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RKT ANTNTNKEIIS 

Do Rygi i z powrotem, 
Z dużą przykrością przeczytałem 

itykuł p. mrs. w Kurjerze Wileńskim, 
atakujący naszego współpracownika 

z powodu jego artykułu: „Wielkie nie” 

porozumienie, omawiającego zjazd 

sfefal-demokratów litewskich w Ry- 
lze. Mieliśmy powody do przypu- 

czenia, że p. mrs, który sterał swe 

„iły na oglądaniu problemu litewskie" 
go ze wszystkich stron, lecz zawsze 

w kierunku doprowadzenia Litwinów 

do stałego, poważnego, wiecznego 
pojednania z Pelską, nietylko linję 

(Słowa wobec socjaldemokratycznej 
tandety w Rydze usprawiedliwi, lecz 
lnawet ją podzieli. Pan mrs poszedł 
jednak inną drogą, wolał być echem 

dzienników warszawskich, dziwnie 

'zdawkowo obrabiających ten ryski 

|kawzłsk, wolał stanąć do walki na 

polu ścisłości, czy nieścisłości naszych 

doniesień. W pogoni za tą Ścisłością 

p. mrs twierdzi, że rząd który przy- 

gotował i zawarł traktat sowiecko-li- 
tewski, to był rząd dła Polski najpe- 
myślniejszy! 

» W każdym artykule trzeba odróże 

miać rzeczy esencjonalne od rzeczy 

Jakcydentalnych. Dla nas nie jest istot- 

ne, czy kongres [socjaldemokratyczny 
'w Rydze się udał, czy miał rację p. 
V.gonis, czy p. Poplauskas: Dla nas 
iitotae jest to, do czego dążymy w 
laszej polityce litewskiej, ` 

Jak widać z jego artykułu, p. mrs 
|ąžy do nawiązania normalnych sto- 
fsunków. W takim razie, owszem, 
przyznajemy p. mrs rację, że gdyby 
gię na Litwie uformował teraz rząd 
ocjal-dzmokratyczny, toby napewno 

zawarł stosunki ' dyplomatyczne z 
Polską. Sądzimy jednak, że kążdy 
rząd litewski prędzej czy p(źsiej bę: 
dzie musiał wstąpić na ię drogę. | to 
nie jest wyłącznym naszym cslem. 

Nasz cel to przemówienie do Litwi: 
mów ws,ólnym |ęzykiema przeszłości 

historycznej, Nasz cel to osiągnięcia 
tego, aby kilkaset lat współaej histerji, 

wspėlnych walk, wspólnych wysiłków 

mis poszły na marne. Nasz cel to nie 
przedstawiciel polski w Kownie, któ- 
iegoby Kowno wyrzuciła za pierw 

szym podmuchem pierwszej napašci 

na Polskę ze Wschodu, czy Zachodu» 
łecz ułożenie stosunków polske litew= 
skich w zupełnie inny sposób. 

Dlaczego zjazd socjal-demokra- 

tyczny uważamy za przeszkodę na 

tej drodze? A oto chociażby dlatego, 
że jeśli wszystko co nas z Litwinami 

kowieńskimi łączy, to właśnie wspól- 
na histerja i przeszłość — a to są 

rzeczy, których socjal-demokraci or- 
ganicznie nie rozumieją i które do 

nich przemówić nie są w stanie. 
To takie prostel 
P. mrs ironizuje na temat «re for“ 

my rolnej», p. Voldemarasa itd;Jakie 
to śmieszne! Faktu, że reforma rolna 

zwraca Się-przeciwko interesom pol- 
skości, że rugowanie Polaków z zie- 

mi to są rzeczy dla nas groźniejsze, 

niż dziesiątki antypolskich deklaracyj 

wygłaszanych z trybuny parlamentar- 
nej,—tego faktu głęboka ironja p. 
wmrs zmienić nie jest w stanie. Co zaš 
do p. Voldemarasa to cdłużej klasze 
tora niż przeora» — wiadomości dc- 
chodzące z Litwy twierdzą, że łego 
stanowisko jest zachwiane, że jego 
stronnicy mają go dość, a jeśli p. 
mrs pisze © czapce wielkoksiążęcej, 
to przecież każdy kto czyta Słowo 

wię, że masz program polityczny to 

wskrzeszenie unji pelsko-litewskiel 
pod wspólnym: monarchą. 

Celem naszej ;polityki nie może 
być, abyśmy mając z wschodniej 

strony Wilna bolszewję, z zachedniej 
mieli secjal-demokratyczną anarchję, 
Właśniedla tego. że chcemy naszą poli- 
tykęwzględem Litwy Kowieńskiejoprzeć 
nie na konjunkturze partyjnej takiej 
czy innej, lecz ma więzach wieczno- 

trwałych, nie możemy wobec Litwy 
popierzć tego «co nam miłe nie jest». 
Nie może być inne stanowisko pis- 
ma konserwatywnego. Nie możemy, 

my konserwatyści uczciwi, stanąć w 
stosunku do Litwy takim, jak Kata. 
rzyna Il do Polski, popierająca Tar- 
gowicę, Bismarck popierający republi- 

kę we Francji, Ludendorft wysyłający 

socjalistów do Rosji. Cat. 
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Protest liteoski © Rydze. 
Z powodu kongresu ryskiego. 

BERLIN, 14X; PAT. Jak donosi korespondent Berliner Tageblatt z 
Kowna, w związku z kengresem emigracji ltewskiej w Rydze doszło do 
wybuchu konfli tu między rządem litewskim a łotewskim. Rząd litewski 

upatrując w zezwoleniu na odbycie się kongretu ryskiege naruszenie po” 

stanowień międzynarodowego prawa azylu, wniósł za pośrednictwem swe: 

go posła w Rydze Bizauskasa prutest na ręce rządu łotewskiego, w któ- 

rym oświadcza, że rząd łotewski powinien był wiedzieć © tem, że Polska 

zmierza do skoncentrowania tmgracji Ltewskiej w Wilnie w celu wyko- 

rzystania jej dla swoich celów politycznych. 

W proteście swym rząd litewski powołuje się na konferencję, która 
miała się odbyć dn. 9 peździernika rb. w Wilnie a w której uczestniczyć 

mieli poza przedztawicielemi emigracji litewskiej marszałek Piłsudski, pe- 

seł Łukasiewicz oraz szereg przedstawicieli rządu polskiego. Na konfe- 
rencji tej zapaść miła uchwała wypowiadająca się za skoncentrowaniem 

e migrzcji litewskiej w Wilnie ersz za udzieleniem jej wszelkiego możli» 
wtgo poparcia. 

Uchwały konferencji wileńskiej miały być zupełnie identyczhe. z 'u- 
chwałami kongresu emigracji litewskiej w Rydze. Rząd litewski powcłuje 
się w tym proteście na rzekome dokumenty mające stwierdzeć, że Polska 

zamierza do zagarnięcia całego wpływu mad emigracją litewską, którą 
pragnie wyzyskać dla swych cel6w polityezoych. 

Niemiecka wizyta w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 14,XI: PAT. Dziś przed południem przybyli do 

Wiednia kanclerz Rzeszy niemieckiej dr. Marx i minister spraw 
zagranicznych dr. Stresemann. Goście powitani byli na dworcu 
przez kanclerza Seipla i reprezentanta prezydenta republiki 
austrjackiej. O godz. 11-tej przed południem kanclerz Marx i 
min. Stresemann zł żyli wizytę kanclerzowi drowi Seiplowi. 
Wizyta ta trwała dłuższy czas. Dalsze konferencje odbędą się 
popołudniu. O godz 'l-szej po poł. prezydent republiki Heinisch 
przyjął kanclerza Marxa i min. Stresemanna. Po przyjęciu . 0d- 
było się śniadanie wydane na cześć niemieckich gości: 

" Wielkie przyjęcie na cześć gości, 
WIEDEŃ, 14. X. Pat. Wieczerem odbyło się przyjęcie wydane przez 

kanclerza Szpla na cześć gości niemiecki-h. Na przemówienie powitalne 
kanclerza Seipla odpowiedział kanclerz niemiecki Marx dziękując za ser: 
deczne przyjęcie, jakiego doznali niemieccy ministrowie w Wiedniu, po- 
czem zaznaczył: Wiele się w międzyczasie zmieniło, lecz nie zachwiane 
zostało uczucię wzajemnego zrozumienia pomędzy Austrją a Niemcami. 
Przybylśmy do Was, jako wierni przyjaciele do wiernych przyjaciół. Na- 
"stępnie kanclerz Marx wyrazł riadzieję, że dr. Szipel przybęczie "wkrótce > 
do Berlina i że nie dozna tam uczucia, że bawi poza granicami własnego 
kraju. Po przyjęcu odbył się raut, na którym obecnych było wielu człon= 
ków kórpusu dyplomatycznego, liczni przedstawiciele władz  centralaych 
oraz wielu przedstawicicli społeczeństwa. 

Znaczenie wizyty min. Stresemanna w Wiedniu. 
BERLIN, 14 XI PAT. Tagliche Rundschau polemizując z 

parysk m Temps, który uważa wizytę nia. Stresemanna i kanc- 
lerza Marxa w Wiedniu za demon:trację na rzec. przyłączenia 
Austrji do Rzeszy, oświadcza, że obecna wizyta wiedeńska przed - 
stawicielii rządu niemieckiego ne ma nic wspónego z kwistją 
przyłąc.enia Austrji co R esz.. Obaj ministrowie dali tyje dowo- 
dów, że Są polit,k.mi rea nymi że nie mogą być posądzani o tego 
rodiaju zamiary, jakie im T. mps przypisuje. 

Łańcucki kawalerem „Czerwonego sztandaru”. 
MOSKWA, 14 X. PAT. Raciostacja moskiewska komunikuje: Na 

ostatniem posiedziniu kongresu przyjaciół ZSSR. komisarz wojny i mary- 
narki Woroszyłow odczytał postanowienie Rewwojensowietu nadające od- 
znaki orderu Czerwonego Sztandaru następującym działaczom komuni- 
stycznym: Klarze Zetkin, Andrzejowi Mariy, Maxcwi Hoelsowi, Jakubuwi 
WR Beli Kuhnie, Szang-Kuo-Tao oraz Stanisiawowi Łańcuo- 

emu. 

Stalin na kongresie przyjaciół S.S.S R. 
MOSKWA. 14 Xi. PAT. Radlostacja moskiews”a donosi: Ogłoszony 

został przebieg rozmowy Stalina z 80:ciu przedstawicielami robotniczych 
delegacyj zagranicznych przybyłych na kongres przyjaciół ZSSR. Odpo- 
wiadając na liczne pytania w szczególności na pytania dotyczące stosunku 
ZSSR do Ligi Narodów, Stalin zaznaczył: Związek sowiecki nie wchodzi 
w skład Ligi Narodów ponieważ nie chce brać na siebie edpowiedzial- 
ności za politykę imperjalistyczną jaką uprawia Liga Nirodów, za „man- 

"daty" jakie instytucja ta przyznała w celu umożliwienia mandarjuszom 
uciskania ludności kolonjalnej, za przygotewania wojenne i zwiększenie 
zbrojtń oraz za nówe sojusze zbrojne, które znajdują episkę i wylluma- 
czenie Ligi Narodów, a które muszą doprowadzić do nowych wojen impe- 

rjalistycznych. Ь ‹ 
Przechedząt do omówienia sprawy opozycji w partji komunistycznej 

ZSSR. Stalin podkreślił, że siły opozycji są w każdym razie nieznaczne, 
Wedle ostatnich dannych, na terenie związku sowieckiego, zgórą 135000 
członków partji głosowało za komitetem centralnym i jego postulatami, 
zaś jedynie 1200 głosów oddano za opozycją Należy się spodziewać, że 
ani jeden delegat spozycji nie znajdzie się wśród uczestników kongresu. 

  

„Medaille militaire* dla Marszałka Polski. 

  

W sprzedaży fetaiiesnej cena pojedyńczego n—ru 20 grotzy. 
Opłata pocztowa wiszcwons rycgaliom. 

17 b, m., w czwartek, przyjeżdźa 
do Warszawy Marszałek Francji Fran 
chet d'Esperrey, były dowódca frontu 
wschodniego wojsk aljanckich w cza- 
sie wojny światowej i b. dowódca 
wojsk francuskich w Maroku. 

Marszałek  Franchet d'Esperrey 
przybywa do Polski, by wręczyć Mar- 
szałkowi Polski Józefowi P.łsudskie- 
mu w imieniu Prezydenta  Rzplitej 
Francuskiej, majwyższe odznaczenie 
wojskowe «Medaille M litaire». 

Uroczyste wręczenie tego wy30- 
kiego odznaczenia Marszałkowi Pił- 
sudskiemu nastąpi w piątek 18 b.m. 
w Belwederze, 

«Madaille Militaire» jest cdznacze- 

niem wojennem dla żołnierzy fran- 
cuskich za osobistą dzielność, 

Ofcerowie odznaczenia tego nie 
otrzymują, jedynie w wyjątkowych 
wypadkach jest ono nadawane  wyż- 
szym generałom francuskim, którzy 
posiadają już wszystkie stopnie Legji 

Honorowej. ; 
Odznaczen'e to otrzymali w cza- 

sie wojnysostatniej marszałkowie Fran- 
cji Foch, Joffre, Petain i Franchet 
d Esperrey. : 

Z zagranicznych dawódców oirzy* 
mał to odznaczenie m. in. król bel- 
gijski Albert, jako wódz naczelny 
wojsk belgijskich. z 

Przed procesem Hromady, 
W związku z przygotowaniami procesu kierowników  Hro- 

mady, dowiadujemy się catatnio, że oskarżonych jest 59. W tem 
okazano śedztwo już 51 osobie Pozatem 8 wybitnych uczest. 
ników zdradzieckiej roboty Hromady uciekło z Polski i przebywa 
na terytorjum sowieck em. Materjał śledczy obejmuje 36 tomów 
© 10 tysiącach stronic, poza dowodami rzeczowemi. 

GŁĘBOKIE — sl. Zamkowa 60 
4RODNO; — Place Batorego 
ZAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — zł Majom Macklewicza 63 

ZWIACA. 

  

8 
SWIR — ul 

Commonwealth. 
W miesiacach październiku i li- 

stopadzie 1926 po raz trzeci już od 
ukończenia wielkiej wojny otwarła się 

Konferencja Imperjaslna w Londynie. 
Są to reprezentanci W, Brytanji, Wol- 
nego państwa Irlendji (nazwa Irlandji 

od 612 1921), Afryki Pld., Kanady, 
Australji, !Nowej Zelendji, Nowej 
Zemi, cesarstwa lndji zebrani dla 
ostateczne go ustalenia wytworzonego 

via facti od wielkiej wojny nowego 
statutu konstytucyjnego i międzyna- 

rodowego D »minjów, Konferencja znaje 
duje się wobec prądów sprzecznych. 

Australja i Nowa-Zelandja są je- 
dynemi z D>minjów, których ludność 
biała jest wyłącznie pechodzenia bry- 
tyjskiego. Nic tedy dziwnego, że lo- 
jalizm i kult ola „Old Country“ naj- 
dalej tam są posunęte. Ponadto Au- 

'stralja i Nowa-Z:landja najbliżej żół- 
tego niebezpieczeństwa zdają , sobie 
najlepiej sprawę ze zneczenia, jakie 
dla nich przedstawia flota brytyjska. 
Złamanie jedności impe'jum wróży- 
laby tam katastrofę. Na przeciwle- 
głym biegunie pelitycznym „st-ją 
Afryka Pd. i Wolne Państwo Irlandii. 

Oba one otrzymały charakter Da- 
mipjow (Irlandja 612 1921 nawet for- 
malnie niezawisłłgo peństwa) po 
krwawych kartach historji i nic dziw- 
nego, że lojalizm względem metro- 
pelji mniej się tam mógł rozwinąć. 
Prócz tego narazie nie zagraża im 
niebezpieczeństwo z niczyjej strony; 
stąd dążność naksymalaego osłabie- 
nia więzów z metropolją. Pośrednie 
stanowisko zajmuje Kanada: 

Dominjum to z jedne] strony dą- 
"ży do najszerszej autonomii narodo - 
wej, z drugiej strony broni silnie 
jedności imperjum. Raz Kanada jako 
Sąsiad Stanów Zjedn., posiadający z 
niemi wspólne iateresa wielkiej wagi, 
broni swej autonomji i swobody ru- 
chów w Ameryce; ale Kanada zwra- 
cać się musi do metrepolji właśnie 
lako sąsiad Stanów wobec widma ich 
hegumanjk > oz 

W. obliczu wszystkich 
ści Korferencja Imperjalna inaugu- 
rowana  ursczyście w Londynie 
19.10 1926, zamknięta. 23,11 1926, 
doprowadza do 
wspaniałej zgody delegatów w kwe» 
stjach zasadniczych. Główne jej re- 
zolućje znajdujemy w. raporcie Lorda 
Bafour'a, przewodniczącego Komisji 
obradującej nad statutem imperjalnym. 
W raporcie Balfeur'a czytamy z pun- 
ktu: „Komisja sądzi, że wydając tekst 
konstytuujący staiut lmperjum Bry- 
tyjskiego nie zyskanoby wiele. Części 
składowe Imperjum rozpostarte po 
czterech krańcach świała przedsta- 
wiajągrozmaity charakter i tradycję: 
„oraz nie są w tem samem  stadjum 
ewolucji. Ponadto charakter lwperjum 
mie pozwala na jego klasyfikację. 
Imperjum nie jest podobnem do 
żadnej organizacji politytycznej cza- 
sów tereźniejszych i przeszłych”. 

Tak więc i nadal żadnej Konsty- 
tucji pisanej. Jedynym dokumentem 
pisanym pozostaje zwykła . rezolucja 
określająca nawy statut imperjum. 
Metropolia i Domiuja są to, czytamy: 
„w granicach Imperjum Brytyjskiego 
równorzędne związki autonmiczne nie 
stojące w żadnym wypadku tak w 
zakresie polityki wewnętrznej jak za- 
granicznej względem siebie w stosun= 
ku subordynacji (subordiaation), cheč 
złączone pod jedną Koroną we wspól- 
ną jednostkę i dobrowolnie stowa- 
rzyszone w charakterze członków 
Wspólności Narodów Brytyjskich”. 
Przechodząc kolejno nad praktyczne- 
mi konsekwencjami ustalonej defi- 
nicji raport stwierdza, że instytucje 
w zakresie legislatywy, administracji 
i sądownictwa z uwagi na ich histo- 
ryczny charakter, w formie jakiej 
istnieją nie zawsze stoją w  har- 
monii z ustałonemi powyżej zasada- 

trudno- 

„mi. Rezolucje raportu zdążają do mo- 
žliwego zharmonizowania istniejących 

instytucyj z postawioną def nicją. Tak 
w pierwszym rzędzie zmiana w tytu- 
laturze Króla. Zamiast jak dotąd: „z 
łaski Bożej Król Zjedn. Królestwa 
W. Brytanji i Irlandji oraz Zamor- 
skich Dominjów _ Brytyjskich... 
sarz Indji*, będzie „Król W. Brytanii, 
Irlandji i Zamerskich Dominjów... Ce- 
sarz Indji ete.'', Widzimy różnicę: z u- 
wagi na nową sytuację prawną Irlandji 
jako Wolnego Państwa opuszczono 
słowo „Zjeda. Królestwa"; z uwagi na 
nową sytuacją Dominjów puszczono 
„Brytyjskich*, zgodnie z zasadą ich 
równorzędności z metropolją. Raport 
stwierdza dalej, że Gen. Gubernafor 
Dominium reprezentuje nie rząd 
brytyjski, Qd którego tedy nie powi- 
nien dostawać żadnych polsceń, lecz 
wyłącznie króla, którege sytuację 

„ całkowicie zajmuje na terenig Domi- 
njum. Dalszą konsekwencję stanowi 
stwierdzenie, że komunikacje urzędo- 
we między Dominjami i metropolją 
odbywają się nie za pośrednietwem 

jednomyślnej 

gen. gubern, lub londyńskiego Co- 
len'al office, ale bezpośrednio między 

premjerem brytyjskim i 
Dominjó w. 

Przechodząc do kwestji sytuacji 
międzynarodowej Dominjów raport 
Balfour'a stawia zasadę, że mają one 

zdolność prawną bezpośredniego za- 

wierania traktatów międzynarodowych 

pod warunkiem (odnoszącym się tak 

do metropolii jak do Dominjów) bez: 

włocznej notyfikacji reszty . intereso- 

wanych członków imperjum i niemoż- 
ności zobowiązania w czemkolwiek 
pozostałych członków imperjum bez 
formalnej ich zgody. Raport przyzna» 
je Daminjom prawo reprezentacji 

dyplomatycznej zaznaczając, że nie 
przesądza to o możności posługiwa- 
nia się do woli wspólną reprezenta- 

cją Foreign Office'u. Raport Balfour'a 
zostaje jednomyślnie przyjęty przez 
konferencję imperjalną, która jest 
zamkaietą 23—11 1926 przez akla- 
mację uzhwalonym adresem wiernoś - 
ci do króla. Prasa całego imperjum 
nie w, łączając Irlandji gatuzjastycznie 
witała oświadczenie p. Mackenzie 
King'a „premjera kanadyjskiego, w 
tych słówach określającego znaczenie 
konferencji imperjalnej z r. 1926: 
„najlepszą formą rządu jest ta, która 
skłania jednostkę ku debru ogólne: 
mu. jJzst to cel, który postawiła so- 
bie konferencja Imp. z r. 1926.. 
Rozciągnęła ona autonomię narodów 
brytyjskich, a Ściągnąła więzy jed- 
ności Imperjum.* 

Konferencja imperjalna z r. 1926 
doprewadza do fermalnego uznania 
dwu zasad fundamentalnych, na któ- 
rych opierać się będzie budowa Ime 
perjum Brytyjskiego. Z jednej strony 
zasada prawnej równorzędności W. 
Brytanji i Dominjów, t. zn. możność 
dla każdego z członków Imzerjum 

Brytyjskiego: prowadzenia. swcjej. po 
ltyki wewnętrznej i, zsgranicznej, Z 
diugiej strony zasada unji wszystkich 
członów imperjum pod jedną Koroną 
w federację noszącą nazwę: „ Wspól- 
neści Narodów Brytyjskich". Formuła 
charekteryzująca mentalność angielską. 

B.lfour starając sią określić nowy 
statut imperjum Brytyjskiego piss! 
też: „cudzoziemiec, który chciałby 
rozpoznać rzeczywisty charakter lmpe- 
rjum za pomecą tejże formuły 
mógłby sądzić, że została ona wy- 
myśloną chyba po to, aby uniemożli- 
wić wogóle wszelką wzajemną inge- 
rencję metropolji i jej członków, a 
nie na to, abv ułatwić wza'enną 
współpracę. Ale krytyka tego ro 
dzaju nie rachuje się wcale z sy- 
tuacją historyczną Dominjów i po- 
mimo faktu, że każde Dominjum 
jest i być zawsze winno jedynym 
sędzią powołanym do orzekania 
co do charakteru i zakresu; swojej 
kooperacji z metropolją, żaden inte- 
res wspólny sm naszem nie 
znajdzie się z tej przyczyny w 
niebezpieczeństwie*. & 

* 

Konferencja Imperjalna z r. 1926 
posunęła dzieło autonemji Dominjów 
do najdalszych możliwie Kresów. Do- 
minja widzą się zaspokojone w swych 
dątnošciach emancypacyjnych ponad 
przypuszczalną normę. Nie mają re- 
alnego interesu szukania poza granie 
cami imperjum, tego co znalazły w 
jego obrębie. Zasada jedności imne- 
tjum nie przedstawia odtąd dla Do- 
minjów charakteru podperządkowania 
metropolji, Przynosi im realne ko- 
rzyści. Przynosi im bogactwo, potęgę, 
prestige, które daje przynależność do 
Commonwealth. Douninja zamiast 
stanowić samodzielne państwa dru- 
gorzędne, stanowią olbrzymią potęgę 
świata. Ale jest też inna strona pro- 
blemu. Są tam więzy matury uczu- 
ciowej a sile wielkiej. Wspólneść ra: 
sy, języka. evwilizacji, wspólność prze. 
żytej Historji, świadomość świetnej 
przeszłości. i wizja  świetniejszej 
jeszcze przyszłości. . A wreszcie jest 
Król.  Króbł tak dla Anglji 
jak dla każdego wspólnie z nią 

Ce żyjących narodów. Symbol to 
dla kilkuset miljonów widzialny, ży- 
jacy, stały jedności Imperium. Jedność 
Korony zostaje formalnie _ jedynem 
spoidłem, co łączy naredy Dsminjów 
ze Starą Ariglją. A jednak Imperium 
trwa, silniejsze niż kiedykolwiek. 

H. A. Krasiński 

EEK i KTE TS ATI Щ 

Z M. S, Z. 

WARSZAWA, 14.X1. (żel,wź Słowa)y 
Naczelnik Wydziału Zach dniego w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych p; 
Romer mianowany został radcą po- 
selstwa w Rzymie, dokąd wyjeżdza w 
początkach przyszłego roku. 

premjerami 

„więzienia, a kilkunastu 

ul. Ratuszowa £ 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26, 
NOWOŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

Rynek 18 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
„go Maja 5 

WILEJKA POWIATUWA—ul Mieklewiczz 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednuszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesiane 40 gr. W u-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej, Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia ćyirowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 

Lietuvos Żi ios o kongresie w 
Rydze. 

Organilandininkó w opozycyjny wobec rzą- 
du p. Voldemarasa Lief Żin. tak pisze o 6%. 
welacjach p. Vigonisa (F. Vigonis, członek 
i secesjonista kongresu socjaidemokratyczne- 
go w Rydze oświadczył, że p. Łukasiewicz 
nasz poseł w Rydze czynił mu daleko idące 
propozycje): 

«Kto zna chociaż trochę pracę dyploma- 
tyczną, ten wie, że bez uprzedniego przygo” 
towania i pewności, że propozycja będzie 
przychylnie przyjęta, żaden dyplomata nie 
odważy się na tas ryzykowny krok. A czy 
było takie przekonanie co do Vigunis:? Lecz 
cóż V gunis, gdy Polacy dosyta mogli naga- 
dać się z wpływowymi socjałdemokratami, 
zamieszkaiymi w Wilnie. 

Toteż czy nie będzie prawdziwem przy- 
uszczenie, że przedstawicielowi Polski w 
ydze chodziło nietyle o powiększenie i tak 

już <zapewnionej» większości, iie o rozłam 
wśród emigrantó w, o zaszczucie jednych na 
drugich, _0 zmieszanie z błotem samego 
imienia litowskiej emigracji, jak to Polacy 
Tobią z naszem państwem i narodem. 

„Treeba się spodztewzć, że historja wy« 
jaśni tajemnicę kongresu w Rydze. Jedna- 
kowoż trzeba powiedzieć, że Polacy wygrali 
na tym kongresie daleko więcej niż się spo* 
dziewali. Otrzymali przychylną rezolucję w 
ra RO stosunsów z Polską, 

a i rozbili nas: ierwszą emigrację poli tyczną>. zą p ą grację p 

Komunistyczna Partija Polski, a 
„martwe dusze”. 

Komunistyczna partja Polski (KPP) u- 
chwaliła rezolucję zwrcającą sę przeciw 
opozycji w Sowieiach, Obok wieiu nągan 
pod adresem Trockiego, . Wujewicza, Preo- 
brażeńskiego i innych wodzów opozycji, 
KPP 'stwie'dza w tej rezolucji, że SZE- 
reg b. członków Kom. Partji Polski należy 
daiś do spacji jak Dąbski, Osińska, Bu 
dzyńska, Przybyszewski, W ten sposób lo- 
jalna wobec tych od których bierze pie- 
niądze, Komunistyczna Parija Poiski raz 
jeszcze tylko potwierdza siłę i znaczenie 
op-zycji wewnątrz Sowietów. Sowiety bro= 
nią się przed wzrastającą popularnością opo- 
zycji powoływaniem nowych człouków do 
partji. Nic to nie pomoże, a daje tviko po* 
wód nazywania Stalina: «nowym Czicziko« 
wcm—właścicielem mąrtwych dusz»: 

Traktat Franko Jugosłowiań- 
ski a Włochy. 

Podpisanie traktatu pomiędzy Frani 
a Jugostawją (patrz art. Saagowwewśić 
w Słowie) wywołało futje na łamsch prasy 
"włoskiej rasa włoska widzi w tym trakta- — — 
cie z 10 miljonową Jugostawją, posunięcie 
w kierunku zapewnienia tej Jugosžawji he- 
gemonji na Bałkanach. Z tego powodu po- 
wołano się we Włoszech na pamięć starego 
Crispiego, który jeszcze w r, 1832 powiedział: 
„Trzeba aby M.szpanja się zbroiła na morzu 
1 na lądzie. Jej flota może „nam Włochom 

pacętcyceni pr A A a jej 
Zajęła. ©; woje Woki y czę: jska trancuskiego na 

Widok na Persję z gór Kaukazu. 
Kilkunastu wybitnych przedstawicieli 

centralnego zarządu, niemieckich dróg żelaz- 
„nych oglądało kaukazkie i zakankazkie dro- 
gl żelazne, Jeżdżono „także czarnomorską 
drogą żelazną. Przedstawicieje sowietów wy: 
'sadzali się na gościnność daleko idącą. „Sta: 
ra miłość nie rdzewieje". Pamiętamy przed- 
wojenne sny niemieckie o kole: trz 
Berlim—Budapeszt—Bag.ad, o owładniętiu 
wschodem, suy, które nazwano swego Czasu 
<prcgramem Berlińskiego kalifatu». Kto wie 
czy w tych wędrówuach po kaukaskich dro- 
gach żelaznych nic spotykamy się na remi- 
niscencję tych snów. ` 

wysiedianie sziachty. 
Gazety sowiecko ukraińskie donoszą, że 

niejaki p. Wołk szlachcic i obywatel w Ki. 
jowszczyźnie został obecnie wysiedlony ze 
swojej kijknnastohektarowej resztkowej po- 
siadł. ści na mocy prawa o wysiedianiu 
szlachty. W obronie [p. Wołka wzięło udzia 
kilkudziesięciu włościan jego poddanych, 
pochodzących, —jak to z oburzeniem pode 
kreślają gazety sowieckie, —z dawnych chło- 
pów pańszczyźnianych rodziny Wołków. 
ten opór p. Wołk został skazany na 5 lat 

a jego obrońców na je- 
den rok więzienia. : 
ПОМЕ EUROPA KITOS 
Prezydent Mościcki poiuje w 
lasach Komory Cieszyńskiej. 
WARSZAWA, 14X1. (żel. wł Słowa) 

% czoraj po południu Prezydent 
Rzeczypospolitej wyjechał na Śląsk 
Cięszyński na polowanie urządzone 
przez Ministerstwo Rolnictwą w  la- 
sach Komory Cieszy ńskiej. Polowanie 
na bażanty rezpoczęło się, dzisiaj. 
Oprócz Pana Prezydenta w polowa- 
miu biorą udział na zaproszenie Gło- 
wy Państwa przedstawiciels pzństw 
akredytowanych przy rządzie polskim 
Pp. Stetson poseł Sianów Zjednoczo- 
nych A, P., posel sngielski M x Mule 
ler i peseł szwedzki Ankersward. | 

Narady nad organizacją szkol: 
nictwa powszechnego, 

WARSZAWA, 14 XI (£e/ wł Słowa) 
W. dniach od 5go de 10gs grudnia 
odbędą się w Warszawie obrady po- 
święcone organizacji szkolnictwa po- 
wszechnego. W obradach wezmą u- 
dział naczelnicy wydziałów i' wizyta« 
torzy szkół powszęchnych ze wszysta 
kich okręgów szkolnych, Pierwszy 
dzień obrad będzie poświęcony kry- 
tycznemu rozbierowi materjałów za- 
wartych w wydawnictwie M n'sterstwa 
Oświaty p. t. „Szkoły powszechne w 
r. 1925—26*. W ćrugim dniu oma- 
wiana będzie kwestja sieci szkolnej, 
w trzecim dyskusja mad metod:mi 
obliczania ilości dzieci w wieku szkol- 
nym; w czwartym kwestja realizacji 
sieci szkolnej, 516 dzień peświęcone 
zostaną referatom na temat aktualnych 
spraw z dziedziny szkolnictwą po- 
wszechnego.



Wśród czerwonych sztandarów i papiero- 
wych manekinów. 

Recznicę rewolucji psździtrnike» 
wej obchodz wo w całej Rosji nie- 

zwykle uroczyście. Podniosły nastrój 
zakłóciły dermonsttecje opezycji, któ- 

ra nie wahzła się—co świadczy o jej 

silę — w dniu świąta komunistycz- 

nego zaakcentować swoją obecność. 
Propaganda  sowizcka  zrabila 

wszysiko, aby inscenizacja ureczystoś- 

ci wypadła jaknajokazalej, Najbardziej 

szumnie, rzecz jasna, wypadły uro- 

czystości w Moskwie i Petersburgu. 

Na „Krasnoj Płoszczadi". 

W dniu 7-go listopada zasiedli 

ma specjalnie wzniesionych trybunach, 

przybranych zielenią i. czerwonemi 

płachtami, obecni władcy Rosji Kali- 

niu, Stalia, Mołotow, Ugłanow, Klara 

C:tkiń. Nieopodal w lożach korpus 

dyplomatyczny, dalej zaś grupy dele- 

gatów zagranicznych, przywiezionych 

z niemałym trudem na koszt Komiu- 
teinu z całego Świata. lstaa wieża 

Babel. 
Narkomwojenmor Woroszyłow 

prowadzi defiladę. „Jzst godzina 8 ma 

rano. Pierwsze maszerują „szerokim 

bataljonowym szykiem © działy pie- 
choty, „wojska techniczne, artylerja, 

sanitarjuzzki, Pędzi w zawrotoym 

4empie kawalerja. Szczególnie ladnit 

—zachwyca się sprawozdawca <Praw- 

dy»— wyglądają pułki kaukazkie, Rośli, 

smagli mężczyźni opaleni :od wichru 

1 słońca, šwistni kawalerzyści. Ne- 
bieskie baszłyki furkoczą na wietrze, 

Defilada ma się ku końcowi. Z 
śrybuny. przemawia Kalinin. Po nim 

wita wojska czerwone w imienia 

partji Komunistycznej Bucharia. Po- 
iążnem „hurra* spotykają szeregi obu 

mówców. Po placu ściels się dym z 
wystrzelenych ma wiwat pocisków 

artyleryjskich. Rewja skończona. Krótka 
przerwa i za chwilę od Wrót Iwier- 

skich płynie kolumna transparentów, 

las czerwonych sztandarów. Nieba- 
wem można odczytać nadpisy:— 
«Pzździernik—pierwsze trwałe zwy- 

xięstwo proletarskiej rewelucji». — 

«Władza sowiecka stworzyła w Rosji 
braterski związek narodów». 

, Czoło kolumny stanowią uzbrojo* 
ne oddziały Ossoawjochima, dalej 

maszerują masy cywilne podzielone 

na grupy transparentami, na których 
widnieją napisy: 

— Kooperacja. 
— Ochrona Zdrowia. 
— Oświata. 

- Oprócz transparentów niesione są 
olbrzymie wykresy, wskazujące rezul- 
taty osiągnięte w tych dziedzinach. 

Grupa starych Bolszewików niesie 
transparent z nadpisem «Precz z ty- 
mi, którzy łamią dyscyplinę  par- 

tyjną>. 
Pochód zamyka grupa maszkar. 

Oto w olbrzymiej klatce z. napisem: 
«Prezent dla Ogrodu Zoologicznego» 

widnieje potworna karykatura Cham- 
bzrlaina. W šmiertelnych drgawkach 
przedzfilowała przed trybunami hydra 
kontrrewolucji ozdobiena głową Cham- 
berlaina. Dalej karawaniarze przeniz* 

śli dwie trumny, w jednej spoczywał 
„kapitalizm* rosyjski, z drugiej usiło- 
wała się wyrwać Il Międzynarodówka. 

) Gdy zapadł zmrok plac zalaly 
potoki światła. 8 olbrzymich refiekto- 

- rów moskiewskiej okręgowej elektrow- 

ni oświetlało plac i ulice przez całą 

noć. Nad muzeum Histęrycznem, nad 
ścanami Kremla zajaśniały olbrzymie 
litery „Lenin*. 

Oficjalne uroczystości na „sa 

Płoszczadi» zakończyły sią o 8-mt 
wieczorem, Tłumy ludzi — zapewnia 

*"Prawda—lubując sią grą świateł i 

dzieląc sią wrażeniami, przesuwały 

„się ulicami do późna w nocy. 

Z 

Dole powieści Glleńskie 
Tadeusz  Łopalewski. „Podwójny 

cień: ea F Hoesicka 1927 

— Stanisław Kalina: „„Czamara“, 
Poznań. 1927. 

Nazwa „wileńskie* nie odpowiada 

skrupulatnie i ściśle istocie rzeczy. Od- 

powiada a tyls tylko, że spora część 

powieści Łupalewskiege naeisana by: 
ła w Wilnie a zaś powieść „Czamara 
dobizga do końca w Wilnie, w ka- 
pl:cy św. Kazimierza. 

P. Łopalewski Tadeusz, Utalento- 
wany poeta, aczkolwiek rodem z 

Kutaowskiego, w województwie War« 
szawskiem, przybywszy tu do mas, 

tak się okazał wrażliwym na Wilna 

uroki i nastroje, tak wrósł duszą w 
"te masze wileńskie mury i okelice, 

łe poczytywać już go możemy za 
"Jeden z filarów kultury literackiej 
nowego Wilna. W  poczjach „par- 
nasista* cerebralny, rozmiłowany w 
skarbach i wdziękach przedewszy- 
stkiem formy, szukający przedewszy- 
stkigm wyrazu dla du:howego па- 
stroju, powoli, w ciepłej, serdecznej 
atmosferze Wilna — niech mi wolne 
będzie użyć wyrażenia się dosadnego 
— powsli rozkrachmala się. Kruszy 
się w nira powoli dusza mazowiecka 
tak mieskończenie dbała nie tylko o 
nieskazitelną elegancję lscz i o prze- 
pych uzewnętrzniania się... Piękny, 
rasowy talent pisarski p. Łopalew- 
skiego, cały na modernizm — jak się 
dziś mówi — „uastawiony*, coraz 
m/sterniejsze kładzie wzory na kanwę 
wileńską. Czuć już w ręce kładązej 
ścleg za Ściegi:m — naszą, tutejszą 
emocjonalagść. Ręka raz po raz 

Demonstracje trockistów. 

O demonstracjach opozycji za- 
mieszcza „Prawda* wiadomeść ma 
6-tej stronis swego wydania p. t. 
„Marne wysiłki trockistów w celu za» 
kłócenia proletarjackiego święta”, «O- 
pozycyjna tragifarsa». 

Centrum demonstracyj był róg u- 
lie Wozdwiženki i  Mochowej oraz 
hotel <Paryż», Na kilkunastu domech 
wywieszono portrety Trockiego -i Zi: 
nowjewa. Kiedy z pochodu przecho- 
dzącego okcło domu, w którym za 
mieszkuje kilku leaderów opozycji 
kilkunastu , zwolenników obecnych 
rządów usiłowało usunąć portrety 
Trockiego i Zinowjewa, w oknie uka- 
zał się sam Trocki czynąc gest jak- 
by chciał przemawiać. Nikt go jednak 
—pisze Prawda—nie słu<hał, Z tłumu 
sypały się wykrzykniki  <zdrajca», 
«precz» i inne soczyste epitety. K Iku 
opozycjonistów próbowało protesto- 
wać, zagłuszyły ich jednak spontanicz- 
ne okrzyki tłumu ma cześć obecnych 
przywódców. 

W Petersburgu. 

Przebieg uroczystości w Peters- 
burgu, kol.bce rewolucji peździerni- 
kowej, zakłóciły © wiele poważniejsze 
wystąpienia opozycji niż w Moskwie 
1 innych miastach  U:oczystości roz- 
poczęły się podoboie od defilady 
wojsk i organizacyj komunistycznych. 
Czerwone sztandary, transparenty, wy- 
kresy—wszystko to def low:to przed 
trybunami, na których usadowili się 
Rykew, Budiefny oraz delegacje za” 
graniczne, W pochodzie zwracała u- 
wagę grupa siwowłosych członków 
Akademji Umiejętności oraz grupa 
marynarzy z okrętów cudzoziemskich, 
które w tym czasie znajdowały się w 
porcie. „Kapitanowie ”—pisze tryumfu- 
jaco Prawda—ogłosili dzień 7 i 8-go 
listopada za dnie pracy, mimo to 
jedaak, marynarze ryzykując utracić 
posady poszli wspólnie z robotnika” 
mi leningradzkimi na święto «Paź- 
dziernika*. Gdy zapadł mrok, fabryki 
okoliczne, twierdza Pictropawłowska, 
Pałac Zimowy zajaśnizły od świateł. 
Ulicami rozpoczęły przeciągać szu- 
bienice, na których w miarę ruchu 
kolysaly się olbrzymie kukły przede 
stawiające wrogów  proletarjatu. Był 
więc Chamberlain, kapitalista, faszy- 
sta i socjal-demokrata, 

Na murach twierdzy Pietropaw= 
łowskiej zdala rzuca się w eczy ol- 
brzymi świetlny napis: „Za władzę 
sowietów". 

Szkła i ludzie drżeli od ciągłego 
huku salw krążownika „Aurora”, Na 
Newie urządzono 12 olbrzymich 
wodotrysków, huk i błyski rakiet, 
reflektory łodzi podwodnych i torpe- 
dowców przez całą noc dawały znać 
miastu o obchodzie 10 rocznicy re- 
wolucjł. 

Krążownik, „Aurora“ odznaczony 
został orderem „Czerwonego Sztan- 
daru*, jego komendant na znak 
wdzięczności otrzymał złoty zegarek, 
browning i podwyżkę pensji. Przed 
Smolnym odsłonięto pomnik Lenino- 
wi wewnątrz zaś instyiulu otwarte 
coś w rodzaju muzeum „komnatka 
lijicza”. 

Dzmonstracje opozycji w Peters- 
burgu były przygotowywane oddaw- 
na. Już 26 p.ź iziernika—pisze Praw- 
da—w mieszkenu J:wdokimowa od- 
było się zebranie ooozycj nistów, na 
którem omawiano hasła z jakiemina- 
leży wystąpić podczas uroczystości. 
Sprawę referował H ssen. Weź niemy 
—mówił—po sto sziuk plakatów i 
wyjóźmy ma ulicę. Mało nas więc 
weźmy żony, dzieci, kochanki, Niech 
każdy przyprowadzi ojea i maikę. Na 

drgnie, bywa, że nawet szarpnie... i z 
p miądzy wzorzystych ściegów prze- 
błyska tu i owdzis prosta, biała, kra* 
jowa: kanwa nasza wilsńska. 

Czy nie tak? 
Tymczasem jednak w powieści 

„Podwójny cień", która się urodziła 
pod piórem autera jeszcze w War- 
szawie, w 1921-szym roku, a tylko 
ją p. Łopalewski tu w Wilnie do- 
kończył, mamy jakby tylko próbkę 
naracyjnego talsntu. Akuratne prelud- 
jowanie po calutkiej klawjaturze — 
przed koncertem niechybnie bujnej 
twórczości powieściopisarskiej, Co 
zaś uderza najbardziej w tem wzięciu” 
kilku akordów i błyśnięciu dwoma, 
trzema pasažami? Pewność ręki. 

I stąd ma źródło swoje: siła ude- 
rzeń piórem. Możnaby ręczyć, że w 
wirtuozie- powieściopisarzu Łopalew- 
skim właśnis siła będzie dominantą 
w całym szeregu przymiotów. 

Powieść „Podwójny cień* jest da- 
leką ed budowy lege artis Fragmen- 
tarna jest — lecz nie w sensie „So 
fragmentarisch isć die Welt" Hi- 
ne'go. Po prostu dlatego, że pisał ją 
auter długo, w różnych okoliczno- 
ściach, z przerwami, wypadając raz 
po raz z nastroju, pod urokiem coraz 
to nowych wrażiń. Rozpocząwszy 
4 la Mayrink lub 4 JaE nest Teodor 
Wilhelm Hoffmann od ukazania nam 
Aleksego Karnickiego zakochanego w 
kobizcie.., której niema, której nikt 
nie widział oprócz niego, a © której 
on sam wie tyle tylko, że na imię jej 
Ejola, ukazawszy nam parę niesamo* 
witych .halucynacyj, gubiąc rozmyślaie 
kontury dzielące zmyślenie ad rzeczy- 
wiatośsi — zmedia autor charakter 
całaj maracji. Zaczynają brać gó- 

зО МО 

Konfliit © Klaipedzie, 
KROLEWIEC, 14,XI PAT Pisma tutejsze donoszą o kon. 

flikcie, który wybuchnął pomiędzy Niemcami a Litwą Kowień- 
ską Rokowania toczące się pomiędzy stronnictwami niemieckiemi 
Kłajpedy a gubernatorem litewskim w Ktłajpedzie zostały zerwa- 
ne Stronnictwa niemieckie domagały się nominacji jednego ze 
swoich członków na prezydenta dyrektorjum, czemu rząd litew- 
ski kategorycznie odmówił Pertraktacje w tej sprawie trwały 
przeszło 6 tygodni i nie doprowadziły ostatecznie do żadnego 
wyniku. Pomiędzy gubernatorem litewskim w  Kłajpedzie a 
blokiem niemieckim doszło nawet do dalekoidących różnic zdań 
na tle oświadczenia Niemców. 
postulatów będą zmuszeni zwrócić 

że w razie nieuwzględnienia ich 
się ponownie z zażaleniem 

na rząd litewski do Rady Ligi Narodów 

KEES OREW T INIT 

Klęska nacjonalistów w Gdańsku. 
WARSZAWA 14 XI. (tel wł, Słowa) Wybory gdeńskie przyniesły 

wielkie zwycięstwo partjom będącym zwolennikami porozumienia z Polską. 

Socjaliści uzyskali z górą trzecią część wszystkich mandatów. Centrum 

Katolickie wzmocniło się również uzyskując dwa mandaty, Stronnictwo li- 

bzralne utrzymało stan posiadania. Ten rezultat wyberów jest przedwszy- 

stkizm wyrazem niezadowolenia społeczeństwa z dotychczasowej nacjona- 

listycznej polityki senatu, będącego posłusznem narzędziem w rękach Nie- 

miec. Nacjonaliści stracili dwanaście mandatów z posiadanych trzydziestu 

sześciu, przez co stają się drugorzędnem stronnictwem prawdopodobnie 
bez wpływu na utworzenie nowego Sznatu, 
centrum i lewicy. 

który wyłonią stronnictwa 

Polacy utrzymując poprzedni) ilaść głosów, około 7 tysięcy, uzyska- 
li trzy mandaty w stosunku do pięciu poprzednich, co należy wy łuma= 

czyć większym udziałem wyberców niemieckich, któr/ wynosił 183 tysiące 

podczas gdy przy poprzednich wybsrach tylko 164 tys. 

Obliczenie głosów: 
GDAŃSK, XI, PAT. Biuro prasowe w. m. Gdańska podaje następu: 

jace prowizoryczne obliczenia głosów oddanych przy wczorajszych wybo- 
rach do sejmu gdzfńskiego. 
(0 mandatów), 

Lista Nr 1—sartja rentjerów—575 głosów 
Nr 2—oer']: robstnicza—66 (0), Nr. 3 — mieszcz-ńskie 

zjednoczenie pracy—4 237 (3) Nr. 5—gdańsk: blok gospodarczy—583 (0), 
Nr. 6—nismiecko-gd<ń ka partja ludowa—8 007 (5), Nr, 7 —cartja niem'ec- 
ko-liberalna—6.201 (4), Nr. 8—partja stanu śre ia:ego—1,006 (0), Nr. 9— 
partja niemiecko-nacjenalistyczna— 35 820 (25) Nr. 10—partja miemiecko- 
gocialiątyczna—2 182 (1), Nr. 11—Rybacy—1,875 (1), Nr. 12—kemuniści— 
11695 (8), Nr. 13— arlja lokatorów i wierzycieli—3,576 (2), Nr. 14—na- 
rodowo lib=ralni—8 330 (5), Nr. 15—narodowi sorjaliści niemieccy — 1 483 

(1) Nr. 16—oartja polska—5,764 (3), Nr. 
'61 588 (42), Nr. 18—nartja gospodarcza—2,226 (1), 

17 —soc'alno-demokratyczna 
Nr. 19—nismieckis 

katolckie centrum 26 090 (18). Rizem oddanych głosów ważnych 182,704 
na 214,703 uprawnionych do głosowania. 

Zamach na b. prezydenta Meksyku. 
MEKSYK, 14,X1. Pat. Qly były prezydent Meksyku Obregon jechał 

ma walkę byków, r.uzono na jego samochód bombę. Odłamek rozbitej 
wskutek wybuchu szyby zranił O>regona w policzek. Jadący 'w drugim 
samochadzie towarzysze Ooregona zranili ciężko wystrzałami z rewolwe- 
rów dwuch osobników, którzy mieli rzucić bombę. Pozatsem aresztowana 
trzeciego domniemanego sprawcę zamachu. Policja prowadzi dochodzenie 
czy zamach miał podłoże polityczne. 

Samolot wśród Śnieżycy 
WALDENBURG. 14—10. Pat. Samolot międzynarodowego towarzystwa lot. 

niczego kore między Pra 
aw w waka 

a Warszawą znalazł się dziś wśród wielkiej 
wskutek stracenia oricuiaclė zmuszony był do 

przymiusowego lądowania w pobliżu Waldenburgu pod rocławiem. Przy lą- 
dowaniu samolot został ciężko uszkodzony. Pilot Reimann odniósł lekkie rany. 
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głównych ulicach postarajmy się za- 
wies'ć portrety wodzów opozycji. 

Tak przygotowywała się opozy- 
cja. Zużyto masę energji. W  pota- 
jemnej drukarni dla której ukradzio- 
no czcionki z drukarni, „Leningradz- 
kiej Prawdy” pracowali dzień i noć 
komsomolcy i bezpartyjai. 

W igilją obchodu A opozy- 
cjoniści wzywali na fabrykach robot- 
ników, aby mie brali udziału w uro- 
czystościach lub skoro zdecydowali 
się wyjść na ulicę aby szli z hasłami 
'opozycyjnemi, 

7 go listopada na placu Urickie- 
go zjawili się Zinowjew, Radek, Ел- 
szewicz, Jawdokimow i inni. Mimo 
że wydano im bilety na trybuny, opo: 
zycjomiści stanęli obok. Podczas de- 
flady oddziałów f brycznych tu i 
'owdzie rozlegały się okrzyki na cześć 

rę mad „opowieścią Hoffmana" 
всепу całkiem realne, obrazy i obraz= 
ki Petersburga z pizrwszego Okresu 
Wielkiej Wojny, aż i zanurzamy się 
w bezpośrednio przedrewólucyjną a 
w ślad zatem i w całkiem już rewo- 
lucyjaą  atmosf:rę - bolszewickiego 
przewrotu. Gdzie się zapodział Alek- 
sy Karnicki? Stopił się w jedno 2 5а 
mym autorem Powieść coraz żywiej 
przypomina pęk impresyj autobiogra: 
fcznych. Nie przestałąc być mozaiką 
fragmentów wprewadza nas w miskiel- 
ną sarabandą olbrzymiej <łomki» ko- 
tłującej się dookoła całkiem nawet jut 
widocznego gmachu instytutu... które: 
mu tylko autor uie dodaje nazwy 
«Smolnyj». Aż z tego piekła wydos- 
tajemy się ..znów na poświatę jakichś 
Pól Elizejskich i z przelatującege mi- 
mo jakiejś stacyjki pociągu chwyta- 
my oczami ostatnią wizję Aleksego 
Karnickiego. Aha! Te była jego Ejo- 
lal Potem juź: wybawienie. Powrót 
do Ojczyzny. Wstąpienie do szere- W 
gów walczących o jej ostateczne wy- 
zwolenie. A gdy «młodemu  rekruto- 
wi, w kilka dni po zaciągu, zamiast 
rycerskiej szpady wręczono nożyk do 
skrobania kartofli i zamiast ma pole 
chwały zaprowadzono do brudnej 
kuchni kompanijnej»... wówczas — 
wówczas musiała skończyć się po- 
wieść, której fantastyczne miraże po- 
żarła mieubłagana, rozpaczliwa rze- 
czywistość. 

Wówczas autor zgarnął w kupę: 
skubanki z najprzedniejszego wzo- 
rystego jedwabiu, wykrajanki z kretonu 
w kropki i paski, strzępy brutalnej 
parusiny, zmięszał raz jeszcze aby 
kontrasty były jaknajbardziej wstrzą- 
sające — i cisnął wszystko pod o: 

opozycji, zagłuszane przez zwolsnni- 
ków obecnych rządów. 

Atmosfźra stawała się coraz bar- 
dziej naprężona. Kordon milicji z 
trudem utrzymujący porządek pękł i 
manifzstujące tłumy rzuciły się na 
grupkę opozycjonistów, rozpoczęła 
się walka, która niewiadomo czemby 
się skończyła dla laederów opozycyj- 
nych gdyby nie oddziały kawalerji. Z 
kotłującego się tłumu v:s-a-vis Ermi: 
tażu raz po raz rozlegały się okrzyki 
„faszyści*, «faszyści», słychać bylo 
trzask lasek i nieopisany zgiełk, Zi- 
nowjew jedynis dzięki stróżowi, który 
wpuscił go do bramy jednego z do- 
mów, uniknął dotkliwego pobicia. 

Incydent podczas manifestacji— 
kończy opis «Prawdu»—je;zcze raz 
stwierdził «siłę» sympatyj leningradz- 
kich robetników do opozycji. K. 

«Pod. kładkę książki 
wójny cień>. 

— Tak powstało poety pierwsze opus 
powieściowe. Pikantna, intrygująca, 
pełaa niedwuznacznych wróżb — za: 
powiedź. 

zatytułowanej 

Autor powieści «Czamsras b:r- 
dzo jeszcze nizporadnis obraca sie 
na literackiej niwie. Na pociechę mo- 
żemy go zapewnić, że napisanie po- 
wieści — a cóż dopiero dobrej—nie 
jest rzeczą łatwą. Trzeba nietylko 
mieć coś do powiedzenia lecz i ue 
mieć powiedzieć tak aby nietylko być 
zrozumianym lecz wywrzeć zamierzo- 
ne wrażenie. 

Opawiada nam p. Stanisław Kali- 
na (pseudonim to z niezawodnie) 
dzieje lat dziecięcych oraz młodzień- 
czych własnego żywota — przepra- 
szam, skąd ja to mogę wiedzieć? — 
dzisie niejakiego Józefa Marskiego: 

Stonimskism gdzieś, jeśli się nie 
mylę, ujrzał światło dzienne, na wsi. 
Ojcisc bohatersko uczestniczył w 
powstaniu 1863:go roku, Matka, wieś- 
ałaczka, sama mało wykształcona, 
marzyła dla syna о wysokiej karjerze. 
Najmilej byłoby jej widzieć go księ- 
dzem; chłopcu atoli gdy debił się w 
Grodnie matury nie uśmiechała się 
kapłańska czamara (autor unika utare 
tej mazwy: sutanna)—a zwłaszcza do" 
zgonny celibat. Już przecie wplątała 
się w jego życie „towarzyszka lat 
dziecięcych" dobra, miła, śliczna i 
kochająca Nika.. Wstępuje do uni 
wersytetu w Kijowie. 

W Grodnie stosunek władz szkol- 
nych rosyjskich de uczniów Polaków 
jest dla niego jeszcze znośnym; zre- 

Jak to bylo z , Hassan 
Birem“, 

Opowiadania litewskich mary- 
narzy. 

Przybyli z Giefńska marynatze 
litewscy opowiadają: „Hassan Br* na 
wodach ltewskich zjawiał się |už nie 
jednokrotaie, lecz z powodu braku 
ze strony ltewskiej dobrego statku, 
nigdv ne udało sią go dopędzić. 

O ost:taiem złjawien'u się „Hassan 
Bira* załoga «Prezydeata Smetony» 
wiedziała już wcześniej, lecz z powo- 
du złej pogody na poszukiwania mo- 

ła wyruszyć dopisto po kilku dniach. 
pobliżu Łotwy, dokąd się kiero- 

wali przem, taicy, spostrzegłszy statek, 
kapitaa rozkazał dać kilka strzałów 
armataich i radjotelegramem  powia- 
domił o wypadku naczelnika powiatu 
Libawskiege prosząc o pomoc. Lecz 
pomoc nię przybyła i załoga po do- 
pędzeniu „Hassan Bira* zaczęła 
ostrzeliwać go z karabinów  maszy- 
nowych. Statek wyrzucił flagę turecką 
i stanął Przesadzono na niego poło- 
wę załogi z „Prezydenta Smetony* i 
zrewidowano. Ponieważ stat'k był 
bez dokumentów i wiózł 30 000 li- 
trów spirytusu, cygara, cygaretki, ty” 
toń i likier, więc przemytaików are- 
sztowano i zamknięto w wddzieluej 
kabinie, Pozostawiono tylko dwóch 
maszynistów. Statek zmuszeny był 
ruszyć wślad za „Prezydentem Sme- 
toną*. Lzcz burza rozdzieliła dwa 
statki, wskutek czego «Hassan Bir» 
osiadł na mieliźaie. Nie było wyjścia. 
Bocman z „Prezydenta Smetony” 
zawołał aresztowanych i zapytał, kto- 
by się podjął dopłynąć z liną do 
brzegu, aby uratować wszystkich. 

Popłynął kapitan „Hassan Biru“, 
Hans v. Hofmeister. Puszczono dwie 
rakiety, na znak, że statek w niebeze 
pieczeństwie. J:dnocześnie rozległy 
się na brzegu krzyki i nawoływania 
placówki łotewskiej. Łotysze, zamiast 
ratować zaczęli strzelać do statku, 
wskutek czego zabito jzdnego prze- 
mytaika i zraniono bocmana. Woła- 
nia o ratunek nie nie pomogły. Wów- 
czas Tomaszewski kazał rzucić w 
morze część ładunku i odpłynąć jak- 
najdalej od brzegu. Ponisważ ster 
był złamany, a prowizoryczne stery 
jeden po drugim też się łamały, więc 
statek oddany został na łaskę fal. 
Dopiero na trzeci dzień udało się 
skonstruować żelazny ster i statek 
zawinął do Gdańska. 

W Gdańsku przemytnicy uciekli. 
Statek i broń przekazano administracji 
gdańskiej. Marynarzy litewskich ma- | 
tychmiast zaopatrzono w dokumenty 
i pieniądze i wyprawiono do Królew- 
ca za wyjątkiem dwóch, którzy pe 
zostali w szpitalu w Gdańsku. Jedno- 
cześnie przemytaików wyłepano i a- 
resztowane a statek skonfiskowano. 

Nalażał on do jakiegoś Turka, 
któremu konsul turecki w Gdańsku 
dał pozwolenie na pływanie pod fla- 
ga turecką. 

Marynarze wyrażali swe oburze- 
nie, że Łotysze strzelali do okrętu, 
który wołał o ratunek. 

StolurZE skrzynki do radjo 
i chcą otrzymać ten obstalunek raczą A 

5 zgłosić się: Wileńska Nr 38 <Radios, = 
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Dobry towar 
Я он wiedzą cl kdóczą pija 

sztą jest w Grodnie Orzeszkowa, 
istne słońce kultury polskiej, polskie- 
go patrjot.zmu, pod którego promie- 
niami rośnie pokolenie popowstanio- 
wych Polaków, dzieci „miatieżników*. 
Raz nawet Orzeszkowa odczytała pu- 
blicznie literacką kompozycję Józefa 
Marskiego Ż: to nis rozstrzygnęlo 
o jego karjerze dziwić Się wolno, 
lecz ubolewać nis należy. Opatrzność 
inne miała widoki na Józia. W Kijo- 
wie wikła się w konspiracje mocna 
antirządowe kolegów uniwersyteckich, 
całkiem niewinny zostaje aresztowany, 
badany... Przekonywa się jak ludzie są 
źli i przewrotni, jak nikomu ufać nie 
można, To go przepaja goryczą, te 
go całkiem od świata odtrąca. Po 
jakimś zamachu rewolucyjnym w Ki- 
jowie dostaje sig — znowu całkiem 
niezasłużenie do więzienia, Wywożą d 
go do Petersburga, osadzają w for- 
tecy Petropawłowskiej. Do celi wię- 
ziennej przemyca mu wierna Nika 
obrazek Przemienienia Pańskiego, 
Modląc się raz przed nim šlubuje 
Marski — w którym obudziło się 
nieprzeparte powołanie kapł:ńskie — 
złożyć Bzgu ofiarę z życia, czyli zo- 
stać księdzem, jeśli welność odzy- 
Szcze. Jakoż z racji bardzo złego sta- 
nu zdrowia kazano mu epuścić wię- 
zienie- 

Marski pośpiesza do Wilna i wstę: 
puje tam do seminarjum. Otrzymuje 
święcznie kapłańskie „a w krótkim 
cz sie potem ź kazalnicy katedralaej 
padła zapowiedź o premicejach księdza 
Józefa w kaplicy św. Kazimierza”, 

W tem miejscu niech mi wolao 
będzie wstrzymać biegnące po papie- 
rze pióro p. Stanisława Kaliny, Sza- 
nowny autorze, — powiedziałbym — 

którzy umieją robić = | 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Propaganda muzyki pol- 

skiej na Pomorzu. Z uznaniem 
podkreślić musimy stałą mracę  uta- 
lentowanej pianistki p. S. Jagodziń- 
skiej —Niekrasz, nad zazuajamianiem 
naszych Kresów Zachodnich z muzy- 
ką polską, dotąd prawie tam nicznźć 
ną. Po piętaastu wyjątkowo udanych 
koncertach muzyki polskiej w  róż- 
nych miastach Pomorza, urządzila S. 
J. Niekrasz w Toruaiu wieczór współe 
czesnej muzyki polskiej swych uczni, 
poprzedzając konczrt odczytem, wy- 
głoszonym przez prof. Wieczorka. W 
programie utwory: I. Paderewskiege, 
A, Michałowskiega, E. Młynarskiego, 
L. Różyckiego, T. Brzezińskiego i 
Wielhorskiego — rzuciły światło na 
wysoki poziom artystyczny kompoczy- 
cji naszych współczesnych kompozy* 
torów, nieusiępujący w niczem twór- 
czości Zachodu. 

Mamy nadzieję, że kulturalaa pra* 
ca p. J. Niekrasz znajdzie licznych 
naśladowców, wśród maszych ped2- 
gogów, jak również zachęci szkoły 
muzyczne do urządzania podobaych 
wieczorów, 

Nowości wydawnicze, 
— «Dookoła Świata», doskonale reda- 

gowany, bogato ilustrowany miesięcznik Ge- 
bethnera i Wolffa, drukoją w zeszycie 42-gim, 
między inaemi arcyciekawą monografję pań, 
których portrety wiszą w Łazienkach, w Sali 
Salomona, opis Krzemieńca, sylwetkę Moż- 
Żuchina, opis krainy radium etc. 

— Villon: <Wielki testament». Cykl 
ballad i słynny Villena «Wielki testament» 
z roku 1461 go. W mistrzowskim  przekła- 
dzie Boya Żeleńskiego. Nakłąd księzarni F. 
Hoesicks. Warszawa. 1927. 

— Wychowanie Przedszkolne. (Cza- 
sopismo poświęcone sprawom wycho- 
wania dzieci w wieku przedszkolnym). 
W ostatnim numerze (listopadowy Nr 11) 
«Wychowania Przedszkolnego>, pismą do- 
skonale redagowanego i bardzo pożyteczne- 

o zarówno dla fachowców'wychowawców, 
fak i dla matek, znajdujemy w części teore- 
ycznej ciekawe artykuły: O pamięci — wil- 
nianki p. St. Zdziechowskiej; O gruźlicy. Ra- 
dy dotyczące samokształcenia muzycznego 
wychowawczyni, wreszcie uwagi o tem, iż 
młode wychowawczynie nie powinny się zra- 
żać plerwszemi niepowodzeniami, gdyż zna- 
czenie ich EB daje się poznać nieraz do- 
piero po paru latach, gdy dobre przyzwy« 
Czajenie zaszczepione w dzieciach w przed- 
szkolu niby dobre ziarno zacznie kiełkować. 

Ww 1 Części — praktycznej, znajdu- 
jemy opowiadanie o Daiu Zadusznym. Na- 
stępnie bardzo ciekawy wzó: pracy zbioro- 
wej, który zapewne niejedaa wychowawczy” 
ni zechce zastosować u siebie, —jest to bu- 
dowanie mieszkania dla lalek, opracowane 
przez p: Marję Weryho redaktorkę naczelsą 
«Wychowania Przedszkolnego»: Prócz tego 
est w tem pożytecznem piśmie wierszyk, 
rady dotyczące hodowli roślia doniczkowych, 
(bardzo na czasie), obrazek sceniczny, po 
tytułem «Sąd Lata», opowiadanie «Wien. 
Przyjaciel», uwagi o ćwiczeniach rachunko-; 
wych, wzory ćwiczenia zmysłów i zręczności, 

robót, wreszcie kilka gier. > 
Jak widsć treść tego pisma jest bogata, | 

bardzo ciekawa i teczna, 
polecatmy je wszystkim tyma, którzy 
mują dziećmi w wieku przedszkolnym, 
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9 WALKA ZE SZCZURAMI! 
/$ Najskuteczniejsza trucizna z cebuli 

morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied 
nia i Częstochowie, oraz medalem 
srebrnym na Wystawie Sanitarno- 
Hygjenicznej w Warszawie pod 
nazwą: Pasta na szczury i myszy 
Laboratorium  Sukcesorów Adolfa 
Zalewskiego w Rawie Mazowieckiej 
Załączającym wycinek niniejszego 

! ogłoszenia 10 proc. rabatu. я 

  

  

  

przepraszam najmocniej za niedyskre- 
cję, lzcz świeckiej osobie nigdy by 
taki frazes nie nawiną! slę pod  pió- 
ro. Przedewszystkiem dlstego, że nis-, 
zmieruie mało która świecka osoba 
wie, że premicje kapłańskie «spadają 
z ambony» jak zapowiedzi ślubne. 
A po»tóre: gdzieby to świecka 0so-i 
ba opisać mogła tak żywa, tak go- 
rąco, tak głęboko wrażenia i wzru- 
szenia kapłana odprawującego pierw 
szą mszę! Ja sam raz tylko w życin 
byłem na premicjach i mocno, me" 
cno mnie ons wzruszyły — Od ва- 
mego odczuwania tego, co dziać się 
musi w duszy młodego kapłana po 
raz pierwszy w życiu dokonywujące- 
go, jak pisze autor „Czamary*, cudu 
przeistoczenia okruszyny chleba. w 
prawdziwego Boga-C ławizka.. A je- 
nak — pomimo wprawy pisarskiej 

o wisę dalej zaawansowanej u mnie 
niż u p. Stanisława Kaliny, najnieza- 
wodniej opisując premicje niebyłbym 
tak trafnie poruszył każdą strunę i 
strunkę w duszy kapłana, jak to on, 
p. Kalina uczynił. I jeszcze jedno za- 
obserwujmy. Te właśnie ostatnie kar- 
ty powieści wypadły najlepiej — w 
porównaniu do całych jej ustępów; 
w których się nie wyczuwa bezpo- 
średniego przeżycia, a bywa, Ż: i 
całkiem naiwnych. To crescendo teżś 
zdaje mi się, nie mogło urosnąć pod 
świeckiem piórem,. 

Szkoda tylko, że bzz względu na 
to kim jest autor książki, kuaszt w 
niej pisarski bynajmniej mie dosięga 
dostojeństwa tematu. Odbicie tsż w 
niej historycznych czasów przedwo- 
jesnych u nas nie przynosi, niestzty, 
tego, czego mogliśmy się ваойте- 
wać, Cz. 2. 

się zaj-l 
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KSIĄŻĘ WŁODZIMIER Z GHIKA, Święto młodzieży. 
W czasie, kiedy powszechna uwa- 

ga jest zwrócona na Rumunję, nie 
będzie od rzeczy poświęcić kilka słów 
oryginalnej i wybitnej postaci katolic- 

kirgo rumuńskiego świata, mianowi- 
cie księciu Włodzimierzowi Ohice. 

J:ko hospodarowie  moł iawscy. 
Ghnikowie panowali, w 17 ym i 18:ym 
wieku, tuż nad granicami R'eczypos- 
politej. To też, czynne i częste mieli 
z Polską stosunki. Spokrewnieni 
przez Mohyłów (Movila) # polskiemi 
rodami, a szczególniej z Potockimi 
i Radziwiłłami, stanowią oni barwny 
epizod w życiu dawnych wielmożów 
i królewiąt polskich. Usraińscy pano- 
wie chadzali samopas na Multany, 
aby osadzać na hospodarskim tronie 
swych krewniaków. Wiadomo, jak w 
swej „Wojnie Chocimskiej* Wacław 
Potocki uskarża się ma to, Otwórzmy 
„Prawem i Lewem'" Łozińskiego: i tam 
znajdą sję ciekawe szczegóły o tych 
£amiljnych =1jansach. 

“  Historja Ghików abfitujs w dra- 
matyczne szczegóły, pod zawsze nie- 
pewnem i gniewliwem zwierzchni- 
ctwem oettomańskiej Porty. Są tam i 
kajdany i krwawe egzekucje. 

W 17-ym wieku, dziwnemi droga* 
mi Opatrzności, jeden z hospodarów 
Ghików, ks. Grzegorz, przechodzi na 
katolicyzm, opuszcza kraj i tron, 
osiedla się w Wiedniu i otrzymuje 
<miano księcia Świętego Cesarstwa, z 
tytułem „Jego Wysokość". W archi- 
wach rzymskich, ks. Włod imierz od- 
malazł dokumenty jego przejścia na 
łeno Kościała.  L:cz jego rodzina 
pozostała prawosławną, 

W 18-ym wieku, podczas gdy no- 
e! nadzwyczajny sułtana, Numan-Bej, 
bawi w Warszawie, na dworze Stani- 
sława Augusta, podejmowany przez 
marszałka nadwornego Rzewuskiego, 
nadchodzi pewnego wieczoru sztafeta 
ze Stambułu, a w niej listod chocime 
skiego baszy, w którym donoszano 
wschodniemu posłowi, że hospodar 

+ Ghika, inny znów Grzegorz, został 
na rozkaz sułtana, odręcznia zamor- 
dowany w Jassach... Przechowała się 
o tem wiadomość w starej książeczce, 
tłomaczonej z francuskiego, która za- 
wiera relację przyjęcia  Numan-Beja. 
Różnie szły drogi hospodarskiego 
«domu. 

W 19-ym wieku, Helena Ghika, 
%s. Kolcow-Masalska, znaną była ped 
pseudonimem Doryd Istria, jako wie- 
łostronna pisarka. Nie cbce jej były 
zagadnienia religijne. 

Książe Włodzimierz Ghika, uro- 
dził się w Konstant'nopelu, gdzie 

* jego ojcitc sprawował czynaości ru- 
smuńskiego posła. Wychował się па 
południu, we frencuskiam liceum w 
Tuluzie, tuż pod cieniem grobowca 
św. Tomasza z Akwinu, którego miał 
"Się z czasem stać uczniem, Wielka 
bazylika St. Szrnin, o swych potęż- 
nych i oryginalnych dwuch nawach 
gotyckich, musiała urok już wtenczas 
"wywierać na niego. Tam, pod niebo- 
sisżnymi stropami, spoczywa ciało 
wizlkiego Doktora Kościoła. 

Cichą, słodką naturę młodego księ- 
Cia porywał religijny zapał, a to tem 
więcej, że księżna matka specjalnie 
dbała o religijne wychowanie dzieci i, 
chuć sama była prawosławna, chętaie 
im dawała katolickie książki do ręki. 

Dwudziestopięcioletniego, wytworne- 
ge młodzitńca, który jednak instynk- 
townie patrzał gdzieindzi:j, niż tam 
gdzie patrzy świat i którego „irrequia- 
žum cor“—nlepokoju pelne serce — 
jak mówi św. Augustyn, wciąż szu- 
Жаю, jak spocząć bezpiecznie w Bo- 
gu, pociąga nagle, z niebywałą siłą 
katolickie nabożeństwo do Przenajśw. 
Sakramentu, 

Działo się to w Rzymie i pierwszą 
świątynią, w której palił tak swą du- 
826 przed wystawionem Sanctissimum, 
©ył cichy kościołek polskich Zmart- 
wychwstańców na via San Sebastia- 
ntllo. Wiadomo, że w Rzymie przez 
<ały rok trwa Wystawienie, rozłożone 
m trzy dni na każdy kościół. Książe 

łodzimierz szedł więc tak z kościoła 
'w keściół. Postanewił nia spocząć, aż 
zmajdzis prawdę, 

Jakoż Włodzimierz Ghika staje sią 
katolikiem i oddaje się, u Domika- 
now w Minerwie, studjom teologii, w 
której się nawet doktoryzuje jako laik. 
Chciałby być kapłanem, zl: powstrzy- 
muje go od tego wola Piusa X, któ- 
f go wprawdais serdecznie polubił, 
tcz zato włożył nań ciężki obowią: 
zek apostołowania, jako Świeci, 
wśród swoich. 

„Nie chcę nadużywać tu otwartości 
księcia i opowiadać o szczegółach 
żej pracy, która wielu duszom stała 
się ulgą i pemocą.. A zwłaszcza 
biedni korzystali z jego opiski. 

Poeta, teolog, artysta, przyjaciel 
artystów i biednych, odgrywał nieraz 
Szczególnie ważne i delikatne role, o 
których jego przyjaciel, słynny fran- 
cuski malarz Besnard, wspomina w 
swych pamiętnikach z Włoch, z cza- 
au wojny. Tak naprzykład, gdy św. 
p. kardynał Mercier przybył do Rzy- 
mu z okunowanej Belgji. 

W 1923 roku, Pius XI pozwala 
księciu przyjąć nmareszcie święcenia 
kapłeńskie. Dzieje się to w Paryżu i 

odrazu ksiądz Ghika, mala, drobniute 
„ka postać, subtelaa jak figurka z Ta- 
nagry, © siwo-blond brodzie i spada* 
jących na ramionach włosach, O dzie- P?P 
cian:j prostocia i głębokiej duchowej 
przyjaźni, staje Się popularny jako 

„apostoł wśród rozlicznej, cudzoziem : 
skirj diaspory w Stolicy nowożytnego 
świata. A diaspora ta nietylko  naro- 

dowošciowa, ale i religijna. Ni 
W mrocznym „kościtle dla cudzo-ką szk. Nr 18, Z. Renigerową szk. Nr 2, Fr, szk. Nr 24. ocet winay 035 -050 za butelkę. SÓJ, za: Wł: Antoniewicz opowie o swych wrąże- 

ziemców* na rue de Sivses, da od. ,, Nedzielny obchód „Święta Мю. В 
ludnej zakrystj, odbywają się wędrów- dzieży* mimo fatalią niepagodę Wy BĘ 
ki do księcia, który chrzci Żydów i Padł uroczyście i okazale, S*botni 
Muzułmanów, przyjmuja schyzmaty- ga?strzyk Z pochodniami po ulicach 

ków do jedności Kościoła spowiada Wilna muzyką zapowiadał niedzielną 
równie dobrze Polaków fak Lewan- Uoczystość Niedziela zaczęła się od 
tyńczyków, Otwierzją się razu pewne. Habożeństwa, Potem pochód druhów 
go drzwi i wchodzi jakaś małżeńska | gruhen udał się na górę Zamkową, 
para z Normandji, która specjelnie gdzie złożono wieniec na grobie Nis- 
przyjechała przywi žė swą cudzoziem- Znanego Ż łaierza. Stamtąd pochód 
kę służącą do spowiedzi. Była to ga- TUSzył do sali miejskiej na Akadecję 
licyjska uaiłka. Innym razem znowu, KU ćzci Św. Stanislawa Kostii Szczel- | 
wchodzi rosyjska emigranika, z proś- mai sela soka i gošėmi 
bą o wsparce. wiadczyła ywem zainteresowaniu. Takla cwawiad ziół łęboki = 

ZĘ wyd pism i poczynań, ksiądz Ak demję zaszczycli swą obecnoścą 2 ; San Sau Psa ; KĘ Sili treściwe sprawozdania. Wywiąceł4 
Ghika był znany już poprzednio, }- E ks. Arcybiskup Metropolita ona, córka, zięciowia, wnuki i wnuczki. Ś) się dyskusj, z której dała się wy- 

Dziwnie miłe, niewinne jakieś, proste Jałbrzykowski i J. E. ks. Biskup Wł. SET LTS SS ES reźaie zauważyć, że nowoobrany skład 
i głębokie są jego „Myśli ma bieg Bandurski. Pana Wojewodę reprezen- . : ; sejmiku jest znaćznie lepiej przygoto- 
dni naszych*: mały tomik aforyztnów, tował naczelnik Wydz. Bezpieczeń: dziewcz w krótsiem przemówieniu trzeba p. dyr. Szczepańskiemu za nie- 7 do pracy niż poprzedni. © 
poprzedzony przedmową francuski:- stwa, p. Kirtiklis. Obecnym był jens- zwrócił SĘ Z apelem do starszego zwykle dobry i artyst;czny akompa- o odczytaniu protokułu poprzed- 
go poety Francis Jammes. Cslym rał Popowicz. Inspektorat Armji re- społeczeństwa, które doprawdy win- njament. : n'ege zebrania zaakceptowano jedno- 
traktatem życia duchowego, znale- prezentowało paru pp. cficerów, no iateresować się i współdziałać z Akademię zakończyły  pradukcje razową zapomogę dla pracowników 
zionego i urzeczywistnionego w nas Przybyli także ma skademję kura- młodzieżą dla dobra kraju i narodu. chóru «Echo». „Chór pod batutą p. biorąc za podstawę przy ozaaczaniu 
samych ma usługach miłości blźnie. 97 P- Ryniewic”; p. Łskuciewski; w Resztę programu wypełnł dział prof. Kaliaowskiego śniewał pizśń o wysskości jej zasiłek przyznany urzę- 
go, jest jego „Księga Nawiedzania imieniu kapituły — ksiądz prałet Sa- koncertowy. Moglśmy podziwiać i św. Sianisjawie Kostee „Dusza czci daikom państwowym. 
Uoogich i Chorych". Subieln: — bo Wicki, przedstswiciele organizacji aka. wzruszać się doskonałą grą p. Hal- Boga* Mikulego, „Pieśń o domu" — Zebranie usoważniło Wydział Poe 
wiele jest w nim wschodniej fnezji— dzmickich i społecznych. ka Ledóchowskiej. Subtelne wyczucie Sużyńskiego, «Na Stawie" etc, Całość wiatawy do decydowania w sprawach 
są niektóre jego drukowane medy- Akademję zagaił p. mecenas Józef duszy skrzypiec cechuje tę niepospo- wypadła dobrze i sympatycznie. Aka- wydawania sum (w ramach budżetu 

tacje. C'ekawym będzie zapewne Zmitrowicz, Dłuższy referat o Św. 18 artystkę. Pan S. B:noni dostar- demja rozpoczęta niszwykle punktual- przedstawionego na poprzednim ze- 
przygotowywacy przezeń „Żywot Św Stanisławie wygłosił ]. E. ks. Arcy- czył publiczności już ianvch, równis mis o g. 13 skończyła się o g. 14 i braniu, z pażyczki inwestycyjnej — 
Józefatać, pomyślany, mówi, jako Piskup. Dostojny mówca w pięknych, artystyc nych wrażeń.  Usłyszeł śmy pół, nikogo więc nie nużyła. okeło 170 tys. złotych. 
grastara „ikona” duchowa, Ale bez. barwnych słowach tłómaczył znacze- „Bshaterstwo* C:ajkowskiego, arię Z Wieczorem odbyła się wieczornica Uizizlsno Komitstowi budowy 
sorzecznie, najciekawszy jest jego NiE kultu dla Św. Stanisława w ży- opery „Bznvznuto Cellini* i parę dla młodzieży w sali O<ręgowej. Pro- szkoly powszechnej w Zawiszańcach 
„Dom Św. Jana“ ciu młodzieży i społeczeństwa, piękaych fregmentów na bis. Publicze gram wypułuła już sama młodzież gm. Solecznickiej dotacji w sumie 5 

„Dom św. | ma“, to nie dzieło Po odśpiewaniu przez chór „E-ho* ność z wdzięcznością oklaskiwała pp. produkcjami chóru, przemówieni:m, tys. złotych. 
pisane, to—zgromadzenie zakonne. h; mnu narodowego, akademik p. Boh- artystów. P dziękować też dosrawdy deklamacjami i przedstawieniem.  L. Długa dyskusja na temat uregu- 
Oryginalne zgromadzenie, rozwijające mamma loWwania Spraw szarwatkowych poslu- 
” pod opieką - X; ns na = > ” u r A o kc jako 

schodzie i w Paryżu, i pod Pary- p b materjał przy likwidac sprawy 
B ГУ 'егшзга urza sniezna, drogą zamiany szarwarków па p żem i we Francji półaocnej, i w Tu: 

W lerisko-Trockiego. 
W sobstę ubiegłą odbyło się 

mierwsze, ioformacyjae posiedzenie 
S:jmiku pow. Wileńsko - Trockiego, 
którego zadaniem zasadniczym było 
poinformowanie członków Ssjmiku e 
biegu prac. Przewodniczący obradom 
p. starosta Witkowski wygłosił dłuż 
sze zagałeni<, przedstawiając jedne- 
częśnie stan częściowego wykonania 
preliminarza budżetowego — росхет 
kierownicy wydziałów oraz Dyrektor 
szkeły rolniczej w Bukiszkach wygłe- 

XI 

Karol br. Halka - Ledóchowski 
opatrzony na drogę wieczności Św. Św. Sakramentami, zmarł 6 go 

listopada 1927 r. w Matwijowcach na Wołyniu, 

Pochowany w Grobach rodzinnych w Szumbarze dn. 10 listopada 1927 r. 
Msza Św. za, duszę Zmarłego odprawiona będzie w Wiin'e w 

Katedrze, w Kaplicy Św. Kazimierza we środę o godz. 10-ej dnia 16-go 
listopada 1927 r.           

  

nis e zarńorskim, dalekim. : : ZZ я Za papieskim przywilejem, Ojciec W przeciągu dwuch dni szalała na terenie Ziemi Wileńskiej, Nowo- Stado wilków. Na zakończeniz uchwalono jedno- 
Ghika jest kapłaaem  dwu-obrządko- gródzkiej i t. d. niezwykłej siły burza Śnieżna. Skutkiem głębokich opadów śnież- głośnie tekst protestu w sprawie wy- 
wym, t. į. w łacńskim, jednocześnie, Zniszczone trasy telęgratlczne. nych, na terenie pow. Wileńsko-Trockie. WSZU Otrąb i makuch zagranicę. Pra- 
i wschódnim - rumuńskim obrządku. i : i „  E0 pojawily sis wigksze stada wilkow, test tem złożony zostanie na ręce p. Szalejący huragan śnieżny dokonał spustoszenia w stanie tras tels- ktore wyrządzają znaczne szkody ladnoś: wojewody Raczkiewicza z prośbą © 
Ale jego zgromadzenie jest dwu-ob- reficzno-telsfonicznych. Według dotychczasowyco doniesień uszkodzene ci okolicznej. Wilki 
rządkowe, ba, nawet wielo - obrząd- ady [inje: Baranowicze — Nawojelaia, H srodziej — Nieśwież, na któ- dobnie z i Kanai Peteno Anais ia DS 
kowe, w inny sposób: każdy idzie za re] na i : я 2 ь й przestrzeni 8 km. wszystkie trasy zostały porwane. $ > 

ci, feśli o cadoia, Sina Następnie zniszczone zostaly również linje:_ Baranowicze -= Soła, Burza śnieżna w Mińsku, jak stekSk.. protedaje jakaajgoręciej а ЗЕ *siornica — Zelwa, Baraaowicze — Lachowicze. jczm telegraf. czna . 3 " 
pracuje we wspólnej miłości dla zje- Ls aps również przerwana. Na tym terenie wy- ły Wasp Brdę a o BMI F 

5 dnoczenia Kościoła Bożego. W pew* wróconych zostało przeszło 300 słusów telegraf czaych. Odnośne władze 
nych wypadkach, w niektórych swych zarządziły natychmiastowa nawiązanie łączności prowizorycznej. tam znaczne szkody. Onegdaj granicę i poleca Wydziałowi Powia- 
posunięciach, O Ghika idzie w ślady K munikacja telefoniczna Warszawa—Baranowiczs—M:ń:k jest nara- wichura zniszczyła patkoj saren) kge” 3 Roe 
wielkiego nowoczesnego pustslnika „ję jeszcze utrzymana w porządku, elektryczne i połączenia telefo- wywozu otrąb i makuch, gdyż ina- Sahary, O. de Foucauld. Gdzicindzi й L ! 
сіювіу]еео zdają się spotykać z da Zatamowanie rachu pociągów. niczne. Miasto pogrążone było czej nie może być mowy o hodowli 
kawym, nowoczesnym, włoskim za- Zaspy śaieżne spowodowały w niektórych miejscowościach zupełas w ciemnościach. Komunikacja inwentarza mlecznego, nie może być 
konem  „Osera Cardinal Ferrari”. wstrzymanie ruchu soląazago: Šniežyca zasygala zunelnie liaję wąskoto- kolejowa przerwana. normalnego rozwoju mleczarstwa, nie 
Znowu niekiedy, coś ze słowiańskiej rową Dukszty—Druja. Na odcinku Wilno—Krójewszczyzaa, pociąg trafił w RZRSDWZECEEOA ПРЦЛРЯЗОТИ ЛЕНЕ może być realizowany korzystnie krę- 
religjn:| nuty, odnajduje się w j*go zaspę śnieźną, skukism czego zmuszony był stanąć, Prace nad edkopa- dyt na paszę treściwą, a wszystko 
zasadach i programie. Nic tam nie miem toru trwały kilka godzin, tamuąc ogólny ruch pociągów. Na terenie Pałki | nafta winne być sprzedawane we- to w óstateczaym wyniku spowoduje 
wykluczone: kontemplacja,  mauka, stacji Wilno, kurjer z granicy łotewskiej zmuszony był zatrzymać się przy Ag e ogolone. i aż do od. Ppzdek rolnictwa». 

wołania. : —m——— S TE TTK apostołewanie wśród relgijnie opu- pierwszej zwrotnicy 20 minut, ‚ 
szczonych, bogatych i biedn: ch. Prezes Wileńsk'ej Dyrekcji Kolejowej inż. Staszewski wyjechał na — (x) Szczegółowe oględziny pras pan podróży na poładnie, poczem prze- 

W wyk ua 
z 

Aby się zaprawić na wynędznialy, inspekcję zagrożonych odcinków komunikacyjnych. ciwpożarowe w gmachach miejsk ywająca w Wilnie irena Dabisva wy 
Šedkeciod) Wschód, a a pace у ” zwiątku z pożarem jaki Kieł eu ostą. utwory skrzypcowe mistrzów XVII i XVIII 
arostołuje ebzcnie ze swymi ucznia. Wojewoda Nowogródzki ogarnięty Śnieżycą, wina wau Paa, Magia m. karos Kada IA 

  

-mi w najbardziej rel gijoie i moralnie wej postanowił dokonzć szczegółowych ogię- Śród i spodziewanej frekwencji saba a 

starym wagonie czy baraku, i mówią wysłano kilkuset robotników, celem usunięcie zasp śnieżnych: Pozatem uchwalił komendantowi wileń. ROdžinę 84, 

pochwałę za energiczną akcję ratowniczą 

latorium, ich fizycznie rany. — (x) Termin rejestracji przedsię: Uandowi Ruszczycowi za dary złożone w ce- 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa 

ków—to chyba wajpiękniejsza postać Po upływie tego terminu w razie nie- logicznej U. S. B. o godz. S-ej wiecz. 

h podmiejskich  dzielni- Jednocześnie donoszą nam z Nowogródka że dwa pociągi kolejki wąsko- Žan Ararat, Kokius | Członków 2. 2 1 P. I przez nich wprowa” 
ok me ak koczują w torowej zostały zasypane śniegiem, Starosta nowogródzki zorganizował pomoc, skich i za sake 7 *b_qzonych Gości o punktualne przybycie. na 

iej i i — Podzigki ie Z 

o Bogu im aowoetesnjm ARMIN, aa Baa kaz adne ooo a wngocj Jęd4e -poęhwni „ze Gaegizi "sej faormierą ngatwozo, Łiruiór "Poli wile oc я : wem ambu- b ai я ы ada najserdeczniejsze owanie 
lecząc jednocześnie, w 8 giem, samochody ugrzęzły całkowicie i paa Wojewoda zwykłemi saniami z a. a e A „ka Profesorowej Marji Kłosowej i Prot,. Perdyc 

z kilk t dzinach dostai si doN e J<k Miłość Boża, „dom Św. Jana“, okolicznej wsi po unastu godzina los ję z powrotem do Nowogródka. biorstw wodnych: Z dniem 27 bm. upływa iu wzbogacenia gospodarczej strony Śród 
ut»orzony pod wezwanien apestoła DE NEI termin składania podań przes poszczegó|- Literackich. 
miłości, jest dli wszystkich, a książe ’ nych placa iaktątów wodnych, jax: G nekologicznego: Kolejne posiedzenie na- й > + przystani sportowych, młynów wodnych 9 В 
Ь”ЁЗ‹Ё"ШЁЁЁЁЁ "'ЁЁЁЬЁ w kę lartaków wodnych, łasien I t.p. o wpisanie ukowe Wileńskiego Towarzystwa Oinekolo“ ь : 7 ich w urzędzie Komisarza Rządu do kaąg ficznego odvędzie się we czwartek dnia 17 
tem) potomek rodu panujących Qhi: wodnych. : | m. w kada Kliniki Położniczo-Gineko- 

4 ) Ę : powtórnego wyboru członków Pre zastosowania się d ži № porządku dziennym: wszólezeanej Rumuji.: ] dno z pism zydjum Magistratu m Smorgoń, któ- myśl ustawy = as "mód „ „Dr Sedlis— Wrażenia ze Zjazdu Gineko-    

    

WTOREK. 

  

fraacuskich nazwało go „zjawiskiem 15 Dziś Wsch, sż. e gi Ó uż, 50 Ž > łogów w Bonn. Dr. Bujwidówa— Przedsta- > re odbyły się dnia 24 |paździzroika, į Pržes pomienione zaklady. = Ee Pro aim oe A E elis 
je Z a feat! bardzo” ma czasie: |-eopolda W] Zach mog. 15m.40 mianował na ich miejsce w dniu 10 POCZTOWA. Uorddu=© werainkiynah | aa Or , tro b. m. p. Ryszarda Kempistega bur- — (x) Lotne komisje kontrol- — Odczyt p. Z. Szulczyńskiego: We W odmęcie powojennego świata, jak ju 

M By AIC spare ars Sage, kiem Bare ne wi Br Poi legatów. Kai tc o RI 
szukając dusz i jedności Kościoła, Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Wicza, v te-burmistrzem, przyjmując Powołane do życia z inicjatywy pre- S.kojnego Wileńskiego (ulica Wolana LG R 

podobnie jak ińni Ghikowie niegdyś Meteorologji U. S. B. jednocześnie do wiadomości wybary zesa Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Ta- pięiro) o godz. Sej wiecz. odbędzie się 0d- › ławnika, którym został Notel Kowar legrafów inž, :M. Ci ńskisgo S7Jt p. Z. Szulczyńskiego, wizytatora K. O. trw<leni dnis 14 —XI. 1927 r. , grafów inż. : iemnolońskiego P yūskiego, - wizytator k a A Tea 8й 1е komi konia koi u dd pu ai us jeszcze, że polskie tłumaczenie „Księ: średnie | 60 MIEJSKA. ao energicznie swe prace, Wstęp dła czytelników „Centr. B ki Pe- 
gi nawiedzania ubogich i chorvch * za ) 5 — Ministerstwo kladzie rękę 1 omisje lotae, niezależnie od nor- dagogicznej bezpłatny, goście mile widziani. czeka na wydawcę. T średnia + na wpływach, magistrackich. wm a. woal” YI ROŻNE, ESTLL TITANO STRIKE (REIK isterctwo Skarbu wyraziło zgodę na ” УС — Przedwybor - W sprawie akcji e zt”) 2 zajęcie z wpływów dienoje hi m. Przez stałe organy inspekcyjne Dy- gów. W "a i ma eo e „Wilua na rzecz Banku Gospedarstya "Ekcli, przeprowadzają dodatkowo się zebrania przedstawiciel: partfi ży» bezpłatnego dożywiania dzieci. чтай | | póła.Zachodni Krajowego 50000 zł. udzielonych TiSSpOdziewane Ścisłe rewizje Urzę- dowskich. Zebrania ta- 5 

W związku z artykułem «Dziennika Wi- m «o Przez tenže Bank miastu tytułem po- dów i agencji, poddając kontroli Ca- kter narad Mode W Ida Jeńskiego> w Nr 253 proszeni jesteśmy o U wagi: Pochmurno. Zawieja, Šaleg. życzki budowlanej na remont domów *9KSztałt urzędowania za okres co- kluzji zarysowały się dwie grupy. 
i ie ch uwe ostują- Maxi dobę — | i WE DC ойу ori "a Dzislaok * organów _kerowai. insta ta sock, Poalej Som I 

A czego autor artykułu ma pretensję ciśnienia. ЗЕВр tei Ga ik stem Kaas Šaje DIOR] us „ua, Auga>* Pamokos... O r „ Dlaczego au e; zatwierdził cen na m chleb. : 00 ią zage ista- 
а ps S kia uczących sę KOŚCIELNA. Dowiadujemy się, iż Kolilasėe Rzą. brała ostataio na Zoe. ak mor ZY 
w danej szkoje pow. dzieci? Polsko* сс й ti „, gu na m. Wilno nie zatwierdził usta- > OWA. — Podziękowanie. Zarzą! Stow: 

Amerytaśski Komet" pomoty dziecioc sia: Jakóba, (e) Miele. Dla narljan Św. jonych przez komisję па Ostatniem  — Odprawa oficerów I Dyw. gzenia Mł.dzieży Polskiej m. Wilna skt 
wiał nam w ciągu szeregu lat swego isinię- 245003, SW. » 2 : siedzen'u cen maksymalnych Fi ; rące podziękowanie pp. J. Domagale. W: mia, podobne żądania i mikogo z nas kierow. Minikańskiej Odbywają się w Wilale MI Ein Р ymalny. na Fiech. Leg. W dniu wczorajszym Weyssenhoffowi, mec: J. Zmitrowiczowi, inż. 
ników to nie dziwiło i nie oburzało. w Bazylice i w kościela św. Jakóba S%0,' Pieczywo. w godz nach poscłudniowych odbyła W. Kurmanowi za łaskawą czynną pomoc 

2. Mylnie jest poda: ez Aitora a i 2 Jak wiadomo, komisja ta ustaliła się w Domu Oficera Polski . w zorganizowaniu «Święta Młodzieży», 
kału wacllania! jakoby Wydział Szkolny stał u: aw SA równe ceny na mękę i chleb w spo- prawa oficerów 1 Dye. Pik LĄ d: p, Halka Ledóchowskiej, p. Bononieznu, dyr, 
na stanowisku, aby w państwowych szkołach me ы SDV! sób następujący: za mąkę żytnią 65 zwołana przez gen, Popowiczą. Po calsga sidras «Boh zk allnowskiemu i powszechnych koniecznie kierownicy zajęli y. URZĘDOWA. Proc. 61 gr. w detalu za 1 kg., 70 omówieniu całego szeregu kwestji, nienie <Akademjis. RE się akcją dożywiania. Kierownicy po podpi- 

i : 

saniu pewnego zobowiązania otrzymują s0- — Osobiste. Naczelnik Wydz. Bezpie- proc.—56 gr., 80 proc.—52 gr. i 97 d tyczących + życia wewnętrzuego i ы ?Шп: tówaież podziękowanie wszyst- 

mę pieniężną od Wydziału Szkolnego, ale czeństwa p. S, Kirtiklis korzysta obecnie z Prac—Cżyli razową—46 gr. Podkre- zewnętrznego oficerów, zebrani po- przyczynili SE Akikol wiekbądź sposób 
akcję dożywiania mogą i w pźństwowej kiikudniowego urlopu wypaczynkowego. _ ŚĆ należy, jż są to ceny w czasie informowani zostali © zakazie uczęsz- <Św.ęta Młodzieży». t podniosiego obenodu 

szkole wszechnej prowadzić członkowie i 
Komitetów rodne ijaż obecnie w. SAMORZĄDOWA, eks a a dotąd w Wilnie nie- c. mi Ag zera, pami TEATR i MUZYKA. 
paru szkołach prować — Co uchwalono na posi й jak: „Euro *г- i 

Kierownik sprawdza i stwierdza swym Wydziału Pomatowcci Na mas — (0) Nowy cennik detaliczny na Czyk, „Łszar” i ia. ? sk 20ej p aaa ny" UWADZE podpisem rachunki, prowadzone przes Komi: siedzeniu rozpatrzono szereg spraw z kió: Sriykuły spożywczo-kolonjalne. Ostatnio NOWO; © r EET tet, bo Kierownik jest osobą urzędową I od- rych na szczególną uwagę zasługują nastę: Zatwierdzony zosteł przez Komisarjat Rządu SZKOLNA. Al. Jatio:! od utrze <Zemst powiedzialną. pujące: W związku z odezwą Komitetu obro. "OWY Cennik detaliczny na artykuły spożyw* — Kursy  Radjotechniczne, — Teatr Polski ada kila»), <Uła- Co do kontroli akcji dożywiania przez 5 Kresów odnich sejmik w roku przy- Gzo'kolonjalne. Cennik ten ustala ceny na- Towarzystwo Kursów Techaicznych ni ke. Józefa», brawurowa krotochwila Ma- Bmedstawicieli magistratu uważamy, de jest szłym urządzi kolomje leinie din esieci « ESApIACO: perbata orange juzem do 25 zł, w Wilnie otwisra przy Państwowej zura 26 Śpiewatni i tańcami, ukaże się je- ona nie tylko potrzebna, ale i pożądana, bo Niemiec. za 1 kg., w opskowaniu papierowem do 32, ew е 

md że istnieje w pracy społecznej Analogicznie do _ podniesienia norm w kac do 35, kawa palona 9—11, Szkole Technicznej (ui. Holendernia, ze Paid uzy wj przed- 
zw la, odpowiedzialność za dobre wy- djet dia urzędników państwowych ustalono kakao pam 40: w opakowaniu 14, cukier na Antokolu) 5 cie miesięczne kursy krotociwiii AMS ща bez i barwnej 

przechodzi u 5 AE e rad на palna w zdźiała RE miód Ša KC „SA ak mę > Radjotechniczne. (Kurs ogólay). do ostatniego miejsca Śidowat, zubliczaośł z 2 ra. wiatowego 1 członków Sejmiku; , marmelada do = + ь 
ak stowarzyszeniach widzimy niecd- Nosiępne siedzenie dn. 19 bm, po- Sami A gat. 1.70, ryż burma Nr 2 — 1.70, e ża >: W SS OWOCNE nieustan- 

= —- omisje rewizyjne i jest to w po- gwięcone będzie przeważnie sprawom orga: I Bu ь 0670' groch w połówkach 1.25, 6 a w zakresie oddz ałów kais Bi Es į 
NE as nizacyjnym 1 gospedarczym Szkoły Rolniczj EPH sy 10, kasza manna ameryksń: zkół Powszechnych. ŠE mei praras pe 

4 czenie wyrażamy opinję co do. j fermy szkolnej. в , krajowa 1.20, grycząna cała 093— Informacje udziela się w lokalu > = emiów  inflaad- 
ustosunkowania się do Kierownictwa Szkół — Smorgoni: będą miały bur- 1.05, owsiana amerykańską 1.30, nerłowa Stowarzyszenia Techników P. 918 czy kkwiźt 

AZ referatu Wydziału aso 1 i S: 80—95, pęczak 66, jęczmienna 60-75, jagia- arzy! 1 w Polskich — <Kwiat pomarańczowy», W piątek 
agistratu m. Wilna: jest ono najzupełniej Mistrza z nominacji. ‘аГОЗ!а na 90, mąża pszeana amorykańska 1.10, kra- W Wilnie, Wileńska 33, w środy, WIznsczono w Teatrze Polskim premjeię 
oprawne, pełne dobrej woli i nacechowa- Oszmisński odmówił zatwierdzenia jowa I gat. 0.95—1.00, Il gat. 80—90, karto. Czwartki i soboty od godz. 19-ej do gzjętmiej nowości paryskiej, komedji A. Bica- ne wielką życzliwością dla szkół RO W Папа 95, Qryczana 85, jęczmien. o beau i J. Dolley — «Kwiat pomarańczowy», 

P, Chruściel kier: szk. Nr 46, A. Jasiń. Skoneczny szk. Nr. 43, K. Wietrenko szk. Tony warszawskie 2.00, wileńskie "1-80, AB 5 = ZEB PZ niezwykły dowcip oraz orygi* 
ski, J. Sadowski szkoła Nr 40, R. Antūs.e- Nr 12, H. Piotrowiczowa szk. Nr 5, M. Kos- wyborowe 7.50, deserowe 6.80, kuchenne RANIA I ODCZYTY. SĄ, р 2 
wicz kier szk. Nr > H. Hryniewiczowa sarski kier. szk. Nr 51, H. Buczyfńska szk. 6.00, tłuszcz roślinny 4.40, słoniaa krajowa — XXIV Środa Literacka odbędzie się derj (Bia | pa zaczą" й Nr 3, W. Niesiołowska szk. Nr 27, j. Sumo. Nr 25, H. Kuncewiczówna szk. Nr 9, Chru- 4.20, amerykańska 4.60,«malec amerykański dnia 16 b. m: pusktualnie © = wi zÓb, Koma dła załeiy aid. o 

‚ 80b, i ai pierwszo- rokówna szk. Nr 6, L. Malecka szk. Nr 37, ścielewski szk. Nr 14, Celestyna Frydówna 4.40—4.80, olej roślina: rani 
W. Snarska szk. Nr 34, E. Wojewód ki szk. szk. Nr 28, Wacława Fieury = Nr 22, za krajowy 2.40, i raio 102.40, sia Baskai a Zmojesigo mm 

r 4. W. Moczulski szk. Nr 10, A. Święcic kier. S. Fiała szk. Nr41, A. Romanowski 0.15—0.30 gr. za sztukę, wędzone (-15— 0.30, Prołesor- Uaiwarsptetn Warszawskiego 

eratów rzędnych walorów — wiele humoru, ale ca- 
łym swym tonem nie nadaje się dla niejet- 
nich słachaczy. 

— <Fura słomy» —grana będzie jeszcze
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Sprawca kradzieży w Urzędzie pocztowym w 

SŁO WO 

  

Grodnie ujęty w Wilnie. 
fOd pewnego czasu w Urzędzie wano w Wilnie Wincentego Podisa. 

w mieszkaniu którego (Zawalna 25) 
znaleziono skradziony na 
Grodnie materjał. Wyjaśniło się, że 
szwagier Podisa Stanisława W:lmont, 
urzędnik pocztowy z Grodna bvł 

pocztewym w Grodnie skonstatowz- 
no ginięcie cennych przesyłek, Ostate 
nio nicujawniony sprawca  zdełał 
škrašč przesyłkę zawierającą materjal 
na ubrenie. Poczyniono kroki dla 
niawnienia sprawcy na miejscu lecz 
wyniki tych kroków nie były pozy- 
tywne. W dniu wczorajszym areszto- 

poczcie w 

sprawcą kradzieży. Obydwaj wymie- 

Kino- Dziś! 

teatr / „Helios* 

ul. Wileńska 38 
wy. W roli 

Kino: | 
Teatr „Polonja“ z z życia 
mi. A, Miokiewicza 22, gy 

Rekord po ns э 
gi 

czas wielkiej wojny 

Dziś film 

Ma 

chińskiego „Mandaryn Wu 

Kochaj mnie, a Świat biędzie moim" 
Philbin, Betty Compson, Norman Kerry. Rzecz dzjeje się w Wiednin i pod: 
©dczas seansów od g. 6-ej koncert orkiestry mandolin. Seansy o g. 4, 

“4 dramat w 10 akt. 

monumen'a| ny 

dramat życio- 

osnuty na tie, 
= życia chińskiego,odtwarza surowość 

rodziców, którzy musą wykonać prastara tradycji narodu chińskiego, dochodząc nawet do _zabój- 

6, 8110, #& 

stwa własnej córki. W rolach tviułowych: mistrz maski «Człowiek o stu maskach» Lon Cbaney GA 
i Renee Andreo. Upraszamy Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed początkiem seansów 

Orkiestra koncertowa pod batutą Mikcłaja Salnickiego. Seansy: 4, 5.30, 7, 9.30. 10. 

  nieni zostali aresztowani. 

Gen. Konarzewski w Wilnie. 
Onegdaj przybył do Wilna w 

sprawach służbowych v-minister spraw 
wojskowych gen. Konarzewski. który 

raz jeden w niedzielę najbliższą o g. 6-ej pp: 
Występy taneczne Maryli Gremo. 

W piątek 25 go i sobotę 26-go listopada 0d- 
tędą się w gmachu Teatru «Reduta» dwa 
wysiępy taneczne świstowej sławy znakomi- 
tej artystki Maryli Grerro. 

— Program wieczorów tanecznych — 
różnorodny, zaw'era produkcje najwybitniej- 
szych kompozytorów. Przy fortepianie Dora 
Gremo, 

Zapowiedź występów Maryli Gremo wy- 
wołała żywe zainteresowanie. 

RADJO. 

Środa 16 listopada. 

— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

czo-meteorologiczny, <PAT», oraz nadpto* 

. gra m. 
16,25—16,40. Nadprogram, komunikaty- 
16.40—17.05, «Skrzynka pocztowa» —ko- 

respondencję bieżącą omówi dr. Marjan Się- 
powski, 

17,05—17,20. Komunikaty <PAT>». _ 

17.20—17.45, Odczyt pt. «Walka z zim- 
nicą w Polsce i obc: ch krajach» (Dział <Hi- 
giena i medycyna») — wygł. dr« Ludwik 
Anigstein. 

т в17.45—1815. Program dlą dzieci. <Bašū 
© ziemnych iudkach», oraz inne bajki—wyp. 
p. Juljan Bismond, 

1815. Koncert popołudniowy. 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35. Ro” maitošci, й 
1935—20.00. Odczyt pt. <Zagadnienie 

masowej z Dział «Rolnictwo» — 
wygł. an Grabcwski. 

Ye o "20.30: «Jacques Dalcroze w War- 
. szawie i jego reforma wychowawczo'arty- 

styczna» — wygł. p, F. Kutuerówna oraz 

przemówienie p. J. Daleroze'a w jęz. fran- 
cuskim). 

20,30. Koncert wieczorny. || 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

EO. policyjny, PAT, spor- 
towy oraz nzdprogram. ` 

“п.зо—в.ш%швшщ. muzyki tanecznej. 

"WYPADKI i KRADZIBZE. 

po dokonaniu pewnych zleceń udał 
się w dniu wcaorajtzym na prowincję. 

ZE ŚWIATA, 
— Żałosny koniec Biily B. W 

Baltimore odbywają się rok «rocznie 
wyścigi żółwi. Amerykanie tysiącami 
zjeżdżają się na to widowisko. Od 
kilku lat zwyciężał na tych wyścigech 
niezrównany Billy B. W tym roku 
także Bily B. zwyciężył dwa inne 
żółwie, mianowicie  „Awjatorka“ i 
„Milczącego Drąga”. Bylo nawet w 
ten sposób, że Billy B minął świete 
nie wszystkich współ: awodników lecz 
w 6 stóp od mety raptem się zstr=y 
mał. Ryk którv się wyrwał z 10000 
gardzieli 10 000 widzów zechęcił go 
jednak i Blly B. wyprzedził idących 
równe <Awjatorkę» i «Milczącego 
Drągs> w pół kerpusu przy mecie. 
Billy B, wziął przestrzeń 75 stóp w 
Czasie 1 minuty i 285 sekun%, 

«Billy B.» jak również <Milczące- 
so Drąga» kupł jeden bagety ame- 
rykanin i oto jak donoszą pisma ame- 
rykańskie zjadł ich podanych na 
srtbrnym półmisku w hotelu Szvoy 
w Belt more, 

AM-RIESAAL-L ALPS AKA 

GicŁDA WARSZAWSKA 
14 listopada 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno 

Holandja 359,75 360,65 358,85 
Londyn 43,44 43,55 43,34 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryż 35,02 35,11 34,93 
  

ŚNIEGOWCE i KALOSZE 
szweczkie, ryskie 1 krajowe poleca 

D,B.W. Jankowski i5-ka 
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  ; — Echa napadu rabunkowego na 
trakcie jaszuńskim: W Grodnie aresztowa- 
no przypadkowo, oddawna poszukiwąnego 

przez policję wileńską, a oskarżonego O na- 

pad rabunkowy na trakcie jaszuńskim osob: 
nika, nazwisko którego trzymane jest w ście 

słej tajemńicy. W dniu wczorajszym został 
on sprowadzony do Wilna poczem przewie- 

ziony zostanie on na miejsce przestępstwa 

WIELKA 42. 

jek. Micxie- W Restauracji Kri NAS. 
Kuchnia prowadzona przez znanego 4 

Kuchmistrza Boleslawa Szymkę. 
Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 

Podczas obładów i kolacji przygrywa 4 
wyborowy kwartet. 4 
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cejem skonfrontowania z poszkodowanymi 
kupcami. 

: — Kradzież futra. W nocy na 14 bm. 
z szatai Kasyna Z acio przy ul. Mic- 

kiewicza 13 skradziono palto karakułowe па 

szkodę Heleny Poklewskiej (Pióromont 10) 

wastości 2500 zł. Ч : 

— Kradzież biżuterji: Z mieszkania 

Czany Fodgorczyk (Kalwaryjska 21) shra- 

dziono biżuierję oraz 3500 zł. gotówką. 
‚ — Ujęcie paserów, W nocy na 13 b. 

m. zresztowano M rducha Jambora (Sado- 

wa 4) i Ejasza Szpaka (Pitsudskiego 28), w 

mieszkaniach k'6rych zualeziono rzeczy, pO- 

chodzące z kradzieży na szkodę Ludwika Gi- 

żewskiego (Wielka 25). 3 

— Żaginięcie. Dn. b. m. wyszła z do: 

mu i dotychczes nie powióciła 17:letnia 

Estera Lewoszonówna (Nowogródzka 3). 
— Pod kołami pociągu. Na 4 kim. 

ed Wilna na szlaku kolejowym W;ino-Lida 

został przejechany przez pociąg 68-letni 

Adam Sołtanowicz (Kaduńska 18). 
Zwłoki zabezpieczono. 

  

` Miejski Kinematograt 

Kulturzino-Oświatowy 
sala Miejska 

(ni. Ostraurumaka 5) 

wyświetiane 

  

— mg 00 „Wyspa zatopionych oxrętów'* 

Ostetni seans o godz. 10. 

dramat życiowo-sensacyjay 
я w 8 aktach. 

W roli głównej Anna Nilson. Nsd program: „DLĄ PAŃ — WSTĘP WOLNY* w 1-ym akcie. 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W poczekalni koncerty radjo, 
Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4-ej, Ceny 5ileiów: parter 60 gr, balkon 30 gr. 

  

      

      
    
    
    

       

    

ul. Wileńska Nr. 38, tel: 

Wszystkle typy od detektora za 12 
superheterodyny alko za zł, 475 — 

Usraszamy odwiedzieė nas lub 

Sid "ai |    

  

— Rejestr Hmdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 20 X 1927 roku. 

DZIAŁ RADJA 
„ Wileńskiej Pomocy Szkolnej w Wilnie 

    
941. 

| parafjanowskiej, powiatu dziśniefń skiego, oraz 
s 2) na obszarze okcło 39,60 ha gruntów, 

PSOWYGOKPOGOWOGOOWOLDOGI POTRZEBNA 
służąca do wszystkie- 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- go na wyjazd do 
daje do wiadomości publicznej, że Okręgo- Podbrodzia, wymaga- 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 
niu. w dniu 30 września 1926 roku postano- 
wiła wdrożyć postępowanie scaleniowe. 1) 
na obszarze około 316,12 ha gruntów, na- 
leżących do gospodarzy wsi Swiski, gminy 

stanowiących wspólsoty gromadzije wsi 
Świrki, łącznie na obszarze około 355,72 ha. 

ne rekomendacje. 
Zgłaszać się: ul. Bia- 

łostocka 6 m. 3, 
pomiędzy godz. 4—6. 

——— 
WĘDLINY 
WIEJSKIE 

w _ najprzedniej- 
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 27 | szych gatunkach, 
sierpnia 1927 r. oraz 

SERY LITEWSKIE 
w główkach, bar- 

Aparaty, części, montaż na prowincji. 

Krajowvch słuchawek, krajowych transformatorów 
typu <Kó'ting», krajowych skal «Fiłaryt»,. Z wvro 
bów zagran cznych prowadzimy: <!DEAL—NIEB E 
3KI--PUNKT», słuchawki, membrany, temposkopy i i. c, 

9. FACHOWO. BEZ ZM. 

  

KUPUJE 
zł do idealnej SPRZEDAJE 
Główny skład: 

WOWEKY GWZWOWOZO WEKA 

Książki używane 
Księgarnia W. MiKULSKIEGO - 

Wileńska 25. 

dzo tłuste i smacz- 
ne, od zł. 4 za kilo 

poleca 
A. JANUSZEWICZ 
Zamkowa 20-ąa, 
telefon 8—72. 

  

  

  
       

  

  

W wielkim wyborze Es Zab 
ramy gotowe ina obstalunek łąk = ny 

pies „Wyżeł jest do 
‚ №. BORKOWSKI ‚ — odebrania 

nam napiszć: Mickiewicza 5. Ра $ ю Jafiska 1, Żeligowskiego Nr 4, 
Ž Rezerwa Šš. P. 

LUSTRA Poszukuję m. Wilna. 
POKOJU z urządz: : 

najwyžszych ai ° ygodami, 
gatunków. pożądńny Stow” Notarjusz 

LISTWY Oferty z ceną prze- poszukuje pomocnika 
słać do Redakcji „dla: prowadzenia 

NA RAMY. sSłowa» dla W, G. kancelarji w Moło- 
decznie. Z»łaszać się: 

Obrazów 
oprawa i sprzedaż, 

  

  

  

  

  

    Wilno, ul, Stroma 5, 

Znany stroiciel P+ 2943 57. 

  

  

"7199 1 A. <Gilińska Mina» w Ignalinie, pow. Swięciań- | ojejnych astelo- fortepjanów 
skim, sklep bakalejny, naczyń i fajansu Firma istnieje od a Aa B. А. РпСеч]вН przyj: p =. s R a $ 
1924 r. Wi-šcicielka Oiliūska Mina, z m. tamže. 1982 — VI > muje reperacje i odno- ©‹ БР'п 2 ae i 

W ieni forepjanów, 
7200 1 A. <Garwicz Owsiej-Girsz> w Wołożynie, ul. Złocenie pia. i fiekanóji i „REKORD, Przy „e 

Browarna 20, detaliczna sprzedaż wyrobów tytuniowych. Fir- | į odnowienie sta- | innych muzycznych p BA Н Še e 

ma istnieje od 191] r. IE Gurwios zw Aa zam. | rych ram połeca i instrumentów Kodrinice nė » 5 

ai ы ч&‘""‚'"‚' ki „M! Portowa Nr. 14 biednych bezpłatnie 
7201 1 A. <Himelszteja Noe» w Wilnie, ul. Zakreto: 5 я 

wa 5-a, skup w celu odsprzedaży mate: jałów drzewnych i leś W OZNIE Potrzebni S 

nych. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Himelsztejn Noe, zam. | Wileūska 5 zdolni . akwizytorzy. An ki | 
tamže. 1084—V1 Zarobek 200—300 zł. i 

mies'ęcznie. _ Garbar- Sz. BOŻTUPSKI 

1202 1 A. <lcykson Wu f» w Ignalinie pow. Swięciańu MEBLE ska 5 m. 19 od 5-8 pp. Wileńska 3, tel. 11--18 

skim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1921 r. Właściciel lcykson |WĘGTET 1 Kupno i sprzedaż 

Wuli, zam. tamże. 1985—V| najtaniej GORNOSLĄZKI |zn*blestylowe, bronsy, 

7203 1 A, 

Właściciel Kac Załmam, zam. tamże. 

7204 1 A. «Kotler Hirsz» w Trabach. pow. Wołożyń- 

«Kac Załman» w Ignalinie, pow. Swięctań- 
skim, sklep towarów mieszanych. Firma istnieje od 1922 r. 

nabyć można 
w 

ISM Dsmu Handl: 

H. $ikorski i Ska 
ul. Z»wslma 30 

Firma _ istnieje od 
1987—VI   

  

      

  

  
  

  
  

  

  
  

Abonamenty na codzienną przesyłkę 
świeżego <Laktobacillin - Joghurt> 
w oryginalnych słcjkach przyjmuje, 

T-wo Ramogen 
Testrajna 4 lub telefonicznie Nr 12.33     

skim, sklep win i wódek craz bakalejny. 
1021 tr, Właściciel Kotler Hirsz, zam. tamże, 

е a opałowy i 
. kowalski z 

1e dostawą 
. od 1 tony 

w zamknięty ch plombowanych wczach 
Ceny najniższe. 

M. D ę U | Į Jagielońska 3 m. 6, 

  

tel. 811. 

Wielki wybór! 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych. sukiennych, bławatnych, 

po cenach febrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca : 

„Manufaktura Łódzka” 
/ WIELKA 21. 

Bcia OLĘIN 
ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

MEBLE ŁÓŻKA angielskie 
WÓZKI dziecinne . 

Sprzedaż również NA RATY ; 

| WĘDLINY WIEJSKIE! | 
p. FIEDOROWICZOWEJ. 

poleca D,,)H. K, WĘCEWICZ 
M'ckiewicza 7, tel. 1062. 
  

Najprzedniejszy bergeński 

TRAN 
świeżo otrzymany, poleca Skład 

apteczny i betfumeryjny 
E Kudrewica i S-ka. 

Wilno, Mice'eu jcza 26, tel 710       

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

Zawiadamiać listownie 

  

Meble plecione! 
tanio i solidnie wyko- 

porcelany, obrazy, bi- 
Žuterje, srebro, złoto   

i materjały budow- 
lane w najlepszych 

    

      

     

  

gatunkach po ce- t brylanty. 

nach JS j- zzz 
nych poleca 

K. ZDANOWSKI |JEDYNE 
A. Mickiewicza 34 |i najtańsze Polskie 

Tel: Nr 370. żródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej i 

ia“ jedwabnej poleca do 
Sk ep „Okazja kobót aa i ma: 
Wilno, ul. šw. Jafiska 8 szynowych hurtem i 
Kupno i sprzedaž detalicznie, 

Ceny fabryczne. 
<R L l T A» 

Wiino, Wileńska 22. 

Piecyki 
ogrzewane 

żelazne 
i szamotowe 

|po Tcenach konku. 

  

Dla 

prowincję. 

nuje znana pracownia rencyjnych 
ko:zykarska Franciszką poleca || 

Iwanowskiego D.-H. Ihnatowiez 
Wielka Ne 7 i Ska 

(dawniej Kijowska 4) | Wilno, Zawalna 7 

WODEKIDORKZEWNSZAKCH ERY 

Piece żelaznej| Dr. Kenigsherg 
szamotowe chorcby skórne i 

i naftowe 

„ŁYŻWY plec 
S. H Kulesza, 

weneryczne, 
Mickiewicza 4, 

g. 9—12 p., 5-8 w. 

  

W. P-3 
įsklep towarow že W. P. 39, 

w" i Gta Doktór Medycvny 
gospodarczych, 

Wilno, ul.Zamkowe ŁUKIEWICZ 
Nr. 3 choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. Ścia- 
Klacz deckich 1, przyj. 4—7, 

  

Wałach, pa i Dr Hanusowicz 
er = 7 црп?( 'ы;’т:““]_д""і Ordynztor Szpitala + 

Sawicz, choroby 
——— skórne i weneryczne. 

Poszukuje sie . Leczenie światłem 
Н Soilux i Lampa Bachą 

członków rodziny (sztuczne słońce gór- 

Lisowieckich 
skie). Zamkowa 7 m, 1 

Zgłosić się do ‚ LgkarZe-Denty$Ci. 

    

    

  

  

  

«Ruchu» Kraków, 

a pod  |Lękarz- Dentysta 

0; a A k - 

ŁynSKa-SMOISKA 

[LEKAR l E. Choroby jamy ustne, 

il znacz Plombowanie i usn= 

DOKTÓR wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
tom i u m šią 

D, ZELDOWIGZ 
chor. weneryc:ne, 

  

syfilis, narządów | zniżka. Ofiarna 4 m.3 
moczowych Wydz. Zdr: Nr 3 

od 9.1, od'5-8 w, 

Kobieta: Lekarz Jadwiga 
adwiga Idowiczow 

„Ltldovi GZOWA Kęstowiczowa 
BYCZNE,NARZĄ: ul Orzeszkowej Nr 3 

(róg Mickiewicza) 
przyjmuje od 8, PB 

W.Z P. Nr 53. 

DÓW MÓC. OW. 
od 122 I od 4-6 w. 
al .Mickievwicza 24 

tei. 277. 

W. Zdr. Mr. 152, 
    

Lekarz- Dentysta 
ANNA KISIEL- 

L, Ginsberg Andrzejkowiczowa 
choroby zębów, plom= 

esi TS bowanie i usuwanie 
Wilno, ul. Wileńska 3, ich bez bółu. Porcela- 

telefon 567, nowe, złote plomby | 

    

Przyjmuje od 8 64 wkładki. Sztuczne” 
zęby, złote korony: 

bodtydo , Mickiewicza 4 m.3 
Przyjęcia: | 

Dr POPILSKI od 10—12i pół. i 

choroby skórne |". O acym tio zai, i weneryczne. Ww z. Nr 97, 

Przyjmuje od godz. 10 
do 1 i od 5—7 p.p. 

W. Pohulanka 2, róg 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 

dn, 24 VI 1927 r. 
m 

Lekarz: Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe. 
cjalne  laboratorjnm 
zębów sztnoznych. 

Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do 7. p 

    

Doktór: Medycyn: 

A. CYMBLER 
choroby skórne, 

weneryczne i mos 
czoptciowe, Elektrote: —-—-—— 
rapja, słońce górskie. karz Dentysta 

  

RECO is R. MOZES 
atarskiej 9—2 15-8. Wielka 5 m. 2, 

№. 7 Р. 43 telefon A ż 
== je od 9.30 KOBIETA LEKARZ © Pnie oo 4 do 7. 

Dr Janina Wydz. Zdr. 371, 
Piotrowicz- —Tekare Dentysta 
Jurczenkowa R, Gordonowa 

ordynator Szpitala Zamkowa 20, tel. 10.80 
Sawicz. 

Chotoby skórne I we- од g.10-112 I 5-7. 
neryczne kobiece. W. Zdr. 54. 

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

W2P 38 AKUSZERKI | 

Dr Suszyński g-gaxuszERka 
  

spec, choroby: wene- i i Póryczne, nlemoc  Marja Brzezina 
płolowa, skórne, przyjmuje: _ 

Przyjmuje: od 9 rano do 7 wiecz. 
od 9—13 i 4—7, ul, Ad. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza 30. 30 m, 4. 
W.Z P 1, W. Zdr. Nr 3093, 

  

  

W. MASSON. 

%qpom śmierci. 
Jim ne mógł zrozumieć, dlaczego 

Annę Apceff ogarniało ce chwila 

janicznie prerażenie. 

' Doprawdy czas było otworzyć te 
zamknięte ckmi i zdjąć oskarżenie, 

wiszące niby zmora nad tym domem 

i jego mieszkańcami. 
Jim spacerował po ciemnym ogro- 

dzie, medląc się w duszy, by dzień 

nastepny przyniósł pożądaną zmianę. 

W sypialni Betty, znajdującej się 

nad gościnnemi pokojami, paliło się 

jeszcze światło, którego żółtawe smu- 

gi układały się w dziwne desenie 
poprzez koronkowe firanki, A przecież 

mówiła, że dzisiaj będzie spała spo- 

kojnieji W pokoju Anny Apcoff rów- 

nież było jeszcze jasno. л 

"Miodego Anglika ogarnela wścieke 

łość na myśl o bezczelności Wober- 

skiego. 
Bylo już bardzo późno, gdy po- 

wrócił do domu i zamknął drzwi ta 

zasuwkę. PO? ale sen miał 

ojny i twardy, 

Po obudzi się następnego dnia, 

okienice były jużotwarte i pokój za- 

dany był promieniami słońca. Na sto- 

liku przy lóżku stała zimna już kawa, 

Lekaj Gaston oznajmił mu: || 

— Pan Anne gar: mó. Panu, 

że czeka na pana w Dibijotece. 

* Jim śeówit. się z łóżka natych- 

miast. A i 
— Już? Któraż to godzina? 

— Duiewiąta, Kąpiel jest już przy- 

gotowana, —odrzekł, с 

Poczem wziął tacę ze stolika, 

wiąc: : 

— Zaraz przyniosą panu świeżą 

mó- 

> Dziękuję. Proszę powiedzieć 

anu Anno, że za chwilę będę w 

ibljotece! . 
— Słucham pana. 

Jin ubierająt się wypił kawę i panu, że mam tu pewną Sprawę do 

zbiegł po schodach do  bibljoteki, 
gdzie znalazł słynnego detektywa, 

siedzącego przed dużem biurku i czy- 

tającego gazetę. SOW 
— Jednak pam zadecydował się 

przeni ść tutaj? —zapytał Anno.—Do- 
syć było, żeby czarująca pan1a Anna 
złożyła rączki błagalnie i spoirzała w 

oczy panu—byś spełnił jej życzenie, 
drogi przyjacielu! Tak, tak, widziałem 
z przedpokoju całą tę scenę! Oj, mła- 
dość, młodośćl. Czy pan ma u sie- 
bie owe dwa bsty Woberskiego, pi- 
sane do pańskir] firmy? | 

— Tak, —rztkl Jim; 
Frobisherjj nie uważał za stosow- 

ne tłómaczyć detektywowi, że mie 

prośby Anny lecz niepokój o Betty 

zdecydowały o przeniesieniu się jego 

do domu Orenelle. 
— To dobrze. Właśnie posłałem 

po niego. 
— Woberski ma przyjść tutaj? 
— Tak. Czekam go. 
— Ależ to doskonale, — zawołał 

Jim —Będę mógł nareszcie spotkać 
się z nim. Przekląty nędznik. Mam 
ochotę cbiė go. 

To mówiąc, zacisuął pięści i po. 
trząsł niemi w powietrzu, jakby gotu: 
jac się ds napeści. 

— Wątpię, czy, tego rodzaju po- 

stępowazie przyniosłoby jaką korzyść! 

Przeciwnie proszę pana © Spokój i 

posłuszeństwo moim rozkazom. 
— Jeżeli odrazu pokaże mu pan 

te listy, wszystkie jego nadzieje runą, 
odwoła swe oskarżenie i przeprosi p. 
Harlow. Wówczas nie dowiem się 

wyświetlenia. 
— Listy anonimowe? 
— Tak, przecie panna Harlow ©- 

powiadała przy panu wczoraj skąd 
dowiedziała sią 0 tem, że zostałem 
wezwany z Paryża, dla śledztwa w 
ej sprawie. W każdym razie wiado- 
mość ta nie mogła wyjść od żadne- 
go z moich kolegów. Nawet teraz 
nie wszyscy oni wiedzą, że wyjecha-. 
em tutaj. jednak auter anonimowych 

listów wiedział o tem. Doprawdy nie 
mam prawa upuścić najmniejszej spo- 
sobneści. odnalezienia mici, któraby 
mnie mogła zaprowadzić do tego 
kłębka intryg. Czy Woberski wiedział, 
że mam przyjechać? Może :słyszał o 
tem w sobotę, w prefekturze, gdy 
przyszedł, by złożyć oskarżena, a 
może oznajmił mu o tem sędzia śled- 
Czy? A jeśli słyszał to z kim rozma: 
wiał, kemu mówił te? Muszę uzys- 
kać c©dpowiedź na wszystkie te pyta- 
nia, lecz jeśli odrazu spłoszymy go, 
pokazując pańskie listy, to odpowie- 
dzi żądanych mie uzyskamy, Trzeba z 
nim mówić po przyjacielsku. Rozumie 
pan mnie zapewnie? 

Jim niechętnie zgodził się z temi 
wywodami. Tak marzył o' tem, że 
Anno z właściwą sobie żywością roz- 
prawi się z tym łotrem, a teraz prze- 
konał się, że Anne był człowiekiem 
opanowanym i więcej interesowała go 
sprawa anonimowych listów, niż 
szybkiego zdjęcia z Belty strasznego 
oskarżenia. Jim czuł, że zost:ł szu: 
Капу. 

— Ale ja się z nim później roz- 
niczego, takie postępowanie mie jest prawię, proszę nie zapominać o tem, 
zgodne z moim planem. 

— Ale co pan spodziewa się do: 
wiedziżć od miego?—zapytał niecierpli- 
wię Jim. 

— Może nie dowiem się niczego, 
a może uda mi się cośod mego wy- dząc wyraz 

— rzekł ponuro. ‹ 
— Naturalnie,—zapewn'i! Аппо. 
Dzdektyw zaprowadził Anglika do 

sąsiedniego pokoju i rzekł: 
— Proszę pozostać (utaj,—a wi- 

rozc”arowania na twarzy. 

ciągnąć, —odrzekł detektyw, wzrusza- Jima, dodał: — Drzwi mogą pozostać 

jac ramionami. — Mówiłem przecież otwarte, pan „wsiądzie za niemi. 

Będzie pań wszystko słyszeć i wie 
dzieć, będąc niewidzialnym stamtąd. 
Czy teraz pan jest zadowolony? Nie 
bardzo? Czy pan pragnąłby być cały 
czas па scenie, jako aktor? Tak, tak, 
wszyscy jesteśmy tacyl 

To mówiąc, roześmiał się przyjaź 
nie i wrócł do bibloteki. 

— Na podwórku rozległy się cięż- 
kle kroki. * 

W sam czas zakończyliśmy na- 
sze male przygotowania,—rzek! Anno 
półgłoszm. Oto masz wspaniały bo» 
hater! GN 

Jim wysunął głowę z za drzwi: | 
— Pannie Anno,—szepnął, Zdaje 

mi się, że nie należy otwierać tych 
okien, jeśli my tutaj słyszymy tek 
wyraźnie kroki na dziedzińcu, to każ 
de naszę słowo może być dosłysza- 
ne za oknamil 

Święta prawdal—odrzek: znów 
pėlgiosem Anmo, uderzając się po 
cole jakby w gniewie, że mógł do- 
puścić się takiej nieuwagi. Ale cóż 
mamy robić? Taki dzisiaj upałl W po- 
keju duśzno, jak w pitcu, panienki i 
Woberski mogliby zemóleć. Prócz tea 
go postawiłem w pobliżu okien po- 
liejanta, który ma czuwać by nikt nie 
podchodził zbyt blisko, Trzeba więc 
zaryzykować. 

Jm ukrył się za drzwiami, 
_ » Ten człowiek nie chce słuchać 

nieczyich rad“-—pomyšla! z eburze- 
niem. W tej chwili zadźwięczał dzwo” 
nek. Za chwilę wszedł do pokoju 
Gaston: | 

— Pan Borys,—zameldowa! Ga 
stom, ‚ 

— Poproś go tutaj i powiedz pa- 
nienkom, że czekamy. 

Borys Woberski był to barczysty 
mężczyzna © wypukłych kolanach i 
kostlawych nogach. 
pokoju szybkim, nerwowym krokiem, 
lecz ma widok Anno stanął, jak 
wryty. 

Anno ukłonił się i Woberski ode 

Wszedł on do 

dał mu ukłon. Stąli tak naprzeciw 
siebie, wpatrzeni we swe twarze, An: 
no promieniał dobrodusznym uśmie- 
chem, Woberski zaś stał zmieszany, 
niebewny, ciężki i niezgrabny. 

Ze zdumieniem spoglądał na 
detektywa, a długie jego palce ru- 
chem nerwowym skubały swe wąsy. 

Anno ukłonił się i Wabergki od- 
dał mu ukłon. Stali tak naprzeciw 
siebie, wpatrzeni w swe twarze. Aano 
promieniał dobrodusznym uśmiechem, 
Woberski zaś stał zmieszany, nie- 
p*wny, ciężki i niezgrabny. Ze zdu- 
mieniem spoglądał na detektywa, a 
długie jego palce ruchem nerwowym 
skubały siwe wąsy. ` 

— Może pan zechce spocząć? — 
zaproponował uprzejmie Anno. Mam 
nadzieję, ża nie wypadnie nam długo 
"czekać na panie. Te mówiąc, wskazał 
mu krzesło, stojące przy biurku, na- 
przeciw drzwi. 

— Nie rozumiem,—mruknął wre- 
szcie Woberski. — Zdawało mi się, 
że to sędzia śledczy mnie wezwał, 

— Jestem jego pomocnikiem, — 
rzekł Anne. — Jestem... Anno. | 

Oczy jego wpily się w twarz Wo- 
berskiego, lecz ten był spokojny i 
nie okazał najmniejszego zaintereso- 
wania, Jakby nazwisko, usłyszane, by- 
ło mu zupełaie obce. 

— Anno, — powtórzył Woberski. 
—Zapewne powinienem znać te na- 
zwisko, lecz ono mi nic nie mówi, 
muszę być szczerym i przyznać SiĘ, 
że nie wiem, z kim mam do czynie- 
nia. 

— Jestem detektywem z Paryża. 
— O — zawołał i powtórzył raz 

jeszcze „O*!, oglądając sią jednacze- 
śnie niespokojnie na drzwi 

Arno jeszcze raz wskazał mu 
krzesło i Woberski usiadł natych- 
miast, szepcząc prędko: „naturalnie, 
naiuralnie”. į 

Jim Frobisher, niewidzialny świa- 
dek całego zajścia przyszedł do prze- 

konania, że Woberski nie był bezwae | 
runkowo autorem listu, który oznaj- 
mił Betty Oo przyjeździe detektywa ° 
Anno. : 

Można bylo przypuszczać, że uda- 
je, iż nie zna tego nazwiska, lecz 
zdumienie jego na wiadomość, kim 
jest Adno było tak szczere, iż nie 
pozostawiało najmniejszych . wątpii- 
wości, 

— Pan rózumie, że oskarżenie, 
którę pan rzucił na pannę Harlow, 
wymaga długiego i drobiazgowe; 
śledztwa, — ciągnął dalej Anno z po 
wagą — Dlatego więc sędzia śledcz 
zaszczycił mię zaufaniem, wzywają: 
do pomocy, 

— T.k, 'stotnie, jest to sprawa 
bardzo ważna, — odrzekł Woberski, 
kręcąc się ma krześle, jakby siedział 
na rezpalsnych węglach. : 

Woberski był złapany we własne 
sleci, Jim tryumfował. Zapewne, wie 
dząc że nie uzyska nic od B.tty, zło- 
żył oskarżenie, w nadziei, że wysira- 
szona dziewczyna zgodzi się na wszy» 
stko, a wówczas en, Woberski, bę" 
dzie mógł oskarżenie cofnąć. 

Obecnie zaś znalazł się przed naj- 
lspszym francuskim detektywem, któ- 
ry żądał od ni:ge dowodów, na po- 
parcie oskarżenia. To nię leżało w 
jego planach. 

— Sądziłem, że przyda się namz ., 
poufna pogawędka, bez urzędowych 
świadków, jedynie w obzeności dwuch 
młodych mieszkanek tego domu? — 
zauważył Anno. 

— Tak, naturalnie, — potwierdził 
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| 
skwapliwie Waberski, a na jego twa+ | 
rzy ukazał się wyraz nadzici. V 

‚ — Będzie to wstęp do dalszego 
śledztwa — dodał sucho Anno, — 
Gdyż. sprawa jest bardzo ważna, 

Nadzieja znikła z twarzy  Wober- 
skiego. 

— Naturalnie, sprawa musi się. 
posuwać — odrzekł gładząc swą wy» 
chudzoną szyję. 
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