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« pozycja, bloku nie zawrą. Jest to zupeł- 
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Бого5Кору wyborcze, 

‚ Es schlėpper siėk Gesetz und Re- ! ж Е 
skio wie eine alie Krankheit fert. BERLIN, 21—10 Pat. Moskiewski korespondent Berliner 
lie to sił, smbicji, pomysłów pelskich Tageblatt Schoffer nadesłał swemu dziennikowi obszerną depe- 

mie byłcby zmarnowane, mogłoby SZĘ Z Moskwy o planach polityki rosyjskiej związanych z posie- 
być użyte z większym pożytkiem dla dzeniem konferencji rozbrojeniowej w Genewie. Korespondent 
kraju, dla państwa — gdyby nie te Stwierdza, że delegacja sowiecka będzie miała zamiar nietylko 
nadchodzące wybory, które znawu demaskować rzekomą bezwartościowość genewskiej dyskusji i 

wpłyną ebniżająco na poziom etycz- PTAC ale także będzie się starała wysunąć na porządek dzien- 
ny społeczeństwa. Zamiast ogłosić NY Cały szereg tematów należących do posiedzenia Rady Ligi 

łuż dziś uzdrawiającą zmianę ustroju— arodów. Działalność delegacji moskiewskiej w Genewie ma być 

a niewątpliwie społeczeństwo przyjęło- Z3powiedzią radykalnej zmiany w rosyjskiej polityce propagan- 
by taką zmianę z największą pokorą dowej. Jako czynnik tej polityki ma przedewszystkiem oddziałać 

i posłuszeństwem—idziemy,— niewia- Па opinię publiczną fakt, że rząd sowiecki okazywać będzie wiel- 
domo poco,—do wyborów. kie zainteresowanie dla sprawy pokoju oraz zaniepokojenie dla 

Wybory powszechne już miały kryjącego w sobie rzekeme niebezpieczeństwa obecnego między- 

miejsce dwa razy w Polsce i mamy Narodowego układu sił. 
pod tym względem pewne doświad- Delegacja sowiecka pod ochroną policji. 
czenia. Wiemy, że powodzenie przy MOSKWA, 21—XI. PAT. Danoszą iu z B.rl.na, że policja genewska 
wyborach należy do wielkich bloków. zamierza otoczyć delegację sowiecką na konferencję rozbrojeniową spe- 

Zatrzymajay się wię tra rżelie ЭНА, ОСН polmyjoą, Fakt ten komeoiią x Moskvie ® о. Apo80b, 
na pytaniu, kto ma u nas szanst Na rzęczenia się odzjała w pracach zai ; Е 
stworzenie wielkiego bloku. 

Pol Part. Socjalistyczna, Ta bloku 
mie stworzy, pójdzie sama, kto wie 

nawet, może przed wyborami ulegnie 

jeszcze rozdwojeniu, ze względu na 
tdojrzewający wewnątrz jej kryzys, wy- 

wołany błędnem posunięciem: wyda- 

łeniem min, Meraczewskiego z partji. 
Lecz i bez bloku P.P,S. będzie miała 

zneczne powodzenie. O wiele zwiekszy 

posiadaną obecnie liczbę mandatów: 
Nie smuci nas to zbytnio. P, P. $. м 
przyszłym Sejmie stanie się ośrod- 
kiem obrony parlamentaryzmu w obec- 

mej jego zwyrodniałej formie, demo: 
kracjj i republiki, Stanie się więc 

obrcńcą .bankruta, tym, kto wodę 

„wylewa ze zmarłego już topielca, I dla” 

tego nie boimy się P. P. S. i jej wy” 
borczrgo powodzenia. 

Mniejszości narodowe, Te znowu 

prawdopodobnie pójdą zaclidaryzo- 

wane, mestrojone antypolsko i anty- 

państwowo. Ten blok mniejszościowy 
to największa klęska nietylko naszej 
polityki wewnętrznej. lecz i myśli 

demokratycznej polskiej. Demokraci 

zupełnie taksamo jak endecy są bez- 

silni w polityce narodowościowej. Re- 
publika tego problemu nie rozwiąże. 
Blok mniejszościowy niewątgliwis Gd- 

niesie znaczne sukcesy. 

Stronnictwo Piasta, Endecji, Cha- 

decji i Cha-enu, t, į. dotychczasowa o- 

  

Vice-premjer Bartel o wyborach. 
Vice-premjer Bartel udzielił wywiadu w którym m. in, oświadczył: 
— Sejm i S:nat nie zbierą się już więcej. Dnia 28 go b. m. ukaże 

się dekret, rozwiązujący Sejm i Senat Termia wyborów nie jest jeszcze 
ustalony. W keżdym razie wybory odbędą się w lutym 1928 r. Wyberami 
nie zajmują się i zajmować się nie będę. Pozostanę nadal zastępcą p. Pre- 
zesa R. M. Piłsudskiego i kierownikiem polityki gospodarczej Rządu, 
Odcinka tego opuścić nie zamierzam albowiem, mimo uzyskania pożyczki, 
wymagać on jeszcze będzie długo opieki bardzo troskliwej. Do S:jmu 
kandydować nie będę ani we Lwowie ani gdzie indziej na terenie R.eczy» 
pospclitej, stoję bowiem na stanewisku, że jednym z czynników, mogą: . 
cych uzdrowić nasz parlamenteryzm jest to, aby ze starego S:]jmu i S:natu 
jaknajmniej osób weszło do nowzgo Sejmu i S:nalu. Należy odświeżyć 
atmosferę. Zaczynam więc od siebie i usuwam się jako członek obecnego 
S:jmu z widowni parlamentarnej. 

Depesza ziemian do marsz, Płsudskiegó | 
WARSZAWA. 21 XI, Pat. Pan prezez Rady Ministrów marszałek 

Józef Piłsudski otrzymał następu'ącą depeszę: 
Walne zebranie Związku Ziemian w Krakowie, jako reprezentacja 

zorg anizewantgo ziemiaństwa południowc-zachedniej połaci Pzfństwa, w 
dowód wdzięczności za dokonanie pod Pańskiem, Panis Marszałku, bez- 
pośredniem kierownictwem przemian stwerzon ch pudstaw i warunków 
do intensywnego życia gospodarczego, składa Ci, Panie Marszałku, wy 
razy hołdu i życzenia doprowaczenia de rozkwitu naszej O,czyzny i dla 

tego celu gotowe jest wytężyć wszystkie swe siły. 

Chadecja nie pójdzie z endekami. 
GRUDZIĄDZ, 21 Xl. PAT. W dniu wczorajszym odbył się w Gru- 

dziądzu, przy udziale 66 ciu delegatów, zjazd rady wojewódzkiej i zarzą- 

dów skręgowych Chrześcijańskiej Demokracjj na Pomorzu. Кга о 
stosunku Ch. D. do rząču marszałka Piłsudskiego wygłosił : pase! No- 

wieki stwierdzając, że nakezem chwili dla Ch D. jest współpraca z rzą- 
dtm, a nie czcza opozycja nitrgodra z zaszdzmi katolickitmi, Po ožys 
wionej dyskusji uchwalono między innemi następującą rezolucję: Zjazd 
Ch, D. na Pomorzu śledząc z uwzgą wszystkie poczynania rządu mer. 
szałka Piłsudskiego, nie może oprzeć się potrzebie stwierdzenia istotnych 
zmian korzystnie wpływających na ogólną poprawę życia gespodarczego 

w Polsce. Dlatego uważa za wskazane wezwać członków i sympatyków 
a przedewszystkiem władze stronnictwa nietylko do rzeczowego ustosun- 
kowania się względem rządu, ale równisż de życzliwego poparcia tych 

jego poczyneń, które za pożyteczne dla kraju uważ:ć należy. Pyzatem 
uchwalono nie zawierać sojuszu wyborczego z Z.L.N. a natomiast dążyć 
do utworzenia cenirowego bloku. 

Sąd marszałkowski nad posłem Korfantym. | 
WARSZAWA, 21 XI. (żel. wł.” Słowa) Dziś odbyło się posiedzenie . 

Sądu Marszałkowskiego w sprawie gosła Korfaniego. Było to pierwsze 
posiedzenie, na którem przesiuchiwano świadków. Zeznawali prokurator 
Walf sz, pos. Połakiswicz i red. Stpiczyński. Na sądzie, któremu przewod: 
niczył pos. Thugutt, obzcny jest poseł Korfanty. Zeznania świadków wy» 
padły na niekorzyść posła Koif:ntega. Dla bardziej wyczerpującego zba- 
dania sprawy Sąd postanowił zawezwać na świadka p. Geisenheimera 
z Górnego Śląska, prezesa Berg u Hutenvzrein. 

Sądząc z pierwszych posiedzeń Sądu można wnioskować, iż Sąd nie 
zdąży wydać wyroku do dnia 28-g0 bm. tį. do dnia upływu kadencji 
Sejmu wobee bardzo obszernego materjału, 

Powrót Dyr. Jackowskiego z Berlina. 
WARSZAWA, 12Xi (żel. wł, Słowa). We czwartek powraca z Berli- 

na Dyrektor Departamentu Politycznego p. Jackowski który bawi tam w 
sprawach związanych z wznowieniem rokowań o traktat handlowy. Po ро- 
wrocie Dyr. Jackowskiego nastąpi nominacja Sprzewodniczątych delegacyj 
j rychłe podjęcie pertraktacyj które już nie nasotkają na żadne trudności. 
ii ZBIAGK GE ZBOCZE ACZ OT S ST EDTA INN TD EEA DS DESI 

na niemożliwość. Gdyby stan ekonemi- 
czny był u nas taki, jak był za czasów 
p. Wł. Grzbskiego, te oczywiście blok 
wszystkich stronnictw opozycyjnych 
byłby prawdopodobny. Lecz stan 

ekonomiczny nigdy nie był w niepo- 

dległej Polsce tak dobry. Przeciętny 
obywatel jest zadowolony Olbrzymia 
większość obywate:i jest zadowolona. 
Warstwy, które z całego serca prze- 

ciwne są lewicy, jak przemysł, rolui- 

ctwo, ziemłaństwo bynajmniej do po- 

wrotu czasów ani p. Wł. Grabskie- 
go, ani p. Kucharskiego, ani Jerzego 
Zdziecchowskiego nie dążą i o tych 
panach nie marzą, Przeciwnie, wszyste 

kie te warstwy życzą sobie jednego: 

stabilizacji rządów marsz, Piłsud- 

skiego. To można wywnioskować z 
każdej obserwacji, to przyzna każdy 

° cudzoziemiec bawiący w Polsce. 
Żaden blok, któryby za hasło obrał 

sobie opozycję antyrządową, nie mo- 
że liczyć na poparcie, nie może |i- 
czyć na powodzenie. Codzień docho- 
dzą nas wiadomości, że ta, czy tamta 

grupa chadecji, czy Piasta weła: „nie 

jedyńczego n—ra 20 grotzy. 
zeKOnA FyCza GM. 

pójdziemy do wyborów z endzcją”. 
Dlaczego? Bo endecja jest synonimem 
walki z rządem, a na walkę z rzą: 
dem nikt dziś iść nie chce, 

Stronnictwo Chrześcj, « Narodowe 
specjalnie jść z endencją nie moż:, 
bo się związało z innemi ugrupowa- 
niami konserwatywnemi. Tym, którzy 
o tem zapominają, wyraźnie to przy- 
pomnieć należy, 

W tych jednak warunkach, gdy 
widzimy, że na większe powodzenie 
wyborcze liczyć mogą tylko: 1) naj- 
więksi przeciwnicy naszej ideologii 
t. j. socjaliści, 2) antypaństwowo na- 
strojone mniejszości narodowe—mu- 
Simy szukać sposobu aby tym siłom 
tozkładowym w przyszłym Sejmie się 
przeciwstawić. I tu nie widzimy innej 

drogi, jak po - pierwsze solidaryzcz 

wanie fjakenergiczniejsze wszystkich 

sfer gospodarczych i całej inteligen- 
cji polskiej pod jednem hasłem, 
po drugie dążenie do utworzenia w 
całem pzństwie jednego państwowe- 
go bloku wyborczego. 

Wiadomeści, które się ukazały o 
kandydowaniu ministrów, © tem, że 

marsz. Piłsudski ma dać swe nazwi* 
sko na listę etc. — te wiadomości 
były wymyślone przez „Gaz, Warsz, 
Poranną i są nieprawdziwe od a do 
zet, Chodziło w nich zapewne 0 to, 
aby zestawić karykaturalnie nazwisko 
ks. Lubomirskiego z p. Stpiczyńskim. 
Lecz niewątpliwie myśl bloku wyber- 

czego, złożonego z wszelkich elemen- 
tów państwowych zyskuje sobic uzna- 
nie. Kłopot jest z t.zw. „sanaterami*. 

Szanse wyborcze mają minimalne, 

organizacje wyborcze słabiutkie, piee 
niędzy, tego najważniejszego w cza- 

sie wyborów czynnika nie mają żad- 
nych, a natomiast pretensji, ambicji, 

megalomanji — bez końca. Zapewno 
część funduszów potrafią skądyś uzy- 
skać, lecz trudne jest całą akcję wy* 
borczą prowadzić o tak pożyczonych 
pieniądzach, Obrońcy wyborów pe- 
wszechnych (do których nie należymy) 

wiedzą zapewne, że (u decydują pie- 

miądze, pieniądze i jeszcze raz pie- 
niądze. I o takiej akumulacji pienią- 
dza wyborczego niech myślą ci, któ- 
rzy chcą zapewnić w przyszłym Sej- 
mia reprezentowanie poglądów pań- 

stwowych, polskich,  konserwatyw- 

nych. Cać 

Kronika reklamowa lub 
swraca. 

  

Plan podziału Niemiec złączonych 
z Austrją puszczony temi dniami w 
świat w formie pogłoski przez nie- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz miiim 
nadesłane 40 gr. 

$owiecka polityka proprgontown. Dokota „Anschlussu“. 
zgodnie prasa włoska, że owa re- 

wolta będzie przez ausirjackie sf8- 

ry pengermińskie użyta natych- 

które dzienniki berl ńskie, nietylko po miast za argument na korzyść unji 

miewiedzicć który raz podnosi kwe- austrjackiej z Niemcami, jako do- 
stję t. zw. Apschluss'u, wiszącą od lat wód jej słabości, jako dowód że 
już kilku nad Euroną. Był to najwy- wątły organizm Austrji musi koniecznie 
raźajejszy ballon d'ćssai, mający Spra* mieć oparcie o silną i wielką G:rma- 

wokować zarówno opinję publiczną nję. Tymczasem właśnie stronnictwo 

w Niemczech i w Austrji jak bawią- pangermańskie pomimo łudzących 

cych akurat w Wiedniu jaknajbardziej pozorów najmniej może, w głębi du- 

odpowiedzialnych polityków niemiec- szy, parło ku Anschlussowi. Przed 
kich, do możliwie jasnego wypowie- wojną byli austrjaccy wszechniemcy 
dzenia się. Lecz jest jeszcze coś w (alidentsch) czyli pangermaniści par- 
tej idei, którą się laasuje jako „ro- 

głoskę”. J:st nawiązanie do bardzo, 

bardzo dawnych koncepcyj bo aż z 

tią nie żadną niemiecką tylko austrja- 

cką, broniącą zacięcie niemieckiego 

języka tudzież niemieckich w starej 
roku 1848-go, do «ideału» Treilsch- Austrji tradycyį wobec „uroszczen“ 
ke'ge, do tecryj nieodłącznych od 
wyczekiwania jak na przyjście Messja” 

sza na dynastycznego cesarza, który" 

by wziął pod swoje berło Niemcy 
zjedneczene. Zjednoczone ale... by- 

najmniej nie sceniralizowane (np. jak 
Francja)l Formuła tego subtelnego 

distingno brzmi: Unitarismas mit 
freiester Selbstwermaltung der Lėn. 
der. Pryncyp autonomii goszczegól- 

nych krajów nie naruszający znajdo- 
wania się w jednem ręku spraw naj- 

żywotniejszych Einheitsstaatu, jak fi- 

nanse, gospodarka, polityka socjalna. 
Tem żywsze zaś nieustępliwej mła- 

dości rumieńce wystęszują na oblicze 

sędziwej doktryny im bliższem zdaje 
się być rozwiązanie niemiecko -austrjac* 

kiego Anschlussu. A wszak sam Mu- 
ssolini wyraził się kilka dni temu we- 

bec redaktora dziennika «L'Avenirs; 
«Liga Narodów ani się Spostrzeże, 
jak stanie wcbze dokonanego faktu». 

'Austija powojenna io tylko cień 
potężnej niegdyś monarchji Habsbur- 
gów. Zaledwie jaka siódma część 
Francji. Jest od 17: peždziernika 
1920:ego republiką z prezydentem 

wybieranym па lat cztery z Sejmem 

6 165 ciu członkach. „Utrzymuje“, jak 

wiadomo, Austrję L'ga Narodów, do: 

konywując wciąż i dokonywując 

sanacji jej finansów. Rok jeszcze 

temu rezydujący w Wiedniu kon- 

troler i nadzorca gi Narodów, 

pod któreg » ręką pulsowała cała skar- 

bowość Austrji, Holender, dr. Zimmere 

mann był faktycznym w Austrji dy- 

ktatorem. A zaś Ausirją jest do dziś 
dnia faktycznie — Wiedeń, prawie 
dwumiljonowa byla wspaniała stolica 

H.bsburgów, Wiedeń jakby „urodzo- 

ny“ na stolicę i to mie bylejakiego 
państwa. Czy może Wiedeń stać się 
z poniedziałku na wtorek — jednem 
z miast prowincjonalnych zjednoczo- 
mych Niemiec, Rzeszy Niemieckiej, 
niemieckiego Reichu? Nie do pemy- 
ślenia. Dla samego tylko Wiednia 
wznawia się — w formie pogłosek 
starą ideę w nowej formie. Juž bo- 

wiem nie jest mowa o  „iaknajdalej 
posuniętej autonomiczności” poszcze: 

i «zamachów» na nie... elementów 
słowiańskich, których było przecia w 

państwowym organizmie Austrji przed- 
wojennej więcej niż elementów  etni- 
cznych czysto niemieckich. Obecnie 

po odpadnięciu od Austrji tych wła: 
śnie słowiańskich ludów i krajów — 
rola austrjackich wszechniemcow Ie 
dwie się na nogach trzyma. A zeszła- 
by do zera, straciłaby całą sweją ra- 
cję bytu jeślby Austrja weszła w 
skład Reichu, stala się prowincją 
Rzeszy Niemieckiej. 

Dla nacjonalistów i wszechniem- 

ców wiedeńskich i austrjackich było: 
by utrzymanie się Wiednia na stopie 

jakby drugiej stolicy  zjednoczenych 
Niemiec istną deską ratunku. Mogii= 

by swoją rolę uważać za jeszcze nie 
przekreśleną. Moglby jeszcze zająć 

wcale henorowe miejsce wśród nacje- 
nalistów i imperjalistów — Północaej, 
berlińskiej, Rzeszy Niemieckiej, 

Zimą 1925 go jeździli do Belina 
austrjacki wszechnięmiec, deputowa. 

„ny Diaghofer i b. wice-kanclerz 
Frank, wywołując w stolicy Reichu 

wielkie filoaustrjackie / man festacje. 

Wówczas te Dinghofer uderzył osten- 
tacyjnie w strunę: ekonomicznej nie: 

mocy Austrji, konieczności oparcia 

jej — aby nie runęła — o wielki te- 

ren ekonomiczny, rozumie się, Nie- 
miec. Wówczas to w prasie znowuż 

francuskiej  krzykmięto: _ „Austrjacy 
wznawiają stary szantaż: jeśli nam 
nie pomożecie wybrnąć z kłopotów 

finansowych i ekonomicznych, pelą- 

czymy się z Rzeszą Niemiecką — 

dl.tego aby móc żyć!* Zląkł się ultra 

łojalny wobec Ligi Narodów, niesły- 
chanie ogląday polityk dr. Szipel. 
W uroczystej deklaracji oświadczył, 
że zarówno Austrja jak Niemcy nie 
myślą sprzeciwieć się rozkazom, tak, 

rozkazom Łigi Narodów. „Wobec — 
rzekł — sytuacji ogólnej tudzież sił, 
które trzymają Niemcy i Austjg w 

szachu, nie jest do pomyślenia nie- 
tylko związek polityczny Niemiec i 
Austrji jak nawet unja celna”, Kan: 
clerz Stipel, głowa chrześcijańskich 
socjalistów, jest jak Francuz, który 

gólnych krajów. Jest już mowa 0 roz- po utracie Alzacji i Lotaryngji, wciąż 
poławieniu okazałego Reichu powsta o nich myślał a nigdy © nich nie 
łego z połączenia się Niemiec z Au- mówił. 

strją. 

Ma być utwsrzona Północna Rze- 
Lecz już i wówczas kiedy dr. Sei 

pe! odżegnywał się ostentacyjnie od 
sza Niemiecka złożona z Prus, Sak- Anschlussu, dwa lata temu, trzecia z 
sonji, Turyngii, różnych Msklembur- partyj naczelnych austrjackich, socjale 

gów i drobnych półnecnych byłych ni-demokraci, jawnie i niezłomnie ob- 

państewek, z sejmem w Berlinie i Po: stawali za połączeniem się Austrji z 
łudniowa Rzesza Niemiecka, w skład Niemcami upatrując w tem jedyny 
której weszłyby Austrja, Bawarja eraz dla Austrji — ratunek od ruiny a mo- 
wszystkie b. państwa i państewka na że nawet od zniknięcia z mapy Eu- 
południu od Menu, zaś stolicą sej- 

mową tej Południowej Rzeszy Nie- 

mieckiej byłby Wiedeń. . 
Jest to nielada przynęta rzucona 

przed te koła i stronnictwa w Austeji, 

ropy. Przy Anschlussie — rozumują 

— Wiedeń jest zndwu centrem czegoś 
i urasta do odpowiedniego znaczenia; 
Niemcy potrzebują rąk do praty, a 

my w Austrjj mamy setki tysięcy 

które ciężko zgadzają się na utrace- bezrobotnych zmuszonych emigrować 

mie głównie przez Wiedeń stanowia” za morza i lądy. Przy Anschlussie = 

ka, aby się tak wyrazić, suwerenne robotnicy nasi nie będą potrzebowali 

go, które dziś zajmuje. Ustalilo się ekspatrjować się. Przy Anschlussia 

mniemzć, że tersźniejsza, prawie zu- byłby problemat Austrji tereźniejszej— tamiej stronie wprost śmiesznej gra- 
pełnie jednolicie niemiecka Austrja, rezwiązany. | rzecz charakterystyczna, 
jest cała bez wyjątku za Anschlussem. żę również dwa uż lata temu, ebaj 
Ularło się widzieć w każdem drgnię- ekonomiczni i fnansowi  kentrolere- 
ciu Austrji impet ku złaniu się jej Zi wie dęlegowani do Austrji przez Ligę 
Niemcami. Np. gdy wybuchła w lip- Narodów, dwej Anglicy, pp. Rist i 
cu r. b. „rewolucja” w Wiedniu, na- Layton kubek w kubek powiedzieli 

wet ze spaleniem i zdemolowaniem 

gmachu sądów, krzyknęła przecie 

io samo. Samowystarczalność gospo- 
darcza i finansowa Austrii jest fikcją. 

fednoszpaltowy na stronie 
u-ch świątecznych oraz z prowincji 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i iabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr, 

1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
o 25 proc* drożej, Zagraniczne 

Za i przeciw. 
Cofnięcie subsydjów związko» 

wi Kółek Rolniczych. 

Wobec vjawn'onej przez Zwią: 
zek Kólek Rolniczych akcji poli- 
tycznej, ministerstwo rolnictwa 
postanowiło cofnąć zwią kowi 

subsydja pieniężne, z których do- 
tychczas ta 'nst,tucja korzyst-la, 

Już w bierącym miesącu sub- 
sydja Cen ralneru Związkowi 
Kólek Rolniczych wypłacone nie 
będą. ; 

Lista „krajowa“ jest b'uff:m. 
Sskretarjat P. S. L. « Wyzwolenie» 

w Wilnie prosi nas o zamieszczenie 
następującej notatki: 

<Wobec odezwy, podpisanej przez 
adwokata M. Raczkiewicza jako człon- 
ka Zarządu Głównego Wyzwolenia; 
oraz posłów B. Wedziagolskiego i 
P. Dubrownika jako przedstawicieli 
S'ronnictwa Chłopskiego, a zawiera. 
jącej wiadomość o łączeniu się obu 
wymienionych Strennctw na terenie 
Wileńszczyzny i Nowegródczyzny w 
jedno Krajowe Stronnictwo Ludowe, 
Szkretarjat Wileński P. S. L. „Wy- 
zwolenia“ ošwiadcza co następuje: 

1. Rokowania Wyzwolenia ze Strone 
nictwem Chłopskiem co do ewentual- 
nego utworzenia Blsku wyborczego 
mogą być dokonywane jedynis przez 
Zarządy Główue tych Stronnictw; 

Ji Adwokat M, Raczkiewicz nie 
miał żadnego upoważnienia do pro- 
wadzenia podobnych rokowań na 
wlasuą rękę i za wykroczenie organie 
zacyjae, którego się dopuścił, został 
przez naczelne władze P, S. L. Wy- 
zwolenia zawieszony w prawach człon- 
ka zarówno Zarządu Głównego jak 
Stronnictwa i oddany pod Sąd Par- 
tyjay». (Podsisany kierownik sekreta- 
rjata p, R. Odyniec), 

U:tąpien'e kuratcra Ryniewicza. 

__Krążą uporczywe pogłoski o objęciu 
przez p. Kuratora Ryniewicza innego okrę- 
gu szkolnego Nie dajemy jeszcze wiary tym 
pogłoskom. Swoją sumienną i powsźną pra- 
6ą p. Kurator Ryniewicz zasłużył gobie na 
rzetelny szacunek społeczeństwa wileńskie- 
go.-Zarzuty wysuwane przeciwko niemu, 
jskoby nie znał dostatecznie warunków kreż 
sowych, są niesłuszne. Byłoby dla nas po- 
Taa stratą, gdyby miał on opuścić 

lo. 

  

"sbRzackse ks.ążki Używane 
Księgarnia „W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 
  

  

Greta Nissen, 
Ernest Torrence, 
William Coll er 

w znakomitym dramacie z życia 
egzotycznego Bagdadu p. t, 

„Perla Haremu“ 
Jutro w kinie „Polonja*.     
Wielki wybór 

aksamitu, pluszu, jedwabi, wy obów 
wełnianych, suklennych, bławatoych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łódzka” 
U WIELKA 21 

Wmawia ją Liga Narodów samej Au- 
strji i światu. Aby właśnie, strzeż Bg- 
że, nie zgodzić sią ma konieczność, 
nieuchronność Anschłuszu. Austrja 
jest ekonomicznie izolowana. Nie 
chodzi o „pomoc”; chodzi o prze- 
kreślenie głównej przyczyny  nieule- 
czalnej słabości gospodarczej i finane 
sowej obecnego cienia ongi tak wiel- 
kiej tak potężnej monarchii Habx 
sburgów. : 

Zwróćmy na jedno ;tylko uwagę. 
Na operowanie w całej tej wrzawie 
dookoła Anschlussu kategorjami eko- 
nomicznemi i finansowemi. W cienia 
dotąd stoi i na dalszym gdzieś pla- 
nie: myślenie © Ausirjl kategorjami 
narodowemi. A wystarczyłoby może 
tylko wymówić jeden magiczny wy- 
raz: „Solferino“; aby w wielkiem, jas- 
nem świetle stanęła sprawa: nietylko 
nieuniknionego lecz słusznego i spra« 
wiedliwego zarodowego zjednoczenia 
się w granicach jednego państwa 
Niemców austrjackich z Niemcami po 

  

nicy Passau-Salzburg i Salzburg-Bre- 
genz. 

Woino przypuścić, żegna dźwięk 
wyrazu „Solfer.no*! drgnął by nawet 
sam dyktator Mussolini i skłoniłby 
głowę przed majestatem idei której 

ów jeden wyraz jest wystarczające 
wyrazistym symbolem. Jacz.
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ECHA KRAJOWE 
Podróż p. Wojewody Raczkiewicza do 

Budsławia i 

Dnia 18 b. m. w godz: wieczoro- 
wych wojewoda wileński m. Włady- 
sław Raczkiewicz eraz ]. E. ks. bis 
Łup Bandurski udali się do Budsła- 
wia na poświęcenie nowowybudowa- 
uego gmachu 7-mie klasowej szkoły 
powszechnej oraz wzniesionych tam 
koszar K. O P. P. wojewoda eraz 
LE biskup Bsniurski przybyli do 
udsławia dnia 19 b. m. rano powi- 

tani na dworcu przez starostę pow. 
"Wilejskiego p. Nistosławskiego, do- 
wódcę 22 baonu K.O.P. mir.. Myrga« 
łowskiego i miejscowego proboszcza, 
skąd udali się do kościoła, gdzie JE. 
odprawił mszę świętą i miał kazanie, 
nawiązujące do uroczystości, mających 
odbyć się w Budsławiu. Po nabo- 
żeństwie mastąniło poświęcenie ko- 
szar, podczas którego p. wojewoda 
Raczkiewicz wygłosił krótkie przemó- 
wienie, podkreślając spółpracę woj- 

ska z ludnoścą. Następnie przemó- 
wił ks, biskuo Bandurski. Dowódca 
22 baonu K.O.P. podziękował w Od- 
powiedzi p. Wojewodzie i ]. Eksce- 
lencji za przybycie stwierdzająz go- 
towošė K, O. P. w straży na rubie- 
żach Peństwa, poczem Goście udali 
się na poświęcenie gmachu szkolne- 
go i sztandaru szkoły. Poświęcenia 
dokonał ks. biskup Bandurski, wy« 
łaszając przytem podniosłe słowe. 
ójt gminy Budsławskiej w obzeno- 

ści Inspektora Szkolnego zdał spra- 
wozdanie z przebiegu budowy szkoły, 
po którem zabrał głos p. Wojewoda 
dziękując wójtowi za opiekę mad 

Mołodecznaa 

czenie, jakie posiad stworzona tu 
nowa placówka oświaty, wznies'ona 
spólnym wysiłkiem miejscowej lud. 
mości i skerbu Państwa. 

Po uroczystości odbył się wspól- 
nv obiad w szkole, wieczorem zaś 
G ście podejmowani byli w Kasynie 
Of cerskim K.O.P. skąd odjechali na 
dworzec kolejowy, udając się do Mo: 
łodeczna ma poświęcenie sztandaru 
gimnazjum im Tomasza Zanai prze: 
kazanie tegoż gimnazjum sejmikowi 
powiatu Mołodeczańskiego. Uroczy- 
stość ię rozpoczęło nabożeństwo, 
odprawione przez J. E. w niedzielę 
dnia 22 b. m. o godz. 9 rano i ko* 
munja ś”. uczni i uczenic gimnazjum, 
Poświęcenie sztandaru i przekazanie 
gimnazjum S:jmikowi dokonane zo- 
stało e godz, 3 popoł, w czasie zaś 
uroczystości wygłoszono szereg prze- . 
mówień, w których podniesione były 
specjalne zasługi dla gimnazjum о- 
becnego dyrektora p. Jacuńskiego 
oraz Dowództwa 86 p. p. stacjono: 
wanego w Mołodecznie. 

edaocześnie p. Wojewoda w 
godz. popołudniewych odbył dłułszą 
konf:rencię ze Starostą Mołodeczań- 
skim ij Wilejskim, Dwódcą 19 Dyw. 
piech. i Dowódcą 86 p. p. w spra- 
wach wychowania fizycznego i przy- 
sposobienia wojskęwego oraz rozbu- 
dowy m, Małodeczna. Po konferencji 
p. Wojewoda zwiedził internaty dia 
chłopców i dziewcząt przy gimnazjum. 

W dniu 21 b. m. o godz. 6. 55 
p. Wojewoda powrócił do Wilna i 

  

sprawą budowy i wskazując na zna- objął urzędowanie, 

NAIRU AG KSZO ORAN KIASEARAIRKE . WAZNE RORAETNONCR 

2 powodu obchodu jubileuszo- 
weqo profesora St. Piaszyckiego. 
(Polska Macierz Szkolna w Peter- 

sburgn). 

Dnia 6 b. m. obchodzono w War- 

szawie 50 rocznicę pracy naukowej 

profesora _ S'anisława Ptaszyckiege, 
obecnie Dyrektora Wydziału Archi- 

wów pzźństwowych. : 2 

Uroczystość zgromadziła liczne 

grono przyłaciół i dawnych uczniów 
jubilata. W serdecznych przemówie- 

miach podnoszono naukowe i вро- 
łeczne zasiugi Szanownego profesora, 

Dla Wilna, które zna i ceni pro- 

fesora Ptaszyckiego jako uczonego I 

zasłużonego Kierownika B blioteki pu- 

blieznej przy uniwersytecie wileńskim, 
ciekawem będzie poznać Go jeszcze 

„z innej strony — ze strony pracy na- 

rodowo społecznej. Praca ta wiąże 

się przytem ściśle z jedną z ważniej- 

szych kart dziejów życia polskiego 

ma obczyznie za czasów Wojay Świa- 

towi 
i wiademo, profesor Stanisław 

Piaszycki wykładał przez długie lata 
"w Akademji Duchownej w Petersburgu, 
wówczas to, widząc prędkie wynara- 

„ dawianie się Polaków, przybywających 

tu dla chleba, zainicjował on i siwo- 
rzył Polską Macierz Szkolą w Pe- 

 tersburgu. Dzięki energiczniej działal - 

| mości Szanowuego Profesora powsteły 

| całe szeregi polskich szkółek elemen- 
tarnych o doborowym personelu na- 

uczycielskim, Po roku 1905 każda 

miemal dzielnica miasta miała swoją 

szkółkę, obojętna zaś narodowo za- 

można polonja petersburska musiała, 

jeśli nie chciała lub nie mogła brać 

czynnego udziału w  pelskiej pracy 

oświatowej, przynajmniej opłacać skład 
kę członka P, M. Szk. 

Wybuchła wojna. Fala dobrowol- 

nych lub przymusowych uchodźców 

i wygnańców polskich zalała stol cę 

carską. Znalazły się całe zastępy dzia- 

twy sierocej, oderwanej jod rodziców 

przez zawieruchą wojenną, W roku 

1917 aresztowania poczynione przez 

odsiępujących Moskali wśród skautów 

Z > ——————————————————————— 

„PRZEŁÓM” KISTORJI. 
(Wspomnienla z roku 1918-80.) 

Il. 

Można było zawsze być tego zda- 

mia, że w „Trylogį“ Senkiewicza 

miema nie fantastycznego. |Jest to 

poprostu tylko odbicie połskich moż- 

liwości. Natura Kmicica, wyklisczają- 

ca zgóry słowo niemożliwe, jest ty* 

pem natur polskich, zwłaszcza kre- 

sowych. A 
Nie wspom 'nając już o wielkich eska- 

padach Kmicicowskich, jak przemarsz 

szwadronu rotmistrza Plisowskiego 

do Bobrujska z Odesy, (1600 kilomet- 

rów) przemarsz Ili-ej Dywizji z Jelai 

do Bobrujska, albo 1001 Noc party“ 
zantki majora Dąbrowskiego, przeła- 

mowy rok 1918 obfitował w cały sze- 
reg małych Kmiciców, oraz małych 

Kiemiiczów i kiemiiczątek. Otóż dzie: 

je moich 3-ch „Kmiciców* z Poznań- 

„m były wystarczające kmicicow- 

skie. Pewnej nocy po zasłyszeniu wia” 

domości o tem co się stało w Berli- 

nie, nasi goście postanewili wrócić da 

Wielkopolski, W tym celu buchnęli 

u szwabów kenia, sanki i trzy kara- 
biny, poczem ruszyli z nad rzeki B:- 

rezyny do Poznania, Ruszyli bez pie” 

niędzy, przepustek i znajomości języ” 

ka białoruskiego, zatrzymywani przez 

Komendatury, ostrzeliwani przez roz- 

zuchwalone bliskiem wyjściem N.em- 

ców wioski, trzy razy aresztawywadi 

po drodze przez tych i tamtych— no i 

w Warsz. rzuciły na bruk petersbur- 
ski gromady uczniów i uczenic pol- 
skich szkół średnich. 

Było to w sierpniu. Wilno i War- 
szawa odcięte. Po wypuszczeniu z 
więzień cie małą te tłumy młodzieży 
dokąd wyjechać, muszą pozostać w 
Petersburgu. Wówczas staje się rzecz 
wprost mie do uwierzenia, 

W niespełna miesiąc, bo już w 
pierwszej połowie września organizu- 
je i otwiera prezes Polskiej Macierzy 
Srkolnej, profesor Ptaszycki, pełae 
ośmioklasowe gimnazjum męskie, (w 
tymże czasie znana zaszczytoie współ- 
pracownicka P. M. Szkol w Peters- 
burgu, pani Stanisława Ćwierdzińska 
zakłada prywatne gimaazjum żeńskie) 
powstają całe szeregi szkół powszech- 
mych P. M. Szk. Prefesor Ptaszycki 
powołuje do pracy wszystkich niemal 
Polaków rzuconych wówczas na bruk 
Petersburga Pod jego przewodnictwem 
powstaje niby całe polskie min ster- 
stwo oświaty z podziałem na prze 
różne sekcje, Nie zapomniano 0 kur- 
sach dla dorosłych, odczytach, kur 
sach dokształcających dla nauczycieli 
(niejedna młoda Polka petersburska 
nauczyła Bię wówczas gruntownie 
ojczystego języka), bursach, interna- 
tach, ochronkach. 

Profesor Piaszycki potrafił sciągnąć 
większe datki od bogatej polonji miej- 
scowej, wyjednać zasomoyę z sum 
t. zw. „Tatjanowskich*, Kto, jak pi- 
sząca te słowa, widział sam tą go- 
rączkową pracę oświatową polską w 
Petersburgu, ten tylko może mieć o 
niej prawdziwe wyobrażenie. Wobec 
odcięcia ceńtrów prlskich trzeba by- 
ło, naprzykład, czas dłuższy (do prze- 
drukowania potrzebnych  podręczui- 
ków szkolnych w Moskwie) obcho- 
dzić w szkółkach mie tylko bez ele« 
mentarzy, ale i bez ruchomego abe- 
cadła i jakichkolwiek czytanek, w 
szkołach zaś średnich bez polskich 
wypisów, map i podręczników. Trzeba 
było literaln e „odbierać* dzieci pol- 
skie różnym f lentropijnya towarzy- 
stwom rosyjskim, które ped hasłem 
„międzynarodowości wiedzy i kuliu- 

dojechawszy szczęśliwie w sam czas 
na powstanie Wielkopolskie. (Spotka- 
łem jednego z nich w Poznaniu w 
w r. 21-ут). ; 

Wyjście Niemców i wejście bolsze- 
wików do Mińska obyło się bez 
krwawych scen. Naogół biorąc nie 
było do tego powodu, gdyż pomię: 
dzy Polską i bolszewikami była izo- 
lacyjna zona niemiecka. Pszatem bole 
szewicy byli pewni, że Moraczewski 
jest tylko polskim Kiereńskim, który 
toruje drogę „polskiemu Leninowi*. 
Wyjeźdżzjącym legalnie do Warsza- 
wy radzili zupełnie serjo wstrzymać 
się czas pewien, nim nie pojadą we- 
spół z nimi „kurjerskim pociągiem". 

Co do społeczeństwa polskiego, to 
te (fizycznie oczywiście a nie moral- 
nie, gdyż moralnie społeczeństwo 
mińskie było zawsze jednolite) po- 
dzieliło się na dwie połowy. Mło- 
dzież, oraz bardziej skrompromito- 
wani pracowali w Królestwie. Reszta 
pracowała w Mińsku nad ratownic- 
twem instytucyj zbudowanych w la- 
tach uprzednich, zwłaszcza od 1915. 
r. A jak już wzmiankowałem poprze- 
dnio, było co ratować. Ponieważ dzia- 
łacze Rady ziemi M ńskiej, Rady Okrę- 
gowej i t.d., jako najbardziej skompro* 
mitowani w oczach nowych Panów mu- 
sieli bądź się ukrywać, bądź emigro- 
wać, powstał ua ich miejsce tajny Ko- 
mitet Obywatelski pod przewodnic- 
twem Księdza Biskusa Łozińskiego. 
Ksiądz Biskus Łoziński był jedną z 
tych wyjątkowych postaci historycz- 

SŁO w O 

C. K. socjaldemokratów litewskich o kon 
gresie ryskim. 

Wediug wiadomości otrzymanych z Kowna, dopiero w ostat- 
nich dniach odervałvy sę liczniejsze głosy litewskich socjalistów 
w Kownie w sprawie kongresu ryskiego. —<Socjaldemokrats» w 
poc atkowym artykule nie ujawnia wyraź ie swego stanowiska 
do kongresu, a jed.nie na ywa go <ni-normalnym obawem», 
zwa'ając całą wnę na obecn” rząd koweńsk,. który wzbrana 
swobodnej krytyki na ter.torjum repubiki itewsk ej. 

Niedzie'ne gaz'tv kowieńsk e donoszą, że centrolny komitet 
litewskiej partj s cjalistyc'nej ogłosił k munik t mocą którego wy 
Jašnia, że komitet nie udzielał Pieczk jtsovi i Pop'awskiemu żad- 
3 = pełnomocnictw | że za dziaania ich nie jest odpowie- 
2ialnv. 

Natomiast ryskie <Rigasche Rundschau» donosi, że jedno- 
cześnie ogłoszony został drug: komunikat, że organiza orowie 
kongresu Plec kajtis i Popławski usunięci zostali z partii socjal- 
demokrat cznej. 

Nie było kowieńskiej noty protestu. 
Według doniesteń łotewskiej ajencji urzędowej zaprzeczają 

z Kowna wiadomości, jakoby rząd litewski wystosował notę 
do Łotwy z powodu zezwolenia emigrantom litewskim na odbycie 
kongresu w Rydze w dn 5 b. m. ! 

Kowno reguluje dlugi angielskie. 
LONDYN, 20 XI. Ag. Reutera donosi urzędowo iż rokowania pde 

między przedstawicielem Litwy gen. Zenkawiczusem a angietskiem minl- 

sterstwem skarbu zakcńczyły się pod»isaniem układu, na podstawie którego 

dług Litwy za materjały wojenne w latach 1919 i 1920 zostaje oszacowany 

na sumę 150,000 funtów szterlingów. Suma ta zostanie Spłacona w ciągu 

5 lat wraz z edsetkami, wysokość których wynosi 5 procent, 
Usxład podpisał wczeraj gen. Zenkawiczus, który tegoż dnia po 

południu zastał przyjęty przez angielskiego ministra spraw zagranicznych 
Chamberlaina. 

21-go listopada gen. Zenkawiczus w towarzystwie litewskiego chargė 
d'affaires w Londynie zostanie przyjęty przez aagielskiego ministra skarbu 

Churchilla. 

Skszanie b. komendanta Taurogów. 
Z Kowna donoszą: Zapadł tu wyrok w sprawie pułkownika Igaatowicza 

komendanta wojennego w Taur gach, oskarżonego o bezczynność władzy pod- 
czas rozruchów w Taurogach. Sąd skazał Ignatowicza na 8 miesięcy więzienia 
a zaliczeniem 2 miesięcy aresitu prewencyjnego. ь 

Rokowania kowieńsko-niemieckie. 
Z Kowna donóarą: Prace przygotowawcze do wznowienia rokowań z 

Niemcami. w sprawie zawarcia traktatu handlowego zostały już ukończone 
Ze strony Litwy wyst,pował dr. Karwialis. > 

Prawdopodobnie rókowańia rozpoczną się już w połowie grudnia, możli- 
wem też jest, że odb wać się będą w Kownie. 

MEI TE TEIDE TSRS IKOS PPD RNR 

Protest opozycji rumuńskiej. 
BUKARESZT, 21.XI, PAT. Wczoraj odbyła się tu konferencja par- 

łamentarzystów i dzlegatów organizacji narodowej partji chłooskiej w Bu 
kareszcie. Rząd przedsięwziął rozległą ochronę wojskową, Ulicami miasta 
przeciągały liczne patrole wojskowe. Konf:rencja trwałą do późńego wie- 
czora. Głównym tematem konferencji była kwestja, jakimi środkami można 
będzie obalić obecny rząd. Przyjęta jedaomyślaie rezolucja protestuje przee 
ciwkó zakazowi odbycia kongresu planowanego w Abba-juia. 

Komitet wykcnawczy stronnictwa otrzymał polecenia, aby w ostatecz- 
ności zorganizować bierny opór obywateli, t. |. aby wezwać ludność do 
odmówienia rekruta i niesłacenia podatków. Konferencja wyraziła zarzą ie- 
wi stronnictwa votum zaufinia. O nawiano również sprawę powrotu ks. 
Karola. Jednakże poseł Maniu oświadczył, że kwestja ta nia jest obecnie 
aktualna. Wszyscy członkowie konf:rencji oświadczyli gotowość współ- 
działania że stronnictwem posła jorgi w sprawie połączenia się stronnictw 
opozycyjnych. i 

Dymisja rządu wgBelgji, 
BRUKSELA. 21 XI. PAT. Ministtr obrany narodowej złożył na dzi- 

siejszem posiedzeniu rady gabiactowej Sprawozdanie w kwestji reorgani- 
zacji armji oraz skrócenia czasu służby wojskowej, przyczem  zapropon?- 
wał zbadać całokształt zagadnienia wojskowego w komisji mieszanej. Wo* 
bec tego, że członkowie gab netu nie mogli osiągnąć w tej kwestji pora- 
zumienia, postenowioao złożyć dymisję. 

Mord polityczny we Lwowie. 
LWÓW. 21,XI. PAT. Wczoraj rano dokomano zamachu morderczego na 

osobie studenta ruskiego Michała Foka. Huk mieszkał w domu bursy studcn- 
tów ruskich. Wspólnie z nim zamieszkiwało pokój kilku atacemików. Otóż o 
godz. *-tej nad ranem współlokatorzy obudzen: zostaji odgłosem strzałów re- 
wolwerowych i zobaczyli wybiegejących z pokoju kilku mężczyzn, Okazało się, 
że Huk został c ężko ranny w głowę i piersi. Sprawcy zasypali swcje ślady 
papryką celem nniemożliwienia pościga przy pomocy osów policyjnych, Stan 

rys zabierały bezdomną dziatwę do lata pracy 

wała wówczas od zatraty energiczna O sztuki filmowej 

dobna, ] 

twierdzę stanowczo, że ta karta życia 
już nie będzie. 

zdrowia przewiezionego do szpitala bez przytomności Huka jest bardzo groźny, 

swych rusyfkatorskich  „pryjutów”. 3 miljcny dolarów koszto- 

działalność prefesora Stanisława Pta- O 66 

Nie wchodząc w ocenę działalne- „Metropolis 

jego, okres pracy dla P. M. Szk., jest 

Wkrótce w kinie «HELIOS». 
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lie dzieci i młodzieży polskiej urato- 8 „wała korona arcydzieł 

szyckiego — wprost obliczyć niepo- Z 

ści naukowej Szańownego  Jub lata, 
Film jakiego nie było i chyba 

kartą najpiękniejsza. 
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Stanistawa Studnicka. 
  

nych (w latach 1917 i 18 nie było współ- 
czesności—była tylko histotja), któ- 
rych czar ujarzmił mawet naszych 
ówczesnych władców. Prześladowa: 
nia, jakim ulegał za czasów Caratu 
oraz wyjątkowa prawość i siła cha- 
rakteru czyniły Ga na jakiś czas nie* 
tykslaym, 

Stan moralny tych, którym wy- 
padłe pozostać w Mńsku, był wy* 
starczająco ciężki. ażeby odczuć po- 
krzepienie i ofuchę. A te naprawdę 
płynęły ma posiedzeniach Komitetu, 
które się odbywały przeważnie u d-ra 
Offenberga, o ile się nie mylę, a któ» 
rych duszą był Ksiądz Biskup. 

Komitet masz. nie mógł już niz 
inicjować oczywiście chodziło tylko 
o to ażeby uchronić od zwiędnięcia 
i zaniku instytucje polskie. A straszli- 
wa ruina materjalna społeczeństwa 
polskiego na terenie, który trzy razy 
przechodził z rąk do rąk, była bo- 
daj gorszym jeszcze wrogiem spole- 
cznictwa ©d bolszewików. Komitet 
dzielił się więc na różne «Wydziały», 
jeżeli nasze skromne możliwości ów- 
czesne zasługiwały na «pedziały». 
Niżej podsisanemu, oraz p, Włodzie 
mierzowi Dworzaczkowi wypadło na 
dolą redagowanie „Gońca M ńskie- 
go'. Najmłodsze to dziecko prasowe 
Eurepy i jedyny organ burżuazyjny 
w Rosji sowieckiej zgasł w wieku 
dni badaj, że 60, czy 80. 

Wydawcą tego organu był p. 
Mieczysław Pietrzak, prezes związku 
kooperatyw mińskich. Kooperacyjność 

„Gońca” ratowała na jakiś czas jego 
istnienie. Pozwolono go wydawać 
pod warunkiem „nuiepisznia kompie- 
mentów dla Koalicjis. Chochlik dru- 
karski sprawił jednak, że wykreślony 
przez cenzurę ODis „Święta sorzy- 
mierzeńców* w Paryżu — trafił ia 
txtenso na wstępny z takiem „nie- 
winnem zakończeniem” „i my całem 
sercem łączymy sią z Paryżem i wo- 
łamy niech żyja Koalicjal Niech żyją 
sprzymierzeńcy nasi“. 

Nazajutrz rano, kiedyśmy wzięli z 
p. D. świeto-upieczony numer, nie 
wiedzielśmy, czy iść do Redakcji, 
czy do Warszawy na piechotkę, Na 
szczęście Czrezwyczałka była zajęta 
rozpakowywaniem stołów i maszyn 
do pisania i tak się nam upiekło. 

W końcu listopada do pokoju 
redakcyjnego, który mieścił się w 
drukarni, wszedł jakiś wspaniały Pan 
w jeszcze wspanialszym  futrzanym 
kołnierzu. Przestraszyło to manie i 
speszyło wielce, gdyż sądziłem, że 
to jakiś burżuj pragnie szukać u 
mnie schronienia. 

— „Leszczyński jestem', zareko- 
meadował się przybyły. Redaktor 
„Młota”. Pozwoli Pan, że będziemy 
„wychodzili razem”. 

Była to grzeczna forma rozkazu, 
istotnie więc „wychodziliśmy razem” 
ku wielkiej uciesze naszych zecerów 
(„ten redaktor od robotnik w te ma 
bobrowy kołnierz, a ten od burżua- 
zji to i portek całych nie ma'). Trzeba 
jednak przyznać, że towarzysz Lesz- 

ZA ł PRZECIW 
Ci, którym „powaga Sejmu" specja ale leży na sercu, 

28 go bm. z chwil4 wygašn'ęci manda- 
tów poselskich wygaśnie też nietykalność charski. 
poselska. 

Zw: Lud. Nar.: Dobija, Sawicki, 

W zwiątku z tem ciekawa jest lista Krezel, Gruszka,. Szydłowski, Kowalczuk 
wniosków o wydanie posłó w, które w chwili Poznański, Nawrocki, Kosvdarski, Dubiel. 
obecnej znajdują się w kancelarji sejmowej. 

Lista obejmuje 63 nazwiska, a mia- 
nowicie: 

P. P.S: Wolicki, Kwapiūski, Smulis 
kowski, Hausner, Artur, Nizki, Pudlarz. 

Stron. Chłopskie: D ibrownik, Pawłow- 
Koło Żydowskie: Gruenbaum, Frostig, ski, Wrona, Ledwoch, Piuta, Bryl, Dsidach, 
Komuniści: Sochacki, Paszczuk, Skrzy- 

pa, Wojtiuk, Prystupa.” 
Ukraińcy: Chrucki, Krawczyszyn, Na- 

zaruk. 
Niemcy: ks. Ktinke, Graebe. 
Bieło usini: Wołoszyn 
Białoruska Hromada: Miotła, Taraszkie- 

wicz, Rak Michajłowski (wydani już przez 
Sejm siedzą w więzieniu). 

Secesja z Nies. Partji Chłopskiej: Sza- 
piel, Szakun, Bon. 

Socha, Adamowicz. Sliw'fńs<i. 
Chrz. Dem.' Korfinty, ks. Olszański. 
Wyzwolenie: Kordowski, Rudziński, Je- 

mielewski, Miedz ński (!). 
„ Niezaletna Parija Cnłopska: Fiederkie; 

wicz, Bon, Hołowacz, (iuż wydany i uwię? 
ziony), Ballin, Wojewódzki. 

Ukr. Partja WłoSuańska: ks, llkow. 
Nienależący do żadnych stront Hałko 

(dawny Wyzwoleniec), M. Dąbrowski (daw 
niej Piast) : 

Dla amatorów sensacji. 
W zeszłą niedzielą zamieści! śmy 

notatkę, iż pewna miarodajna osobi- 
stość w Warszawie posada dowody, 
że gn Zigórski żyje. Obecnie War- 
szawianka otrzymała list w tei sorae 
wieod red. Kurjera Wiedeńskiego 
Najbliższy numer tego pisma wyja$ai 
nam czy p. Erdtracht wie istotn e 
coś nowego w tej arcysensacyjnej 
sprawie, czy też chodzi mu tylko o 
reklamę dla własnega wydawnictwa. 

Wiedeń 18 ,Xi.1927. 
Wielce Szauowny Panie Redaktorze! 
Byłbym Sz. Pant wielce zobowiązany, 

gdyby Sz. Pan zechciał poniższą wzmiankę 
opublikować: 

Poczytny dziennik Sz. Pana 1 biika In- 
nych dzienników podały wiadomość, że p. 
Irena Zagórska na skierowane listownie do 
Redakcji Kurjera Wiedeńskiego pytania w 
związku ze sprawą jenerała Z»gósskiego nie 
otrzymała żadnej odpowiedzi. 

Pozwoli Sz. Pan, że zakomunikuję, co 
nast niej е 

%e akcja Kurjera Wiedeńskiego nie 0- 
trzymała żadnego listu od p* Zagórskiej w 
przeciwnym razie dałaby niewątpliwie od- 
powiedź. 

Co się tyczy istotnego stąnu rzeczy, mo 

gę na podstawie danych i rzeczowych do- 
wodów zakomunikować że jenerał Zagórski 
przekroczył istotnie polską granicę w 2 dni 
p wypuszczeniu na woja 56 Janerałowi Za- 
górskiemu towarzyszyła pewna dama i pe- 
wien pan (któ ego nazwisko jest również 
znane redakcji): Nie viega równ'eł wątpit- 
wości, że jenerał Zagórski przebywał we 
Francji do 2-go listop:da b, r. 

„ Uważałem za swój obowiązek wiadomo- 
ści pochodrące z najpoważniejszego źródła 
opublikować bynajmniej nie w celu wywo- 
łania sensacji, lecz wyłącznie celem ustale- 

nia istotuego stanu rzeczy. Nie zajmuję się 
polityką partyjną Moje pismo jest organem 
wyłącznie informacyjnym wydawanym w 
polskim i niemieckim języku i jako takie od- 
dało niejednę usługę sprawie polskiej za- 
granicą 

„‚ Uważam za konieczne umieszczenie tych 
kilka uwag, aby odeprzeć różne insynuacje 
AŻ: z racji artykułu o jenerale Zagór- 

skim. 
W sprawie listu p. Zagórskiej odpowia- 

dam dópiero dzś, powióciwszy z zagranicy. 
Z wsżnej przyczyny bęię mógł dopiero 

w najbliższym numerze Kurjera Wiedeńskie- 
go udzielć w sprawie jenerąła Zagórskiego 
wyczerpujących wiadomości. Po przeczytaniu 
ich nie będzie chyba nikt miał wątpliwości, 
że jenerał Zagórski żyje. 

Z wyrazami poważania 
Lucjaa Frank Erdtracht. 

Smierć Sułtana i stosunki w Maroko 
Umarł Mullaj Jussuf Sułtan w  Maro- 

ko. Zmarły należał do dynastji Alidów, ata- 
nowiącej gałęź rodziny Feilalis, panującej 
nad Marokiem ed roku 1639. Mullej Jussut 
został wprowadzony przez rząd francuski na 
tron marokański w roku 19i2 po abdykacji 
brata jego Miilaj Hafida. Przez całe pano“ 
wanie stosował szrajnie ugodową politykę 
względem Francji, Był wielkim przyjaciejem 
Marszałka Lyauieya i cieszył się z kaźdej 
oznaki zainteresowania się Francji jego kra: 
jem. Przyjeżdżał do Paryza ogląd:ć Instytut 
muzułmański i meczet założony przez rząd 
francuski w Paryżu. Gdy Mullaj Jussut skła- 
dał wieniec na grobie żcłnierza nieznanego 
grób ten pokryty był zielonym sztandarem 
ze względu na pamięć o żołnierzach Mazuł- 
manach, padłych na francuskim froncie w 
wojaie z Niemcami. Podobno Sułtan Mulłaj 
Jussut podczas zwiedzania Fontainebleau z 
dużym zadowoleaiem usiadł na tronie Cesa- 

rza Napoleona i pogrążył się 
Widząc że takie rzeczy sprawiają mu przy- 
jemność, admiufstracja pałacu kazała zaprząc 

wyrabiane z najiepszej gumy 
wykwintnych fasonów. 

Skład fabryczny u 

w zadumę ° 

Żądajcie wszędzie 

śniegowce I hulosze 
„GENTLEMAN ”/ 

konie do galowej karocy Napoleona 1 I db: 
wiozła Sułtana dookoła klombu. 7 

Podczas wojny Abd.El-Krima o niepod- 
ległość Maroka Mullaj Jussuf zachowywał 
się biernie sp-zyjając Francji. To też po 
likwidacji powstania, w k órem Abd-EliKrim 
wykazał tyle zdolności politycznych i stra- 
tegicznych, rząd fraacuski intensywnie pode 
part tron Mullaja. Dziś Maroko nie zażywa 
jeszcze pożądanego spokoju. Dowodzi tego 
porwanie awuch dziewczynek, rodzonych 

siostrzenie one gubernatora Algeru i by- 
łego premjera francuskiego pana Steega. 
Dziewczynki te, córeczki pana Arneau por- 
wane zostały przez bandę arabów i trzyma- 
ne w górach przez kilk tygodni. Rodzice 
musieli wypłacić za nie duży wykup. Do- 
piero w daiu 19 listopada arabowie zwrócili 
swoją oflsrę w ięce oficera francuskiego w 
miejscowości Aguelmous, niedaleko miasta 
Ksiby. Dziewczynki opowiadają, że arabo- 
wie otaczali ich grzeczną opieką 1 starali się 
im zapewnć wszelkie wygody. 

  

Marka fabryczna. 

i surowców. Trwałe, eleganckie 
AKOŚĆ GWARANTOWANA, ' 
irmy «<GOZA» 

S-ka dla reprezentacji 1 Sprzedaży wyrobów fabryki Angielsko- 
Szwedzko-Polski przemvsi 

    

ė Wilno. 

oddział d 
zaopatrzony we wszelkie artykuły 

galanteryjnej i gospodarczej firm krajowych i zagranicznych. 

Ceny konkurencyjne. 

czyński, teraźniejszy sławny Leszczyń- 
ski zachowywał się całkiem korekt, 

Po moim wyjeździe z Mińska re: 
dakcję objął p. Edmund Kupiecki, 
wielce zasłużony organizator sceny 
polskiej w Mińsku, w latach przed- 
wojennych i wojennych. Rozstrzelany 
przez bolszewików w roku 1920-ym. 

* 

O:obna karta w dziejach „prze- 
łomu* 1918 ga roku należy się pol- 
skiemu szkolnictwu. Jest rzeczą 
wątpliwą, -<czy istnieje na świecia za: 
kątek, w którym by w czasie równie 
krótkim i w takich warunkach po- 
trafiono zrobić tyle dla szkolnictwa 
i jakościowo i ilościowo co w Mińsz- 
czyźnie. Nazwiska p. profssera 
Massoniusa, pp. Kiersnowskich i t. 
d. ryć należy złotemi głoskami na 
kartach H storji tych czasów. 

Oczywiście, że szkoły Ówczesne 
były nie tylko preparandą inteligeńcji, 
ale i „szkołami kadetów", zbiornika- 
mi energji mili'arnej. Dobrze jest 
wiedzieć, że od bellum, genetivus 
jest belli, a dativus bello, ale nie 
wtedy, kiedy rodzina jest wyrźnięta, 
stolica się oswobadza, Kraków. robi 
to samo, we Lwowie na poczcie 
Bellum, a co jakiś tam Budapeszt, 
Berlia, Wiedeń, to albo Wielka Re- 
wolucja, albo mała rewolta. 

Szkoły polskie, utrzymane genju- 
szem nmauczyčielstwa przetrwały aż 
do 1919, oddając swoich „putrów” 
Armiji, Spsłaiłg one chlubnie zadanie, 

gumowy: 
Wilno, ul. Rudnicka 6. 

W. Charyfonowicz i S-ka; 
Apteczny Dom Handlowy $ 

Wielka 58. 

Podałe do wiadomości, že przy składzie hurtowym został uruchomiony ® 

„Gentleman” w Łodzi. 
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Telefon 392. 

etaliezny 
branży aptecznej, kosmetyczne” 
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ale ich kierownictwo zapłaciło zata 
później straszaem więzieniena w Smo- 
leńsku. 

* 

Nigdy nie bylo šw'ąt Božego 
Narodzenia równie  „epokowych“, 
jak w 1918, Oczywiście Sylwester 
wymagał wróżb co będzie „w roku 
pańskim 1919*..Ale byłże rok równie 
trudny do hipotez? W każdym razie 
biedne, znękane, rozdz elone х syna- 
mi i braćmi, mężami walczącymi w 
Małopolsce społeczeństwo polskie 
było dobrej myśli Każda wzmianka 
z Wzrszawy lała balsam etuchy i na- 
dziei. Łamano się opłatkiem przy 
Wiiji z myślami zwróconemi ku owej 
gwieździe wolności, jaka 
się na zachodzie. 

Ku- 

Piast: Szmigiel (wykluczony ze stron.), 

ъ 

3 

zapaliła 4 

Oczywiście co do swoich Iosėw 
nić nikt nie prerokował, gdyż słu- 
sznie powiedział mi jeden z doweipni- 
siów: „proszę pana! gdyby ktokolwiek 
w 1912 wyprorokował mi moje dzieje 
w 1918 i wypadkiem zgadł, posadzo- 
noby go do demu warjatów. Wo- 
bec tego wolę już nie prorokować 
co będzie w 19-ym“, 

. Nigdy jednak chyba nie było i 
nie wiem, czy kiedy będzie, tyle ro- 
dzinności wśród obcych co podczas 
tych strasznych, samotnych świąt. 
Byliśmy redziną, która liczyła kulka- 
naście tysięcy ludzi. Święta 1927.go 
roku z perspektywą wieców przed- 
wyborczych zapowiadają się nieco 

:
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KURIER GOSPODARCZY 
Struktura agrarna 

gospodarstw rolnych w w-wie 
Nowogródzkiem. 

W poprzednich dwuch artykułach 
streściłem w krótkich slow:ch stan 
produkcji zwierzęcej i roślinny na te- 
renie w-wa Nowogródzkiego na pode 
stawie ogłoszonej drukiem w „Pra- 

cach Instytutu Badania Stanu Gospo- 
darczego Żiem Wschodnich* mono- 
grafji inž. T. Janikowskiego. Do tej- 
że monografji znów wracamy celem 
zaznajomienia czytelnika ze strukturą 

agrarną w sąsiedniem województwie. 
Musimy się zastrzec zgóry, iź 

zdanie Sz. autora, że „do przyczyn 

słabrgo stopnia rozwoju rolnictwa 
należy zaliczyć także słabe stosunko- 

wo zaludnienie i małą ilość mi «st, 
ską i zwykle promieniuje postęp role 

niczy* — bynajmniej nam mie trafia 
do pizekonania. Rozwój jednostek 
gospodarczych raczej na to wskazuje, 

że ma wsi postęp w rolnictwie — a 

więc możność wyżywienia większej 

ilości osób na d.nej przestrzeni — 
przyczynia się do zwiększenia ludno- 

ści — a nie odwrotnie. 
Wracajmy jednak do sprawy przed- 

mietowej, a więc do struktury agrar- 
nej. Pod tym względem autor zgro- 

madził bardzo ciekawy materjał. 
Stosunek rótnych wielkości о- 

spodarstw w poszczególaych powia- 
tach w-wa Nowogródzkiego jest na- 

stępujący: 

jedynie w ciągu listopada z warunkiem, 
że poprzednie raty tego podatku zo 
stały całkowicie uiszczone, Po dniu 
30 Istopada podania o odroczenie 
nie będą rozpatrywane, 

G.c£LDA WARSZAWSKA 

  

Papiery Procentowe. 
Dolar6wka 6150 61,75 61,50 
5 proc. konwers, 656, 
konwers. kolejowa — 62 63 
Listy zastawne B.ku Gosp. Kraj, 92— 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. ziemskie 82. 50 
4 1 5 proc ziemskie 59,75 
4 proc. ziemskie 53.25 
8 proc. listy warszaw. 82,25 
5 pr'c. warsz. —64,75 — 
4 1 5 proc. warszawskie — 61,50 
6 proc. warszawskie 196 r. — „— 62 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 21 listopada 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 887 886 

Złoto. 

Ruble 4,754/4 4 74 
Papiery państwowe. 

5 prac. Pzń Poż. Kon. 1 zł. 0631/ 
Listy zastawne. 

emsk. zł. 100 59 40 
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р : 08(;‘*:1_ _w lem eosoodarstw o powierzchni ogójąej w ha 

owiat dh 2 | 2-5 | 5-20 [a0-1oofsyżejio DD ns 

Baranowicki . . . . | 14877 2547 6515 | 5446 243 126 
МОНа 31143 | 3887 | 11011 | 14003 | 1912 | 330 
Nieświeski. . . . . 17479 | 2024 | 6464 | 8342 | 511 139 
Nowogródzki . . 17907 | 257% | 7805 | 6840 | 4090 198 
Słonimski . . . . 19764 | 2484 | 7002 į 0508 į 598 172 
Stołpecki . . . . . 11440 | 1096 | 3395 | 6201 607 141 
Wołożyński . . . . | 21037 | 2935 | 9017 | 8357 | 580 | 148 

Prz-+ ttr . |133647 | 17547 | 51209 | 58697 | 4940 | 1254     

Gospodarstwa karłowe — słusznie 

zauważa autor—obejmujące poniżej 2;h 
w liczbie 17547—13.2 proc. ogółu 
gospodarstw, a ed warunków ekstene 
sywności zależne, nie mogą żyć i roz- 
wijač się samodzielnie. To samo do- 
tyczy—w mniejszej tylko mierze—go- 

spodarstw © powierzchni 2—5 ha. 
„Parcelacja większej własności wy: 
trąciła im z ręki nawet letnie 'szczu- 

płe zarobki pozostał tylko las, jako 

jedyne źródło zarobku*, 
Z przytoczonej tabeli wynika, że 

gros gospodarstw rolnych stanowią 
gospodarstwa od 5 do 20 ha (443 
proc. Obszar ten stanowi jednocześ- 
nie o przyszłości województwa, po- 

nieważ uznać należy, że w Sprzyjają- 
cych warunkach najlepsze rokuje on 
nadzieje—skoro z itformą rolrią mu- 

simy się pogodzić. 

Pozostawione sobie gospodarstwa 
te co najwyżej potrafią wegetoweć. 
Niestety autor nie mógł nas poinfor: 
mować, corzdziałano w kieruaku pode 

tych warsata- trzymania żywotności 

jaki synonimem był rządów przed 

przy najbliższej sposob aości. 
PH -—ski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Ukonstytuowanie się Wi- 
leński:go T wa Rybackiego. Dnia 
20 b. m. odbyło się zebranie Wileń- 
skiego Towarzystwa Rybackiego w 

chu Województwa. Zebranie to 
„jako pierwsze nosiło charakter kon- 
stytucyjny. W imieniu grona Komi: 

śtetu Organizacyjn-go zebranie zagaił 
p. Romuald Weckowicz, wyjaśniając 
"ogólne zasady Towarzystwa i zdając 
"sprawozdanie z działalności Komitetu. 
'Na przewodniczącego powołano jed- 
nogłośnie p. Bolesława Ś więtorzec- 
kiego. Przyjęte zatwierdzony formal- 
nie przez władze Statut Towarzystwa 
i po omówieniu niektórych spraw 
formalnych przystąpiono do wyboru 
zarządu i komisji rewizyjnej. 

Do zarządu zostali powołani pp.: 
Bolesław Swietorzecki, Rvszard Ko- 
użczewski, Jau Zawadzki, Erazm J:le- 
niewski, Zygmunt Hryniewicz, Marjan 
Kościałkowski. 

Do komisji rewizyjnej powołano 
pp.: Prezesa H. Gieczewicza, iaż. But- 
kiewicza i R. Węckowicza. 

Wszyscy obecni w ilości 25 о- 
sób złożyli deklarację 0 przystąpie- 
niu do Towarzystwa. 

Pan minister pr. Witold Stanie- 
wicz, nie mogąc osobiście przybyć na 

| Narty, saneczki 
i łyżwy otrzymane 

u DINCESA, Wielka 15, 

  

  

inaczej Hakatyści niemieccy twierdzą, 
2e Polacy wymagają bata ażeby słu- 
<hać. J:st — to niegodziwa  złośli- 
wość z ich strony, gdyż powinni by 
powiedzieć tak: Polakom potrzeba 
dacika, ażeby się kachać. 

W styczniu 1919:g0 roku zupeł- 
wie łegalaie i spokojnie (zona nie- 
mieėka spełzła tylko do Baranowicz) 
wyjechaliśmy do Polski. Nasza po- 
sdróż przez okupacją niemiecką (trwa: 
ła 7 dni) zasługiwała w zuptłności na 
pióro Conrada-Korzeniowskiego co 
majmniej. 

Towarzystwo nasze składało się 
z 1) pewnej przemiłej warszawianecz- 
ki (ukryjmy ją pod pszudenimem 
Kleiachen), 2) kolegi redaktora p. D., 
3) 2-ch ofcerów miemieckich, prawie 
miesłuchanych przez żołnierzy, 4) pa: 
ni Blumberg zalotnej i przystojnej ży- 
dówki warszawskiej, jadącej «w od- 
wiedziny do krewnych w Warsza- 
wie», 5) pana Biumberga, redaktora 
o niewielkiem powodzeniu 'u własnej 
żony „Ekonomiczeskoj żyzni”, wycho- 
dzącej w Moskwie, 6) kilku miewy- 
raźnych «iksów». Całe to nasze mie- 
szane towarzystwo polsko-żydowsko” 

niemiecko-proletarjacko-burżuazyjae— 
wiodło ze sobą w przeciągu tygodnia 
zacięte polityczne dyskusje j flirciki, 
asysiując przy wysadzaniu mostów za 
pociągiem i jadąc tydzień do Białe- 
gostoku. Nie obeszło się przytem bez 
scen dramatycznych. W Słonimie wy- 

zebranie, przesłał słowa powitania i 
zadeklarował swe przystąpienie na 
członka Towarzystwa. Należy tu zae 
znaczyć, że ś. p. ojciec szna ministra 
Staniewicza dr. Cszary Staniewicz był 
założycielem i przez aługie lata pia- 
stował godaość prezesa Towarzystwa 
Rybackiego w Wiłnie przed wojną. 

Pana wojewodę Raczkiewicza re- 
prezentował na zzbraniu maczelnik 
Wydziału Administracyjnego p. Wlo- 
dzimierz D vorakowski, 
== — 0) Egzekucja podatku od 
lokali Ostateczny termia o płatne ści 
Il raty podatku od lokali, ma skutek 
indywidualnych odroczeń, waływa dnia 
30 listosada. Po tym terminie nastą- 
pi egzekwowanie zależności w dro- 
dze przymusowej. Należności z tytułu 
podatku od lokali za pierwsze półro- 
cze są już w egzekucji. 

— (0) W sprawie zaległości 
podatku obrotowego. Władze 
skarbowe otrzymały cały szereg po- 
dań indywidualnych od płatników po* 
datku obrotowego, którzy proszą © 
umorzenie im odsetek za zwłokę w 
płaceniu. Niejednokretnie wskazują 
oni ma to, że płacenie procentów, 
wciąż wzrastających uniemożliwia im 
zlikwidowanie zaległości i przeto na 
komcie ich zawsze będą  figuro- 
wać poważne sumy zaległości. 

— (o) Podatek od nierucho- 
mości. Podania o odroczenie III ra- 
ty państwowego pódatku od nieru- 
chomości oraz dodatku komunalnego 
do tego podatku uwzględnianie będą 

SIA TE III SI O K 

buch! bunt želnierzy pociągu, ktėrzy 

21 lstopada 1937 r. 
Dewizy i walaty: 

Tranz. Sprz.  Kupo 
Dolary 8,88 8,90 886 
Holandja 360 20 361,10 35030 
Londyn 43 47 43,58 43,36 
Nowy-York 8.90 8,92 8,88 

Paryż 35,045 35 13 34.96 
Praga 26,4| 2647 2635 
Szwajcarja 17195 17238 17 52 
Wiedeń 125 70 126 01 125.39 
Stokhoim 240,20 24,80 25960 

I 

WTOREK | 
Wsch, sł. o g. 7 ш, 6 

m M. Zach. sł. a g. 15 m. 40 

Klemensa 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
  

Meteorologji U. S. B. 
z śm 21 —XP. 1827 x. 

Qiśmiente 
irednie j m 
Temperatura \ е@ 
Średnia J 

ad za do. 
p mm, SE 

Wiatt „Woshodai = sowa ) Północno-Wech. 

ZE „r 
za dobę — Minimum 

Tendencja baromietryczną stały wzrost ci- Śalenia. 
KOŚCIELNA. 

— (c) Nominacje. Rozporządze: 
tów w r. 1926 i 1927, ponieważ mo- niem Kuri Biskusiej mianowany zo- 
nografję Swą zakcńczył spostrzeże- Stał dn. 19 bm. ks. Bonifscy Olesz- 
niami z lat poprzedzających początek 
dźwignięcia się rolnictwa z upadku, 

czuk z Suraża proboszczem do Woł- 
kowyska C-ntralnego, eraz ks. Sta- 

BKIMJSKA, 
— (x) Wyjazd prezydenta mia - 

sta do Warszawy. We środę 23 
b. m. prezydent m. Wilaa p. Fele- 
jewski wyjeżdża na kilkudniowy po- 
byt do Warszawy, gdzie -weźuie u- 
dział w posiedzeniach Państwowej 
Rady Kolejowej, eraz Związku Miast 
Polskich. 

— (x) Ustalenie maksymal- 
nych cen na nabiał. W doiu wczo- 
rajszym, w Urzędzie Komisarza R«ą- 
du na m. \№ 100 odbyło się posie- 
dzenie komisji, w celu ustalenia cen 
maksymalnych na nab ał. 

Po przeprowadzeniu pewnej kal- 
kulacji ustalono następujące ceny 
maksymalne w sprzedaży deta! cznej: 
Masło wyborowe za1 klgr—09 zł. 25 
gr. mesło solone | gat.—7 ał.60 gr., 

1 gat.—7 21. 20 gr. 
Mleko—1 litr—60 gr. i jajka po 

25 gr. szt. 
Nadmienić mależy, iż ceny po- 

wyższe muszą być jeszcze zatwier- 
dzone przez Komisarza R:ądu. 

WOJSKOWA. 
— (x) Mjr. Engel pełal obo: 

lewski z Bielicy proboszczem do Su- wiązki komendanta miasta. Wo- 
= taża. 

majowych, Wrócimy do tej kwestji 

akcję odbudowy. Munisterstwo RP. 
poczynając od 1 grudnia r. b. wy- 
płacać będzie subsydjum w sumie 
dwóch m ijonów złotych na prowa- 
dzenie akcji odbudowy na kresach 
wschodnich. jaka suma z tego przy- 
padnie na województwo wileńskie 
dotychczas nie zostało ustalone. 

— Dyrektor Fanduszu Bezro- 
bocia w Wilnie. Bawi w Wilnie 
Dyrektor Fuaduszu Bezrobocia p. 
Z. Kmita, który wraz z Nacz. Wydz. 
Finansowego K. 'Rožnowskim 
aokonał lustracji biur funduszu bez- 
rebocia w Wilnie. 

— Zatwierdzenie wyboru Ha- 
chama karaimskiego. P. Minister 
W.R iO P. zawiadomił p. woje- 
wodę Raczkiewicza, że przyjmuje do 
wiadom ści wybór Sureja Bej Szape 
szała na stanawisko Hachama Kara- 
imskiego w Polsce. 

SAMORZĄDOWA, 
— Z posied:enia wydziału po- 

wiatoaego. Na oststniem posiedze- 
niu wydziału powiatowego sejmi- 
miku Wil.-Trockiego omówiono sze- 
reg żywotaych kwestji Wobec braku 
miejsca ograniczamy się jedynie do 
podania niektórych uchwał, a miano- 
wicie: uchwalone udzi:lać na przy- 
szłość subwencji kółkom kontroli 
ebór. 

Kółka takie powstaną w  nafbliż- 
szym cząsie w rejońach mleczarni 
spółdzielczych i będą pod madzorem 
instytucji komaetentnych jak: T-we 
Rolaicze lub Zw. Kółsk Rolniczych. 

Przystąpć do założenia szkółki 
drzewek owocowych w Bukiszkach. 
Zakupić potrzebuą ilość opryskiwaczy, 
które dać do używania właścicielom 
sadów, dobrze prowadzonych, 

Udziellć Wil.-T twu Roln. subwen- 
chcieli jechać tylko sami, zostawiając cji w wysokości 1000 zł. na zorgani- 
dość dżentelmeńskich ofcerów i nas zowanie kursów dla asystentów kon- 
Czerwonej Gwardji Trzeba przyznać, troli obór, Kursy te mają być prze: 

bec wyjizdu z Wiima pełnącego do. 
URZĘDOWA. tychczas obowiązki komendanta mia- 

— Wydatna pomoc Rządu na sta majora Dworzaka, stanowisko to 
powierzono mjr. Eagislowi z 6 p. p. 
L. do czasu objęcia stanowiska przez 
pułk. Giż, ckiego. 

— Pan Prezydent Rzpiltai 
desłał podziękowaniej zarządowi 
Z.O. W. Suf Kancelarji Cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej przesłał 
do Związku Z. O. W. na ręte p. 
Wojewody Raczkiewicza podzięko- 
wanie za wyrazy czci i hołdu prze” 
słane P, Prezydentowi przez zebra- 
nych na uroczystym akcie pełączenia 
się członków organizacji b. wojska 
wych. P. Prezydent polecił donieść 
członkom Związku o swej szczerej 
radości z powodu zjednoczenia we 
wspólaej organizacji tych wszystkich, 
którzy na różnych frontach dla jed- 
nej wielkiej sprawy wyzwolenia O|- 
czyzny nieśli ofiarnie Swą krew, i 
wyraz ć nadzieję, że wspólaemi  siła- 
mi tem owecniej pracować będą па- 
dal dla dobra Państwa. 

ŻAŁOBNA. 
— Nabożeństwo żałobne. We 

środę 23 listopada r. b. o godz. 9 
m. 30 w kościcie św. Jakóba w rocz: 
nicę śmierci b. Prokuratora przy Są- 
dzie Okręgowym w Wilnie — Sędzie- 
go Sądu O<ręgu p. Czesława Klose 
sowski:go odbędzie się nabożeństwo 
żałobne za |:go duszę. 

SĄDOWA. 
— (x) Ponowne rozpatrzenie 

sprawy Turno - Sławińsk ego w 
Sądzie Apeacyjnym. W dniu 26 
listopada r. b. w Sądzie Apelacyjaym 
w Wilnie rozpoznawana będzie spra- 
wa z oskarżenia b. komisarza Pol. 
Państw. Turno-Sław'ńskiego i in. o 
szpiegostwo na rzecz jednego z państw 
ościennych. Sprawa ta ze wzglę- 
du na osoby oskarżonych wzbudza 
duże zainteresowanie. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

Pojedynek gajowego z kłusownikiem. 
Nocy ubiegłej w lesie w poliżu Lund- 

warowa rozegrał się dr.mat osnuty na 
tle odaiecznej nienawiści kłusowników 
i gsjowych Gajowr nadieśnictwa troc- 
kiego pairolując swój kwartał usłyszał 
strzał, udał się więc na odgłos i po 
przejściu kilometra zsuważył skradają- 
cego się mężczyznę z fuzją Zanim gajo' 
wy miał czae krzyknąć «<otól!», ekrad ją- 
cy się, jak się potem okazało, notorycz- 

my kłusownik Kazimierz Sawicki wy- 
strzelił w kierunku niego. Widząc wy- 
raźnie wrogą postawę rabusia leśnego- 
gajowy w obronie własnego tycia 
strzelił Nabój utkwił w boku. Ranne- 
go przewieziono do szpitaja, gdzie pod- 
cząs operacji wyjęto mu czterdzieści śru- 
cin Gajowego od ka'ectwa obronity gru 
be cholewy, które stały się celem kłu- 
sownika. 

— XXIV Środa Literacka odbędzie się 
dnia 23 Dm. o godz. $ej w lokalu ZZLP 
dla Członków Związku Literatów i wprowa: 
dzonych przez nich gości. Środę wypełni 

adanka p. Heleny Romer na temat: 
reżenia paryskie z r. 1027»: 
Na liczne zapytania Zarząd Związku 

wyjsśaia, że członkiem Związku Literatów 
może być tylko zawodowy literat polsci, 
mieszkający stale na terenie Wojew a 
Wileńskiego lab NowogróJzkiego. 

ROŻNE, 
— Nosy związek radjosiucha- 

с:у w wilne. Z.łożycieie związku 
radjosłuchaczy w Wilnie zwrócili sę 
w dniu wczorajszym przez Komisarjat 
Rządu do urzędu Wojewódzkiego 
z prośbą o zatwierdzenie stalulu. 

Nowy ten związek ma na celu 
budzenie z«iateresowania się wszyst- 
ki.h radjoamatorów z 1o'ą racja w 
ramach życia kulturalao-oświatowego, 
Graz radjotechni«i. Pazatem zaiątek 
zamierza nawiązać kentakt z miejsco. 
wą stacją nadawczą w celach współ- 
pracy oraz urządzania wystaw z dzie* 
dziny radjotechaiki. 

Jednocześnie projektowane jest 

Złośliwości „Przeglądu 
Wileńskiego" 

W Przeglądzie Wileńskim ktoś 
w tonie nader nieżvczliwym odzywa 
się © poezjach p. Hulewicza. Artyku- 
lik ten przytaczamy jako dowód bar- 
dzo niewczesnego potraktowania u- 
tworów rzstelnego talentu: 

«Są dwie kategorje powojennych - 
sa do kasa Ga Jedaa, o 
licznieleza traktuje je jako przykry etap w 
karierze urzędniczej, jako nieomal miejsce 
zesłania, so odskocznię do awansów i od- 
zhaczeń. Uważając swój pobyt tu za czaso- 
wy, nie bierze ona udziała w życia miejsco- 
wem poza ob'ęvem swych bezpośrednich 
zadań i obowiązków, trzyma się na uboczu 
i tęskni do rodzinnych Wadowic lub innege 
Stęporkową. 

Druga, składsjąca się przeważnie @ ш- 
dzi wolnych zawodów: literatów, artystów, 
profesorów, uważa siebie za powołaną do 
odegrania roli misjonarzy 1 cywilizatorów 
barbarzyńskich <kresów», jest niezmiernie 
ruchliwa 1 czynna, ciągle Coś projektuje, 
propaguje, organizuje i... reklamuje się. 

Czasami miewa pomysły szczęśliwe i 
tworzy rzeczy istotnie. wartościo we, częściej 

i ednakże raczy niewybredaych autochtonów wydawanie własnego czasopisma i i eg ry pl ke ac o „pd 
stworzenie kursów z wykładami © pię warty się sdojiredi m wielkzy JA tek, 
radjot' chnice. 

— Liga Antybolszewicka ko- 
munikuje: Dos.ło do naszej wiado- 
mośc, że jakieś nieznane nam indye 
widua zwracają się w obrębie Wilaa 
województw kresowych o cfiary ma 

Ligę antybolszewicką. Ponieważ na m 
tereny te ani kwestarzy, ani delegatów 
nie wysyłał śmy, ci z«ś co się zwracają 
nie mogą wylegitymować s'ę naszemi 
dowodami, prosimy takich osobników, 
jako oszustów  oddaweć w ręce 
policii. 

Zwykle, gdzieindziej wysyłając na- 
szych delegatów, wydajemy im legi- 
tymacje z f.tografją i podpisem pre- 
zesa Ligi ks. Około-Kułaka, opatrzo- 
ne wizą miefscowega starosty. 

— (x) Przyjazd pos Grūnbau- 
ma do Wilna. W związku z” przy- 
szłemi wyborami w pierwszych dniach 
przyszłego tygodnia przybywa de 
Wilna przywódca sjonistów w War- 
szawie poseł O ūibsum, w celu omó- 
wienia z miejscowytmi sjonistami spra- 
wy stworzenia błoku mniejszościo- 
wego. 

— Kurs bibljotekarski w Wilnie. 
Wileńsk e Koło Zniązkn Bibijotekarzy Pol- 
skich, powodowane życzeniami kilku iństy- 

tucyj, mizuje w Cząsie od 8 go do 11 go 
grudnia 1927 r. czterodniowy (ze u 
na uczesiników z poza Wilna) kurs bioljo- 
tekarski na poziomie bibijotek oś wiatowych, 
s'kolnych i stowarzyszeniowych w anej 
ilości 18-ta godzin wykładów i Świczeń. 
Prelekcje objął dr. Adam Łysakowski. Na 
kurs zapiszć się może każdy, interesujący 
się bibijotekarstwem. Opłata 10 zł. Pierwsza 
zb órka uczestników daia 8-ga grudnia o 
godz 9 min. 30 w ORA Bibljote- 
ce Publicznej (ut. Uniwersytecką 5). Tamże 
udziela = nień i przyjmuje zgłoszenia ją 
spodarz Koła M. Kotowiczówna (telefon 5-69): 

TBATR i MUZYKA. 

— Reduta па Pohulance, Maryla 
Gremo. Jak już donosiliśmy w Teatrze 
«Reduta» na Pohulance wystąp w piątek 
25 bm. i w sobotę 26 bm. — wszechświa- 
towej słąwy artystka-tancerka Maryla О emo; 
Sława tej nieziemsko uroczej tancerki roznio- 
2 po p Z A RA 

lskiego. Wysiępy jej w Londynie, Pary- 
ze: Wiedniu, Boe, Belgradzie, Pradze 
Czeskiej i innych stolicach świata — to try- 
umfy niebywałe. Obecnie jej toumnė: po 
Polsce — cieszy się nadzwyczejaem powo- 
dzeniem. Prasa poświęca tancerce ptłne en- 
tuzjązmu krytyki. Olbrzymi m, zawie- 
rający 16 poematów” tanecznych, wspaniałe 
kostjumy, nadzwyczajna mimika, muzykał- 
ność, opromieniony wiosią młodości wdzięk 
— Ю0 główne zalety Maryli Gremo. Dla na- 
szego miasta — występ ten jest wydarze- 
niem niepowszedniem. Bilety otrzymać moż- 
na w biurze podróży <Orbisr — Mickie- 
wicza 11. 

— Reduta na Pohulance. Recital 
fortepianowy Fr, Zachary. Dziś o godz. 
20-ej w teatrze Reduty ma Pohulance wystą- 
pi z własnym recitalem znskomiity pianista 
1 kompozytor prof. Franciszek Zachara. 

Prof. Zachara przyjeżdża de Wilna w 
dniu dzisiejszym z Budapesztu po pełnych 

— Zaslubiny. W dniu wczoraj- powodzenia występach w Austrji i Niem- 
szym o godz. 4 pop. w kościele Św, Sh, 

W programie: Chopin, Beethoven, Schu- że oficerowie niemieccy z wielką ode 
wagą i z rewolwerami w ręku uspo- 
koili malketentów, 

W Białymstoku zetknęliśmy się 
z Sameobroną Wileńską. Uderzala 
tam ilość malców, poprostu dzieci, w 
porwanych porciętach, boso na śniegu. 
Ze znajomych wileńczyków spotkałem 
tam kol. H. Chełchowskiego, jednego 
z naszych mińskich liderów Młodzie- 
ży Narodowej w czasach jeszcze 
przedwojennych. W Białymstoku prze- 
siedzielšmy ma dworcu z dobre 12 
godzin, ażeby się wpakować «na po« 
ciąg», idący coś 10 kilemetrów. Ale 
i to jechało się chyba kilka godzin. 
Potem wysiadanie i jazda furmankami 
ku prowizorycznej „granicy polskiej". 

Tu już znowu, czekało nas bicie 
strca, epoka, Historja, zapomniana 
podczas psychologiczno-ni zwyspanis- 
wo.-awanturniczych przejść 7 dniowej 

róży... O paręset kroków „Pań- 
stwo Polskie* Wolność, Niepodle- 
głość. | istotaie jeden wzgórek mija 
potem drugi i okrzyk «stać», Słup z 
Orłem. Żolnierz z orzełkiem. Granica. 
«Przełom» Historji skończony. 

+ Kazimierz Leczycki, 

DIE 
% 

prowadzone w Bukiszkach. 
W sprawie rozpoczęcia następne- 

go roku szkolnego w  Bukiszkach, 
wystosować odezwę do gmin. Z»ię- 
cia rozpoczną się w dn. 15—] 1928 
r. Nauka w szkole jest bezpłatna, na- 
tomiast opłata za internat wynosi 100 
kg. żyta miesięcznie, aweniualnie 
równoważneść w gotówce. 

Do komisji przyznającej pożyczki 
na odbudowę powołano pp. Houwal= 
da i Stańczyka oraz dokonano wy- 
boów przedstawicieli samorządu z 
pow. do komisji poborowij koni. 

W sprawie ewentualnzgo poclą- 
gnięcia gmia do częściowego pono- 
szenia kosztów utrzymania ochrony 
w Czarnym Borze postanowiono wy- 
datki te pokrywać wyłącznie z kasy 
sejmikowej. Uchwalono sprowadzić 
dwa importowane Ogiery szwedzkie, 
a to korzystając ze sposobności do- 
konywanych obecnie zakupów ogie- 
rów dla stadnin państwowych. 

W sprawie zastępczego wykon; 
wania przez zw. komunalne czynnoś- 
ci funduszu bezrobocia uznaao wy- 
konywanie czynności tych za kłopo- 
tliwe i w zasadzie dla samorządu 
niepożądane. Pozatem omówiono 
szereg mniejszych spraw i rozpatrzo- 
no kilkanaście uchwał rad gminnych. 

Następne posiedzenie odbędzie się 
w dnu 25 bm. 

Jana ks. kanonik der Lewicki pobło- man, Skriąbin, Rachmaninow, Czajkowski, 
gosławił związek małłeński pomiędzy Zachara i inni. 
p. Marją Turkulłówną, córką Ludwi- Pozostałe bilety nabyć można do godz: 

ka i Marji z Odrowąż-Sipniewskich, a 1961 w biurze <Orbis», a od 17-ej w kasie 
p. Józef:m.Ruikiewiczem, synem Śp. — «Okno» Andrzeja Rybjckiego ja- 
Mamerta i Rozalji z Jakowickich. tro o godz. 20 ej, i * 

— <Zemsta> 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. bm. o godz. 20 ej. 

— Reduta na Pohulance wystawia w 
— Dar poleki z Filadelfji dla bezro: dniu 29 listopada «Noc listopadową» i <Sę- 

botnych w Wilnie. P. SŁ Murawska z Fi: dziów» Wyspiań :kiego. 
ladelfji nadesłała do Ministerstwa Pracy i Przedstawienie odbędzie się na rzecz 
Opieki Społecznej 390 dolarów na pomoc = Pracy społecznej kobiet, 
dla bezrobotnych w 5 miastach polskich. ilety od 22 bm. do nabycia w cukierni 
Ministerstwo z sumy tej przekazało 125 do- B: Sstralia codziennie od godz, 5—9. wiecz, 
laaów Urzędowi Wojeaódzkiemu w Wilnie. — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
P. Wojewoda Raczkiewicz w dniu 21 bm. w dalszym ciągu świetna komedja «Kwiat 
przekazał równowartość tej sumy, t: j. 1006 pomarańczowy», pełua różnych dowcipnych 
zł. 25 gr. ivstytucjom, k'óre miosą pomoc qui pro quo, oraz bajecznych powiedzeń, 
bezrobotnym, dokorywując następującego — Najbliższa premjera. W piątek 
podziału: dia towarzystwa Pań Wincenty- wchodzi na repertnar angielska komedja Fr. 
nek — 300 zł, dla Centrali Opiek Rodziciej- Lonsdaie'a «Koniec mistress Cheyney», peł: 
skich — 250 zł., dla Towarzystwa Ochrony na subtelnego dowcipu, oraz satyry na sto- 
Kobiet — 250 zł. i dla T-wa Światło—306,25 sunki t. z. najlepszego towarzystwa, w któ- 
gr. Niewątpiiwie hojny dar rodaczki naszej rem tak trudno odróżnić prawdziwego lorda 
s Ameryki spotka się z gorącą wdzięczno- Od zwykłego złodzieja lub sprytnego oszusta, 
ścią ze strony obdarowanych instytucyj. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskie- 
go. Dnia 23 bm. o godz. 20-iej odbęizie się 
posiedzenie naukowe Wiieńskiego 1-wa Le- * 
karskiego wspólnie z T-wem Miłośników bi- 
storji medycyny w lokalu wł. (Zamkowa 24), 

Porządek dzienny: 1. Pokaz chorych z 
Klinigi Chirurgicznej USB., 2. Prof. Trzebiń: 
ski — z notatek prof. Herberskiego. 3, Prof. 
Michejda — w sprawie pozostawiania ciał 
obcych w polu operacyjaem, 4, Sprawy ad- 
ministracyj ae. 

Fredry — czwartek 24-go 

  

w wielkim wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W, BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja Š-to Jafiska 1. 

SNIEGOWCE i KALOSZE 5 
szweczkie, ryskie i krajowe poleca 

D.-B.W.Jankowski i $-ka 
WIELKA 42, 

  

gdy i tańszym kosztem można osiągnąć ten 
sai rezultat: laury, uznanie, rozgłos, no I 
odpowiedni profit w postaci rozmaitych sub- 

wym i mocno we 1 synekur, A poczciwy я 
rs, wilnianom tak łatwo zz 
zaimponować i fak łatwo chwycć ich za 
serce, jeśli się umiejętnie zagra na ioh senty- 

Więc jedni piszą, drud lują, inui 6 183 zy malują, 
gadają, a Roźdy © za «straszliwie zanie- 
dbanem z mało węłezewo, dą je od- 
krywa Coś now. czego nikt doiąd jeszcze 
nie dojrzał taa k co nikomu jeszcze 
do wawy nie przyszło. 

prawda. Czy zwrócił np. kto z tu- 
bylcó w uwagę na literę ci», którą się akcen- 
tuje wymawiając wyraz «Wiłao» i <Litwa<? 
Napewno nie. paau Witoldowi Hulewi- 
czowi wpadła ona odrazu w ucho, jako że 
jest poetą i muzykiem jednocześnie, i oto 
ien pospolity dźwięk w jego twórczej wy- 
obraźni era symbolicznego, mistycznego 
znaczenia. 

I p. Hulew'cz deklamuje na wieczorze 
dwóch poetów, a <Kurjer Wileński» uwie- 
cznia drukiem nasiępującą <słopiewn'ę>: 

— Głównym dźwiękiem jest litera <i>, 
której nieznają mali ani źli. 
Ten sam dźwięk, co przeświefla słewo 

[+ Litwa 
a Litwa to większość słowa «modlitwar.: 

Wilk, Wici, Wiosna, Wieczność i Wi- 

Wiec, Wi Wijatyk, Wu iec, erza, 
с i Wilja, 

Winnica, 

oto ne twych stuleciach młodości ru: 
Įmieniec. 

Wielmożność, Wieść, Wielbienie, Wie- 
fdza t Widzenie: 

oto twoje chorągwie, oto krwi 
‹ Įmienie. 

Imię Wilna, jak fala, jak płyn, 
Imię Vilna, jak szala jak czyn. 
Imię Wilna, jak śpiewna viola. 
Imię % ilna; jak zórz aureola 
Imię Wilna, jak pośmiertny bezzamęt, 
Imię Wilna, jak powrotny ornament, 
Imię W ilna, jak ofiarny dym, 
Imię, jak rym. " 

Oszołomiona publiczność bije oklaski, 
krytyka się unosi nad pięknem i głębią utwo- 
ru, autor zaś, w Charakterze wybitnego lite- 
rate, otrzymuje zaproszenie objęcia kierow: 
niotwa produkcyj wileńskiej radjostacji. 

Ciekawym, jakieby mię przyjęcie 
spotkiło w Warszawie, gdybym tam wystą- 
pił z podobną litanją: 

Głównym dźwiękiem jest litera „a”, 
którą każde małe dziecko zna. 
Ten sam dźwięk, co dominuje w wy- 

[razie „ T arszawa”,— 
z Warszawą zaś kojarzą się „wer: 

Įsztat“, „marsz“ i „wrzawa“ 

Wada, Waga, Walka, Warownia i 
[Wanda, 

Warkocz, Wałach, Wata, Wagon i 
| /eranda, 

Walfornia, Wanna, Wapno, Wanilja i 
| Falec 

— oto na co wskazuje przeznaczenia 
[palec. 

Wahadło, Wachlarz, Waliza, “ еа 
— ofo twoje symbole, ofo pieśni nuta, 

Imię Warszawy, jak -p'asek, jak žwir, 
Imię Warszawy, jak śzaszor, jak wir, 
imię Warszawy, jak szepty pierrota, 
lmię Warszawy, jak szelest banknota, 
Imię Warszawy, jak szarytki różaniec, 
lmię Warszawy jak apasza taniec, 
Imię Warszawy, jak szumna biesiada, 
Imię, jak szarada. 

Możeby ofiarowano mi stanowisko dy- 
rektora departamentu sztuki i kultur; ? 

L iui 
WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Okradzenie kooperatywy w 
Jaszunach. Nocy ubiegłej nieujaw- 
mieni sprawcy dostdi się do lokalu 
kooperatywy w Jaszunach, gdzie skrad- 
li przeszło trzysta zł. gotówką, trzy» 
dzieści kila słoniny oraz kilkanaście 
tysięcy papierosów. Ogółem na sumę 
tysiąca złotych. Dochodzenie dało 
wyniki negatywne. Zachodzi przy- 
puszczenie, że działała tu paczka złą- 
dziei wileńskich, ma co wskazują 
pewne ślady. ” 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie o sprostowanie 
nieściełzj informacji («Słowo» z dn. 
20 listopada br.), że pismo „Państwo* 
jest organem Partji Pracy. 

Ani moralnie, ani materjalnie, ani 
organizacyjnie tygednik «P.ństwo» 
nie jest zależnym od Parti Pracy i 
popiera ją tylko o tyle, o ile ideq- 
łogja tej partji nie koliduje z założe- 
niami naszego pisma. 

Proszę przyjąć wyrazy rzetzlnego 
szacunku 

Redakter „Państwa* 
Bolestaw Szyszkowski
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£ Ка „Polonja“ E Paie „Skandal w Petersburgu" (mt emunnam „® © 
Tais OO) 2, 10 A ais sa) tle życia rosyjskich arystokratów PER ! ;'3„?'8';'.'3&':’…: a e 1 ргзе: Бужай піпі;щьі:' 

wyższa swą doskonałością, wystawą, grą obrazów <Białe Noce» i <Hotel Jmperial». W roli Hr 
Heleny Orłow— Irena Rich, w roli Pułzownika—M. Wawicz, w roli Aleksanra—Conway Tearie, w 

SE muzyczną dostosowaną do obrazu wy roli Dam: z półówiatka—Jeone Winton. Specjaln 
kona orkiestra koncertowa z 24 osób pod batatą 
Nad program: «Wielkie Święto krwi i chwały polskiej» (9 rocznica odrodzone 

SŁ O w © 

  

ikołaja Inickiego. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015 
niepodłegłogłości : 

+ powrotu t niewoli Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego). Z bogatej treści welnich uroczystości 
stolicy w dniu 11 po list pada r. b. 

  

ė «Administrator? @О: & 

e eu Not:rjuszem 
© Bohuszewiczem 

Po Kaga, 500-1000:1. Žo u 
Panie i Panowie, po- 
siadający rozległe: j” stosunk ZR 

ze sprzedaży patento- Gta „fachowo, wanego artykułu co- szybko anio: _ dziennej potrzeby. podania w pra- Zgłoszenia przyjmuje wach sądowych т ź 
© podatkowych, ser“ Misciygarodous Ba 

ul. Wielka 56. 

Dr Suszyński 
spec, choro! wene- 

ryczne, niemoc 
płciowa, skórne, 

Przyjmuje: 
od 9—12 i 4—7, 
ut. Mickiewicza 30. 

W.Z P 1. 

Lokio: Medvevny 

ŁUKIEWICZ tych; 

państwowy Bank Rolny 

d. sie 1a! RE rt następni darst edzonego składaniem ofert następujące gospodarstwa wzoro- 
= z Dóbr Krotosz: ńskich: PAPA 

ograniczonego przetargn ustnego po 

1) Korytnica—w pow. Krotoszyfńiskim, obszar 180 ba x 
gorzelnią odiegł-Sć od stacji Bronów 10 kim. szosą; cena wy- 
wcławcza 419.800 złotych, z czego pożyczki w listach zastaw 
mych Państwowego Banku Rolnego na sumę ok. 213.000 zło- 

lko dziś i jutro! Diuga i ostatnia serja Wielkiej epopei fimowej p, t. Ё Ogłoszeń Warszi- Kino- Enęć Ty 46 wst ząsający dramat w 12 aktach. Zakończenie z cyklu witutowych, poży: wa, Galerja Luxen- 
teatr „Helios „Ludzie szakale Żyd wiECZNY TUŁACZ. wiz rozgłośnej powieści Eugenjusza p „alikotemii burga > «M D P>. 

ul. Wiłeńska 38 Sue'go. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONB. Seansy o g. 4,6, 8i 10,15. 8 a: ck 
  

  

Das 
Miejski Kinematograł | wyświetlane 

Kaituralno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ul. Ostrobramska 5) 

„ELEKTRIT“ 
T-wo Radotechn czne 

Wilno, Wir fiska 24, 
telef. 10—38. 

Ё 
Ё 
Ё 
Ё 

CENY NISKIB. 

Nie kupujcie radjoa 

AA my: „Przechodzeń" 

RADIO 
Pol.ca znane radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu 

i czystej, przyjemnej audycj, nagrodzone: 
medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym na wystawie we Fiorencji (Włochv) 

Dogodne warunki spłaty. 
Obsługa fachowa; 

paratu, mie odwiedziwszy przedtem 
naszej firmy. 

Orkiestra dyrekcją Kapelmistrza_ p, W. Szczepańskiego. 
Bać aa «MONTE - SANTO», 

STATION TTT TT VTAT ЧЧ ЧОЧ ЧОУ УА 

3 
i 
3 
3 

w roku 1927. 

blach ii a Akiko, k ak k Ak 

E6L 
Gorno = Siąskie 

piombowany wczy 

lg. Duchnowski i S-ka 
ZAWALNA 21 (wejście ed strony Drewn. rynku). , 

Potrzebni 
zdolni akwizytorzy. 
Zarobek 200—300 zł. 
miesięcznie. _Garbar- 
ska 5 m. 19 od 58 pp. 

Piece żelazne 
  

szamotowę   

tima „Tadeusz Kowalski 
* Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL:   
IE 

TD 
aa 0 

4 budowy domu przy ul. 
mieszkaniach 3 pckojowych ze 
wygodatni. Przystępu'acv do spółdzielni wnoszą $. 
w ciągu 12 miesięcy 3 000 zł, jako należność 
za plac i na koszty rozpeczęcia budowy, do 
otrzymania pożyczki długoterminowej 2 

) szów Peństwowych, 
› Zgłoszenia piśmienne przyjmuje Wileński 
Syndykat Rolniczy, (Zawalna 9). Zebranie orga- 
nizacyjne odbędzie sę ze względu na konieczny 

XL р 

Peifumy na wagę 
Czarny narcyz z koróną 

i różne zapachy 
Guerlaina, HOUBIGANT,  COTI, 

oraz innych firm krajowych 
i zagranicznych poleca 

E Kudrewicz i S-ka. 
Wilno. Mickieu jcza 26 tl. 710 | 

      

  

! i 4 Micwi 3 w Restauracji Kr stal wicza 4. ‹ 
4 Kuchnia prowadzona przez znanego i 
4 - Kuchmistrza Bołesiawa Szymkę. 
® Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 
4 Podczas obiadów i kolacji przygrywa 
b wyborowy kwartet, 
  

Geglel górnośląski 
z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

T R E s*5 Gdańska i m. 5, tel. 11—37 

CENY NAJNIŻSZE. 

ga 

ANiIOWA 
' organizująca się spółdzielnia przystępuje do $ 

- ! ĖS Montwiłłowskiej, © 

   
    

M 

  

j_ naftowe 

ŁYŻWY piec 
S. H. Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych i naczyń 
gospodarczych, 

Wilno, ul.Zamkow: 
Nr. 3 

WADA ZSEE ZYPTOK WZORZEC 

па 66 Skep „Okazja 
Wilno, ul. Św. Jańska 8 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity: i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze 
czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam ńa 

_, prowincję. 
Zmwiadamiać listownie 

i Trylski“   
wszystkiemi 4 

z 

fundu- i 
  

WĘGIEL 
„ GORNOSLĄZKI 
i materjaly budow- 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
& K. ADANOWSKI 

niu, x A. Mickiewicza 34 
Tel: Nr 370. 

Вса OLKIN 
Niemiecka 3, tel. 362. 

ŁÓŻKA angielskie 
EBLE WÓZKI dziecinne „ 

Sprzedaż również NA RATY 

PPOOWOBOSRSOPOPOGOTGiE 

    

   

  

    

й Do Drukarni Sejm kowej 
w Mołodecznie 

) potrzebny zecer, maszynista, introliga- 
tor. Zgłoszenia należy kierowcė do © 
Biura Wydziału Powiatowego w ż 

* Mołodecznie do dnia 25 listopada r. b. ® 

Ф 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po» 
daje do publicznej wiadom: ści, że Okręgo 
wa Kom sja Ziemska w Wilnie na posiedze- 
niu w dniu 8 Lipca 1927 roru postaaowiła 
zmienić orzeczenie Okręcowej Komisji Ziem- 
skiej w Wilnie z dnia 30 sierpnia 1926 roku 
w ten sposób, że orzeczenie powyższe otrzy- 
muje brzmienie następujące: «wdrożyć po- 
stępowanie scaleniowe na obszerze: 1) oko- 
ło 101 ha gruntów należących do gospoda 
rzy ckolicy Dckurniszki, 2) około 7 ha łąt 
w uroczysku Żydówka, wł'sność Aleksąn- 
dra, Witolda, Kamili oraz lz bell Żel ńskich, 
3) około 4 ha gryntów z folwarku Ź/linka, 
własr'ść lzabeii Żylińskiej, 4) około 70 ha 
gruntów należących do gospodarzy wsi No- 
wiki, 5) około 10 ha gruntów folwarku Tro- 
kleje, własność Szat'owskich, 6) około 2 ha 
runtów foęłwarku Dziahowce, własność Zo- 

Ši Mickiewiczowej, 7) około 2 ha gruniów 
wsi Wołojcie wszystko gminy solskiej, po- 
wiatu oszmiańskiego—łącznie około 196 has. 

Powyższe orzeczenie uprawotmocniło się 
dn. 24 p.ździernika 1927 r. 

    

  

Kraj. Wszelkiego 
Milość wielkiego mia-ia) dramat w 7 mu aktach, | e i i 

Nad Śr Gapali: 4 NAROD BABA» komedja w 2 akt. po O zacie 
Ostatni seans o godz. 10. Ceny biletów: parter 60 gr. i 10 gr. na powodzian, balkon 30 gr. i 5 gr. 
na powodzian, Początek seansów: we. wszystkie dnie o godz. 4:ej. W poczekalni koncerty radjo. 

©. BEZPŁATNIE. 
  

Pierścionki 
bransolety, 
monogr:my, Oraz re< 

racje zegarków  So* 
Kinie i tanio wyko- 
nuje znana pracownia Antoniego 
jubilersko « grawerska 
W. MĄCZYŃSKI 

10 wĘCEWICZ 
Królewska 7. 

kolczyki, 

SZABLĘ 
zgubiona na Antokoju 
Roza jazdy dnia 15 
listopada po pułudniu, 
proszę o zwiot 
wynagrodzeniem. 

Antokol Nr 54-ą m. 3. 

gubioną ks. wojsk. 
Ł wyd, przez P. K. 

U. Lida, na imię 
Żyźniew- 

skiego, unieważnia się. 

LEKARZE. 

  
  

  

  

IANINO lub 
tortepian chcę 

kupić, Pośredni- 
kom  wynszgrodzenie 

Szpitalna 7, m. 4 
(w pobliżu Zawalnej). 

|  DOKTÓR | 
D, ZELDOWIGZ 
<shor. weneryczne, 
syfilis, narządów 

  

Lasy 
kupujemy za 

gotówkę 

moczowych 
od 9-i, od 5-8 w, 

Kobieta-Lekarz 

Drzeldowiczowa 
«KOBIECE, WFNE         

    

  

  

Nr 2063-Vi: Wileńskie Biuro RYCZNE,» ARZĄ- 

ZA > |_| Komisowo-Handio- o mOG OW: 
0900900000 0©00083 | we. Ad. Mickiewi- || Or ACE BS 
BiURO cza 21, tel. 152, tel. 277. 

Podań, Tłumaczeń i Piecyki Kupi al W. Zdr. Nr. 152. 

REKORU, ny ui „кирте Salon pr. Henigsberg < a, |= 

3 Maja 1 załatwia SCE mie OIN R lRs chorcby skórne | 
szybko akuratnie, ceng elszne Reklamowego, weneryczne. 
konkurencyjne. Dla i szamotowe Garbarska I, Mickiewicza 4, 
biednych bezpłatnie |po cenach konku- g. 9—12 P 5-8 w. 

Meble. plecione! | ;- polen Piani — eble plecione poleca 
tanio i solidnie so hs se Sa: L Ginsbe 
nuje znana pracownia . 7 * 
\о›’:у:пви Franciszką | Wilno, Zawalna 7 O * 11—2, £, NINSDErg 

lwanowskiego O TAI са & — & choroby weneryczne, 
Wi Nr 7 (dawniej Kllomka 4) fortepianów o 

A. Pacewski przyj: 

JEDYNE 

  

  

muje reperacje i odno- 
„,włenia  fortepjanėw, 

i najtańsze Polskie pianin i Pra i 
źródło przędzy wełnia- innych muzycznych 
nej, bawełnianej i instrumentów 
jedwabnej poleca do 
robót ręcznych i ma: ul. Fortowa Nr 14, 
szynowych hurtem i 

  

    

Ceny tabrytene, | LUSTRA 
<E L l T A» najwyższych 

Wilno. Wseńska 22. LISTWY 

Antyki! NA RAMY. 

Sz. BOŁTUPSKI 
Wileńska 3, tel. 11—18 
Kupno. i sprzedaż 
meble styłowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, Di 
żuterje, srebro, zloto 

i bryianty. 

Lokujemy 
każdą sumę dogod' 
nie na. oprocento- 

wanie ° 
Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo: 

Obrazów 
oprawa i sprzedaż 
olejnych,  pastelo- 

wych i t. p. 

Liecenle 
i odnowienie sta: 
rych ram poleca i 

wykonywa 

W. Woźnicki 
Wileńska 5. 

  

Każdą sumę 
gotówki 

ulokujemy pod 
mocne 

zabezpieczenie 
D H.-K. «Zacheta> 
Gdansko G, tel. 90 5     

| W centrum miasta 
POKÓJ do wynajęcia 
z prawami korzystania 
z Ssaloniku nadający 
się dla adwokata, 

lekarza i biura, 
Wileńska 36, m. 5. 

ŁADNY. 
majątek ziemski 
obszarem około 

150 ha, odległy od 
stacji 5 klm., z do 
mem: mieszkalnym, ; 
zabudowaniami, | 

inwentarzem sprze- 
damy zaraz prz; 

dogodnych у 
wplatach 

D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, tel, 9-05 — NZ 

  

syfilis i skórne. 
Wiino, ul. Wileńska 3, 

telefon 567, 
Przyjmuje od 8 o 1 

iod 4 do 8, 

Dr POPILSKI 
choroby skóre 

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

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

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _moczo- 
płciowe i skórne. vi 
Wileńska 7, tei. 1067 

1. Doktów Medycyńy 

A. CYMBLER 
choroby skórne, 

weneryczne i то- 
czopłciowe. Elektrote» 
rapja, słońce górskie, 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5 -8. 

. Z P 43 

KOBIETA LEKARZ 

    

  

choroby weneryczue, 
skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. Śaia- 
dechich 1, przyj. 4—7. 

Dr. K. Sokołowski 
chor. skėine i wene- 

  

ryc:nė, || wznowil 
„pers chorych 
od g.9 — 12r. 
i od g 5 — 7 wiecz., 
ul. Wilenska 30 m. 14, 
Ponadto we wtorki, 

Czwartki i piątki 

    

  

2) Baby — w pow. Odolanowskim, obszar 180 ka z go- 
rzelnią, odległość od stacji Łąkaciny 6 kim. szosą i st. Odolar 
nów 4 kim: szosą; cena wywoławcza 416.100 złutych, z czego 
pożyczki w listach zostawnych Państnowego Banku Rolnego 
na sumę ok, 202.000 złotych; 

3) Baszyny—w pow. Krototzyńskim, obszar 150 ha, oż 
stacji Łąkociny 8 kim.; cena wywsławcza 313800 słntych z 
czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Roł- 
nego na sumę ok. 186000 złotych; 

4) Głogów — w pow. Krotoszyńskim, obszar 820 ha, od 
stacji Bieniew 8 klm. szcegą; cena. wywoławcza 249.000 zł»tych, 
s czego pożyczki w listach zastawnych. Państwowego Bankm 
Roinego na sur ę ok. 145.000 złotych; 

5) Łąkociny — w pow. Odolanowskim, (obszar 100 ha, 
stacja w m ejscu; cena wywoławcza 26,400 złotych, z czego po- 
życzki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego na 
sumę ok [24.000 złotych; 

od 3 A 30 8 6) Świnkow — w.pow: Krotoszyńskim, obszar 100 ha, 
ul Garbarska 3. stacja Bladki 3 kim: szosą; cena wywoławcza 214.800 złotych, 

W. Z. Nr 160, 2 Czego pożyczki w listach z*stawnych Państwowego Banku: 
Parze s Ga ok. 129.000 SS: Si 

pr aniszyn—w pow. Odołanowskim, obszar 7. |, Sta- 
Lekarze-Denty$ci. cja Łąkociny 2 kim. szosą; cena wywoławcza 175.600 złotych, 

x czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banks 
Lekarz-Dentysta Rolnego na snttę ok:.98.000 złe tych; 

8) Huta—w pow. Odołanowskim, obszar 75 ha, stacja Odo- 
MARYA łanów 4 klm.; cena wywoławcza 100.400 złotych, z czego po» 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
Piombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
mi Lezy 

z uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr. Nr 3 

Lekarz-Dentys 
    

życzki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego na. 
sumę ok 49.000 złotych; 

9 Dasznagó'ka — w pow. Krotoszyństim, obszar 75 ha, 
stacja Biadki 3 klm. szosą; cena wywoławcza 185.100 złotych,. 
z czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego na sumę ok. 99000 złotych; 

„ 10) Uciechėw — w pow. Odolanowskim, obszar 60 ha, 
stacja Odolanów 7 klm.; cena wywoławcza 92 700 złotych, z: 
Czego pożyczki w listach za' tawnych Państwowego Banku Rol- 
nego na ae ok. 36.000 złotych, 

Do udziału w przetargu dopuszczeni będą zawodowo 
wykształceni rolnicy, nie będący właścicielami samodzielnycie 
(nie ka łowatych) gospodarstw rolnych którzy: 

ANNA KISIEL- a) 1 Peri jės oe w ae 
° sowym stanie zakłady przemysłu rolnego, trwałe zabudowania 

Andr ze) KOWIGZOWA iub specjalne cenne kuitury, których iuinienie spowodowało 
choroby zębów, piom- utworzenie gone uas WzOTOwegO; 
bowanie i usuwanie b) zobowiążą się oscbście zarządzać gospodarstwem 
ich bez bólu. Porcela- 
nowe, złote piomby 
wkładki. Sztuczne 
KD, złote korony. 

ickiewicza 4 m.12 
Przyjęcia: 

od 10—12 i pół. i 
G 4 do 7 w. ь > 
czącym się zniž! 
W Z. Nr = > 
dn, 24 VI 1927 r. 

——— 

Lek: rz: Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe: 
cjalne laboratorjam 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do 

— Tekare: Dentysia 

R. Gordonowa 
Zamkowa 20, iel. 10.80 

  

  

      

wzorowem; 
c) złożą wadjumm w wysokości 5 proc. ogłoszonej ceny 

wywoławczej sprzedawanego gospodarstwa. 
Stawający do przetargu winni do dnia 15.XI1 27 r. zło- 

żyć w Oddzisie P. B. R. w Poznaniu ul. Kąntaka 10 w opie- 
c.ętowanej kooercie cświadczenie jaką najwyższą cenę ойаго- 
wują za sprzedawane gospodarstwa 

Do oznaczonego « Świadczenia winny być dołączone: 
a) dokumenty stwierdzające, że stawzjący do przetargwy 

należy do zawodowo wykształconych rolników; 
b) deklzracja, że nie jest właścicielem samodzielnego go- 

spodarstwa rolnego, lub że zobowiąże się do sprzedania. posia- 
danego gospodarstwa; 

©) zobowiązania oznaczone w pkt, a i b — opisanych w 
poprzednim ustępie ogłoszenia; 

‚„ @) dowody udziała w pracy społecznej—zwłaszcza w dzie- 
dzinie rolniczej; 

€) dowód złożenia wadjum. 
„, Od dnia 7 stycznia 1928 r. reflektanci będą mogli dowie- 

dzieć się o dopuszczeniu do ustnego przetaręu, przyczem dor 
puszczeni do takowego winni uzupełnić wadjam do 10 proc. ce- 
ny w) woławczej. 

Ustny przetarg odbędzie się w lokalu Pafistwowego Ban- 
ku Rolnego w Peznaniu ul. Kantaka Nr 10 dla gospodarstw 
wzorowych: 

1) Korytnica, Baby i Baszyny w dniu 16 stycznia 1928 г.. 

2) Głozów, Łąkociny i Świnków w dniu 17 stycznia 1928* 

3) Duszragórka, Daniszyn, Huta i Uciechów w dniu 18 

Każdemu reflektantowi przysługuje prawo złożenia kilku 

od g16712 | 57. o godz. 1l-ej; 
W Zdr, 54. 

t: o godz. 1l-ej; 

AKUSZERKI. stycznia 1928 r. o godzi 11 ej. 

Akuszerka 
w. Sminiomat > 

rzyjmuje od dz, 
Prytą” Mickiewicza 

    

ofert ma różne gospod:rstwa oraz prawo, w rezie nieutrayma> 
nia się stanąć do przetargu na następne gospodarstwa pod wa- 
runkiem złożenia deklaracji o pozostawienia zdaponowanego 
wadjum na obrane przez niego gospodarstwo. 

Szczegółowe warunki sprz. d-żne są do przejrzenia w 

Dr Janina     we Ad. Mickiewi- 
  

Cza 21. tel. 152. 

2 pokoj 
bez mebli i kuchni, 

do wynajęcia, 
ul. Gimnazjalna 

(obok Sądów). 

Ochmistrzyni 
na 

kuchni, poszukuje 

inteligentna, zna Się wj, 
e gospodarstwie i poza przez Fe. Choroby skórne i we- 

posady, 
8—7. ui. Szkaplerna 58 m. 6 Andruszkiewicz. 

skradziony do- 
wód osobisty na Jurczenkowa 

imię Piot a Jermoto- ordynator Szpiłala 
i testament Sawicz. 

D: 18 (b. m. Piotrowicz- 

is neryczne kobiece. JHksa Andruszkiewicza Brzyfańije OKAEG 55 

Zarzecze m. 2. 
na imti 5 

W.Z.P. 38. 
Zofji 

    

46 m. 6. i z Wydziale Paicelacyjnym lnstyiucji Centrainei Bąnku, Warszą- 
w_Z.P.Nr_63 wa, Ul. Mene) 6, oraz w Oddziałach Banku w Poznaniu,, 
AKUSZERKA Grudziądzu, Wilnie, Łucku, Lwowie, Krąkowie i Katowicach, 

Ret: ° oraz u likwidatorów Dóbr Krotoszyńskich w Korytnicy, Świnzo: 
Marja Brzezina vie. Babach i Uciechovie, 

е Ref.ektantom, kiórzy zechcą oglądać ROPA wzo- 
od 9 E L poleca się zwracać do administratora Dóor w Krotoszy= 
DA d. Mickis norach IE amek, dlą skierowania do odpowiedniego SMS 

W. Zdr. Nr 3003 

DOM 
esi murowany Ww Cent' OGLOSZENI E, 

OKU SZKO Koncie a sprze- 2 e dniu 26 listopada 6 a o gom 
powróciła i wznowiła a zaraz linie 10-ej odbędzie się licytacja żrebaky 

i h. ogodnie w Rezerwie P. P, m. Wilna, przy ulica. 
upqzojęcia S st D. H.-K, «<Zacheta< ĮŽeligowmsiiego Nr 4, 7   osiowa 23 m. 

w. Z. P. 24, Gdańska 6, tel. $ 05 na ионаононаноьнены х Komendant Rezerwy P. P.. 

  

W. MASSON. 

pom śmierci 
Anno przyglądał się z pod opusz- 

czonych rzęs pannie Harlow. 
— To wszystko jest bardzo dziw- 

ne, nieprawdaż? Co pani sądzi o tem? 
Betty zwolna zamknęła książkę. 
— Sądzę, panie Anno, — rzekła, 

że jeszcze dziwaiejszym jest fakt, iż 
pan potrafił tak dokładnie poznać 
4reść tej książki w ciągu półgodzin- 
nege oczekiwania na nas tutaj, 

Teraz przyszła kolej na Anno, 
krew uderzyła mu do głowy, przez 
przez chwilę nie mógł opanować zmie” 
szania. 

l znów Jim poczuł, iż cią dwoje 
pojedynkują sią i żetym razem Anno 
—sławny Anno został zadraśnięty. 

— Gruntowne poznanie wszelkie- 
go rodzaju trucizn należy do moich 
ebewiązków, — odrzekł sucho dete- 
ktyw. — Wiadomości te są ściśle 
związane z naszym fachem. 

Szybko zwrócił się do Jima: 
— Cztmu pan jest tak zamyślony, 

panie Frob che? 
Jm zatopiony był we własnych 

kalkulacjach. 
— Tak, — odrzekł z roztargnie- 

niem i zwrócił się ku Belty: — Czy 
p. Woberski miał klucz od wejścia? 

— Owszem, — odrzekła. 
— Czy miał go przy sobie? 
— Sądzę, że tak. 
— Kiedy zamyka się brama wjaz- 

dówa? 
— jest to ostatnia czynneść Ga- 

stona, przed udaniem się na spo- 
czynek, 

Radość Jima rosła po każdej od- 
powiedzi Betty. 

— Widzi pan, panie Anno, — 
Przez cały ten cza8 pozostawialiśmy 
na stronie zagadnienie niezmiernej 
wagi. Kto odłożył tę książkę na miej. 
sce? Kiedy? Wczoraj rano było iu na 
półce puste miejsce, dzisiaj znalazła 

się na niem książka. Cóż łatwiejszego 
dla Woberskiege, jak prześliznąć się 
do bibijoteki, posiadając własny k'ucz, 
odstawić książkę i znów zniknąć nie- 
znacznie. Czemu... 
s Betty gestem nakazała mu milcze: 

le. 
— Nieznacznie? To niemożliwe — 

rzekła z goryczą. — Przecież policjant 
nie odchodzi od naszej bramy ani w 
dzień, ani w nocy. 

Auno pokiwał głową przecząco. 
— Niema go fuż tam, Po tem, jak 

pani tak szczerze odpowiadała na mo* 
je pytania, zwolniłem go z posterunku. 

— Ależ tak, to prawda, — wełał 
radośnie Jim. 

Właśnie przypomniał sobie, Że 
gdy przewoził swe rzeczy z hotelu, 
nie widział już policjanta przy bramie, 

Betty zmieszała Się. 
Natychmiast jednak uśmiechnęła 

się przyjaźnie, oczy jej rozweseliły się, 
dygnęła żartobliwie przed Anno: W 
głosie jej dźwięczała nuta wdzięcz- 
ności. 

— Dziękuję panu. Nie zauważy- 
łam wczoraj, że go niema, byłabym 
wcześniej podziękowała panu. Co 
prawda mię oczekiwałam od pana tej 
uprzejmości. Mówiłam nawet memu 
przyjacielowi panu Jimowi, że pan 
jest przekonany o mojej winie. 

Anno podniósł ręce gestem pro- 
testu. Jimowi wydało się, iż był to 
ukłon pełen kurtuazji, który składają 
sobie pojedynkujący się. Narazie ma: 
ły, połajemny pojedynek zdawał się 
być zakończenym. 

Odprawiając policjanta, Anno chciał 
okazać Betty i całemu Diłon, iż nie 
uważa za stosowne Śledzić każdy 
krok Betty, " 

— A więc, widzi pan, że Wober- 
ski mógł wejść niępostrzeżenis do 
domu Grenelle, — powtarzeł Jim, któ: 
rego absorbowała jedna tylko myśl; 

Jednak Betty nie chciała się z tem 
zgodzić. Przecząco kiwała głową. 

— Nie wierzę by p. Borys mógł 

dokonać tak ohydnego morderstwal 
Zresztą, — tu zwróciła błagalnie swe 
piękne oczy w stronę Anno, — nie 
wierzę, by w tym domu było popeł- 
nione morderstwo! Nie chcę nawet 
myślrć o tem. 

Głos jej załamał się, 
— Właściwie na czem buduje pan 

swe podejrzenia, dctyczące morder- 
stwa, panie Annc? Czy na tem, że 
jedna z książek z bibijoteki mege 
wuja nie była na miejscu a dzisiaj 
została odłożona? Wszakże nie wiemy 
nie więcej Ne wiemy nawet, czy iat- 
nieje Jan Claudell 

— Zaraz się tego dowiemy, pro- 
szę pani, — odrzekł Anno, wpatrując 
się badawczo w leżącą na stole książkę. 

— Nie wiemy, czy strzała znajduje 
sią w tym domu i czy wogóle była 
tu kiedy. 

— Musimy to wszystko zbadać, — 
rzękł z uporem Anno. * 

— Nawet gdyby pan teraz m.ał 
ja w ręku, rie mógłby pan zdecydo- 
wać, czy część trucizny została użyta. 
Natomiast pan ma ekspertyzę lekar- 
ską, która twierdzi, że nie znaleziono 
śladu zatrucia w organizmie zmarłej. 
Pan nie dowiedzie zbrodni. Podejrze- 
nia pańskie są bezpodstawne! Opiera- 
ją się jedynie na plotkach, dzięki któ- 
rym przeżywamy takie straszne kosz- 
mary. Gdybym przez chwilę uwierzyła 
w prawdziwość pańskich podejrzeń, 
zawołałabym pierwsza „proszę szukać 
zbrodniarza!” alg pewna jestem, że 
zbrodniarz nie istnieje! 

W głosie Zdziewczynyfi brzmiała 
szczerość i gorąca prośba © zaprze: 
stanie męczących poszukiw-ń: Jimowi 
wydawało się, że niemożliwością bylo 
sprzeciwić się tej prośbie. 

Rzeczywiście, Anno dluge siedział 
ze spuszczoną głową, 'namyślając wię 
rad odpowiedzią. Lecz gdy odezwał 
się, chociaż głos jego brzmiał miękko, 
jednak Jim zrozumiał odrazu, że 
Betty przegrała. 

— Pani rozumuje logicznie—rzekł 

—-lecz każdy z nas ma swe zasedy, 
któremi kierujemy się w życiu. Oto 
moją zasadą jest, że można znaleźć 
okoliczności ł+godzące w większości 
przestęsstw; morderstwo może być 
wywołane nagłym wybuchem namięte 
ności jak gniew, chciwość, są [to 
chorobliwe nieraz objawy, Ale nigdy 
nie uznaję okoliczności łagodzących 
przy jednym rodzaju morderstw — 
merderstwach przez otrucie. Dla tru- 
ciciela nie mam uczuć litości. 

W słowach tych dźwięczała glę- 
boka nienawiść i pogarda i - chociaż 
Anno mówił cicho nie podnosząc 
głosu, wszyscy pozostawali pod uro- 
kiem jego słów. 

— Trucicielzdziała chytrze i pod: 
stępnie, — ciągnął dalej. — Jego o: 
hydne przedsięwzięcie jest tak łatwe 
i proste, że wkrótce zamienia się w 
nałóg podobny do nałogu pijaństwa, 
truciciel zaczyna odczuwać chorobli- 
wą rozkosz przy dokonywaniu swych 
praktyk. Twierdzę to stanowczo, że 
truciciel pozostający na wolności pa- 
pzłała jedną zbrodnię po drugiej. Nie 
mogę więc tak ryzykować! 

Anno zam lkł. Lecz słowa jego 
zdawały się dźwięczeć jeszcze wśród. 
ciszy i zdawało się, że wstrząsaly 
murem starego domu. 

Jim Frobischer mimo iż nie był 
zbyt wrażliwy, uczuł, że gdyby w pe" 
koju był morderca, nie mógłby się 
pewstrzymać od jakiegaś gestu czy 
krzyku, któryby miał znaczenie wyz- 
nania Ki 

Serce jego przestało bić na chwilę 
i czekał czegoś, choćiaż wiedział, iż 
nie było tu winowajcy. 

Anno spojrzał na Betty. Zdawał 
się przepraszać lekkim uśmiechem 
i mieuchwytnym prawie gestem rąk 
wyrażać ubolewanie. 

— Musi się pani przyzwyczaić do 
mnie takiego jakim jesten i wyba- 
czyć mi przykreści, których jestem 
powodem. Nie miałem jeszcze w ży- 
ciu tak trudnej sprawy! Muszę się 

upewnić, iż kroczę dobrą drogąl 
Zanim Betty odrzekła, ktoś zastu- 

kał do drzwi. 
— Proszę! — zawołał Anno. Do 

pokoju wszedł mały, ruchliwy 
człowiek. 

— Oto Mikołaj Mauro, który 
stał na straży przed naszemi oknami, 
Wydałem mu pewne polecenie, które 
spełaił — Tu Aono zwrócił sią do 
swego pomocnika. 

— No cóż, M:urc? 
Policjant stał wyprostowany, w 

postawie pełnej szacunku, Drewnia- 
nym głosem zaraportował: : 

— Według rozkazu, udałem się 

de jana Claudel, zamieszkałego przy 
ulicy Gambeity, stamtąd poszedłem 
do prefektury policji, by Sprawdzić 
wiadomości dełyczące Jama Claudel: 
był on dwa razy sądzony za handel 
zabron'onemi chsmikaljami, lecz eba 
razy został uniewinniony z braku do- 
wodów. 

— Dziękuję. 
Policjant ukłonił się i wyszedł z 

pokoju. Nastała chwila ciszy. 
— Widzi pani, mus”ę dalej pro- 

wadzić śledztwo! Musimy szukać 
strzały zdradzieckiej w komódce S'- 
mona Harlow, — może uda mam się 
odnaleźć. 

— Ale nie możemy tam wejść!— 
przypomniał Frobischer. 

— Trzeba zdjąć pieczęcie!—rzekł 
Anno wyjmując zegar, spojrzał, zmarsz- 
czył brwi. : 

— Musimy ezekaė na komisarza, 
który będzie w złym humorze, jeśli 
będziemy go teraz niepokoili, — rzekł. 
— Mamy dwunastą, jest to nietykalna 
godzina śniadania. Państwo zauważy- 
li zapewne, że na Scenie panowie 
komisarze nigdy nie bywają w dobrym 
humerze, a to dlatego, że... 

Ale słuchacze nie dowiedzieli się, 
co było powodem złego humoru ko- 
misarzy, Anno umilkł nagle, a zega- 
rek zawisnął nieruchomo na łańcusz- 
ku pomiędzy jego palčami. 

Jim i Betty spojrzeli w kierunku, 
w którym ustawione były jego oczy. 
Ujrzeli Annę Apcoff stojącą przy” 
ścianie, ręze jej zaciskały się kurczo= 
wo ma poręczy krzesła, ma ktėrem 
oparła się, by nie upaść. Oczy miała 
zamknięte, a twarz cała wyrażała ból 
bezbrzeżny. 

Anno jednym skokiem znałazł się: 
przy niej. 

— Proszę pafi,—rzekł szybko, — 
pani ma mi cóś powiedzieć! 

— Więc to prawdzi Jan Claudeż 
istnieje? —szepnęła dziewczyna. 

— Tak. 
— | trucizna ze strzały mogła być: 

wykorzystana? —szeptała przerywanym. 
głosem. 

Następne słowa wymówiła jakby 
wbrew własnej woli. › 

śmierć miała mastąpiė po- 
piętnastu minu'ach? 

— Zapewniam panią, że to wszyst- 
ko jest prawdą,—rzekł Aano.—Ale co 
pani może mi opawiedzieć? 

— Ależ ja mogłabym temu prze- 
szkodzić! Nie przebaczę sobie tego 
nigdy! Mogłabym uratować jej życież 

Oczy Anco zwęziły się od natęże- 
nia, z jakiem 6bserwowal mówiącą, 

Frobisher nic nie rozumiał. 
Nagły ruch Batty odwrócił jego- 

uwagę od Anny. 

Betty patrzyła na „nich dziwnie 
pałającemi oczyma. 

Anna edeszła od detektywa i o- 
parła się o ścianę z wyciągniętemi 
naprzód rękami, jakby odepchnąć 
chciała dławiącą ją zmorę, czy też 
oddalć się od innych, sądząc, że jest 
potępioną. : 

Anno schował zegarek do kie- 
szeni. 

— Pozwolimy więc komisarzowi 
zjeść śniadanie spokojnie, a sami 
wysłuchamy cpowiadanie pani, ale 
przejdźmy do ogrodu, w cieniu drzew 
będzie nam wygodniej. 
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