę Sergjusz... bezksztalina masa 

zmiażdżona pociskiem. Po za figurą 

Rasputina widać— Chodynkę. A ca- 
ła atmosfera panowania Mikołaja i 
Alicji — to przecie jedna atmosfera 
strachu... o koronę... o życie własne. 

e życie dzieci — a osobliwie o życie 
najukochańszego syna-jedynaka de- 
tkniętego nieuleczalną chorobą. Nie: 
ma w całej, wielomiljonowej Rosji 
dwoje ludzi tak nieszczęśliwych, tak 
głęboko nieszczęśliwych, tak srogo 

KARDYNAŁ KAKOWSKI O RADJO. 
Sprawa transmisyj przez radjo na- 

beżeństw i kazań nie jest przez wszy” 
stkich traktowana jednakows. 

Jedni opowiadają si; za transmi- 
towaniem, inni — przeciwnie. Sądzić 
nałeży, że ankieta „Słowa” — pisma 
nawskroś katolickiego — wyjaśni w 
dużej mierze epinję katolickiej lud- 
ności maszych Kresów, jakkolwiek 
decydujący w tem głos ma Stolica 
Apostolska i duchowieństwo  łaciń: 
skie. 

Niech nam wolno będzie przyto- 
czyć opinją j. E. Księdza Kardynała 
Kakowskiego, który przyjął nas na 
saecjalneį audjencįi, 

W odpowiedzi na nasze pytanie 
Ks. Kardynał sięgnął go leżący ma 
biurku numer L'Osservatore Romano 
i rzekł: 

— (o do mnie, osobiście stoję na 
stanowisku podobnem, jakie zajęli 
w uchwale biskupi lombardzcy. 
Uchwałę tę zamieszcza L Osservatore 
Romano. Nie jest to organ oficjalny 
Stolicy Apostolskiej (oficieux), lecz 
tylko zbliżony do opinji Watykanu 
tofficiel, a więc zawiera poglądy 
bliskie Stolicy Apostolskiej, 

W uchwale swej biskupi lombardz- 
cy wypowiedzieli sięg przeciwko 
transmitowaniu nabożeństw i kazań. 

* 

Dalszej rozmowy z Įago Eminen- 
cją nie meżemy przytoczyć, gdyż ks. 
Kardynał uznał ją za ścisle poufną. Je- 
daakże już z wypowisdzianych przez 
ks. kardynała słów można wniosko: 
wać wiele. 

Otóż, sprawa transmisyj nabo- 
żeństw przedstawia się różnie, a głó” 
wwie zależy od poziomu kulłuralnego 
ludności i — rzec można — od spo: 
sobu ich życia. % 

Jeżeli chodzi © Lombardję, to 
tama, jak wiadomo, charakter ludno- 
ści i klimat sprzyja bardzo rozwinię= 
temu życiu ulicznemu. Ludność ital- 
ska najchętniej przebywa pod gołem 
a pięknem niebem. Życie uliczne pu!- 
suje tam wszystkiemi barwami. Tem- 
perament ludności zaajduje swoje 
ujście w radośnych okrzykach i za- 
bawach ulicznych, przenika na pod- 
wórza domostw, na które wyglądałą 
stale otwarte okna. 

Lazzaroni, owi osławieni włóczy- 
kije italscy, wędrują od demu do de- 
mu, dając po podwórzach niefraso- 
bliwe, a nieraz i frywolne przedsta” 
wienia. Ulica rozbrzmiewa od. šmie- 
chu i dowcipów — wszędzie słychać 
lekką piosenkę. 

Wystawienie w takich warunkach 
przez okno megafonu radjowego, 2 
którego płyną tony muzyki kościelnej 
i słowo Bożć, łatwojoowódować może 
lekceważenie,  zebejętnienie lub 
profanację rzeczy świętych. 

Słusznie przeto uchwałę biskupów 
lombardzkich uznać przyjdzie za uza- 
sadnioną, 

Łatwiejsza jest sprawa z transmi- 
towaniem kazań. Tutaj radjo przyczy: 
nić się może wydatnie do szerzenia 
słowa Bożego tam, gdzie ludzie nie- 
raz nis mają możności slu:hać go w 
kościele. A jakąż pociechę stanowić 
będzie dła chorych, nie mogących 
ruszyć się z łóżka? Wyłania sią inns 
zastrzeżenie. A mianowicie sądzić 
mogą niektórzy, że wobec tego, że 
mogą mieć nabożeństwo i kazacie w 
domu, zbyteczne jest uczęszczanie do 
kościeła. ; 

Decydujący również jest poziom 
kulturalny ludności. I dlatego, mnie- 
mam, ks. Kardynał Filond mógł ze- 
zwolić ua trausmitowanie nabożeństw 

kazań z katedry Poznańskiej; Bo 
Peznańskie stoi na wysokim pozio: 
mie kulturalnym, 

1 dłatego trudno zapewne będzie 
mówić o transmisji nabożeństw u nas, 

Wyłania sią jeszcze jedna objek- 
cja. W razie transmitowania kazań 
muszą one być opracowywane nie- 

przez los dotkniętych jak Mikołaj i 
Alicja. Zdawałoby się — pisze Fi- 
16a-Miller — że skrupiły się na ich 
głowie występki i zbrodnie wszystkich 
carów Rosji, 

l oto zjawia się Rasputin, „Święty 
starzec”. Któż mis wie, jak Rosja 
czciła swoich _ «świętych star 
cow“ — łącznie zawsze ze swoim 
carem-batiuszką. ; Tyle kuglarzów i 
oszustów.. bszecnie zawiedłol A ten, 
10 — „święty starzec”. Cesarewiczo- 
wi Alsszy znowu się pogorszyło. 
Bezsilna medycyna; bezsilne wszelkie 
„znachorstwo”.. Już ostatnia znika 
nadzieja. Bezradna stoi u łoża udrę- 
czenego dziecka — matka. A do łe- 
ża cesarzewicza Aloszy przysiada się 
prosty syberyjski chłop — «święty 
starzec», Gładzi mu włosy — rozma- 
wia z dzieckiem. Potem zwrata się 
do cesarzowej i powiada: 

— Nig bój się niczego. Żyć bg- 
dzie 

tejże mocy ezsarzewicz Alosza 
zasypia pe niewiedzieć jlu mecach 
niespanych. We dwa dni potem, jest 
zdrów. 

Od tej daty — niema na dworze 
cesarskim, niemia w Rosji potężniej- 
szego człowieka nad Raspufina. Nie- 
tylko «robi» ministrów i obala jak 
sam chce, lecz i samemu cesarzowi 
rozkazuje. Gdy raz Mskołaj Il zamie- 
rzył sią dać dymisję Stórmerowi, Ras- 

słychanie starannie i oględnie. Jedno 
niebaczne słowo 
dykcja prelegenta wywołać może fa- 
talna skutki. Dlatego to kazania z 
Poznania transmitowane są wyłącznie 
z Katedry, która je przygotowuje bar- 
dzo starannie i która posiada znako- 
mitych mówców. 

E. M Schummer. 

Po polemice, 
Szanowny Panle Redak'orze! 

Zarząd Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich w Wilnie — który 
dwa lata temu zaszczycił mnie wyso- 
klera odznaczeniem nadając mi tytuł 
honorowego członka Związku 
wypracował w dn. © b. m. „Oświad- 
czenie" podane w dn. 10 b. m. w 
„Kurjerze Wileńskim da publicznej 
wiadomości. 

Po pierwsze, oświadcza Zarząd, 
że zabiera głos dla wyrażenia opinji 
„w sprawie ubolewania gednego za- 
targu” wynikłego jakoby między mną 
a p. Łopalewskim. Przedewszystkiem 
żadnego zatarga nie było. Jsżeli re- 
cenzent wyrazi się ujemnie a utwa- 
rze danego autora, a ten da wyraz 
swemu niezadowoleniu — czy można 
to nazwać „zatargiem*? 

Następnie wydaje Zarząd p. Ło: 
pałewskiemu publiczne Świadectwo, 
że w tem, co pisał, żadnych „osobi- 
stych insynuacyj* pod moim adresem 
nie bylo. 

Zaraz potem Žarząd opinjujae, že 
p. Lopalewski wzmianką o pobieraniu 
przezemnie państwowego  zaopatrze- 
nia (nie „smerytury”!) „wykroczył po 
za ramy przyjętych form połemicz- 
nych" — zaraz go jednak usprawie- 
dliwia albowiem ja sam, zdaniem p. 
Łopalewskiego, surowiej niż Inne 
krytykowałem „instytucje opłacane w 
części z pieniędzy publicznych”. Nie 
trudno domyślić się źe mowa o Re- 
ducie. lanemi słowy: Zarząd iprzyz- 
maje, że mogło aż nadto dobrze zda: 
wać się p. Łopalewskiemu, iż upra- 
wniony jest do poddawania surowszej 
krytyce mnie samego — jako „opła” 
„canego w części z pieniędzy publi- 
cznych“, 

Na ostatek, dajs Zarząd wyraz 
opinji, 2e „polemika po obu stronach 
zeszła na tory jaknajbardziej niepożą: 
dane', Zatem i ja znalazłem się na 
owych „niepaźądanych torach"! 

Oto sens -, Oświadczenia” wyłu- 
skanego bez obsłonek z dyplomaty- 
cznej frazeołogji. Nie dziwię się by- 
najmniej, że pedobnego . rodzaju 
„Oświadczenie" podpisali p. rektor 
Pigoń oraz pp. Hulewicz i Szeligow- 
ski, gdyż tendencja ożywiająca „O- 
świadczenie" Zarządu jest aż nadto 
widoczna; dziwię się, że nie zorjen- 

„towali si w tem, co podpisulą prof. 
Zdziechowski i p. Helena Romer- 
Ochenkowska, 

Z tego zaś rozgrzeszsnia |, jak sią 
to mówi, wybielania p. Łopalewskie- 
go, dalej ze wzmecnienia przez sam 
Zarząd jego nieprzyzwoitego przytyku 
postawieniem manie w jednej liaji z 
instytucjami() „ogłacanemi w części 
z pieniędzy publicznych; wreszcie z 
admonicji danej honorowemu  człon- 
kowi Związku z racji zejścia rzekomo 
przezeń w polemice na tory „najbar- 
dziej niepożądane — pośpieszyłem 
wyciągnąć logiczne i wska”ane kon- 
sekwencje. Dziś prosiłem p śmiennie 
p. wiceprezgsa Związku J. M. rektora 
Pigonia o wykreślenie mnie z listy 
członków Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich w Wilnie. 

Zechciej, Sz. Panie Redaktorze, 
zamieścić w „Słowie” list mój niniej- 
szy i przyjąć zagewnienie wysokiego 
powažania i koleżeńskiej przyležai. 

Czesław Jankowski, 
Wilno 10 I 1928 r. 

® 
Dowiadułemy się, że prof. Marjan 

Zdziechowski wystąpił z Zarządu 
Związku Zawodowego Mitaratów w 
Wilnie. 

  

putin wysłał do cara depeszę krótką 
i węzłowatą: «Ani mi się waż tknąć 
staregola No i chełpił się przy lada 
sposobności: „Oto w tych dwóch 
paleach trzymam całą, wielką Rosjęj 
Albo —w garści!” I podnosił do góry 
ściśniętą pięść. Łapówki brał z lewa 
i z prawa bez najmniejszej żemady. 
A można sobie wyobrazić co za ba- 
jeńskie sumy płynęły ku niemu nieu- 
stannie ze wszystkich stron. Wolno 
zachodzić w głową: Go on robił z tą 
masą pieniędzy! 

Prawda, hojnie wspierał niemal 
każdego, kto się do niego zwrócił © 
pomoc, o wsparcie. Bywało: plikę 
banknotów da jakiemuś biednemu — 
nie licząc — co tylko otrzymał ją od 
jakiegoś wysokiego urzędnika, ban- 
kiera, dostawcy dworu, kupca, awan' 
turnika... Całkiem jawnie kultywuje... 
najwyuzdańszą rozpustę. „Bierze" SO- 
bis kobiety z lgwa i z prawa mło: 
dziutkie i wcale już dojrzałe, a ze 
wszystkich stanów; dobra mu księżna 
i pokojówka, chłopka, maiszka, cy- 
ganka.., Całkiem jawnie upija się 
1 czyni majordynarniejsze ekscesy. 
Wszystka mu wolno. Ściskano tylke 
ramionami. Alboż nie pozwala Ii sobie 
literalaie ma wszystko: taki Badmajew, 
taki Pilipps, taki Antoni — kuglarze, 
oszuści, oczajdusze? Oddaje mu się 
słynna Wyrubowa tak akurat jak nia- 
nia cesarzewicza następcy tronu; ko- 
chanicami Rasputina łest księżna Dot 

. 

lub  nieumiejętna-
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Dokoła reformy podat- 
kowej. 

(Deklaracja zrzeszeń kupieckich). 

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiece 
twa Polskiego ogłosiła następujące 

“pismo zbiorowe oficjalne. 
Naczelna Rada, obserwując z naj* 

większą uwagą doniosłe prace „pode 

 jęte przez ministr. skarbu w dziedzi- 

| nie reformy podatkowej, wyraża głę 

| boką obawę, że, jak sądzić można z 
„dotychczas ujawnionych projekto *, 

we wspomnianych pracach mie jest 

dostatecznie uwzględniony zasadniczy 
postulat utworzenia jednolitego, zbu- 

dowanego zgodnie z wymaganiami 

/ łeorji i praktyki skarbewej, systemu 

_ podatkowego. Jednocześnie Naczelna 
ada podnosi ze szczególnym naci- 

skiem konieczność: 
! a) Rozszerzenia podstawy podat- 

kowej przez znaczne zwiększenia licz" 
by płatników podatków bezps- 
średnich; 

| b) usunięcia rażącej uierównomier- 

mości w obciążeniu podatkowem wsi 
w stosunku do miast, które dotych». 
czas jaskrawo pod tym względem są 
upośledzone. 

! Naczelna Rada stwierdza, że 
wzrost wpływów skarbowych powi: 
nien być osiągnięty przez racjonalną 
ceformę ogólnego systemu podaike- 
wego, Oraz przez podwyższenie do- 
chodów z majątku państwowego i 
przedsiębiorstw państwowych; nato- 
miast dalsze bezpośrednie pewiększe- 
nie ciężarów podatkowych byłoby dla 
życia gospodarczego  bzzwzględnie 
szkodliwe. 

Zwiększenie dochodów państwa 
nastąpi również niewątpliwie, jake re- 
zultat wzrostu zarobków i ególnego 
dobrobytu. Wzrostu tego można ©- 
<czekiwać w następstwie waranków, 
które powinna wytworzyć 'zaciągnięta 

Pożyczka zagraniczna Oraz dalszy 
rozwój dotychczasowych poczynań 
rządu w dziedzinie gospodarczej., 

Naczelna Rada stwierdza, że je- 
dnym z podatków, majpilniej wyma- 
idących gruntewnef reformy, jest pań: 
stwowy podatek przemysłowy, pobie- 
fany dotychczas w postaci powszech- 
"nego obciążenia obretów, oraz w 
fermis oplat za świadectwa przemy- 
słowe; niestety, jednak sferom go- 
spodarczym nie j+st dotychczas wia- 
domie, aby minist* skarbu uznało glę- 
boką słuszność i aktualność tej re- 
formy, oraz podjęto odpowiednie 
prace dla jej przeprowadzenia. W 
tych' waruókach Naczelna Rada uwa- 
ża za swój obowiązek podkreślić z 
własnej inicjatywy ogólne zasady re- 
formy powyższego podatku. 

Podatek obrotowy: — Озо- 
datkowanie ogólnego obrotu handlo- 
wego, wprowadzone w Polsce I pań: 
stwach zachodnio-europejskich, jako 
konieczność powojennej gospodarki 
skarbowej, jest już powszechnie uzna- 

ne, jako obciążenia szkodliwe pod 
względem gospodarczym i sgolė- 
<znym, oraz niezgodne z podstawe* 
Wemi zasadami racjonalnej polityki 
skarbowej. Podatek ebrotowy prze: 
Czy założeniom prawidłowej polityki 
Cen, wytwarza i utrwala warunki nie- 
zdrowej konkurencji kusieckiej, sta- 
mowiąc dla psdatników nieuczciwych 
Wygoką premję, a dla obywateli le- 
Jalnych względem skarbu — obciąża- 
nie, przekraczające często Ich zdol- 

płatniczą, wreszcie znakomicie 
Przyczynia się do niszczenia wide 
Ów konkurencyjnych krajowego kan- 
lu w stesunku do obcego aparatu 

Wymiany handlowej ma rynkach za- 

wno wewnętrznym, jak i zagranie 
<znych. Powszechne opodatkowanie 
obrotów handlowych powinno być 
Zatem całkowicie zniesione. 

Obecna wydajność podatku obró- 
towego nie pozwala na“ natychmie« 

' Stowe przeprowadzenie tego rodzaju 

| 
| 
| 
į 

į 
| 
! 

gorukewa i masažystka Wilja i wyso- 
a arystokratka Gołowinowa i całe.. 
ziny innych jeszcze kobiet, Zresztą 

albož to Rasputin nie był «głową» 
sekty głoszącej, że człowiek dochedzi 

Q Łaski... przez grzechi A na osta- 
К — <szeroka> to była natura, ów 

Rasputin. Urzynał się jak nieboskie 
stworzenie i tańczył trepaka; zapłaki- 
wał się z rozrzewnienia słuchając 
pieśni ludowych, a zagrać mu <Ka: 
mmarinskawo»> — aż sobą nie włada, 
taki zachwycony. Tu płacze, tu śmie- 
A się, tu © mało nie zabił, tu ściska, 
U modli się i wali pięścią w piersi 
jak w bęben, tu... pfuj, nawet wstyd 
powiedzieć, ce wyrabia. 

Fi óp-Milier pisze tak: unter МИЦ- 
onen Russen eine Vollnatur czyli gra- 
wdziwy moskal als moskal nad” mo- 
skalami; ekstrakt swego- naredu. Du- 
sza poetycka (takl) i rzeczywisty 
chłopski rozum, dar jasnowidzenia 
(takly a tesperainent nie znający gra 
Nię j miary, W Rasputinie —- pisze 

U 6s-Milier — tkwił t Dostojewski, 
bałyochwalca caratu, szuler, epileptyk 
qriedościgły psycholeg zarazem, i 
zstoj, szukający Boga, wróg ksią: 
tk a twórca nieśmiertelnych; tkwiła   

K
E
 

p „Rasputinie rosyjska dobroduszność 
niez 9ŚĆ rosyjska. Był też uosobie- 
sił głębokiej pokojowości narodu 
wylskiego, odwracającego się Od 

: Ga: zachodniej Europy; on, Ra- 
e 1, byłby wojnę powstrzymał — 
€cz wówczas leżał walcząc ze $mier- 
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radykalnej reformy. Nie mniej jedaak— — Rozporządzenie Ministra Przemysłu zdaniem Naczelnej Rady — prace I H:ndlu z dnia 14 grudnia 1927 r: w spra- 
nad stosniową likwidacją podatku "ie ustalenia, w jakiej mierze Świadectwa 
obrotowego w jego dotychczasowej ukończenia szkół technicznych uważać na- 
surowej £ 2 ° У ® ležy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do uro e ormie, powinny być rozpo- kierowania praktycznem kształceniem termi- 
częte niezwłocznie — wzorem innych natorówi(poz. 1015); : pzństw europejskich — w kierunku — Rozporządzenie Ministra Pracy i O- 
redukcji i uproszczenia podatkowego 
ebciążenia obrotu handlowego, a na- 
stęsnie w kierunku realizacji zasady o ubezpieczeniu pracownigów umysłowych 
poboru tego podatku u źródła (t, j. (poz: 1016); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
i ie przy odprawie celnej Przemysłu i Hapdiu oraz Rolnictwa SZK 

2 22 grudnia 1927 r. w sprawie ceł wywozo« 
iš Asas e przedewszyst- wych na drewno surowe (poz. 1018). 

em objąć, między innem!: a) po- 
wszschne cbniżenie i akių RROBIKA BRISCOWA. 
jednolitej, zasadniczej stopy podat- _ 7 (90 W sprawie walki ze 
kowej w wysokości 1 aroc.; sprzedawaniem kra'owych wy- 

b) zwolnienie od podałku ebro- TObDÓW za zagran czne. Dotych- 
tów hurtowych i detalicznych artyku- £733 ustalił się pogląd w społeczeń- 
łami spożywczemi pierwszej potrzeby Stwie, że co zagraniczne, to lepsze. 
oraz eksperiu płodów rolnych; Wykorzystują to niektórzy producznci 

c) zrównanie pod względem obcią- | kupcy, którzy pewne artykuły kra- 
żenia podatkowego handlu komiso- fOWego wyrobu oznaczają w ten spo- 
wego, prowadzonego zarówno na ra- SÓb, że naiwny kupujący przekcna- 
chunek firma krajowych, Jak i na ra. MY jest, że kupuje towar zagraniczny. 
chunek firm zagranicznych, przy Znane są wypadki oznaczania towa- 
równoczesnem wprowadzeniu wyrów- rów włókienniczych na męskie ubra- 
nawczego podatku obrotowego od Dia nazwą „London“. To samo do- 
tewarów importowanych, a nie wyra- tyczy różnych kapeluszy, rękawiczek, 
bianych w kraju; szpulek z nićmi it d. 

6) zreelizowanie dyspozycji obec< = Jak się dowiadujemy, w celu ukró- 
nie obowiazującej ustawy o poborze CENia tego rodzaju nieuczciwego oszu- 
podatku obrotowego w formie ryczał: kiwania kupujących, w najbliższym 
łu ed drobnych przedsiębiorstw prze- Czasie wydane zostanie rozporzą: 
mysłowych i handlowych. dzenie o oznaczaniu pochodzenia nie- 

Świadectwa przemysłowe. których towarów krajowych w wew- 
Przestarzałe i nieracjonalne podstawy nętrznym handlu detalicznym. Rozpo- 
wymiarowe opłat za patenty, niespra- rządzenie to przewiduje wysokie kary 
wiedliwie obciążające zwłaszcza śre- Za korzystanie z fałszywych oznaczeń 
dnie i mniejsze przedsiębiorstwa i Na towarach. > 
stanewiące ponadto dla niektórych _— O tateczna likwidacja pry 
dzielnic kraju uwstecznienie form ob. watnych fabryk tytoniowych. Jak 
ciążenia podatkowego — najzusełniej Się dowiadujemy, byli fabrykanci wy- 
uzasadniają, w przekonariu Naczel- robów tyteniowych otrzymali od Mi- 
nej Ridy, konieczność rychłego znie« Nisterstwa nakaz, w myśł którego mu* 
sienia tego pedatku — zwłaszcza, Iž 874 maszyny, narzędzia į materjaly 
jest to źródło wpłuwów skarbowych Służące b:zpošredaio do fabrykacji 
zarówno dla państwa, jaki dla samo: wyrobów tytoniowych w terminie do 
rządów stosunkowo mało wydajne; 31 marca rb. wywieźć. zagranicę lub 
conajmniej zaś należy oplatom tym Odprzedač Skarbowi Państwa. 
przywrócić charakter zaliczek na po- „ Byli fabrykanci lub koncesjonowa- 
datek obrotowy, po uprzedniem zre. Mi sprzedawcy obowiązani są w tym- 
formowaniu ich podstaw wymiarewych, że terminie zlikwidować w podobny 
mianewicie—po dekcnaniu większege Sposób gotowa fabrykaty za zlikwi- 
zróżniczkowania kategorji według za- dowanych fabryk lub sprowadzone z 
sad, ustalonych w specjalnem Opra- zagranicy. Po wskazanym terminie na- 
cowaniu Naczelnej Rady, stąpi wywłaszczenie za odszkedowa- 

Naczelna Rada wyraża opinję, iż hiem, którega wysokość ustali ([spe- 
minist: skarbu powinno „dopuścić za- cjalna komisja szacunkowa. 
kiezowyma naczelne organizacje go” SE (0) eny w Wilnie z dnia 10 
8DOdarcz. Н : yeznia r. D. 

zh Pasas У В. | Ziemieplodyi žyto loco Wilno 41—42 zł. 

0 wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rze- 

  kształtem reformy podatkowej, komu- 
nikująs tym erganizacjom odpowiednie 
projekty, celem uzyskania zawczasu 
ich wniosków w  kwestji tych pro- 
jektów. (—) 

INFORMACJE sa 
@Й Das ach. ceł. © gi m 

Likwidacja drobnych banków. | Matyldy "Zach. sł. o g. 15 m. 56 
Jak donosi «Neue Lodzer Zeitūngs S ? 

drobne banki powoli znikają, co jest skutkiem 
jeszcze w ubiegłym roku ogłoszonego rcz- 
porządzenia, w myśl którego zakładowy Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
kapitał banku nie może być mniej 1 'niljo- Metsorologii U. 5. B 
na złotych. W bieżącym roku zarządzenie to : dmia10 —I. 1978 ‹ 
obostrzone zostaje wymaganiem conajmniej са 3 
2,5 milj złotych. Rząd przyjmuje tu za Siżnienia 1 

A stan z PA : kiedy bank średnia ; 151 
prywatny musiał wykazać się kapitałem za« \ 
kładowym 500,000 rubli. Na podstawle wy. T€ipėratesa [ +19с. 
аші‘епіопеицо ю:роп.да:кепі'в. zaa nie pa średnia 
lające odpowiedniego kapitału musiały н 

mac Biada 5 sią w >> j 05 

Nowe ustawy i rozporządzenia. rts: j Połada szzekadri. 
„.  pizeważający 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 118, z dnia 

Mini dobę — 00C, 
— Rożporządzenie Ministrów: Skarbu, pa pa dzo ŻE stały wzrost ci- 

W 1927 r. A SE oC 
10! 

1927. AA dza Gali | ta GIEdZIE soline — (o) Posiedzenie miejskiej 
(poz. 1 Reo znale - Miniltra= Przikijska komisji technicznej. We czwartek, 

wie ustalenia, w jakiej mierze Świadectwą dzenie miejskiej komisji technicznej. 
ukończenia szkół technicznych uważać nale- Na porzadku dziennym: 1) projekt 

samoistnego prowadzenia rzemiosła(poz.1014) 2) sprawa budowy odželažniaczy; 3) 

sprawa budowy studni artezyjskich; 

> budowy elektrowni miejskiej; 5) orze- 
cią w wiosce swojej syberyjskie], zra-_ czenie 2 sprawia ia aaa w 
niony skrytebójczo... Drugi Jaures — 

tym, c» parli de wojny. Wylizał się. WOJSKOWA. 
Wrócił, ale już się bylo stało. Wojna — (o) Obowiązek meldowania 

przerwać nawet Grigoryj Jefimowiez komisarjatach policyjaych została za- 
Rasputin chłop z Pokrowskoje.. U- prowadzona kartoteka mężczyzn w 

musa sił zbrojnych rosyjskich .. Prze- + j, młodzież а. y w wieku przedpoboro- 
klinał głośno wojnę. wym, poborowych, rezerwistów i za- 

sprzątaąć! Dybali na niego ministro- Kartoteka służy do utrzymania w ak- 
wie i gubernatorowie, i arcyksiążęta— iualnym stanie ewidencji i adresów 

mu podał książe Jusupow, nie miał skowym i połączona jest z systemem 
mad mim włądzy. Znana jest do naj- meldunkowym. Dzięki temu każde 

scena zamordowywania Rasputina.Bor- nych w meldowaniu się wojskewem, 
suk niema tak „twardego życia" jak zostaje automatycznie ujawnione przy 

rowemi o mało, że nie umsknął. W Zainteresowani winni zatem w 
osubis mocnego jak dąb Rasputlna, ciągu 8 dni od daty zmiany ad- 

z rosyjskim narodem. Rosja i Europa tem: młodzież w wieku przedpobo- 
zatruły siebie wzajemnie. A Feliks rowym w referacie wojskowym Ma: 

Millera, dodaje od siebie w kształcie zaliczeni do pospolitego ruszenia w 
aforyzmu: „Wśród wszystkich ludów odpowiednich biurach meldunkowych, 

bliższy Boga — i bydlęcja”, wiązku nakładane są grzywną w try. 
bie doraźnych mandatów karnych. 

31 grudnia 1927 r.: Dwa gi; Pochmurno. Snieg. Deszcz, 

Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia gnienia. 
MIEJSKA 

r. O uldze celnej na śledzie solone 

i Hańdiuz dnia 14 gradnia19Z7 r. w ор dała 12 stycznia, odbędzie się posie- 

ży za dowód uzdolnienia zawodowego do inwsstycyj miejskich na okres 3-letu'; 

4) orzeczenie w sprawie dalszej roz- 

miał być zgładzeny, aby nie bruździł AA 

już byla rozpgtana: Nie potrefl jej o zmanie adresu. We wszystkich 

dało mu się tylko obalić generalissi: więku wojskowym od 18 do 44 lat, 

Ileż razy usiłowano  Rasputiua liczonych du pospolitego ruszenia. 

dybała tajna policja. Bal Jad, który wszystkich mężczyzn w wieku woj: 

drobniejszege szczegółu straszliwa zaniedbanie ze strony zainteresowa- 

ой miał. Postrzelany kulami rewolwe- meldunku policyjnym. 

powiada Fił:5p-Miller rozprawiano sią resu  bszwzględnie  meldować o 

Salten zdająę gprawą z książki FU gistratu, poborowi zaś, rezerwiści i 

rasy białej jest naród Rosyjski maj- Na winnych zaniedbania tego obo: 

POCZTOWA. 
Gz: J. 

Istów. Ze względu na udogodnienie 
„wynikające dla wszytkich firma hand- 

pieki Społscznej z dnia 22 grudnia 1927 r. 1 

Czypospolitej z dnia 24 listopada 1927 roku, gj__ 

KRONIKA 

ŁO w u 

za 100 klg., owies 38 — 42  (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43 
— 44, na kaszę 40 — 41, otręby żytnie 29 
—30, pszenne 30—31, słoma żytnia 9—10, 
siano 11—12, ziemniaki 12—15. Tendencja 
stała. Dowóz średni. : 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 
gt. za I kę,, krajowa I gat: 95—100, II gat, 

80— 00, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— 
52, razowa 38—40, kartoflana 85—95, оту- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytłowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 130-150 gr. za 
1 kg, krajowa 110—120, gryczana cała 95— 
05, przecierana 95—105, perłowa 80—95, 
a 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jaglana 

W związku z krwawem starciem 
Ma granicy litewskiej па odcinku 
Swięciańskim, podczas którego zabity 
zostsł jeden strażnik litewski, mastą- 
pło spotkanie komendanta rejonu П- 
tewskiego z dewódcą odnośnego ed- 
cinka K O.P. 

Przedstawiciel. kowieński wysunął 
żądania wprost prowokacyjne: zażądał 
mianowicie usunięcia polskich słupów 
granicznych z teryturjlum polskiego 
ma linię wykceśloną według osobiste- 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. ža I kg, EO Widzimisig litewskiej straży gra- 
cielęce 200—220, barauie 220 — 250 wie» 
rzowe 300—350, schab 350—380, boczek 

380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat: 400 — 
420, 11 gat. 350— 380, amerykańska 430—460, 
szmalec amerykański I pat. 450 — 480, II 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię 

Z pogranicza litewskiego donoszą: 
W dalszym ciągu notowańe są wypade 
ki grzekraczania granicy do Polski 
przez jednostki i grupami ludzi ucie- 
kających przed prześladowaniem rzą- 
dewsm. Oaegdaj zgłosił się do na- 

m poda В “'1'8'565.1%80‚_ :‘.‚п:я ;ь:%.' szych władz funkcjonarjusz litewskiej 
tone 650 A o, solone 600 — 650, desere: straży granicznej niejaki Raczkiewicz 
we 700—800 podelrzany © sprzyjanie opozycji. Na 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
10 stycznia 1928 . 

Dawizy i waluty: 
„  Kuratorjum Qkręgu S.kolnego Wi- 
leńskiego w Wilnie podaje do wiado- 

Pogróżki litewskiej straży granicznej. 
nicznej. Jak wiadomo straż litewska 
już raz samowolnie usunęła te słupy, 
ca było bezpośrednią przyczyną "star= 
ciaa  Charakterystycznem jest, że 
przedstawiciel litewski zaznaczył, iż 
© ile żądańiofm jego mie stanie się 
zadość, litewska siraż graniczna do: 
kona tego siłą. 

W odpowiedzi na to dewódca 
odcinka polskiego zaznzczył, że wszel- 
kie próby gwałtu ze strony Litwinów 
w tym kierunku, polraktowaus będą | 
w ten sam sposób jak uprzednio. 

- Dalsza emigracja z Kowieńszczyzny. 
adcinku Rvkonty uciekły z Litwy 
Franciszka Ejsiwiera i Eufrozyna Ko: 
stacza, Wczoraj na odcinku Orany 
przedostali się z Litwy uciekinierzy: 
Antoni Rykojsza i Anna Kalinewska, 
Wszystkich emigrantów przekazano 
da dyspozycji odnośnych władz ad- 
ministracyjnych. 

Egzaminy dojrzałości dla eksternów w Wilnie. 
sabie wydział mat.-przyrodniczy—czy chc 
zdawać z kursu przyrodoznawstwa, wyznać 
czontgo na klssę VII|-4; ” 

Trans. Sprz. Kupno Młośc', zgędnie z par. 61 regulaminu Do podania należy. dołączyć: 
Dolary 888 800 886 egzaminów dojrzałości (Dz. Urz. 1) metrykę urodził че 
Belgja 12435 124.36 12404 Min. W. R. i O. P. Nr. 2 z r. 1926), 2) życiorys własnoręcznie napisańy z 
Hojandja 35925 36015 358,35, żę egzamin dla eksteriów w terminie dosładnem wskazaniem, gdzie ekstem się 
Kady rk - dd бр —аа - Niosennym 1028 r. odbywać się DĄ- miu: ay płazsotowyjeki zakładał fak egza- 

-Y or! | ы Ž Ч Н отууа: į S 35,04 3513 2409 _ dzia w miesiącu lutym i marcu. Po- Ора 1% SDE STAL 
26,415 2640 2635  czątek egzaminów w  poniedziałsk 3) świadectwa szkolne, © ile je posiada 

Szwajcarja 171,75 172,18 17132  gnia 20 lutego. 4) wykaz lektury z języka polskiego i 
Wiedeń 125,75 12606 125,44 Podania odpowiednie udokumeu- języków obcych; я ; 
Włochy 41,1 5 47,295 47,055 5 Ki : 5) kwit Kasy Skarbowej, świadczący o 

Palety Prboeotowa tewanę przyjmuje Sskrefarjat Kurato- wpłąceniu taksy egzaminacyjnej w wyso- 
Dólsrówk 6225 6275 rjum (ul, Wolana 10) w godzinach 

Poż. dolarowa 84,50 
kolejowa 102.— 101,75 — — 
5 proc. konwets. 66,50 
konwers. kolejowa 61,50 61.10 
listy i obi: B-ku Gosp, Kraj.93— —— 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. zastawne ziemskie 32 75 82.55: 
4i pół proc.ziemskie 58,75 58,90 
8 proc. warsz. — 82,50 82.75 

Podania madesłane po tym terminie 
oraz  niezawierające . wszystkich przę- 
pisaaych danych i załączników, u: 
względnione bezwarunkowo nie będą. 

Zgodnie z par 62 regulaminu w 
Okręgu Szkolnym Wileńskim zda- 
wać egzamiu będą tylko te osoby, 

io wc LA 8% 80.25 które zamieszkują na teranie tego 
8 proc. m. Łodzi 78,— Okręgu lub uczęszczały ostatnio de 
10 proc. m. Radomia 90.— wyższych klas gimnazjów Okręgu 

Wileńskiego. 

W podaniu o dopuszczenie do egzami* 
nu należy wskazać wydział gimnazjum (hu* 
man., miat.'przyrodn., klasyczny), К!бгу екве 
tern sobie obiera, oraz zaznaczyć z którego 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 10 stycznią 1928 r. 

Złoto. żytnego (francuski, ielski, 
Ruble 4,701, 4,69 Ki wora O i es nn 

Listy zastawne. 

Wi!.B. Ziemsk. zł, 100 6320 

8 proc, dol. Wil. B. Ziemski 
1 dal. 826 (93 sroc) 
Akcje. 

Wil. Pryw, B Handjowy 0 10 0,09. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Wzrost bszrobocia w Wil: 

n'e. W przeciągu ostataiego tygodnia 
ilość bezrobotnych zarejestrawany ch 
w Wilnie przez P.U.P.P. zwiększyła 
się o sześćdziesiąt osób. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Zebranie członków T-wa 

Filharmonicznego. We 'środę dn. 
11 b. m. o godz. 6 min. 30 w dru- 
gim zaś terminie o 7::j wiecz, odbę- 
dzis się Walne Zgromadzenie człon- 
ków wileńskiego Towarzystwa Fl- 
harmonicznego w  lekalu sali Tow. 
Muzycznege .Lutaia* Mickiewicza 6, 
na które Zarząd zaprasza zarówno 
członków jak i sympatyków. Na po- 
rządku dziennym sprawozdanie Za- 
rządu, wybory i wolne wnioski. Za- 
pisy na członków uskuteczniane są 
na miels"u 

— XXVII Środa Literacka odbędzie 

  

lowych i iastytucyj bankowych z uży» 
wania t. zw: maszyn do frankowania 
listów, ostataio 1 również i ma terenie 
Wileńszczyzny aparat ten zyskuje co- 
raz większe zastosowanie. 

— (x) Sprawność pocztowa w 
okresie wyborczym. W celu zabęz- 
pieczenia należytego funkcjonowania 
aparatu pocztowo-telegraficznego w 
okresie wyborczym p.o. prezesa Dy- 

tekcji p. Babicki zarządził ostatnie się w Bibijotece Wydz. Sztuk Pięknych 
stały nadzór nad wszystkimi urzęda- UŚB. (ui. św. Anny Nr 4) dnia 11 bm: o 

оы ! аОО М bt wlińikia Em zyc a skał prel 
przez członków  urzędujących od Staffa pt: «Ucho igielne» uwieńczone 8 

Papo weak. ZA aa Naj Repo; == je. arži wiąaku Literatów rosi o liczne 

AE. z tea ea dia prezdycie R 20 cl przez człon: 
w sprawie „Fromady* aktów oskar- — Zebranie Koła Lekarzy Szkolnych żenia sąd okręgowy w Wilnie naka- py; : 3 ы 
zal ponownie aresztowanie zwolnio- gabinecie Szefa Seki Z sa 7 Magistcalu 
nych za kaucją duchownych prawo- A: wiza B La Manes będzie 
sławnych Kowsza i Rota zd porządku dzęnkcz Referat Dr. Go- 

łyńskiego «Poradnictwo lekarskie dla upra: 
— Podróż inspekcyj na p.V.ce: wiających ćwiczenia fizyczne i sporty» na 

ministra komunikacji. Przybyły w znania: 
dniu wczorajszym do Wilaa Vice-mi- RÓŻNE 
nister komunikacji p. Czapski, w _ — Zmiana adresu. Sskretarjat 
dniu wczorajszym udał .się w towa: Wileńskiege Oddziału. Okręgowego 
rzystwie Prezesa Dyrekcji Kolejowej Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Naro" 
inż. Staszewskiego na inspekcje do dowego Nauczycielstwa Szkół Pow- 

urzędowych do dnia 10 lutego 1928 r. - 
kości 60 zł.; 

6) dwie nienaklejone fotografje, zaopa- 
trzone własnoręcznym podpisem; 

7) świadectwo moralności wystawione 
e władze kompetentne miejsca zamiesz- 
ania. 4 

Kandydaci do egzaminu winni się zapo- 
zmać dokłądnie z Regulaminem egzaminów, 
oraz z programem odpowiedniego typu gim. 
nazjam (do nabycia w księgarniach). 

Kuratorjum nie zawiamia oddziel- 
nie petestów 0 uwzględnieniu, lub 
odrzuceniu ich padania, lista dopusz- 
czonych do egzaminu wywieszona bę” 
dzie w przedsionku Kuratorjum na 
pięć dni przed egzamiaem, pozatem 
w czasie od 1-go lutego udzielać bę- 
dzie informacyj w godzinach urzędo- 
wych Kancelarja Wydziału Szkół Śred- 
nich w Kuratorjum. 

Sobolą 0 godz. 16:ej przedstawieni- 
szkolne «Nóc ów. Mikołaja» po censch zni 
żonych. O gódz. M) ej «Niewierny Tomek». 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Po: 
tasz i Perimutter» — komedja amerytań- 
ska M. Glassa, której premje'ę poniedziałko- 
wą licznie zebrana publiczność przyjęła ży” 
wemi wyrazami zadowolenia i gromkiemi 
oklaskami, dziś ukaże się-.po raz ostatni na 
przedstawieniu wieczofnem. 

— Piątkowa premjerą.  <Lekarz mi: 
łości», najnowsza komedja Wł. Perzyńskie- 
go, która obecnie jest graną w Warszawie 
w Teatrze Narodowym z kolosalnem powo: 
dzeniem, w piątek wchodzi na repertuar Te- 
atru Polskiego. 

Cała prasa warszawska <Lekarza miło: 
ści» przyjęła entuzjastycznie; u nas zsintere- 
sowanie premjerą wielkie. 

— Koncert L. Oborina w Teatrze 
Polskim. Jutro w czwartek 12 bm. w Tea- 

trze Polskim o godz. 8 m. 15 wiecź. świetny 
pianista Leon Oborin, który na konkursie 
im. Chopina w Warszawie otrzymał pierw- 
szą nagrodę, 

„ Koncerty L. Oborina w Polsce cieszą 
się nadzwyczejnem powodzeniem. 

Młody laureat wykona w Wilnie utwo- 
ry mało znane, jak Prokofjewa <Opowiada- 
nie starej babuni», lub Lisztą — Fantazja na 
tematy z op. «Wesele Figara» — Mozarta. 

Ponadto L. Oborin czarować = 
chaczy wykonaniem Sonaty h-moll, „mazur- 
ków, nocturńa — Chopina, bajek — Medtne- 
ra, etiudów — Skriabina i innych, с 

Pozostąłe bilety sprzedaje kasa Teąiru 
Polskiego od 11.ej eo 9ej w. bez przerwy. 

RADJO—WILNO. 

Fala 435 mtr. 

Środa, 11 stycznia 1928 r. 

17.05 —17.20. Komunikat dla rolników w 
żabki r Związku Kółek i Org. Roln. 

. li, podstawie sprawozdania z delegacji do Po: Z W 
17.20—17 45. Kwadrans akademicki. 
17.45—18 10. Audycja dla dzieci. Bajkę 

opowie M. Weryho-Radziwiłłowiczowa. 
18 10—1900. Koncert popoł, orkiestry 

pod dvr. prof. Kontorowicza. 
19.00—19.10. Rozmaitości. 
19.10—19.35. «klistorja książki w Wil- 

Stełpców, a następnie odwiedzi: Ne- szechnych przeniósł się z, Mostowej nie». odczyt Z działu «Kultura książki» wygł. 
wogródek, Mołodeczno i Święciany, nr. 7 do lekalu własnego przy ul. 

UNIWERSYTECKA Metrepolitalnej 1 Il piętro. Czynay w 

— (e) Eksmisja, grożąca Ar- po 
chiwum państwowemu. Władze 
uniwersyteckie już ed szeregu iat wie- 
Iskrotnie zwracały sią z żądaniem ©- 
swobodzenia lokalu w dwóch gma- 
chach uniwersyteckich, zajmowanych 
przez Archiwum państwowe. 

Rozwój Uniwersytetu i jego insty* 
tucyj czyni coraz bardziej do nieznie- 
sienia ten stan, że lekals Archiwum 
wrzynają sig w sata środek gmachów, 

oł. 
— Przedterm'nowe zwolnienie 

z więzienia. W najbliższą sobotę 
puszcza mury więzienią na Łukisz- 
kach b. urzędnik kuraterjum szkel- 
nego F. Pożerski csadzony tam z 
wyroku Sądu Qkęgowego 
życia pieniężne na przeciąg trzech i 
pół lat. 

Jak się dowiadujemy, na mocy 

poniedziałki, średy i piątki od 6—8 kowa. 

gdaj 
za madu- ki gm. Krzywickiej 

skalę tajną gorzelnię, 
okazał się niejaki 
przybyły z Ameryki. 

opBinji władz więziennych 6 uleskazi- protoknłu sprawę odesłani 

H. Romer. 
19.35—20.00. Pozadauką radjotechniczna. 
20.30—23.00. Transmisja konceitu z Kra" 

Na zakofńczeni. gazetka radjowa. 
22.30—23.30. Transmisja muzyki tane- 

cznej z restauracji St, Georges'a. 

WYPADKI I KRADZIEZE 
— (x) Wykrycie tajnej gorzelni, One- 
władze Śledcze ujawniły we wsi Kosi: prosperującą na "ad 

właścicielem które, 
osmołowicz niedawno 

Po skonfiskowaniu towaru i spisaniu 

zajętych przez semiaarja, kuncelarję tejqem zachowaniu się pedczas od- władz sądowych. BART 
uniwersytecką i bibljoiekę, którym pywania kary Požerski zwolnióny m © Komunišei działają. W nocy z 
jest coraz ciaśniej. 

Powstający obeenie instytut badań 
psycholegicznych przy Uniwersytecie, 
połączony z odpowiedniem seminarjum Śd, że fanty z loterji fantowej organizowa- oraz znaleziono 
nie może znaleźć dla siebie lokalu w 
centralnych gmachach uniwersyteckich. 

Skutkiem powyższych okoliczne- 
ści władzę. uniwersyteckie straciły 
cierpliwość i zagreziły _ Archiwum 
państwowemu ekśmisją. Pomimo tego, 
że jest pewna nadzieja, że Archiwum 
państwowe jeszcza przed następną 
zimą będzie przeniesiony da nowego 
lokalu, Uniwersytet nie może czekać, 
be instytut psychiczny potrzebuje lo- 
kalu natychmiast, 

KRONIKA TOWARZYSKA. 
— Dowiadujemy się, że- doroczna 

Czarna Kawa na rzecz Damu św, An- 
— (x) Aparat do frankowania toniego odbądzie się jak zwykla w Sie 

Blitsze pre estatni wtorek karnawału: 
szczegóły pedamy wkrótce. 

staje przed terminem. 
— Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 

Wileńskiego LOPP. podaje do wiadomo* 

nej w 1927 r., które nie zostaną odebrane 
do dnia I lutego 1928 roku, zaliczone zosta- 
* jako ofiary na rzecz LOPP i przejdą na 
własność Komitetu Wojewódzkiego Wilefi- 

go LOPP. 
— Podziękowanie. Wszystkim całon- 

kom magistratury sądowej, prožūratury, pą- 
lestry i notarjątu, którzy, zamiast wizyt no- 
worocznych, złożyli ofiarę w wys. 168 zł. na 

rzecz Patronatu więzieanego w Wilnie, — 
w imienin Zarządu składam gorące podzię- 
kowanie. : 

skie, 

Prezes prof. Br Wróblewski 

TEATR 1 MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance: Dziś o dant 
z 20.е 
odchorążych) I <Sędziowte» Si. Wyspiań 

go. 

mjerowej. 
Piątek <Okno» A. Rybickiego, 

j <Noc listopadowa» (W szkole maną łapówkę. 

Jutro <Niewierny Tomek» w obsadzie skiej. 

(MU. przy rogu ul, Now. e kiej i Rydza Śmigłego Remo AA dotąd uiewykrytych sprawców transparent komunistyczny z antypafistwowymi napisami, AE lo większą ilość rozrzuconej i akos 0 trešci wywrotowej Sprawą pow zaj i 
władze polici[neż ik siame) 

— (x) Zairzymany przemytnik chciał się uratować łapówką. Na odcinku 2 rą- 
Pu nicznym koło Drnskienik żoła'erze 

niejaki Wieczorkiewicź Józef i Świderski 
Stanisław przytrzymaji znanego przemytnika 
niejakiego Wersoskiego Sylwestra, który 
be ja przemycić do Litwy większy ilość 

W. cząsie transportowania Wersockiego, 
ostatni zaproponował żołnierzom, w celu 
wo zo, 30 zł. dans mi, 

6z karui i sumienni žolnie; 
lapėmkę i Wersoaklego odstawili do ER 

a odcinku, oddając równocześnie otrzy- 

Przy Wersockim z, o ‚ naleziono 
większą ilość waluty am PARA a erykańskiej i litew= 

Po skonfiskowaniu towaru przemytnika 
adesłano do dyspozycji władz is :
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Weryho-Darowski  «chwiłowo» bez | Miejski Kinematograi będzie wyświetlany film: „KS ężna Gdańska" Napoleona w 12 akt. 
ch: Glorja Swanson, Artette Marcral, Charles de Roche. Suzanne Bianchetti. 

do krojenia ubrań damskich, 
dziecięcych i madelswania 

z dużą praktyżą. 
Oferty AAA ROZ+LISO WANE 
się na osoby 

  
ą 

zane NIE PRUJĄC można 

PREMJERA. Szlagi T Wielkie arcydzieło nastrojowo-Frot RORPRA О ! 
Z SĄDÓW. a Kinos Helios“ Noc Poślub ipoteka dy ia weninaści Tudskiej Niebywały zespół Mistrzów ® Perimuttera Ultramaryna k d k powodu 

` SA teatr » ” ubna“ Eirinu: oszałamiająca w g'ze i taficu Lili Damita, Harry Liedtke, ® orespon ent f- wyjazdu sprzedaje się | 
Sprawa Turno Sławińskiego i & mi. Wileńska 38. Paweł Richter, R. Klein-Rogge, Ern st Wer.bes. Przepych kabaretów Paryża. Czarowne widoki @ jest bezwzględnie najlepszą E Ar al pi tanio, | 

innych w Sądzie Apelacyjnym. Szwajcari. Seansy: o godz. 4, 6, 8'1 10.5 wiecz, WE kubek 7 maszynistka powiedzieć "mię us 
= znacz tawach w Brukselł у iejscu, Sierakowskle- | 

S Kas już | od KINO-TEATR D Z1$ mosumentaine dzieło sziuki fumowej! © = Medjolanie Toten: nodalninie” 2 rams ai bp go A10. ‘5- 
® y podaliśmy o wykryciu w ; w le do nabycia.  Ś d | || 

Wilnie para afery npezzosóch @ R omans ka p łanki W s с ho d u S A ke daje 3 WINA 

Sprawa nabrała wówczas wielkiego 66 rol. gl. tytan ekranu BERNARD GOETZKE, REGINA THOMAS i GEORGE wódki i koniaki 

rozgłosu, gdyż osoby zamieszane w $ „D oionja MELCHIOR. Balet z udziałem tysięcy Bajad:r. Suger flm procukcji Francuskiej © | Załoszony do Patentu za Nr. 21112 A a cenach najaiż 
miej znane były na terenie Wilna, a © > odznaczony na konkursie i zakwalifikowany przez komisję Artystyczną de wyświetła- ® WYNALAZEK Sa ie a = | 
byli to: b. komendant oddzi:lu kon- $ Mickiewicza 22. | ia w operze francuskiej. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod baiutą MIKOŁAJA $ W. DZIEDZINIE Buchalter liai 38. i 
nego P. P. L. . Poklewski, b. © SALN'CKIEGO. Początek © g. 3—30 Ostatni seans 10 —25 © KROJU B Ii + ——7— 

„rotmistrz żandarmer| . komisarz . m. „PAT E ESS* „urali$ta . i 

policji Stan. Turno-Sławiński i Otton Od dnia 1l-go do 15-go stycznia r. b, sztuka z Czasów Pa O: 3 SU KNIE i 
| 

zajęcia. Kul turalno-Oświatowy |pezglach Słów. i 
Kompanja ta, jak ujawniło śledze Sala Miejska й ms | 

two, zdobywała przy pemocy chorą: (ai, Ostrobramska 5) 

żego 1 p. łączności Stan. Rymkow- 
skiego materjał detyczący służby łącz- 

jek seansów 

erret. Zdjęć dokonano: w Paryżu, Werszlu i Compiegne. W poczekalni koncerty 
ra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W, Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Począ- 
© godz. 4. Ceny blietów: varter 80 gr,, balkon 40 gr. 
Następny program: «WŚRÓD DZIKICH SZCZEPÓW BORNEO». 

  

ności i materjał ten miał być przez $$ 
Weryho-Darowskiego sprzedany.Kon 
fident policji politycznej, grający rolę @ э 
wysłannika wywiadu sowieckiego ku- 
pił te informacje za sumę 10.000 dola- 
rów i'w momencie wręczania tego 
materjału Darowski został aresztowa- 
ny. W tymże dniu aresztowani zostali 
pozostal. 

Sąd Okręgowy rozpatrując tę spra: 

wę w dniu 30.Xi 26 r, uznał Kozieł: 
Poklewskiego  <upełnie niewinnym, 
skazał matomiast: Sławińskiego i Da- 
rowskiego na sześć, a Rymkowskie- 
go na osiem lat więzienia ciężkiego. 

Oskarżeni [apelowali. Sprawa byla 
kilka razy na wokandzie sądowej [ĘĄ 
iecz z _ racji niestawiennictwa 8 

łównego świadka oskarżenia Jakóba 
Sosa nie mogła być гогро- 
znawana. W dniu wezorajszym na- 
reszcie Sąd Aoelacyjny mógł rozpo- 

znać ją, gył Swiadowicz sprowadzo- 
ny został pod przymusem. Z powo- 

Polskie R ы 

Wanda“ Visko. 

Prost 

Najm 

wprost ze 

Dziś! Po raz pierwszy w Wiln.e! 
Na srebrnym ekranie 

Nieśmiertelna epopea Ctwały Francji w 12 aktach, Wandea—Paryż—Berezyna—Borodino. Odwrót 
wojsk Napoleońskich. Pożar Moskwy. Oto najważniejsze sceny tego arcyfilmu. 

MBEZERAKEKMWAREZMEKBAME IDZREKRERGAE GRREAZREKZEGAG 

Silniki Diesla Stoczni Gdańskiej 
najlepsza nowoczesna siła napędowa 

rzemiosła i rolnietwa 
Tanie do nabycia (bez cła) 

Nadające się do każdego paliwa 

DOSTAWA KRÓTKOTERMINOWA. 

(Rok 1812). Olorja i 
„Napoleon w Moskwie yartyotogia Boga Wojny. $ 

e 

dła 

i w ruchu 
e i pewne w ruchu 

niejsze zużycie paliwa 

STOCZNI GDAŃSKIEJ 

„| Mickiewicza I <PATRON EKSPRESS>. 

przy pomocy «PATRON EKSPRESS». 
Zapisy na kompleta przyjmuje od 14 

listopada r. b. Centrala na Kresy. Wilno, 

liustrowany prospekt z rysunkami 

  

  

к. аана is_| LEKARZE. 

Profesora Kroju Paryskiej Akademji |nadsyłać do Biura oddać do zaplisowa- 

L; Lewafskiego. Reklamowego, - Gar. nia, k įebika Jani. 

Nauka kroju przy pomocy «PATRON baršką 1» BRL 3 
EKSPRESS» zajmuje Czasu zaledwie ——=— || D żel 
kilka dni. Modelowanie — dwa tygodnie. gubiono  kwt | iece żelazne 
Kroi się wprost na materjale, bez ryso- Ł lombardowy szamotowe 
wania form, według zd,ęteį miary na Nr, 13831 wyd. | ааНОч 
wszystkie figury, z zastosowaniem do | przez Wileń, Towsrz. ŁYŻWY 
każdej mody. Handi, Zastaw. ms ||ŁYŻ polecalt | 

W celu udostępnienia szerszemu ogó |imię Jujji Kijazbek. S, H. Kulesza 
łowi korzystania z nowego wynalazku, 187—0|| sklep towarów -e- 

PEŁ a O O se 
PRESS» (Warszawa, rawia 15, tel. gospodarczych, 

25748), wysyła instruktorki do wszyst- DUŻY SKLEF | Wilno, ul. Zamkowa 
kich miejscowości Polski, gdzie zbierze do wynajęcia 1 Nr. 3. 
się 5 osób, życzących ucz Ć się kroju WYPRZEDAŻ aż | 

OBUWIA   

  
  

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

Uwaga! 

Tamże gruntowna nauka szycia, przy 
pieraszorzędnej pracowni ubrań dam- 
skich Mistrza i Eksperta Cechu Krawców 
w Wilnie p. J. Kaweckiego. 
Formy bibułkowe ostatniej mody od 25   Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel 99-18. 

REBE WRZKZANEEROREZE RENZEZKAKECARODCWEALIERKU 
  

du rozpoznawania jej przy drzwiach 

zamkniętych nie fmożemy'podać prze- 
biegu przewodu sądowego, ogranicza: AQUA VI 
jąc się jedyniedo podania wyroku. 

ajj > BOJĄ  niętóswiego wodą życia, nazywali - jakżeż K. DĄBROWSKA 

ak we PI towych błędnie - przodkowie nasi go- | 158-2—12 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SE Aa a one rzałkę: Prawdziwie życiodajną AN DR : 
:!'а:)по:тюві’іі”шж\:“;:::’к'ю'::‘:; wodą jest dla swego aromatu, 2 = Ka 7 e. m | 

L S SB R — 
zaliczył oskarżonym 

1 
Sąd Apelacyjny 

areszt * prewtacyfny: Sławińskiemu 

  

  

  

woda kolońska 

NOWY TRANSPORT 
pianin fabr. «Arnold Fibiger» mod; 
(koncert, silny, pogłębiony ton), mod, «Chopin» 

<Alicof> TAE 

  

  

    

  

Maść przecio odmrożeniom 

    
  

  

  

  

Darowskiemu 0d dn. 12.V 26 r., a 

Rymkowskiemu od dn. 28.VI 26 r. ы LECZY 
: poczwórna świeże i zastarzałe 

+ 

Kto nie używa mydło <BY K» odmrożenia 

jest wrogiem własnej kieszeni. ' AOMŁUCPWCŁ zapobiega odmrożeniom 

fabryka c V 90—5 

le mydła „BYK Wilnie ł 
S ze zlotą 

| , Sprzedaż hurtowa: EJ - : : : 
v 1) * ЁЁ\ЁЕБ‚ Na przy myć! et у [‘ ietą : Wilenskie Przedstawicielstwo 

g? M A Swiatowej Fabryki Traków (gatrów) 
> Marka «BYK» fabryczna. s = 4 Ž е 
E podał e a ram naj Ž 7 wielkości flakonów, 1 gatunek — najlepszy ramowych 2 

epszych zagranicznyc! nsze: ° 

Р Mydło BY Ko pozbawiene raągych 5 71 F. W. Hofmann w Wrocławiu 
składników niszczących tkaninę, 

3, a tem samem bielizną. 1 BEZPŁATNIE —ud 3-00 do a styczna DARMO. Biuro Techniczno-Handlowe 

3 Mydło <BY K» nie ustępuje w jąkości zł | Jedwabne suknie od 80 do 100 zł., Kalosze pantofelki od 30 do 
5 wm z +. s 2 ae = od = do 80 zł., Płaszcze A = A R k 0 Ė N 0 K | į Ž I 

Е ono: 3 e i $ ы 
LAA użyciu: s Swej. damskie i mętkie od На Ё({’:'Ё; ы&’ътіо damskie i » п y et 

d ! skie o! o 55 zł, Kalosze i tore © lo 40 zł. i i 

No Myetera BYKS, Sinisa e RE oraz najrozmiaitsze inne towary w Hrmie Wilno, = kowe 66, tel. 13 80. 
| Mydła A ano portwytackci ź Wacław Nowicki wilno „al a 30 Podaje do wiadomości, iż pierwszy transport 

i “ Każdy kupujący za gotówkę otrzyma jako bezpłatny poda: s 

60 да'шао";:::!,пкшп:к)іііе ep a ac Karanwalowy w zęśiwym wypadki P wielokrotnie traków ramowych «Ultra-Titan» 

я > rzewyższejący sumę zakupu. о * 

‚—ЁКш nie używa mydło «BY K» Największy wybór KONFEKCJI, GAŁANTERJI, OBUWIA. podwójnych pił tarczowych i heblarek 
“jest wrogiem właznej kieszeni. Ceny na: wszystkie towary wyłącznie fabryczne, 4 nożowych przybył na skład wileński.     
  

W: MASSON auta SJ > ski SS sa syn 
— Janina Leciere! — niechętnie 

%Dom ŚMIERCI  mrkada Ama. pi Anna nigdy nie mogła zrozumieć, 
— Poładę na bal! — zdecydowała dlaczego elegancka i dobrze wycho- 

wreszcie Anna. wana Betty debierala soble tak nieod- 
— W taklm razie podrzyj ten list! powiednie towarzystwo. 

Vais, mogłabym zabłądzić bez opisu, dza panowania, pra 
który jest w tym liście, muszę więc się nią zachwycall, 

wziąć go ze sobą. i roz 
Betty zgodziła się i eddała list, 

tego ni 8 
tty i z wielkiem przejęciem zajęła się jemnego. 

Postanowiła zwolnić na ten wie- warzystwie. 
czór Franciszkę i sama pomegła An- в 

nie ubrać się w piękny kostjutm lili lubiła, miała wrażenie, że Janina Le 
wednej. Napisała list do Michała Le ciere była fałszywą i złą. 
Vais — młodszegu syna państwa Le 
Vais i jednego z najgorętszych jej o e 

wielbicieli. tty, 

gdyż Bslty podawała mu te same bal. 

powody ucieczki Anny, co Jimowi, i А ! 

prosiła go o pomoc. Pisała, że wszyste na propozycją przyłaciółki. Betty wy- 

ko już jest przygotowane do ucieczki, słała kartkę do p. Leclere, w której 
W małej bibijotece Anna miała spot+ prosiła, by wstąpiła do niej na chwil- 
kać przyjaciół, którzy dopomogą jej kę. Janina Leciere prędko zjawiła się 

w ucieczce. Młody Le Vais dostał de demu Grenelle i długo konfzro- 
więc rozkaz pilnowania, by nikt nie wała z Betty sam na sam. Wszystko 
ukazał się w tym czasie na korytarzu zestało szczegółowo omówione i uło- 

i nic nie przeszkodziło Annie w prze: żone, 

dostaniu się do blbijoteki. jaką rolę odegrali w tem 
Betty nie dała przeczytać tego wszystkiem bracia Espinoza? — za- 

lisiu Annie i sama miela go wysłać. pytał Jim. 
Betty zdecydewala, že Anna nie | — W chwili, gdy p. Apcoff ujrza- 

może jechać na bal samochodem p. la p. Harlow w. lektyce, powracała 

Harlow, gdyż natychmiast zwróciłoby ona właśnie z domu Brebisare, gdzie 
to uwagę agentów g. Anno, odbyła konferencję z braćmi Espiao- 

— już wiem! — krzyknęła po na- za, Starszy z nich udał się bezpeśred- 
myśle. — Przyjedzie po ciebie Janina nio stamtąd do Jana Claudel, musieli 

Leclere. Będziesz na nią czekała i gdy się oni bardzo śpieszyć, gdyż spra- 

samochód jej zatrzyma się przed bra- wiedliwość była już na tropie, — wy- 

mą na jedną sekundę, wskoczysz do jaśnił Anno, 

Uwagal pp. Wojskowym i urzędnik om dogodne warunki kupna. 

AR>R KARTE T —————— > ВЕ II 

Widocznie 

— zawołała Betty, wyciągając rękę. jednak welała królować wśród  niż- 
—O nie, — zaprzeczyła Anna, — szych, niż otaczać się równymi sobie 

Zbyt małe znam rozkład domu p. Le ludźmi. Taiła się w nie] namiętna żą- 
gla by wszyscy 

y mogła rządzić 
kazywat! Janina Leclere jedna z 

bliższych przyłaciólek Betty, była ko- 

— Musisz wyjechać tak, by nikt bietą ekscentryczną, a wysoka jej po” 

e zauważył, — tłomaczyła Be- steć i rude włosy miały coś nieprzy* 
Uważano ją jednak za przy” 

przygotowaniem planu tej wycieczki. stojną kobietę i przyjmowano w to: 

Jednak Anna nie ufała jej i nie 

— Ona uczyni dla mnie wszystko, 
e ją poproszę, — tłomaczyła Be- 
-- dlatego włeśnie przyszła mi na 

List ten uratował go ed aresztu, myśl. Wiem, że wybiera się ma ten 

nna Aptoff musiała się zgodzić 

  
96—1V—1 

Anna Apcoff opowiadała dalej. drzwiom i nie mogła usizdzieć na 
Następnego dnia wieczorem miejscu. 

późno bardzo podano obiad. | m pa- Serce jej ogarniały kolejno na- 
miętał to dobrze. Bztty była zajęta dzieja i zwątpienie, nie wiedziała, czy 
ubieraniem Ancy, gdyż Franciszka list anonimowy nie był ekrutaym 
była umyślnie uwolniona dnia tego. żartem. 
Podczas gdy Jim i Betly jedli obiad, — Pani zapomina o kawie! — za- 
Anca prześliznęła się cichutke przez uważył Espinoza, a kawa tutaj. ' Jest 
przedpekój i w chwili, gdy samochód doprawdy doskonałal 
Janiny Leclere zatrzymał się przy bra: — Tak,— potakiwala bezwiednie 
mie, a drzwiczki jego otworzyły sią Anńa i, zwracając się do Janiny 
na sekundę, Anna wsladła doń i w Leclere, zapytała: — Pani odwiezie 
tej chwili odjechała, mnie zaraz do domu, nieprawdaż? 

Słuchając tego opowiadania, Jim Ja nie zostanę tutaj ani chwili 
przypomniał sobie wzruszenie i nie« dłużej... pow. 
pokój Betty podczas obiadii i west« / — Oczywiście, —zapewniała Jani- 
chnienie ulgi, która wyrwało się z jej na.—Już wszystke jest przygotowa- 
piersi gdy samochód odjechał. ne. Szoferawi wydaliśmy odpowied- 

Młoda zbrodniarka sądziła, iż ry- nie rozkazy. Ale dlaczego pani nie 
walka jej zeszła x jej drogi raz na pije kawy? 
ZAWSZE. Anna odmówiła stanowczo. Była 

Auna przybyła na bal po dzie- zbyt zdenerwowana. 
siątej. — Nie chcę pićl—rzekła —Zreszlą 

Michał Le Vais wyszedł na ich czas już iść! 
spotkanie. - Dostrzegła w tej chwili, že Janina 

— Cieszę się, że pani przyjechała! Leclere i Espinoza zamienili dziwne 
— rzekł de Anny. — Panie Się iro- porozumiewawcze spojrzenia, lecz 
chę spóźniły, matka moja witała go* nie przywiązywała do tego większej 
ści we drzwiach, ale już odeszła. Po- wagi. 
tem ją odnajdziemy. = Teraz, gdy przypominala sobie 

Zaprewadził panie do przedpoko= ów wizczór—nis miała najmniejszych 
fu, gdzie zdjęły płaszcze, w tej chwili wątpliweści, ze Espinoza, niosąc dla 
zjawił się przed niemi Espinoza. niej kawę, dosypał coś do filiżanki. 

— Czy pani będzie tańczyła?-- Zapewne był to jakiś groszek uzy- 
zapytał Michal Le Vais Annę. —Nie? piający, który miał ułatwić napaść na 
W takim razie p. Espinoza zaprowa* nią. 
dzi”panie do bufetu, ja zaś muszę Wtedy nie zdawała sobie z tego 

śpieszyć do pozostałych gości... sprawy, a jednak, mimo nalegań nie 
To mówiąc powrócił do Sali, chciała wypić kawy. 

skąd płynęły dźwięki muzyki i roz- — Pójdę po swój płaszcz, rzekła, 

mów. Espinoza zaprowadził panie do wstając nagle, i wyszła, pozostawia: 

bufetu, w którym nikogo prawie nie jąc resztę towarzystwa. 
było. uż nie wróciła do bufetu. 

— Zawcześnieśmy przyszły! — za- przedpokoju ciągnął się długi 

uważyła Janina Leclere szeptem. korytarz. ч 
Może wypijemy kawy? wylotu jego stał na straży Mi- 

Lecz Anna nie chciała kawy. O» chał Le Vais, 
czy jej co chwila zwracały się ku Gzstem przywołał Annę do siebie. 

  meble aniyki mahonie, 

Zgłoszenia do redakcjiod g. 9 — 12 r. 
«Słowa» 
zbicru prywatnego». 

Rupuję Ork Sokołowski: 
i weneryczne, 

także ul. Wileńska 30 m. 14, 
bronży, przyjmuje: 

esiony i inne, 
ryszialy i 

<dlaj od pod . 5 — 7 wiecz., 
Ponadto we wtorki, 

  

  

  

į 

chor skórne 

  

      

  

  

groszy wykonywane są na poczekaniu 159—4 - 
przy pomocy «PATRON EKSPRES%>. od z.3 m 30 BS 0 

UNENKUNUNEBZKNUSURZSEKEKKNKKE ace RRC 3. 

я tylko polskie z W. Z. Nr 160, DIaczego raójosichawki | ž[95 86, Omei 49 SN 
в Z | Ziemia najlepsza, 
u s| budynki, rzeka Dol me (Rysa. || MUSIEN 
u ° епа lolarów Akuszerza 
й Odpowiedž 3 | D. H.-K, <Zachęta» |W7, Smiałowska e 
m daje porównanie czułości tych lek- = | Gdańska 6, tel. 9-05 | przyjmuje od godz. | 
m kich a przytem ze trwałych = 190—1 do 19. Mickiewicza 
z ini a mi a > op 46 m,G. | 

temi medalami na awach radjo: * 3 
m wych w Krakowie I Poznaniu: : BONA R 2 1 
" Do nabycia wszędzie = powa, do dziecka ""ARUSZERKA — 
a Fabryczne Biuro sprzedaży: sn ke. =. „RSM LAKNEROWA | 
m Biuro _ Techniczno - Handlowe 3 zołaszać się: r Te Przyjmuje od g. 9 do 
и = jai. Kakas i Kolek Za 3 aska 20 m, 18 od-2 W+ Kat EZ u 

ino, ul. Orzeszkowej Nr 3 m. ZZ kM 
= Adres tele raf.: Kakież, Wilno, 004: popoł. 163—34 
& 91—10 tel. 5—60, > 
OARACKUKNNKERKENENIEEGROGOGRKEŁONC? Fm. dr AKUSZERKA 

rmy, w m 

stanie, okazyjnie OKU SZĘO 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

Rz: do wiadomości, iż w dniu 26 stycznia 
928 r. o godz. 12ej w lokalu Dyrekcji La: 

sów (Wilno, ul. Wielka 66) odbędzie się 
- Mcytacja ustna i za pomocą składaria ofert 

pisemnych na dzierżawę większych terenów 
łowieckich w Nadleśnictwach: Smorgoń- 
skiem, Podbrodzkiem, Uszaūskiem, Огай 
skiem, Dziśnieńskiem i Święciańskiem. 

Szczegółowy wykaz objektów wydzier- 
żawi:nych, warunki licytacyjne, wzór oferty 
i wzór umowy dzierżawnej są do przejrze- 
nia w Oddziale Gospodórczo Technicznym 
D, L. P. (pokój Nr 7). 

Dyrekcja Lusów Państwowych 
w Wilnie. 

Wilno, dnia 28 grudnia 1527 1. 
Nr 2401 VI. 131—1 

| Za MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estofiskie, gdań: 
skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) R wzamian marki Europy 
Zachodnej, Kolonjąlne i państw poza: 
europejskich, Dowiedzieć się: Mickie- 
wioza 42 m, 11 w niedziefe i święta 
między 11 a 1-4, oraz telefonicznie 794   

ul. Sawicz 16 m. 4. 
tanio sprzedam, powróciła i wznowła 

rzyjęcia chorych, 
ostowa 23 ш. 6‚ 

W. Z. P. 24. 

Bukowniki do koniczyny 
kieratowe i motorowe 

poleca ze składu w Wilnie 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9. 

Adres telegr. „ROLNICZE, 

—0 

m 
ю 
© 
! m 

  

  

opałowy 
kowalski z Węgiel waży 

ętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

M. D ę l | I Jagielońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

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 

w zamkni: 

      między 11 a 1 oraz telefonicznie 794 
  

  

— Pani skręci na prawo w mały 
korytarzyk gdzie będą drzwi de bi- 
bijoteki. 

Anna milcząc prześliznęła się ko- 
ło niego. Cicho etworzyła drzwi. W 
pokoju byłe ciemno, lecz światło, któ- 
re płynęło z korytarza, oświecało du- 
że szafy z książkami, stojące wzdłuż 
ścian, a w głębi pokeju ciężkie por- 
tiery. 

Anna sądziła, iż pierwsza stawiła 
się ma oznaczone miejsce, zamknęła 
starannie drzwi za sobą i zaczęła wsol- 
no i osirożnis iść w kierunku portjer 
wreszcie skryła się za niemi we 
wgłębieniu okna. W tej chwili rozległ 
się szmer dziwny. Wzdrygnęła się 
przerażona, 

Musiał ktoś być już w pokoju i 
śledzić ją, gdy wchodziła. 

Szmer stawał się coraz glešnisj- 
szy. Ańda rozsunęła trochę  portjery 
i wyjrzala, Smuga bladego światła 
padła na pokój, poprzez rozchylona 
portjery. 

W. kącie przy drzwiach ceś chre- 
botełe, zdawało się, że ktoś złaził 
z półki szafy, używając półek, jako 
stopni. 

Anna drżała cała, łkamia ścisnęły 
ej grdło i nagle ruszyła ku 
drzwiom. 

Lecz było już za późao. Ciemna 
postać skoczyła na  ziimię i runęła 
na dopadającą do drzwi Annę. W 
jednej chwili usta jej zostały zawią- 
zane jakimś szalem, by nie megła 
krzyknąć. 

Oidepchnięta od drzwi, padając 
dotknęła ręką kontaktu i nagle świate 
ło zalało cały pokój. 

Na leżącą Annę upadł nieznany 
wróg i związał mocno szal dokoła 
głowy. Anna walczyła rozpaczliwie i 
nagle poznała napastnika — była to 
Franciszka Rollard. 

Strach ustąpił miejsca oburzeniu. 
Dziewczyna broniła się ze wszystkich 

  
sił. Lecz szał dusił ją coraz mocniej, 
wreszcis straciła siły. Chociaż była 
wyższa od pokojówki, nie miała jej 
chłopskiej siły i walka była nie” 
równa. 

Ręce Franciszki były mocne i 
twarde, jak stal. Zręcznie związała za, 
plecami dłonie Auny, wyczerpanej i 
nawpół żywej, pe walce. 

Potem, gdy już Anna nie sprze” 
ciwiała się, Franciszka związała jej 
nogi. A gdy już dzieło to było de- 
konane, otworzyła drzwi i dała ko- 
muś znak. 

W chwili, gdy układała swą nie 
wolnicę na kanapie, — 00 pokoju we- 
szła Janioa Leclere i Espinosa. 

— Czy wszystko gotowe?— zapy- 
t.ł Espinoza. 

Franciszka roześmiała się. 
— Ale ce miałam z nią biedy. 

żeby państwo wiedzieli, jak się bro 
niła, ta piękna panienka. Trzeba był 
zmusić ją do wypicia kawy, poszła 

  
     

  

       
    

   
   

    

   

    
     
   

by wówczas sama. Teraz trzeba 
będzie ją nieść.  Rozgniewała się 
bardzo, to pewne! 

Janina Leciere narzuciła na jej 
twarz szal koronkowy, aby  zasłoni 
zaknsblowane usta poczem ubrano į 
w płaszcz. Zgaszono Światło i rozsu: 
nigto sztory. 

Przed oknami ciągnął sią wsp. 
niały park cienisty i pusty. Otwarto 
okna i do pukeju pepłynęły upajają 
ce dźwięki muzyki tanecznej, 

— Musimy się špieszyčl—zdecy- 
dował Espinoza. Wziął na ręce bez- 
bronną dziewczynę i przez okuć 
spuścił się do parku. Szli ostrożnie, 
wybierając najbardziej ecienionie 
miejsca. W pobliżu ciągnęły się traw= 
miki, na których w dz.wne układały 
się desenie światła z okien, 

= 

  

ycawca Stanisław Mackiewicz Redaktcr w Czesław Karwowski Drutarnia «Wydawnictwg Wileńskiea Kwaszelna 23  


