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Za i przeciw. 
O zajście z Jego Eminencją 

kardynałem Kakowskim 
We środę skenfiskowane zostały 

cztery dzienniki warszawskie za po- 
danie komunikatu Kapa, zawierające- 
go kłamliwy opis zprzebiegu zajścia 
odliziału żołnierzy z kardynałem Kar 
kowskim. 

W tej sprawie Kap ogłosił nasię- 
pującv kemunikat: 

«Po ponownem stwierdzeniu u właści- 
wego źródła nie tylko samege faktu zajścia 
z J. Em. Ks. Kardynałem Kakowskim, zle i 
wszystkich szczegółów i okoliczności tegoż, 
przedstawionych w naszym wczorajszym ko- 
munikacie Nr 101, oświadcząmy, że komue 
nikat nasz odpowiada całkowicie prawdzie: 
Tendencji wewnętrznych żołnierzy Śpiewają- 
cych nie przesądzamy. Wobec powyższego 
komunikat Polskiej Ajencji Telegraficznej, 
zarzucający nam kłamiiwość, czyli Świado- 
me i tendencyjne mijanie się z piawdą, jest 
dla nas całkowicie niezrozumiały. Oświad- 
czamy, że za treść naszego komunikatu po- 
nosimy zupełną odpowiedzialność moralną. 
Natomiast musimy z całą stanowczością za* 
znaczyć, że wydanie komumkatu było tylko 
spełnieniem obowiązku Polskiej Katolickiej 
Ajencji Prasowej, która zawsze w zagranicz- 
nych komunikatach podnosiła dodatnie stro- 
ny, a zwłąszcza katolickość wojska polskiego. 
Komunikat nasz nie misł żadnych ubocznych 
celów, zwłaszcza politycznych. Dnia 3-go b. 
m. o godz. 11,30 zjawił się u J. Em. Ks. 
Kardynała Kakowskiego w sprawie wspom- 
nianego zajścia pp. jen. Wróblewski, dowód- 
ca D. O. K. Warszawa, jen. Rozen z Komen- 
dy Miasta i pułx. Więckowski z 36 pp. 

Jednocześnie urzędowa Epvka po: 
daje następujące dodatkowa wyjaśnie- 

nie. : 
Dowiadujemy się, iż mimo niezawiado- 

mienia przez kurję biskupią włądz wojsko" 
wych o szczegółach spotkania przez ks. ar- 
cybiskupa Kakowskiego oddziału wojskowe* 

0, śpewającego piosenki żołnierskie, wła- 
e wojskowe na skutek doniesień dzienni- 

karskich, zresztą tendencyjnie i złośliwie zre- 
dagowanych zaiówno w stosunku do arcy- 
biskupa, jak i armji—konfisksty z tego wła- 
śnie powodu nastąpiły—przeprowadziły do- 
chodzenie. 

W wyniku śledztwa stwierdzono, iż spra- 
wą polega na nieporozumieniu. Żołnierze 
nie Śpiewali bowiem piosenek mogących 
ubliżyć arcybiskupowi; Śpiewali znaną pio- 
senkę żołnierską—we wszystkikich Śpiewni- 
kąch żołnierskich się znajdojącą pz t. «Ksiądz 
mi zakazował...» 

O praeprowadzonem śledztwie zawiado- 
mił wczoraj ks. arcybiskupa Kakowskiego, 
d-ca O. K. gen: Wióbiewski, 

Również wczoraj odwiedzili ke. arcybi= 
skupu pp. gen. Rożen, komendant miasta i 
płk, Więckowski, d-ca 36 p. p. 

Na podstawie powyżej przytoczo= 
nych: danych trudno sobie wyrobić 
sąd o tem zajściu. Powołanie się 
Epoki, że piosenka ta znajduje się w 
śpiewnikach żołnierskich miczego je- 
szczejnie dowodzi. Wyobraźmy sobie, 
że śpiewający łą oddział stał blska 
kardynała tak że wyglądało to na de- 
monstrację conajmniej niestosowną. 
Zwraca jednak uwagę, 2e Kurja Bi- 
skupia nie zwróciła się do władz woj- 
skowych w tej ssrawie, co może także 
oznaczać, že J. E. kardynał Kakowski 
nie uważał za stosowne przywiązać 
jakąś wagę do tego incydentu. 

Ziemia białoruska dla żydów, 
Na plenarnem posiedzeniu sowie. 

fu miejskiego w Mińsku—jak donosi 
Zwiezda—wygłosił towarzysz Gola- 
dzied obszerny referat na temst „bu- 
downictwo B. S. S. R. do 10 rocz- 
nicy rewolucji psžiziernikowej“. Re- 
ferat był bardzo optymistyczny. Go- 
ladzied nie żałował różowych barw 
dla odmalowania obecnego położenia 
na Białorusi Sowieckiej, Wśród wielu 
rezultatów jakie w ciągu dziesięciole- 
cia «budownictwo В. 5, 5, R.* osiąg- 
nęło, poczesne miejsce zajmuje koło- 
nizacja ziemi białoruskiej dla żydów. 
W ostatnich latach rozpareelowano i 
nadzielono ziemią 30,000 rodzin ży- 
dowskich. Możeby nasi Białorusini 
typu grupy «Naszej Pracy*, dla któ- 
rych ideałem jest ustrój sowiecki, © 
tem nie zapomnieli _ poinfermować 
swych zwolenników, dla kogo idzie 
ziemia białoruska w Bolszewji, Będzie 
to bardzo pouczające 

Zawdzięczając dwum Polakom. 
Dzięki jakim zakulisowym  posunięciom 

ratyfikowany został traktat sowiecko-łotewski 
pisaliśmy już kilkakrotnie. Dziś nie jest to 
dla nikogo tajemnicą, Te zwycięstwo jednak 
dyplomacji sowiecko'niemieckiej odźwiercia- 
dia poniekąd i klasyfikuje rzutkość, orjenta- 
cję i zdolności poszczególnych dyplomatów, 
akredytowanych przy rządzie łotewskim, 

Jeden z przedstawicieli trakcji niemieckiej 
„baron von Fircks, «postanowił» głosować 
przeciwko ratyfikacji, juź po tem, jak poseł 
niemiecki Kreissler upewniony był o wię- 
kszości rządowej. ` 

Posiadamy pewne wiadomości, że poseł 
sowiecki Lorentz rokował z deputowanemi 
żydowskiemi i zaryzykował nawet tranzak- 
cję — wypuszczając więzionego w Mińsku 
rabiża cudotwórcę Szneersohna ną woiność: 
W wyniku tej tranzakcji żydzi głosowali za 
ratyfikacją.: Wysoce uzdolniony sekretarz 
poselstwa sowieckiego Borkusiewicz potrafił 
Się «porozumieć» nawet z posłami rosyj: 

skimi. ; 
Jaż pierwsze kroki, na wiosnę roku 

bieżącego, Inistra Zeelensa, nie budziły 
najmniejszej wątpliwości, po jakiej linji pój. 

ы 

Rokowania z Niemcami nawiązane, Kiedy będą wybory? 
Min. Olszowski u p. Stresemanna. 

BERLIN. 4 XI. PAT.»Biuro Wolffa donosi, że minister 
spraw zagranicznych dr. Streseman przyjął dziś po południu 
posła polskiego w Berlinie ministra Olszowskiego i zakomuni: 
kował mu wczorajszą uchwałę gabinetu Rzeszy w sprawie 
wznowienia polsko-niemieckich rokowań handlowych. 

Jednomyślna uchwała gabinetu Rzeszy. 
BERLIN, 4 12. PAT. Zbliżona do ministra Stresemanna 

„Taegliche Rundschau* oraz agencja Telegraphen Union dono- 
szą, że czwartkowa uchwała gabinetu Rzeszy w sprawie podję« 
cia rokowań handlowych z Polską zapadła jednomyślnie. Pisma 
popołudniowe podają półurzędową wiadomość, że minister Stre- 
semann zaprosił do siebie na piątek, godz 5-tą popołudniu, posła 
polskiego w Berlinie p. Olszowskiego, aby mu zakomunikować 
o czwartkowej uchwale gabinetu. 

Biok Polski Pracującej, 
Propozycja Stronnictwa Chłopskiego. 

WARSZAWA, 4 XI (żel, wł Słowa). Prezydjum Zarządu Głównego 

Stronnictwa Chłopskiego wystesowało dziś do władz naczelnych P. P. S., 
Wyzwolenia, Partji Pracy, NPR. lewicy, pismo w którem proponuje stwo- 

rzenie silnego bloku Polski pracującej, który walczyłlby przy wyborach 
o zwycięstwo demokracji. List wystosowany w 24 gedziny pe odroczeniu 

sesji Szjmu, jest świadectwem, że stronnictwa przystępują już do pracy 

przedwyborczej. Stronnictwo Chłopskie prosi wyżej wymienione ugrupowa- 
mia o udzielenie odpowiedzi w ciągu dni 6 ciu. 1 

Sytuacja w klubie P, S. L. „Piast“. 
WARSZAWA, 4 XI (tel wł, Słowa). Dziś w kuluarach Sejmu dostrzec 

można było wyraznie gorączkową pracę polityczną wśród posłów stron- 
nictwa Piast. Z jednej strony naradzali się ze sobą senator Bojko poseł 
Kosydarski, Kowalczuk i Jedynak z drugiej zaś poseł Witos z posłami 
Kiernikiem Osieckim i Dzbskim. Powszechną uwagę zwrócił udział w tych 
naradach marszałka Rataja, i 

W kuluarach sejmowych oceniają sytuację polityczną w klubie Piasta 
w sposób następujący: dnia 9-g0 b. m. odbędzie się posiedzenie klubu 
parlamentarnego, możliwe że wtedy poseł Witos złoży rezygnację ze sta- 
nowiska w przeciwnym razie rozłam w klubie Piasta nieulega wątpliwości. 
Poseł Kiernik i 10 przyjaciół politycznych pos. Witosa zdążają de tego 
aby nastąpiło bezpośrednie porozumienie Witosa z rządem przez co dałoby 
się uniknąć rozłamu. Natomiast zwolennicy senatora Bojki zdecydowani 
są na jaknajostrzejsze kroki przeciwko pesłowi Witosowi. Jeżeli nie zrezy- 
gnuje ze stanowiska wówczas uiworzą oni nowe stronnictwo albo przy- 
stąpią do któregokolwiek z istnicjących. 

buła kc munistyczra u posła Podhirskiego 
Sensacyjne rezultaty rewizji w mieszkaniu: 

WARSZAWA, 3 Xi. (fel, wł. Słowa). W Hotelu poselskim w pokoju zamie- 
szkałym przez posłów Podhirskiego, Osieckiego, Dmitruka i sen. Karpińskiego 
odbyia się rewizja wśród następnych okoliczności, Funkcjonarjusze urzędu sied- 
czego weszli do mieszkania posła Podhirskiego i przedstawili mu nakaz rewi- 
zji, a następnie zabrali dwie walizki x bibułą komunistyczną, dwie teczki na- 
leżące do posła oraz odezwy Niezależnej rartji Chłopskiej. Poseł Podhirski za: 
komunikował o wypedku Marszałkowi Ratajowi, i oświadczył dziennikarzom że 
w lokalu tym przebywał przed zniknięciem poseł. Paszczuk, nic więc dziwnego 
że w mieszkaniu znaleziono bibuię antypaństwową. 

Fundusze komitetu obrony Szwarcbarda 
zasilą finanse bloku mniejszości, 

PARYŻ. 4-Xi. ATE. Odbyło się tutaj posiedzenie Komitetu obrony Szwarcbarda na którem zdecydowano zlikwidowzć komitet, przyczem wyszło na 
jaw, iż na koszty procesu otrzymano znaczne sumy = różnych krajów Europy 
i Ameryki i że tylko nieznaczna część tych funduszów zostałą wydana. 

Przedstawicicie żydów polskich w tym komitecie zaproponowali użycie 
pozostałych funduszów na akcję zbliżenia żydów z ukraińcami w Polsce wy: 
rażając pewność, że w ten sposób da się doprowadzić do utworzenia bloku „wy- 
borczego ukraińsko żydowskiego przy nadchodzących wyborach. 

Gen. Konarzewski u J. E,ks kard, Kakowskiego 
J E. ks Kardynał został zadowolony z udzielonych 

wyjaśnień. 
WARSZAWA, 4.XI PAT. W związku z estainiemi wiadomośc ami, 

które się ukazały w prasie w sprawie zajścia, jakie rzekomo miało miejsce 
w Lasku Bielańskim PAT. podaje: 

Generał dywizji Konarzewski, pierwszy wiceminister spraw wojsko- 
wych, udał się w dniu 4 b. m. do ]. E, ks. kardynała Kakowskicgo w 
sprawie wydarzenia w Lasku Bielańskim w dniu 29 października r. b. 
celem wyjaśnienia i zapewnienia, że wbrew doniesieniom niektorych 
pism, oddział wojskowy nie miał [intencji znieważenia "osoby |. E. ks, 
Kardynała. 

J. E. ks, Kardynał ze swej strony stwierdził, że wierzy w zapewnie- 
nie, że oddział nie miał zamiaru obrazić kardynała i zupełnie jest zadowo- 
leny z wyjaśnień udzielonych mu w tej sprawie. Pozatem stwierdził, że 
miema nic wspólnego z polemiką prowadzoną w tej sprawie. 

KES TE TIT TTT T TOWA AE RYZYK 

Czwarta rocznica rządów Kemala. 
ANGORA, 4 XI PAT. Z okazji czwartej rocznicy powstania republiki 

tureckiej, prezydent republiki Mustafa-Kemal-Pasza otrzymał deatsze gra- 
tulacyjne od przewodniczącego komitetu wykonawczego Z.S.S.R. Kalinina, 
od szacha perskiego Pahlevi, od Emira Afganistanu Emanullach-Khana, od 
króla Egłptu Euada. W odpowiedzi Mustafa Kemal-Pasza wysłał depesze 
z podziękowaniami. Nastąpiła również wymiana telegramów pomiędzy Ry- 
kowem a Ismetem-Paszą oraz pemiędzy Cziczerinem i Karachanem z jednej 
oraz Teviik-Ruhdi-Beyem z drugiej strony, 

Poseł Birk uniewinniony. 
TALLIN, 4-XI. PAT. W dniu dzisiejszym zakończył się 

proces przeciwko b estońskiemu posłowi w Moskwie Birkowi, 
oskarżonemu o niepodporządkowanie się poleceniom rządu, Ogło- 
szony dziś wyrok uwalnia Birka od odpowiedzialności karnej ska- 
zując go na złożenie urzędu. Natychmiast po ogłoszeniu wyroku 
Birk wypuszczony został na wolność. 

dzie polityka Łotwy i że linja ta przecina swego istnienia gabinet Skujeneka i Zeelen“ 
nasze interesy bałtyckie. Dla wszystkich by- sa trzymał się na włosku, zaś w maju r. b. 
ło to jasnem, inaczej jednak myślano wido- zawdzięczał swe istnienie dwum posłom frak- 
Cznie w naszem poselstwie: Przez cały czas cji polskiej..: 

Czytamy sprawozdania gazet war- 
szawsklch o odroczeniu sesji zwy- 
czajnei obu Izb Sejmowych. Warsza- 
wianka pisze, że odczytanis dekretu 
Pana Prezydenta zostało spotkane ta- 
kiemi okrzykami pod adresem rządu, 
jakich Sejm obecny «jeszcze nie sły» 
Szeł», Były wykrzykiwane więc wyra» 
zy w żargonie podmiejskim, porów 

nania zapożyczone ze słownictwa ża- 
ków i stajennych. Demonstracja jak 
widzimy odpowiadająca powadze tych, 

którzy chcą rządzić Polską, Jedyna 
demonstracja zresztą powzięta przez 
Sejm cbecny. 

A oto tak wyglądają odezwania 
się przedstawicieli lewicy sejmowej o 
akc.e rządu, 

Wice-marszałek Woznicki (Wy. 
zwolenie) powiada: 

<W języku indzi jako tako wychowa- 
nych niema nazwy na to, co się dzieje». 

Socjalista pos. Diamand ošwiad- 

za: <Wszechwładza Rządu nie może znać 
pszeszkód w ustawach i dlatego wszelkie 
powoływanie się na nieprawość nie może 
mieć żadnego znaczeaia. Uważam. że dzia: 
łanie Rządn — muszę się wyrazić bardzo 
ostrożnie — kruszy podstawy Państwa. „Nie 
mogę sobie przedstawić, ażeby tego rodzaju 
naigrywanie się z prawa i t. @.» 

‚ Sam Daszyński grzm: 
«Rząd nie chce pracować z obecnym 

parlamentem. Po uchwaleniu budżetu na r, 
1927—8 Rząd z jednym tylko przypadkowym 
wyjątkiem (ustawa o zapomogach dla rodzin 
rezerwistów) nie dopuścił do uchwalenia ani 
jednej ustawy. Uchwałę z:ś Sejmu w Spra- 
wie dekretu prasowego (art. 44 Konstytucji) 

Rząd zlekceważył». 

„Ani jednej ustawy.;Widzicie Pano- 
wie jak dalece jesteście niepotrzebnil 
Nie zrobiliście ani jednej ustawy, nie 
zrobiliście nic, tymczasem w kraju za- 

miast chaosu, jest coraz lepiej, jest 

pożyczka, jest więcej pieniędzy, jest 
mocniejsze stanowisko międzynarodo- 
we. Jest mniej hałasów i wrzasków. 
Hromada siedzi w więzieniu, istnieje 

władza, istnieje autorytet. 
W gazetach dalsze echa tego 

oburzenia, które się zresztą przetra- 
wią i «rozejdą pe kościach» w dni 
kilka. 

Pes. Niedziałkowski 
demagogję dość ostrą: 

l gdyby zabrakło w lipcu i sierpniu 
1920 r. P. P. S,, gdyby kiasa robotnicza na 

pytanie: demokracja czy sowiety? —odpowie- 
dzieła była wtedy: sowiety! — historja mo- 
głaby potoczyć się w zgoła innym kierunku. 

Jako jednak odpowiedź na te 

oburzenia pp. posłów należy zacyto- 
wać przykład bardzo aktualny, a 

będący jednecześnie doskonałą prób. 
ką jak małowartościowa jest praca 

naszego Sejmu. Oto jak brzmi art. 

26 przerobiony w roku zeszłym przez 

Sejm. 
Prezydent Rzeczypospolitej rozwiązuje 

Sejm i Senat po upływie czasu, na który z0- 
stały wybrane. * 

Prezydent Rzeczypospolitej może rozwią: 
zać Sejm i Senat. przed vpływem czasu na 
który zostały wybrane, na wniosek Rady 
Ministrów umotywowanem orędziem, jed- 
nakże tylko raz jeden z tego samego po, 
wodu: 

Wybory odbędą się w ciągu 90 dni od 
dnia rozwiązania, termin ich będzie ozna: 
Czony bądź w orędziu Prezydenta o rozwią- 
zaniu Sejmu i Senatu bądź w uchwale Sej- 
mu lub Senatu: 

Jednym słowem na pytanie kon- 

krethe, kto ma oznaczyć termin 

przyszłych wyborów, Konstytucja daje 
niespodziewaną odpowiedź: 

— Ktokolwiek. 
Termin będzie oznaczony bądź w 

orędziu Prezydenta, bądź w uchwale 

Sejmu lub Senatu. 
W tym arcydziele sziuki pisania 

praw, jakim jest artykuł 26, brakuje 

jeszcze przepisu, że te trzy instytucje, 
z których każda jest konstytucyjnie 
uprawniona do Okrešlania terminu 
przyszłych wyborów — powinny za- 
grać między sobą zabawę «w migdał», 
na którą z nich padnie nakaz płace- 
nia «fantu», ta oznaczy przyszły termin 
wyborów. 

Jeśli termin przyszłych wyborów 
zechce oznaczyć i Prezydent i Ssjm i 
Senat, to nasze życie państwowe znaj- 
dzie się na ślepej ulicy, z której wyj- 
ścia niema. 

bawi się w 

Konst. 17 marca często stawia 

państwo polskie na takiej ślepej ulicy. 

Przypuśćmy jednak, że trzy upraw- 
nione przez ustawę instylucje do de: 
cydowania o terminie wyborów po 

godzą się jakoś pomiędzy sobą i za- 
pytajmy się teraz w jakim czasie i 

w jakim miesiącu należy tych wybo* 
rów oczekiwać? 

Na toart. 26 konstytucji nię daje 

żadnej odpowiedzi, 

Ustala on, że nowe wybory odbę- 

dą się w ciągu 96 dni, lecz. nie w 
ciągu 90 dni od upływu czasu, na który 

wybrany został Sejm, lecz od chwili 
rozwiązania Sejmu. 

Kiedy zaś Sejm może być rozwią” 

zany? Е 

Art. 26 ma dwie możliwości: 1) 

Prezydent rozwiązuje Šejm przed u- 
pływem kadencji na wniosek Rady 

Ministrów etc. — ewenlualność ta 
mie zajdzie w stosunku do obecnego 
Sejmu (według wszelkiego  pra- 
wdopedobieństwa ; przynajmniej) 
gdyż Sejm został odroczony do 
dnia w 'którym -kcńczy się je- 
go kadencja 2) Prezydent rozwiązuje 

Sejm po upływie kadencji, | tutaj 
właśnie czas, w którym Prezydent ma 

rozwiązać Sejm oznaczony został za 

ledwie jednostronnie, powiedziane 

jest, że Prezydent rozwiąże Sejm i Se- 
nat „po upływie czasu, na który z0- 
stały wybrane*, lecz nie powiedziane 

jest jak długo „pe upływie" tego 

czasu, innemi słowy z chwilą kiedy 

upłynie kadencja Sejmu Prezydent ni- 

czem nie jest już związany i może 
sobie rozwiązać Izby Sejmowe, kiedy 
to uzna za stosowne t. j. jeden dzień 

później, jeden miesiąc później, lub go 

innym jakimś czasokresie po ,28 К 
stopada 1927 r. 

W ten sposób  inierpretowal 

wczoraj art. 26 Konstytucji także 
i poseł Daszyński utrzymując, że nie 
wierzy, aby po 28 listopada „społe- 

czeństwa weszło w okres wybgrów*: 
Im później będą wybory, tem ie: 

piej, Czas przedwyborczy jest najgor- 

szym, najbardziej osłabiałącym okre- 
sem. Wszyscy żyją wtedy pod presją 

szantażu, pod presją tak bezrozum- 

nego sprawdzianu wartości, jakim jest 
opinja tłumu analfabetów za oknami. 
Niepe wrość kiedy się wybory odbę- 
dą odejmuje odwagę tym zastępom 

agitatorów i partyjników, którzy dro- 

gą znaną nam z wyborów do dwuch 

poprzednich Szjmów „chcą odzyskać 
znaczenie w państwie. 

Z frontu przegrupowań partyjnych 
dochodzą nas wiadomości niepomyśl- 
ne. Nie wierzymy coprawda w doj- 
ście do skutku bloku stronnictw Ie 
wicowych na skutek propozycji stron” 

nictwa chłopskiego. Przeciwnie, są: 

dzimy, że PPS. rozleci się na dwie 
połowy. Okazuje. się, że popularność 
b. wodza min. Moraczewskiego w 
tej partji była ogromna I że jego u- 
sunięcie wywołało ferment w ośrod- 
kach prowincjonalnych i w „dołach* 

partji, które się buntują przeciw gó- 

rze pp. Diamanda i Niedziałkewskie- 

go. Lecz oto powstaje znów jednoli- 
ty blok mniejszości narodowych. Jest 
to powtórna klęska naszej polityki 
wewnętrznej. | dlatego choćby wole- 
libyśmy przetrwać dłuższy, może na- 
wet roczny czy dwuletni okres bez 
sejmowania, aby takię zjawiska jak blok 

wszystkich mniejszości pod hasłami 
autypaństwowemi nie miały miejsca. 

Przy obecnych warunkach nowy sejm 
przyniósłby nie dalszą budowę, lecz 

odegrałby rolę taranu dla rozbijania 

i rozsadzania państwa polskiego. Cat, 

BTI TERNI UWWAPSTOSACTTAORAWAC 

Włoski przyjaciel Polski, 

RZYM, 4X! Pat. Dnia'2 listopa- 
da charge d' affaires poselstwa przy 
Kwirynale p. Włądysław Guenther 
wręczył uroczyście p. Lanfranconiemu 
znanemu przyjacielowi Polski, zasłu- 
żonemu w nawiązaniu stosunków 
handlowych pomiędzy Polską a Wło- 
chami krzyż komandorski orderu Od- 
rodzenia Polski. ! 

„wać ma Radę Ministrów wnioski 

Odznaczenie marsz. Piłsud: 
skiego przez armję francuską. 

W ciągu bieżącego miesiąca przy» 
będzie do Polski jeden z marszałków 
Francji. 

Podczas pobylu swego w War- 
szawie francuski marszałek wręczy 
Pierwszemu Marszałkowi Polski, Jó- 
zetowi Piłsudskiemu francuskie odzna- 
czenie wojskowe (medajlie militaire). 

Imieniny min. Karola Nieza- 
bytowskiego, 

WARSZAWA, 4 Xi. Pat. Dnia 4 
bm. w dniu swoich imienin p. mini- 
ster rolnictwa Karol Niezabytowski 
przyjął życzenia zespołu urzędnicze« 
go, które złożył mu podsekretarz sta- 
nu dr. Józef Raczyński w oteczeniu 
wyższych urzędników Ministerstwa, 

JE. kardynał Kakowski u min. 
Niezabytowskiego. 

WARSZAWA, 4 Xi. Pat, Daia 4 
bm. p. minister Roln ctwa Karol Nie- 
zabytowski przyjął JE. kardynała Ka. 
kowskiego. 

Nieścisła wiadomość. 
WARSZAWA, 4—XI. PAT. Mini- 

sterstwo Robót Publicznych komuni- 
kuje: W ostatnich dniach pojawiła się 
w prasie wiadomość, że Ministerstwa 
Robót Publicznych miało przygoto” 

# 
nansowo - budowlane przewidujące 
podniesienie komornego zasadniczego 
do 100 proc. przedwojennego, przy- 
czem pewien procent  komornego 
różny dla różnych łokali przeznaczo- 
ny byłby na eżywienie ruchu budow= 
lanego. Wiadomość ta o tyle jest 
nmieścisła, że wprawdzie Ministerstwo 
Robót Publicznych przedstawiło Ra- 
dzie Ministrów wnioski, dotyczące 
uzyskania środków finansowych na 
ożywienie ruchu budowlanego, jednak 
wnioski te nie przewidują zupełnie 
ani podniesienia czynszu, ani zmian 
w ustawie o ochronie lokatorów. 
AINA ИЕТТРОЕУНО ИНЕИ 

Siła opozycji Trockiego. 
Opozycja Trockiego, twierdzi 

„Prawda”, oparta jest na mistyfikacji 
i pozie a w gruncie rzeczy żadnej Si- 
ły nie posiada. Dowodzą tego rezui- 
taty zebrań poszczególnych aktywów 
robotniczych w Moskwie i Petersbur- 
gu gdzie za opozycjonistami głoso- 
wało zaledwie po kilku robotmków, 
pedczas gdy za rezolucją Cika padły 
setki i tysiące głosów. Stosunek sił— 
pisze dalej Prawda—mało znaczące 
grupy przeciwko tysiącom. Masy nie 
idą za opozycją. „Jednej tylko rzeczy 
„Prawda nie wyjaśnia a mianowicie 
tego skoro siły cpozycji są tak nie- 
znaczne, skoro io jest tylko mistyfi- 
kacja' dlaczego tyle hałasu z powo- 
du wystąpień opozycji, Widocznie 
jest inaczej, Wiademości prasy. emi- 
gracyjnej donoszące © poważnych 
zamieszkach jak bunt marynarzy w 
Kronsztacie na; kilku okrętach floty 
bałtyckiej, o czem zabroniono piszć w 
prawie sowieckiej, zyskuję na sile 
prawdopodobieństwa. 

Rówależ przemawiają na korzyść 
siły opozycji fakty wykrycia nielegal 
nych drukarń. Ostatnio w Moskwie 
ujav mono nową drukarnię, która dru- 
kewała odezwy i memorjały opozycji. 
Dwóch głównych kierowników  dru- 
karni, Grunsztejna i Fiedorowa ezłon- 
ków partji kemunistycznej, pociągnię - 
to do odpowiedziałdości personalnie. 
„Prawda* pisze że są to tylko pion- 
ki, kierownicy całej akcji natomiast 
pozostają w ukryciu lecz i oni nie uj- 
dą sprawiedliweści. XV zjazd partji 
położy kres opozycyjnej „nielegalsz- 
czyniz“ a robotnicy bolszewicy pa- 
ciągną do odpowiedzialności opozy- 
cyjnych leaderów którzy. miast rze- 
czową pracą trudnią się sabotażem. 

Ludność Turcji. 

ANGORA, 4 Xi. Pat. Według wy 
ników ostatniego spisu ludności z 
dnia 28 października rb. Turcja z wy- 
jątkiem Konstantynopola liczy 12 mili, 
142,000- mieszkańców. Konstantyno= 
pol posiada 800 000—1 000,000 lud- 
ności, Angora zaś 74,784, 
onRvooeoneeooo0o000000000400000QLGG 

Szlegier sezonu! 
Wszechświatowy sukcesl 
Nieśmiertelne srcydzieło 

Hr. Lwa Tołstoja 

„Lmatoychostanie” 
Najnowsza produkcja 1927 r. 

z udziałem i pod nadzorem sy- 
na wielkiego myśliciela 

Hr, Ilji Tołstoja 
w roli „Katarzyny Masłowej* 

największa gwiazda ekranu nie- 
zrównana х 

DOLORES DEL RIO 
m w tych dniach w kino «HELIOS» & 
AMRUNURNAKEKZNANUNNZKANONNNEM
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Ujęcie wileńskiej bandy kasiarzy w Słonimie 
Dania 3 b.m. o godz. 2330 banda 4 kasiarzy usiłowała dokonać 

włamania do kasy Wydziału Powiatowego w Słonimie, w której znajdowa- 
ło się 150 tysięcy złotych, przeznaczonych na zapomogi dla ofiar huraganu 
w chwili wchodzenia do lokalu kasy jeden ze sprawców został zabity 
przez woźnego wystrzałam z karabinu. Znaleziono przy nim dowód 080 
bisty ne nazwisko Raduszewskiego Jakuba, wystawiony przez Komisarjat 
Rządu w Wiłnie oraz walizkę z kompletem narzędzi do rozpruwania kas 
ogniotrwałych, jak również zapiski, które doprowadziły na trop reszty ban 

dy. Aresztowano trzech wspólników 
pochodzą z Wilna. 

Raduszewskiego Jakuba, wszyscy 

Zrzeszenie Ziemianek i Kół Gospodyń Wiej- 
skich. 

— Korespondencja Słowa — 

Nieliczne, ale bardzo treściwe i 
ciekawe było w Baranowiczach zebra- 
pie Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia 
Ziemianek i Kół Gospodyń Wiejskich. 
—Przewodniczyła nowoobrana pre- 
zeska, p. Marja Górska. Prócz dele- 
gatek powiatowych kół w obradach 
uczestniczył prezes Nowogródzkiego 
Wojewódzkiego Towarzystwa Rolni- 
czego, p. K. Rdułtowski. 

Prezeska zagaiła i podziękowała za 
wybór, poczem dalegatki kolejno zda- 
wały sprawozdanie z działalności swo- 
ich kół.—Było ono bardzo różnorod- 
ne j świadczy o szerokich możliwę- 
ściach pracy organizacyjnej, byleby 
członkiniom Zrzeszenia nie zabrakło 
dobrej woli, energji i środków mater- 
jalnych. 

Co do dwóch pierwszych elemen- 
tów obawy niema, chodzi jednak o 
to, żeby i trzeci nie stanął na  prze- 
szkodzie. —1 tu załeży dużo ed energji 
członkiń, ale główne znaczenie ma 
poparcie władz, które bszwarunkowo 
musi być bardzo wydatne. 

Według sprawozdań delegatek pro- 
wadzony był przez specjalne instruk- 
torki szereg kursów kroju i szycia; 
miały one wielkie powodzenie, zwłasz* 
cza iż jednocześnie instruktorki pro- 
wadziły pracę kulturalne-oświatową, 
uczyły gotować, dawały porady go" 
spodarcze, wskazówki z dziedziny hi- 
gieny, miały pegadanki historyczne 
i t. d.—Powiat Nieświeski dał inicja- 
tywę do tworzenia przedszkoli dla 
dzieci wiejskich; znalazło to dute 
uznanie wśród kobiet wiejskich, to 
też w przyszłości zamierzone jest roz- 
szerzenie tego działu pracy. W powie- 
cie Lidzkim dzięki wybitnemu popar= 
ciu Zrzeszenia rozpoczęta została i 
jest w pełnym teku budowa dwóch 
dużych domów ludowych; na czele 
komitetów budowy stoją członkinie 
Zrzeszenia ks. R. Czetwertyūska i p. 
A. Wafńkowiczowa.—Projektowane są 
specjalne kursa gotowania, pszczel- 
nictwa, ogrodnictwa i td.—Zrzeszenie 
pośredniczy w sprzedawaniu nasion 
dla swych członkiń.—Ogromne zna- 
czenie mają dalsze wycieczki dia ko- 
biet wiejskich urządzane przez Zrze- 
szenie. | wśród mężczyzn odegrywują 
one dużą rolę, wśród kobiet zaś są 
poprostu  niedezastąpienia.— Kobieta 
wiejska wogóle nie jest skłonną do 
jakiejkolwiek pracy społecznej, to też 
dopiero wycieczki zmieniają jej po- 
gląd na świat i czynią uświadomione- 
mi obywatelkami. Użyte w tym kie- 
runku pieniądze zmarnowane napew- 
no nie zostaną. 

Prócz wymienionych powyżej i 
więlu jeszcze innych prac na podkre- 
ślenie zasługuje działalzość «Młodych 
Ziemianek», które postanowiły praco« 
wąć nad sobą w celu przygotowania 
się da późniejszych wys!tąp' eń na are 
nie pracy społecznej —Każda z nich 
obowiązana jest rejestrować swoje 
prace i wykazać się prawdziwą a nie 

  

SKANDAL I ŁEZKA 
Temi dniami w Wiedniu—są to 

dwa całkiem niewspółmierne wyda= 
rzenial—wystawiono w eperze miste- 
rjum „Cud Heliany” a w któremś z 
kimów wyświetlano film zatytułowany 
Hotel Stadt Lemberg, 

W operze wynikł skandał.,. Zaś w 
kinie... Lecz ja wolą to, w najdelika- 
tniejszych słowach, opowiedzieć. Mo: 
że mi się uda wywołać w duszy 
czytelnika oba nastroje. 

Żył, był... niedługo żył bo nie- 
spełna tyłko 23 lata— pisarz niemiecki, 
lub jakby się kto inny wyraził: aus- 
trjacki pisarz, Kaltneker, Zostawił po 
sobie kupę dramatów, nowel, wierszy 
przepojonych, jak pisano, nawskreś 
żywiełowym talentem. Zostawił też i 
szkic, zarys okrutnie dramatycznej 
historji, ów zarys wziął pod pióro 
inny pisarz, Hans Miiller i zrobił z 
uiego.. niesłychanie zajmujący i po- 
rywający tekst pod muzykę - jakiegeś 
oratorium, jakiejś optry-nie-opery, al- 
bo „misterium*. To ostatnie, do tek- 
stu Kaltnekera skomponował muzyk: 
modernista, utalentowany, co się zo- 
wie, taki sam pjonjer mowej muzyki 
ak Strauss, Dzbussy, Mahler, Rzger... 
onieważ jednak cała korcepcja Szki- 

cu Kalinekera była wściekle roman- 
tyczną, Mūiler i Korngold (tak się 
zowie w mowie będący kompozytor) 
przetkali ów romantyzm / pierwiastka- 
mi arcynowocześnie realistycznemi, 

Mniejsza jedaak o te wszystkie 
subielności stylu i faktury. Nawet nie 
kłąadźmy wyłącznego nacisku na zna- 
komite— podobno—zalsty i przymio+ 
ty komzozycji Korngolda. Niektórzy 
krytycy wiedeńscy formalnie wpadali 

BARANOWICZE, 
papierową działalnością, —Ś wiadczy to 
o poważnym poglądzie na świat na- 
szych młodych ziemianek, eo z przy» 
jemnością stwierdzamy. 

Po sksńczeniu sprawozdań prze- 
szło zebranie do omówienia spraw 
organizacyjnych. Ponisważ detychcza: 
sowy statut zawierał pewnz luki, prze” 
to naszkicowano nowy, nad którym 
wywiązała się dłuższa dyskusja, spec- 
Jalniė uwzględniająca postulaty Towa- 
rzystwa Rolnicžego, « przedstawione 
przez prezesa, p. Rdultowskiego. 

Ponieważ dotąd panewał pewien 
chaos erganizacyjny, przeto w stre- 
sių główne punkty statutu po- 
amy: 
Nowógródzkie Wojewódzkie Zrze- 

szenie Ziemianek i Kół Gospodyń 
Wiejskich jest'sekcją autonomiczną No- 
wegródzkiego Wojewódzkiego Towa- 
rzystwa Rolniczego. Zrzeszenie rozwija 
swą działalność w dwóch kieruakach: 
pierwszy obejmuje dział Kół Gospo- 
dyń Wiejskich i pracy ma wsi wspól- 
nie z Towarzystwem Rolniczem; dru- 
gi skupia Koło Ziemianek w ich 
wspólnej pracy na terenie województw 
i łączy się ze Stowarzyszeniem Zje- 
dnoczonych Ziemianzk w Warszawie. 
Koła powiatowe organizują się analo- 
gicznie i są sekcjami O. T. R.—Prze- 
wednicząca Wojewódzkiego Zrzesze- 
nia wchsdzi do Zarządu N.Woj.Tow. 
Rolniczego, a przewodnicząca i dele- 
gatka Zrzeszenia do Rady N. Woj. 
Tow. Roin.; to samo w powiatach. Na- 
wzajem prezesi N. Woj. Tow. Roln. i 
Osr. Tow. Roln. wchodzą do analo- 
gicznych Zarządów Zrzeszenia. Prze- 
wodniczące i delegatki Kół Powiato- 
wych stanowią Radę wojewódzką, 
która z kolei wybiera Zarząd z siedmiu 
osób. Zrzeszenie Ziemianek zwraca 
się do wszełkich władz państwowych 
lub samorządowych tylko za pośre- 
dnictwem lub za wisdzą prezesa N. 
W. T. R; analogja w powiatach. 
Dalsze paragrafy / statutu precyzują 
działalność poszczególnych organów 
organizacji i zawierają kwestje for- 
malne. 

Projekt statutu w ogólnych zary- 
sach został ułożony; wypolerowanie 
go to już rzecz pomniejsza i łatwiejsza. 

= jednem trzeba jeszcze wspom- 
nieć. 

Dotąd prace ziemianek spotykały 
się z niedowierzaniem i brakiem po- 
parcia ze strony, któraby właśnie po- 
winaa była jak nmajściślej współpra- 
cowač, t. j. ze sirony ojców, braci, a 
przędewszystkiem mężów. Było to za” 
pewne spowodowane zbyt  małem 
usystematyzowaniem;działalacści Zrze- 
szenia. Obecnie dużo wątpliwości zo- 
stało usuniętych i Zrzeszenie staje na 
coraz mocniejszych podstawach, ko: 
niecznem więc jest, by ze streny 
męskich organizacji rolniczych spotkało 
zasłużone poparcie tak zbiorowe jak 
i indywidualne. 

Prace Zrzeszenia nadal będą © 

w Entuzjazm, A osobliwie im impo- 
noweł modernizm stworzonego przez 
Korngolda misterium. Eine wahrhaff 
moderne, dabei charaktervolle Opern- 
partitur von 19271 

A i publiczności podobało się 
misterjium bardzo i bardzo. Podobało 
się w Hamburgu, podobało się w 
Wiedniu. Tem lepiej” Przeciwnie. 
Właśnie, że tem gorzej. 

B» gdy wynikcie na scenie skan: 
dal przy bombardowaniu autora i ar. 
tystów np, zgniłemi jajkami a choćby 
tylko jabłkami, kapeluszami, laskami 
—to jeszcze pół biedy. Dopiero staje 
się awantura na dobre, kiedy na sce- 
nie wynika skandal a publiczność 
klaszcze i pokrzykuje z zachwytu jak 
zwarjowanal 

Tak się właśnie wydarzyło w 
Wiedniu ma przedstawieniu «Cudu 
Heliany», Wystarczy pokrótce -0p0- 
wiedzieć treść aby najżywsze wywo- 
łać oburzenie, że <ceś podobnego» 
odważonę sie wystawić—i to jeszcze 
gdzi:? W operze wiedeńskiej! 

Zaczyna się ta «rzecz», to «mi 
sterjum» od tego, że jest gdzieś nie- 
jaki Władca, mający za żonę Helianę, 
żyjąca z nim w absolutnej czystości 
duszy—j ciała. Do państwa Władcy 
przybywa Obcy. propagujący „ra- 
dość życia”, zdaniem łądey, do- 
prawdy zadaleke posutiętą, a raczej 
za bardzo urozmaicouą. Tedy niefor= 
tuanego apostoła każe Władca wziąć 
pod klucz więzienny i skazuje ge na 
śmierć. Przychodzi odwiedzić skazańca 
w więzieniu i pocieszyć go — Hzlia« 
na. Obcy rzuca się jej do nóg i wy- 
znaje, że jedynie jej miłość mogłaby go 
pocieszyć... Urywam. Dość, že Helia- 
na w niewyczerpanym swym  altruie 

SŁOW O 

Geneza sporu o Wilno 
w oświetleniu pułkownika armii francuskiej, 

PARYŻ, 4 XI. Pat. „Temps rozpoczął druk artykułów pułk, 
Reboul, dotyczących zatargu polsko-litewskiego. W pierwszym 
artykule, autor, który by! obecny w Wilnie w chwili zajęcia go 
w październiku 1921 roku przez gen. Żeligowskiego, streściwszy 
genezę sporu o Wilno, w sposób objektywny przedstawia prze- 
bieg wppadków, jakie doprowadziły do zajęcia Wilna przez gen. 
eligowsk ego i wskazuje dwuiicowe stanowisko Litwy, dopoma- 

gającej w daszym cągu bo!szewikom wbrew zobowiązaniom 
zaciąznętym podczas wrześniowego zawieszenia broni. W  dal- 
szym ciągu pułk. Reboul cytuje stanowcze oświadczenia Marszał- 
ka Pilsudskiego po zajęcu Wilna przez gen. 
znaczając, że w t,ch oświadczen: 
opnji publicznej w Polsce przec 

Żel gowskiego, za- 
ach odbja się ogólny nastrój 
wstawiający sę stanowczo po- 

zostaw.enu Wina w rękach L twy. 

Traktat przyjaźni polskosafgańskiego. 
ANGORA, 4-XI PAT. Poseł polski Wierusz-Kowalski i mi- 

nister spraw zagranicznych Afganistanu Gullam-Dźeilani podpisali 
wczoraj w południe traktat przyjaźni polsko-afgańskiej. 

Interpelacja 700 pastorów. 
PAYRŽ, 4—XI. PAT. «Petit Parisien» donosi z Nowego Yorku, że 

700. pastroów zwróciło się do prezydenta Coolidgea z pismem doma- 

gającem się szybkiej i przychylnej odpowiedzi ma interpelację Brianda, 

zmierzającą do zawarcia wieczystego traktatu pokojewego między Francją 

a Sianami Zjedn. 

Epidemja paraliżu w Saksonii. 
BERLIN 4.Xi. PAT. Ze statystyki krajowego urzędu zdrowia wy- 

nika, že na obszarze Saksonii było dotąd 490 wypadków epideraji para- 
liżu dziecięcego, przyczem 60 miało przebieg śmiertelny. 

Gen. Gajda pozbawiony poborów. 
PRAGA, 4X!, PAT. Wydział dyscyplinarny ministerstwa obrony na- 

rodowej, do którego odwołał sią b. generał Gajda potwierdził orzeczenie 
pierwszej instancji, zaostrzając fe o tyle, że pozbawił wodza czeskich fa. 
szystów, pozostawionych mu 75 proc, jego poborów. Wyrok ten wymaga 
jeszcze zatwierdzenia przez ministra obrony krajowej. 

Li 

Katastrofa kolejowa w Molodecznie, 
W nocy z dnia 3 na 4 b. m. o godz. 

2 m. 30 z powodów dotąd niewyjaśnio- 
nych przed stacją osobową Mołodeczno 
miała miejsce katastrofa kolejowa przez 
zderzenie się pociągu manewrującego z 
pociągiem osobowym z Wilna, 

Skutkiem katastrofy parowozy obu 
pociązów zostały uszkodzone, oraz 4 
wagony zupełnie rozbite. Pozatem kon- 

duktor pociągu idącego z Wilna Milew- 
ski złamał nogę, z pasażerów zaś lżej. 
sze obrażenia ciała odnieśli: nauczyciel- 
ka Olechnowiczówna z Budsławia, Er- 
nester Adolf i Piotrowski z Brasławia. 

Na miejsce wypadku zjechały się 
„władze śledcze, oraz komisja kolejowa, 
w celu ustalenia winy i przyczyny ka: 
tastrofy. 

tyle ułatwione, iż p. wojewoda Becz- 
kowicz obiecał znaczniejsze subsydja 
urzędowe, których dotąd brakowało. 

Następnego dnia po zjeździe de- 
legatek obradowało pod przewodnic- 
twem p. A. Szalewiczowej Barano- 
wickie Koło Zi:mianek. W związku 
z ustaleniem kierunku pracy Żrzesze- 
nia omówiono program na najbliższą 
przyszłość, przyczemm specjalnie kła- 
dziono nacisk na  jaknajściślejszą 
współpracę z nauczycielstwem szkół 
powszechnych, Wobec konieczności 
zdobycia funduszów w niedalekiej 
przyszłości ma być urządzona loterja 
i „czarna kawa*, czem zajmie się 
specjalna komisja pod przewodnic- 
twem p. Kwiecińskiej. Dom. 

NOWO-WILEJKA. 
— Dzień zaduszny. Dzień 2 li- 

stopada jest dniem święta umarłych 
i każdy z żyjących ludzi w dniu tym 
zanosi modły do Stwórcy za spokój 
swoich krewnych i przyjaciół, odwie- 
dzających Ich mogiły. Jednak nie 
wszyscy umarli mają na ziemi tych, 
coby © nich pamiętali, Ileż to mogił 
jest rozrzuconych po ziemi ©jczystej, 
—mogł żołnierzy bohaterów, o któ- 
rych nie ma się kto troszczyć i na- 
wiedzić w dniu Ich święta. A prze- 
cież Ich ło mogiły w dniu tym prze- 
dews:ystkiem uczcić:i udekorować na- 
leży, bo są to przecież nasi bohatero- 
wie, którzy za nas i za maszą wol- 
ność oddali swe życie młode, 

Nowowilejczanie w dniu zadusz- 
nym pamiętali o swych obrońcach i 
dzięki inicjatywie dyr. gimnazjum im. 
św: Kazimierza, p. |. Feli, zorganizo- 

zmie... pociesza ge — pozostająć po* 
mimo to czystą ua duszy — i na 
ciele. Oczywiście, kteby w to uwie- 
rzył — na słowo! Tedy odbywa się 
sąd nad „wiarołomną* i zhańbioną 
cieleśnie Helianą. Jeśliś absolutnie 
czysta, jako nam powiadasz (mówią 
do niej sędziowie) to daj znak, daj 
dowód! Wskrześ tego oto Obcego, 
co w więzieniu śmierć sobie „adal. 
I — i Hiliana wskrzesza Obtego. Lecz 
pomimo, iż lud padł przed nią na 
kolana, Władca — człek okrutnie po- 
rywczy — дЧеп@ móne przeszywa 
Fslianę mieczem, Wówczas, co tyike 
wskrzeszony Obcy rzuća się na jej 
zwłoki i omal, że z żałości niezmier- 
nej raz jeszcze Bogu ducha nie ed: 
daje. Al: nie eddaje Bogu ducha 
dlatego jedynie, że Heliana zmartwych- 
wstajel 

Ta już publiczność zaczyna oczy: 
wiście wyglądać trzeciego cudu w 
myśl tradycyjnej zasady omne trinum 
perfećtum. Atoli staje się tylko apo- 
teoza. Zapadają się pod ziemię: Za“ 
mek, Władca, całe jego państwo i 
wyłania sią wśród przepychu deko- 
račyj i bajecznej kolorowości ogni 
bengalskich: Królestwo Szczęścia i 
Radości Życia, w którem królują 
Heliaaa i „Obcy*. 

Ca pomogła przepiękna — po- 
dobno — i potężna muzyka? Publi- 
czność jednak, wychadząc z gmachu 
©pery, okrutaie wymyślała na beze: 
cną, haniebną, niemoralną, pornogra- 
f czną, blužaierczą, skandaliczną źreść 
operowego misterjum. Oficjalna ga- 
zeta rządu, Reichspost, zażądała zdję- 
cia „Haliany* z afisza. 

Ale Wiedeń, wiekulście nmiefraso- 
bliwy Wiedeń qn der schónen blauen 

wali e g. 16-:j pochód ma megily 
żołnierzy. Na czele pochodu kroczy- 
ła orkiestra 85 p. p., za nią drużyna 
harcerska, młodzież ucząca się ze 
sztandarami, ułani 13 p., oraz licznie 
zebrana publiczność. Na cmentarzu, 
w krótkich. ale gorących słowach prze- 
mówił p. dyr. Fela. Po przemówieniu 
harcerze złożyli na grobie wieniec. 
Odśpiewano również kilka pieśni pa- 
trjotycznych i Anioł Pański. Uroczy- 
stość zakończono odegraniem przez 
orkiestrę marsza żałobnego Chopina, 

NOWOGRÓDEK. 

— Wyjazdy. Wojewoda nowo- 
gródzki p. Beczkowicz wyjechał na 5 
dni do Warszawy w sprawach kredy« 
tów. Nacze!nik wydz. samerządowe- 
go p. H. B>gatkowski wyjeżdża w 
tych dniach do Warszawy, w  Spra- 
wach opracowania programu dla prac 
samorządów na rok 1928 | 29 —Lus- 
trator zakładów opiekuńczych p. Ma- 
jor wyjechał na lustrację zakladowo- 
p ekuńczych w ;Słonimie i Nisświeżu. 
Pozatem p. Majer weźmie udział w 
posiedzeniu wydziału powiatowego w 
Słonimie, w sprawach potrzeb opieki 
społecznej, w Nieświeżu zaś ma on 
zorganizować bursę dla młodzieży 
szkolnej. k. 

— Objęcie urzędowania. W 
dniu 31.X nowomianowany burmistrz 
miasta Słonima p. Włodz. Plebański, 
dotychczasowy insp. samorządowy w 
Lidzie, przejął urzędowanie od p. Kli- 
mowicza byłego burmistrza, w obec- 
ności przedstawicieła urzędu weje- 
wódzkiego p. Strzałkowskiego. k. 

Wyrok w sprawie marjawic- 
kiej. 

W «jednodniówce», wydawanej przez 

Marjawitów ukazał się list «biskupów» 

marjawickich Feldmana, Kowalskiego, 

Kopystyńskiego i Pruchniewskiego, 
za który wyżej wymienieni wraz z re- 
dakterem odpowiedzialnym  jedno- 

dniówki Wacławem Maciejcem pocią- 

gnięci zostali do odpowiedzialności 
sądowej. W dniu 3 listopada sprawa 
ta znalazła się ma wokandzie sądu 

apslacyjaego w Warszawie. Wyżej 

wymienieni «biskupi» do czynu nie 

przyznali się, utrzymując, że redaktor 

odpowiedzialny zamieścił ich nazwi- 

ska pod wydrukowanym przez siebie 
listem bez ich wiedzy i woli. 

We wnioskach aktu oskarżenia— 

prokurator domaga się: 1) ukarania 

oskarżonego z art. 73 k. k: za znie- 

wagę Kościoła Rz. Katolickiego, k'ó- 
ry nazwany został przez šwigtokiad- 
ców «synagogą szatana» 2) G rozpo- 
wszechaianie w druku świadomie kła: 
mliwych wiadomości o działalności 
władz sądowych, które rzekomo mia” 
ły Kowalskiego «wirącić do więzie- 
nia, ażeby się tam z nim rozprawić 
zapomocą trucizny*,3) oobrazę sądu 
okręgowego w Płocku, gdyż eszczer- 
cy i antypaūstwowcy marjawiccy pi- 
sali, że „Sądy polskie niejednokrot- 

nie przeprowadzały nikczemne iatrygi 
i podłe sprawy gwoli pewnych klik o 
zszarganych duszach w celu zrobienia 
karjery służbowej lub utrzymania się 
na stanowisku (art. 154 k.k.), 4) obra- 
zy prokuratora, 5) zniesławienie pro- 
kuratera (533 k. k.) i 6) obrazy pod- 
prokuratora, © którym pisano, że 
zachowuje się jak pijany  żołdak 
(533 k. k.). 

Po naradzie sąd ogłasza wyrok, 
mocą którego, Wacław Maciejeć, re- 
daktor pism marjawickich Skazany 
został na 6 miesięcy więzienia, zapła- 
cenie 1440 złotych grzywny i opłat 
sądowych za dwie instancje. Środek 
prewencyjny postanowiono względem 
oskarżonego zmienić, pozostawiając 
go na wolności za kaucją w kwocie 

500 złotych. Motywy wyroku ogła- 
szone zostaną w dniu 17 listopada 
r, bież. 

Zaznaczyć należy że w poprzedniej 
instancji oskarżony został skazany na 
półtora reku ciężkiego więzienia. 

Dr F. Swieżyński 
choroby płuc, nosa, gardła i uszu. 
Przyjmuje od 101/2—12 i od 4—6 w. 

ul: Św. Jakóba 16—5. 

  

  
  

       

     

   

i 44 Mickie- | $ W Restauracji Kri stal ста ао 

4 Kuchnia prowadzona przez znanego * 
ф Kuchmistrza Boleslawa Szymkę. 
; Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 

Podczas obiadów i kolacji przygrywa * 
wyborowy kwartet. 
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Łatwe do zapamiętania 
są dwie F. p. 
litery 

to marka herbat$, jakiej Wilno 
jeszcze nie piło. 

Aromatyczna. Ekonomiczna 
Żądać wszędzie.   

Jak zatonęła „Princessa 
Maialda“. 

Okręty, znajdujące się 24 go październi- 
ka na Oceanie Atlantyckim w pobliżu wy- 
brzeży Brazylji na południowschód od Bahii 
zaalarmowane zostały gwałtownym powta- 
rsającym się wielokrotnie sygnałem: «S O.S.». 4 

Okazało się, że sygnały pochodziły z a 
parowca włoskiego <Principessa Mafaldg>, 
płynącego z Genui do Rio de Janeiro. Czte- 1 
ry Statki pośpieszyły na ratunek. Tyraczasena 
na statku rozgrywała się tragedja. Byla g0- 
dzina 7-ma i właście zaczynało się zmierz- 
chać. Większość pasażerów spożywała ko- 
lację, gdy rozległ się straszny huk, jazgdy- 
by odgłos eksplozji. Natychmiast po owej 
detonacji okręt przechylił się na bok i z za- 
wrotną szybkością zaczął zanurzać się w 
fale oceanu. Pasażerów ogarnęła straszliwa 
panika. Rzucili się tak tłumnie do łodzi ra- 
tuakowych, że oficerowie z rewolwerami w 
ręku musieli bronić dostępu. Niektórzy pa- 
sażerowie w rozpaczy rzucali się be pasów 
ratunkowych w morze, Na szczęście ocean 
był tego dnia spotojny, co ułatwiało spu- 
saczenie łodzi na fale. 

Mniej więcej w godzinie po wybuchu 
nadpłynął pierwszy ze statków, utóre otrzy i 
mały alarmujące sygnały 1 wziął na swój ! 
pokład pasażerów Zz todzi ratunkowych. » 

Z tych, którzy pozostali na pokładzie 
parowca, nie uratował się nikt. 

Pasażerowie «Mafaldy» składali się prze: 
ważnie z emigrantów, a więc z całych ro- 1 
dzin, Rozgrywały się rozdzierające sceny 
poświęcenia rodziców dla dzeci, zakończone 
okrutną wspólną śmiercią w falach Oceanu. 

Wśród parowców, które pośpieszyły z 
ratunkiem wyróżniły się: irancuski statek pa- 
sażerski <Formoso», który przyjął na swój 
pokład 120 rozbitków, i niemiecki handlowy 
okręt <Atnena», któremu udało się wyrato* 
wać 400 ludzi. 

Ratunek był coraz bardziej utrudniony 
w miarę, jak zapąda:tą noc. Dopiero wysła- 
ny z Banii brszylijski krążownik <Rio Gran- 
de del Sul», któty przybzł z refiektorami, 
ułątwił akcję ratunkową. 

Uratowano 730 osób: brak jeszcze 220 
pasażerów. 

<Principessa Mafalda» rozpoczęła już 
swój żywot pod złą wróżbą, gdyż  bliźaia- 
Czo do niej podobay okręt <Jolauda» zato- 
nął w pierwszym dniu wypłynięcia ma mo- 
rze: siedem zaś lat temu gdy «Mafalda» pły- 
neta z Buenos Aires do Włoch, rozeszła |! 
się pogłoska, jąkoby utonęła ze swymi 700 
pasażererami. Wiadomość ta wówczas Oka- 
zała się fałszywa, ale dziś możemy patrzeć 
na nią jako na straszną wróżoę, 

Z okazji tej okropnej katastrofy wartóby 
przypomnieć poprzednie tego rodzaju nie- | 
Szczęścia, jakie wydarzyły się na morzu w 
ciągu lat ostatnich. Ostatnia co do daty była | 
katastrofa zatonięcia parowca <Rmpress of 
Ireland», który w mocy z dnią 28 na 29 
maja 1914 roku wyruszywszy z portu kana- 
dyjskiego, Quebec, z powodu gęstej mgły 
wpadł na norweski oktęt <Starstadtu», wio- 
zący węgiel Dziób <Starstadtu» uderzył nie- 
szczęsny oktęt tak silnie, że mimo bliskości 
brzegu i natychmiastowej potnocy, zaledwie 
jedna trzecia pasażerów została uratowana. 

W przeciągu 10 minut utoręło 1021 o- 
sób, wśród których znajdował się też słynny 
aktor angielski, Lawrence Iirwing, powraca- 
jicy z lournee amerykańskiej. Lwa, lata 
przedtem wydarzyła się najwięksża katastro- 
ia morska w dziejach świata: zatonięcie «Ti- 
tanicu». Oibrz:mi ten okręt, mająsy 45 ty“ 
sięcy pojemności, płynął z Livergoolu da 
New Yorku i natknął się w ciemnościach 
nocy na górę lodową wysokości 300 metrów, 
która go zmiażdżyła. Na alarmujące sygnały 
nieszczęśliwego «Titanica» nadpłynęła pierar- 
sza «Carpathia» ale nie zastała już ani śladu 
potężnego okrętu: Utorął, a wraz z nim 
1635 ludzi, których do ostatniej chwili za- 
pewniano, że nic im nie grozi. Wśród nie- 
szczęśliwych znajdował się  multimiljoner 
amerykański John Jacob Astor, który wracał 
z poślubnej podróży, słynny flantrop Haw | 
i wiele, wiele innych znanych osobistości. 

W roku 1904 zatonął w porcie Nowo- 
jorskim statek spacerowy «General Skocum» 
na skutez eksplozji uaszyny. Tysiąc ludzi 
utonęło. 

W roku 1895 zatonął niedaleko Lowe" 
stoft parowiec <Eibe>, a na nim 375 osób. 

28 maja 1895 roku zatonął hiszpański 
parowiec <Reina Regente> z 435 ludźmi, a 
w dwa miesiące później francuski ożrę. <Don 
Pedro» zatopił 193 osoby. 

Zatonięcie «Mafaldy» jest, jak wideć z 
wyższego przegiądu, jedza z najwię:szy 

atastrof świata. 

| Perlmutiera Ultramary ja 
jest bezwzględnie najlepszą I naj. 

datniejs: far do  bielizn; 
о eh Aaaa aklo, > 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

     

      

Donan ani się nawet zarumienił, że 
podobny skandal mógł się stać w 
jego „tiurach*, w jego sędziwych 
murach, 

To jest właśnie najsmutniejsze. 
I posmuciwszy się ile tylko przy 

zwoitość i dobre zasady tego wyma- 
gają — opowiedzmy tuż zaraz drugą 
wiedeńską historję. 

A nie możemy inaczej jak iść za 
piórem jednego z najlepszych wiedeń- 
skich feljietonistów. Będzie to Emil 
K'ager. Opowie nam właśnie on: co 
odczuł Wiedeń ujrzawszy na filmie 
zatytułowanym „Hotel Stadt Lem- 
berg“... 

Lecz oto cn, 6w film: 

W pośrodku filmu stoi na ogół 
juź zapomułaay mały austrjacki po- 
rucznik — przedwojenny. Smukły, 
wiotki — prawie jakby dziewczynko- 
waty. Wszędzie go było pełao w sta- 
rej Austrii, nie było miejsca gdzieby 
nie wychyłała się z tłumu jego twarz 
e rysach delikatnych, a znużonych, 
z oczami pełnemi nigdy nie wygasa- 
jącego sentymentu. Twarz schnitzie- 
ruwskiego Anatola. Przeciągnęła przez 
flm — dawna, stara Austrja. On 
sam, mały lejtnant tak niesamowicie 
do siebie podobny... ` 

Pewnego fatalnego dnia pomarli 
przecie ci wszyscy mali poruczniko- 
wie i złożono ich we wspólny grób, 
we wspólny grób Nieszczęścia, we* 
spół z epoką, która przeminęła, we 
spół z ideami i pojęciami wyszłemi 
z obiegu, z niedonoszonemi muudu- 
rami państwowemi, z paradnemi for- 
mułkami, których nikt już nie używa, 

2 dobytkiem kulturalnym — żywcem 
pogrzebanym. 

Wszystko to społem zapadło w 
Zapomnienie, w bezdenną, „głęboką 
Niepamięć | spoczywa tam gdzieś 
głęboko w mrokach myśli — młoda, 
świeżuchna Przeszłość. . 

A miejsce to jakby jakiegoś wy- 
gnania, kędy się zesyła przeklęte ja- 
kieś czasy, które pochłonęła stara 
Austrja, obecnie—nowoczegna. 

Mały Leutnant oto znowu jest i 
na godzinę, na dwie budzi to wszyst- 
ko, wskrzesza Węgrów i huzarów, 
Wiedeńczyków i Madijarów... słowern 
najautentyczniejszą, starą Austrję. I 
ote siedzą ludzie w kinie przed tym 
filmem: cisi i do głębi poruszeni; 
pomitewoli zachwyceni i ogromnie 
z tego- powodu 'zatroskani. A nuż kte 
zajrzy im w twarze irękę na pulsie po- 
łoży. 

Wojna to przecie na filmie, okrut- 
na, straszliwa wojna, gdzieś w Holly- 
wood zrekonstruowana z najznako- 
mitszych opisów... A ps przez wojnę 
okrutną winie się, jakże. tragiko- 
miczaa  historja, której bohaterem 
jest jeden z małych poruczników au- 
strjackich. Zowie się. won. Almassy; 
tyle o nim tylko wiemy. 

Ludzie siedzą zapatrzeni. Żachnie 
się który z widzów: «Przeklęty zno- 
wu miliarny filml» Żachnie się raz, 
drugi i trzeci raz już się nie żachnie. 
Zmógł go <przeklęty, militarny film». 

Pięciu huzarów jadą nocą przez 
galicyjskie pierwszelepsze miasteczko 
na umęczonych śmiertelnie koniach, 
Oni sami ledwie trzymają sią na sio- 
dle. Gdzieś tu w pobliżu wrzała bit- 
wa. Cały obraz skąpany w bitewnej 
atmosferze. Słaniają się na siodle hu- 

zarzy Wśród nich mały lejtnant. Ży- 
wa ballada dziko-romantyczna. — To 
nie wojna, to wiersz jakiś liryczny. 
Trzaskają kule; Rosjanie okrążyli mia- 
steczko; koń jeden, drugi =tanie dę- 
ba i zwala się... A ktoby myślał, że 
mały  poruczniczek choćby tylko 
drgnął, tenby się mylił, ь 

Ca te jest? To balladowy prolog 
do opowieści o małym austrjackim 
poruczniku, w którym bohater tkwi. 

W ucieczce przesadza porucznikĄ“, 
von Almassy niski mur hotelu Lwow= 
skiego w Tarnowie; ranny koń pada 
i rzuca perucznika ma ziemię, że po: 
rucznik od wstrząsu traci na chwilę , 
przytomność. Uwalany jak nieboskie . 
stworzenie podnosi się,,, 

Co nastąpiło poiem — mniejsza. 
Nie o to chodzi, 

Czy to nie ów we własnej oso- 
bis i jak żywy, ów porucznik «od» 
huzarów, cośmy go, mniejwięcej oko” | 
ło 1918 roku z oczu stracili? S.ąd się 
wziął? Tak, niema żadnej wątpliwości, 
to on. Te ten sam co się go spoty-f 
kało wszędzie po Riagach, tak dūmą ' 
nego i kraśnego, barwnego munduru, | 
tak dziecinuie pyszałkowatego i pew- 
nego siebie... Tak, to Om, ме własnej 
osobie. On te przecie, tak, zda się, 
niedawno ziewał na pzrłerze w Ope- 
rze, siedział w oknie każdej kawiarni, 
był nisodmiennie na każdym baju, na 
każdym  podwieczorku  tańczącym. 
Mały perucznik, bez którego w Au* 
sirji nie obszedł się żaden świąteczn: 
dzień, żaden wesoły dzień — i smut- 
ny. W oczach ma tylko wyraz okrut 
nie zmieniony, jakby  przecierpiał > 
przebolał któż wie ilel Biedny, mały 
lejtnant! Ale to on, Zawsze ten gam: 
Po rogach _ salonów pełno
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Warzywa: kartofle 12—15 gr. = 1 keis 

KURIE R GOSDODA RCZY miskę Bi 10 węch "kami 10. —2 Po krótxich i ciężkich cierpieniach, wczoraj nad ranem zmarł 

brukiew 10-12, X —40 gr. za a + 

ZiERA WSCHODRICH siąk, « prolh 45 — 60 gr. ża kg., Doktór Medycyny 

: e Sai D id R » ы sta świeża 

Partactwo i jego przyczyny. cepanami nie pozbawić się chleba. 15, wogldory” 81-100 grzyby suszone awi ozenk ranc 
; Patmiętajmy że dotychczasowa polity- 15.001800 za i «g. i 50— o czem zawiadamia, pogrążona w głębokim żalu 

Gdy się ludzie uskarżają na zły gatu- amerykańskie kesztują bodaj 800 zł. ka ekonomiczna dała nam zubeżenie, Owoce. Jabłka 40—80, gruszki RODZINA. 

mek towaru, na wyrób tandetny lub 

*na fatalny materjał, zwykłą otrzymują 
edpowiedź: „wyrób powojenny, proszę 
pana* i w tem powiedzeniu zawiera 
się synteza wszystkich przyczyn na 

B produktów wpływają- 

cych. 
ю Słowa „towar przedwojenay“ są 

„synonimem deskonalošči, pomimo, że 
<ena przedwojenna tych samych pro- 
duktów była niższą od ceny obecnej, 
choć znacznie gorszego gatunku. 

Nie ulega najmniejszej ,wątpliwo- 
ści, że całość obywateli b. trzech za- 
borów obscne| Polski była bez poró- 
wnania bogatsza niż jest obecnie. 
Fakt ogólnej pauperyzacji jest nieza- 
przeczony i ci właśnie zbiedniąl: lu- 
dzie muszą płacić znacznie drożej niż 
płacili dawniej za dobre. 

Słusznetm jest powiedzenie: „nie 
žestem na tyle bogaty bym miał tanie 
i złe rzeczy kupować". Prawdą życio- 
wą jest, że lepiej jest i taniej zapła- 
cić np. 40 zł. za parg dobrych butów, 
które się nosi rek, niż kupić trzy pa- 
ry tandety po 20 zł. na takiż okres 
szasu. 

Ludzie, pod wpływem wielorakich 
ciosów które spadały ua nich od 
1914 roku, przywykli do tych ude- 
tzeń i tylko stękają lecz do reagowa: 
mia jakby wszelką energję utracili: z 
z całym fatalizmem poddają się złemu 
tosowi. 

Począwszy ed nitki „pewojennej* 
która się stale rwie, aż do ubrania, 
mebli i t. d. wszystko jest nietrwałe, 
— byle jak zrobione a jeżeli do tego 
i tanie, t. į. dostosowane de chudej 
kieszeni nabywcy, — to już napewno 
podeszew w bucie będzie papierowa 
a zamiast lnianiej lub bawełnianej 
osnowy znajdzie się nitka drzewna. 

jednak wskazać na 
szkedliwy wpływ partactwa na pro- 
dukcję rolniczą. 

Faktem jest niezaprzeczonym, że 
rolnik przepłaca za wszystkie narzę- 
dzia a każde z nich tak jest niedo- 
kładnie zrobione i z tak złego ma- 
terjału, że bądź wymaga naiychmia- 
stowego remsutu, ciągłej zamiany czę: 
ści lub zgoła nadaj się do wyrzu- 
cenia. 

Smiesznem fest, że dziś niema u 
mas dobrej łopaty: — choć niby jest 
stalowa i nosi odpowiedni stempel 

* «stal», — to przy użyciu gnie się i 
łamie. 

Brony sprężynowe przedwojenne 
trwają do daia dzisiejszego, gdy w 
mowych zęby pękają odrazu i za- 
mmiana innemi jest tylko wyrzucaniem 
pieniędzy i mitręgą w robocie.; 

„Stalowe“ soszniki zwijają się w 
trąbkę, widły łamią się tuzinami., Ku- 
piona aria czy fuchlel zrobiona z cie- 
miutkich i surowych desek, zbitych 
gwoździkami, rozsypuje się i wymaga 
przerobienia gruntownego w demu. 
Wszystko jest tandetne, byle jak skle- 
<опе, zamalowane i co parę miesięcy 
© 10 — 25 proc. droższe. Łańcuchy 
do krów i koni jak i postronkowe 
rwą się na kawałki i gdy się w skła- 
dach ręklamuje, otrzymujemy stereo- 
typową odpowiedź: nie jesteśmy 
winni, — taki towar otrzymujemy £ 
fabryk krajowych, a zagraniczny towar 
jest dzięki cłom tak drogi, że nie ry- 
zykujemy sprowadzać. 

Taka brona talerzowa Randala 
tok temu kosztowała 320 zł. wyrebu 
krajowego i miała panewki, które się 
«©drazu ścierały a talerze «stalowe» 
wyginały się i pękały. Obecnie taka 
broaa już kosztuje 500 zł. i fuż fab: 
cyki krajowe ich nie wyrabiają, zaś 

ale i tych nigdzie nie dostać bo są 
za drogie. 

" Rolnik obciążony podatkami po 
nad wszelką miarę, ubezwładniony 
umowami zbiorowemi, gwarantującemi 
robotnikom niezałeżnośc od praco- 
dawcy, bezkarność przy lenistwie i 
wyrządzanych stratach, ma jeszcze nie- 
pomierny ciężar w postaci drożyzny 
i bszwartościow: ści nabywanych z mu: 
su narzędzi 

Cóż więc dziwnego, że rolnictwo 
upada a rolnicy deficytowo pracują, 
choć urzędy podatkowe, głuche i 
ślepe na przedstawiane dowody wy: 
mierzają podatki od fikcyjnie przez 
nie ustalonych dechodów. 

Powstaje pytanie, dlaczego nasze 
fabryki produkują, źle i drogo, dla- 
czego tandeta zapanowala wszech- 
władnie? Czy dyskredytowanie marki 
fabrycznej leży w interesie fabrykan- 
ta, czy fabryka ma za cel trwanie, 
czy też zrobienie jednorazowej afery 
na zbycie po drogiej cenie lichego 
wyrobu i spokojnego używania renty 
z zysku po zamknięciu warsztatu? 

Naturalnie, że na te pytanie nale- 
ży odpowiedzieć grzecząco. Erzatz 
jest malum necessarium w wvjątko* 
wych okolicznościach tyikc;—normal- 
na produkcja wymaga zaufania klijen- 
teli do d:broci towaru a cena kalku- 
luje się tak, by na dużym zbycie o- 
siągać dużą sumę z małych zysków. 

Dlaczego więc nasze wyroby są 
tak złe i drogie? 

Odpowiedź prosta: człowiek toną: 
cy, szukając ratunku, chwyta zarówno 
za belkę jak za brzytew. . 

Co ma robić przemysłowiec, gdy 
robotnik pracuje źle i mało, gdy złe- 
go i psującego robotę nie może ani 
ukarać ani usunąć, gdy co chwila sta 
wią mu coraz to nowe wymagania i 
ogłaszają strajki, gdy musi płacić nie- 
pomierne podatki ogólne i obrotowe 
w szczególności, gdy mu narzucają 
coraz to nowe Świadczenia t. z. s8- 
cjałne. jakich żaden kraj na kuli 
ziemskiej nie zna, a które mu unis 
możliwiają konkurencję z zagranicz- 
nemi fabrykami. Co ma robić gdy 
kredyt ma drogi lub utrudniony a je- 
4 one źle płacą lub bankru- 
ują: 

Otóż taki fabrykant postawiony 
pomiędzy kowadłem wzwyż wymie- 
nionych okoliczności a młotem, któ- 
rym jest bardzo ograniczona siła na* 
bywcza jego klijenteli, szuka ratunku 
jedynego w obniżeniu wartości towa- 
ru kosztem jego jakości, 

Co do materjałów z których swo- 
je fabrykaty wyrabia, to otrzymuje je 
en też w złym gatunku od wytwórcy, 
postawionego w identycznych waruae 
kach. Taki stan rzeczy może się prze- 
ciągać czas pźwien, ale rrwać do nie- 
skończeności nie może. 

Szkody wyrządzone Państwu są 
zbyt wielkie: wreszcie ucho się urwie 
I dzban się rozbije. / 

Jeżeli przystąpiliśmy do sanacji, to 
winniśmy sanewać nie skutki, — by- 
łaby to robota bezowocna, — lecz 
przyczyny niedomagań. 

Zamykanie oczu i brnięcis coraz 
dałsze po drodze pogarszania przyczyn 
niedomagań, jest błędem kapitalnym, 
który nie może znajdywać ilėmacze- 
nia w kombinacjach politycznego cha- 
rakteru. Dobrej polityki, zarówno ze- 
wnętrznej jak i wewnętrznej, nie mo 
że być baz rozumnej i celowej poli- 
tyki ekonomicznej, która nie uznaje 
żadnych koncesji ani dla teorji uto- 
pijnych ani dla żądań partyjnych. 

Strzeżmy się by w pogoni za mar- 

AS ES D OK A EEST ROWZKARIOOOCY LIERCAT COZAAR APROPO OZEOCOOCTSKCEA 

go był; pani domu pomagał nalewać 
erbatę na „żurkach*; nuty  przerzue 

cał przy fortepjanie; w _ komitecie 
każdym był sportowym i pikniko- 
wymt, ma przyjęciach u dworu i we 
Frendenau, wszędzie, _ wszędzie... 
Ideał dziewcząt—ałbo często tylko 
©zdoba sałonu. Nie wiele sobie z niego 
właściwie robiono, lecz przyjemnie 
bylo Ra Urodziwego chłopca po- 
patrzeć, to? A gdy dyskretnie brzęk: 
uął ostrogami? Dia niewieścich uszu— 
muzyka! A jak ślicznie umiał powie- 
dzieć Kóss dłiand. Bywał czastm 
nad wyraz komiczny gdy uweźmie 
się być dowcipnym  lub.. uczony! 
Z tem wszystkiem—jaki zwinny, ele- 
gancki.. ach, i przecie dziecka z 
krwi i kości austrjackiego mixtum 
o: tedy prawie „narodowy” 
typ 

Jak dziwne, że się e tem teraz 
myśii—po dziesięciu prawie latach— 
przed filmem... amerykańskim. On je- 
den, tem amerykański film śmie przer- 
wać milczenie.. głęboką niepamięć... 
śmie mówić o wojnie 4 propos histo- 
ryjki o małym. austrjackim  poruczni- 
ku, Dziwne! Nieprawdopodobne. Gdy 
£0 ukrywa służąca hotelowa, my 
drżymy e niego. On? A te przecie 
śmy sami; my byliśmy takimi jak on. 
łw najmniejszej mierze nas nie 
draźnią: niedociągnięcia reżyserjł, ba- 

+ malność sentymentu ete. ste. Nie nie 
jest w stanie wytrącić nas z nastroju, 
My z nim Solidarni. On i my to 
jedno. Dziesięć lat jakby kto zdmuch. 
nął—z nas samych. My sami złapani 
jak w pułapce w tym hoteliku, osa 
czonym przez Moskali. 

A gdy pada strzał i Leutaant von 
Almassy strzeła i trupem kładzie 

szpiega... Co to? Ktoś zawołał z wi- 
dewni: „Brawć!* Juści. Debrze się 
słyszało. A co za szmer *poszed! po 
sali... Lecz i światła zapłonęly nagis 
i odprężyło się wszystko na widowni: 
nerwy — dusze.. Obok mnie ja- 
kaś starsza pani drży cała. Pod- 
nosząc się Z miejsca gczy 
chustką ociera i duże, dużo tych 
ch żstek widzi się znikających z przed 
twarzy w świetle zapalonych lamp. A 
czy to łzami im požachodzily oczy 
od tego, że oglądali wojnę? Że się 
im przypomniały okropności wojny. 
Nie. Co im do zwycięstwa lub prze- 
granejl Oczy im łzami zaszły od wi* 
doku tego jednego, ce go od dzie- 
sięciu lat ani razu nie oglądali, tego 
jednego co im setki i tysiące takich 
przypomniał. 

A tam ma parlerze siedzi jakiś 
trzydziestokilkoletni mężczyzna i nie. 
wstaje tylko twarz ma zasłoniętą ręka« 
mi obiema i łka. Sala prawie już 
pusta, Wówczas dopiero podnosi się 
i wychodzi, nos ucierając... Ludzie 
na niego popatrują lecz bez zdziwie- 
mia. A ma wielu twarzach spostrze- 
żesz głębokie współczucie. 

Tak temi dniami opowiadał Emil 
Kiager przygodne swoje wrażenia z 
któregoś wiedeńskiego kina. 

Może nie tak akurat, nie temi aku- 
rat słowami — lecz przedziwnie sub- 
telnie odczuwszy nastrój pizepełnio- 
nej sali wobec wizji, której... której 
nie mależałoby już może ludziom 
pokazywać. 

Nie trzeba ich wytrącać z teraź- 
miejszości. laaczej się z nią nigdy 
nie zżyją. 

Cz. J, 

pogorszenie produkcji i dążąc do po- 
lepszenia bytu klas pracujących stwe- 
rzyła liczne rzesze bezrobotnych, spa: 
dających ciężarem ogromnym na co- 
raz to szczupłejsze grono osób pła- 
cących: 

Nie pomoże papierowe ubszpie- 
czenie od wszelkich możliwości gdy 
wszyscy będą ubezpieczeni, ale nie 
będzie płacących składki. Są to praw- 
dy jak świat stare — można ju ne- 
gować ale obalić ich żadna siła nie 
potrafi. 

Śt. Wańkowicz. 

KRONIKA MIEJSCOWA, 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 4 40—60. 
listopada r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 
za 100 klg.. owies 43—45, jęczmień browa- 
rowy 47—:0, na kaszę 41 —42, otręby żytnie 
27—28, pszenne 29—30, słoma żytnia 6—7, 
siano 8 — 0, ziemniaki 9 — 10. Tendeucja 
mocna. Dowóz z powodu bezdroża słaby, 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 0.95 (w 
hurcie), 105 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc, 
85—95, żytnia 65 proc, 58—60, 75 proc, 50— 
52, razowa 38—40, kartoflana 80—90, gry- 
czana 60—70, jęczmienna 60—65. 

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

Kasza manną amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80:00, 

wa 85—95, a 80—05, pęczak 
„jaglana 7 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 270—300, baranie 200 — 240 wie- 

zowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350-—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłaszcze; słonina solona 430—480, świe- 
Z ye. szmalec wieprzowy 480—500, 
sadio . 

Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso» 
tone 600 — 650, solone 550 — 600, desero' 
we 680—720. 

KRONIKA 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

x dnia 4—XI, 1827 r. 

| 752 

) -- 10 

Ciimivaie 
średnie 

Temperatura 
średnia 

Opad za do: 8 
bę w mm. 

Więte | Poładniowo-Zachodni 
grzeważający 
OU.wag i: Deszcz. 

Minimum za dobę — 0 
Maximum za dobę -|- 11 
Temdencja barometryczia spadek ciśnienia, Z dobrodziejstwa art. 11l-go Ustawy 

BMAIEJSKKA. 
— (x) Wyjazd komisarza Rzą. 

du. Kemisarz Rządu na m. Wilno 
p. Strzemiński wyjeżdża w dniu dzie 
siejszym na kiłkudniowy pobyt do 
m. Łodzi, gdzie jak wiadomo w naj: 
bliższym czasie ma objąć takież sta 
nowisko. 

— (x) Powrót prezydenta m. 
Wilna z Warszawy. W dniu wczo- 
rajszym powróci z Warszawy prazye 
dent m. Wilna p. Folejewski, który 
jak wiadomo wezwany został przez 
Ministerstwo Skarbu w sprawia spła« 
ty przedwojennej pożyczki miejskiej. 
W związku z pobytem w Warszawie 
p. Folejewski poczynił w Banku Gas- 
podarstwa Krajowego starania o dłu: 
goterminową większą pożyczkę na 
roboty inwestycyjne i rozbudowę m 
Wilna. Dowiadujemy się, iż Bank 
Gospod. Krajowego przyrzekł p. pre- 
zydentowi udzielenie miastu pożyczki ! 

oprecentowanej ma. długoterminowej 
6 proc. w stosunku rocznym, w su-. 
mie nieokreślonej, która uzależnioną . 
została ed uprzedniego przedłożenia 
przez Magistrat odnośaych kesztory- 
sów i projektów zamierzonych przez- 
miasto inwestycji. Webec powyższe- 
go Magistrat postanowił zwołać ma 
dzień dzisiejszy Specjalne posiedze- 
nie, w celu omówienia sprawy rozbu- 
dowy miasta i zaprojektowanych го- 
bót inwestycyjnych, oraz zotganiza- 
wania przy sekcji technicznej biura 
dla sporządzania odnośnych  рго]2- 
któw i badań dotyczących rozbudo- 
wy miasta. 

— (x) W sprawie wykupu 
gruntów państw. pod domami 
prywatnemi. Znaczną część domów 
przy ul. Legjonowej wybudowaną jest 
na gruntach państwowych, z zastrze- 
rzeniem zniesienia jch ma żądane 
odnośnych władz. 

To też właściciele tych domów 
niechętnie. uskuteczniają odpowiednie 
i niezbędne remonty, nie chcąc się 
oczywiście narażać na koszta. 

Ostatnio pomienieni zwrócili. słą do 
v.-prezydenta p. inż. Czyża z prośbą 
o poparcia ich w min. robót publ,. do 
którego zamierzają wysłać swą dele- 
gację z petycją o zezwolenie wykupu 
na własuość gruntów zajętych przez 
poszczególne dotny. 
i. — (x) Bufet dla Rady Miej- 
skiej. Jak wiadomo posiedzenia obec- 
nej Rady Miejskiej trwają częste od 
godz, 8-ej wiecz. do godz. 2—3 w 
nocy, co wywoływało u radnych nie 
tylko znużenie, lecz i wygłodzenie się. 

To też mając powyższe na wzglę: 
dzie z inicjatywy kilku radnych stwe- 

  

vice-ministra mir. Krzewski, przydzie- 
lony został do 1 pp. Leg. 

się mandatów członków do Państwo- 
wej Rady Kolejowej przez b. prezy- 
denta m. "Wilna p. Bańkowskiego 
b. v.-prezydenta p. Łokuciewskiego 
wybrani zostali poraz drugi na miej- 
scs ustępujących prezydent m. Wilna 
p. Folejewski i v.-prezydent p. inž. 
Czyż. 

su „Słowo* umieściło wiadomości o 

wińskiege oraz o ujęciu szpiega De. 
midowicza, za co zostało pociągnięte 
do odpowiedzialności sądowej z art, 

mości bez uprzedniego uzyskania ze- 
zwolenia włśdz). W dniu 31 paździer- 
nika Sąd: Okręgowv w trybie upro- 

100 _śliwki 70 —120. 
Cukier: krysztsł 145 (w hurcie), 150 (w 

detalu), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 

talu). 
ja: 200—220 za 1 dziesiątek. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za šztukę, 

kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 
bite 500—600, młode 3.00—.400, gęsi żywe 

8,00—12,00, bite 7.00—10.00, indyki ży- 

we 15.00—17.00, bite 12.00 — 15.00 zk, donogiliśmy o przebiegu dyskucji nad 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. - ° sulete 350.400 projektem „Przepisów w przedmiocie 

x O 00450, śnięte urządzenia kanalizacji i wodociągów 
300—350, okonie żywe 400—450, šniete 350 w nieruchomościach m. Wilna”. Jako 
—80, karasie żywe 300-350, śnięte 200-250, wzór przy układaniu powyższych prze” 8 leszcze 
kama 45D 480, Gnięte Sato, sielawa 288 pisów służyły dawne przepisy rosyj: 

400—450, snięte 300—380, Skie, 
RER PE 2 (brak), miętuzy Obecne przepisy są w przeważnej 

(brak), jazie żywe 450—480, Śnięte 350— części tłumaczeniem z rosyjskiego, ze 
400, stynka (brak) płocie 120—200, drobne zmianą niektórych maragratów, a mia- 

at. 40—50 zł. za pud, Ii Mowicie S$ 2, 10, 11. 16 i 19. Doda- 
Tala 10,50—11,00 zł. za no również osobny $ 20 normujący 

sprawę wydania przepisów wykonaw- 
czych do uchwalonych przepisów oba- 
wiązujących. 

Treść zmienionych paragrafów, 

  

W numerze wczorajszym „Słowa”* 

" Len: włókno I 
gat. 25—35, siemię 
pud. Tendencja mocna. 

G.LLDA WARSZAWSKA 
4 listopada i38% + 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz.  Kuppo nota bene najistotniejszych, ze wzgię- 

Londyn 43,41 43,52 43,30 du ma aktualne warunki finansowe i 
Nowy-York 8,90 8,92 898 ekonomiczne podaliśmy w pierwszej 
Paryż 3501 3510 3492 części sprawozdania (Słowo z dn. 4 
Praga 26415 26,48, 2635 p 5 
Szwajcarja 171,85 172,28 171,49 ‚ ш. 
Wiedeń 125,85 12615 125,54 Sprawa ostatecznego uchwalenia 
Włochy 48,725 48,845 48,605 przymusu kanalizacyjnego jest pierw- 

GIEŁDA WILENSKA, 
Wilno, dnia 4 listopada 1927 r. 

Banknoty. 

szerzędnej wagi, tak ze względów 
natury czysto finansowej, jak ekono- 

a m ke projekt senai 
i u przewiduje na pierwszy ogień ska- 

Dolary St. Zjedn. 886 8,85'/2 nalizowanie odejdka-—HWORaSC- Wid. 
Papiery państwowe. ka—Zamkowa—Mickiewicza. Roboty 

8 proc. L. Z Państw. B-ku Rolnego z tem związane kosztować będą pół- 
zł. 100 w zł. 159,96 (93 proc.) tora miljona zl., średnio licząc na 

Listy zastawne. posesje wymagające zupełnego ska- 
Wil. B. Zierask. zł, 100 nalizowania po 5 tys. zł, a na czę: 

Akcje ściowe—po 3 tys. zł. 

Bank Polski zł. 100. — 155.50 Debaty nad projektem „Przępi- 
sów" przeciągnęły się do późaej no- 
cy. wobec czego musiało Prezydjutm 
cofnąć cały szereg punktów z po- 
rządku dzieunego obrad. Pozostawio- 
no jedynie Sprawy wymagające na- 
tychmiastowego rozwiązania. | tak: 

rzono w Magistracie w dni posiedzeń upoważniono Magistrat do zaciągnię- 
Rady bufet z wszelkiemi zakąskami, cia w Banku Gospodarstwa Krajowe- 
a па upartege znajdzie się nawet z go, lub w innej instytucji kredytowej 
pod poły i kieliszeczek pocieszycielki, krótkoterminowej pożyczki na akcję 
Bufst tem prowadzony jest przez zatrudnienia bezrobotnych oraz na 
spółkę kuchmistrzów i właścicieli re- zasilenie środków obrotowych. 

>>" Przyjazd uczestników 
WOJSKOWA. 

че W niedzielę przybywają do Wilna 

b. nauczycieli szkór powszech. uczestnicy Zlazdų Miedzynar dowego, ! 8 odbył si w Warszawie w sprawie 
nych. Jak się dowiadujemy, z powo- eGhostajnienia przepisów części ogól: 
du pozbawienia wielu mauczycisii ; į 

в tamta NE] projektów karnych, które obecnie są szkół powszechnych prawa pełnienia, opraćówywańś w. Półsce: Oriz W. ięe- 
swych obowiązków przez wzgląd na та 

: gu innych państw, jak Grecja, Ju: niedostateczne kwalifikacje i wobec goslawja, Ru cinja, Włochy TLG. 
coraz większego nasilenia nauczyciel: : ^ 
skiego w szkolnictwie powszechnem, a. aa Ara 

BoE 2 ® maca Rik Francji, Belgji, Grecji, Jugosławii i gowołanie do szeregów tyc! a A 3 : 
czycieli, którzy nie korzystają nadal Rumunji. Po zwiedzeniu miasta o go 

512 

© powszechnym obowiązku służby ZEBRANIA I ODCZYTY. 
wojskowej. Odnośns P. K. U. będą — Nadzwyczajne walne zebranie 
indywidualnie rozsyłać karty powo- T-wa Opieki nad Zwierzętami. W sobotę Ai nab fos wiesz ACZ — Zmiany personalne w woj: $ : е 
sku. W GA numerze (25) „Dzien- Sanga mumi ae aa 7 
nika Personalnego“ ogłoszone zosta- głosi odczyt o ideologji T-wa prof. Zygmunt 
ły mazwiska of.cerów różnego rodzaju Hryniewicz oraz omówiony zostanie program 
broni, którzy w dniu 1 bm. przenie- dalszej działalaości. Seišelių 5: 
sieni zostali na inne stanowiska, Pelki = — Boze Ofe zurleja. Sia- 
Korytowski, dotychczasowy | oficer Us wiązku Oficerów śdz. 10 м 
sztabu w gener. 'inspekioracie si! Sali 5 listopada b. r. T godz. M 
zbrojnych, mianowany został dowódcą w „Stowarzyszenia eń A 5 m 
13 p. uł. w Nowej-Wilejce. ilnie o = Wi Ss 3 A 

Zastępca dowódcy 21 pp. ppik. Tia m aw 2 e kia 
Giżycki mianowany został Komendan- arządu Csatralnego Związku Ofice- 
tea m. Wilia: rów rezerwy wygłosi odczyt p. t. „Po- 

: s || gotowie moralne Narodu“. В. oficer sztabowy do zleceń Il -Bilety przy wejściu. 

NADESŁANE 
— Czyżby powrėtdo średnio- 

wiecza? Dowiadujemy się, że cała 
grupa studentów z rozmaitych wy- 
działów, oczekujących na swoje egza- 
mina, została wczoraj niespodziewa« 

j nie pochwycona przez straż rek- 
torską i osadzona w lochach uni- 
wersytetu. 

Dowiadujemy się dalej, że stu- 
dentów tych mają  egzaminować—ale, 
zwažcie, w jakissposób? Oto zestaną 
użyte przez komisję egzaminacyjną 
tortury, proszę to sobie wyobrazić, — 
tortury średniowieczne. Srodek, któ. 
rego chwyta się senai, wydaje się 
nam barbarzyńskim i nieludzkim. Tem: 
bardziej, że cała egzekucja ma się 
odbyć na oczach gawiedzi — na Pia. 
cu Ratuszowym. Wiarę dać temu 
trudno, jednak komunikat senatu jest 
najlepszem świadectwem, że to, ca 
mówimy, nie jest kartą z powieści 
Przybyszewskiego, ale jaskrawą, smut- 

KOLEJOWA. 
— (x) Nowi członkowie Państw. 

Rady Kolejowej. Wobec zrzeczenie 

SĄDOWA. 
— Sprawy prasowe. Swego cza 

aferze b, komisarza policji Turno-Sła- 

305 p. 3 k. k. (umieszczenie wiado- 

szczoaym, sędzia Okulicz,  pprokura- 
Bi Rałcwoki: aa ebie WW. 

rona, ki wnosił p. mecenas W. . i 1 
Swida, dowodzie” że w danym wy- KI. Rafa, 2 z padku w obu sprawach brak cech pjątra Skargi, skąd skazańców -po- 
przestępstwa. Sędzia przychylił się do prowadzą, albo na 1-szą, na Plac Ra- 
wniosku obrony i redaktora Odpo- tuszowy, gdzie się odbędzie «wido- 
wiedzialnega «Słowa» uniewinnił. i аан ы — (o) Ukaranie lichwlapza. Jak a a jeśli to widowiskiem mazwać 

"ROZNE. się dowiadujemy, Sąd Najwyższy od- 
rzucił skargę kasacyjną jednego z dy- 
rektorėw domu handlewo-komisowe — — Koncert na wpisy dla nie- 
go «Zachęta», Eustachego Biberstein- zamożnych uczniów im. Kr. Zy- 
Kazimierskiego, skazanego przez Sąd gmunta Augusta. Daia 10 listopa- 
Pokoju tm, Wilna na osadzenie w Ча r. b. o godzinie S«ej wieczór w 
więzieniu na 3 miesiące lub karze Sali Gimnazjum im. Kr. Zygmuatas- 
rzywny w wysokości 1000 zł. za Augusta odbędzie się pierwszorzęd- 
ichwę pieniężną. nej jes; elio, z laskawem „udzia- 

TOWARZYSKA. im Pre $0k0, znańzgo, cenionego 

— Dziś Sobótka. Dla sa gaze. | „Mileatorzaogo. rysy prUzyka, 
i wprowadzonych gości odbędzie się Zabawa oraz p. Zofji Plejewskiej, znanej ar- 
taneczna we własnym lokslu przy ui. Ja- tyStki śpiewaczki operowej. W kon- 
gieliońskiej 7—3. Początek o godzinie 22.j g zercie przyjmie rówaież łaskawy udział 

możność stwierdzenia tego na własne 
ną rzeczywistością, każdy będzie miał P 

Eksportacja zwłok odbędzie się jutro w niedzielę dnia 6-go listopada 
o godz. 1-ej popoł. z domu żałoby Wileńska 22. 

RUR ERKSA RADAN 
Posiedzenie Rady Miejskiej, 

Pozalem dokonano wyborów 11 
tzłonków Komisji Ogrodowej, co ze 
wzgłędu na mijający sezon sadzenia 
drzew wymagało oddawna zalatwie- 
nia. Załatwiono również szereg drob- 
nych spraw związanych z podatkami 
miejskiemi, poczem wobec zbyt już 
spóźnionej pory i dekompletującej się 
ilości radnych pominięto pozostałe 
punkty porządku dziennego i przy- 
stąpione do rozpatrzenia wniosków 
naglych zgłeszonych na goczątku po- 
siedzenia. Wniosek 1-szy domagał się 
wysłania delegacji de lzby Skarbowej 
w związku ze sprawą umorzonych 
przez Magistrat zaległych podatków. 
Magistrat bowiem, wchodząc w poło- 
žemi ubogiej ludaości, dła której o- 
płacenie zaległych podatków równa- 
łoby się zupełnemu zrujnowaniu, u- 
morzył podatki zaległe państwowe. 
Odpowiedniego wniosku Izba Skar- 
bowa nie zaakceptowala—webec cze- 
go wybrana w składzie pięciu osób 
delegacja od Rady Miejskiej, poruszy 
tę sprawę w lzbie Skarbowej ponow= 
nie, Drugim wnioskiem nagłym by' 
łe uchwalenie subsydjowania przez 
Radę Miejską 1000 zł. na rzecz „Ty- 
godnia Akademika* w Wilnie. 

Przy zgłaszaniu tego wniosku na 
samym pęczątku posiedzevia zaszedł 
nader niemiły incydent. Oło z law 
eniezależnych» podniósł się głos, iż 
«dla akademików, wrogów klasy pra- 
cującej, nie mamy pieniędzy»* Wywar- 
ło to bardzo przykre wrażenie ma 
zebranych. Pan vice-prezydent Czyż 
ex praesidio odwołał demagogiczne 
powiedzenie <niezalażnego». Rada ro- 
zumiejąc potrzebę akcji Tygodnia 
Akademika uchwaliła wyasygnowanie 
1000 zł. na ręce wojewódzkiego Ko- 
mitetu Tygodnia Akademika. Po za- 
łatwiemiu tej sprawy p. v.-prezydent 
Czyż zmuszony był izamknąć posie- 
dzenie, wobec prawie opustoszałej 

gali. TG 

zjazdu kryminologów. 
dzinie 4-tej po południu w Auli Ko- 
lumnowej U. S. B. odbędzie się od- 
czyt profesora Sasserath, jeneralnego 
szkretarza grupy belgijskiej Między- 
narodowego Stowarzyszenia Prawa 
Karnego, o sądach przysięgłych. Po- 
czem przybyli goście będą podejmo- 
wani przez przedstawicieli wydziału 
Prawa Nauk Społecznych U. S. B., 
Sąd>wnictwa, Prokuratury i Pałestry 
obiadem o godz. 7-ej wiecz. w sali 
Georges. 

znany w szerokich kołach miłośników 
śpiewu p. Worotyński. 

Bilety wcześaie nabywać można 
w cukierni Sztrala, róg ulicy Tatar- 
sklej, 8 i 9 go listopada b. r. w go- 
dzinach od 6-tej do 8-ej wieczór, a 
w dzień koncertu od godz. 6-ej wie- 
czór w gmąchu Gimnazjum. 

— (c) Na dzieci poległych żoł- 
nierzy. We czwartek . dn. 3 b. m. 
odbyła się u „Czerwonego Sztrala“ 
Czarna Kawa wraz z dancingiem. 
Organizacją zajęły się członkinie to: 
warzystw kob ecych. Bardzo gustowe 
nie urządzona bylą dekoracja kwiato- 
wa. „Zwracały uwagę wielkie chryzan- 
temy. Podczas wesołej zabawy doko- 
nane były zdjęcia kinematograficzne. 
Dochód przeznacza się na ochronkę 
dla dzieci po poległych żołnierzach 
W. P. w Wilnie. 

— Jednodniówka socjal - de- 
mokratėw litewskich. Litewscy 
socjal-demokraci wydali jednodniówkę 
pi. «Pirmyn». Jeynedniówkę tę pod- 
pisał, lako redaktor odpowiedzialny 
p. F. Rynkiewiczius. 

— Podziękowanie. Zarząd Centralny 
Polskiej Mącierzy Szkolnej Z. W. składą nie 
niejszem serdeczne podziękowanie Panu Re- 
daktorowi Czesławowi Jankowskiemu za zło- 
żone pięćdziesiąt złotych na cele oświatowe. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance, Dziś po raz 

drugi o godz. S:ej wiecz. 3-aktowa sztuka 
Andrzeja Rybickiego p: t. <Okno». 

Niedziela i poniedziałek «Okno». 
Bilety wcześniej nabywać można w biu- 

rze <Orbis» (Mickiewicza 11) i w dniu przed- 
stawienia w kasie teatru od godz: 5-ej pp: 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 
powtórzenie „wczorajszej premjery najnowszej 
komedji Zygmunta Kaweck ego «Fara sło” 
my», która jest widowiskiem od początku 
do końca niezmiernie interesującem, wypo- 
sażonem wielką dozą paradoksów i dowci- 
ów. Na widowni panuje podczas przedstą- 

wienła nastrój niczem niezmąconej. wesołości: 
Ze względu na dość swawolną treść sztu- 

ki, widowisko to nie jest odpowiedniem dla 
młodzieżv. 

— Dzisiejsza popołudniówka dla 
młodzieży szkolnej. Dziś o g. 4 m. 30 pp. 
Teatr Polski wystawia nieśmiertelne dzieło 
J. Biizińskiego «Pan 
dla młodzieży. 

Cery miejsc od 20 gr. do 1 zł. 50 gr. 
— Jutrzejsze widowiska w Teatrze 

Polskim. Jutro Teatr Polski czynny będzie 
trzy razy: 

o g. 3-€j pp. (punktualnie) — «Pan Da« 
mazy»—J. Blizińskiego; 

og.óejio $ 8 m. 30 w: (dwukrotnie) 
najnowsza komedją Z. Kaweckiego <Fura 
słomy». 

— Poranek wokalny T.wa <Lutnia>. 
W;ko>nawcami jutrzejszego programu poran 
ku wokainego, oprócz chóru mieszanego 
<Lutni» psd dyrekcją Jana Leśniewskiego, 
będą: wiejce ceniona Śplewaczka Konstancja 

więCicka, Oraz po raz pierwszy występujący 
w Wilnie artysta opery S. Albertini (bas), 
któcy z powodzeniem występował na de- 
Skach scenicznych tealiów rosyjskich i im- * 

Damazy», specjalnie



* 

nych. : 
W programie: Moniuszko, Czajkowski, 

Schuman, Schubert, Żeleński. Niewiadomski, 
Jansen, Śwendsen i inni. 

Bilety są do nabycia w kasłe teatralnej 
(sala <Luinia> A. Mickiewicza 8) od g. do 9 
wiecz. bez przerwy. 

Początek o g. 12 m, 30 pp. 

WYPADKI i KRADZIEZBE. 
.  — Ujęcie fałszerza studolarowego 
banknotu. Onegdaj na «czarnej giełdzie» 
zaszedł wypadek, który zdołał roszyć 
wszystkich waluciarzy; W godzinach po 
łudniowych jeden ze stałych macherów gieł- 
dowych nabył od nieznanego sobie młode: 
go człowieka banknot studolarowy. Tran- 
zakcja ta odbyła się w bramie domu, przy 
którym zaczęto omawiać sprawę. 

Nieznajomy otrzymawszy pieniądze od- 
szedł, a tymczasem Okazało się, że banknot 
jest fałszywy. Zrobił się gwałt. Popędzono 
za niesumiennym sprzedawcą i tylko dobrym 
nogom zawdzięcza mąkler, że zdołał ująć 

dze i otrzymawszy z powrotem banknot po- 
rwał go na drobne kawałki. Nadbiegli wy- 
wiadowcy policji: wa się przy docho- 
dzeniu, że jest to Kazimierz Szczepanowski 
niejednokrotnie karany już za różnego ro- 
dzaju oszustwa i malwersacje. Prowadzony 
do Urzędu Sledczego Szczepenowski porwał 
znajdujące się przy nim dokumenty, które 
jak się okazało przy bsdaniu ich były fał- 
szywe. Było to świadectwo o przedtermino- 
wem zwolnieniu go z więzienia oraz zaświąd- 
czenie pewnej firmy, u której rzekomo pra- 
cował. 

Śledztwo prowadzone obecnie wyjaśni, 
kto był wspólnikiem Szczepanowskiego w 
podrabianiu stu dojerowych banknotów: 

Wyniki dotychczasowe śledztwa trzyma- 
ne są w tajemnicy. 

— Zwłoki na trakcie. Na drodze pro- 
wadzącej do Rubierzewicz, w pobliżu m. 
lwieńca, żołnierze KOP znaleźli trupa męż- 
czyzny: Żadnych wyrsźnych śladów gwal- 
towaej śmierci nie ustajono. Dochodzenie 
ustało, że jest to Płotr Dobrowolski mie- 

$ © ow O 

  

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui. Ostrobramska 5)   

Miejski Kinematograf Šanis Šiais „Sklamalam“ na Bay Nad 
ROŻAŃCA» kom, w 3 akt. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. 
kainiach koncerty radje. Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4ej. Ceny biletów: 
parter 60 gr., balkon 30 gr. 

aktach. W rolach głównych Pola Negri i 
program: <DO TAŃCA i DO 

. Szczepańskiego. W pocze- 

  
  

uciekającego. Przytrzymany zwrócił pienią- szkaniec wsi Józefinie. Zwłoki zabezpieczono: 
EURAS SU T WAOWAZAEAZOKZA PORTE TTT TTT ET EITI 

Wirszylio prosi o łagodny wyrok. 
& SĄDÓW. Obrońca Badóisca mec. M. Baj- 

Wyrok w sprawie nadużyć w raszewski ma najwdzięczniejszą rolę, 
Oddz. Wars.aw. Banku Hando- Jego mocodawca jest najmniej po- 

wego. szlakowany, przyznał się pierwszy i 
Wczcraj, w drugim dniu rozpra: pomógł w pracach inspekcji Wejścia 

wy sądowej przeciwko b. funkcjonar- do skarbca on nie miał, a jako buchal- 
juszom Oddziału Wileńskiego War- ter mógł księgować pezycje nie wie- 
szawskiego Banku Handlowego J. O+ dząc © tem, że nie odpowiadają one 
szowskiego, L. Krzemińskiego i P. rzeczywistości. Kończąc przemówienie 
Radiusza, Sąd Okręgowy wysłuchał prosi o najłagodniejszy wymiar kary 
przemówień stron oraz po dłuższej i zawieszenie jej w wypadku gdyby 
aaradzie wyniósł wyrok skazujący Sąd nie uznał za możliwe uniewinnić 
wszystkich oskarżonych, Radiusza całkowicie. 

O 9 m. 40 przewodniczący otwie- Przemówienia stron skończone, 
ra posiedzenie, udzielając głosu przed- Przewodniczący udziela eskaržonym 
stawicielowi oskarżenia podprok, Cho- prawa «ostatniego słowa». 
deckiemu, Przemówienie p. prokura= Osk. Olszowski oświadcza, że 
tora było krótkie, a treściwe. Po wstę- nie miał chęci <pożyczonych» sum 
pie przeznaczonym ma omówienie zdefraudować. Choroba przeszkodziła 
znaczenia pieniądza w życiu państwo- mu pokryć niedobory, Jako winę 
wym oraz banków, które są dystry- swoją poczyluje, że wiedząc © nadu- 
butorami tych pieniędzy, p. prokura- życiach popełnionych przez Krzemiń- 
10г przechodzi do omówienia detali skiego nie wydał go, licząc, że mane 
aktu oskarżenia, rysując przed Sądem co będzie pokryte. 
sbraz działalności oskarżonych. W Oskarżony powołuje się na swo- 
konkluzji swego przemówienia prosi ją poprzednią pracę w Banku Polskim 
© surowy wymiar kary dia wszystkich. zaznaczając, że przeprowadzając ewa. 
Przemówienie te druzgocze oskarżo- kuację jednego z oddziałów w roku 
mych swoją ścisłością i rzeczowem 1018 mia! możność popełnić nadužy- 

ujęciem, cia jednak ich nie popełnił. Prosi. © 
Następny mówca, rzecznik powe- wyrok, któryby mie wykreślał go z 

da cywilnego mec. Sumorok chara- liczby ludzi żywych 
kteryzuje działalność Dyrektora Mile Oskarżony Krzemiński oświadcza, 
kiewicza jako urzędnika bez zarzutu, że spłacił część „długu*, resztę spła- 
poczem wyszczególnia poszczególne ci i prosi o łagodną karę. 

sumy z jakich składa się powództwo _ Oskarżony Radiusz łamiącym się 
cywilne. Wobec tego, żeosk. Radiusz od zdenerwowania głosem mówi o 
wniósł do kasy banku sumę 3660 zł. zaufaniu jakie miał do dyr. Olszow- 
równającą się jego zadłużeniu (z ty. skiego, czem tłomaczy się, że niejed- 
tułu nieprawnie pobranych sum) mec. nokrotnie podpisywał papiery nie 
Sumorok zrzeka się powództwa z tej wglądając w ich treść. Jako buchalter 
sumy i redukując sumę ogólną po- był zdała od działalności wydziałów; 
wództwa o 3660 zł prosi o zasądze- a jedynie miał do czynienia z suchym 
nie powództwa solidarnie z oskarżo- materjałem buchalieryjnym. Prosi o 
mych Olszowskiego i Krzemińskiego łagodny wymiar kary. ; 
w sumię 8.716 zł. 19 gr. oraz 3810 Strony nie replikują, webec cze: 
dolarów amerykańskich, W przemó- go przewodniczący ogłasza pytania 
wieniu swojem mec. Sumerok poświę- ala swego rozstrzygnięcia i sąd wy- 
ca kilka chwil osk. Radiuszewi dala się na naradę, 
oświadczając, że w stosunku do nie- Podczas oczekiwania na wyrok w 
go Bank nie rości żadnych pretensji. kuluarach przeważa przekonanie, że 
Zdaniem mec. Sumoroka Radiusz oskarżeni Olszowski I Krzemiński bę- 
przyczynił się do łatwiejszego uja- dą skazani na karę 2 lat, Radiuszowi 

wnienia wszystkich madużyć i z tego zaś kara zostanie zawieszona. Na sali 
tytułu zasługuje na pewne względy pojawiają się policjanci, jake jaskółki 
przy ferowaniu wyroku. surowego wyroku. 

Obrońca Olszowskiege mec. Szy- O 12:ej Sąd wchodzi na salę i 
szkowski podkreślił tę okoliczność, że przewodniczący ogłasza wyrok. | 

mocodawca jego wyraźnie przyznał Oskarżeni Olszowski, Krzemiński 
się do rozirwonienia siedmiu tysięcy i Radiusz za popełnienie inkrymino- 
złotych, wobec czego nie powinien wanych im przez akt oskarżenia na- 

ponosić odpowiedzialneści za winę dużyć polegających na roztrwonieniu 

pozostałych oskarżonych. Zatrzymu- sum bankowych skazani są: O szow- 

jąc się nad oceną kwalifikaeji czynu ski na trzy lata, a Krzemiński na ‹ 

p. obrońca zaznacza, że art. 574 K,K. trzy i pół lat w ęzienia zamienia: 
przewidujący kary za przywłaszczenie jącego dom poprawy. Oskarźo- $ 

ma na myśli dwa rodzaje fprzywłasz* ny Radusz na rok więzena. 

czenia. Pierwszym rodzajem jest wy” Osk. Krzemińskiemu sąd zalicza 

padek, kiedy eskarżeny bierze cudze na poczet kary 3 miesiące aresz- | 

pieniądze zgóry wiedząc, że ich nie tu prewencyjnego. 
zwróci. W drugim wypadku bierze Powództwo cywilne w sumie 

się pod uwagę lekkomyślne «poży- 8706 zł. 16 gr. oraz 3810 dolarów z 

czanie» z myślą pokrycia niedoboru. przypadającemi od tych sum procen- - 

Ten wypadek można, zdaniem mec. tami zapłacą solidarnie osk. Olszow- 

Szyszkowskiego, zastosować do osk. skl i Krzem ński, 
Olszowskiego. a to jest już okolicz- Pozatem wszysty oskarżeni mają 
nością łagodzącą. Swego mocodawcę zapłacić 937 zł, kosztów sądowych 
uważa p. Szyszkowski jako quasi oraz 1150 zł. za prowadzenie sprawy, 
defraudanta i z tego względu prosi o które to sumy w razie ich niewypła- 

meżliwie łagodny wymiar kary. calne ści zaliczone zostaną na koszt 

Obrońca Krzemińskiego mec. Państwa. Jako środek zapobiegawczy 
Wirszyłło uważa swego mocodawcę w stesunku do pierwszych dwóch 

z« małego, niewiele znaczącego urzęd- sąd uznał areszt bezwzględny, w. sto- 
niczka, który działał z rozporządzenia sunku do Radiusza kaucję 500 zł. 

swojego przełożonego — Olszowskie- lecz wobec tego, że nie rozporządzał 
go, który miał prawo wejścia do on taką sumą został też aresztewany 

skarbca pomimo niego, oskarżonego. i odesłany do więzienia, Oskarżeni 
Definjując swoje przemówienie fmec. przyjęli wyrok spokojnie, 

  

— Owszem. Były to dawne salo- 
ny, lecz od czasu choroby moja ciot- 
ka zajęła je całkowicie. 

— Rozumiem, —wtrącił Anno, — 

— Teraz—zaczął Jim,—proszę nam ściany pomiędzy temi pokojami mu- 
powiedzieć, czy prawdą jest że p. szą być bardzo grube, jak zwykłe w 

W. MASSON. 

»pom śmierci 

zupelnie spo- starych domach, Jak pani sądzi, czy 
wołanie z pokoju zmarłej dełeciałoby 
do pokoju pielęgniarki, 

‚ — Jestem pewna, że nie, — od- 

2 zmarła w nocy, 
kojni 
= Tak,—odrzekła Betty. 
— Czy spała zupełnie sama tej 

nocy? rzekła Batty,—ale przy łóżku mojej 

— Tak. ciotki był dzwonek do pekoju pielęg- 
— Czy zwykle sypiała sama? niarki. Potrzebowała tylko podnieść 
— Tak. rękę, by zadzwonić. 

— Więc był to dzwenek, urzą- 
dzony specjalnie w tym celu? 

— Tak. 
— P. Harlow mogła więc zadzwo- 

— Podobno w ostatnich czasąch 
miewała ataki serca? 

— Od trzech już lat była kaleką. 

—Byla więc przy niej pielęgniarka? 
— Tak. nić bez najmniejszego wysiłku. Ale 
Anno pokiwał głową. gdyby pani ciotka osłabła nagle i nie 
— A gdzie sypiała pielęgniarka? mogła zadzwonić? Czy nie było bliż- 

Czy w sąsiednim pokoju? szego pokoju, w którym możnaby 
— Nie, pokój pielęgniarki znajdo- ulokować pielęgniarkę? 

wał się na drugina końcu korytarza. — Owszetn, jest sąsiedni pokój, 
— Jak daleko mniejwięcej jest ten który komunikuje się bezpośrednio z 

pokój od sypiałni pani Harlow? sypialnią mojej ciotki. 

— Dzielą je dwa pokoje. Anno był niezmiernie zdziwiony. 
— Czy duże? Jim zdecydował, że móże wmieszać 

Wydawca Btauinław Maskiowicz Radzkior ws/ Gzaalaw iKarwowiski. 

  

E Kino- Helios“ PREMJERA. Przepiękna siabienics, nabiiczności LYA DR POZ R. m kreacji p. t, SR 
$ 66 oryginąlna, pełna sensacyjnych momentów tre niewający prze- 

2 „Złodziej Serc Ešo Omanimiajńcy rytm akcji! Film, który stanowił B karjerze = 

GR ul. Wileńska 38. | LYA DE PUTTI w Ameryce. &   
  

  

Kino- 
Teatr „Polonj a“ 

14 Dziš największy szlagier 
m obecnego sezonu p. t. ©» Gdy mężczyzna kocha” pzieje buotu duszy mężczyzny, GB 

ul. A. Mickiewicza 22, gą którego zmysły opętała kobieta. Największy aktor i najpiękniejszy kochanek w świecie, bohater filmu 
«Don-Juan» John Barrymore i cudna Dolores Costello. Obraz ten jest bardziej sceniczny od »Don L 
Juana» jedna z najwspanialszych wystaw. klejnoty i stroje kosztowały fortunę, Romans starego 
Paryża. ilustrację muzyczną, dostosowaną do obrazu, wykona orkiestra koncertowa z 24 osób A] 
batutą Mikołaja Salnickiego. Początek seansów: 4, 6, 8.15, 10.2 . 
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a0H084 K Ne 72 

   
    o + 

o N/3 х 
“METEOR' 
Marka Fabryczna. 

POLECA: 

najtrwalsze i wytworne 

      
FABRYKI 

Marka Fabryczna, 

„KONTINENTS” 
Akc Tow. w Rydze. 

„ŁOTWAGUM* 
Warszawa, ul. Długa Nr. 55, telef, 299.78. 

в De nabycia w pierwszorzędnych magazynach. 
aIRAKAAWUWAWAGSZAWAMEZNZNARAMZASNOWAZYZNONAKEKUZUNWNEMWUAAKO 

i Skład Komisowy 

6046066064600640666444460466449546 
* Adam Habdank 
KB A 

sa Prześladowanie Polaków na Litwie Kowieńskiej s 
pa W broszurce o lóstr, ścisłego druku autor zobrazował własne © 
ga przeżycja i straszny obraz kaiuszy zadawanych Polakom na E 
km Litwie Kowieńskiej, Cena egz. 50 ši Broszura powinaa się Ed 
BM znaleść w każdym polskim domu, Do nabycia w księgarni św. zal 
Ka Wojciecha w Wilnie i u autora: Widze, powiat Brasławski. EH 
В Autorowi należność. można wysyłać znaczkami pocztowemii SĘ 
HM stempiowemi, Wysyłka odwrotną pocztą. Haudlującyna rabat, ka 

000099090 2900990096 
    

Nowy transport 
wykwintnych w smaku 

Win owocowych | 

Wódek i 

Likierów 

„Rektylikacji 
Oarszuwskiej” 

dla znawców i smakoszy 

otrzymał i poleca skład 

A, Januszewicza, 

Zamkowa 20 a. "Te). 8 72.   

    

   

    

      

    

    

        
    

      
      

    

      

1 czystej wełny 
SWETRY, pólwery, kamizelki. 
POŃCZOCHY, skarpetki, rękawiczki. 
GIETRY, rejtuzy, szaliki. 
BIELIZNĘ Jaegera i bajową 
oraz najrozmaitsze towary zimowe 
poleca po cenach fabrycznych firma 

W. NOWICKI 
Wilno, ul. Wielka 30. Tel. 908. 

ROROOŁODODOERKOWNEDADZSNNASODNNE 
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się do rozmowy, czuł on coraz to 
wzrastałące zdenerwowanie i niepekój. 
Nie rezumiał dlaczego Anno męczył 
tak Betty, gdyż odpowiadania na te 
pytania musiały być wielką męką dla 
młodej dziewczyny, chociaż umiała 
się tak dobrze opanować, że nieznać 
było po niej zdenerwowania. 

— Ależ moglibyśmy oszczędzić 
wielu przykrych pytań, gdybyśmy 
obejrzeli te pokoje zaraz,—rzekł Fro- 
bisher. 

Anno odwrócił się ku niemu z 
wyrazem zachwytu w oczach. 

—- Świetna myśll — zawołał — 
Genjalny pomysł, dziwię się, że pan 
pomyślał o tem. Muszę panu powin- 
szować! ' 

Lecz nagle zachwyt jego zgasł, 
— Jaka szkoda! — rzekł. 
Anne czekał widocznie, by Jim 

zapytał, co było przyczyną tak nagłej 
zmiany, ale Jim zarumienił się tylko 
i milezał; czuł bowiem, že popełnił 
głupstwo i że Anno drwi sobie z nie- 
go w obecności pięknej Betty. 

Patrzał w miiczeniu na znakomite- 
go detektywa powtarzając sobie w 

Odpowiedzialny za ogłoszauia 
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Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do wiadomości publicznej, że Okręgo- 
wą Komisja Ziemska w Wilnie na posie- 
dzeniu w dniu 26 stycznia 1927 rożu posta- 
nowiła wdiożyć postępowanie scaleniowe: 
1) na obszarze około 87,20 ha gruntów, na- 
leżących do : gospodarzy wsi Romafczuki, 
gminy wierzchniańskiej, powiatu dziśnień- 
skiego, 2) na obszarze około 60 ha gruntów 
z majątku Płotrowszczyzna, gminy zaleskiej 
tegoż powiatu, własność Adama Когваке, 
łącznie na obszarze około 147,20 ha. 

Orzeczenie niniejsze uprawomocniło się 
dnia 30 marca 1927 roku. 

Nr 1906 VI. 

    

Obwieszczenie. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej C. 

Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 U.P. 
C. tudzież $ 33 Instr. o przymusowem,ściągs* 
niu p»ństwowych podatków i opłat z dn. 17 V 
1926 r. (Dz. Urz. Min: Skarbu Nr 15) podaje 
do wiadomości ogó nej. że w dniu 7 Xi 
1927 r. o godz. 10-tej min. 30 w sali licyta- 
Cyjnej przy ul. Wielkiej Nr 46, odbędzie się 
sprzedaż z lcytacji 9-ciu worków mąki 
pszennej oszacowanych na sumę 450 zł. na- 
leżących do Rubinsztejna Bera, sklep przy 
ul. Zawalnej Nr 35, na pokrycie zalegicšci 
podatkowych. 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
(—) C. Smajkiewicz. 

Nr. 1912 VI 

j smaczna ze składu lub (od 250 kg,) 4 "D 
© z dostawą do domu. Obejrzeć można 4 t:      

   
PRIEMY/ŁAWKA | 

Woda Kolorrka dla znawców zg 

Apė A 
MIAFLOR Grei poBE 
MYDŁO TOALETOWE 

w najprzednie 3 
Przemystavka, do Stamb 
Loran Kule mr: 2090 gliczrynowę 
nT.2058,vazelinowe nr:2062 
М mypróbowarzy. © m 
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myśli, że Anno jest nieznośnym czło- 
wiekiem, on zaś siedział wyczekująe 
dalszych słów Jima, wreszcie rzekł: 

— Powinnibyśmy już dawno obej- 
rzeć te pokoje, panie Frobisher, ale 
komisarz policji opieczętował je, a 
pieczęcie mogą być zdjęte tylko w 
jego obecności. 

Usta Betty drgnęły i po twarzy jej 
przemknął ledwo dostrzegalny uśmiech. 

Jim zauważył, że Anno zamarł, jak 
p ktory doslysza! podejrzany szE- 
est. 

— Czy panią to bawi? — zapytał 
ostro" 

— Przeciwnie, panie Anno, 
Uśmiech znowu pokazał się na jej 

ustach. 
— Miałam nadzieję, że te wielkie 

pieczęcie zostaną wreszcie zdjęte. 
Chociaż to brzmi śmiesznie, ale 

doprawdy te wielkie pieczęcie przera: 
żają mnie. Cały dom wydaje się wię- 
złeniem. 

Zachowanie Anno zmieniło cię 
natychmiast. : 

— Rozumiem to doskonałe, pro. 
szę pani, —rzękł, — zrobię wszystko, 

Zemss Ławiński 

   

Jener. Reprez. na Rzeczp. 

WĘGIEL 
GÓRNOSLĄZKI 

i materjały budow- 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
K. ZDANOWSKI 

A. Mickiewicza 34 
Tel: Nr 370. 

! та 66 Skiep „Okazja 
Wilno, ut. Św. Jańska 8 

upno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam na 

prowincję. 
Zawiadamiać listownie 

  

    
  

Polską 

    

BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

Przepisywań 
«REKORD», rzy ul 
3 Maja 1 załatwia 

M 10 i l 0 szybko akuratnie, ceny 
Czysto pszczelny w konkurencyjne. Dla 
blaszanych konewecz- biednych bezpłatnie" utrzymaniem 
kach 5 kg, brutto 15 zł, 
10 kg. — 28 zł. wraz 
ż opakowaniem 1 i 
opłatą pocztową, wy: Korepetycyj 
syła za pobraniem udzieja  studeni, na 
D, HOCH. Tarnopol dogodnych warunkach. 

    

  

  

  

  

  

M. ek 13. Zgłoszenia do adm. 
w «Słowa» pod L. 5, 

Pożyczki 2 
zalatwiamy dogod- ® 
а1е ną różne termi- Okazyjnie 
ny i wysokości | Sprzedaje się 3 aparat 
przy minimainych |  k'nematograficzny 

kosztach ca Pathe pełny 
Wileńskie Biuro komplet. Adres: 
Komisowo- Handlo- Sawicz 8—19. 
we Ad. Mickiewi- — 
Cza 21, tel. 152. JEDYNE 
—- i najtańsze Polskie 
Lokujemy żródło przędzy wełnia- 

4 nej, bawełnianej i 
gotówkę tylko na |jedwabnej poleca do 
pewne  zabezpie- |ropót ręcznych i ma- 
czenia bez kosztów Wilefiskie Biuro szynowych hurtem i 

detalicznie, 
Komisowo-Handio- Ceny fabryczne. 
we Ad. Mickiewi- <B LIT A» 
Cza 21. tel. 152. Wiino, Wileńska 22. 

  

Każdy z was, czytelnicy, powinien 
mieć u siebie w domu racjo. 

Bezwzględnie najtańsze BE 
BETA žrodlo zakupu. 
radjoaparatów (deiektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu łamp. wł) 

oraz części skł:dowych 

WSZECH-RADJO 
W. R. w. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- 
ników Radjowych Fabryka i Bura: 
Warszawa, ul Jerozolimska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania” 

na l-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparzty, 
głośniki, słuchawki, łampy, akumu- 

latory, baterje anod, i t. p. 
UWAGA: pp. wejskewym, uUrzęde 
nikom, nauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warudki, 

Spłaty 5 - M ESIĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu | 
24-ch godzin. Na wszelkie zapyta= 
nia listowne i telefoniczne dokład: 
nię wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną odpowiedź. 

Zapamietaj. adres 
WSZECH RADJO 

Warszawa, Al. Jerozolimska 93 
Tel. 205.30. 

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincją 

monterów. 

|” W wielkim wyborze — ] 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Fiłja Śto Jańska 1. 

    

      

co będzie w mojej mocy, by pieczę- 
cie te zostały prędko zdjęte. Właści- 
wie nie były one potrzebne, skoró 
opieczętowanie nastąpiło dopiero w 
dziesięć dni po śmierci p, Harlow, — 
tu Anno zwrócił się w stronę Jima, 
Pytanie które, mnie interesuje, niema 
nię wspólnego z wyglądem pokoju. 
Chciałbym wiedzieć, panno - Harlow, 
dlaczego pielęgniarka nie sypiała w 
pokoju sąsiadującym z sypialnią pani 
Harlow? Dlaczego sypiała tak daleko, 
że nie mogłaby słyszeć ani krzyku, 
ani wełania? 

Bstty kiwnęła głową porozumie- 
Wawczo. ; 

Było to istotnie bardze ważne py= 
tanie. Dziewczyna nachyliła się nieco 
naprzód i mówiła, dobrze namyślając 
się nad każźdem słowem. 

— By zrozumieć to, trzeba znać 
charakter mojej ciotki, Taką byłafjej 
wola. Była ona zupełnie chora, Od 
trzech lat nie wychodziła poza obręb 
naszego Ogrodu i tylke raz na rok 
wyjeżdżała do Monte Carlo. Minio to 
nie chciała uzaać swego kaleciwa, 
Wmawiała w siebie, że jest zdrowa 

! POTRZEBNA. , DOKTOR 
sin do s" = E Ginsberg 
odbrodzia, wymagą- choroby weneryczne, 
ne rekomendacje. ‚ Syfilis i skórne. 

Zgłaszać się: ul. Bia- Wilno, ul. Wileńska 3, 

žostocka 6 m. 3, telefon 567. 

pomiędzy godz. 4—6. Przyjmuje od 8 o # 
AA 1 ой 4 do 8, 

ynne wina RSE 
Burgundzkie Dr Suszyński 

spec, choroby wene+ 
ryczne, niemoc 
płciowa, skórne, 

Przyjmuje: 
od 9—iż i 4—7, 
nl. Mickiewicza 30, 

WZT 

J Dr. Kenigsber 

  

weneryczne. 
Mickiewicza 4, 

g. 9—12 p., 5—8 w. 
W. 

| KOBIETA LEKARZ 
| Dr Janina 

  

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpitala * 
Sawicz. 

Choroby skórne i we- 
neryczne kobiece. 

Przyjmuje od 4—6 pp 
Zarzecze 5, m. 2. 

W.Z.P. 38. 
Doktór med' 

"Doktór Medycyny * 
A, CYMBLER 
choroby skórne, 

weneryczne i mo0s 

czoptciowe. Elektrote- 
rapja, słońce górskie. 
Mackiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 1 5-8. 

W. Z P, 43 

Dr POPILSKI 1 10 złotych dharcby skórne 
mieszkanie z cało" i wenerycztie, 
dziennem dobrem Przyjmuje od godz. 10 

A PTZY do 1 i od 5—7 p.p. 
inteligentnej rodzinie Wy, Pohulanka 2, róg 
Gimnaijalna 6 m. 16. Zawalnej. W.Z.P. 1. 

Dr K. Sokołowski 

    
CHARETyCu uGERAEIÓR 

lucnogim RE 
MTS yet 

CHnaBLIS 

C Marey 6 
Cie Lizer - Belalr 

Liger - Belair 8: 
Fils, Sucors.     
    

OBIA D Y chor. skórne i wene- 
smaczne, obfite w ryczne, wznowił 

domu ' prywatnym przyjęcia chorych 
cena zł. | gr. 30 gd g. 9 — 12 г. 

Gimnazjalna 6—16. j gd g. 5 — 7 wiecz. | 
2 piętro. ul. Wilenska 30 m. 14, 

Ponadto we wtorki, 
zwartki i piątki : с 

Do oynajeciū =: =2 5207 = e 
mieszkanie 4 pokojo< Ul. Garbarska 3. 

we z kuchnią. ; W. Z. Nr 160,1 

0 CPOO | ękarz8-DentyŚci. 
ZASTĘPSTWO Lekarz- Dentysta 

poważnej kie sika- A drze, KISIEL- 
wek i narzędzi po: 
żarniczych do oddania П rzejkowiczowa 

rachl wej firmie tech- onie NE 

ан tab permie -£ ich bez bóln. Porceleż 
Z owo nowel» nowe, złote piomb dobrze wprowadzonej. wkł Maki PC 

Zgłoszenia pod <Wy- b a 8 e za 

soki Zysk» do Gene. ?$DY, złote koronye 
Ekspedycji Mickiewicza 4 m. 12 

    

  

  

  

ralnej 2 R Przyjęcia: 
Ogtoszi fi, wów, i pół, i a od 10—12 i pół, i 

welonów 4: od 4 do 7 w. 

Г ВАТЕК)Б —) ЧОЧр sę zniżka, 
do lampek elekt- dn, 24 VI 1927 r. rycznych — па — 9 | — 
godz n poleca Pol- 
ski Skłąd Aptecz* 
ny Władysława 

Trubiłły, 
Ludwisarska 12, 
róz Tetarskiej. ————— 

Lekarz- Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawaina 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe- 
cjalne laboratorjūm 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 
gubiono książecz: 

Z kę wojskową NOSA CT 
wyd. przez P, K. _ Lekarz Dentysta 

U, Warszawa, na imię R. MOZES 
Stanisława Stepowia* Wielka 5 m. 2, 
ka, rocznik 1903, zam. telefon 13,41. 
we wsi Baranie, gm, Przyjmuje od 9.30 do 2 
Aleksandrowskiej, ; ”]шщеі„ос? 4 do 1. 

pow. Święciańskiego. Wydz. Zdr. 371. 

Lekarz Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel. 10.80 LEKARZE. 

  

  

  

  

    

od g. 10712 | 5—7. 
| DokróR | SZĄ Zdr. zw 

O, ZELBOWIGZ || AKUSZERKI 
chor. weneryčine, 
syfilis, narządów AKUSZERKA 

od Sm, od -s „ | Malja Brzezina 
„ok przyjmuje: 

Kobieta Lekarz | od 9 rano do 7 wiecz. 

    
NZeldowiczowa ul. 3% Mickiewicza 

lat Im, % 

KOBIECE, WENE. W. Zdr. Nr 3093, RYCZNE, mamą | —— —— 
dów MOCZOW: Akuszerką 

od 122iod «ów. |W. Smiałowska 
ml.Miekiewicza 24 | przyjmuje od go 

tel. 277. do 19. > 
Ч 2аг Nr. 1527 46 m. 60. „ Zdr. Nr. 152. W! N. P. Nr 63. 

  

i, że wkrótce stan tej zdrowia popra- 
wi się całkowicie, To też ciągła obec” 
ad s doba pielęgniarki doprowa* 
załaby ją do rezpaczy, przypominając 

jej, iż jest bliską śierej. dz 2 
_ Betty umilkła na chwilę i znów 

ciągnęła dalej. 
— Naturalnie, że gdy miała atak, 

pielęgniarka przenosiła się do niej z 
mego rozkazu, Lecz gdy atak minął, 
ciotka moja odsyłała ją. 

Jim zrozumiał doskonale psycho- 
legię nieszczęsnej kobiety. Nie chciała 
ona widocznie poddać się i dlatego 
nie lubiła wszystkiego, co przypomi- 
nało o złym stanie jej zdrowia. To 
też ani na chwilę nie powstawała w 
głowie ] ma wątpliwość co do prawdy 
słów Betty. 

A jednak zdawało się, że dziew- 
Czyna ukrywała coś, niepokoiło to 
Frobishera. Widecznie mówiła praw-" 
dę, ale nie całkowitą, 

SIĘ 
Drakamia <Wydasniciwo Wisńskiee Kwaszelna 33 

chorcby skórne i - 

Z. P. 39, 

1 

A


