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48 sesja Rady Ligi Narodów 
Genewą, w listopadzie, 

Rada Ligi zbierze się w G newie 
5 go „grudnia ;pod przewodnictwem 
przedstawiciela Chin, p. Tcheng-Loh, 
posła w Paryżu. 

г Prowizoryczny porządek dzienny 
obrad ebejmuje aż 29 punktów, z 
których znaczna część będzie miała 
znaczenie proceduralne, a mianowicie, 
«przyjęcie do wiadomcści» przez Ra- 
dę szeregu raportów i sprawozdzń w 
celu umożliwienia dalszej pracy po- 
szczególnym organizacjom Ligi Na 
redów. 

Ze spraw politycznych znajdujemy 
skargę R ądu litewskiego wniesioną 
na wymaganie Kowna, a skierowaną 
przeciwke Polsce. W skardze Rząd 
litewski powołuje się na szereg wy- 
kroczeń, których Rząd polski mic! ja- 
koby dcpuścić w związku ze szkol- 
nictwem litewskiem w Polsce. Począt- 
kowo R:ąd litewski miał zamiar pe- 
wcłać się na traktat o mniejszościach 
„lecz następnie powziął przekonanie, 
iż Rząd polski wykonywuje ogólny 
plan zagrażający niezależności samej 
Litwy*. Wobec tego Rząd litewski 
wniósł swą skargę na podstawie ar- 
tykułu 11-go prosząc Radę o „przy- 
wrócenie sytuacji legalnej". 

Poza skargą litewską Rada po- 
wróci na przyszłej sesji do dalszego 
rozważania zatargu rumuńsko-węgier- 
skiego, spowodewzn*go usunięciem £ 
trybunału rozjemczego sędziego ru- 
muńskiego, co nastąpiło wobec nie- 
uzrania przez Rumunię kompetencji 
tego trybunału do rezważenia skar; 
obywateli węgierskich dotkniętych re- 
formą rolną w Rumunji. 

We wrześniu Rada nie doszła do 
ostatecznej decyzji w tej sprawie i 
poprzesteła na wezwaniu stron do 
zbadania wniosków, do których do- 
s cw ea Rady (Wielka 
rytan) zili i Japonja). Jak dotąd, 
brak wiadomości o doi do jakie 
goś kompromisu  bezpeśredniego, 
któryby ułatwił załatwienie tej sprawy; 
może więc zachodzić obawa, że Rada 
i tym razem znajdzie się wobec za- 
sadniczo sprzecznych tez Rumuniji i 
Węgier, nie dających się pogodzić w 
sposób polubowny, 

W grudniu Rada również będzie 
zmuszena powrócić do sprawy zna- 
nej pod nazwą «Salamis». Zatarg w 
tej sprawie między Niemcami a Gre- 
cją zawiera dużo momentów czysto 
prawnych, wobec tego zbadają ją 
przedewszystkiem furyskonsulci 
Pzństw należących do Rady; na pod- 
stawie przygotowawczej pracy prawe 
ników może Radzie łatwiej będzie 

„ powziąć ostateczną decyzję. 
Jak zwykle, tak i tym razem R:da 

będzie misła do czynienia z Gdeńe 
skiem: wraca sprawa Westerplatte, 
odłożona na ostatniej sesji Rady, na 
preśbę p. Stresemana, którypragnął aby 
referent, p.V Ilegzs, zbadał ją ponownie 
zasięgziąc opinji prawników. Sprawa 
bazy floty polskiej w Gdańsku, W 
sprawie tej zostaną zakomunikowane 
Radzie wyniki bezpośrecn ch rokowań, 
które były prowadzone między Polską 
a Gdańskiem. W rszie porezumienia 
między Polską a Gdeńskiem, sprawa 
bazy sama przez się zostanie zlikwi- 
dowana, w przeciwnym wypadku Ra 
da przed powzięciem decyzji prze» 
każe sprawę do zbadania Komisji 
wojskowej. 

Ze spraw ekonomlczno-finarso- 
wych należy zwrócić uwagę na po- 
życzkę dla recjj w wysokości 9 
miljonów funtów, przeznaczoną z jed- 
nej strony dla stabilizacji pieniądza 
greckiego, z drugiej zaś strony, — 
dia uchocźców greckich. Wszystkie 
przygotowawcze prace zostały już do- 
konane i tym razem będzie chodziło 
o ustalenie daty emisji nowej pożycz- 
ki greckiej. 

Rada zajmuje się również zbada- 
niem planu uzdrowienia fiaansów i 
życia gospodarczego Bułgarji. Spra- 
wa pożyczki bułgarskiej nie jest tak 
daleko posunięta jak sprawa pożycz- 
ki greckiej i poza streną fnansowo- 
ekonomiczną niewątpliwie pociągnie 
za sobą omówienie szeregu spraw 
natury politycznej. 

Na porządku obrad sesji Rady 
figuruje szereg  dęcyzji ostatniego 
Zgromadzenia, a więc: sposoby przy- 
spieszenia decyzji Rady w razie nie- 
bezpieczeństwa wajny, opracowanie 
techniki Konferencji międzynarodc- 
wych, przygotowanie ególnego planu 
dla kodytikacji prawa m.ędzynarodo- 
wego, konwencja dla wykenywania 
wyroków arbitrażowych / zapadłych 
zagranicą, Unormowanie stosunków 
pomiędzy Ligą Narodów a organi- 
zacjami, które powstały ped egidą 
Ligi, etc, etc, 

We wszystkich tych sprawach Ra- 
da Ligi zdecyduje, w jaki sposób u- 

» 

chwały Zgromadzenia mają być wpro- ców. 

przesyłką potstową 4 zł 
r 80250. 

pospieszne wydalenie Trockiego portji. 
MOSKWA, 15.XI PAT. Wydalenie Trockiego i Zinowjewa 

z partji w przyśpieszonem tempie zaskoczyło zarówno opinię 
publiczną, jak i samych przywódców opozycji, którzy w  prze- 
świadczeniu, że dopiero kongres wykluczy zamierzali wyzyskać 
pozostały czas dla spotęgowania agitacji opozycyjnej wewnątrz 

artji. 
E Czy wczorajsze postanowienie o wydaleniu Trockiego i Zi- 
nowjiewa steroryzuje pozostałych przywódców opozycji — trud- 
no teraz sądzić ze względu na różnolitość ich charakterów i 
poglądów jest możliwe, że oficjalne sfery liczą właśnie na tę 
różnolitość i przez wykluczenie Trockiego i Zinowjewa zamie- 
rzają wprowadzić rozłam w szeregach przeciwnika Możliwe 
również, że na wczorajszą decyzję wpłynęła chęć znalezienia się 
w czasie walnej rozprawy na kongresie wobec przeciwnika zgó- 
ry osłabionego. 

Nie jest też wykluczone, że przedstawiciele naczelnej orga- 
nizacji gospodarczej państwa sowieckiego, chcąc na kongresie 
przeprowadzić swój pięcioletni plan ekonomiczny, któremu opo. 
zycja, a zwłaszcza Trocki zajadle się przeciwstawia, przyczyni 
się w pewnej mierze do wydalenia tych dwóch największych 
wrogów z partji jeszcze przed kongresem. 

    

Nawiązanie kontaktu z Niemcami, 
Podróż Dyr. Jackowskiego. 

WARSZAWA, 15 XI (żel. wł, Słowa). We środę wyjeżdża de Berlina 
Dyrektor Departameniu Politycznego p. Jackowski. Podróż ta ma na celu 
nawiązanie kontaktu z nietnieckiemi sferami miarodajaemi, przedewszystkiem 
z min. Stresemannem w celu ustalenia najważniejszych spraw wynikają- 
cych z nawiązania rokowań handlowych pomiędzy Polską a Niemcami, 
Przedewszvstkiem ma być omówiona sprawa personalnej obsady delegacji. 

BERLIN, 15—XI. PAT. Vossische Zeitung donosi, że jednocześnie z 
£ powrotem ministra Stresemanna z Wiednia, przybywa do  Bzrlina poseł 

niemiecki w Warszawie Rauscher, który wezwany został, aby poinformo- 
wać dr. Stresemanna przed rozpoczęciem konferencji gospodarczej polskos 
niemieckiej o poglądach kół warszawskich. Jednocześnie Vossische Zeitung 
zapowiada przybycia dr. Jackowskiego do Berlina na piątek. 

Regulacja stosunków granicznych polsko:niemieckich. 
WARSZAWA, 15 XI. PAT. Daia 15 bm, w Ministerstwie S raw 

Wewnętrznych w Warszawie ocbyły się rekewania między del-gatami 
rządów polskiego i niemieckiego dla wprowadzenia w życie postanowień 
umowy polsko niemieckiej z dnia 27 go stycznia 1926 roku w sprawie 
uregulawania stosunków granicznych polsko-niemieckich. Przedmiotem ro- 
Комай było utworzenie komisji mieszanej granicznej i ustalenie do tych 
komisyj całego Szeregu zadań, związanych z uregulowaniem stosunków 
granicznych Rokowania zostały zakończone w ciągu dnia dzisiejszego ku 
zadowoleniu obu stron, 

Podpisanie konwencji emigracyjnej polsko- 
, niemieckiej, 

WARSZAWA, 15. X|.(żeł, wł Słowa). 21 b. m. nastąpi w Warszawie 
psdpisan e polsko-nitmięckiej konwencji emigracyjnej, regulującej opiekę 
nad robotnikami sezonowymi w Niemczech or.z określające, kontyngent 
tych robotników. Parefowanie konwencji ocbyłe się w ubiegły poniedziałek. 
LTNATI NTT AISNYE TSRS BETA SPCTSESCZEDON. ŚL aCÓTE WENOEYATRZOWOWZEREEKNE. 

Dekoracja Marszałka Piłsudskiego Medaiile 
Militaire w piątek. 

WARSZAWA, 15. XI. (tel. wł Słowa). W czwartek przyjeżdża z Pa- 
ryża de Waiszawy Morszałek Franchet D'Esperey, głównodowodzący 
wojsk Ententy na Bałkanach w czasie wojny światowej i dowódca wojsk 
francuskich w czasie walk z Ab-del Krimem. 

W piątek na dziedzińcu Sejmowym nastąpi akt nadania najwyższej 
odznaki armji frarcuskiej Medaille Militaire Marszałkowi Piłsudskiemu, 
Dekoracji dokona Marszałek Franchet d'Esperey w obecności generałów 
francuskich z gen. Charpy na czele. 

Medaijle Militare jest najniższym orderem dla żołnierzy i 
szym dla ef cerów. 

Marszałek Franchet d'Espercy zabawi w Polsce kilka dni. 

Zniesienie rewizji paszportowej do Gdańska, 
WARSZAWA, 15. XI. Dowiadujemy się, że rewizja dokumentów 

osobistych przy przejtźizie przez teren wolaego miasta KGdeńska została 
zniesiona, również zostcła zniesiona kontrola walutowa w związku ze 
zniesieniem ograniczeń co do przewozu waluty. 

Kurs póżyczki stabilizacyjnej w Ameryce, 
WARSZAWA, 15.X1, PAT. W tygodniu między 7 XI a 12 XI notowano 

następujące kursy polsk'ej pożyczki stabilizacyjnej na giełdzie w Nowym 
Jorku: Kurs najwyższy 92 i 1/8 (w tygodniu poprz. tak samo) najniższy 
92 (w tyg. poprz. 92). Ulimo 92 (w tyg. poprzednim 02). 

Nota Czyczerina w Tallinie. 
TALLIN, 15 XI. Pat. Donoszą, że Cziczerin w poniedzialek 

wręczył estońskiemu posiowi w Moskwie notę, w której pro- 
testuje przeciwko oświadczeniu  cstońskiego ministra Spraw 
wewnętrznych z powodu usiłowania zamachu na sowieckiego 

= Saito Piotrowskiego. Nota nie została jeszcze wręczo- 
ca w Tallinie. 

Liga Narodów a zatarg polsko-litewski. 
PARYŻ, 15—X]. PAT. Matin, przypominając skargę Li rzeciwko Polsce 

złożoną Lidze Narodów w Genewie, w związku x iai Sicdainie szkol- 
nictwa, wyraża nadzieję, iż Rada Ligi Narodów na swej grudniowej sesji nie ograniczy się do zbadania i rozwiązania tego incydentu, lecz będzie się starała o położenie kresu stasowi wcjny, istniejącemu od 7 ląt między obu krajami. Dziennik przypomina z kolei rezolucje, uchwalone ostatnio na kongresie 
emigrantów litewskich, odbytym w Rydze, a wypowiadające się za przywróce- 
niem normalnych stosunków pokojowych pomiędzy Sąsiadującemi ze sobą pań- stwami. Polię prawa ratio dseaiew, że e a RÓ" powinna nadać tym 
yczeniom o ie załatwienie sprawy jes oniecznością i ww. zaufania narodów do skuteczności działań instytucji Ligi Narodów.j u ynie 

najwyż- 

  

w sprzeda .y deteliginej cena pojedynexczo n—ru 20 grotzy. ‚ 
Opłata pocriowa niszczona ryczałtem 

Redakcis rszopisów ufesamówianysh uł» suręcy 

  wadzone do życia przez odpowied- 
nie organizacje. : 

Przedstawiciel Polski będzie refe- 
rował sprawę rozszerzenia postano- 

wień przyjętych dla złagodzenia losu 
uchodźców rosyjskich i armeńskich i 
i na inne analogiczne grupy Z 

Swiežošė, czerstwość 
i radość życia | 

osiągniecie nżywając wody kolońskiej 

Fascinafa. 

  

GŁĘBOKIE — si, Zamkowa 27 
GRODNO ; — Piae Batorego 6 
XAMIBŃ KOSZYRSKI — Związek Złemizn 
BIDA — al. Majora Mackiewicza 63 

  

ŚWIR — uł 
WILEJKA PO 

Cień Kossutha. 
Wywołała go i przywiodła przed 

oblicze całego cywilizowanego Świata 
wspaniała  budapeszteńska uroczy” 
stość połączona — temi dniami — z 
odsłonięciem w stolicy Węgier po- 
mmika Ludwika iKossutha. Śmiało 
mówimy o całym cywilizowanym świe- 
cie. Bo, jak wyraził się Lafayttte nad 
grobem Kościuszki: „Rzeczywisty bo- 
hater należy do całego cywilizowa- 
nego świata a cnotom jego luiskość 
čela hcld składz!* Zaś bohaterem na 
miarę największych postaci h-story- 
cznych był wielki węgierski patrjota 
zwyciężony z pod Vill-gcs lecz zwy- 
cięzca w wiekopomnem dziele nare 
dowego i państwowego odrodzenia 
się Węgier. 

I rzecz, drprawdy, uderzają-a; ten 
potężny okrzyk <Eljen Kossuthl», od 
którego drgnął Budapeszt w chwili 
odsłonięcia pomni. a Kossu ha, wyr- 
wał się jakby z wnętrza węgier roz- 
bitych, upokorzonych, krwawiących 
od świeżych jeszcze amputacyj doko- 
nanych na pełnym sił żywotnych 
organizmie pzństwowym. T-n _ polę- 
żny okrzyk <Eljen Kossuthl» rzuco- 
ny z placu przed Parlamentem w Bu- 
dapeszcie w twarz przedstawicielstwu 
Europy zgromadzonemu u stóp ро- 
mnika twórcy węgierskiego risorgi- 
mento, był jakby majestatycznym prę 
test-m.. i przypomnieni m zarazem 

Bo jeżeli pokutują jeszcze na & @* 
grzech — jak tego mieliśmy dowód 
podczas pierwszej zaraz sesji parla- 
mentu budapeszteńskiego po odsło- 
nięciu pomnika Kossutha — jeśli po- 
kutują tam jeszcze echa Sporów i 
swarów „Czerwonych” i „Bi łych" z 
1848 go roku, to świat widzi już dziś 
tylko w czerwonym demokracie Kas- 
sucie — bohaterem równego patrjotę 
A przed bohaterskim  patrjotyzmem, 
bez względu na to czy zwycięskim 
czy powalonym przez przemożnego 
wroga, jeszcze schyla głowę z jedno- 
m; ślnym resoektem i podziwem cały 
jeszcze cyw lizowany świat. 

Radvkał demokrata, Iewicowice i 
zapaleniec Kossuth, natu'a nawskrc 6, 
wolao wyrazić Się, patetyczną — i 
feodalny konserwatysta, rozważny 
polityk realny graf Stefan Szechenyj... 
Obaj, każdy na swój sposób słomien- 
ni, nieskazitelni patrjoci.. Jakże żywo 
przypominają się nam masze własne 
dzieje bez ośrednio przędpowstanio* 
wel Lelewel — i Wielopolski; nasi 
«Czerweni» i nasi «Bali»... Tacy i 
myśmy byli. I nasz spór z 1863 go 
rozsądził sprawiedliwie spokojny sąd 
potomności, jak spór węgierski z 
1848 go. 

Kossuth, ktėrego niezt6wnana wy- 
mowa równała się świetnej bi:głości 
pióra, podnosi aa nogi naród. Wypo- 
wiada iawną rebelją panujacemu do» 
mowi Habsburgów. Kossuthowi mało 
sejmu w Peszcie, Kraj cały wre, O 
pełną niepodległość woła. Wiedeń: 
ska kamaryla szle do Pesztu nadzwy« 
czajnege kómisarza aby opanował 
sytuację. Tłum zamerdowuje na ulicy 
hr. Lamberga. Wiedeń rzuca na zbun- 
towane Węgry — Chorwatów. Ban 
chorwacki | liacic, wierny stronnik 
dynastji, cągnie na Peszt a jedno- 
cześnie—nie zapom nając o własnej, 
chorwackiej sprawie — zw: łuje sejm 
południoworsłowizński do Zagrzebia, 

Powstanie węgierskie ma  prze- 
ciwko sobie nietylko habsburską 
Austrję z jej dynastją; ma przeciwko 
sobie c<kwestję chorwacką»,  Przeci- 
wi:ństw ogrom, Widzą to doskonale, 
węgierscy „Biali*, przezorni politycy 
realal (wśród nich wielki patrjota 
Deak, i Batihyany i Eotvó3 i Andrassy, 
wszyscy umiarkowani członkowie ga- 
binetu budapeszteńskiego, w którym 
Kossuth jest ministrem skarbu). Po- 
wstrzymują, zaklinają.. Nadaremnie. 
Kossuth odpowiada Szecheny'emu: „Z 
wami i przy waszej pomocy jeśli ze- 
chtecie ałe i bez was i nawet prze- 
ciwke wam, jeśli z nami rie pójdzie- 
ciel* Temperatura rewolucyjna była 
już zbyt wysoka. Naród węgierski 
runął w jawną i zbrojną insurekcję— 
jak w przepaść, . 

Co się stalo, przypominać nie 
trzeba. Węgry nie uznają wstąpienia 
na tron Franciszka Józefa. Kossuth 
przenosi stolicę Węgier z zajętego 
przez Austrjaków Pesztu do Debre- 
czyna. Generał Bim tłucze wojska 
austrjackie w Siedmiogrodzie a gen, 
Klapka odaosi walne zwycięstwo 
pod Tokajem, lecz maczelne dowódze 
two sił zbrojnych węgierskich obej. 
muje generał Henryk Dembiński i 
doprowadza do klęski pod Kasolną; 
zmienia Dembińskiego generał Górgey 
i odzyskuje przewagę... Wówczas 
Kossuth decyduje się na najryzykow- 
niejszy krok. Sejm w Debreczynie o- 
głasza detronizację Habsburgów (cze- 
go Kossuthowi cesarz Franciszek Jó. 
zef nigdy nie zapomniał). Ta „dierzośt, 

  

działa na cesarza Mikołaja jak płach- 

ta czerwona na byka. Sam proponu- 
je Austrjj—pomoe. Natychmiast po 
zjezdzie ubu monarchów w Warsza- 
wię 120 tysięcy wojska resyjskiego 
wkracza pod wodzą Paskiewicza przez 
wąwozy karpackie na równinę wĘ: 
gierską... 

H»roicznym wysiłkiem odzyskuje 
Kossuth Peszt lecz położenie zrewol: 
towanych Węgier rozpaczliwe. Po 
klęsce pod Komornem Austrjacy po- 
newnie zajmują Budapeszt; pobity 
Bem opuszcza Sedmiogród; rząd ге. 
wolucyjny zmuszony jest schronć się 
do Aradu... Następuje dyktatura Gór- 
gy'ego i—Vil-gos. Broni się jeszcze 
w Komernie Klepka lecz i ten wresz. 
cie kapituluje. lnsurekcja węgierska 
pokonana. Paskiewicz wysyła do ce- 
sarza Mikołaja historyczną depeszę: 
„Węgry leżą u stóp Waszej Cesar- 
sklej Mości”. 

A jednak — jednak z posiewu tej 
właśnie okropnej klęski (przewidywa- 
nej przez Szecheny'ego i Deaka) wy- 
rosły Węgry, których splendor i ży- 
wotuość, wspaniały dobrobyt i kultu 
rę imponującą podziwiał świat przez 
długie lata przed Wielką Wojną pan- 
europejską, Bo w potężnym czynie 
Kossutha, w jego dziele całego życia 
był beztenny pierwiastek czystego 
jak kryształ a mocn:go jak stal pa- 
trjotyzmu—co cuda czyni. 

Dalszy, długi jeszcze żywot Kos* 
sutha był jednem pasmem wytężonej 
pracy służbie Ojczyzny * oraz—cięt. 
kich osobistych przejść, które nie złe» 
mały tylko takuj, jak Kossuth, żelaz- 
nej indywidualne ści duchow į = 
nie zaznał, gdzie nie bywall Przeszedł- 
szy granicę turecką z kilkema tysią- 
cami węgierskich niedobitków, inter- 
nowany, poniewierał się po tureckich 
więzieniach—z trudem dostał się do 
Aoglji—potem w Stanach Zjednoczo: 
nych prowadził całą kampanię na ko- 
rzyść Węgier—potem dobrowolnym 
wygnańcem osiadł w Turynie—potem 
deżył potwornej chwili, że mu odmó- 
wiono obywatelstwa węgitrskiego pod 
form:laym pretekstem, że tyle to a 
tyle lat stale przebywał za krajem. 
Kossu h nie ma „prawa'* być obywa- 
telem Węgier, które ramieniem swem 
pchnął na drogę do potęgi i chwały! 
Czy jest większy absurd na kartach 
H storji? 

A i jeszcze przypomnijmy sobie 
nestora monarchów przedwojennych, 
piastującege w Europie najwyższe 
monarsze dostej ństwo cssarza, CeSa- 
rza Franciszka Józefa — który nigdy 
niemógł Kossutha zrozumieć i, |:k 
się rzekło, Kossuihowi przebaczyć — 
zmuszonego po wielu, wielu latach 
posł«ć biednemu, na obczyźnie prze- 
bywającemu staremu rewolucjon Ście 
oznaki orderowe i tytułowe wysokiej 
łaski monarszej... | Kossuth—nie przy- 
jął ani tytułów ani erderów. On też 
nie mógł do końca życia przebaczyć 
Franciszkowi Józefowi Habsburgowi.. 
I tak, bocząc się do końca na siebie, 
dożyli: cesarz na frenie 86 go roku 
życia i jego wieczysty <przeciwnik» 
92.go roku. 

Wszystko to teraz właśnie odżyła 
w pamięci ludzkiej. Gdy na placu 
Parlamentu w Budapeszcie przy roz: 
winięciu najwyższej na jakie peństwo 
zdobyć się meże pompy i parady, 
odsłaniano pomnik Kossutha. Gdy 
złożono u stóp pomnika do dwóch 
tysięcy wieńców; gdy 1200 głosów 
śpiewaczych zaintonowało kantatę; gdy 
kilkaset tysięczny tłum przewitał nie- 
bywałą owacją stającego przed pom- 
nikiem sędziwego hrabiego Alberta 
Appony'ego w czarmym  galowym 
stroju narodowym. 

A tu przed pomnikiem stoi cał 
rząd. Stoi namiestnik najwyższy pań- 
stwa Horthy i szef gabinetu mini- 
strów hr. Bethlen. Śioją dyploma- 
tyczni przedstawiciele państw—wśród 
nich braknie tylko eficjalaych repre- 
zentantów peństw t. zw. sukcesyj- 
nych, aczkolwiek wśród wieńców jest 
wieniec rządu polskiege. Stoją przed 
pomnikiem węgierscy faszyści — tak, 
faszyści stoją przed pomnikiem Ко- 
ssutha, czsrwonego demokraty. Ra- 
koczego stare sztandary chylą się 
przed Kossuthem... Ale chyba naj- 
żywszą zwracają na siebie uwsgę 
wszyscy trzej z cesarskiej krwi Hab- 
sburgowie, erzherzogi Józef, Franci- 
szek Józef i Albrecht tudzież obie 
erzherzeginie Augusta i Anna. Oio 
wszyscy trzej wielcy książęta składa» 
ja kolejno wieńce u stopni pomnika 
—a w. książę Józef przy grzmiących 
oklaskach i ekrzykach mówi: „Oby 
co rychłej ziściło się marzenie Kos. 
sutha o wielkiem i niepodległem 
Państwie Węgierskiem!* Poseł Sta- 
nów Zjedneczonych Butžler Wright 
przemówił z trybuny—po węgiersku. 

Lecz znaczenie i rację bytu wiel: 
kiej  budapeszteńskiej uroczysteści 
znajdziemy podkreślone wyraziście 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja B 

WIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drožej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabejewe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
Biok mniejszości rośnie 

Rokowania o blok mniejszości trwają w 
dalszym ciągu: Wyrównywane są nieporozu- 
mienia zwłaszcza pomiędzy Żydami a Ukra. 
ińcami. Oś bloku będą stanowiły ugrupo- 
wania sjonistyczne i ukraińskie stronn'ctwo 
narodowo demokratyczne (UNDO). Pozatem 
mają dojść Niemcy wszystkich odcieni par- 
tyjnych oraz białoruski Sielanskij Sojuz po- 
sła Jaremicza. Ortodoksi żydowscy dotych- 
Czas nie brali żadnego udziału w pertrakta- 
cjach na temat stworzenia bloku, ale ostą- 
tnio, jak donosi Hajnt, Aguda zwróciła się 
w osobie jednego z swych wybitniejszych 
działaczy do przedstawicieli mniejsześci nie- 
mieckich, prosząc o pośrednictwo celem do- 
puszczenia ortodozsów żydowskich do udzis= 
łu w ogólno mniejszościowym bloku wy- 
borczym. Dalej Hajnt donosi, że polityka 
Agudy wywołała wielkie oburzenie w kołach 
bezpartyjnych Żydów i to właśnie skłoniło 
kierowników stronnictwa do zgłoszenia akce- 
su do bloku mniejszości. 

Blok Białoruski. 
_ , Według kursujących pogłosek, w sferach 

białoruskich podjęta została myśl utworze- 
nia odiębnego białoruski: go Bloku wybor- 
czego. Inicjatorami tego bicku są podobno 
działacze b. Hromady, którzy tworząc odrębn; 
blok mają nadzieję łatwiejszego zdobycia 
mandatów, niżby to mogło mieć miejsce 
gdyby wępywa oddzielnie np. pod wła- 
sną firmą. Udział b. hromadowców w innych 

ZE: ZY nie może mieć 
szans p' wodzenia ze wz; lu na mar! jak; posiadała Hromada. Žalia szyldu i I 
koniecznością. 

W tych warunkach zdecydowano się wy- 
stąp'č z inicjatywą ogólno-białoruskiego bio- ku wyborczego i nawiązano kontakt z Chrze- ścijańską demokracją ks. Stankiewicza i Sie- 
įanskim Sojuzem. 

Zamknięcie kadencji Sejmu i Se: 
natu 28 listopada. 

Kadencja ciał ustawodawczych zostanie zamkn ęta zgodnie z przepisami Konstytu 
w dniu 28 listopada. W dniu tym ma 
ukazać w «Monitorze» dekret Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej zamykający kadencję Sejmu i Senatu. Faktycznie więc Sejm jaż nie istnieje i posłowie pobrawszy ostatnie 
djetki ruszyjł ławą do roboty przedwybor- 
czej. Podobno jednak nie wszyscy i jak mó- w'ą w kołach politycznych, bardziej przemę« 
Cczeni «działa ncścią parlamentarną» w obec- 
nym Sejmie, która niejednokrotnie wchodziła w = z awe z zaiomeją wyjechać na poczynę zagran! wobec uko 
okresu «ni ktykalnościa: © p" 
Reforma parlamentarna w ltalji. 

Przedmiotem obrad wielkiej rady fasry- 
stowskiej w dniu 10 bm. było szczegółowe 
rozpatrzenie reformy parlamentarnej. Signor 
Rosco, minister sprawiedliwości, został upo- 
ważniony do opracowania ustawy, kióra та 
być przedłożona wielkiej radzie na jej naj- 
bliższej sesji w styczniu roku przyszłego. 

D» wiadomości publicznej podano tylko 
zasadnicze zmiany, dające jednak w ogól. 
nych zarysach pojęcie, jak będzie wyglądał przyszłv faszystowski parlament. 

Ogólne prawo wyborcze, wprowadzone 
w ltaiji przez signora Giolitt'ego w r. 1913, 
ulega całkowitej zmianie. Przywiiej głoso- 
wania będzie przysługiwał tylko pewnym 
grupom społecznym. Nowy parlament będzie 
się składał z 400 członków, o 160 mniej niż 
obecnie. Wybór zaś kandydatów będzie do- 
konany przez wielką racę faszysto wską. 13- 
cie wielkich związków pracodawców i robo- 
tniczych przedstawią Radzie swoje listy 
kandydatów. Listy te poddane będą szcze: 
gółowemu badaniu i ocenie każdego poszoze« góluego kandydata co do jego kwalifikacji 
i stosunku do regime'u faszystowskiego, 

Wobec takiego postawienia sprawy przy- 
szły parlament ftalski oczywiście nie będzie 
posiadał wśród swych członków t. zw. par- 
tji opozycyjnej, która, jak wladomo, zosteła 
(ska me przez rządy faszystowskie prze- 

ref|ona. 

w mowie lak powściągliwego i osiruż- 
nego polityka jak nestor dyplomatów 
węgierskich hr. Asponyi, Hr. Appoe 
nyi rzekł: „Dziś bronią Węgry swej 
wałneści i niepodległ ści wobec cał- 
kiem innych przeciwieństw niż w 
1848 ym. Pytam: czyliż to wolaością 
i swobodą może zwać się jeśli dzień 
w dzień doznają Węgry poniżającego 
wtrącania się obcego w ich sprawy? 
Pytam czy może zwać się pskojem 
panującym wśród państw i ludów ta- 
ki stan, że bracia nasi od ojczyzny 
oderwani znajdują się pod obcem pa- 
nowaniem? Nie! Tego życiem nikt nie 
nazwiel My zaś chcemy żyć. I to 
właśnie Ów pomnik .wyraża, Jest to 
zarazem permanik mocy i siły narodo- 
wej tudzież zadatek Zmartwychwsta- 
nia". 

Zaś nazejutrz, podczas ociekiej 
debaty w węgierskiej Izbie Poselskie 
rzekł premjer hr. Bethlen: „Ten tylka 
naród zdolny jest niezależność swoją 
utrzymeć a nietykalność terytorjalną 
obronić nawet wobec przemocy, któ* 
ry nie zewsha się, w razie nieunik- 
nionej konieczności, za broń chwycić 
i życie na kartę postawić. Otrzymane” 
mi niejake w darze wolnością, nie- 
podległością oraz terytorjalną nietykal- 
neścią może oczywiście cieszyć się 
naród dłużej lub krócej, ale stałą 
nietykalnością terytorjalną może być 
tylko ta, którą naród wywalczył włas- 
ną krwią, i ta tylko, e ileby ją kiedy 
naród utracił, może być ponownie | 
odzyskana”, 

Komentarzem do tych słów naj: 
wymowniejszym były burzliwe oklas- 
ki, ktoremi je węgierska Izba Prawo- 
dawcza przyjęła na wszystkich ławach 
poselskich. Jacz.



© SPRAWIE USTROJU SZKOLNICTWA. 
Nawiązując do artvkulu p. A Ja- 

sińskiego z dn. 19 X 27, artykulu 
omawlającego projekt ministerjalny 
ustroju szkolnictwa, chciałabym do- 
rzucić słów kilka w sprawie tak bar- 
dzo dziś aktualnej, nietylko dla fa- 
chowców nauczycieli, ale i dla szero* 
kich mas rodziców, mających dzieci 
w wieku szkolnym. Nowy projekt u- 
strołu szkolnictwa powstał ma ile ko- 
nieczności zreformowania ustroju do- 
tychczasowego, którego złe strony 
występowały coraz jaskrawiej. Nasz 
system szkolny składa się ze szkol- 
nictwa ludowego, szkolnictwa šred- 

- miego ogólnokształcącego, szkolnictwa 
wyższego i pewnej liczby szkół za« 
wodowych, bardzo ważnych pod 
względem gospOdarczym, ale stoją- 
čych na uboczu, Wszyscy rodzice 
mający jakieś wyższe aspiracje w spra- 
wie wychowania swoich dzieci, posy- 
łają je w dziesiątym roku życia do 
szkoły średniej—nie do ludowej, bo 
ta jest „ślepą ulicą”, bez wyjścia, Ta- 
też wysoka liczba szkół średnich 
ogólnokształcących w Polsce, me jest 
rzeczą przypadku—wynika ona 7 bar- 
dze dodatniego parcia szerokich już 
dzisiaj sfer do wyźszej ponad szkol- 
nictwo ludowe oświaty i wadliwego 
skierowania tego dodatniego dążenia, 
dzięki złemu systemowi szkolnen u. 
Miodzież uczęszczająca dziś do szkół 
średnich  ogólnokształcących skła: 
da się z jednostek, które dzięki swoim 
uzdolnieniom nadają się do zawodów 
opartych na pracy umysłowej, i z jed- 
mostek, które się do tego nie nadają, 
posłanych do szkoły średniej na wszel- 
ki wypadek, w wieku, w którym roz- 
poznanie typu psychicznego dziecka 
jest bardzo trudne. Skutkiem tego, 
kończy szkołę średnią tylko bardzo 
niski procent młodzieży, (wykazuje to 
jasno „Rocznik statystyki Rzp. Pol- 
skiej" —1923), reszta odpada w ciągu 
nauki—wychodzi ze szkoły średniej 
zarażona -już atimosfzrą intel genckich 
dążeń, z pogaidą dla pracy fizycznej, 
nie umiejąca sobie znaleść miejsca: w 
społeczeństwie. Szkoła zaś powszech- 
na jest omijana przez wszystkich, 
którzy ją mogą ominąć, jest w Šcis- 
łem znaczeniu tego słowa, szkołą lu- 
dową. Stojące na uboczu szkoły za- 
wodowe zapełnia młodzież odpadła 
ze szkół średnich ogólnokształcących, 
poto tylko, aby po ukończeniu takiej 
szkoły zawodowej w żadnym zawo: 
dzie nie pracować, ale znaleść jaką- 
kolwiek robotę, aiemającą nic wspól- 
nego z pogardzanym wysiłkiem fi- 
zycznym. Za tem też idzie niedocenia* 
nie sprawy Szkół dokształcających i 
oświaty pozaszkolnej, co zresztą nie 
może być docenione bez zmiany my- 
śli przewodniej w dotychczasowej or- 
ganizacji szkolnictwa. 

Taki stan rzeczy jest jednym z 
głównych czynników, utrzymujących 
i utrwalających podział społeczeń- 
stwa na dwie warstwy kul'uralae—za' 
niedbaną warstwę pracowników fizycze 
nych i warstwę pracowników umysło+ 
wych t. zw. inteligencji, wyrodnisjącą 
jak u nas w kierunku b'urokratyczno: 
literackim. Podział ten kryje w sobie 
wielk'e niebezpieczeństwa, a dążności 
emancypacyjne warstw ludowych w 
znacznym stopniu przybierają postać 
dążności do przejścia do tej innej, 
kulturalnie uprzywilejowanej warstwy. 

odbędzie się zebranie Członkó 
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zainteresowane osoby, 

W piątek dnia 18 b. m. w lokalu Wileńskiego Banku Zlemskiego 

Oszczędnościowej pracowników Wileńskiego Banku 

Ziemskiego i spadkobierców zmarłych uczestników. 

Wobec ważności uchwał mejących tam zapaść: dokompletowanie 
ilości Członków Komitetu zarządzającego sprawami Kasy, okreśienie 
przeznaczenia wolnego kapitału edukacyjnego i innych kwestji, które się 
mogą wyłonić w toku dyskusji, komitet wzywa do przybycia wszystkie 

Słuszne dążenie do zapewnienia 
dzieciom należytego wychowania pro- 
wadzi do hasła, że dziecko możliwie 
najałużej winno być wychowywane i 
kształcone w kierunku ogólnego roz- 
woju jego władz fizycznych i umysło- 
wych. Konflikt pomiędzy aspiracjami 
do rozwijania w jednostce możliwie 
najbardziej pełnej, swobodnej twór- 
czości, a potrzebami współczesnej 
organizacji prucy, zmierzającej do 
zrobienia z jednostek kółek wyko- 
nawczych w ogromn*j machinie pro- 
dukcji, — jest obecnie jednym z naje 
bardziej ciekawych konfiiktów. Probie- 
mat ten o znaczeniu Śświatowem, wy- 
stępuje u nas ze szczególną siłą, — 
warstwy oświecone unikają wszelkich 
zawodów związanych z pracą fizycz- 
ną, odwracają się od wysiłku fizycz- 
nego, a w warstwach ludowy.h stwa- 
rza się dążenie do wysferzania, do 
przechodzenia w szeregi inteligencji. 

Jsdnem z największych współ: 
czesnych zadań kulturalnych będzie 
więc znalezienie takich sposobów wy- 
chowania ludzi, któreby pozwoliły 
pogodzić dążenie do zapewnienia 
wszystkim normalnie rozwiniętym 
członkom społeczeństwa takiego po- 
ziomu kuliury ogóln:j, jakiego żądają 
panujące ideały moralao religijae i 
potrzeby praktyczne życia społeczne- 
go, z dążeniem do utrzymania i roz* 
winięcia we wszystki.h członkach 
społeczeństwa gotowości do pracy 
fizycznej. Rozwiązawszy taki problem 
można zapewnić danemu  społeczeń- 
stwu produkcyjną siłą i pokojowy; 
twórczy rozwój stosunków spolecz- 
nych. W rozwiązaniu tego zagadnie- 
nia będzie się też mieścić dątenie do 
wytworzenia jednolitości kulturalnej 
spoleczeństwa, wychowania wszystkich 
normalnych jednostek w tahiej sprawe 
ności fizycznej i w takim stosunku 
uczuciowym do pracy fizycznej, któ- 
ry by każdej jednostce umożliwiał 
stawienie się do warsztatu pracy. 

Szkolnictwo jest tu jedaym z naj- 
główniejszych czynników świadomego 
oddziaływania i pod tym kątem wi- 
dzenia musi być stopniowo budowa- 
na treść pracy szkolaej. Przekreślona 
być musi izolacja wykształcenia ogól- 
nego od wykształcenia zawodowego. 
Symptomatycznem jest, że znaczenie 
pracy ręcztej w wychowaniu jest dziś 
bardzo już poważnie traktowane. — 
Wracając jeszcze do sprawy wytwo: 
rzenia jednol tości kulturalnej Społe* 
czeństwa należy zastrzedz, że nie cho- 
dzi tu o równość duchową ludzi, ani 
nawet o równość wykształcenia. Cho- 
dzi tu o pewną współmi:raość ducho- 
wą jednostek, © az język pojęć 
w sprawach celu, sposobu życia jed- 
nostki i organizowania współżycia 
społecznego. — O wytworzenie po- 
czucia wspólnego posiadania i użyt- 
kowania dorobku kuliuralnego, Oraz 
współudziału w tworzeniu kuliury, 
decydujące i podstawowe znaczenia 
ma w tej sprawie ustrój szkolnictwa. 
Jak mało robi się w tym kierunku 
dotychczas, starałam się tu wykazać, 
jak dalęce rozwiązuje tę sprawę no- 
wy projest o usiroju szkolnictwa wy= 
każę przy najbliższej sposobności. 

Jadwiga Mazyczkowa. 
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” Žyd wieczny tulacz“ | 
plx nieśmiertelnego arcydzieła Eug. Sue, 

     
go 

jutro w kinie <HELIOSs. 

  

ZAKŁAD FOŁOŻN CZO G NESOLOG CZNY 
Dokterów Karnickiego, Dobr.ańskiego i Erdmanowej 

zastał otwarty 
w Lecznicy D-ra Dembowskiego 

Aleja Róż Nr. 9, róg 

  

Matai Pohulanki. 

SŁOW O 

UNIEWINNIENIE MANOILESCU. 
BUKARESZT. 15.,XI. PAT. Według doniesienia agencji 

Rador Manoilescu został uniewinniony. 

BUKARESZT, 15 XI' PAT. Nocne posiedzenie Trybunału w sprawie 

Monoilescu rezpoczęło się o godz. 22 ej. Monoilescu w ostatniem słowie 

oświadczył, iż jest przekonany, że powrót księcia Karola jako regenta a 
nie króla jest koniecznością. Oskarżony zaprzecza, jakoby wszczął jasąkol: 

wiek akcję na rzecz powrotu księca i kończy swe przemówienia „wśród 

żywego poruszenia. 

Następnie prezes Trybunału odczytał trzy pytania, które mają być 

przedmiotem rozprawy Trybunału: 1) Czy oskarżoay jest wiaisn dokona- 

nia zbrodni przeciwko bezpieczeństwu Państwa przez „te, że Od czerwca 

do 24 p:źi.iernika r. b., działając ze złą wolą i w złym zamiarze, posta- 

nowił dokonać zamachu w celu przeprowadzenia zmiany następstw tronu 

przez wywołania powstania narodu, przyczem dał wyraz temu postanowie- 

niu, rozpoczynając jego urzeczywistnienie, przerwane okolicznościami [nie- 
zależnemi od woli oskarżonego. 2) Czy akcja została dokonana na tery- 

torjum objętem stanem oblężenia, 3) Czy oskarżony zasługuje na uznanie 

łagodzących okoliczności. 
Po 5 godzinnych naradach, przewodniczący Trybunału oznajmił, że 

Trybunał odpawisdział negatywnie na pierwsze pytanie 3 głosami , prze” 

ciwko 2. Manoilzscu został natychmiast wypuszczony na wolność. 

Komunikat prasowy rządu. 
BUKARESZT 15 X! PAT. Dziś po posiedzeniu Rady Ministrów, o godzi 12-ej 

wydany został nas ępujący komunivat prasowy: Rząd, stawiając Manoilescu przed 8ą- 
dem, uważał, iż było konieczaem dać przykład już przy pierwszej próbie, aby uniemo- 
żliwić wszelkie p'óby późniejsze, bardziej poważne i więcej zagrażające bezpieczeństwu 
Państwą. Trybunał wojenny, mie licząc się z tego rodzaju konsekwencjami uważał, iż 
nie było podstawy do zastosowania prawa w całej jego surowości. Sianowisko, jakie 
obęcnie zajmują ci, którzy nie wahają sę przez swoje mąchinacje narazić państwo ną 
niebezpieczeństwo potwierdzi, czy względaość okazana przez Trybunał wojenny była 
usprawiedjiwiona. Ogłoszony wyrok likwiduje ten poszczególny wypadek, nie może 
jednak mieć wpływu na postanowienie rządu, domagające się ścisłago stosowania pra« 
wa względem tych, którzyby dążyli do zamącealła ładu publicznego i którzy naraziliby 
państwo na niebezpieczeństwo. 

SIT T T ASK T TOO OKA OWZONY РЕУНА ТАВЕ 

Jeźdcy polscy u prez. Coolidge'a. 
WASZYNGTON. 15,Xi, Pat. Diś pos. Ciechanowski przedstawił 

prezydentowi  Coolidge'ewi  zaproszoną przez niego do Waszyngtenu 

zwyciąską ekipę polską. Na prośbę, zgłoszoną w przeddzień, Prezydent, 

pomimo nawału swych zajęć, udzielił ekipie polskiej audjencji i przyjął 

oficerów polskich miezmiernis łaskawie i serdecznie,  gratululąc im wspa- 

miałych sukcesów. Następnie Prezydent prowadził z nimi dłuższą rozmowę, 

podkreślając, iż reprezentują eni naród, który Stanom Zj:dnoczonym о- 

starczył nictvlko bohaterów, jak Kościuszko, ale także licznych dobrych 

obywateli. N'stępnie ekipa polska przyjmowana była przez ministra Spraw „ 
zagranicznych Sianów Zjednoczonych, który również w imieniu rządu Sta- 

nów Zjednoczonych był na balu, wydanym wisczorem na cześć naszej 
ekisy przez posła polskiego w Waszyngtonie: Ciechanowskiego. 
Dnia 16 listopada r. b. ekipa polska opuszcza Amerykę. 

Ostatnie zwycięstwa, 

NOWY JORK, (PAT.) S>bota dnia 12 b. m. była ostanim dniem 
międzynarodowych turniejów h picznych rozegranych w Madison Square 

G:rden. Odbyły się dwa biegi. W konkursie myśliwskim rotm. Antenie 
wicz na wałachu „Redgled“ zdebył Il nagrodę. 

W konkursie parami Polacy podpłk. Rommel na „Fagasie“ i rotm. 

Antoniewicz na „Redgled* zajęli również drugie miejsce. : 
W ogólnej klasyfikacji drużyna polska zajęła bezapelacyjnie pierwsze 

miejsce zdobywając ogółem 20 nagród, w tem 9 pierwszych nagród i 5 

puharów. 

EDR 

Gratulacje min. Zaleskiego. 
WARSZAWA, 15 XI. Pat. Z okazji zwycięstwa ekipy psiskiej w Ame- 

ryce, minister spraw zagranicznych p. August Zaleski przesłał zwycięskiej 

ekipie na ręce jej kierownika płk. Rómmla serdeczną depeszę gratulacyjną, 

winszując świetaego sukcesu i podkrśliłąc jego wszechstronae znaczenie, 
БОЕЛНЕНЕСТИЕИЯЙ 

Aresztowania komunistów w Kłajpedzie. 
Z Kowna donoszą: Komendant wojskowy Kłajpedy zawiadomił od- 

nośne władze kawieńskis, że w bliskości Kłajpedy arssztował zuto cięża- 
rowe z kilkunastu manifestantami, wznoszącymi okrzyki antypaństwowe. 
Auto dążyło do Kłajpedy z powiewającym sztanderem czerwonym, W licz- 

bie aresztowanych znajduje się dwu h posłów sejmiku kłajpedzkiego. 
Zachodzi obawa, że w Kłajoedzie przygotowywany był przewrót, 

hasłem do jego wybuchu posłużyć miało ukazanie się aula na ulicach 
iasta. 

© Lokant w przemyśle niemieckim 
BERLIN. —Lskasut w przemyśle tytuniowym niemieckim rozpoczął się 

wczoraj w całej pełni. Ponad 100 tysęc” robotników pozostało bez pracy, 
Tylko kilka fabryk nie przyłączyło się do lokautu i przyznało robotnikom 
podwyżkę 7 prac. 

BERLIN.—Lokaut robotników przemysłu 
wczoraj rano, cbeįmując 150000 robotników. 

Zapasy fabryk wystarczą do końca grudnia, Właściciele chcąc powe« 
tować straty skutkiem stra,ku, zamierzają wobec niemożności podwyżki 
cen uregulowanych ustawowo, zmniejszyć objętość cygar i papierosów. 

Snieżyca na Ziemi Kowieńskiej. 
Według wiadomości nadeszłych z Kowna, szaleje na Ziemi Kowieńskiej 

wielka śnieżyca. Kolejowe linje wąskotorowe zostały przeważnie unieruchomione, 
Na drogach ważniejszych pociągi kursują z wielkiem opóźnieniem. 

Silna zamieć w Rydze—pociągi i tramwaje stoją. 
RYGA. Wczorajszej mocy Rygę nawiedziła silma zamieć śnieżna 

która trwała cały dzizń dzisiejszy. Komunikacja jest niezmiernie utrudnio 
ną. Z całej Łotwy dochodzą wiadomości o pocągach, zatrzymanych 
przez śnieg. W mieście ruch tramwajowy i autobusowy uległ wstrzy- 
maniu. 

Wybuch olbrzymiego rezerwuaru z gazem. 
LONDYN, Wybuch zbiornika gazu w Pittsburgu spowodował olbrzye 

mie spustoszenie. W chwili wybuchu ziemia zadrżała, jak podczas trzęsie- 
mia ziemi. Sześć „bloków* w pobliżu miejsca wybuchu uległo zupełnemu 
zniszczeniu, Olbrzymie sztaby żelazne znaleziono w odległości półtora klm. 
Ludność ogaracła panika. W akcji ratunkowej bierze udział cała straż 
ogniowa Pitsburga, wydobywając z gruzów zwłoki oflar, Pożar jeszcze 
trwa. Zbioraik zawieral 5 miljonów stop sześc. gazu. 20 osób zabitych 
a 5500 odniosło rany, 

tekstylnego rozpoczął się 

Katechizm sowiecki. 
Dyktator sowiecki Stalin  udzie- 

fił  bawiącym  delegacjom  cudzo- 
ziemskim w Rosji obszernego wy* 
wiadu. Wywiad ujety w formie py* 
ten i edpowiedzi stanowi doskonale 
skondensowny kate.hizm sowieckiej 
demagogji i bezczelności i dlatego 
m.że warto go zacytować. 

Na pytanie więc dlaczego Sowiety 
nie należą do Ligi Narodów, Stalin 
odpowiada: bo Liga Narodów Jest 
parawanem imperjalistycznych tandeu- 
cji burżuazji i dlatego państwo prole: 
tarjackie nis może do Ligi mależeć. 
Sowiety również nie mogą brać od- 
powiedzialności za przygotowania 
wojenne, za wzrost zbrej:ń które po- 
krywaue są p'zez L'gę, a które mo- 
gą spowodować nowe imperjalistycz- 
ne wejny. 

D:ugie pytanie brzmiało: dlaczego 
niema w Bolszewji wolaoici prasy? 
O jakiej wolności prasy mowa? Wol. 
ność prasy dla jakiej klasy—dla bur- 
żuazjij, czy dla  proletarjatu? Jeżeli 
mowa © welności prasy dla burżua- 
zi, to rzecz jasna jej niema i nie bę- 
dzie dopóki egzystuje dyktatura pro- 
letsrjatu Jeżeli zaś mówimy o wole 
Mości prasy dla proletarjatu, te nie 
znajdziecie na świecie takiego drugie- 
go państwa, gdzisby istniała tak sze- 
roka wolność prasy dla prolstarjatu 
jak ZSSR. Dałej Stalm wyliczył rze- 
komie przywileje jakiemi ta «wolność» 
cieszy się w Bolszewji. ; 

Z kolei padło pytanie, czy możli« 
wą jest rzeczą połączenie Il Miedzy- 
narodówki z Ill Interaacjonałem? My- 
śę — odparł Stilin — że nie, dlate- 
go, że zarówno II jak III Migdzyna- 
rodówka posiadają dwie zupełnie róż- 
ne platformy ideowe. Jeżeli III Mię: 
dzynarodówka dąży do obalenia kas 
pitalizmu i stworzenia dyktatury pro* 
letarjatu, II Międzynarodówka wprost 
przeciwnie dąży do zachowania kapi- 
talizmu i do obalenia wszystkiega co 
potrzebne jest dla utrwalenia dykta- 
tury proletarjatu. 

— Czy należy się spodziewać wy- 
padków rewolucyjaych ma zachodzie 
Europy w latach najbliższych? 

W Europie narastają i będą na- 
rastać elementy najgłębszego kryzysu 
kapitalizmu. Kapitalizm może się 
częściowo stabilizować, może prze” 
prowadzić racjonalizację swej рго- 
dukcji, może jeszcze chwilowo po- 
gnęb ć klasę robotniczą, ale już nigdy 
nie powróci do tej równowagi jaka 
istniała przed wejną światową i ie- 
wolucją październikową, Że tak jest 
dowedzą tego fakty wvbuchów rewo- 
lucyjaych zarówno w Europie jak i 
kolonjach. Spra .a Sacco i  Wanzet- 
tiego, która poruszyła świat cały do- 
wodzi najlepiej, że pod nogami kapi- 
talizmu ziemia płonie Rewolucja prze- 
ciwko kapitalizmowi nie może się po- 
ruszać jedną falą. Ona powstaje jak 
przypływ i odpływ morza. Tak było 
w Rosji tak będzie i w Europie. 

Na pytanie czy silna jest opozy- 
cja w partji komunistycznej i z jakich 
warstw się rekrutuje, Stalin wyraził się 
sceptvcznis, Według danych C. K. 
na 135 000 członków partji 1200 o- 
powiedziało się za opozycją. Jsżeli 
tak dalej pójdzie rzeczą możliwą bę- 
dzie, że ną XV zjrździe partji nie bę- 
dzie żadnego Opozycjonisty, Dysku. 
sja, która teraz właśnie toczy się w 
jaczejkach komunistycznych, wskazu: 
je jak nikłe są wpływy trockistów. 
Jeżeli chodzi o skład opozycji to są to 
przeważnie elementy nieprolstarjackie 
niezadowolone z obecnego regimeu, 

Na jedno z ostatnich pyteń czy 
prawdą jest, jak o tem mówią w 
Niemczech Rut Fischer i Morłow, że 
obecne kierownictwo kominternu wy- 
daje rosyjskich rebotników kontrre- 
wolucji, Stalin odpowiedział zgryźliwą 
ironją: ; 

„Prawda, komintern i WKP. wy- 
dają człkowicie klasę robotniczą Z. 
SS R. kontrrewolucjonistom, Po- 
wiem nawet więcej, Komiatera i WKP. 
postanowiła ostatnio zaprzsić wszyste 
kich kapitalistów i obszarników i 
zwrócić im zabrane mienie, Ale i to 
nie wszystko, postanowiliśmy bowiem 
upaństwowić wszystkie k bisty i 
wprowadzić w życie zwyczaj gwałce- 
nia własnych sióstr oraz przejść na 
pożywienie z ludzkiego mięsa. Na 
podobne pytania zakończył rozmowę 
Staln, nie można serjo odpowiadać". 

Polowanie na Sląska Cie- 
szyńskim. 

C'ESZYN. 15—XI, Pat. Dnia 14 
i 15 bm. w lasach państwowych na 
Sląsku Cieszyńskim cdb;ło się po- 
lowanie reprezentacyjne dla Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. W po: 
lowaniu wzięli udział między innemi ‹ 
pp. miaistrowie: rolnictwa Niezaby* 
towski, komunikacji —Romocki, poczt 
i telegrafów Miedziński oraz przed- 
stawicisle korpusu dyplomatycznego 
w osobach ministrów pełaomocnych 
Arnstedta, Qeredo, Belitsk;, i Stet- 
sona. Wyniki polowania 114 zaięcy, 
80 bażantów i jeden lis. We środę 
rano p, Prezydent wraz z geśćmi 
wraca do Warszawy. 

Zjazd konsulów polskich w 
ZSSR. 

MOSKWA, 15—XI. PAT. W dniu 
14 listopada r. b. zostały zakończone 
w Moskwie czterodniowe obrady 
zjazdu konsulów polskich ze Związ- 
ku Socjalistycznych Republik Rad. - 
Zjazd pod przewodnictwem ministra 
Patka w obecności delegata M stwa 
S. Z. naczelnika wydziału dr. Gorze- 
chowskiego, rozpatrzył i załatwił cały 
szereg spraw, wynikających z dotych- 
czasowej praktyki konsularnej czlem 
jej skeordynswana oraz ustalenia 
jednolitego stosowania postanowień 
konwencyj konsu!arnych we wszyst» 
kich okręgach konsularnych ZSSR. 

[oc 
Odczyszczanie Warszawy, 

El WARSZAWA, 15X.. (żel wł. Słowa) 
W koncu b. m, 150 urzędników: Mi- 
nisterstwa S3raw Wewnętrzaych prze” 
prowadzi szczegółowy przegląd sani- 
tarny domów warszawskich, Zada- 
niem każdego z tych urzędników bę- 
dzie sprawdzenie, czy zarządzenia 
władz zmierzające dg oczyszczenia 
domów i podwórz są w odpowied- 
nim stepniu wykonywane, W razie 
stwierdzenia niewykonania zarządzeń, 
będą nakładanz doreźne kary admi- j 
mstracyjne. 

E. J, Dalcroze w Warszawie: 
WARSZAWA, 15 XI. PAT. Dziś 

© godz. 14 min. 30 przybył do War: 
szawy wraz z kilku swemi uczenica- 
mi wybitny pedagog szwajcarski 
twórca metody gimnastyki rytmicznej 
Emil Jacques Dulsroze. 

-. Trocki żyje, 

7; MOSKWA, 15 XI. PAT. Agencja 
Tass stwierdza, żę pochod”ąca ze 
źródeł angielskich pogłoska, jakoby 
Trocki został zamordowany, jest, 
zwykłym wymysłem. 

Lotnik symalant. 
PARYŹ. 15. XI. PAT. Lotnik 

Cillizo, który dzięki rozmaitym nadu- 
życiom oraz sfalszowaniu aparatów 
kontrolujących, zdołał zasymulować 
osijgnięcie rekordu światowego wy- 
sekośc! о01Ы, staje dzisiaj przed 
specjalną komisją śledczą Legji Hono- 
rowe]. 

Nowe zdobycze techniki. 
WIEDEN. 15,XI. Pat, Wczoraj 

demonstrowano przed przedstawicie- 
lami prasy próbne rozmowy radiote- 
lefoniczne z samolotami. Prezydent 
republiki Hzinisch wygłosił przemó- 
wienie z samolotu. W krótkim czasia 
komunikacja radiotelefoniczna zosta- 
nie zaprowadzona we wszystkich Sa- | 
melotach. 

Odnalezienie ofiar katastroty. 

PITTSBURG, 15,XI. Pat. O lnale- 
zieno ciała 28 ofar katastrofy wybu- 
chu zbiornika gazu, 480 rannych 
um eszczonych zostało w szpitalach. 
Wśród mich znajduje się znaczna 
liczba dzieci. 

Osoba inteligenina, wdowa, DEz 
żadnych srodków do życia, w bardzo 
krytycznych materjainych warunkach, 
uprzejmie prosi Szanownych p. p. 
czytelników <Słowa» 0 iaskawą pie- 
pikti pomoc, na kupienie ciepłego 
palta dia córki uczenicy Przemysł. 
Handl. Kursów. Redaucja „Słowa* 
dia N. J. 

Kino-teatr <POLONJA» 
9 DZIŚ ostatni wieczorowy $ 

seans o g. 10.30 wiecz. 
obražu p, t. 

„Z Pamiętnika Lekarza | 
Kasa czynna od godz. 4 p. p. 

  

  

  

   

  

   
   
   

  

Wrażenia teatralne. 
Z. Kaweckiego: „Fura słomy: w 
trzech aktach i „Ułani księcia Jó: 
zefa" J, Mazura sztuka w czterech 
częściach ze śpiewkami i tańcami, 

wystawione w Teatrze Polskim. 

Wali publiczność do  Lutni 
„drzwiamy i oknamy*. Przeważnie, 
co prawda, niedzielami. Lecz dyr. 
Rychłowski i to żelazo kuje zapabie- 
giiwie nie dając mu ostygnąć. Trzy 
Spektakle daje w niedzielę: a 3-cieį 
po południu, zaraz potem o 6-ej, a o 
8 z kwadransem trzeci! 

Repertuar ubiegłej niedzieli przed- 
stawiał się tak: o 3-ciej «Fura sto- 
my», 6 Gtej «Uiani księcia Jozefas, 
o 8 m. 15 raz jeszcze «Ułani». Re- 
zultat: bez mała trzy komplsty. Na 
sali mnóstwo publiczneści polskiej, 
której sie na premjerach mis widuje. 
Chwzła Bogu, i raz jeszcze chwała 
Bogul Widać najwyraźniej, że się 
polska publiczność teatralna powoli 

  

wyrabia w słusznej proporcji do 
200 tysiącznego Wilna. 

A dyr. Rychłowski mógł sprawić... 
nie sobie garnitur tylko aż sześciu 
ułanom księcia Józefa nmowiuteńkie 
jak z igły mundury. A i szable noe 
we, że się swojej p. Malinowski co 
chwila przygląda. Co tu gadać! Po- 
wodzi się w tym sezonie Teatrowi 
Polskiemu. 

Zważywszy na różnorodność pu- 
bliczności, teate p. Rychłowskiego ma 
repertuar — kalejdoskopowy.  Istne 
tutti frutli z ogromną przewagą «lek- 
kich» sztuk. Perłą w tym rodzaju 
(lekkie i nowe) okazała się—na  sce- 
nie warszawskiego Teatru Małego 
Sz;fmana—wierutna farsa Kaweckie- 
go „Fura słomy*, Do pół-setki przed- 
stawień tam dojeżdża a te bynaj- 
mniej jeszcze nis koniec. 

Na lep tego sukcesu poszedł dyr, 
Rychłowski nie biorąc pod uwagą 
kapitalnego szczegółu, że nowalijka 
Kaweckiego trzyma się na scenie 
warszawskiego teatru jedvnie: wyko- 
naniem. Piskielne imbroglio w pierw- 

walle, sztuka zionie pustką. Dyr. 
Rychłowski puścił szkic Kawec- 
kiego na flukty swej trupy 1 — 

Szym akcie, znakomita, przesycona 
humorem gra niezrównanego Maszyń: 
skiego, (nieprawdopodobne  hopki, 

oszałamiająca gra warszawskich arty- 
stów. Nasi nie zdobyli się na ta. 
K Ai o dekoracjach niech wspomnę, 

przewracania oczu i palenie co chwi- 
la jak z bata przekomiczną  francus- 
czyzną G:abowskiego—oto czem stoi 
„Fura słomy» warszawska, Bo p. 
Mila Kamińska—podobnie jak i p. 
Makarczykówna—za bardzo serjo :i 
prawdziwie robi żomę, z którą nie 
wytrzymeć. Horoina «Fury słomy» 
cierpi ma moral insanity nic wiecej. 
Na powojenne moral insanity. Taką 
ja trzeba robić, nie za— prawie sekut“ 
nicę. Wówczas cała szampanskošč 
pomysłu Kaweckitgo przyjemnie nam 
nos ledziutkim a wonnym gązem po- 
łechce, 

Bo i to jeszcze trzeba dodać, że 
autor «Fury słomy» tylko <markuje» 
tekst wetknąwszy weń jak w ciasto 
tu i ewdzie rodzenkę konćteptu naj- 
częściej wcale  ordynatnego. Tedy 
attyści muszą grać, grać, nieustannie 
grać wygrywając własne pomysły, 
własny humor, własny temperament, 
Giy tego niema lub tworzą się inter- 

„tie wyszło* tak, jak w Warszawie. właściwie © tapetach salonu tak prze- 
Nie zatuszował pustki Sztuki ma- raźliwie zrących oczy, a jako tło dla 

wet p. Wyrwicz, najzupełniej niewła- postaci artystów, pod względem kelo 
ściwie paradujący w pierwszym akcie 
We fraku, za elegancki i za hożo 
przystojny. A i p. Frenklówna w roli 
magnifikil Co za pomysłl P. Makar- 
czykówna podkreśla monstrualnošci, 
które wygłasza bohaterka Krynickiej 
przygody (np. © wannie), .podczas 
gdy właśnie powinna mówić najnatu- 
ralniej w świecie, nie spostrzegając, 
nie czując tego, co—popełnia, Wów: 
tzas dopiero cały pikantny komizm 
tych rzeczy stojących na głowie wyj- 
dzie na jaw. 

Słowem—interpretacja „Fury slo- 
my” u mas w Lutni pogłębiła, jakby 
złośliwie, cyniczne obrócenie przez 
Kaweckiego powojennego rozprzężenia 
obyczajów w  farsę, w _ parsknięcie 
śmiechem, Chwilami też sztuka wy- 
wierała wrażenie przykre. Od tego 
przykrego wrażenia uratowała „Furę" 

rystycznym wprost zabójcze. Ten, któ» 
ry takie horrendum wymyślł lub do- 
puścił ma scenę, niech broń Boże nie 
zdradza swego incognifo. Ja sekretu 
dochowam. 

Q ile zaś <Fura słomy» nie udała 
się, o tyle stary ale jary wodewil „U- 
łani ks. Józefa* dał w Teatrze Pol- 
skim widowisko bynajmniej nie trą- 
cące myszką... jak wino, które w 
pierwszym akcie trąbią urodziwi i 
dzłarscy panowie porucznicy. Przy- 
jemnie się słucha, Sentymenty grają. 
P. Dąbrowski wcale ładnie śpiewa. 
Intermezzo duecikowe Stanisława Z 
Zosią „Za Niemen tam precz...” spra- 
wia miłą nisspodzłankę; — i takież 
swojskie! Nietylko p. Wyrwicz wy= 
borny w  charakterystyczne-komicznej 
reli radcy Kropki lecz i p. Relski 
zrobił—przyznamy się, że nadspedzie- 

wanie—takiego Jąmiołkę, że choć na 
pierwszorzędną z nim acenę! Na cha- 
rakterystyczne niemała uzdolnienie p. 
Relskiego dyrekcja nis emieszka z 
pewnością zwrócić uwagi. P. Rych- 
łowski w roli pułkownika, oprócz te- 
go, że prześlicznie wygląda „aż oko 
rwie”, trzyma się ostro i bynajmniej 
nie dokazuje jak, bywało, w roli pa- 
na Damazego na popełudaiówkach. 

Aby jednak nie wszystko już 
czambuł i bez wyjątku chwalić, niech 
choć drobną uczynię obserwację pod 
adresem reżyserji. Widuje się, bardzo 
nawet często, wiszących po ścianach: 
przodków; aby jednak potomek  wi- 
siał na ścianie (nad lustrem) jak, w 
bawialni pana radcy w Kaliszu... t 
nis zdarzyło mi się widzieć. W saio- 
nie komplementują damy ułani nasi z 
jakiego, co najwyżej 1813'go roku, a 
z portretu na ścianis patrzy na nich 
jakiś dystygnowany pan z lat mniej 
więcej między 1830-tym a 1840:tym, A 
może to symboliczna wizja Potomno” 
ści patrzącej na nasze czyny? 

Cz Jankowski. 

1
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" dzi dokcła i 

KURIER GOSPODARCZY 
Niezdrowe objawy. 
W szóstej sonacie Bzethowena, 

zwanej „Sielską* jest część zatytuło« 
wana „Das lustige Leben der Land- 
deute* t.j. „wesołe życie wieśniaków”. 
Muzyka odtwarza  sielskość - aniel- 
skość tego idylicznego życia, a czę- 
sto poeci a częściej jeszcze poetki 
opiewają słodycz i dobroduszność 
wiešn aka idącego za pługiem z mo- 
dlitwą ma ustach, wsłuchanego w 
pieśń skowronka. Tak się życie wie|- 
skie przedstawi: i tym in eligentom 
tniejskim, którzy znają wieś z powie- 
ści lub z letniska podczas wakacji. 
Inaczeį się przedstawiają stosunki 
tym, którzy prowadząc gospodarstwo, 
stykają się z sąsiadami bezpośrednio. 
<€' wiedzą, że idylla taka jest chimerą 
a życie i praca odbywa się w atmo* 
sferze ciągłego stanu pogotowia wo- 
jennego, podobnego do życia Korpu 
su Ochrony Pogranicza. 

Nałeży czuwać we dnie i w mocy 
dby bronić od zniszczenia lub kradzie- 
ży mozoinie wyhodowane plany. 

% 

Przeznaczeniem rolnika jest ciągła 
walka z siłami przyrody, od ujarzmie- 
mia których zależy plon całorocznej 
pracy. 

Do walki tej od wieków nawykli, 
godzą się jako z siłą wyższą, ze 
szkodami jakie susza, zbytnia wilgoć, 
grad, owady i t. p. uczynią. Ale z 
czem pogodzić się nie mogą, to ze 
złem od łudzi pochodzącem, od któ: 
rego w praworządnem państwie obro» 
mieni być powinni ci, co w warunkach 
obecnych czas przeznaczony na uży- 
teczną pracę i na dopilnowanie ro- 
bot muszą tracić na obronę od szkód 
i złodziejstwa zarówno od sąsiadów 
jako też od wewnętrznych szkodni- 
ków. 

Rolnik musi czuwać równie do- 
brze jak we dnie tak w nocy, bo 
szkodnicy pracują we dnie i w nocy, 
uupatrując chwilę gdy oko gospoda- 
sza zwrócone w inną stronę, lub 
zamknięte podczas snu. 

Dskąd zboże jest na pniu, szko- 
dy zdarzają się przypadkowo od zbłą- 
kanej sztuki bydła lub kenia puszczo- 
mego na paszę z reguły bez dozoru. 
W chwili gdy kłasy żytnie już pra: 
wis n:lane, zaczyna się ich ścinanie 
do worków wzdłuż dróg i miedz na 
tabrykację kwasu; nie zdarzyło się 
szkodnika nigdy złapać, bo on wi- 

w razie dostrzeżenia 
stróża lub innej osoby dworskiej, 
dzje susa.w żyto i tylko obezglowio- 
s. słoma świadczy o dokonanej szko- 

zie. 
Gdy koniczyna dorasta, zaczyna 

się systematyczne wycinanie sierpami 
wzdłuż granic, dróg lub miedz, czę- 
sto zaś, dla niepoznaki. wycinają ka- 
wały człe w środku. Gdy koniczyna 
się skosi, już wprost biorą gotywą 
ma plecy lub do woza, jadąc drogą, i 
proszę ich gonić. 

Naturalnie stawia się stróża, lecz 
za nim śledzą: jest w jednyn końcu 
pola to kradną w drugim, szczęgól: 
mie zaś podczas pory ebiadowej gdy 
się wszyscy w folwarku zbietają. 

W porze żniwnej uprawiane są 
dwa procedery: albo wprost wynoszą 
lub wywożą snopy nocą, lub wkła- 
dają je do worków i młócą, pozo- 
stawiając wymłócene snepy właścicie- 
lowi. Po sprzęcie zbóż i traw zaczy- 
ma się wpędzanie stad bydła na šcier- 
miska i łąki, przyczem kilkunastu lub 
kilkudziesięciu nawet ludzi występują 
do walki z posłanymi dla zajęcia by- 
dla fornalami, 

Gdy się czasem bydło zapędzi do 
folwarku i zamknie się w bud;nku 
lub ogrodzeniu, zjawia się cała 
wioska i bydło przemocą zabiera, a 
że prawo wymaga by w sądzis okre- 
šliė ile kto miał sztuk bydła lub ko- 
ni, nie sposób tego ustalć, gdyż 
wezwany soltys zazwyczaj jest wówe 
czas nie do odnalezienia. 

Smiałość rabusiów jest Įtak wiel- 
ka, že zaježdžają w nocy do dworu, 
kradrąc przygotowane drwa i des- 
ki wówczas gdy stróż nocny jest w 
inne| stronie folwarku. 

Wyrostki wiejskie zarówno jak i 
„parobczaki dworskie robią nocne wy- 
prawy do sadów po jabłka i po o- 
górki, które nawet z insgektow ra- 
Pal 

ony fernali ciągną marchew, ob” 
czynają liście rosnących buraków etc. 
dla krowy, która jest bożyszczem, a 
z wozu z wiezioną paszą starają się 
coś dla niej urwać. Chłopcy obrzy- 
mają lejce, ściągają podpinki. Motycz- 
Ki, rydle, widły, łopaty giną a pomi- 
«mo nadzoru nie sposób upilnować 
podzienników, którym się one wyda- 
ją. Z tego tytułu szkody Są znaczne, 
często zaś bywają wypadki gdy płu- 
gi znikają gdy się w czasie obiadu 
miebacznie w pólu je zostawi. Gospo- 
darz musi ciągle pilnować zamiast 
dokładności roboty całości iawentarza, 
żerdzi z płotów, które ciągną i palą a 
często temuż lesowi podlegają deski 

,i gnojówki z wozów. 
Zaiste nie do przyjsmności nale- 

ży zawód gospodarza. 
Są i na wsi ludzie porzą”ni, któ» 

rzy też przez swoich są również 
krzywdzeni, a jeżeli właściciel folwar: 
ku zdoła złowić złodzieja lub odna* 
leźć skradzione, to ostczeżeniu tych 
łudzi ta zawdzięcza. Jednak musi sło- 
wem zaręczyć, żu nie wyda ostrzega* 
jącego bo by go na zemstę naraził a 

SŁ O w O 

Wiedeń 125,73 126,04 
Włochy 4847 48,89 

Papiery Procentowe 
wła 

125,42 
48,35 

Pożyczka dolarowa 82,— 
Kolejowa 102,50 103,50 
5 proc. konwers. 63 75—64—63,85 
konwers. kolejowa 61.50 62.— 61 50 
8 proc. listy i obligacje Banku  Gospodar. 
Krajowego 92—93. 
Listy Banku Roln. 93 

już żadną mierą za świadka w sądzie żywe 450-480, Śnięte 380-400, sielawa 280— 
nie postawi, bo by się wyparł. е оннн 

W lesie plagę stanowią zawodowi (brak), jazie żywe 450—480, śnięte 350— 
złodzieje — ta kradzież nis jest przez 400, stynka (brak) płocie 120—200, drobne 
włoścan uważana za przestępstwo 40—60. 8 proc. ziemskie 82. 50 
jeżeli się kradnie posusz lub drob- _, Zen: włókno I gat. 40—50 zł za pud, Ii 4 i 5 proc. ziemskie 59,25 5975 

iej tuxi; jest nawet znane . gat. 22—35, siemię laiane 10,50 — 11,00 zł. za 8 proc, listy warszaw. 82,75 82,35 

a ke BE Šaka rs MS, Na ies Valia GIEŁDA WILEŃSKA, 
tan w domu nie gospodar». G.-4DA WARSZAWSKA dnia 15 listopada 1927 r. 

Zawodowi złodzieje ltśni jadą w 15 listopada 1937 1. Bak 
nocy zwykle w kilka furmanek i wy- Dewizy i waluty: loty. 

Wilno, 

wożą duże sztuki. Gajowy nie śmie Tram. Sprz. Kupno Polary St. Zjedn. 8862/4 8,86'/4 
ich ruszyć w obawie o życie, a gdy Londyn 43,45 4356 _ 43,34 Listy zastawne. 
któregeś pozna i sprawa oprze się w Nowy-Yort 8,90 8,92 888 Wil. B. Ziemsk. zł. 100 5950 
sądzie, to jego towarzysze świadczą Sy z SA AO Akcje. 
że o tej porze był z mimi gdzieė O Šiekkarja 17192 17238 11140 Bank Polski zł. 100. — 154 50 wiorst klka—no i Sprawa przegrana. 

Dla ukrócenia zła, które się nie. 225777 57 7 I III 7 IS 

dzięki propagańdzie rożnych oto: Niedoszłe porwanie obywatela polskiego za dzięki propagandzie różnych organi- 

dolary G. P. U. zacji ludowo-wywrotowych. n-leżałoby 

A och pomi Qd pewnego czasu wywiad sowiecki uprawia nowy system, polegający na 
binjerz 2 la е г‘_:пс"" аегсае:цсн:::- organizowaniu małych jaczejek szpiegowskich. W razie t. xw. wsypy, przy tym 
petres y Ci stróże + sea systemie wywiad tracił znacznie mniej jednostek pozyskanych do tej roboty, 
chodzący we dwóch, = dala tów Dz ałając po myśli tej instrukcji komendantura bolszewicka w Stodoliszczu 
nocy patrolują swoje obchody a zwerbowała Mikołaja Żyłę t Włodzimierza Bałasza do zorganizowania grupy 
każdą zanotowarą szkodę lub AB; szpiegowskiej na teren e pow. Dziśnieńskiego. jLudzie ci od roku prawie prowa- 
stępstwe mniejszych oożnów kai dzili wywiad umiejąc zacierać ślady. Zebrany materjał sami odnosili do Stodo- 
dują na miejscu, wymierzejąc ustalo- liszez, gdzie otraymywali dolary ji dalsze zadania. /Sprawa wykryła się jednak 
ną karę pieniężną którą doręczają po- Obaj zostali aresitowani, a przy jednym z nich znaleziono wysoce kompromi* 
szkodowanemu który nawet o szko+ tujące papier/, m, in, rozkaz G. P. U. w Mińsku wywiezienia przez granicę pew, 
dzie swej nie wiedział nego obywateia polskiego, potrzebnego G.P.U: jako znającego pewne tajemnice; 

Natychmiastowa Grał ciągła czu!» Za roboię tą Sowiety proponowały 200 dolarów. Prócz tego kierownictwo wy- 
rość oraz powaga władzy urzędowej wiadu sowieckiego poleciło zorganizowanie szerszej sieci szpiegowskiej, co się 
sprawiają skute” deskonały, reduku. Zresztą aresztowanym udało częściowo. jąc przestępstwa do minimum. Nie wszyscy członkowie zostali jeszcze aresztowani: 

Penoszone przez ogół rolnictwa 
szkody wynoszą w sumie koloszłae 
sumy, zaoszczędzenie których wpły- 
nie dodatnio na zamożność w krału, 
als jednocześnie podniesie silnie dziś 
podupadłą mor-Inošė wsi. = 

Codziennie słychać gospodarzy | ŚRODA. 
wiejskich—nie folwarcznych lecz wio- 16 э 
skowych, skarżących się na niemożli- Edmunda B 
wość życia od szkód i kradzieży, oraz | 7 7719a В. 
na rozpasanie dziatwy, których szkoła, |G„dosa C 
jak twierdzą, wcałe nie poprawia, ra- RR. 
czej psuje. 

Jest kwestją pierwszorzędnej wagi 
dla P.ństwa by ład, spokój i zabeż- 
pieczenie pracujący: h na roli od szkód Ginisnis 
i kradzieży były zabezpieczone, gdył średnie 
od tego zależy zsrówno dobrobyt 

  

KRONIKA 
i organizacją przy Magistracie wydziału sta- 
tystycznego. 

„ — (x) Posiedzenie Rady Miejskiej. W 
dniu jutrzejszym o godz. 8-ej wiecz. od 
dzie się w Magistracie posiedzenie Rady 
Miejskiej. Na porząiku dziennym m. in.: 
Sprawa przeniesienia kredytów z jednych S$ 
budżetu 1927-28 r. do innych, Sprawa opo: Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład datkowania kinematografa ogniska kolejowe- Meteorologji U. S. B. go. Wniosek w sprawie ustalenia godzin po- 

a dni; 15 —XI. 1027 s. stoju wozów na rynkach miejskich. Wniosek я w sprawie uporzątkowania bandju na placu 
) 763 

  

    

  

Wach, «i. o g. 6 m. 54 

Zach. sł. o g. 15 ш. 50 

  

Łukiskim. zę likwidacji prac b. komisji 
obywatelskich. Odpo wiedź na interpelację w sa date į Manniocią publiczności z korytarzy у епр ы stratu przed posiedzeniem Rady Miej- obywateli jak bogactwo i potęga średni» skie 3 listopada 1927 r. Wniosek 7 „os kraju. 4 dė modyfikacji statutu podatku widowiskowego. Po wsiach zaprzestali siać groch, z = | 5 Sprawa subsydjowania T-wa Pezeciwgrušli- ten doskonaly, zdrowy i posilay karm, D czego. Sprawa przyznania zapomózg na po- 
krycie deficytu kofonji letnich chrześcijańskich 
i żydowskich. 

— (x) Wprowadzenie nocnych dyżu: 
rów lekarzy. Z dniem wczorajszym wpro- 
wadzone zostały we wszystkich szpitalach 
miejskich t. zw. dyżury nocne lekarzy, W 
myśl tego zarządzenia dyżury te pełnione 
£ą, p ócz ordynatora kolejno przez wszyst 

KOŚCIELNA. *ich lekarzy zatrudnionych w poszczegól: 
nych szpitalach miejskich, й 

— (c) Birety dla klerykėw..Z „2 R AAS | 
zarządzenia |] E. ks. Arcybiskupa 5a otwarią gruźlicę. Na wniosek sel 
Metropoliiy klerycy S:minarjum Ma- ži, RE ls m wezozjca 
tropolitalnego stosownie do przepl- re na graźlicę otwartą przemieścć ze szpita. 

INFORMACJE sów prawa liturgicznego winni stale la dziecinnego na Aatokolu do schronisza 
N : używać w chórze biretów. dia S Przy aa 

$ > onieważ schronisko |e8! rywatne owe ustawy | rozporządzenia — (c) Odnawianie kościołów. peta KOGA Jeczania: tych dzieci Będzie po” Z «Dziennika Ustaw Rz. P. Nr 95, z dnią Zbudowany w 1917 roku, staraniem krywał Magistrat. 
2 listopada 1927 r.: ówczesnego proboszcza ks. M, Użu- WOJSKOWA. 

— Wojskowym nie wolno mieć 
— Rosporządzenie Prezydenta Rzeczypo- p za Lario w ba 

spol'tej z dnia 20 października 1927 r: o do- CU został ostatnio odnowiony kosz sublokatorów. DOK III "a 

rozkaz wyjaśniający, że wojskowi ko- 
ROEE ad Pzzyczowieh 2 wy- tem 1000 zł. Koszta | 48 
ny wy rzymanią dróg pu- kryte były ze składek marzfji i efiary 
> Rais as skarbu zdnią Ksiežny Marji Radziwiltowej. . EE a : nadanych im vw. 24 października 1927 r. w sprawie ustano- Odnowiony również został we- Orocze Rodia we mają prawa dodatkowego cennika detalicznej wnątrz j zewnątrz kościół w Zdzię- ea JOAA LICA) R 

najmujących mieszkanie, w trybie 

li tylke dia tego, że go wyrwą inni a Wietr | Póło.-Zachodni 
gospodarz go nie zbierze, a przecie przeważający 
to wstyd i hańba by t.kie egzysto- U w a g i: Pochmurmo. Śnieg. 
wały warunki, A O 2 „ Minimum za dobę — 2 

J:żeli się dziś zwraca tyle uwagi Tendencją _ bsroinetryczna 
na h gjenę ciała i M nisterstwo Szraw ciśnienia, 
Wewnętrzych specjalnie się kwestją 
zdrowotności zajmuje, to byłoby arcy" 
pożądanem by i dziedzina uzdrowie- 
mia ducha nie b la Mu ob 4. 

St. Wańkowicz. 

stały wzrost 

wienia 
sprzedaży wyrobów tytoniowych (poz: 848): cjnle, Koszła odnowienia wynoszące 
Z «Dziennika Ustaw Rz. Pa» Nr 93, z dnia 5000 zł. pokryli parafjanie przez 

5 listopada 1927 r.: składki. W Nawojelni ma powstać zwykłym, od gospodarzy. 2 

— Uklad polsko'niemiecki z dnia 22 kościół drewniany, narazie jako flija _ „ ,Zar'ąd kola wileńskiego grudnia 1926 r. o wydaniu akt (poz. 850). w Dworcu. zwią ku oficerów rezerwy wzywa 
cgół oficerów rezerwy do uczęszcza. 
nia na zorganizowane przez Towa- 
rzystwo Wiedzy Wojskowej kursa dla 
oficerów rezerwy poszczególnych 'ro- 
dzai broni, według następującego 
programu: 

najbliższy wykład sekcji piecho- 
ty—czwartek 17 listopada © godz, 18, 
w Kasynie G.rni onowem, sekcji ka- 
walerji—piątek 18 listopada godz. 18 
w Kasynie Garnizonowem, sekcja 
artylerjj—środa 23 listopada gedz. 19 
м sekcetarjacis związku. 

S:czegółowe informacje udziela 
sekretarjat związku (ul. Mieckiwicza 
13, godz. 17 i pół-19 i pół). 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocja. W środę, dnia 16 

bm. o godzinie 1-ej popołudniu w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbę- 
dzie się promocja na doktora wszech- 
nauk lekarskich p. Konstantego Sa- 
wicza. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 
— Czwartki Akademickie. Najbliższy 

«Czwartek» już 3-ci z rzędu będzie nosił na- 
znę <Zywej Gazetki»: Zasłużony to organ 
w życiu akademickiem i sławny. Powstał 
przed paru laty w «Uzdrowiszczu» nowiczań” 
skiem 1 dotąd reprezentuje stale humor i sa- 
tyrę naszej uczelni. <Żywa Gazeta» prowa- 
dzi ną uniweiku walkę « <pospolltoš.ig», 
wyszydzając w krzywem Źwierciadie wszyst- 
kie śmieszne strony życia studenterji. Wal- 
kę ię prowadzi w formie zabawnej satyry, 
a kiedy trzeba i ostrej. «Żywa Gazetka» jest 
cechą charakterystyczaą „Wilna, czegoś po- 
dobnego w żadnem z innych miast uniwer- 
syteckich nie spotykamy. 

Czwartkowy numer <Żywej Gazetki» 
wyjdzie zwiększony i z ilustrzcjami, 

Początek wieczoru o 20.15. Wstęp dla 
ości groszy 50, dla studentów groszy 10. 
okal waski (Wielka 24). 

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA 
— Bank Gospodarstwa Krajo- 

wego subsydjować będzie akcję 
pomocy bezrobotnym. Minister- 
stwo Pracy i Osiski Społecznej po 

KRONIKA MIEJSCOWA. URZĘDOWA. 

tistopady . go ® Wilnie x dnia 15  — (o) Nowa ustawa o mel- 
Ziemiopłody: żyta loco Wilno 41—42 zł. dunkach. Jak się. dowiadujemy, w 

za 100 klg. owies 41—43, jęczmień browa- Opracowaniu władz odnośnych znajdu- 
rowy 42— 44, na kaszę 38—40, otręby żytnie je się obrcnie nowa ustawa o meldun- 
27—28, pszenne 29-30, słoma żytnia 7—8, kach. Dotychczasowy tryb meldowa- 

"e Dowóż zai zo Bay" nia eparty jest na starych przepisach 
niejednolity t różnie in- Mąka pszenna ameryk -ńska 100—110 gr. zaborczych, 

—100, II gat. terpretowany. Nowa ustawa, wprowa: gr mi =" „owe = 

— 00, żytnia 65 proc. 58-60, 75 proc, 50— zając jednolity Stan rzeczy, ustana: 
i Ei ua Modai a aa SW" wią przymus meldunkowy, powołując 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. do prowadzenia tych meldunków ma« 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. gjstraty i urzędy gminne. Za każde: 
1 np za aa Ame ykańska 130-150 gr. za gą |okatora odpowiedzialny będzie 
jo oai 051055 perłowa 80-95, właściciel domu lub rządca, za sublo: 
pęczak 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jaglana katora—główny lokator. Orzeczenie 
80—90, Кагае na grzywnę wymierzoną za nie. 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. ża l kg, dope'nieie meldunków można zaska:- 
Ooo WSA 200 IO ać w ciągu 7 dni do sądu pakoju. we 320—350, schab 350—380, boczek 2 

550. 7380; szynka świeża 350—390, wedzona Nowa ustawa ma obowiązywać jut 
ч od dnia I stvcznia 1928 r. 400—420. 

Tłuszcze słonina krajowa I gat: 400 — — (x) Ograniczenie świe- 420, 1I gat. 350- 380, amerykańska 430—460, ) сВ wy 
senialiie Śęóczi LARK Fox 450 m, jį tlania filmów zagranicznych. W 
= - a sadło 400 — 420, olej roślinny a. o miesiąca sz w 

200. ycie nowa ustawa, ograniczająca pra- 
: ”Ж',Ё"{З_Ё‘%ЪЁ'_'}Ъ‘ lit, śmie wą wyświetlania filmów zagranicznych, 
Sar twarogowy 180 - 200, masto“ nieso* Ma to na eelu popieranie w pierw= 
tone 600 — 650, solone 550 — 600, desero. Szym rzędzie fimów produkcji krajowej. 
we 680—720. й і_ Konsu'at Łotewski komuni- 

Warzywa: kartofle 12—15 gr, za 1 kg., kujt, że w piątek 18 listopada kon- 
zo nw ( neis 2 sulat będzie nieczynny z powodu 
brukiew 10-12, RZóci 30—40 gr. za 1 dzie- dziewiątej A. proklamowania 

ziątek, groch 45 — 60 gr. ч 1 > niepodległości Łotwy. 
asola 50 — 70 gr. za 1 kg.. kalafiory 75— 
ie gr. za OWA: racie 10—15 za SAMORZĄDOWA, 

15.061800. poz T or me — Awans burmistrza z Gię: 
Owoce. : Jabłka 40—80, gruszki 50 — bokiago Władze wojewódzkie de- 

100 oe ost wj PA ph swą p. burmistrza m. 
v kryształ 145 (w hurcie), w Głębokiego inż. Snarskiego z Vil-ego detalu). kostka I gat. 170 — 180, ll gat. 160 stopnia służbowego do Vl-ego. Od- 

Jaja; 200—220 zą 1 dziesiątek. nośne pismo wysłane zostało w dniu 
Drób: 3,00 — 6,00 zł. za sa, wczorajszym. 

kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, MIRJSKA. 
bite 500—600, młode 3.00—.400, gęsi żywe 
8,00—12.00, bite 7.00—10.00, indyki ży- — (x) Powrót v. prezydenta m: Wil- 
we 15.00—17.00, bite 12.00 — 15.00 zł, па z Warszawy, W dniu wczorajszym po- 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. wrócił z Warszawy w-prozydent m. Wilna 
į liny śmae śm kg par mw p Oki ma : 

„  SZCZU| ywe — niete ak wiadomo pobyt p. v-prezydenta w i i 300—350, AS 400—450, śnięte 350 Warszawie zWiĄTanY Byt z projeziea Wysta- OR A sobie urzędy, że —380, karasie żywe 300 350, śnięte 200-250, wy Targów Półaocnych w Wilnie, oraz z 2KCI$ Opieki nad bezrobotiymi sub. 
karpie żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze budową przez miasto piekarni mechanicznej sydjować powinien Bank Gospsdar- 

DĘ: na który zeprasza wszystkie organizacje ko- 

stwa Krajowego, a nie jak to było 
dotychczas same M nisterstwo. 

— Ferment w kasowych zwią 
zkach zawodowych. Ostatnio w 
łonie klasowych związków zawodo- 
wych daje się coraz silniej zauważyć 
ferment, powstsły na tle niezadowole- 
nia ze zbyt demagogicznych wystą 
pień zarządu. Klasowy związek pra- 
cowników drzewnych i budowlanych, 
a raczej część członków tego zwią- 
zku, nosi się z zamiarem zwołania 
nadzwyczajnego walaego 

    
Dzieci lublq Kadę! 

Tę rozkosz może Pani 

Swym dzieciom zawsze 

zebrania sprawić, jeżeli użyje Pani 

iškas sian zarządowi watum zamiast drogiej  kawy 
nieufności, POCZTOWA. ziarniste, dos iloć , 8 

— (x) Tworzenie pošrednictw 
pocztowych Prezes Wileńskiej Dy- kwę „En Lg 0 
rekcji Poćzt i Telegr. p. inž. Cremno- Earilo*, sporządzone z 
łoński, dążąc do dalszego rozszerze- 
nia sieci pocztowortelegraficznej za- 
decydował w miarę sprzyjających temu 
warunków w poszczególnych mniej- 
szych miejscowościach tworzenie t. 
zw. pośrednictw pocztowych, które 
znałazły Szerokie rozpowszechnienie 
w zachodnich i południowych  dziel- 
nicach Państwa. 

Przeszkodą uruchamiania pośre- 
dnictw jest zbst niskie wynagrodze- 
mie dla zawiadowców tych placówek. 

W okręgu Dyrekcji Wileńskiej nie- 
ma dotychczas jeszcze ani jednzgo 
pośrednictwa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— W programie dzisiejszej Środy 

Literackiej nastąpiła pewna zmiana. Roz- 
pocznie Środę przemówienie nie prof: Anto- 
niewicza, lecz referat konserwatora p. Jerze- 
go Remera o Świeżo odbytym zjeździe kon- 
serwatorów i wystawie konserwatorskiej w 
Warszawie. Następnie, jak zapowiedziano, 
grać będzie p. Irena Dubiska. Przed SA 
koncertową słowo wstępne o muzyce XVII 
1 ХИ wieka wypowie p. Stanisław Wę- 
sławski: 

Początek o godz: 8-ej punktualnie: 
— Referat o zjeździe Rad Między: 

narodowych Kobiet w Genewie. We śro- 
dę i6 b: m. o godz. 6:ej w. w Sali Klubu 
Szlacheckiego (Mickiewicza 19) Senatorka 
Szebekówna będzie miała referat o Zjeździe 
Rad Mędzynarodowych Kobet w Genewie 

najlepszych surowców, jest 

hygien'czne, tanis i. znacz- 

nie pożywniejsze niż kawa 

ziarnista lub  tembardziej 

herbata. Proszę żądać od 

Swego kupca  wyraźaie 

„Earilo“. 

Ktoby tam zresztą odpowiadał na takie 
niemądre pytania. 

A dokoła biało i czysto: 
Ludzie starzy mó wią, że stopnieje. Szko« 

da... bęizie znów błotko, nąsze, kochane 
wileńskie błotko. Ale co robić «musić tak 
trzeba», żeby Śnieg stopniał, Już się nawet 
potrochu na to zanosiło. ` 

Ludzie starzy mówią także, iż: «śnieg 
na Marcina, zima dobra się zaczyna» — na 
Boże Narodzenie będziemy mieli piękną 
sannę, 

<Ot przyjemność w ta pora!». 
Podobno piękne nasze wilaianki zostały 

trochę zaskoczone zimą. Tak odrazu, bez za- 
powiedzi przyszła, a tu trzeba to i owo 
uszyć, przerobić, przefasonować... 

Nikt jednąk nie uradował się tak na 
widok śniegu jak myśliwy. Co za połowan* 
ko, panie dzieju, p»ice lizać, panie dzieju! 

A śnieg ciągle pk na uciechę doroż- 
„ karzy i. znudzonych przydługiem staniem 

szkap. Mniej słychać już porykiwań samo- 
chodowych syren i sygnałów. Na ulicach 
dźwięcznie pobrzękują dzwoneczki. 

A śnieg ciągle pada i pada... 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta па Pohulance, Dziś o g. 
20-ej komedja Al, hr, Fredry — <Zemsta»: 

Czwartek i piątek — <Zemsta». 

biece w Wilnie Katolicki Związek Polek. 
— Wileńskie Koło Związku Bilbljo- 

tekarzy Polskich. Dnia 18 listopada 1927 r: 
w piątek, o godzinie 8 ej wieczór odbędzie 
się w Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej 
w Wilnie 39 zebranie Członków, na któ em 
Dyr. Dr. St. Rygiel przedstawi <Kronikę 
ostatnich wydarzeń b b'jotecznych»; 

Geście mile widziani. 
— (x) Z walnego zgromadzenia Od- 

działu Wileńskiego P. B. K. W dniu 13 — Teatr Polski „(sala <Lutnia»). Dziś 
b. m. w sali Kasyna Qaralzonowego odbyło raz tyjko jeden na przedstawieniu  wieczor- 
się walne zgromadzenie członków ' Oddziału nem ukaże się najnowsza komedja Z. Kawec- 
Wileńskiego Polskiego Białego Krzyża, na kiego <Fara słomy». 
ki6rem z m. in. wyboru nowego — «Ułani ks, Józefa» na korzyść koła 
Zarządu P. B. K. studentė x infiantczykėw ukaże się jutro. 

W wyniku wyborów na Prezesa P. B: — «Kwiat pomarańczowy». Jako pre- 
K. Oddział w Wilnie wybrano Prezesa Wi- mjera piątkowa ukaże się po raz ptwszy 
leńskiej Dyrekcji Poczt i Tel. p. inż: M. najnowsza komedja A. Birabeau i J. Dolley 
Ciemnełońskiego. «Kwiat pomarańczowy», która jest obecnie 

Osoba nowego Prezesa daje niezaprze- ną reperiuarze wielu scen europejskich Ko- 
Czoną iętojmię. że bieg spraw i rozwoju medja ta, jakkolwiek posiada szampański 
działalności P. B. K. jako instytucji społecz- humor i do wcp, nie ma nic wspólnego z 
nej pójdzie w kierunku, zapewniającym jak- sząblonową farsą, a wszystkie sceny ryzyko” 
aim owoce w dziedzinie sprawowania wne, mają rozwiązanie ściśle komedjowe: 

Opieki nad żołnierzem: Uczącej się młodzieży <Kwiat pomarańczo- 
wy» nie zalecany: A 

4 z ZE Z 
szkolnej. W sobotę o g. 4 m. pp. po 

— Obchód 11-go listopada W ryz ww ukażą wy „Ułani ке józeła». Ceny 
P. Wytwórni Wódek Nr. 6. 11 specjalnie zniżone. 
b. m. w celu uczczenia O tej rocznicy _ — Występy ea = one, 
wskrzeszenia niepodległości Rzeczy- Znakomita taucerka Maryla Gremo, którą 
pospolitej Polskiej odbyła się, z ini. zdobyła, sławę wszechówiatową —— wystąpi 

ROŻNE, 

Ol- w Wilnie dwukrotaie w piątek 25-g0o iw so- 
cjatywy kierownika, p. Wł. Zanoziń- boię 26go bm. w gmachu teatru <Reduta»: 

jednogłośnie podzreślają wielki' talent mło- 
Pie z Wódek Nr. 6 przy docianej artystki. 

piękne i bogate kostjumy, wykonane we- 
robotników i robotaic wzm. zakłą» dług projektów znakomitych malarzy euro- 

z i di i bin wienie okolicznościowe p. Zaneziń- „e podróży Arias, APRA 
skiego, poczem orkiestra wojskowa 

Po ode- niczne urządza w niedzielę d. 20 bm. Kon- 
graniu hymnu rozległy się w Sali cert Symfoniczny ze współudziałem znako- 

gromkie okrzyki na cześć Pana Pre- gra koncert skrzypcowy Brahmsa. Ponadto 
ta BP w programie Stanisław i Anna Oświę:imo- 

szałka Polski, Józefa Piłsudskiego. 
5 1 konany w Wilnie. D. e A. Wy- 

Tańce trwały do godz. Lej w nocy, leżyński, Kon ten w AI plauo- 

herbatę i zakąski, tek o godz. 5 pp. Bilety wcześniej do naby- 
Inicjatywa p. Zanozińskiego ge- cia w biurze <Orbis» Mickiewicza 11. 

nia się do upamiętaenia w sferach niezamożnych akademików. Na 
robotniczych duia Zmartwychwstania rzecz mezamożnych akademików in- 

н « — (c) Budownictwo religijne © godz. 8 w. w „Teatrze Polskim 
na Akado architektury = (Lutnia) odbędzie się _ przedstawienie 

na wystawa architektury i przemysłu Krotochwila w 4 aktach |. Mazura ze 
Madowiasego: zosjkikiow będzie śpiewam. i tańcami. Blzty wcześniej 

: i i jaki mocy (Wielka 54) od 5 — 7 wieczór, 
zak wod. spe kė a w dniu przedstawienia w kasie 

i delegowała ks, kan, , Przedstiwienie będzi: poprzedzone 
Ežerai = o" słowem wsiępnem o Inflantach przez 

wódzkiego <Chieb Dzieciom» za czas od 
marca do 31 sierpnia 1927 r. Saldo na 

ły dochodu "zł. 6.444,74, Dochody niestałe „Czwartek 17 listopada: 
(ofiary i t. p.) zł. 1575,80 — Ra- — Program audycji warszawski. 

dano zł. 7.759,00. Rozchody zdministracyj logiczny, <PAT. nad @1.0 6 ы 84008. Sado żąaKYOAI aaa We G ATP, mar alies 
— (2) <Tydzień zbiórki» na powo- W. skiej konceitu organizowanego dia 

dzian w Małopolsce. Od dnia 21 a 27 iłodsiaty. kolej. = 

dzień Zbiórki» na powodzian w Małopolsce: ‚ РАТ, oraz nad, am. 
Ww zwężki z Kowytóścii o AGE PO 6 00. aka 

«Organizacja 

skiego, zabawa w sali lokalu Pań- Odgłosy prasy polskiej i zagraniczuęj 

p Podziw powszechny wywołują nadwy- 
Zabawę urządzono spgcjalnis dla raz ь 

dów. Rozpoczęło zabawę przemó. Pejskich. 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
edegrała hymn narodowy. 

mitej artystki p. ireny Dubiskiej, która ode- 

zydenta Rzeczypospolitej i l-ga Mar- 
wie, poemat symfoniczny Karłowicza po raz 

W/ przerwach rozdawano bezplataie wych dzisłań T wa fiharmonicznego: Począ: 

dna jest naśladowania, gdyż przyczy- — „Ułani ks. Józefa" na rzecz 

ojczyzny: flantczyków USB. w dniu 17 Xlr.b. 

Wilnie. W Wilaie ma być urządze- „U.ani ks. Józefa Poniatowskiego” 

dział budownictwa religijnego, w "Ożna nabywać w lokalu Bratniej Po- 

Do kemitetu wystawowego Kurja (eau od 11 rano, 

— Sprawozdanie komitetu woje: Proftsora Limanowskiego. 

RADJO. 
1-111 zł 1.664,88 Zbiórki stał: miesięczne @а- 

zem zł. 9.683,42. Schroniskom wileńskim wy* 12.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni= 

r. zł 884,56. 12.15— 14.00, Transmisja z Filharmonii 

b. m. włącznie odbędzie się w Wilnie <Ty- 1500, Komunikaty: meteorologiczny, go- 

zostaną również w teatrach, kinach i wszel- 16.00—16 25. Odczyt pt: 
kich innych instytucjach o charakterze wido- polskich pracowników umysłowych we Fcan- 
wiskowym, nalepki na bilety w wysokości cji» (z cyvlu odczytów organizowanych przez 
10 gr. na bilety parterowe i 5 gr. na bilety Min. Spraw Zagr.) — wygł. p. Henryk Ry 
baikonowe, oraz we wszystkich restauracjach gier. ; 
wileńskich na rachunki opłacane przez gości. 16.25—16.40. Komunikąt harcerski. 3 

Wzór ualepek arlystycznie wykonany 16.40—17.05. Kącik dla kobiet — wygł. 
został przez_prof. Ruszczyca. p. Marja Ankiewiczowa. 

— (<) Refleksje zimowe: Zawiato, za- 17,05—17,20. Komunikaty <PAT». 
szumiało i juź masz człowieku mizerny zi- 17,20—17,45. «Wśród książek>—nainowe 
mę. Nie j:kąś tam bylejską, ale solidną, sze wydawnictwa omówi proi. Henryk Mo« 
przedwojenną wijeńską zimę Biało, Czysto Ścicki. 
jakoś na Świecie—na duszy lekko, przyjem- 17,45—19 00. Audycja literacka: humo- 
nie i radośnie. Mimo to niektórzy narzekają, reska Barikiewicza pt. <Koziołki p, Pegu». 
że smutno jest zimą. * 19.00—19.15, Komunikat rojniczy. 

Na ulicy ruch — co się zowie: Zimny 19,15—19,35. Ro" maitości, 
wiatr szczypie gdzie się da 1 popędza. Jakaś 19.35—20.00. Lekcja kursu elementarue- 
para zapatrzona w siebie mknie «га pod- a języka angielskiego — p. Memmi Gar. 
rężę»! diner. 
: L On:—«Jak ty możesz uszy nosić na 20 00—20.30. Przerwa< 

wierzchu»? 2030. Transmisja z Poznania. 
— Ona: «Uszy jak uszy, ale Co ty czu- 22.00. Sygnał czasu i komunikaty: [otni- 

jesz mejąc odsłonięte noga? | czo'meteorologiczny, policyjny, PAT, spor- 
Pytania zostają bez odpowiedzi! towy oraz nadprogram.
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WYPADKI | KRADZIEZE. 

— Sprawa kradzieży narzędzi 
mierniczych ujawnone. W dniu 
16 ub. miesiąca pisaliśmy o Śmiałej 
kradzieży narzędzi fachowych, fak: 
teodolity, pantometry,  goniometry 
i tp. na sumę ośmiu tysięcy złotych, 
dokenanej przy budowie linji wojsko- 
wej wąskotorowej prowadzonej za 
Zwierzyńce m. 

W dniu wczorajszym rzeczy te 
zmalczione zostały u pewnego podej- 
rzanego osobn ka, którego aresztowa- 
mo. Prócz tego w Sprawie tej areszto+ 
wena jeszcze jedną osobę. Śledztwo 
w to: u. 

— Omal że nie katastrofy au- 
tobusowe. Niespodziewany przez 
nikogo śnieg, sajwięcej kłopolu nara- 
bił szcferom zutobusów kursujących 
z pl. Katedralnego poprzez Dotmini- 
keńską na W. Pobwlankę i Dworzec 
kolejowy. Wczoreł i onegdej pe kilka 
rezy zdarzało się, że z racji wąskiej 
jezómi, zwłaszcza w pobliżu Kasy $ 
Chorych, auta przy mijaniu się wpa- ' 

rynsztoka. 4 dały jednym bokism do 
W każdym takim wypadku wystrasze 
ri pasażerowie zmuszeni byli 
dzć, a szofer z trudem mógł wywieźć 
maszynę z tej pułapki, Skoro ulca ta * 
z recji wąskości i pochyłości pie mo- 
że gwarantować normalnej komunika» i 
cji, to na czas zimy autobusy powin- 
ny kursować inną ulicą, 
zabezpieczyć tylue koła od biuksowa- 
pia, powodującego ześlizgiwanie 5Ё ‹ 
maszyn do rynsztoków. Bezpięczeń- $ 
stwo pasażerów tego wymaga, a © 
wypadek nie trudno. 

— Pożar. W nocy na 15 b. m. wybuchł ; 
pożar w mieszkaniu Morducha Sznejdera + 

wysia- | 

Owo 

  

życio- 

Dziś! . * * . ° 66 entajn; 

Kino „Helios“ | Rekord powodzenia „IK Ochaj mnie, a Świat biędzie moim* gsm Seeiso 
wy. W roli gł, Mary Philbin, Betty Compsen, Norman Kerry. Rzecz dzjeje się w Wiedniu i pod- 

ul. Wileńska 38. <zas wielkiej wojny. Podczas seansów od g. 6-ej koncert orkiestry mandolin. Seansy o g. 4,6, 8i 10, 
    

  

TSR „6 olonja“ 
ul. A. Mickiewicza 22, gą 

Dziś film 
z życia chińskiego 

rodziców, którzy muszą wykonać prastare tradycji narodu chińskiego, 

„Mandaryn W «4 dramat w 10 akt. Osmuty na tie 
życia chińskiego, odtwarza surowošt 

, dochodząc nawet do zabój. GB 
u 

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

Orkiestra koncertowa pod bntntą Mikołaja Salnickiego. Seansy: 4, 5.30, 7, 9.30, 10. 

Miejski Kinematograf 

Kuituralno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui, Ostrobramska 5) 

w 

į 

ewentualnie Ž 

(Szawelska 11). Straż ogniowa natychmiast & 
ogień stłumiła: 

— Kradzież mąki. Z piekarni Zejdy 
Gordon (Ponarska 9) skradziono 12 worków 
rząki pszennej wartości 90 zł. 

— Tajna gorzelnia. W zaśc. Zwirbie 
gm. Worniąńskiej wykryto tajną gorzelnię. 

Sprawców W. Piwcewicza i Jana Lewa- 
rowskiego aresztowano. 

SPORT. 
Tor saneczkowy da młodzieży' 

Staraniem Kuratorjum Szkolnego przy 
wydatnej pomocy Ośrodka wychowania 1i- 
zycznego A zostały roboty toru sa- 
neczkowego na górze Trzech Krzyży. Robo- 
ty te polegają na wyrównaniu terenu, po 
którym zjeżdżać będą amatorzy tego miłego 
zjazdu. Prace te nią się do znaczne- 
go zmniejszenia się wypadków, jakie nie- 
stety, z racji nierówności terenowych były 
w roku zeszłym. 

— 

Perimuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 

ro ao 7 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 
Wszędze do nabycia. 

ERRA S 

Ogłoszenie o przetargu. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w 

Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę 
restzuracyj 1, Il i III kl. w Stcłpeach i 

Wilejce Powiatowej i bufetów na st. 
Olkieniki, Marcinkefice, S'arosielce, 

Juchnowicze, Różany Stok, Uroh'czyn, 
Podswilje, Bastuay, Sienkiewicze i 

fryzjerni na st. Wilno z terminem 

abięcia 1 go stycznia 1928 roku « raz 
rest uracji na st. Turmont z t: rminem 
objęcia 1 ge lutego 1928 r. 

Termin składania ofert upływa w 

dniu 3 grudnia 1927 r. © godz. 12 
w południe. 

S.czegółowe warunki podane są 
w ogłoszeniach przetargu, wywieszo* 
nych na wymiecienych stacjach, w 
gmachu Dyrekcji oraz w Monitorze 

Polskim z dnia 12 listopada Nr. 259, 

Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

  

Z e 

W. MASSON. 

«pom śmierci. 
Drzwi otworzyły się nagle i uka- 

zała się w mich Betty, a za nią Anna. 

— Pan chciał mnie = 
zęła Bztty, patrząc na p. Anno. 

: W tej wii ujrzała Woberskiego. 
Podniosła dumnie swą małą głów- 

kę, a oczy jej cisnęły mioruty. 

— Ach, monsieur Borys,— rzekła, 

i znów zwróciła się do detektywa. 
Obejrzała się, jakby szukając w 

pokoju Jima i zawołała, z rozczaro- 

waniem w glosie: 
— Sądziłam, że... 
Anno zatrzymał ją, zanim wymó- 

wiła nazwisko Jima. 
— Na wszystko będzie czas, pro- 

szę pani, — rzekł. — Trzeba działać 
planowo. ‹ 

Betty usiadła na te same miejsce, 

co wczoraj w niszy. Anna zamknęła 

drzwi i usiadła nieco z boku. 
Anno złożył gazetę, którą przeglą 

dał i odłożył ją na bok, pod nią uj- 

rzał Jim zieloną teczkę, podobną do 

tej, którą widział u niego w Paryżu, 

Anno otworzył teczkę i wyjął ar- 

kusz papieru. 
Naga ruchem zwrócił się do 

Woberskiego. : 

— Panie Woberski, czy twierdzi 

pan nadal, iż w nacy 27-ego kwietnia, 

ta oto dziewczyna—Beity Harlow — 

dała celowo zbyt wielką dozę uUsy- 

piających środków swej przybranej 

matės pani Marji Harlew, co spowo- 

  

0000900601: „0040 

Ogłoszenie. 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. 
Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4:ej. Ceny biletów: 

Ostatni seans o godz. 10. 

  

walna dymy: „WYSPA zatopionych okrętów" 
roli głównej Anna Nilson. Nsd program: „DLĄ PAŃ — WŠTĘP WOLNY“ w 1-ym akcie. 

W. Szczepańskiego W poczekalni koncerty radjo. 

    

      

  

      
   

       

Depót „Optyk Rubin” wina: 
Najstarsza firma w kraju, — Egzyst. od r. 1840 

Ul. Dominikańska 17, tel. 10 — 58 

Na podstawie zarządzenia M nisterstwa Soraw Wewnętrznych Nr, 67 
z dnia 26 VI 26 r, niniejszem pod.j* się do ogólnej wiadomości, iż w dniu 
25 i 26 listopada 1927 r. o godz. 11 w Wileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim (ul. Magdaleny 2) w podwórzu, wejście z bramy, odbędzie się publicz- 
my przetarg (lieytacja) broni myśliwskiej skonfiskowanej prawomocnemi 
orzeczeniami władz adininistracyjnych. 

Do licytacji mogą stawać osoby upoważnione do pesiadania broni, 
t.j. posiadające pozwolenia władz administracyjnych I instancji na kupno 
(posiadanie) broni myśliwskiej, względnie osoby, posiadające koncesje na 
haadei bronią. Broń, podlegająca licytacji w ilości 72 sztuk różnego ro- 
dzaju i kalibru jest do obejrzenia w lokalu licytacyjnym ed godziny 0>—11 
rano w dmu licytacji. 

Za Wojewodę z r. Naczelnika Wydziału. | | 

J. Bukowski i 1. Dagis. 

prowadzę samodzielnie, 

pozostają z poważaniem 

       

Niniejszem mam zaszczyt podać do ogólnej wiadomości, že P. Jan 
Bukowski z dniem 8 b. m. przestał byś wspólnikiem Domu Handlowego 

Równocześnie oświadczam, że obecnie 'powyższe przedsiębiorstwo 

Polecając się w dalszym ciągu łaskawym względom Sz. Klijenteli 

Ignacy Dagis 

  

Pawlikowski 

  

naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra: 
mie na prawo na schody. 

ŚNIEGOWCE i KALOSZE 3 
szwedzkie, ryskie i krajowe poleca 

D,B.W.Jankowskii-ka 
WIELKA 42. 

  

    

dowało ej nagłą śmierć? 
— Tak, — potw erdził Woberski 

stanowczym głosem. —Powtarzam to 
oskarżenie. 

— Nie wymienił pan jakie mogły 
być owe środki usypiające? 

— Zapewne morfina, lecz nie mo- 
gę twierdz ć napewno. 

— Zdaniem pana kropie te zo- 
stały wlane do szklanki z lemonjadą, 
stojącą zazwyczaj przy łóżku pani 
Harlow? 

— Tak. 
Anno odłożył arkusz, który 

mał w ręku. 
Czy pan oskarża pielęgniarkę 

Janinę Bodin o wspólnictwo w zbrodn? 
— O nie! — zawołał Wobtrski a 

w oczach jego mignęło przerażeni”, 
które zmieniło na chwilę wyraz jego 
twarzy. — Nie mam cienia podejrzeń 
na Janinę Bodinl Niech pan zapa- 
mięta tol Nie chcę niesprawiedliwości! 
O niel Jak to dobrze, że stawiłem się 
dziś tutaj! Mój Boże, Janina Bedinl 
Gdybym potrzebował dla siebie pie- 
lęgniarki, zaprosiłbym ją do siebiel 

- — To wszystko, co pan mówi, 
wyjaśnia dostatecznie tę kwestję, — 
rzekł z cieniem sympatjj w głosie 
Anno.—Zadałem to pytanie tylke dla- 
tego, że Janina Bodin znajdowała się 
w pokoiu p: Harlow w chwili, gdy 
panna Harlow przyszła, by pożegneć 
sią ze swą przybraną matką przed 
pójściem na bal. 

— Tak, rozumiem pana, —odrzekł 
Woberski, Zdawało się, iż z każdą 
chwilą człowiek tem nabierał zaufania 

trzy» 

"Dem Handlowy, Wielka 8 Tel. 441, 

Słynna Wróżka Chiromantka 
Przepowiada paytałośćj spiawytądowe, 0 G ŁOSZ ENI E. 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 „ Dyrekcja Lasów Państwowych w 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, Wilnie podaje do wiadomości, iż 

ATE. na sprzedąż drewna z Lasów 
afistwowych wyznaczony na dzień 

21-go listopada odracza się na 14.go 
grudnia r. b. 

„ Dyrekcja Lasów. 
1998 VI. 
  

do agenta policji, który tak łagodnie 
j taktownie umiał prowadzić śledztwo. 
—Narkotyk codano bez wiedzy Jani- 
ny Bodn. Oskarżam tę okrutną dziew- 
czynę, która przygotowała truciznę i 
wyfrunęła z pokeju, by tańczyć do 
rana, podczas gdy ofiara jej konała. 

Głos jego był pełen oburzenia, 
usta drżały, 

— To straszne, to okropne, panie 
Anno, biedna, biedna moja siostral 

— Bratowa? 4 
Uwagę tę wypowiedziała spokoj- 

nym i przyciszonym głosem Anna 
Apcoff. 

— Była mi siostrą! — odrzekł po- 
nuro Woberski i zwrócił się do Anno: 
—opigdy nie przebaczę sobie, że wte- 
dy byłem zajęty rybołówstwem! Gdy- 
bym był w domu Proszę рапа!. — 
głos wypowiedział mu posłuszeństwa. 

— Tak, ale przecież pan wrócił 
do domu, — zauważył Anno. — Ja 
tego nie rozumiem. Pan kochał swą 
siostrę, skoro pan płacze ma myśl 
o niej, 

— Tak, 0 taki 
Woberski zakrył twarz dłońmi, 
— Jeśli pam ją istotnie tak kochał, 

to czemu pan czekał tak długo, zan'm 
się zdecydował zemścić za jej śmierć? 
Zapewne musi być jakiś poważny po- 
wód ku temu, lecz muszę wyznać, 26 
nie rozumiem jaki. 

— Oto daty — siostra pańska 
zmarła w mocy 27 go. Pan wrócił 
28 ego. | pan nie złożył oskarżenia, 
nie wystąpił energicznie. Nieboszczkę 
pczhowano 30-ego a dopiero tydzień 

  

dratrat życiowo-sensacyjny 
w _8 aktach. 

parter 60 gr, balkon 30 gr. 

  

    
        

  

12739 
Vica DOBRA 6. 

KOPJOWANIE 
PLANOW 
SWIATŁODRUKI 

  

Przetarg. 
Kwaterunku Wojskowego Zarząd Funduszu 

ogłasza przetarg nieograniczony na 

podoficerskich w Wilnie obok koszar 4 p. Ułanów. 
Termin przyjęcia i otwarcia ofert dnia 28 listo- 

pada b. r. o godz. 12 w południe. 
Slepe kosztorysy i warunki 

Smiała 31. 
Wadjum w wysokości 2 proc. 

w gotówee należy składać w Banku Gespodarstwa 

Krajowego w Warszawie na conto 

zaś w papierech warrościowych w 

techniczne można 

otrzymać w biurze F. K. W, Warszawa— Żolibórz, 

  

Każoy z was, czyielnicy, powinien 
mieć u sebię w domu radjn. 

Rezwzględnie najtańsze ME 
SEN žrodio zakupu.   nz KAUPóWIE 

Wil 

. 
Potrzebni 

* zdolni akwizytorz y. 
j Zarobek 200—300 zł. 

miesięcznie. СагБаг- 
ska 5 m. 19 od 5-8 pp. 

ydzierżawię fol 
W wark Antono- 

wo koło 200 ba 
o 2 klm. od st. Dukszt 
(pow. Święciański), 

j gleba dobra, zsbudo* 
wania dostateczne. 

Bliższe szczegóły na 
miejscu, iniormacje 

listowe w/g adresu: 
Dukszty, maj. Antono- 
wo (pow, Święciański) 
Nowokońska. 

  

    

Kupię maszynę 
"do pisania używaną 
a <Remington> lub 
«Underwood» w zu 

) pełnie dobrym stanie 
) z wałkiem dług. 46cm. 

Zgłoszenia: Wilno, 
Ostrobramska 7 

Jaworski: 
  

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad Jarnusz= 
kiewicz i S-ka» T-wo Akc. w Warszawie. 
Meble gięte fabr. <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szafy, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

POLECA 

D.-H. F. Mieszkowski 
Wilno, ui. Ad. Mickiewicza Nr. 23. 

Tel. 2-99, 
Na prowincję wysyłamy towary za zali- 

czeniem: 

BUROGWNIKI 
RÓŻNEJ WIELKOŚCI 

znakomite w pracy i tanie 

  
  

  

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Il a. 

TadjCaparaió » (detrktorowych i lam- 
powych od 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz części skł«dowych 

WSZECH RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbisr- 
ników Raedjowych Fabrvka i Bura: 
Warszawa, ul Jerozol mska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dypiomem uznania” 

ma l-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparzty, 
głośniki, słuchawki, lampy, akumu- 

Jatorv, baterje anod. i t. p. 
UWAGA: pp. wojskowym, Urzęd- 
nikom, nauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warunki. 

Spłaty 5 MIES ĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyła- 
mia listowne i telefoniczne dokład- 
nie wyszczególniające jaki aparat 
iub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną odpowiedź. 

Zapamietaj adres 
WSZECH RADJO 

Warszawa, Ai. |-rozolimska 93. 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję   

  

LEKARZE. 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 

moczowych 
od 9-1, od 5-8 w. 

Kobieta: Lekarz 

DrZeldowiczewa 
KOBIECE WENE. 
RYCZNE,NARZĄ- 
DÓW MOC. OW. 
ой 12 2 1 оё &© м. 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 
w. Zdr. Nr. 152. 

Doktór Medycyny 

Foxterjer  ŁUKIEWICZ 
z łatką na uchu przy choroby weneryczne, 

i Sr skórne i płciowe 
RW" ui. Mickiewicza, 9 

е wejście z ul. 1ia- 
3 p. saperów. / Gęckich 1, przyj. 4—7, 

DOKTÓR 

„kazdy „zarob e 0.Mhłamowiczowa 
przez łatwe chemicz: на aaa EZ 

tyczne recepty w jĘZ. ui, Kasztanowa 7 m. 7, 
polskim.  Żądajcie godz. 9—10 i 3—5. 

prospektów. Zamiej-- w, Z. P. Nr 
-cowi proszeni o do- a ŻE 
łącz. 40 gr. SAS < 

Ogłoszeń $- Jutona, Dr K. Sokołowski 
cztow. Adres: 

Wilno, ul Niemiecka + Chor. skórne i wene- 

    

budowę 2 domów 

  

oferowanej sumy   F. K. W. Nr. 1425, 
biurze F. K. W.   
  

1000 ce złotych 
może każdy zarobč 

    

dla Dra Chemji.  ryczne, wznowił 
przyjęcia chorych 

od g.9 — 12 г. 

Poszukuję | wieka 30 w iš 
pokoju w centrumf Ponadto we „wtorki, 

miasta w mieszkaniu czwartki i piątki 

  

  

z wygodami. Oferty gd g. 3 m. 30—4 m. 30 
do Adm* „Słowa* dla w Poradni, 
J. B. lub tel. 153 ul. Qarbarska 3. 

do godz. 3 p. p. W. Z. Nr 160, 

IANINO lub » $) torepian "cit Lekarze-Dentyści. 
kupić, Pośredni- 

kom _ wynagrodzenie, Lekarz-Dentysta 
Szpitalna 7, m. 4 „ Jadwiga 

(w pobliżu Zawalnej). Kęstowiczowa 

ul Orzeszkowej Nr 3 

ORTEPIAN  ga- 
F binetowy krzy: 

    

rzyjmuje od. g, 10—2 przyjmuj 5,   
  

  

(róg Mickiewicza) 

Żowy znan. zagr. 

  

  

            A \ 

pa Z 
Czujesz się niezdrów 
zmierz przedewszystkiem | 
*emperoturę cieptomierzem 
ale z ochronną markę, 
4tóra gwarantuje za (Kramer) 

dokładność, czułość i precyzyjność w 
wykonaniu. Prosiny zwracać uwagę 
na powyższą markę ochronną i firmę, 
gdyż w. sprzedąży znajdują się 

również t:lsyfikaty. 

        
  

Ozdoby choinkowe na 

Leszczyński i S-ka 

później pan składa w prokuraturze 
oskarżenie. Dlaczego tak późn ? Panie 
Woberski, proszę nie przyglądać mi 
się po przez palce wszakże na mo- 
jej twarzy nie wyczyta pan. odpowie- 
dzi. Czekam wytłumaczenia. 

Pytanie to było wypowiedziane 
tym samym spokojnym tonem, jakim 
Anno mówił dotąd, bez żadnej zmia- 
ny w intonacji. Jednak Woberski szyb». 

_ ko opuścił ręce i wyprostował się, a 
twarz jego pokryła się rumi:ńcem, 

— Odpowiem panu. zarazl—zawo: 
łał — Od pierwszej chwili miałem 
tutaj przeczucie, —to mówiąc uderzył 
się dłonią w piersi,—że zostało po- 
pełuione morderstwo. Ale nie spraw- 
dziłem tego umysłem, —tu znów ude- 
rzył się w czoło. — Myślałem więc 
wciąż i myślałem. Znałem przyczyny 
i gobudki, które mogły skłenić pannę 
Harlow do tego okropnego czynu: 
młoda, piękna dziewczyna o dziwnym 
charakterze, żywiła w duszy nienasy- 
cone pragnienie bawienia się, używa” 
nia Życia, czerpania radęści, które 
może jej dać niezwykła jej piękność, 
judnak umiała ukryć głęboko to prag- 
nienie. Oto jaką jest—Bzity Harlow. 

fDopiero teraz, Spokojna dotąd 
jak „głaz, Betty, ekazała zainteresowa- 
nie. Zdawało się, że ożyła. 

Nachyliła się naprzód, oparła 
twarz na dłoni i wpiła się oczyma 
w mówiącego. W uśmiechu, igrają- 
cego na jej twarzy, zdawać by się 
mogło, że bawi ją ta charakterystyka 
jej własnej escby. 

Jimowi, słuchającemu za drzwiami, 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. t. „PAPIER% S-ka Akc 
WILGO, ZAWALNA 13, Telsfon 501. 

Poleca: Kzlendarze ścienne, biuckowei kieszonkowe na rok 1928. 

Własna wytwórnia zeszytów, biuljonów. i in. wyrobów introliga- 
torskich. Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 
Fabryki Papieru, Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem, Fabr. M, 

nadchodzące święta. 

i innych Fabryk. 

zdawała się, że słyszy jakieś potwor- 
ne blvźnierstwo. 

„Dlaczego Anno znesi to wszyst- 
ko *—pytał siebia niecierpliwie Jim. 

Co prawda agent tłumaczył, że 
musi uzyskać szereg informacyj od 
tego człuwieka, ale isformacje te już 
Uzyskał na  począt u rozmowy: 
wszakże nie było wątpliwości naj- 
mniejszej, że Woberski nie miał nic 
wspólnego z anonimowemi listami. 

Dlaczego więc Anno pozwalał 
rzucać oszczerstwa na biedną dziew- 
czynę? 

Dlaczego  przedłyżał śledztwo, 
jakby ono miało jakąś realną pad- 
stawę? Dlaczego nie otworzy drzwi, 
nie wezwie Jima i nie pokaże listów, 
które miały na celu szantaż? Jim 
wpadł w rozpacz i oburzał się na 
detektywa coraz bardziej. 

Tymczasem Woberski, po krótkiej 
przerwie, w czasie której Betty przy” 
brala pozę pełaą wyczekiwania i za- 
interesowania, ciągnął dalej swe opoe 
wiadanie. 

— Dla takiej dziewczyny Dijon 
jest zbyt nudnem miastem. Co praw- 
da raz na rok jeździła z ciotką do 
Monte Carlo na miesiąc, als to 
draźciło tylko jej apetyty, ukazując 
jej, jakie życie mogłaby pędzić. Życie 
w Dijon wydawało się bardziej 
jeszcze szare ij nudne po powrocie. 

— Proszę wyobrazić sobie teraz 
to okrutne stworzenie,  marzące o 
bogactwie i wolności, które były tak 
blisko i jedyną przeszkodą do zdo- 
bycia ich był stary Borys Woberski, 

  

      

monierów. m——. firmy okazyjnie sprze- W.Z P. Nr 53, 
dam, Szawelska 8 m.16 | 

i AKUSZERKI. 
Kramera sbiocą, dajęticw 

* TERMOMETR kę wojskową Akuszerka 

rocznik 1803, W, Smiałowska 
u: wyd. przez P, K. je od go. ° Wilno, na imię Micha. Przyiranje 04 GO: cą 

ła Woźniaka, 46 m. 6. 
unieważnia się. W: Z. P. Nr 63. 

MEBLE   
sypialnie, stołowe, gabinety, salony 

- 1 sztuki pojedyńcze poleca 

MAGAZYN MEBLI „LEON“ 
Werszewa, PI. Trzech Krzyży 
Nr. 13, róg Żórawej  Warunk 

dogodne. Robota soldna. | 

C*ny przystępne.   

PRZEŁOZŁWYJKA 
HEZADONTe tez? iKrim 

partai prozek do 

MIATIOR sek ae t 
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1 to nie wszystko jeszcze, w każdym 
prawie domu znajduje się jakiś inwa- 
lida, którym trzeba się opiekować. 

Woberski zatrzymał się wzruszo- 
ny, zakrył oczy dłonią i skinął 
głową. > 

— Dogodzić nieboszczce nie było 
łatwo, Nawet ta ukochana moja 
siostra miała wady. Nie powinniśmy 
zapominać o tem, gdy będzie mowa 
© okolicznościach łagodzących. \ 

Ta mówiąc uroczyście podniósł 
rękę do góry. 

— Ja sam, pierwszy  eznajmię 
w sądzie sędziom  przysięgłym i try- 
bunałowi, zanim wypowie wyrok. 

Betty znów z wyrazem obojętnoś- 
ci oparła sią o poręcz kanapy. 

Ze strony drzwi, gdzie siedziała 
Anna roziegł się cichy śmiech, nawet 
detsktyw mie mógł powstrzymać 
uśmiechu. 

— Dobrze, dębrze, ale nie jesteś-. 
my jeszcze w sądzie, panie Woberski. 
Zatrzymaliśmy się właśnie na tem, że . 
pan czuł to sercem, ale nie spraw- 
dził rozumem. : 

— Tak, tak,—szybko pochwycil 
Woberski—w sobotę 7-go maja zło- 
żyłem oskarżenie w prefekturze, Dla- 
czego to uczyniłem? Dlatego, że 
ranu dnia tego zdobyłem niezbity do-+ 
wód, że przeczucie moje było słusz- * 
nem. : ; 

DIE 
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