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piaia pocziowa mlaxczona Pzts 

$kopizów uiezamówionych uje zwraaą, 

BRASŁAW — al. 3-go Maja 

SRODNO; — Plse Sztorego 
E2IEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemisa 
BIDA — al. Majera Macklamiczs 63 

—rm 20 groszy. 
tem. у    

50 proc. drožej. 

SARANOWISZE — ai, Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GLĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

ODDZIAŁY: 
NIBŚWIEŻ — 

64 

POSTAWY — 

8 
ŚWIR — ul 
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Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie m 

Znaczenie Tygodnia rozumie 

k:żdy komu drogą jest 

przyszłość Kraju. 

ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 18 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWiĘCIANY — ul Rysek © 
-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW s—ul Mickiewicza 23 

2-ej i 3-ej 30 gr. Za tezstem 10 groszy 

meru dowodowego 20 gr. 

П 

  

  
nka 2, I 
W.Z.P. 

sia iii = < m 

świ W tej Grenadzie zaraza. 
AGR) Ssjm znowu odroczono. Jesień Odroczenie sesji zwyczajnej Sejmu. 

weneryc "st tak piękna. Żółie liście już prze” 
way eżnie upadły w ogrodzie sejma- 

zak "žym, Psco pp. posłowie mają 
ikowa7 piedzieć 'w gmachu sejmowym? 

najmniejszego powodu. iema 
Kariufle wykopane, lecz i  S:jm 

Denty$izż! już nie można porównywać do 
-Denty ielkiego kartofliska, jak w tych cza- 
= Done p3Ch kiedy poseł był osobą witaną 
KISIEJ przez powstanie po urzędach, po 

pa, po spółkach akcyjnych. 
(OWICZ| Zresztą dokuczyło nam pisać o 
ębów, Pbosłach i Sejmie, Pisaliśmy przeciw 
diu: Poseimowi jako korporacji, kiedy nikt 
te ploniak nie mówił. Dziś wszyscy piszą 

dztucpocobnie. Trochę frywolneści więcej 
ote korzy mniej w stosunku do instytucji, 
yi ją; którą konstytucja 17 Marca postawiła 
2 półako ojczyma i macochę narodu, już 
'7w. dziś sytuacji nie zmieni. 
(się znii Na pożegnanie posłom można 
s Tylko jedno jeszcze powiedzieć: „gdy: 
——yście panowie mieli trochę godności 
„Dentyst'i poselskiej i nie suwerennej, lecz 
YD prostu zwykłej godności ludzkiej, 
а 24 m,ODyście w swoim czasie po bacie, 
binecie bO zamachu, po pokazaniu papierku 
abora! różową  wstążeczką — zrzekli 

IL mandatow“,—To takie proste, Byli 
i od 4 dreSztą, byli posłowie—podnosimy to 
pani największem uznaniem, — którzy 
(CZE! onie tak rozumieli swą godność i 

» mandaty złożyli. Mówiąc ściślej sły- 

' WARSZAWA, 3 Xl. Fat. Po posiedzenu konsentu senjorów 
na którem, wobec rozbieżności zdań przedstaw cieli poszcz: gól- 
njch stronnictw co do spos bu załatwienia budzetu nie powzię: 
to żadnych uchwl, o godz. 3ciej min 20 po poł. marszałe 
Sejmu otworzył 340 te posiedzenie Sejmu, zaw adamiając izbę o 
zarząd:enu Prezydenta zwołującem sesję zwyczajną. Na posiedze - 
nie to zjawii się i zasiedii w ławach ministerjalnych p. wce: 
premjer Barte! ora: rp ministrowie Spraw Wewnęt'znych Sklad- 
kowski, Skarbu — Czechowicz, Przemysłu i Handlu — Kwiat- 
kowski i Reform Ro'n;,ch — Staniewicz. 

_ Marszałek Sejmu zakomunikował lzble o wpłyn'ęciu szeregu 
rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolit.j wydanych z mocą usta- 
wy i odesłał je do odnośnych komisyj. Ślubowane poselskie 
złożył, na mejsce posła Ponatowskego (Wyzw) posel Antoni 
Anusiak. Następn e marszałek ośw adczył, iż od p. m nistra Skarbu 
wpłynął uchwaicny przez Radę Mnistrów projekt ustawy o zinia- 
n'e ustawy skarbowej z dn. 22 maja 1927 r. Marszałek zaznaczył, 
iž pod kon ec pos'edzen a zaproponuje izb e, aby zgod.ila sę na 
P> tej sprawy w trybie nagłym i odesłanie jej do 
om sji. 

Prod porządkem dz'ennym zabrał głos wice-prezes Rady 
Minis'rów Barte!. który wszediszy na trybunę odczytał zarządze- 
nie Pana Prezydenta Rzeczypospol tej treści następującej: 

Zarządzen e Prezydenta Rzeczypospoltej w sprawie odro- 
czenia sesji zwyc:ajnej Szjmmu. Na podstawe art 25-go Konsty- 
tucji odraczam z dn. 3 lstopada 1927 r. sesję zwyczajną Sejmu 
do dn. 28 lstopada 1927 r. Warszawa, dn. 3-g0 istopada 1927 r. 
Prezydent R.ec:ypospoitej (—) Ignacy Mośccki, Prezes Rady 
Ministrów (—) Jó ef Piłsudski. 

Marszałek oświadczył, iż wobec dekretu przed chwilą odczy- 
tanego uważa posiedzenie za zamkn ęte. 

* 5 m Zzeliśmy © jednym takim wypadku w 
od g.zódłubie Zw. Lud. Nar, Lecz postiska WARSZAWA, 3 XI (tel. wł. Słowa). Po odczytaniu przez v ce-prem- 
tod 4 większość wybierając pomiędzy god- 

lz. Zdr. jością osobistą, a  djetamj, wybrała 
adnak.. djetki. ai 

Dentyst! Można się upierać „przy murach 
rdONGrenady*. Lecz oto nie było į nie 
120,tel.na w Ssjmie posła, któryby oświad- 
‘уутнче са 2е w tej Grenadzie nie było za- 
wzhdazy. Nizma i nie będzie nikogo ze 
— ołeczeństwa, któryby tej zarazy nie 
1z.D =teezfiał. Sejm był nieudolny, nie umiał 
wiga szgdz:ć, wywoływał przesilenia na sku- 
wiczolek których abdykował ze swych praw 
kowej Konstytucyjnych na rzecz gabinetów 
ickiewihozapariamentarnych, powiększał cha- 
e od 8r98 dookcła siebie, paraliżował prawo 
W.Z p. femast je tworzyć, paraliżowzł budo- 
-——6 pzūstwa, zamiast ją wznosič. Brak 
STERĖ:mu. a raczej stan legalnego żarto- 

ania z tej instylucji, połączył się w 
JSZER Połsce ze wzmocnieniem naszegó 

tanowiska finansowego i migdzyna- 
| Br cdowege. : 
yjmuje:  Odejdźcie pp. posłowie w spoke- 

iekieqii do swych «chat zacisznych>, <ma- 
0 m. 4: Ych domków» «atrzech wieśniaczych» 
Zdr. Nr! <poddaszy robotniczych», Odejdź 
————ię z ostatnią ministerjalną pensją za 
miało:topad. Nie naprawicie już tego zła, 
je od gtóre wyrządziliście Polsce, Jedno je- 
Mickie”yne ze wspomnień O „przesileniu“ 

46 z czasów Szłmu Ust, kiedy nieprzy* 

P. Faciel szedł na Warszawę, a Se,m 
kłócił się o teki przez dwa tygodnie 

st tego rodzaju, że ścina krew w 
żyłach i wstrzymuje ma ustach 

pewnie Słowa lepszego pożegnania z Sejmo- 

mieć tawładztw tm. 
jnak ró Pożegnanie to byłoby wesełe i ra- 
o  wiłośne, jak pożegnanie ze złem, cho- 

| najurebą, nędzą, biedą, — gdyby nie to, 
ie po śladach starych posłów mają 

lodaw: śrzyjść posłowie nowi. I = 2 

e TS Konwent senjorów Senatu. 
jakby „vy WARSZAWA, 3-X/, PAT. W dniu dzisiejszym o godz. 1-szej po 
Na (OREW ONO południu pod przewodnictwem marszałka Senatu Trąmpczy ńiskiego odbyło 

się posiedzenie konwentu senjorów. Na posiedzeniu tem marszałek poru- 

jera Bartla dekretu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej odraczającego sesję 
Sejmu przywódcy klubów zebrali się na posiedzenia, na których ujawniała 
się tendencja zamanif:stowania w jakikolwiek sposób niezadowolenia Sej- 
mu z powodu odroczenia sesji. Mimo jednak dość burzliwych obrad 2a- 

den z klubów ofcjalnego stanowiska nie zajął, Kluby sejmowe również 
nie uczyniły nic aby spróbować porozumieć się z: Rządem na plaszez; źnto 

rzeczowej. 
"Ostatnie posiedzenie konwentu stnjorów było najlepszym wyrazem 

„bojowych* jeśli się tak wolno wyrazić nastrojów Sejmu, które wyraziłyby 

się w tem, że podczas dyskusji nad budżetem strona rzeczowa przedłoże- 
nia rządowego zostałaby ominięta, a przemówienia nabrałyby charakteru 

demagogicznych wystąpień, z budżetem jako takim mało mających wspól. 

nege. To stanowisko konwentu senjorów zdecydowało © podpisaniu de- 

kretu, 

Najbardziej niezadowolone są dwa kłuby Z.L.N. i P.PS. Związek 

Ludowe Narodowy miał nadzieję, że podczas dyskusji nad budżetem uda 
się mu wysunąć zarzuty natury konstytucyjnej i w ten sposób będzie 

próbował odegrać się przed wyborami, natomiast P.P.S. przygotowywaja 

się do ataku wychodząc z innych założeń, a mianowicie miała wysunąć 

najbardziej demagogiczne argumenty w rodzaju drożyzny, bezrobocia i t.p. 

U rącenie tych planów rzecz jasna musiało wywołać niezadowolenie" 

Odroczenie sesji Senatu. 
WARSZAWA, 3 XI, PAT. Dziś o godz. 5-ej po południu przybył do 

gmachu Senatu sekretarz Prezydjum Rady M nistrów por. Zaćwilichowski 
i doręczył p. Marszalkowi Sznatu Trąmpczyńskiemu pismo treści nasię- 
ując: pują do Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej. Mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z du. 
3 listopada 1927 r. w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Senatu, Prezes 

Rady Min. w/z (—) K. Bartel. Do pisma tego dołączone było następujące 
zarządzenie Prezydenta Rzeczypespolitej w sprawie odroczenia sesji zwy- 

; Senatu: 
A podstawie art. 37 go Konstytucji odraczam z dn. 4 listopada 1927 r. 
sesję zwyczajną Senatu do du. 28 listopada 1927 r. Warszawa, dn. 3 listo- 
pada 1927 r.. Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki, prezes 

Rady Ministrów (—) Józef Piłsudski: 

kiego. Senacka komisja skarbowo- szył między innemi sprawę sen. Karpińskiego, który według orzeczenia 
zereg budżetowa. wojewody, nie jest obywatelem polskim (sprawa ta jest na porządku dzien- winnie nym dzisiejszego popoludniowego posiedzenia senackiej komisji regulami- 

WARSZAWA, 3 X! PAT. Dziś o 
edzioda ąz. 4 po południu zebrała się pod 
jzję, -Progwednictwem sen. Adelmana se- 
ETF" te NOR MO = 

takiej; Ora „czyjęła bez zmiany prejtkt u- 
akich s, Š kredytach dodatkowych w 
„yli sziYSQkości 25 000.000 zł na odbudo: 

„к ме i pokrycie szkód wyrządzonych 

nowej). Następnie poruszył sprawę projektu ustawy o zmianach Konsty- 

tucji: Sprawozdanie komisji kcnstytucyjnej w tym względzie zostałe umiesz- 
czone na ostainim punkcie jutrzejszego posiedzenia Sznatu. Konwent 
senjorów postanowił jednak, że komisja konstytucyjna jeszcze raz tę kwe- 
stję rozpatrzy. Posiedzenie komisji konstytucyjnej zwołane zostało na dziś 
godzinę 5-tą po południu. W końcu p. marszałek odczytał list otwarty 

sen. Zubowicza ogłoszony w swoim czasie, w którym to liście, w związku 
z odr czeniem w dniu 20 września sesji Senatu, sen. Zubowicz odmawia 

Ža klęskami elementarnemi oraz zmianę marszalkowi prawa protestowania. Marszalek ošwiadczyl, iž uwaža wystą- 
оа Alstawy o pomGcy paūstwowej na 0d- pienie sen. Zubowicza za dowód niezrozumienia obowiązujących przepisów 

oskar. Eo dzaliń: Wajmisie ih i regulaminu Senatu. : ] _ 
utek działa! @ y 

ie Pobunktów porządku dziennego wobec Ustawa o kredytach dodatkowych na rok 

Assia pr miao „AR 1928-29. 
zegła *6w na posiedzenie, nie załatwiono. są WARSZAWA, 3 XI. (żel, wł. Słowa). Dziś została. wniesiona de 

. lnu ustawa © dodatkowych kredytach budżetowych па rok 1928/29. 

арча % Echa zajść krakowsklch.  Ujgawa ta podwyższa wydalki do 2 miijardów 9 mil. 653 tysięcy, docho- 
WARSZAWA, 3XI (żel wł, Słowa). dy zaś podnosi do kwoty 2.026.839. Podwyższenie budżetu tegorocznego 

w pr  yjechała dziś do Krakowa specjal- znajduje swoje uzasadnienie w tem, iż w roku bieżącym przypada termin 
cho; komisja śledcza z ramienia Ko* płatności pierwszej, raty amortyzacyjnej i odsetek od obecnie  zaciągniętej 
pod *endy Głównej P.P. celem rozpatrze- 
oną [Ча postępowania policji krakowskiej 

+ obec młodzieży uniwersytekiej pod 
bym czas demenstracji ulicznej, w trakcie 

pożyczki zagranicznej. Obowiązująca wpłata przepisowej części wpływów 

celnych rozpocznie się już z dniem 1-go listopada a $wszystkie należne 

sumy z tytułu ciężarów pożyczkowych winne być wpłacone ajentom fis. 
nad ba poturbowany został jeden kalnym na 6 tygodni przed terminem płatności, Nałeży dodać, że pierw- 

e e” narodowości fugosłowiań* są rata amortyzacyjna wynosi 13 milj. zł. odsetki zaś od pożyczki wy- 
noszą 19 miljonów łączny załem wydatek który znajdzie pokrycie we 

| wzmożonych wpływach celnych wynosi 33.226.000 zł. 

Budżet 

Pariament francuski miał się po- 

czątkowo zcbrać w połowie pzź izier: 

nika. Ale rząd p. Poincarego datę 
zwołania lzb odsunął ma początek 

listopada: chodzi o to, aby Izby nie 
miały czasu na nic innego poza dy- 

skusją budżetową, aby nie zajmowały 

się drażliwemi sprawami politycznemi, 

mogącemi postawić gabinet w klo. 

polliwem połeżeniu. 
Projekt budżetu p. Poincare'go 

przedyskutowała już komisja finan- 

sów lzby, a pos. de Chappedelaine, 
główny sprawozdawca, ukeńczył już 
redakcję swego raportu. Budżet fran- 
cuski ma rok 1928 sięga zawrotnej 
cyfry 42 i pół miljarda franków w 
dochodach, a 42 miljardów w wydat- 
kach. Cyfra pierwsza nie daje całko- 

witego pojęcia o ciężarach, jakie po- 
noszą podatnicy francuscy: jeśli u- 

wzgłędnić budżet autonomicznej Kasy 

Amortyzacyjnej długu krótkotermino- 
wego (5 miljardów), oraz podatki ko- 
munalne i departamentalne, to się 

okaże, że obywatele tego kraju płacą 

ogółem 55 miljardów rocznie na cele 
publiczne. $ 

Według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa Parlament uchwali budżet 
przed 1-szym stycznia 1928 roku, 
albowiem ani prawica, ani lewica nie 

pragną kryzysu ministerjalnego przed 
wyborami. Wybory odbędą się wpra- 
"wdzie uopiero w mseju' reku _przy- 

szłego, ale po Nowym Roku posłowie 
więcej będą myśleli_o swych okręgach 
wyborczych, jak o interpelacjach w 
Paryżu. 

Rząd p. Poincare'go jest u władzy 
od lipca r. z. jego sukcesy na polu 
uzdrowienia finansów są niewątpliwe. 

Ale w tej dziedzinie cudów nikt nie 

dokona. Uzdrawianie finansów — to 
zawsze dzieło żmudne i delikatne. 
P. Poincare osiągnąl dotychczas trzy 
rezultaty widzialne: 1) podniósł kurs 
franka z 240 na 124 za funta sterlin- 
ga i ustabilizował; go faktycznie na 
tym poziomie; 2) skonsolidował duży 

odsetek niebezpiecznego «długu wi- 

szącege» odsuwając terminy płatności 
na dwa lata i dłużej, dzięki czemu 
nad Skarbem nie wisi już miecz da- 
moklesowy w postaci możliwości wy« 

miecenia wszełkich zapasów przez 

jakąś większą panikę; 3) przywrócił 
atmost:rę zaufania, dzięki czemu ka- 

pitały francuskie wracają do kraju, a 

wkłady w bankach i w Narodowej 
Kasie Oszczędności rosną. 

Złudzeniem jednak byłoby myśleć, 
2: bafalja jest już wygrana. Rząd i 
Bank Francuski zdołały tylko zająć 

silne pezycje i mogą skutecznie wal- 

czyć ze spekulacją w obronie obecne- 
go kursu franka. Ale do walnego 
zwycięstwa jeszcze daleko. Zresztą 
zwycięstwa tego niesposób odnieść w 

ciągu krótkiego okresu czasu: muszą 

się nań złożyć ciągłe i drobne sukce- 
sy odnoszone w okresie kilku conaj- 
mniej lat. 

Co bowiem jest głównym powo- 
dem ciężkiego położenia f.nansów 
francuskich? Są to długi państwowe, 
które wcale nie maleją, Przed wojną 
miała Francja budżet 5-mr'ljardowy, 
z którego miljard (20 proc.) szedł na 
procenty od długów, sięgających 
cyfry 30-miljardów. Ale dzisiejszy frank 
jest wart pięć razy mniej od przed- 
wojennego. Gdy się więc nic poza 
jego spadkiem nie zmieniło, to Fran- 
cjajmiałaby dziś budżet 25-miljardowy, 
z czego 5 miljardów szłoby na od- 

setki od długów. Faktycznie jednak 
budżet wynosi 42-miljardy, z czego 
21 (50 proc. zamiast 20 prac.) idzie 
na proceniy od długów państwowych, 

które wzrosły dziesięćkroć. 
Właściwe wydatki państwowe 

Francji wcale nie wzrosły: przed woj- 

Francji. | 
Paryż, 29 października. 

ną wyrosiły 4 miljardy fr. zh, dziś 

wynoszą 21 miljard fr. papierowych 

—a więc plus minus to samo. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę fakt, że admi- 

nistracja zatrudnia więcej urzędników 
niż przed wojną, to się okaże, że są 

oni dziś stosunkowe gorzej płatni; 

wyżsi urzędnicy odczuwają to szcze- 

gólnie boleśnie, bo ich pobory zwięk: 

szono w mniejszym stosunku niż po- 

bory drobnych urzędników. 

* 

Nie cała połowa budżetu tran- 

cuskiego idzie na spłatę procentów i 

amortyzację długu państwowego: oko" 

ło 7 i pół miljarda rocżaie pochła- 

niają emerytury i renty wojskowe, 

oraz cywilne. Na procenty zostaje się 

13 i pół miijarda. Ale dó tego dodać 

trzeba wydatki pozabudżetowe, jak 

owe 5 miljardów Kasy Amortyzacyj- 

nej, czerpiącej swe dochody głównie 

z monopolu tytuniowego, oraz 3 600 

miljonów z odszkodowań niemieckich 

(Plan Dawes). W sumie ogólnej 

Francja wydaje rocznie na renty, pro* 

centy i amertyzację długu państwo- 

wego około 30 miljardów rocznie. 

W takich warunkach leczenie #- 

nansów francuskich nie może się od- 

być galopem. Wymaga e::o długich 

i ciągłych zabiegów. Dziś Francja 

jest na dobrej do wyzdrowienia dro- 

dze, czego my Polacy z całego serca 

jej zyczymy, uybize uvewiiejący 12 

zdrowe finanse są warunkiem  nieza- 

jeżności polityki zagranicznej danege 

kraju, a do instynktu i rozsądku 

Francji najwięcej mamy zaufania, 

jeśli chodzi o utrzymanie pokoju w 

Europie, 

P. Poincarć nicby nie zdziałał bez 

atmosfery zaufania, w jakiej pracuje, 

a na to zaufanie złożyły się dwa 

czynniki: jego osobisty zuterytet i 

moralny skutek utworzenia gabinetu 

jedności narodowej. Istnienie gabinetu 

jedności narodowej zawsze wyklucza 

politykę partyjną. Po pewnym jednak 

Czasie partje drażni ta przymusowa 

bezczynność. Widzimy to dziś we 

Francji, gdzie pomime współpracy z 

„reakcją” w łonie gabinetu, radyka- 

łowie Szykują się do rozprawy z nią, 

a w maju 1928 roku (jak w maju 

1924) znów się w tym celu sprzymie- 

rzą z socjalistami. Gdyby odnieśli 

zwycięstwo, gdyby zjawiła się możli- 

wość udziału socjalistów w rządzie 

(z ich pomysłami podatku od kapita- 

łuj—to wyniki osiągnięte przez gabi- 

net jedności narodowej w zakresie 

sanacji finansów rozwiałyby się jak 

mgła w ciągu kilku miesięcy najdalej: 

Niema na świecie nic bojaźliwszego i 

nie ostrożniejszego od pieniądza: 

chowa się — i kwita. To jest, zresztą, 

jego breń największa. 

Kazimierz Smogorzewski 

ETPA STĘP SKU 

Wydarzenia w Rūmunji, 

BUKARESZT, 3.XI PAT. Dziś o 
godz, 17-eį podsekretarz stanu Tep2- 
rescu złożył przedstawicielom prasy 
oświadczenie, z którego wynika, iż 
przy aresztowanym Manoilescu zna. 
lezlono szereg aktów, listów i tele: 
gramów zawierających plan obalenia 
dynasiji. Według pamiętnika Manol- 
lescu akcja rozpoczęła się 18 lipca. 
Z rozmowy z ks. Karolem jest zupełnie 
widoczne, że pragnął on powrócić o 
ile możności zanim Michał będzie ;o: 
głoszony królem. Plan miał polegać 
na tem, że 3 ej przywódcy stronnictw 
Averescu, Maniu, Jorga a ewentual- 
nie i Duza mieli prowadzić szeroką 
akcję propagandową celem wytworze- 
nia przyjaznej dla powrotu ks. Karola 
aimostery. Manoilescu miał rozpocząć 
kampanję w ciągu listepada i oczeki- 
wał tylko na ostatnie polecenie z Pa- 
ryża. Dia prowadzenia koresponden- 
cji pomiędzy księciem i jego zwołen- 
nikami stworzony został Sszytr oraz 
umówiony język. 

Za i przeciw. 

Powrót min- Zaleskiego 

WARSZAWA, 3 X! (żel,wł Słowa) 
Minister Spr. Zagr. p. A. Zalesii 
przebywający ua kuracji w Nicei po- 
wraca do Warszawy w dn, 4 b.m., a 
w dn. 10 b.m. rozpoczyna urzędowa- 
nie' W drodze p. Minister zatrzyma 
się w Paryżu, 

Konfiskata pism, 

WARSZAWA, 3 XI (tel wł. Słowa) 
Wczoraj  popołudnu z polece” 
nia . Komisarjatu Rządu na m, 
Warszawę  skonfskowano _ cztery 
dzienniki: Kurjer Warszawski, wyda- 
nie nadzwyczajne ABC, Dzień Polski 
i Polak Katolik za zamieszczenie do- 
niesienia podanego przez PA,K. o 
rzekemem znieważeniu kardynała Ka» 
kowsk'ego. 

Na wieś, na wieś, 
Z ostatnich działań i enuncjacji w 

prasie wynika, że P. P. S. zdecydo- 
wała się przed wyborami pójść wielką 
ofenzywą na wieš. P. P. S. wychc- 
dzi z założenia, że wszystkie grupy 
t. zw. ludowe skempromitowały się 
doszczętnie i że włościanin nie zechce 
na nie głosować. 

Kampanja P. P. S. na wsi będzie 
najostrzejszą antyrządową  kampanją. 
W agitacji swej P. P. S. wyzyskiwać 
będzie takis fakty, jak zjazdy w 
Nieświeżu,  Dzikowis, _ Jabłonowie, 
twierdząc, że rząd chce zniszczyć i 
odwełlać reformę rolną. W ten spo- 
sób ma być pozyskane zaufanie 
włeścian dla „panów z miasta”. 

Leon Daudet i proces Szwarc. 
barda. 

Leon Daudet :zamieścił w ГАсНо: 
FranSaise Artykat w którym utrzymuje, że 
MVzOz rniecinnisizcu Samanonkendm ооа ь wała paryska policja polityczna, która dobra« 
ła za pomocą specjalnych machinacji, specjal: 
ny skład ławy przysięgłych. 

Leon Daudet według krążących pogło: sek znowu przejechał granicę i znajduje stę 
we Fiąucji. Policja francuska znowu wszczę- 
ła energiczne poszukiwania głośnego dzien* 
nikarza rojalistycznego. 

Generał Zagórski w Wiedn.u. 

W nr. 9 tygodnika Kurjer Wiedeński, 
datowanym dniem 5-ym bm., na miejscu na- 
czelnerm umieszczony został artykuł pr t.: 

Jenerał Zagórski żyje i pisze pamiętniki. 
Podtytuły brzmią: Co mówi Żasgórki o 
swoim pobycie zagranicą. Sensacyjae wy: 
nurzenia Zagórskiego o marszałku P.łsude 
skim, Zagórski o swoich przyjaciołach i wro- 
gach. Plany i zamierzenia Zagórskiego na 
przyszłość. Kiedy powióci generał Zagórski 
do Polski? Artykuł podpisany jest przez na- 
czelnego redaktora Kurjera Wiedeńskiego 
p. Lucjana Franka Brdtrachta: 

Treść tej wiedeńskiej sensacji jest taka: 
Dnia 18-go bm. w Wiedniu, w westybu« 

lu hotelowym, zgłosił się do redaktora Kur 
jera Wiedeńskiego generał mejor w dymi» 
sji niewymieniony z nazwiska, n+jwidoczniej 
siużby austrjąckiej, oświadczając, że dnia 28: 
go września widział się z jen. Zagórskim 
w pewnej miejscow: ści kąpielowej: 

— Siedziałem właśnie w westybulu, jak 
obecnie, gdy nagle schodzi z piętra Zagór- 
ski w towarzystwie damy i jakiegoś mło- 
dego człowieka, który na mnie robił wraże- 
nie oficera, przebranego w cywilne ubranie 
w którem nie Czuł sę swobodnie. Zagór- 
skiego mie widziałem szereg długich lat. Za- 
górski zmienił się bardzo, ale poznałem go 
jednak natychmiast. Uradowany szczerze 
spotkaniem starego towarzysza, zawcłałem 
go po imieniu. Jego otceczenie jakby z prze- 
rażeniem usłyszało dźwięk jego Imienia, on 
sam stanął na chwilę silnie skonsternowany, 
ale już teraz, rzuciwszy na mnie spojrze- 
niem, musiał mnie poznać widocznie, gdyź 
swoim charakterystycznym krokiem zbliżył 
się do mnie i rzucił mi się w objęcia. Kiedy 
znaleźliśmy się samnasam, patrzyhśmy sobie 
długo w oczy. Nić wspomnień długich lat 
sprzędzonych rązem przewiała się w duszy, 
Zagórski rozpoczął opowtadanie.., Ž 

Gen. Zagórski miał między innemi o- 
świadczyć wreszcie: 

— Opuszczę Europę niezadługo, ażeby 
spokojnie czekać dalszego przebiegu wypad- 
ków... Mój dziennik oznacza dla mnie ulgę 
niewysłowioną, ale też będzie nagrodą dla 
tych moich nielicznych przyjac Ół, którzy mi 
wierności dochowali... Będą też moje pa- 
miętniki nieubłagalnym biczem dla tych 
wszystkich, którzy usiłowali mnie zniszczyć." 

EBM 
Izba francuska uchwaliła zwolu 
nienie komunistów z więzień, 

PARYŻ, 3—X. Pat. Izba Deputo- 
wanych przyjęła  264-ma głosami 
przeciwko 221 wniosek komuuistów 
domagający się uwolnienia ich towa- 
rzyszy przebywających w chwili obec- 
nej w więzieniu. Wkrótce potem 

przebywający w więzieniu Sante depu* 

towani komunistyczni Doriot, Cachin, 
Mary i Duclos zostali wypuszczeni 
na wolność, 

Prof. Dr Z. Sowiński 
choroby wener. i skórne, 

Przeprowadził się na 
ul. CIASNĄ Nr 3 m 6.



"ECHA KRAJOWE 

  

Z wędrówek instruktora Rady Opiekuńczej 
Kresowej. 

Ostatnia dwumiesięczna, ed 7 Vili 
do 1X moja podróż informacyjno: 
organizacyjna, odbyta nemai psr pe- 
des apostolorum w pow. Postawskim, 
Dzisieńskim, Wilejskim i Brasławskim 
upewniła mnie, że skromny  dotych: 
czasowy wysiłek pracy ROK jaki 
pokrewnych jej instytucji na powyż- 
Szym terenis naprawdę nie idzie na 
marne, że naprawdę, coraz większe 
dają się tam zauważać zrozum enia, 
ufności i zainteresowania ze strony 
wsi i miasteczek Sprawą oświatową, 
sprawą zmierzającą ku polepszeniu 
jej bytu materjalaego, jak też i kultu: 
ralnego. 

Zdawałoby się, że wszystko idzie 
dobrze, niestety, jednak niezupełnie, 

Mając możność w swe] włóczędze 
obserwowania wszystkiego zbilska i na: 
ccznie, doszedłem do niemiłych wnio- 
sków, że pomimo dobrych chęci 
miejscowych szarych mas ludowych, 
jak wszędzie prawie, tak i tu, gdzie 
idzie © dobro ogółu, a tem samem i 
Państwa, ambicja osobista, 'niryga, 
pycha, złośliwość, snobizm,  partyj- 
ność — wciskają swe pazury i mącą 
zgodę, . 

Toteż niemal wszędzie do placówek 
ROK tak i innych, bardzo często wkra- 
dają się jakieś lokalne,przeważnie wśród 
inteligencji nieporozumienia, które 
swemi rozmiarami szkodzą i tamują 
rozwój pracy, a nawet wiele w oczach, 
choć dostatecznie biernej, lecz zato 
wielce nieufnej wsi kresowej — obni» 
żając jej wartość pozytywną. 

Przeto wiele czasu musi jeszcze 
upłynąć, gdy naprawdę nasza wielce 
demokratyczna, ciężka, rozmaterjalizo- 
wama inteligencja prowincjona!ina, jak 
miejscowa Stała tak też i napływowa 
zrozumie wreszcie doniosłość zadania 
i szczerze a energicznie z oddaniem 
weźmie się do pracy czołowej, w 
myśl wielkiego i potężnego imienia 
„Polska“ i ustaną wreszcie niedające 
najmniejszych pozytywnych korzyści, 
a wręcz tylko ujemne nieporozumie- 
nia klasowe i partyjne. : 

Przelewając па papier moje spo- 
strzeżenia, nie mogę pominąć, choć 
pobieżnie, naszej prowincjonalnej go- 
spodarki powiatowych i gminnych 
samorządów, rolnictwa oraz szkolnic- 
twa, Temu ostatniemu tj. szkolnictwu 
mam bardzo wiele do zarzucenia za 
jego bezczynncść, gnuśność i male 
uspołecznienie, gdyż poza suchemi i 
mało kontrolowanemi wykładami, nic 

za szkołą nie widzą, nic takowe 
He ODCNHOQZI. A pIŁECICE ta fustysucja 

winna wszędzie na każdym miejscu 
czołowo się wyróżniać jak zbiorowo 
tak też i w pojedyńczych jędnostkach 
rozsianych samodzielnie po wioskach 
i miasteczkach, w których winni być 
duszą wszelkich miejscowych poczy- 
nań, niemal doradcami, bez których 
wiedzy i rady nic we wsi lub mia- 
sieczku nie powinno budzić 'się do 
życia, a swojem wzorowem i taktow- 
nem postępowaniem winni wzbudzeć 
szacunek dla siebie ze strony Judno- 
ści z którą bezpośrednio obculą, Bar 
dzo wielu nauczycieli szkół powszech« 
nych narzeka na złe warunki mieszka: 
n owe, higjeniczne i żywnościowe eraz 
nieufne, niemal wregie ich traktowa- 
mie ze strony miejscowej ludności. Że 
warunki mieszkaniowe są złe jest to 
fakt, który należałoby  jaknajprędzej 
przez odpowiednie czynniki uregulo- 
wać, ale co się tyczy wrogiego trakto- 
wania przez ludność, to już to nie- 
prawda, gdyż chłop białoruski, pomi- 
mo swojej ciemnoty, posiada wiele 
szacunku do wszystkiego co jest 
wyższe i wznioślejsze ponad niego 
i traci szacunek tylko wtedy, gdy ma 
ku temu wielkie powody. Mogę wyli- 
czyć szeieg nauczycieli, przed których 
poświęceniem i ofiaraą pracą trzeba 
z szacunkiem chylić głowy—i niech 
oni powiedzą czy praca ich, być może 
mrówcza i mozolna w swem tempie, 
w ostatku nie zjednała przychylności 
chłopa? Ale jednostek takich jeszcze 

  

Ofiara radośna. 

Dziś wieczerem ujrzeć mamy па 
scenie Reduty utwór oryginalny — ро!- 
ski: nigdzie dotąd nie graną trzyakto- 

wą sztukę <Okno». Autor, liczący 

zaledwie trzydzieści parę lat, p. An- 
drzej Rybicki jest rodem ze Lwowa; 

spokrewniony blisko ze Smolkami, 
Franciszkiem i Stanisławem należy do 

sfer lwowskiej najwytworniejszej inte- 
ligeneji; ma za sobą wojenne pocho- 

dy Legjonów, w których uczęstniczył, 
a później walczył na froncie jake lo- 

tnik. Wojna podrujnowała mu зго- 
dze zdrowie. Po dłuższej kuracji wziął 

się do poniechanego pióra. Nigdy 
jeszcze nic nie drukował, Tylke napi- 

sał już ze sześć sztuk, z których je- 

dna dramat p. t. «Noc šniežysia» ma 
w najbliższym czasie ukazać się na 

scenie lwowskiej — i jednecześnie 
we Włoszech. 

Idąca na scenę Reduty trzyakitowa 
sztuka «Okno» ma podkład ideowy 

ofiary. Na moiyw też «ofiary» snuje 
p. Andrzej Rybicki ref.eksje niniejsze— 

jest zbyt małe, tak straszne mało na 
te rozległe obszary, iż giną one w 
pomrokach śród szarego tłumu nau- 
czycielstwa, 

Najwieceį dotknigty klęską požogi 
wojny światowej pow. Wilejski zaczy- 
na dźwigać się w coraz szybszem 
tempie z odbudową swych zniszezo. 
nych osiedli. Brak odpowiedniego bu- 
dulcu na miejscu, dotkliwie tamuje 
pracę, Dopiero. w ostatnich miesią« 
cach roku bieżącego odnośne władze 
zaczęły udzielać długoterminowych 
pożyczek, za pomocą których miejsco- 
wa ludność będzie mogła dojść do 
normalnego życia pod dachem włae 
suego domu. B3 nie jedna rodzina 
mieści się dotąd jeszcze w zgniłych 
okopach. To też żaden urzędnik nie 
jest tak mile widziany — jak referent 
odbudowy. Choziaż udzielane pożycz- 
ki są nieraz bardzo szczupła, jednak 
mają wielkie znaczenie pod względem 
gospodarczym i poiiiycznym, gonie- 
waż ludność miejscowa rozumie to 
w ten sposób: „Musi Palaki ad nas 
użo nikoli nia pojduć, kali groszy 
nam dajuć*, 

Odbywają się również pokazowe 
kursy wzorowej budowli glinobiinej, 
ale rezultaty są jeszcze słabe i mic 
niemówiące, tj. bsz zainteresowania 
się niemi ludności miejscowej. Qglą- 
dając osobiście taką szablonową bu- 
dowlę w Wiszniewie zauważyłem, że 
są zbyt kosztowiie, jak na miejscowe 
warunki, gdyż kosztorys domu, skła- 
dającego się z 2 izb, sieni i kuchni 
wynosi przeszło 5000 zł, na co nia 
każdy gospodarz może sobie po- 
zwol'ć. 

. Co do gospodarki rolnej na tere: 
ne wyżej wskazanym jak zagrodowej 
tak i folwarcznej notuje się znaczny 
postęp jak w uprawie roli, której od- 
łogów mało spotykałem, tak i hodow- 
li bydła. Odczuwa się jednak w miej- 
scowościach bardziej oddalonych brak 
dobrych reproduktów bydła rogatego, 
koni i trzody chlewnej. Koni naogół 
liczba wystarczająca, wygład zewnętrz- 
ny—możliwy, a licznie pasące się 
źiebięta dodają przyszłości otuchy. 

Siew ozimy jest większy niż w 
roku zeszłym. Nawozów sztucznych 
w tym roku zbrakło. Ruń dobra, 
jedynie na wyższych miejscach robak 
wyrządził szkody, Zbór żyta tego- 
roczny przewyższy prawdopodobnie 
zeszłoroczny ckało 25 proc. Jarzyny, 
len, okopowizna słabsze, ow.es srawie 
zginął powszechnie. K. P. 

: ZDZIĘCIOE. 

— Szkola zawodowa w Zdzlę. 
cłole. W numerze 218 «Słowa» za. 
mieściliśmy artykuł omawiający ekspo- 
naty przemysłu ludowego ma wysta. 
wie Baranowickiej Artykuł ten zu łasz- 
cza w odniesieniu do prac szkoły za- 
wodowej w Zdzięciole zawierał ocedą 

niesłuszną ikrzywdzącą, autor korespan- 
dencji nie okazał się godnym zaufa- 
nia, eświetlając rezultaty prac tenden+ 
cyjnie. 

Szkoła zawedowa w  Zdzięciole 
została zorganizowana przez p. Jadwi- 
gę Parfjanowiczową, żonę zastępcy 
z nowogródzkiego i p. P. 
Getlla, b. naczelnika Dzpartameniu 
Ziem Wschodnich. 

Dzięki staraniom tych osób i spro- 
wadzeniu przez nich instruktarek wy- 
kwalifikowanych szkoła edrazu stanę. 
ia na wysokim poziomie pod wzglę- 
dem wykonywanych robót, mianowi- 
cie; haflu białego i kilimów, Dowo- 
dem tego jest dypłom uznania przy: 
znany przez Centralne Towarzystwo 
Rolnicze w Warszawie, medał srebrny 
mały z Ministerstwa Rolnictwa ji Dóbr 
Państwowych otrzymany na wystawie 
w Nieświeżu 21 IX. 24 r., następnie 
dyplom na medal złoty mały Central- 
nego Związku Kółek Rolniczych przy- 
znany na wystawie w Nowogródku 
w dniach ad 27 — 29 września 1925 
roku. Dyplom na medal srebrny ma. 
ły Czntralaego Związku Kółek Rolni- 

pierwszy rzut jego piórą ukazująćy 
się w druku, 

Debiut to poprzedzający występ 

dramatopisarza. Polecamy ten debiut 
uwadze i pamięci naszych  czytelni- 
ków. Zresztą — może samą siłą rze- 

czy już wieczór dzisiejszy uczyni obo- 
wiązującemi do zapamiętania imię i 

nazwiskg autora tega oto literacko- 
filozoficznego essay. Cz. J 

* 

Wszelka zmiana, dokenywująca 
się w zakresie fizycznego świata—do- 
znaje sprzeciwu, równego sobie pod 
względem energetycznym. Ruch ma* 
terji martwej j:st niejako wzajemnem 
zobojętnianiem się dwu wrogich mocy; 
pędu—i oporu, światła — i mroku, 
eelu—i przeszkody, Zarówno olbrzy- 
mie kataklizmy w przestworzach 
gwiezdnych, jak i najdrobniejsze 
drgnienia we wnętrzu atomu — ujęte 
są niezmjennemi prawami—i powta- 
rzają się nieskończoną ilość razy we- 
dług tych praw. Świat materji mar- 
twej oznacza się—jako cechą najbar- 
dziej wyrazistą — zupełnym brakiem 
wolności. 

Inaczej jest tam, gdzie w garstce 
prochu drga chzćby najbardziej zni- 

SŁOWO 

Dziesiątn rocznich sowiecka. 
Akt o amnestji i umorzeniu zaległości podatkowych. 
MOSKWA, 3—XI. PAT. Radio-stacja moskiewska kemunikujs: Pre- 

zydjum C. K, W. Z. S. S. R. w związku z obchodem 10 tej rocznicy re- 

wslucji paź iziernikowej, przygotowuje wydanie rządowego aktu o amnestji 

oraz aktu o zwolnieniu niezamożnych warstw ludności od obowiązku 

uiszczenia zaległości podatkowych oraz zwrotu pożyczek udzielonych w 
latach 1924—25 z powodu złych uredzajów w tych latach, 

Międzynarodówka socjalistyczna domiga się amnestji dla 
więźniów politycznych, 

BERLIN, 3 XI. PAT. W związku z zapowiedzianą amnestją polityczną 
w Rosji z okazji 10-lecia wybuchu rewolucji, Vorwarts ogłasza dziś na 
naczelnem miejscu ułożoną przez komisją międzynarodówki socjalistycznej 
listę więźaiów politycznych, którzy z powodu przynależności do rosyjskiej 
pariji secjal-demokratycznej skazani zostali w drodze administracyjnej na 
długoletnie więzienie lub zesłanie. Lista ta, jak zaznacza ecgan sacjali- 
styczny, nie jest wyczerpująca, Z dotychczasowych enuncjacy| O amnestįi 
wynikać ma, że amnestją nie zostaną ebjęci wymienieni ma tej liście wię: 
źuiowie połityczni. Vorwarts zwraca się z gorącym apelem do Sowieckiej 
partji komunistycznej, wskazując ma koniecznošė uwolnienta wszysikich 
więźniów nalitycznych, 
EEK S AIDS IA T IEA SIT TSS IE NTNSTEETS EEE 

Decyzja gabinetu niemieckiego 
o wznowieniu rokowań z Polską. 

BERLIN, 3Xi, PAT Dziś po poludniu rada mnistrów posta- 
nowiła upoważn ć min. spraw zagran cznych Stresemanna do po- 
rozum ena z pełnomoca kem Poski w sprawe w nowena ro- 
kowań o traktat handlowy, Vosssche Ze tung podaje wiadomość, 
że przewodnic:ącym do rokowań hand owych 7 Polską ma być 
m anowany radca min sterjalny Posse, który prowadził rokowa- 
na handiowe z Fr.ncją. 

Nieoczekiwana dymisja min. Ackela. 
TALLIN, 3—XI. PAT. Estońs"'i minister spraw zagranicznych 

dr. Ackel podał się do dymisji Jakkolwiek min. Ackel, jako mo: 
tyw swego wystąpienia wysunął brak zdrowia, to jednak krok 
ten wywołał zdumienie. Koła polityczne nie widzą poważnej 
przyczyny, któraby w obecnym momencie mogła wytłomaczyć 
dymisję ministra, tembardziej, że w tych dniach oczekiwane jest 
przybycie łotewskiego ministra spraw zagranicznych Zeelensa dla 
przeprowadzenia ważnych narad. Chrz. Narod. partja, której 
członkiem jest dr Ackel także nie wiedziała o zamiarze wystą- 
pienia ministra. Donoszą, że kierownictwo m-stwa spraw zagran. 
w razie gdyby dr. Ackel stanowczo zamierzał ustąpić, poruczone 
będzie ministrowi finańsów Seppowi, 

Sytuacja rządu p. Woldemarasa 
GDAŃSK, 3—XI.Pat. Z Kowna donoszą do Baltische Pr., iż 

rząd Wołdemarasa czując swe odosobnienie stara się o nawiąza- 
nie kontaktu z chrześcjańską demokracją i ze stronnictwem ludo- 
wem. W związku z tem odbyły się w ubiegłych dniach w Kow- 
nie dwie konferencje, na których omawiano sprawę współpracy 
słabego stronnictwa rządowego z wyżej wymienionemi  partjami. 
Konferencje te jednak nie doprowadziły do pożądanego rezulta- 
tu spodziewanego przez rząd Woldemarasa. 

Dalsze szczegóły katastrofy „Górnika. 
GDAŃSK, 3—XI. Pat, O wczorajszej katastrofie okrętowej w nabl- 

żu Rozewia na wybrzetu polskiem otrzymujemy następujące szczegóły u- 
zuordniające; Wszystkie 4 lichiugi prowadzone przez hołowniki «Кубак» i 
„Górnik* do Tczewa, zostały uratowane i odprowadzone do portu. Zato- 
nął tylko holownik ,Górnik* wraz z 9 ludźmi załogi. Uratowany został 
tylko jeden maszynista Szcząsuowicz z Krakowa. Szkody wyrządzon: 
wskutek katastrefy są tylko częściowo pokryte przez ubezpieczenie. 

Straż litewska ostrzelała obywateli polskich. 
Ranni odesłani do Szpitala w Swięcianach. 

W dniu 2 bm. o godz. ló-ej drogą wiodącą wzdłuż granicy przechodziło 
z Lyngmian do Mejran dwóch mieszkańców wsi Podbłędzia, mieszczącej się 
pośrodku tych miejscowości. Droga do Mejran prowadzi w tym miejscu w od- 
ległości stu metrów od linji granicznej. W momencie kiedy przechodnie zbli- 
żyli się do Mejran ze strony litewskiej posypały się gęste strzały. 

Obaj wieśniacy, Wojtkiewicz i Kajnis przestraszeni zaczęli uciekać w kie- 
runku niedaleko położonych domóstw. Litwini nie zaprzestali strzelaniny, 
w trakcie której obydwaj wspomnieni obywatele polscy zostali ranni w nogi. 

Na odgłos strzałów ze strażnicy KOP. wybiegli żołnierze. Wyjaśniło się, 
że sześciu strażników | tewskich rozłożyło się wzdłuż granicy i oni to ostrzeli- 
wali pnopicych przechodniów. Na widok żołnerzy KOP-u zbiry litewskie 
uciekli w głąb terytorjum wykrzykując pod adresem żołnierzy KOP-u urąg- 
liwe słowa. 

Rannych obywateli 
w Święcianach. 

Wypadek ten jest jeszcze jednym przykładem <zgodnego» współżycia litew- 
skiej straży granicznej ze spokojnymi mieszkańcami obcego państwa. 

Owacyjne przyjęcie rozbitków. 
BUENOS-AYRES. 3 XI. PAT. Przybył tu statek <Formose» wiozący roz- 

bitków z okrętu włoskiego <Principessa Mafalda». W chwili zawinięcia statku 
do portu, licznie zgromadzona publiczność zgotowała mu owacyjne przyjęcie. 
RZERIEWIRECZCA НЕНЕБЕИНТЫ КЕЫО ИНАСНАУЕННО ЕИа EWC RARE ROOKIE SO EOKA 
czych za kilimy i h-fiv na wystawie 
w Słonimie dn. 3 X. 26 r. Na wysta” 

Wojtkiewicza i Kajnisa przewieziono do szpitala 

   

Z CALEJ POLSKI. 
— Cenne skrzypce prof. Bar- 

cewicza zos'aly Odzyskane. Jak o 
tem w swoim czasie donosiliśmy, w 
dn. 30 marca rb. z mieszkania pro- 
fesora Barcewicza przy ul. Czackiego 
nr. 19 zostały skradzione cenne, sta- 
re skrzypce, marki „Johannes Bap- 
tista“ z roku 1775. Wartość skradzio= 
nych skrzypiec wynosiła kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Pomijając już statę 
materjalną, utrata ulubionego instru* 
mentu była dla prof. Barcewicza ćio- 
sem bardzo dotkliwym. 

Policja śledcza zawiadomiona o 
kradzieży, wzięła się natychmiast do 
poszukiwań, Jak zwykle bywa w po: 
dobnych wypadkach, poszukiwania 
szły bardzo trudno, Nikt się nie łu: 
dził, że skrzypce odrazu mie będzie 
można odnaleźć że zładziej na razie 
dobrze je ukrył i dapisro po pewnym 
czasie będzie się z całą ostrożnością 
starał je sprzedać. 

Przewidywania te mie zawiodły. 
Rzeczywiście dopiero niedawno _poli- 
cia wpadła na trep złędzieja, którym 
był H.nryk Chmielewski, zamieszkały 
przy ul. Młynarskiej ur. 17, Sgecjał- 
nie delegowani do tego najzdolniejsi 
wywiadowcy, nawiązali z Chmielew- 
skim kontakt i podając się za anty- 
kwarjuszów zagranicznych, prewadzie 
li pertr ktacje celem nabycia instru - 
mentu. Ь 

Złodziej był bardzo ostrożny. Na 
kilkakrotne propozycje spotkania się 
w gabinecie jakiejś restauracji, celem 
ostatecznego omówienia interesu—nie 
chciał się zgodzić. Dopiero we wtorek 
d:ł się ostatecznie przekonać. Spotka: 
ne naznaczono w gabinecie restaura- 
cii „Pod Wiechą” przy ul. Sienkiewi* 
cza. Wywiadowcy, uchodzący ciągle 
w oczach złodzieja za kupców, zgo- 
dz'li się nabyć skrzypce za 15 000 zł. 
Chmielewski przystał na proponowa- 
ne warunki i skrzypce przyniósł do 
gabinetu. W tym momencie wywia- 
dowcy zrzucili maski. 

Chmielewski 
że wpadł, doby! rewolwer i chciał 
strzelając ułatwić sobie ucieczkę, Zo- 
stał jednak uprzedzony. Zę strony po- 
lcji padła kilka strzałów i  złodziel 
zwalił się ne ziemię, trefiony w brzuch. 

zorjsntowawszy się, i 

Ewaknacja Nadrenji. 
MOGUNCJA, 3. XI. Pat. (H:vas) 

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się 
całkowite ewakuowanie wojsk z miej- 
scowcšci De. E vakuowans oddziały 
będą umieez:zonse w Landau i Nsu- 
stadt. Równocześnie 3 bataljo1 arty- 
lerji przeniesiony zostanie z Dūrrėn į , 

Г УЕ 
do Trewiru. 

Kłajpeda grozi skargą do 
Ligi Narodów. 

BERLIN, 3 Xi. PAT, Dzutsche 
Allgemeine Zsintuag w depeszy z 
Kłajpedy oświadcza, że jeżeli władze 
litewskie nadal będą zwlekały z mia- 
nowaniem prezydenta  dyrektorjum 
kłajpedzkiego, to ludność niemiecka” 
w Kłajpedzie będzie musiała zgłosić 
nową skargę do Ligi Narodów prze- 
ciwko Litwie. 

Nowości wydawnicze. 
„ — «Wychowanie przedszkolne» mie- 

sięcznik za październik, przynosi artykuły: 
Jak budzić w dzieciach samodzielność wy 
pracy i w zabawie — Dr. Baūkowsks, Rola 
pogadanki wczoraj i dziś — Z, Bogdanowi- 
Czowa, Z początkiem roku szkolnego — Dr. 
Jurjswiczó rna. 

W części praktycznej zawiera: Anioł 
Stróż — Kaczkowska, Jakie zjawiska przy- 
rody można obserwować z dziećui w paź- 
dziern ka — Kasztanowicz. Jesień (wiersz) — 
St. Michalska, Pog. o ziemniakach— Z. Mac- 
kiewiczówna, Pog. o myszy poluej — M, 
D_rewska, Urszula — „ * „‚ «Sąd lata» (obe 
razek sc-niczny) — Ł Wernerowa, Ćw cze: 
nie zm*słów, Ćriczenie w lozicznem my- 
śleniu, Ćwiczenie zręczności, Gry towarzy- 
skie, Nowości wydawnicze. 

POETINIS KERS 
i w nogi. Pogotówis przewiozło go 
do szpitala Dzieciątka Jszus, gdzie 
dokonaao operacji wyjęcia kul. 

Profzsor Barcewicz zawiadamion/ 
o odzyskaniu skrzypiec i ujrzawszy 
swój ukochany instrument, rozpłakał 
się ze wzruszedia. 
  

Juro ukaże sę w kinie 

„POLONIA: 

bohater fłmu „DON JUAN= 
Najpiękniejszy kochanek wświecie 

"JOHN BARRYMORE 
w obrazie 

„Gdy mężczyzna kocha" 

| 
| 
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Niniejsiem podaję do wiadomości, że z dniem 2 X! 1927 r. podług 

FABRYKĘ KONSERWÓW 

p. r Łafopol 
Wilno, ul. Popławska 30, tel. 712. Biuro: Wielka 15, m. 3, tel. 13-71. 

Fabryka zaopatrzona w maszyny najnowszych konstrukcyj, oraz zaproszeni 
zostali majstrowie-specjaliści, co gwarantuje najprzedniejszą jakość wyrobów 

Z poważaniem S. BEJLIN. 

AKZKARKAZANANI EZEEEEEBEUNCZE 
  

wznowił 
nabywanie nieruchomości ziemskich 

na cele parcelacji, 

  

Co drugi los wygrywa 
1 klasa — clągnisnie 10 listopada - 7 

wie tegorccznej w Nowogródku otrzy- 
mano trzy nagrody pieniężne. Ostat- 
nio komisja sędzigwska obwodowej 
wystawy w Baranowiczach w dn. 10, 
11 i 12 września br. przyznała za 
wystawione eksponaty hafiu nagrodę 
honorową medal srebrny mały, 

Obecnie zaangażowaną została no- 

SE EEEE A EEEE EDS EEEE EEE EO EO ESEE ESEE PORYWY PROCE RZOOPZCACIRCA 

koma iskra życia. W cieple tej iskier- 
ki rozszerza się niejako łożysko pły- 
nących zmian; tym samym przyczy- 
nom zaczynają odpowiadać nastę- 
pstwa—bogatsze, — zawierające coś 
niezapowiedzianego,—coš bezwzględ- 
nie nowego, — jakąś niespodziankę. 
lm wyżśzą świadomość posiada od- 
robina życia,—iem šmielej przyłącza 
się ów moment swobody do przebie- 
gów koniecznych. Istota świadoma 
musi na każdym kroku dokonywać 
jakiegoś wyboru, Obok nieubłaganych 
praw materji martwej, zaczyna dzia- 
łać wola, sięgająca tem dalej — im 
wyższy jest stopień rozwoju istoty 
działającej. W miarę tego postępu 
oddala się zrozumiałość, uchwytność 
wpływów, którym wola ulega. O dda- 
la się od zjawisk najbliższych —- do 
gwiazd, i poza gwiazdy. Żarówno w 
prawach, które wiodą wolę człowie- 
ka,—jak i w celach, do których ona 
zmierza, —rozwarte jest jakieś okno z 
widokiem na nieskończoność. 

Jednak wela człowieka nie biegnie 
zawsze najprostszą dregą ku  nie- 
skończeności, — ku Bogu, — i nie 
zawsze słucha nakazów, uchwytnych 
wiarą. Wola człowieka skręca w bok 
—częąsto,—tak często, że w obrazie 
historji zaladwie cząstka tego, co się 
dzieje—tworzy istotną linję dziejów; 
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la Wydział Agrarny Państwowego 
Wilnie, W. Pohulanka 24. 
  

Ostatnie dnie sprzedaży losów 
16 Polska Państwowa Loterja 
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u kolektora K. Gorzuchowskiego $ 
wa instruktorka, co świadczy © pod. B 
niesieniu poziomu szkoły coraz wy- Wilno, Zamkewa 9. 
żej, Być może, że dotychczas tkactwo IŠ c: ł 1 <a 
nie uwzględniało dostatecznie moty- Bf ena 4 ego losu — = zł. 
sów kresowych, NE to można fl . 12 SZ > 
em, że kilimy wykonywane Są prze- » a . 

ważnie na obstalunek, a przete sto- R Wysyłamy pocztą oryginalne losy. Ę 
sować się muszą do gustu klijentów. a Konto P. K. O. Nr. 80365, a 

W, Hryszkiewiczówna. - SBMAREKASBZARKAAAAAAEZWAAAAKAAKGE 

reszta jakgdyby stratą bez 
zwrotną. 

Dzieje się tak dlatego, że obak— 
tajemnego nieraz—celu dziejów, speł- 
niają się także dwie inne, uboczne 
wartości: pozoraa radość — i pozor- 
ny smutek, Człowiek zrywa nieraz ta 
jasne i ciemne kwiaty przydrożne, — 
zapominając, że szczęście najwyższe, 
niewiędnące, prawdziwe — jest w dą- 
żeniu do celów istotnych. Jsdnak to 
szczęście prawdziwe skrywa się w 
mgłach widnokrężnych — i nie jest 
widzialne w chwill działania; ono roz- 
błyska później, — jake dziejowa na- 

jest 

groda, zdobyta czynem. Natomiast n 
widnieją ułudne szczęścia nieistotne: 
—złudy, które obiecująć trwałość wie- 
czystą, gasną prędzej od chwił. Speł- 
niać prawdziwą historję, — te znaczy 
porzucać szczęście złudnz—dla szczę- 
šcia prawdziwego. Ten czyn nosi 
miana ofiary, 
„« Ofiara [jest więc przejściem od 
dziejowych manowców na drogę 
prawdziwą.—Na manowce wiodą ludz- 
kie instynkty, dążące * zawsze do 
zaskiepienia człowieka w jakimś zam- 
kniętym konturze. każda mamięiność 
zaciska na woli człowieka obręcz,—i 
sirzeże jej spięcia. Każda ofiara O- 
twiera ową obręcz,—i włącza w wiię- 
trze niswolnej syluacji życiowej—coś, 

co było dalekie, nieznane. Przez to 
właśnie dokonywa się istotny postęp 
dziejów, polegalący na ujmowaniu 
rzeczywistości nieznanej—rozumem, i 
sercem. 

Ofiarę można więc określić jako 
akt sprzęgania Uchwytnego z Nieu- 
chwytnem,—Znanego z  Nieznanem. 
Każdy taki czyn rani, kaleczy to, co 
było niewolniczego w człowieku. Dla- 
tego ofiara bywa uważana za coś 
smutnego. Tak nie jest. Pozorny 
smutek ofiary pochodzi ze zciszenia 
instynktów; nieumiejących wznieść się 
samodzielnie ponad to, co jest zna- 

e. 
Oflara rządzi się prawami szer- 

szemi, niż prawa dzisiejszego dnia. 
Oflara dopuszcza do głosu jakieś 
wysokie, szafirowe Jutro,—i zdobywa 
ten szafir. Można powiedzieć, że 0- 
fiara rządzi się prawami jakiejś har- 
monji—wyższej, nił harmonja ofiar- 
nego tworzywa: dzisiejszego dnia. A 
każde spełnianie praw jakiejś harmo- 
nji, którą się równocześnie poznaje i 
w siebie wćiela—jest radością. Ofiara 
jest więc—niczem inuem, jak tylke 
radością, nisuświadomieną jeszcze. 

Wbrew głosowi życiowych instyn- 
któw, — bolejących na aktem of ary, 
a wielbiących pieściwy kontur swej 
własnej obroży, —]awi się czyn ofiarny 
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w światłach radości prawdziwej. Stru- / 
ga dziejów płynie z tego, co znane— 
w dobro i piękno wieczystych tajem- 
nic. Satłnianiem dziejów jest wiąza- 
nie, —jest sprzęganie Zaanzgo i Nie- 
znanem, — Dzśś z Juirem,—człowieka 
z łaską. Istotą wszystkiego, co dzieje 
się, jest radosna ofiara, Na Świgcie 
jest tylko radość. Przeniesienie spoj- 
rzeń od kultu własnej niewoli — do 
ofiarnego pędu, — i zrozumienie — 
i ukochanie w ofierze jedynego nie- 
złudnego szczęścia, — jest na ziemi 
śladem świetlistym Chrystusowej drogi. 

Jest nietylko śladem, —nietylko pa- 
miątką,—nietylko obrzędem. Wszyst- 
kich celów istnieaia nie znamy, —ale 
napewno jedaym z tych celów jest 
przenikanie materji przez Ducha, — 
przenikanie martwoty przez Słowo. 
Ofiara jest przywaływaniem ducha w 
świat, rządzony instynktami, zesztywe 
niały w -materjalizmie, Ofiara zobo- 
wiązuje ducha do zejścia na ziemię, 
1 duch ten schgdzj, Tu i owdzie kru- 
szy sią skorupa materjalizmu,—i sza- 
frowa łza żywej prawdy podchodzi 
ku słońcu, —i tęskni. A naprzeciw pły» 
nie w kaskadach radości prawdziwej 
wolany, czekany i wróżony duch. 

Andrzej Rybicki. 
Wilno, 3.X1. 1927. 
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Posiedzenie Rady Miejskiej, 
Zanim rozpoczęły się obrady, rade 

mł Zasztowt, Kruk inni gorąco zain* 
terpelowali w sprawie uprzystępnienia 
posiedzeń Rady dla publiczności. W- 
rezydent Czyż wyjaśnił, iż wobec 

wości pewnych czynników wszczę' 
manifestacji na posiedzeniu, jedy- 

: wprowadzeni przez radnych i za- 
szeni esobaemi  zaproszeniami 

agistratu mają prawo wstępu na 
posiedzenie Rady. 

Na wstępie p. v-prezydent wobec 
nieobecności p. prezydenta Folejew- 
skiego, który bawi w Warszawie w 
związku ze sprawami ekanomicznemi 
miasta — otworzył posiedzenie. 

Następnie złożyła Rada hold 
zmarłemu pisarzowi ś. p. Gustawowi 
Daniłowskiemu przez powstanie. 

W tem miejscu przystąpiono da 
obrad. Odczytano zgłoszone wnioski 
nagłe, których rozpairzenie odłożono 
dowłaściwego czasu, 

Jaro następny punkt porządku 
ziennego udzieliło prezydjum Rady 

Miejskiej odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje w sprawach. „lo obrfiże- 
mia płac roboinikem na robotach 
publicznych, 2-2 zwalniania z robót 
miejskich obcokrajowców raz 30 
redukcji pracewników miejskich. Wy- 
daśnienia wyczerpujące wyżej podane 
sprawy zostały przez Ra:dę przyjęte 
<do wiadomości. 

V.-prezydent Czyż odczytał komu- 
mikat w sprawie wniosków i interpe- 
lacji, zgloszonych па posiedzen'u Ra- 
dy Mieįskieį z dn. 13—X, br. Komu- 
anikat podawał do wiadomości rad- 
mych w jakiem stadjum znajduje się 
załatwianie zgłoszonych i uzhwało- 
nych przez Ridę wniosków. 

Jako punkt ćzwarty rozpatrzone 
sprawę wprowadzenia częściowego 
przymusu kanalizacyjnego i wodocią- 
sgowego. Po odczytaniu uzasaduienia 
Magistratu wprowadzenia przymusu 
kanalizacyjnego i wodociągowego i 

ego w tej sprawie przez Stowarzy- 
Es: do Rady Miejskiej złożo- 

. zenie właścicieli 

ŚR 

nieruchomości m. 
Wilna, domagającego się udzielenia 
długoterminowych pożyczek i u'g dia 
właścicieli domów przez obciążenie 
iekatorów (drogą zdwojenia komor- 
fiego) przystąpiono do rozpatrzenia 
przepisów w przedmiocie urządzenia 
kanalizacji i wodociągów w  nieru- 
<homościach m. Wilna. Przepisy 
%а wzorowane ma dawnych prze- 
pisach rosyjskich. Zmieniono  je- 
<dnak niektóre paragr=fy. W  ostate- 
<zmej redakcji przedstawiają sę one 
następująco: $ 2 Urządzenie kanali- 
zacji i wodeciągu wewnątrz n'erucho- 
amości, jak również i wszelkie wyni- 
kające z wprowadzenia przepisów w 
grzedmiocie urządzenia kanalizacji i 
wodociągów, przeróbki i rozszerzenia 
istniejących już instalacji kanal, i 
wocdoc. właściciel nieruchomości po- 

winien wykonywać na własny koszt. 

Urządzenia przyłączenia kanalizacji i 
wodociągów do mag strali ulicznej 
czyli roboty na terytorjum miasta: p 
ulicy, placu, « grodzie i t. d. wykony- 
wa się albo przez Magistrat na koszt 
właściciela posesj, albo też za každo- 
tazową zgodą i pod kontrelą Magi- 
stratu przez samego właściciela wła- 
snym jego kosztem. Wszelkie zmiany 
wykonują się również na koszt wła- 
ściciela posesji. 

Nad paragrafem 10 rozwinęła się 
wdiuższa dyskusja. Nacgół Rada Miej- 
ska wielką uwagę zwróciła na sprawę 

przymusu kanalizacyjnego i wodocią- 

gowego. $ 10 dotyczy terminów przy” 

łączenia urządzeń kanalizacyjn. i wado- 
ciągowych poszczególnych p_stsji 
do kanału miejskiego. 

Dalsze obrady toczyły się około 

poprawek do poszczególnych artyku- 

łów. Ponieważ sprawa przymusu ka- 

nalizacyjnego jest bardzo ważna, rad- 
my p. Wańkow cz zaproponował od- 
być jeszcze jedro czytanie projektu 
przymusu. Wniosek ten, bardzo racjo 
nalny, nie przeszedł Wobec tego w 

" dalszym ciągu dyskutowano nad zmia- 

    

           

     

   

nami poszczególnych punktów prze: 

pisów. Całość przepisów zawłera 20 
paragrafów. Przez uchwałenie wyżej 
podanego punkiu 2:go wniesiono do 
$ 10 poprawki radnych Zasztowta i 
Łokuciewskiego dotyczące bliższego 
sprecyzowania terminów przyłączania 

rządzeń kanalizac. do sieci miejskiej. 
$ 11 normuje ingerencję Magistra- 

fu w razie miewykonanja przymusu 

przez właściciela nieruchomości w ter- 
minie przepisanym. W wypadkach 
gdy posesja podlegająca skanalizo- 
waniu jest małej wartości w stosunku 
<ddo kosztu kanałizacji, a właściciel jest 
niezameżny, przysługuje prawo Radzie 
Miejskiej ma każdorazewy wniostk 
Magistratu od kosztów urządzenia ka: 
maliz: cj właściciela zwolnić i dokcnać 

$ $ 
ь 
i 
i 
| 
! 
‚ 
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UERUBORAS BB ES. 
4 

roboty na koszt gminy w całości 
lub części. W dalszym ciągu & 16 
przepisów uchwalony został w sensie 
następującym: Właściciel nieruchamo= | 
ści obowiązany jesi utrzymywać urzą- 
dzenia kanalizacyjao - wodociągowe 
swej posesji w porządku, oraz doko- 
nywać naprawy Uuszkadzeń. 

W razie niedostateczneści zasto- 
sowanych przez właścicieli średków, 
Magistrat winien zastosować wszelkie 
przez prawe przewidziane środki, a 
mianowicie: wyegzekwować koszta ro- 
bót od właściciela posesji. 

Posesje, korzystające ze starych 
kanałów ulicznych, powinny być przy- 
łączone do nowego kanału w termi 
nie rocznym od czasu ukeńczenia 
budowy takiego kanału. 

Ostatni 20 paragraf przepisów za- 
powiada wydanie w terminie dwumie- 
sięcznym od daty wejścia w życie 
przepisów wykonawczych, zawierają- 

cych normy techniczne urządzenia 
kanalizacji i wodociągów. W  osta- 
tecznym wyniku dyskusji przyjęto 
„Przepisy* jednogłośnie. 

Z powodu spóźadionej pory dalszy 
ciąg — jutra. 

КОЕННЕ ОПЕОБАОВТРЕТИИЯ LEESEDAOECYACA 

Na placu Łukiskim. 
Pośrodku Łukiskiego plącu, na niebru- 

kowanej jego części, znejduje się niska (0ko- 
ło pół metra) uboga zagródka z 4 ch słup- 
ków połączonych 4-ma żerdkami. Žerdki 
(około 2 ch metrów dłogości) otączają skra- 
wek wybrukowanegn terenu, na którym le- 
Ży kamienna (70 x 40 cm.) płyta z wyżło- 

bionemi cyframi 1863 1 1921. 
Mimoto, iż niejednck'otnie przechodząc 

rzez wspomniany plac widziałem zagródkę, 
Jecz będą: pewnym, z powodu jej wyglądu, 
że to jest ogrodzenie Śmieciąrki lub Ścieku, 
nie podchodziłem blisko. Niedawno oświad: 

czono mi, iż to jest swego rodzaju pomnik, 
na który zdobyli się <patres conscripti> Wi- 

leń. kiego Grodu, aby godnie uczcić trag'czne 
miejsce, gdzie w 1863 r. stawiano szafotv i 

szubienice dla kaźni ważniejszych więźaiów 

politycznych: Niechciało mi sę wierzyć ie- 
mu, dopóki samolicznie nie zwiedziłem tego 

ryginsinego pomnika. Е 

л У%діс‹іъеіпур byty nieco uciąžliwe, albo- 

wiem, aby dojść do celu, należało brnąć 
błocie z nawozu i różnych brudów, po: 

zostałych na rynku po cdjeździe wozów wie- 

Śniączych. E 

Ok1zaho słę, iż dane mi informacje by- 
ły akunelne i że ogrodzone miejsce nie mią- 

ło nic współnego z asenizacją. Podobne jak 
ten oznaki bcłdu pimięci straconych boha- 
terów nnszych wydały mi się czemś ubliża- 
jącem i nieprzyzwoitem. Jedyna dodatnia 
strona sprawy jest ta, iż jak mówią przy 

erekcji oryginalnego monumentu obeszło się 

bez komisji, komitetów, konkursów, cjury» i 
nagrój, tak często hojnie i OE roz: 

dawanych fachowym twórcom ш‹ elów «Ра- 

tres consoripti» byli, jak mówią, samowy- 

starczalni, lecz koncepcja ich i uskutecznie- 

nie okazały się bardzo ordynarnemi i bardzo 

nieodpowiedniemi, nawet dla prostych rze- 
mieślników. 

Zasługuje tarże na uwagę. i pomnik, 

który się znejduje przy trakcie Wilno—Lan- 

dwarów, na terenie latifundji m'astowych, 

Pomnik ten, w ks:talcie murowanego z C6- 

gieł obelisku, postawiony, jak mówią na 

wspólnej mogile żołnierzy dywizji generała 
Giełguda, poległych w 1831 roku podczas 
bojów na górach Ponarskich, kłoni się do 

u. Oczywiście nikt go oddawna nie re- 

montował a teraz prawie nikt o nim już nie 

amięta. Okoliczni mieszkzńcy nic o nim nie 

wiedzą; nadpisów żadnych na pomniku nie 

pozostało. Najcharsk erystyczniejszem jest 

to, iż obecnie pemnik ten znajduje się ро- 

środku różnych szop i bud, postawionych 

dla wyrobu i suszenia cegły. Stoi on odarty 

z tynku, z dolną częścią n=pół zniszczoną, z 

uszkodzonym fnndamentem, bez ogrodzenia, 

bez śladu moglinego pagórka, jakby uosobie- 

nie zapomnienia, żałoby i smutku. Czyż Ma- 

gistrat miasta mając tam setki hektarów zie- 
posuuąć o kil- mi, nie mógł fabrykę cegieł 

kadziesiąt krokó v w stronę, aby nie zakry- 

wać pomnika, aby nie zakłócać wiecznego 

p'koju spoczywających pod nim bojowni- 

ków za wolność ojczyzny, aby to miejsce 

nie było us.awieznie poniewierane przez Iu- 

dzi, konie i wozy!? й ч 
\ bliskiem bardzo sąsiedztwie znajduje 

się majątek magistracki <Ponary», skąd by- 

łoby łatwo mieć opiekę i organizować nad: 

zór, aby te Święte wiogilne miejsce było 

ustawicznie nietykalne i odpowiednio upo- 

riąd; owane. Feliks Józefowicz: 

SPORT. 
Pogoń — Makkab! 33 1:1). 

Sezon piłkarski kończy się zasadniczo z 

nastaniem zimna odstraszójącego publiczneść, 

jednak niebaczni na stan temperatury piłka- 

rze organizują nadal spotkanią towarzyskie. 

We wtorek na boisku Mskkabi odbyło, ię 

tskie spotkanie Mekkavi z Pogonią. „ 

kabi pozbawiona k lku graczy wziętych do 

wojska, straciła odrazu swoją wagę gatun: 

kową, czeg2 dowodem, że w SODA i z 

Pogonią osłabioną brakiem: Nowaka, Barią: 

ka, Schlichtingera i Szłuińskiego nie umiała 

wygrać. Stosunek 3:3 A oh =. 

„Do pre . 

30 m ramce z karnego. 

dzia dyktujo znów ins o 

ciwko Pogoni, Kugiel zdobywa p Е 

a w klika zalsat c Pogoni samobójczym 

strzałem podnosi wynik do 3:1, ye sma) 

ski <makkabeuszy» dopingują Z rų 

Pawłowski zrywa cię do solowej azcji uwień- 

czonej bramką. Przed samym końcem iż 

tuzjowany Halicki podprowadza piłkę i 8 Ta 

le. Pawłowski dobiega I wyrównywuje. Na 

ogół młoda drużynka Pogoni była wyraźnie 

upadk 

Зупу uzyskują 
Po przerwie eę| 

lepszą i cudem tylko nie wygrała z różnicą 
2—3 bramek. 

Sędziował p. E. Katz. 
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M Iie prorzek do 

APLOR sreiece 
mydło,ocet POZ: 

MYDŁO TOALETOWE 
w najprzedniejszym gat: : 
Рпету:іаш!‹дйяиис%з……ш ё 
ТотапКиепт200 0 = 
nr.20ŚBwazelinowe nr2062 

MIA PEPEES ETWA 
1ania wys! Užt KS abryka na 

   
   

  

BENRZĘ ŻAK 
mmacyka riRFUMiKosHErków) *% BR 

н 

TOWARZYSKA. D RON ES 
— Ciarsą Kawę, połączoną z kon- 

certem I taszami, 5 dza Rodzina Woj- Fe 
skow a, w sobotę dnia 5. Początek o godz. 21. 

Sekretarjat R. W. będzie czynny w pią- 
tek. dnia 4 b. m. od godziny 17 — 19 w lo- 
kału Di Oficera: alu Domu Oficera. SZKOLNA 

lekarzy szkół 
bm. 

      

Podziękowanie. 
Wszystkim znajomym, krewnym i drogim kolegom Zmarłego którzy 
nam okazali tyle współczucia z puwodu przedwczesnego zgonu 
ukochanego męża, ojca i brata 

ś fp. MARJANA WŁADYSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 
przesyłamy płynące z głębi zbolałych a wdzięcznych serc szczere 

  

Jedyne tylko jest zdanie o — (x) Posiedzenie z 
powsz. m Wilna. We wtorek dnia 8 

Bóg zapłać”. Az A I s 
: ь odbędzie się w Msgistracie posiedzenie le- 43 

RODZINA korzy p aaa aa m: Wilna. Główę: kawie nE'l 0 

. nym tematem posiedzenia będzie omówienie 99 
PE TIERPARK TT MITA T USA TT ATV RZATPOS SE ZOORZZA sprawy wzmożenią opieki nad moralnie za- 

niedbanemi dziećmi oraż stosuuków kięjeni- 
czno-sanitarn ch w szkołach powszechnych 
m. Wilna. 4 

— Nowoczesne badania górnych 
warstw atmosfery. Staraniem koła nau- 
czycieli przyrody i geografji szkół polskich 
m. Wiina odbędzie sę w niedzielę daa 6 go 
ORA rb. o godzinie 1-ej w lokalu Szkol- 

nej Pracowni Przyrodniczej (róg Zawalnej i 
M. Pohułanki, wejście od M. Pohulanki) 6d- 

Czyt z demonstracjami i obrazami šwietlze- 
mi asystenta Zakładu Meteorologji USB p 
M. Żmiejewskiego na temat: <Nowoczesie 
badania góinych warstw atmosfery»: 2 

„Wyśmienite'! 

Prosimy przekonać się, lecz 

| SEOCZZE REDA NIKE OOOO KOBE RZ OZ WAKE 

Wszystkim przyjaciołom, kolegom t życzliwym, którzy wzięli 
udział w odprowadzeniu na miejsce spoczynku 

ś tp. EDWARDA WARTMANA 
a w szczególności ks. proboszczowi Nawrockiemu. pracownikom 
Dyrekcji Kolejowej Związkowi Polskich Inżynierów Kolejowych w 
Wilnie i Związkowi Maszynistów składają z głębi serca — Bóg zapłać 

ŻONA i SYN 

zażądać wyraźnie: «Enrilo» 

z młynkiem do kawy! 

“125 Naśladownictwa zechce Łask. 

Dziewiąta rocznica odzyskania niepodległości, 
W dniu 11 listopada 1927 r. Pań- i młodzież szkolną ed normalnych Przed odczytem o godzinie 12-ej 

stwo Polskie obchodzić będzie 9 tą cbowiązków, pozostawiając dzień 11 nk przedemonstiuje piss 

rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i listopada wolnym od pracy we wszys;- Wenelta i promieuie Rentzena, a nastę! ‚ 
i i i » - R odbędzie się waine zebranie Koła. Porządek 

odzyskania niepodległaści.  Donios- kich urzędach państwowych i Szko- dnia: 1) eprawozdanie z dział:lności; 2) wy- 
łość tego pamiętnego dna znajdzie łach 

Pani we własnym interesie 

zwrócić! 

  

       

  

PIĄTEK 
4 Das 

bór Zarządu. 
swój wyraz w uroczystych i podnios- Wobec powyższego Pan Wojewo- Wstęp dia nauczycielstwa wolny: 
1 obchodach, pa” złożą zę da po o do Sta- ŽALOBNA, EE AT 
udekorowanie gmachów urzędowych rostów okólnik z odpowiedniemi in- 
i prywatnych flagami © barwach na- strukcjami. Jednocześnie w Urzędzie bot ape ię z. w —_ 
radowych, uroczyste nabożeństwa, Wojewódzkim przsytąpiono z polece- K. ściel O ik „as = 7 Ó 
obchody wojskowe, pogadanki i od- nia Pana Wojewody do opracowania Babas © dbedzi isjona > przy = SĄD W. 
czyły okal'cznościowe. Prezydium Ra- programu uroczystega obchodu dnia ži u a il 
dy M'nistrów zaleciło zwolnić w tym 11 listopada w Wilnie, ków + 2 ek © ia Sprowa nadużyć w Oddz. War- 
dniu funkcjonarjuszów państwowych Związku Kolej asów owej Polskiego szawskiego Banku Handlowego. 

Zjazd radnych Białorusinów w Wilnie, os na aaa S Nena, ddl 
W dniu 6 i 7 b. m. odbędzie się wogródzkiego i Białosteckiego. W ZEBRANIA I ODCZYTY. © wykryciu nadużyć w Oddziale War- 

w sali teatru „Palace w Wilnie zwiazku z powyższem przywódcy — Nadzwyczajne walne zebra- szawskiego Banku Handlowego w 
zjazd radnych Białorusinów. W. Białorusinów wydaii ostatnio odezwę, n'e Syndykatu D.iennikarzy Wi- Wilnie. Wersje te, początkowa dość 
zjazdzie tym wezmą udział przed- nawolującą ludność do jaknajliczniej: leńskich odbędzie się w a mgliście formułowane, stopniowo na- 
stawiciele do rad gminnych z szego delegowania swołch przedsta- dn. 6 listopada rb. o 6 odzinie 12 tej bierały realnych form i w rezultacie 
województw: Wileńskiego, No- wicie'i na ten zjazd. = połu Akla a lokali Šou ma wyłaśniłe się, że głównym sprawcą 

Urzędników Państwowych przy ul, nadużyć okazał Się vice-dyrektor ban- 

Jagiellońskiej Nr. 7, II piętre, m. 3 ku Jan Olszowski, przyczem z naz- 
tront, Na porządku dziennym: Sprawa a tym łączone nazwisko skarb- 
syndykatów mniejszości narodowych we Ez: 
i ich połączenia się z syndykatami Ė W uchaltera Pawła Radjusza, 

— (x) O teren pod gmach dla dziennikarzy polskich. Sprawa udziału „,, s, sa aa RAE przedsta- 
|. rzeźni miejskej. W związ- prasy polskiej w wystawie międzyna- . u, S AAA AE: Wilna” laspektor 

u z wysuniętym przez Magistrat rodowej prasy w Koloni. Sprawy O4działów Warszawskiego Banku 
Wach, ei. o g. 6 m. 35 

Каго!а Вог. Zach, si. o g. J6m. 5 projekiem budowy gmachu dia rzeźni organizacyjne Syndykatu. Sprawa ba- 2 
jutro miejskiej wyłonioną zastała ostatnio lu prasy. Wolne wnioski. W razie Hm > a" jszewski cełem 

Zacharjasz2 komisja, w celu zbadania terenów i braku quorum odbędzie sią następne p: ARA sowicie Rewizja ta dała dla wspomnianych 
kcjonarjuszy banku wyniki nader 

niepomyślae.  Skonstałowano brak 
gotówki w kasłe, w której znałeziono 

wynalezienia odpowiedniego miejsca walne zebranie w pół godziny później guy, 
pod budowę tego gmachu. Z punktu o godz. 12-tej min. 30 prawomocne 
widzenia Magistratu najbardziej na- bez względu ma liczbę obecnych. 
dalącem się miejscem pod budowę Członkowie proszeni są o wzięcie ze 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
x dnis 3—X1. 1627 :. 

Cteutecia : zamiast pewnych sum kartki dyr: pea Y 160 tego gmachu są tereny położone w sobą legitymacyj dła ich zweryfikowa- Olszowskiego. Przy dalszej rewizji 

= ) ż5 ала > Sza p: > nia: ROZNE.  P. nspektor Radziszewski miał moż- 
frzdcis = asi Revicyjus); Dala'2 G *  nošč skenstaiuowzė zuaczne braki w 
Dėsnio się posiedzenie miejskiej komisji rewizyjnej. _ — (e) Zaciasno. J*żeli ktokol- sumach depozytowych, oraz wyjaś- 

We am | T podło wyłonkn dh „prewowadzai przechodzić Wąska ulieq Zamkową rozgorządzenia dyr. _Olszowskiego so Я przechodzić wąską ulieą Zamkową rozsorządzenia dyr. szowskiega 
Wiat ) Południowo-Zachodni Mia ak Son m ——- koło Kościoła św. Jana, to aiewajpii część braków zóstała pokryta. Pienią- przewałający tratu zą okres nia 1 kwietnia do ^° 

20 października-rb. Ze sprawozdania wyni- wie zauważy raz poraz zachodzące dze na ten cel zdobyto drogą po- 
Uwagi: Pochmurno, 

Minimum za dobę — 3 
Maximum za dobę 0 
Tendencja barometryczna stały spadek 

ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— (c) Zjazd dziekanów. Da. 3 

bm. odbył się perjodyczny zjazd dzis: 
kanów archidjecczji wileńskiej O g. 
2 pp. w apartamentach J. E. Arcybis- 
kupa Metropolity odbyła się konferen* 
cja ks. ks. dziekanów pod przewod: 
nictwem J. E ks. Arcybiskupa. 

— Nowenna do św. Stanisła- 
wa Kostki. Jutro w kościele Św. 
Kazimierza e godzinie 6 & wieczo- 

życzki «na jeden dzień» w zaprzyjeź- 
nionym banku (Zw. Soółek Zareb- 
kowych) w sumie 1500 dolarów, U 
L. Wejnsztejna w sumie 900 złotych 
oraz drogą dyskonta weksii hr. Pia- 
terowej na sumę 10000 zł, Dalsze 
badanie ksiąg bankowych ustaliło, że 
ogółem straty banku wynoszą 23.270 
zł. 40 gr. oraz 3810 dolarów. Win- 
nych tego: v ce-dyrektora banku Jana 
Olszowskiego, skarbnika  Leodarda 
Krzem ńskiego i buchaliera Pawła 
Radiusza pociągnięto do odpowie- 
działacści sądowej. 

W dniu wczorejszym sprawa 
znalazła sę na wokandzie Sądu Oxrę- 

ka. że wszystko znaleziono w porządku. zatammowanie ruchu kołowegożna tym 
S r aa zntjdnie się i skar- qqdciaku 

iec miejski. Po zaąkceptowaniu powyższego 5 
sprawozdania 1 sałpiwieula a spraw Nie chcemy fu bynajmniej poda- 
bieżących, Komisja odłożyła omówienie dal. wać szumnie brzmiących projektów 
szego planu pa oraz wybór rozmaitych rozszerzenia ulicy (chociaż bardzo by 
jodkomisyj do następnego posiedzenia, któ: gi i 

re odbęd zj. się a> 7 listopada. si» się to przydało), pragniemy tylko 
‚ — (x) Reorganizacja kuchen miej- z uwagę na brak : posterunku 

skich: Magistrat m. Wilna zamierza w naj: PX lc; jaego u zbiegu ulic: Zamkowej 
bliższych dniach przystąpić do pewnej reor- i Ś-to J.ńskiej. Że posterunek taki 

genizacji miejskich kucheń dla bezrobotnych jest bezwzględnie potrzebny świadczy m. Wi'na, 2 
Reorganizacja ta połegzć będzie przede- = A kursowania b ją 

wszystkiem na wprowadzeniu pewnej kon- usów, które w tym punkcie bardzo 
troli wśród bezrobotnych korzystających z często S'ę spotykają, gdyż przez ul. 
bezpłatnych obiadów oraz zwiększeniu do- 6 įg J-ńską przechodzi również lisja 

tychczasowych opłat za obiady poktywanych zutobuyswa Aatokol Pchulanka-Dwe- я ta 
rzez Magistrat. 

> rzec. Jeszcze jzdnem rozwiązaniem 

Stanisława Kosik sekos Mo POCZTO WA. cajej tej sprawy poza urnieszezeniem gowego w Wilnie. : 
dzieży. : 2 e o: taryty tele- przy ul. śto Jańskiej posterunkowe- A: Wobec OE w daiu tym Sąd 

ej. a rozpor2i м i i į ы 

URZĘDOWA. la” Miatoteritura Poczt i Te AtÓW z Aue go, jest skierowywanie autobusów ręgowy miał do rozpoznania sze 
reg spraw, sprawa niniejsza weszła 
na obrady dopiero po przerwie obia- 
dowej. 

Sąd w składzie przewadniczącega 
vice-prezesa Owsianko w asystencji 
sędziów Jodziewicza i Jaczwicza, na 
krześle prokūratorskim prokurator 
Chodecki. 

Oskarżeni odpowiadają z wolkiej 
stopy, uwolnieni za kaucję, grócz Ra- 
diusza, w stosunku do którego mie 
zastosowano środka  zapobiegawe 
czego. 

Obronę wnoszą: Olszowskiego — 
mec. Szyszkowski, Krzemińskiego — 
mec. Wirszyłło i Radiusza — mec. 
Bajraszewski. Powództwo cywilne 
wnosi mec, Sumorok. Na sali przed- 
stawiciele świata bankowego  craz 
nialiczna garstka przygsdnych widzów. 

Przewodniczący sprawdza регза- 
nalja oskarżonych, Odczytuje akt a- 
skarżenia i z kołei zwraca się do a- 
skarżonych z pytaniem, czy przyznają 
się do winy. Oskarżeni przyznają się 
do iakraminowanych im przestępstw 
oraz Składają zeznania poczem na- 
stępuje akt zaprzysiężenia świadków. 
Jest ich czternastu, przeważnie ban- 
kowcy oraz kiiku klijentów banko 
wych Główny świadek oskarżenia in- 
spektor Radziszewski, dalejidą współ- 
pracownicy banku, dyrektorzy ban- 
ków: Polskiego — p. Białas, Zw. 
Spółek  Zarobkowych — p. Andrze- 
jewski, rejent Bohuszewicz, dyrektor 
„Pacif.cs — p. Winez i inni. 

Pierwszy zeznaje inspektor Rae 
dziszewski, malując szczegółowo ob: 
raz jaki zarysował Się podczas i po 
rewizji. Widać z tego, a i innych ze- 
znań, że w banku za czasów oskar- 
żonego Olszewskiego działo się du- 
žo rzeczy, w rezultacie których mu- 
siał nastąpić niniejszy proces. M1!- 
wersacje chowan: były od oczu ludz- 
kich systematycznem fałszowaniem 
wykazów buchalteryjaych i kasowych, 
Pstwierdza to też i zeznanie dyrekto- 
ra banku 2. M lkiewicza, odczytane z 
em jego miestawiennictwa pized 

а@. 

Świadek Fekecz w zeznaniu swem 
wyjaśnia kwestję użycia przez oskar. 
żonych dla swoich człów wsksli blan= 

idących na Pohulankę przez plac 
Napoleona. Quid v>bis videtur? 

TEATR i MUZYKA, 

— to) Spls poborowych FOCZ* „apacia a mcy w Wilnie Zespól RY: 
aaa a S 

bywać się będzie © Wilnie "spis po OSR 2 ае a 
berowych rocznika 1907. Prócz uro- Bilety  wczagałej Ex ok w biurze 
dzonych w roku 1907 do osobistego „Oxbis> (Mickiewicza 11) i od godz: 17-tej 
zgłoszenia się obowiązani są również w kasie teatru. 
mężczyźni, ur. w r. 1905 i 1906, któ: Dnia 5, 6 i 7 b. m. <Okno>. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dzi- 
tzy dolychėzas nie stawali przed ko« siejsza pasja Dziś mą aa Teatru 
misjami poborowemi. Zgłaszający SiĘ pojskiego wchodzi komedja-krotochwila Zyg: 
do spisu cbowiązani są posiadać munta Kaweckiego <Fura słomy», która 
przy sobię metryki urodzenia lub do- io RR EE zę Bieniec 
wody osobiste, wydane pr.ez władze cha" prasa stołeczna pr. > и a pó: 

administracyjne, względnie wyciągi z 4' publiczność warszawska ua eFurze słomy» 
ksiąg ludności stałej, jak również w od dwuch miesięcy codziennie szczelnie za- 
wypadku ewentualnego posiadania psn waówaĘ Teatru Małego, bawiąc się 
fachu rzemieślniczego i wykształcenia 7035 т я Dziś <Fura sł na jest w War- 
—stosowne legitymacje, zaświadczenia szawie Toa 67 sė ah nie- 
it. p. dokumenty. Winni niedopeł« bywsłe <Fury słomy» tłomaczy się niezwy- 
nienia obowiązku esobistego zgło: kłym dowcipem i aktualnościami tej komedji. 

В й В — Jutrzeįsza popołudniówka @а 
szenia się craz winni utrudnienia jn młodzieży szkolnej. Jutro o g. 4 m. 30 nym dokonywania tego obowiązku, pp. grana będzie komedja J. Bitzińsk'ego 
ulegną karze grzywny do 500 zł. lub <Pan Damazy». Ceny miejsc specjalnie uło* 
aresztu do 6 tygodni albo obu tym żone t. į. najtańszy bilet kosztuje 20 gr., 
kerom lącznie, najdroższy zaś 1 zł, 50 gr< 

— Sprostowanie: Komenda Miasta Wil- RADJO. 
na komunikuje nam, że wiadomość o po- 

Sobota 5 listopada, 

— Program audycji warszawski 

wrocie do Wilna i objęciu stanowiska do- 
wódcy 1 p. p. Leg: przez mjr. Wendę nie jej. 

12.00. Sygnał czasu i komunikaty: al: 
czo-meteorologiczny, <PAT», oraz nadpro- 

1 listopada r. b. weszła w życie częściowa 
zmiana taryfy telefonicznej. 

WOJSKOWA. 

— Z pobytu Pana Ministra Re- 
form Rolnych prof. & га Wito'da 
Staniewicza w Wilnie. W dniu 
2-go listopada r. b. przebywał w Wil- 
nie p. minister R form Rolnych prof. 
Gr. Witold Staniewicz. Pan minister 
odwiedził Ozręgowy Urząd Ziemski 
oraz Oddział Państwowego Banku 
Roinego i odbył tam kenf:rencje z 
prezesem Urzędu p. St. Łączyńskim 
i dyrektorem Banku p. L. Maculewi- 
czem. Pan minister specjałnia się inte- 
reasował trybem załatwiania przez 
Urząd i B:nk pożyczek z funduszu 
pomocy kredytowej dla uczestników 
scalenia oraz z funcuszu zapemóg i 
kredytu ulgowego na zapłacenie reszty 
ceny sprzedażnej 3 

— Zezwolenia na przywóz 
słoniny z zagranicy. Komisarz 
Rządu na m. Wilno podaje do ogól- 
nej wiadomości, że obtcnie są wy- 
dawane pozwolenia na przywóz z 
zagranicy szmalcu i słoniny bez žad- 
nych ograniczeń kontyngentu. 

Osoby, życzące uzyskać tego ro- 
dzaju pozwolenia, winne wnieść po- 
dania wprost do Centralnej Komisji 
Przywozu lub do Wydziału Handlu 
Zagraniczucgo przy Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu w Warszawie. 

Do podania należy dołączyć dekla- 
rację w sprawie ceny sprzedažnej 
szmalcu i słoni y sprowadzanych z 
zagranicy, Wzór dekłaracji można u- 
zyskać w Komisarjacie Rządu na m. 
Wilno pokój Nr. 1. 

MIEJSKA. 
— (o) Z posiedzenia Komite: 

tu rozbudowy m. Wilna. Na o- 
statniem p siedzeniu Komiteiu rozbu- 
dowy m. Wilaa przyanado zostało 
86 peżyczek na drobne remonty па 
ogólną sumę 55000 zł. Wobsc ogra- 
uiczonej sumy kredytów, pożyczki u- 
cziglono na te remonty, które mnie- 
zbędne są dia zabezoeczenia domów na 
okres zimowy, Procenta za udziełone 
pożyczki będą ściągane w 2-ch ra- 
tach: połowa z góry przy otrzymywa- 
niu przez petenta pieniędzy, druga 
zaś połowa przy spłacanu pożyczki. 
Następne posiedzenie Komitetu odbz- 
dzie się we środę, dnia 16 listopada. 

odpowiada rzeczywistości 
— (x) Kurs szermierczy dla ofice- 

rów garnizonu wileńskiego. W dniu dzi- 
Kaz rozpocznie się w Domu Oficera 
Polskiego (ul. Ad. Mickiewicza 13) 40 mie- 

sięczny kurs szermierczy dlą oficerów garni- 
zonu wileńskiego, 

Ćwiczenia odby 
godniowo. 

— (x) 6-cio tygodniowy kurs bokser: 
ski dla podoficerów. Z dniem 1-go listo- 
pada r: b. rozpoczął się w sali A. Z. S: w 
Wilnie sześciotygodniowy instruktorski kurs 

bokserski dla podoficerów garnizonu wileń- giowy Polski» (Stan obecny)—wygł. p. Ta- 
skiego. deusz Janiszewski: 

‚ 17.05—17.20. Prze 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. jodycznych owówi rod. Hanryk / Mośicki. 

— (x) Posiedzenie zarządu Obw. 17,20—17,45. Odczyt p. t. <Twósczość 
Biura Fund. Bezrobocia. W dniu 7 b. m. Żeromskiego>—wygł. dr. Konrad Górski, 
odbędzie się posiedzenie Zarządu obwodo* 17,45—18,15. Program dla młodzieży. P: 
wego Biura Funduszu Bezrobocia w Wilnie: Kołodziejczyk wygł. pogadankę pod tytułem: 

Na posiedzeniu tem rozpatrzony będzie «Nad naszem morzem», 
m ędzy innemi cały szereg reklamacji, złożo* 18,15. Koncert dla młodzieży. 
pych p'zez poszczególnych bezrobotnych po- 19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
bierających zasiłki doreźie, oraz omawianą 19,15—19,35. Ro” maitości. 
będzie sprawa, dotycząca akcji pomocy bez- 19.35—20.00. <Radjokronika>,—wygł. dr. 
robotnym w ośresie zimowym. Marjan Stępowski. 

GSR Komnnibaty: meieóroogiczny, go- 
arczy, , Oraz nadprogram. 

SB. > ,00—16,25. czyt.p. t. «Archiwum i 
wać się będą 3 razy ty- szkoła» (z cyklu A orgenizowanych 

przez Min; W. R. i O. P.) — wygł. dr: Kaz. 
Konarski, 

16,25—16,40. Komun'k1ty PAT, nadpro- 
m. 

16,40—17,05. Odczyt p. t. <Bilans hąn- 

ąd wydawnictw per-



kowych hr. Platerowej, które to we- 
ksłe zostały w: krytycznej chwili zdy: 
skontowane, na zakup dolarów po- 
trzebnych do zapełnienia luk w de- 
pozytach. Zdaniem świadka osk. Ra- 
diusz był pod wpływem Olszowskie- 
go, co pociągnęło za sobą opłakane 
skutki. Świadek Andrzejewski, dyr. 
banku Zw. Spółek Zarobkowych roz- 
jaśnia kwestję pożyczek grzecznościo- 
wych, jarie na termin 1—2 dni ro- 
biły sobie banki, Na _ załatwienie 
sum brakujących w kasie i depozy- 
tach oskarżeni podnieśli tą drogą 
6 tys. zł. oraz 1,500 dolarów. Sumy 
te Warszawski Bank Handlowy zmu- 
szony był potem pokryć. 

Świadek Trocki, właściciel kantoru 
wymieny mówi o poźyczce 900 dola- 
rów .przęz oskarżonego Olszewskiego 
u jego wspólnika Wajusztajna. Suma 
ta pożyczcną została na „jecen dzień”, 
w dniu rewizji, a zwrócona częścio- 
wo i te znacznie później. 

Zeznania pozustałych Świadków 
nie wnoszą do sprawy nic nowego, 
jedynie z zaciekawieniem słucha sie 
zeznań św. Węgrowskiego i Lewina, 
który w roku 1925, w czasie kiedy 
bznk nie wydawał nikomu pożyczek, 
uzyskali grzecznościowe pożyczki w 
banku na 1—2 dni. Początkowo ma 
sę wrażenie, że pożyczki te wydaw:ł 
na rozkaz dyr. Milkiewicza i bez żad- 
rego pokwitowania skarbnik, esk. 
Krzemiński, jednak po wyjaśnieniu 
ustala się, że w czynach dyr. Milkie- 
wicza nie było cech przesiępstwa, 
jedynie pewne uchylenie przec wko 
zarządzeniom Centrali. 

Z zeznań świadków wynika jasno, 
że główną sprężyną banku był osk. 
Olszowski, który _ przeprowadzał 
wszystkie niemał tranzakcje, on też 
był duszą wszystkich spraw, które w 
swoim konieczoyni wyniku spowodo- 
wały niniejszą sprawę karną. Po zba- 
daniu świadków sąd przystępuje do 
wysłuchania biegłego p. Zyburłowi- 
cza, który opierając się na materjałe 
rzeczowym (księgi bankowe) mówi o 
każdej pozycji i sumie brakującej lub 
nieprawidłowo, gweli  zatuszowania 
nadużyć zaksięgowenej. W związku 
z pytaniami stawionemi przez rzecz 
ników stron cały szereg świadków 
składa dodatkowe zeznania. Materjał 
wyczerpany. Przewodniczący ogłasza 
przewód sądowy zamkniętym i zarzą- 
dza przerwą do gędz. 9 rano. 

_ Dziś przemówienie stron, ostain e 
słowo oskarżonych i wyrok. 

GiccDA WARSZAWSKAI 
3 listopada 1937 r. 

Dewizy i = 
-Aranz. Sprz. Kupno 
8,88 8,90 8,86 

Belaja 124,18 124 49 123,81 
Lonayn 43395 43,39 43,28 
Nowy-York 8,90 8,92 898 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 3 listopada 1927 r. 

' „Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,86*/, 8,85'/2 
‹ ё Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł'100 56— 

    

Nowy transport 
wykwintnych w smaku 

Win owocowych 

Wódek i 

Likierów 

„Rektyfikacji 
Omszaoskle)“ 

dla znawców i smakoszy 

otrzymał i poleca skład 

A. Januszewicza. 

Zamkowa 20a. Te. 8 72.   

8 ino Polon а“ E Dziś ostatni dzień. Wieczór śmiechu 

SŁOWO 

  

Kino- ter „Helios“ 
nl. Wileńska 38. 

W rol, gł. 

  

Ostatnie dni! Wielkie Święto Go ei Pk re Serji Sony, a Т. 
ю 44 Wielki drąmat rlz głośnej sztuki Wł. Perzyńskiego. 

„Uśmiech Losu Jadwiga SMOSARSKA, 
JÓZEF WĘGRZYN i inni. Tancerki Siostry HALAMA. Początek o g. 4, 6. 8 i 10 wiecz. 

K, JUNOSZA - STĘPOWSKI, 

  

Mi togra Dziś będą 46 dramat w 7 aktach. W rolach głównych Pola Negri i 
iejski Kinema ! wyświetlane Шту „Sklamalam Noah Beery. Nad program: EDO STAŃCA i Do 

Kulturaino-Oświatowy | RÓŻAŃCA» kom, w 3 akt. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W pocze- 
Sala Miejska 

(ul. Ostrobramska 5) parter 60 gr., balkon 30 gr. 
kalniach koncerty radje. Początek seansów: we wszysikie dnie o godz. 4:ej. Ceny biletów: 

  

За анни > Ė „Incognito po żonę 

A, ŚNIEGOWCE A 

   SJ%GŻ KALOSZEĆ 
o 

© ” d 

" METEOR 
Marka Fabryczna. 

najtrwalsze i wytworne 

FABRYK! 

POLECA:j 

i humorn. Zawioina :rcywesoła pikantna farsa w 10 akt. p. t. 
64 (KSĘŽNICZKA TRULALA). W rolach gt. Liljana Harvey, 

Ossi Oswaldi i Mia Mary. ilustrację muzyczną, dostosowaną $) 
do obrazu, wykona orkiestra konertrowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. 

     

   

Marka Fabryczna, 

„KONTINENTS” 
Akc Tow. w Rydze. 

„LOTWAGUMė“ Jones: Regia, Riczę, Polta 
Warszawa, ul. Dluga Nr. 55, telef, 299.78, 

De nabycia w pierwszorzędnych magazynach. 
San EEE E E IE 5 R) Wi E S E ID M E EEA S UE E EE ES S SEA 

   

    
a 

® twarda z ogrodów zamiejskich, bardzo $ 

$ w sklepie przy ul. 

    

d 

smaczna ze siładu lub (od 250 kg,) ® 

z dostawą do domu, Obejrzeć można $ 

Kalwaryjsk ej 2, ł d 

tel. 147, od g. 4 do 6, 

  

  

! Przyrządy pomiarowe. 

Radio 
Wilno, ul Wileńska 

Wszelki sprzęt radjowy* 

  

Aparaty lampowe i detektorowe. 

Instrumenty dia radio-amatorow. 
Ebonit, trolit, bakelit w plytach i rurkach. 

% 
5 BR. $*G< 5 m o © szie). Zamkowa 7 m, 1 

BOMową:29.M: 2 == 

"PEPE Dr K. Sokołowski 
33 u JOR ELEFON jj chor. skórne 1 wene- 

12-29 Tyczne, wznow ł   14 (vs 4 vis Ludwisarsk'ej). 

  

  

  
  

  

  

  

Nabywa majątki do parcelacji. Dokonywa komisowej nikom, 
UWAGA: pp. wejskowym, urzęd- 

nauczycielom 

  
  

  

załatwiamy dogod* 

  

  

  

Kupno i sprzedaż 

i osobom ANTYKI, Lombardo- sły: 
MEBLE, DYWANY, POTRZEBNA 

żąca do wszystkie- Miód 

. Pielęgniarka 

$ Pokój 

stó tej o Gioeią i opa 

Uvica DOBRA 6. 

KOPJOWANIE 
PLANOW 
SWIATŁODRUKI 
Jna,KRUPówIE 

K W 4 

  

  

  

  

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- """Lekarz Dentysta 

      

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne. 

  

długoletnią praktyką 
(© w rządowych szpita- Przyjmuje od godz. 10 
4 A szuka pracy w do 1 i od 5—7 

: prywainych w swolm Zawalnej. W.Z.P. 1. 
fachu. Adres w Re- 

  

     

  

    
    

  

ilnie w domach W, Pohulanka 2, róg 

    

akcji. Dr Hanusowi 

ume- skórne i wenerycz 
Leczenie świetie 

Sołlux i Lampa Bach; 
(sztuczne słońce gór: 

uży, słoneczny, 
lowany, z usługą, 

      

          

    

      

przyjęcia chorych 
od g.9 — 12r. 
iod g. 5 — 7 wiecz., 
ul. Wilenska 30 m. 14, 
Ponadto we witorki, 
Czwartki i piątki 

ć cd g. 3 m, 30—4 m. 30 

| 

| 

    

: Pcradni, Fachowa cbsluga i porady i Ора М 
Dwa pokoje W. Z. Nr 160, 

Kolektura Loterii Peństwowej Dwie z kuchną do odnajęcia Doktór Medycyny 
4 i ег KAMIENICE rszem | lub A LUKIEWICŽ : 

W, Makowski i S-ka dochodowe w cent. | Garbsrska 5 — 20 pomoy weneryczne 
Wilno, $ ю jeń:ka Nr. 11 rum za 45087 | oGe ZĘ Lod SOS. iais I Eika - 

przypomina że czas już wy- olarów « у ul. Mickiewicza ‚ 9 
kupić bilety do I klasy 16Lo- || „Viležskie, Bino « SZESŁA wejście z ul. $ на- 

terji Państwowej. wa; -A_; Mickiewi- Wiedeńskie  deckich 1, przyj. 4—7. 
C'ągnienie I ki. — 10 i 11 liete- cza 21, tel 152. i stołowe — 
раса. Suma wygranych 2800 — ——— po cenie fabryczn'j Lekarze-Dentyści. 

losów ma 406000 -1 Pożyczki poleca skład mebli 
    

B. Łokuciewskl Lekarz- Dentysta 

  

      
Przyjmuje od 9 do 

: : S : : i Kore et c ` ie na różne termi- ul. Mickiewicza 42. ANNA KISIEL- 
EEZZESEEHMEMMGOWE ZE EEEEEEZEA | Każdy z was, czytelnicy, powlaien M.Wilenkin dziel pe y YJ, ny i wysokości | ggg === ——— Andrzejkowiczowa 

ić 'ebl d udziela student na | Lrży minimalnych J B nić u sebie w domu radjo. k ch. | Przy y 

В Zmia a d ® Bezwzględnie najtańsze EREM| |; 2 S = oi r S Oooo półka z ogr. odp. Ё ileńskie Bit bowanie i ie Ё n a r esu | -——————užrodlo zakupu, | | Wilno,ul.Tatarska | sSłowa> pod L. 5, Kotisuwd Hśndlo= brezentowe Id Nes bėda Po 
г ź e? 2 a Sianas sims ibis i lam- 20. 2 ay. we A „Miekiewi- S aa = nowe, złote glomby 

e у i 3 Istnieje . Cza 21, tel. „ wkładki. tuczne 
> Powy e ś r RE ae wł) Fabryka i skład Okazyjnie —. poleca B. Łokuciewski zęby, złote ROrOŃSo 

rą = oraz części składowyc mebli: sprzedaje się aparat M I Ó р * Mickiewicza 42. Miebiewicza 4 m. 12 
| Jadalne, sypialne. k'nematograficzny P = 

1 4 Ė WSZECH-RADJO ropa : ;я%іпвту, В са Palhe pełny tegoroczny pod gwa: od 10-15 sK i 

AE Wydział Agrarno-Parcelacyjny. : W. R. W. = łóżka niklowane | | komplet. Adres: | rancją, Czysty miód | | EK ARZE. | od 4 do 7 w. + Ч : . Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- angielskie, kreden- Sawicz 8—19. Re wysyłam w | Uczącym się zniżka, 
ga Przedstawicielstwo w Wilnie EH | ników Radjowych Fabryka i Biura: | | 5% Stoły, szaty, —......d Dlaszankach franko za DOKTÓR W. Z. Nr 97, yk : wlurka, "krzesła zaliczką ku zupełne- 1 dn, 24 VI 1927 r. E zostalo przeniesione na [i | Warszawa, ul Jerozolimska 93, dębowe itd. | Buchalter mu zadowoleniu L. Ginsberg RZEZ 
В а tel. 205 30. Dogodne warunki I | bilansista, z długolet. 2 kg: blasz. zł. 10.50 dioroby: enerycilie, - Lekarz Dentysta i 
ti s Nagrodzona „dyplomem uznania* na raty: nią, praktyką poszu- 19 © > » 2580 „,. Sylilis i skóme. ' [, FRYDMAN 

na 1-ej wystawie w Krakowie. kuję wieczorowych ż > Wilno, ul. Wileńska 3, > х Ba Ul. ‚ , н jęć Adra ul Miekie. 20 » tylko 4950. Wilno, ml. VIS Zawalna 24 m, 8. 
z Składy stale zaopatrzone w aparzty, ać a 35° m. 36 pod "7 dor ROSENBAUM p, są od 8 o 1Przy gabinecie spe- 

E ” . głośniki, słuchawki, łampy, akumu- Sklep „Okazja Buchalter. Podwołoczyska yjmuj lod 4 do 8, <ialne laboratorjnm 
E BANK ZIEMIANSKI EB Jatory, baterje anod, i t. p. Wilno, ul. Św. Jańiska 8 (Małopolska). —— „zębow Bztucznych. 

  

  

  

  

  
  

  

          

    

  

  

  

    

parcelacji majątków + wydaniem awansu wlašcicielom- odpowiedzialnym dogodne warunki, | we kwity i rozmaite wyjazd do ryczne, niemoc 
Przeprowadza pomiary. Likwiduje: serwituty. Spłaty 5 - M ES ĘCZNE. meczy. Szacunek rze: Podbrodzia, "wymaga > sbraę, ta R PAE Ž 3 i i Czy bezpłatnie. a komendacje. t : yjmuje: Adres: ul Wileńska 30, m 15. Tel. Nr 4—43 Z NE «ke Biż kupna krety zgłaszać s uł Ba Blaszanych: Kone wecz a A KEK Friyjaniczd 938 do 22 

. ad, | Tc wyježdzam па įostocka 6 m. 3, kai kz. brutto 15 zł, Ul. ё 1 od 4 do 7, | LLLL LL LLLLLLLEELLL EEA LAA S ini “= prowincję. = pomiędzy godz. 4—6. 10 kg. — 28 zł. wraz w.Z/ Ph. Wyda Zdr. | nie wyszczególniałące jaki aparat | Zawiadamiać listownie z opakowaniem 1 = Е ! 
Wileński Syndykat Rolniczy lub część czytelnik pragnie nabyć, GTET czs! pocztową wy: Dr. Kenigsberg R Go cyk 

zgodnie z postanowieniem Walnego ' Zgromadzenia | | dajemy niezwłoczną odpowiedź BIURO GÓRNOSLĄZKI 3 HOGRO Tanio cher by skórne 1 M» МОГаОПОМа 
Akcjonarjuszy z du. 27 kwietnia 1026 r. przystępuje Zapamietaj adres Pak оее гаа а, МЕ weneryczne, Zamkowa 20, tel. 10.80 
do zmiany akcji markowych |, Il i lil emisji na akcje WSZECH RADJO Przepisywań lane w najlepszych 5 WŚ az WZ PS złotowe po 10 złot. nominalnych każda akcja, na | | Warszawa, Al. J*rozolimska 93. | .REKORD», przy ui | gatunkach po oe- POOR „się КО аь9 5 W. Zdz. 54: warunkach następujących: 2 Tel. 205 30. 3 Maja 1 załatwia, nach ERIE Skrzypce —— „oma | 

1) Da czasu wydrukowania nowych akcji zamiana Popieraj przemysł krajowy. a: Owl KZDANOWSKI | stare Antonius Stra. KOBIETA LEKARZ nz | 
odbywać się będzie za pomocą nałożenia stempla, na | | Na żądanie wysyłamy na prowincję | biednych bezpłatnie'| A. Mickiewicza 34 | divaius Cremonensis = Dr Janina Jadwiga 
jn będzie wyszczególniony numer nowej akcji, monterów. Tel: Nr 370. | A Obaj: Piotrowicz- Kęstowiczowa | 
ak również wartość nominalna akcji, na kuponach Na : Е е : ul Orzeszkowej Nr 3 оё лиг оБр dó"klóżej kumony lis P U Kondycji a Sy Cris e ozeje od m10-2 2) Za każde 2 akcje po 5000 marek wszystkich Perlmutiera tramaryaa na wyjazd względ- | žrėdio przędzy wełnia- Sawicz. p A 4—6. | 

emisji otrzymują akcjonarjusze jedną akcję na 10złotych, jest bezwzględnie najlepszą I naj. nie lekcji w Wilnie |nei, bawełnianej i A t ki! Choroby skórne i we- W.Z.P. Nr 53, | 
3) W razie przedstawienia nieparzystej ilości akcji wydatniejszą farbą do — bielizny poszukuje student. jjedwabnej poleca do n y l; neryczne > — 

lub pojedyńczej akcji akcjonarjusze otrz i celów malarskich. ka IILgo roku Pra. |robół ręcznych i ma. pg Przyjmuje od 4—6 pp Lekarz-Dentysta 3 ze otrzymają za Odznaczona na wystawach w Brukseli wa U. S. B. Wią. |szynowych hurtem i Sz. BOŁTUPSKI Zarzecze 5, m. 2. jedną akcję markową świadectwo na odcinek pół akcji, 1 Medjolanie złotemi medalami, doMuśE w adi detalicznie, Wileńska 3,tel. 11—18 W.Z.P. 38. „, ‚ МАКУА zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. Wszędze do nabycia. «Słowa» dla C. M. R mibło Oba atz Doktór med" Qżyń ska-Smolska | „ < » . . — ' 1 4) W z ь kcji Wilno, Wileńska 22. porcelany, obrazy, bi: Doktór Medycyny Choroby jamy ustue, | ymiana akcji markowych na złotowe trwać t Wileński" o_ powrocie z żuterje, srebro, złoto A, CYMBLER Piombowanie i usu- | bedzie do dn, 15 grudnla r. b. włącznie. $ D.H. „Bława enski“ * Francji dyplomo- i brylanty. choroby skórne, wanie zębów bez bóln. | 
| ul. Wileńska 31. _ Tel. 3—82, Ina snauorycicika weneryczne_i mo. Porcelanowe 1 złote   

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

  

Garnitury męskie, uczniowskie także 
i płaszcze robimy na zamówienie z 

' języka francuskiego 
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"W. MASSON. 

»pom śmierci. 
— loże sobie wyobrazić w 

jakim stonie wróćjatw do domu, wte- obawy, że spotka ją los niesprawiedli: 
iwysłałam kilka roz- wy*; to napisałam i wy: Później 

uspokoiłam się dużobym dała, nek zadźwięczał. 

= adr powstrzymać depesze... 

d 
pacalicych deptsz do panów. 

Przerwała nagle, zerwała się 

miejsca i westchnęła głęboko. 

— Kto to? 
głosem. Do 
nie i cicho, 
obaw. Teraz w tonis jej dźwięczało 

przerażenie. 

Za parkanem 

Raton : s о 
ša we dezwiach wejściowych. 

zapytała zmienionym 
tej chwili mówiła spokoj- na to pytanie, Anno powierzył mu znak milczenia Ża drzwiami rozległy 
drwiąc nieco ze swych swoją tajemnicę pod słowem honoru. się głosy, poczem wszedł lokaj. Tym 

tóż to jest? — powtórzyła py- 

tania lała "zmienionym Pona była jej sprawa. 
mignęła postać wy- 

taa ży który rozkazów, — tłomaczył Frobisher. — г 
dziedziniec i znik- Przyjechał, gdyż został wezwany, — szę poprosić tutaj pana Anno. 

— Tak, byłem u niego. Zapamię- 
tałem dobrze jego słowa, by modz rzała na dziedziniec. 

To mówiąc otworzyła okno i wyj- 

-powtórzyć je pani ściśle: „Pańska cza- — Pewnie był dumny, że zapo- 
rująca klijentka może spokojnie połe- wiedź jego przyjazdu tak mnie prze- 
żyć piękną główkę na poduszce bez straszyła? 

— Przeciwnie, żałował bardzo, że 
pani poddała się przerażeniu. 

— Więc pan pokazał mu tę de- 
peszę? 

— W takim razie, dlaczego przy- — | Anno rózdarł ją. Depesza ta 
z jechał tu? Po co lu przychodzi? —za- była dla maie dobrym pretekstem, by 

pytała Betty. pójść do niego. Betty usiadła na miej- 
Lecz Jim nie mógł odpowiedzieć sce i położyła palec na ustach, na 

Gdy mówił ostatnie zdanie, dzwo- 

Betty więc będzie musiała jeszcze razem nie niósł biletu wizytowego i 
czas jakiś myśleć, że głównym powo: miał zmieszaną minę. 
dem przyjazdu sławnego detektywa — Panienko — zaczął, ale Betty 

przerwała mu. Strach zniknął z jej 
— Anno musi stosować się de twarzy i znów zapanowała nad sobą. 

— Wiem, Gastonie,—rzekła,—pro* 

Te słowa zdawały się uspakajać mło- Lecz Anno już był w pokoju. Zło- 
— To Anno —odrzek! Jm, na te dą dziewczynę:i Jim był uszczęśliwio- żył przed Betty zabawnie ceremonjal- 

głowa Bstty zerwała 

wiać,—uspakajał ją Jim. 

się ine NE k kg 

ui inna się go oba- obecne ппо. 
i — Pokazałem jednak główka Betty była 

że tak mu się udało wytłomaczyć ny ukłen i przyjaźnie uścisnął dłoń 
W istocie główka Jima. 

zajęta — Ucieszyłem się bardzo, wcho: 

mu wczoraj listy Woberskiego. Jest czemś innem i prawie nie słyszała je- dząc na dziedziniec, że znajduję już 

obecnie całkowicie po stronie pa- 

BL. Oto, co powiedział mi wczoraj w 

Paryżu... 

Betty. 

W -dszcz ginulsiaw Miasklawicz Redaktor wz/ gzesław Karwowski 

Wczoraj w Paryżu? — zapytała chem. Pan nie upuścił żadnej sposob 

go słów, tutaj mego przyjaciela,—rzekł Anno.— 

Annc?—rzekla z czarującym uśmie- stem tak siraszny, jak się wydaje. 
— Ależ pan nie spojrzał ani razu 

ności, by mi dopomódzi 

Odpowiedzialny za Olos: Ema 

na dziewczyna, 
Anno uśmischnął się.. 
— Proszę pani, do moich obo- 

wiązków należy umiejętność nie pa- 
trzeć w okna, a mimo to wiedzieć, co 
się za niemi dzieje. Pani pozwoli? —za- 

pytał, kładąc kapelusz i laskę na 
stole. 

ROZDZIAŁ 5. 

Betty Harlow odpowiada. 

— Mimo to jednak, nawet przez 
największe okno nie mogę - dojrzeć, 
co się tu działo przed dwoma tygod- 
niami — ciągnął dalej Anno. — W 
tym wypadku muszę być dokuczliwym 
t zadawać pytania. 

— Preszę, mogę odpowiadać pa- 
nu, — odrzekła spokojnie. 

— Nie wątpię w to, — zawołał 
weselo Anno, — czy pani pozwoli 
mi usiąść? 

Betty zerwała się z miejsca, gorą- 
cy rumieniec pokrył jej twarzyczkę, 

— Przepraszam pana, ależ natu: 
ralnie, bardzo proszę! 

Małe to zapomnienie było jedy* 
nym dowodem zdenerwowania jej, 

walla. 

wet najpoczciwsi z nag Są zawsze 
nieproszonymi gośćmi, 

Postawił krzesło naprzeciw Betty 
| usiadł tak, by módz ją dobrze wi- 
dzieć. jednak promienie słońca pada- 
ły wprost na jego a nie na jej twarz, 
która pozostawała w cieniu. 

— Tak, przedewszystkiem muszą 
opowiedzieć pani, jaki jest mój plan 
działania, Doktorzy dekonali przed- 
wczoraj sekcji zwłok p. Harlow. 

B:tty drgnęła. 
— Wiem, jak przykre są te for- 

malności. Ale musimy myśleć prze- 
dewszystkiem o żyjących 'tj. w da 
nym wypadku o pani, musimy dbać 
o to, by żadne podejrzenie nie mogło 
pozostać w stosunku do pani. Musimy 
więc czekać decyzji doktorów. Ja zaś 
zadam pani kilka pytań, poczem 

należy PARK = ee o 
czy pożegna siĘ z panią, a ja powró- 
cę do Pasta z fotografją ślicznej 
panny Harlow na sercu. 

— | na tem koniec? — zawołała 
Betty radośnie klaszcząc w ręce. 

— Dla pani tak, ale nie dla p. 
Woberskiego. 

Anno roześmiał się, jakby na myśl 
— Więc pan był w Paryżu u p. Zapewne uspokoił już panią, nie je- gdyż pozatem była zupełnie opano- o czemś zabawnem. 

— Cieszę się na myśl o rozmo- 
— Cóż zrobić, — odrzekł z du- wie z tym łotrzykiem, O, porozma- 

B:nsa Ławiśski 

w stronę okna! — krzyknęła zdumio- brodusznym uśmiechem ajent, — na- wiam z nim poważnie! Ale przy tej 

rezmowie nie będzie mego przyjaciela 
Frobishera, be patrzałby na móńie 
jak stara ciotka i kiwał głową z wy- 
razem twarzy, któryby mówił: „Ach 
wstyd! Jak można tak się zachowye 
waćl* Tak, będę się zachowywał nie 
elegantko, ale zato potem będę się 
śmiał przez calą drogę do Paryża. 

To wówiąc Anno zaczął się śmiać 
tak serdecznie że zaraził Bstty i w 
pokoju rozległ się jej srebrzysty 
śmiech' 

— jak to mło, że pani zna się 
na żartach i umie się tak serdecznie 
śmiać, niech pani nie wypuszcza 
Frobishera dopóki i on się tej sztu- 
ki nie nauczy. 

Anne  przysunął się bliżej do” 
dziewczyny i ruch ten przypomniał 
Jimowi sposób w jaki doktór zbliża 
się do ciężko chorege pacjenta, ta 
myśl zaniepokoiła go, lecz po chwili | 
wrażenie to ustąpiło. 

— Doskonale, — mówił Anno, — 
możemy teraz zabrać się do dzieła i 
spróbować uprzytomnić sobie wszyst- 
ko jasno i wyraźnie. 

— Tak, tak, —pośpieszył poprzeć 
jego zdanie Jim, który dopiero teraz 
uprzytomnił sobie, jak mało zna tę 
sprawę 

| A 
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