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Woldemaras, Daukantas, Dlechowicz: 
Onegdaj rozeszła šię pogteska, 

jakoby nastąpił rozłam pomiędzy dzi- 

siejszymi faktycznymi władcami Ko- 
wna, rozłam, który dła dzisiejszych 

stosunków kowitńskich, większe mieć 

może znaczenie niż kryzys gabinetu 
łub tylko przesilenia na pojedyńczych 

stanowiskach ministrów. — Opowia- 
dano mianowicie © poważnej rozbie- 
żności pomiędzy obtcnym premierem 

i ministrem spraw zagranicznych prof. 
Woeldemarasem a ministrem obrony 

krajowej (wojny) Dsukantasem. Roz- 
bieżność ta rzekomo posunięta zo- 

stała do tego stopnia, że faktyczny 
przedstawiciel partji wejskowej, nie- 

dawno mianowany z majora huzarów 
na pułkownika sztabu generalnego, 

Piechowiczius, podał się do dymisji, 
Urzędowa ajencja kowieńska wiado- 
mość ię zdementowała. Prawdopodo- 
bnie „Elta* posiadająca niewątpliwie 
wiadomości pierwszego źródła miała 

narazie rację. Możliwem jest, że Pie- 

chowicz pozostaje jeszcze na swym 

odpowiedzianem stanowisku. Piszemy 

jednak jeszcze, ponieważ nie mogą 

być dla nas miarodajne enuncjacje 

„Elty* wobec faktu, że rozłam po. 

między partją wejskową, a osobą p. 

Woldemarasa, rozłam, który  dojrze- 

wał juł od szeregu miesięcy, doszedł 

de stadjum, w którem się głośno mó- 

wi w Kownie o dymisji wodza gru- 

dniowego przewrotu. 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 

t zw. „dyktatura” rządu Woldemara- 

sa opierała swą siłę wykonawczą, zew. 

„nętrzną, f.ktyczną na t. zw. partji 
wojskowej, czyli jak mówią socjalści 

emigranci „na bagnetach i szablach 
ofcersk'ch", Siła ta niezbędną była 
dla dokonania przewrotu, a gdy go 

dokonała stanęła za poręczami mini- 

sterskich krzeseł z golemi szablami 

1 stała się tą kulisą, za którą decydo- 

wały się najważniejsze sprawy peń- 
stwowe, stała się nieoficjalnie rządzącą 
partją wojskową. Obecny  premjer 
Woldemaras nie był specjalnie przez 

nych zarówno faszystów jak monar- 

chistów., Była ona stronnikiem po 
części monarchii, po części zaś jaw- 

nej dyktatury, niezależności w poli- 

tyce zagranicznej, śmiałych posunięć 

— w polityce wewnętrznej, Ci cfice- 

rowie byli hołdownikami tego hasła: 
„Na nowe tory!" W cal:m iego sło- 
wa znaczeniu i szercktści, 

Faktycznym leaderem tej oficjalnie 
nie istniejącej partji wojskowej był 

major, obecnie pułkownik, Plechowicz. 

Już to obdarzony wrodzoną energją 
i zdolnościami, już tio otoczony 
aureolą wodza przewrolu 17 grudnia, 
cieszył się w tych sferach wielkim 

autorytetem, Wszelako jako człowiek 
'i młody i bądź cobądź nowy, pokry- 
ty być musiał autorytetem starszym, 
poważniejszym, bardziej zrównowa- 
żonym, Tak się też tedy stało, że 

Daukantas został ministrem wojny, 
a Piechowicz szefem sztabu general- 
nego. Wymieniane są też w Kownie 
i inne nazwiska, mówiono czas jakiś 
© tryumwirecie rządzącym i t. @. 

Trudne nam oczywiście orzec @#-. 
nitywnie o tych sprawach pokrytych 

bądź cobącź tajemnicą kulis kowień- 

skich, wszelake dotychczas partja 
wojskowa na czele z Daukantasem i 

Plechowiczem o ile nie decydujący, 
to w każdym razie główny wpływ 
wywierała na bieg polityki kowitń- 
skiej. 

Tymczasem  Woldemaras robi 
swoje. Człowiek słabszy, nie mógł 

się zdobyć na radykalne cięcie i la- 
wirując, zwłaszcza w gęstwinie za” 
granicznej dyplomacji, jako minister 

spraw zagranicznych i jako premjer 

mimowoli skłaniać począł pol tykę 

kowitńską nie na nowe, a „ma stare 
tory". 

Poważna zatem powstała różnica 
zdań pomiędzy premjerem a jego 
wojskowymi poplecznikami. Były w 

Kownie momenty, kiedy rozłam zda* 
wał sę być nieunikniony. Niewąfpli- 

wie jednak wszechwładny wnływ i 

autorytet prezydenta Smetony dział 
tu łagodząco. Jednakże zagraniczne 
wahania Woldemarasa i sprawa mfe- 
rendum jątrzyła stosunki coraz bar- 

dziej. Oststnią kroplą wyptłalonego 

już po brzegi kielicha obopólnych 
goryczy, było stanowisko Woldema- 

rasa do lewicowej opozycji, które 
wyreź1ie zarysowało się zwłaszcza 

po kongresie ryskim socjal-demokra- 
tów. Woldemaras nie tylko nie sko- 
rzystał z tego kongresu, by rzucić 

cień i wykląć całą opozycję, ale prze- 

ciwnie opierając sę na jego rozłamie 

wyraźnie zaznaczył w swych orga- 
nach prasowych, że  Pleczkajtis 

i comp. nie reprezeniują całokształ- 

tu lewicy, wyciągnął do tej lewi. 
cy rękę, nawołując ją początkowo 

do pojednania na łamach prasy, na- 

stępnie zaś w otwartych rokowaniach. 
ltu znów poprzedziły pogłoski o 

bloku z krikszczionami i I. udininka- 
mi,—wreszcie leader laudininków To: 

luszys i Stremiakis przybyli do Wole 
demarasa na specjalne jego zapro- 
szenie. 

Oczywiście w tych rokowaniach p, 
Woldemaras nie może zbyt daleko 

posuwać swej wobec opozycji socja- 
listycznej lojalności, jednakże sam 

fakt tych rokowań wywołał w kołach 
wojskowych oburzenie. 

Z drugiej strony, organ laudinin- 
ków «L'etuvos Żinios» zamieszczając 
w onegdajszym numerze wiadomość 
o urzędowych rokowźn.ach, we wstęp- 

mym artykule pisze: „rokowania te 

dopóty nie mogą dać rezultatów po- 
zytywnych, depóki pomiędzy rokują: 
cemi stronami stoją setki aresztowae 
nych i zesłanych”, 

Ten waruask jest zuprłnie nie do 

przyjęcia dla parti wejskowej. Na 

wypuszczeris swych wrogów z wię* 

zień, na udzielenie im prawa głosu, 

krytyki i wolaego działania — nigdy 

się ona nie zgodzi, a w jej rękach 
bądź co bądź spoczywa ciągle siła 

f sktyczna. m. 

fę partję popierany, lub na leraŹni€j- pryw 0 2 72-75 579577 TTT 

Koncentracja komunistów litewskich w Mińsku. 
Z Mińska donoszą: Jak wiadomo, rząd sowiecki zwołuje na 

osobiste stosunki i przyježū, łącząca dzień 8-go stycznia do Móńska wszechitewski kongres komuni- 

go z osobą obecnego prezydenta re- styczny. Kongres ten przemawiać prawdopodobnie będzie, według 

publiki Smetoną, — Smetona, czło- instrukcji moskiewskich, w imieniu całego pro etarj<tu litewsk ego 

wiek o wielkim autorytecie, mąż do i ma potępić zarówno rząd |Woldemarasa jak też poczynania socjali- 

sze swe stanowisko przez tych cfice- 

rów, że się tak wyrazimy desygno- 

weny. Na pierwszy plan wysunęły go 

pewnego 
sferach litewskiej 
wieńskiej, kcieszył 
w kołach wojskowych. Nic 

inteligencji 

się poważaniem ostatnio, przybędzie z Moskwy 

stopnia sztandarowy w Stycznej em'gracji litewsk ej Zadaniem jego jest stworzenie przeciw. 

ko- wagi kongresu ryskiego —Na zjazd ten, jak sę dowadujemy 
znany komunista Mickiewicz- 

też Kapsukas, a też specjalnie sprowadzony z Petersburga litewski 

dziwnego, że kandydatura Wolde- komvnista, znany przed wojną lekarz w Wiln e, Matułajtis, ki ka- 

marasa przyjęta była wówczas z zu- krotne wię:iony przez władze polskie i litewskie. — Matulejtis 
otrzymuje w mińskim uniwersytecie katedrę h storjł litewskiej. pełnem uznaniem, 

Woldemaras działał z ramienia 

rozbieżności 
doskonale sprawę I onabyla widoczną 
początkowo we wszystkich jego po- 

sunięciach. Zewnętrznie  Kownianie 

przyzwyczaili się do niej z biegiem 

miesięcy.—Przypomina się opis jed- 

nego z niemieckich — dziennikarzy, 

który przyglądał się na dworcu ko: 

wieńskim powrotowi ministra Wolde- 
marasa z jego pierwszej podróży do 

Genewy: p 
Na peronie kilka figur w cywil- 

nych ubraniach i cylindrach, ginie 

wśród czerwieni huzarskich spodni i 
blasku krzywych szabel —To przed 

stawiciele obecnej władzy oczekują 
przybycia ministra. — Premjer, maly, 

niepokaźay człowieczek wyskakuje 
szybko z wagonu i ledwo podawszy 

| "rekę kilku cywilnym ministrom, dłu. 
i serdecznie wita się z huzarami. 

"Z dworca jadą sutomobiie: w pierw- 
szym Woldemaras z kilku cfieerami, 
w następnych cywilni ministrowie, — 
Oto obrazek — pisał dziennikarz nie- 28! 
miecki. 

Sielanka ta wszakże była tylko 
zewnętrzną. W rzeczywistości pomię- 
dzy „profesorem* i <huzarami» po- 
wstawało coraz więcej rozbieżności 
tak w wewnętrznej jak zewnętrznej poli- 
tyce. Partja wojskowa usposobiona 
bardziej radykalnie-prawicowo, w sze- 
regachswych skrywała nawpół jaw- 

Jednocześnie Mińsk pozostać ma nadal 

rządu, nad którymjstał Smetona, a któ. Stycznego ruchu litewskiego. Tu też przenoszone są nieliczne 
ry opierał się na partji wojskowej. Z tej jednostki Inteligencji iitewskiej w Rosji. 

zdawał sobie minister CHORE WWAN Z WEW PPP IPS 

centrum komuni- 

przyjazd Marsza:ka Piłsudskiego. 
W dniu dzisiejszym przybywa do Wilna Marszałek Józef Piłsudski. 

Marszałek Piłsudski przybędzie rannym pociągiem z Warszawy. 

Jak się dowiadujemy przyjazd Marszałka związany jest ekolicznościa- 

mi rodzinnemi, mianowicie zamierza on edwiedzić siostrę swą, zamieszkałą 
w Wilnie, która od dłuższego czasu jest obłożnie chora. 

Zmiana systemu pieniężnego. 
WARSZAWA, 22 XI. (żel. wł, Słowa) Dowiadujemy sę, że zmiana 

systemu pieniężnego będzie rozpoczęta od wycofania z obiegu bankactów 
pięcio-złotowych, których wypuszczono na sumę 320 milijonów złotych. 
Około połowy tej sumy będzie skonwertowana na banknoty 5-cio złotowe 
Banku Polskiego, pozostała zaś šuma zostenie zamieniona na 5<io złoto- 
we monety srebrne. Pozatem około 40 miljonów złotych zgodnie z planem 
stabilizacyjnym zostanie całkowicie wycofane z obiegu. 

Mennica pzństwowa w najbliższym czasie 
potrwa 14 miesięcy. W ciągu miesiąca mennica będzie mogła Praca ta 

przystąpi do bicia monet. 

wybić dwa miljony złotych w monetach 5 «cio złotowych. 

Dziewiąta rocznica oswobodzenia Lwowa. 
LWÓW, 22-X1. PAT. Wczoraj, 

Lwowa całe miasto było wspaniale nde! 
wainych powiewały chor: 

na wieży Ratusza i odegranie hejnsłu. O 
a się uroczysta msza w obecności im 

wojskowych, del 1 organisacyj i szkół, 
rezerwy, powstańców górnośląskich, 
rami, korporacyj akademickich oraz tłum 

agwie o barwach państwowych oknach widni. 
wiednie nalepki. Dziś o godz. 8 min, 45 odbyło się pm ienie 5 2 

jako w przeddzień sej rocznicy Oswobodzenia 
je, Na gmachach państwowych 1 „prze 

0 
podniesienie sztandaru państwowego 

lz: O-ej w kościeje archisatedralnym roz, 
iwiciell władz psństwowych, cywilnych i 

= Kns a Lwowa, związku oficerów 
pin 1 biego, legacji cechów ze sztanda” 

o godz, 19 odbędzie 
się uroczyste przedstawienie w Teatrze Wielkim, zaś o godz. 22 raut w Ratuszu. 

Przebieg subskrypcji pożyczki sowieckiej. 
MOSKWA, 22.XIi, PAT. Według danych urzędowych największy 

udział procentowo w subskrybowaniu ostatniej pożyczki wewnętrz. 
zada miasta Pa Wołogdę, Kursk i Basio najaiższy zaś = В 
kirję. Repubiika niemiecka, należąca do najkulturalniejszych dzielnic so- 
wieckich prawie wcale pożyczki nie podpisywała. 

cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
aka dać ryczałtem. Е 7 

BARANOWIGZE — ai, $tosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Мар 64 
DUKSZTY — ul Qsn. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska I 
GLĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO | — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związez Ziemiau 
ŁIDA — ul. Mejora Mackiewicza 63 

XWTRGH. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milime 
Kronika reklamowa lub nadesłone 40 

ODDZIALDY: 

POSTAWY — 

ŚWIR — ul 

Patrjarcha Ros]! uznaje rząd sowlechi, 
Krok Metropoliy Szrgjusza, repres 

zentującego prawnie patrjarchat Czrk= 
wi Prawosławnej w Rosji, uznający 
rząd Sowietów za rząd narodowy i 
państwowy rosyjski w oficjałnem wy: 

stąpienriu,Głowy tej Cerkwi, rezmaicie 

był oceniany w najbardziej w tym 
wypadku  kompeteatnej prasie — 

rosyjskiej. Jedni widzą w tem rozsąd- 

ny krok umożliwiający Cerkwi w 
Rosji swobodną w pewnym zakresie 
egzystencję, inni chcą w tym widzieć 

kapitulację słabego metropolity przed 

silną władzą państwa, 

Tymczasem fakt ten powinien być 

oceniany jako pewnego rodzaju kom- 

promis, zawarty pomiędzy władzą 

kościtlną a świecką, i dopiero skulki 
tego kompromisu, mniej lub więcej 

korzystne dla jednej ze stren, świad. 

czyć będą 0 zwycięstwie jednej z 
nich. 

Zawarcie ugody pomiędzy metro- 
politą S:rgjuszem a rządem  Sowie- 
tów dlatego jeszcze jest typowym 
kompromisem, że obie strony poczy- 

niły wzajemne ustępstwa: C:rkiew 
zeszła z nieprzejednanego stanowiska 

nieuznawania władzy sowieckiej za 
prawewitą, rząd sowiecki zrezygnował 

z programowego punktu widzenia i 

traktowania spraw kościelnych i reli- 

giinych i wszedł w ugodę z Cerkwią, 
Inaczej mówiąc, Cerkiew uznała raz 
jeszcze, że wszelka władza jest po- 
chodzenia boskiego, rząd sowiecki 

nie tylko przekreślił zasadę rozdziału 

C:rwi od państwa, nie tylko zaprze” 

stał programowego ucisku Cerkwi, ale 
najwyreź siej poprowadził pewną znią 
politykę, zawarł układ. 

Twierdzono już niejednokrotnie, z 

jak głęboką słusznością, że polityka 

zagraniczna Rosji obecnej w niczem 

nie tylko nie różni się z polityką 

rządu carskiego, ale jest jej jakby 
dalszą kontynuacją. Ta zapewne oko- 
liczność pozwoliła jednemu z carskich 
ambasadorów gratulować komisarzo- 
wi enarkomiadieła» z powodu sukce- 
sów jego polityki. 

Klasyczne potwierdzenie tego faktu 
mamy w postaci posunięcia rządu 

Sowietów w sprawie Cerkwi. Jednym 
zamachem rząd ten «reguluje» zao» 
strzone stosunki wewnętrzne Sowie 

tów na tle wojny z Cerkwią i jedno- 
Cześnie zyskuje broń — @а  inter- 

wencji w sprawy cerkiewne obcych 

peństw i emigracji rosyjskiej. To 
są konsekwencje kompromisu cer- 
kiewno-sowieckiego dla rządu So- 
wietów. 

Innego rodzaju są te kenstkwencje 
dla Cerkwi. 

Posunięcie mttropolity Szrgjusza 
przekreśla rozpetzętą przed dziewię- 
ciu łaty na Soborze Moskiewskim 

nową historję Cerkwi rosyjskiej i 

wtrąca Cerkiew tę w dawną służbę 

państwu i rządowi, № czasie której 
Cerkiew stopniowo zatracała swoje 
cele i właściwe oblicze, a stawała się 
bezwolnem narzędziem władzy. 

Jednocześnie z zawarciem umowy 
metropolita Sergjusz stał się merzę- 

diem władzy sowieckiej w jej polity- 
ce zagranicznej: jego pierwszym aktem 
urzędowym było «posłanie» do Cerk- 
wi emigranckiej i niezależnych Cerkwi 

, prawosławnych w Polsce i Estonii. 
Uznając rząd Sowietów, metropo- 

lita Sergjusz przekreślił uajważniejsze 
zasady ustroju Cerkwi prawosławnej, 
uchwalone na Soborze  Moskiew- 
skim. Sobór ten bowiem proklamo- 
wał niezależność władzy cerkiewnej 

od państwowej, samodzielność życia 
wewnętrznego Cerkwi, zasadę sobor- 
ności i udziału świeckich w  zarzą- 
dzie cerkiewnym, wreszcie obieralno- 
ści hierarchii. 

Naiwnością byłoby przypuszczać, że 
patrjarcha, twierdzący, iż smutki i ra- 
dość rządu Sowietów będą też smutka- 

mi i radością Cerkwi, będzie niezależny 
od władzy sowieckiej, lub że Sowie- 
ty zgodzą się na pełaą =utonomję 
Cerkwi i udział w zarządzie cerkiew- 
nym osób sobie niemiłych. 

W świetle obecnych faktów w ży» 
ciu prawosławnej Cerkwi w Rosji aż 

nadto wyreź1ie występuje ta rola bol- 
szewików, jaką odegrali w walce o 

Cerkiew, w latach ostatnich. Sobór 
Moskiewski _ zastał bolszewików 

w  stadjum przejmowania władzy i 
braku crganizacji państwowej. W mia- 

rę utrwalania sę ich władzy systema- 

tycznie dezorganizowali Cerkiew i roze 
kładali prawosławie na szereg sekt, by 
w odpowiednim momencie ' poddać 

Cerkiew swojtj władzy i wykcrzystać 
ją jako narzędzie swojej polityki. Zna- 
mienna jest okoliczność, iż zawarcie 

ugody z Cerkwią poprzedziła ućhwała 
rządzącego ciała sowieckiego, mówią- 

са © niezadowoleniu wśród mas z 
polityki cerkiewnej Sowietów i o ko- 

nieczności zapoczątkowania nowego 

kursu. Nie tyle jest w tem zwycię- 

stwa C:rkwi, ile umiejętności bolsze- 
wików wzmacniania swojej pozycji. 
To też nowy kurs polityczny został 
nazwany „cerkownym nepom*. 

Chcąc określić obecne położenie 
Cerkwi prawosławnej rosyjskiej trzeba 
stale pamiętać e trzech prądach, re- 
prezentujących dzić tę Cerkiew. 

Najsilniejszym czynnikiem są ci 
dostojnicy z metropojitą S:rgjuszem 

na czele, co dążą de ułcżenia pew- 
nego wspólżycia z Sowietami i pod- 
dają przez to Cerkiew wpływom rzą- 
du bolszewickiego, skierowując życie 
tej Cerkwi w łożysko służby p: ństwa, 
jak za czasów przedrewolucyjnych. 

Na przeciwległym biegunie znaj: 
duje się Sobór biskupów rosyjskich, 
przebywających w Karłowicach Srem- 
skich, na emigracji, proklamujący za- 
sady monarchiczne i dążący do restau- 
racji dynastji Romanowych, Zrywa- 
jąc z metropolitą S:rgjuszem, bisku- 
pi c! proklamują zasadę służby caro- 

rowi i jego rządowi—inaczej mówiąc 
zasadę tej samej służby państwu kie- 
rowanemu tylko przez inną władzę. 
Te dwa obozy stosunkowo najłatwiej 
znajdą wspólny język porozumienia. 

Czynnikiem pośrednim pomiędzy 
owemi odłamami są więzieni przez 

bolszewików na wyspach  Solowiecs 

kich w ilości przeszło stu biskupi, 
głoszący nadal w życiu Cerkwi ro- 

syjskiej zasady, uchwalone na Sobo- 
rze Moskiewskim 1917—18 r. i oni 
właściwie stanowią dziś ów więziony 

głos Cerkwi prawosławnej, będącej 
strażniczką zwrotnego punktu w dzie: 

jach rosyjskiej Cerkwi. 
Który z tych trzech odłamów 

zwycięży ostatecznie trudno przewi- 
dzieć. Tyle tylko z dotychczasowych 
doświadczeń Cerkwi można wniosko* 
wać, że zwycięzcą okaże się ten o- 

bóz hierarchów prawosławnych, któ- 

ry potrafi ułożyć w zdrowym dla ży- 
cia Cerkwi kierunku współżycie tej 

Cerkwi z pzństwem, Na ułożeniu bo 
wiem stosunku Cerkwi do państwa 
załamywały się wszystkie dotychcza- 

sowe próby sfer kierowniczych cer- 

kwi, znacząc coraz to nowe jej upad- 

ki, z których [Cerkiew wychodzi o: 
słabiona i niezdolna do czynniejszej 

roli. i Lubicz. 

— Sprostowanie. We wczorajszym Tąr- 
tykule na 1-szej stronicy «Słowa» pod tytu- 
łem <Hioroskopy wyborcze» wkrądły się 
dzięki nieuwadze koreztorskiej błędy w cy 
tacie siów Goethego. Powinno bić oczywi» 
ście: <Es schieppen sich Gesetz und Rechie, 
wie eine alte Krankheit fort». 

Srebro na monety. 
WARSZAWA, 22XI (żel. wł Słowa) 

W Warszawie bawi dyrektor Mennie 
cy królewskiej w Londynie, który za- 

ował sprzedaż srebra ma wy- 
bicie 25 miłjonów złotych. Na 25 mi- 
jjonów złotych w monetach 5 cio zło» 
towych po 85 gr. wagi każda, potrze- 
ba około 34 wagonów srebra. 

Kto będzie kuratorem Lwow- 
skim 

WARSZAWA 22 XI (żel, wł, Słowa) 
Na stanowisko kuratora okręgu szkole 
nego we Lwowie wysuwana jest kan- 
dydatura p. Pytlakowskiego, kuratora 
okręgu Lubelskiego. Na miejsce p. 
Pytlakowskiego mianowany ma być 

Pieratowski, wizytater szkolny w 
Ministerstwie Oświaty. 

SIEŚWIEŻ — ul. Ratusrowa I 
NOWOGRÓDEK — ul, Miekiemicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — al. Wileńska 29 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja В 
WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiewicza 2 

WZ ednuszpaltowy na stronie 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
gr. e woiętecząych oraz z Ka. R 0 25 proc” drożej, Zagraniczne 

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

Zai przeciw. 

Interpretacja uchwał 
Klub parlamentarny stronnictwa 

Chrześcijeńsko- Narodowego uchwalił 
rezolucje, z których kcńcowy ustęp 
można było rozumi:ć, że klub ten w 
czasie wyberów nie chce iść przeciw 
rządowi, nie chce iść razem z endecją. 

Ten ostatni ustęp brzmi. 
Wzmocrienie ładu i władzy w kraju 

oprzeć się może jedynie na żywiołach, które 
nie dąią do przewrotu spolecznego, Oraz 
uznsją zasadę rzeczowej współpracy spółes 
czeństwa z Rządem dia urzeczywistnienia 
tych celów usirojowych, gospodarczych i 
politycznych, Około tych wyraznie określo- 
nych dążeń, wolnych od tajemniczości lub 
dwuznsCzn ŚLi, skupić się powinna, z pomie 
nięciem dzisiejszych pod.iałów na siron* 
nictwa, c:ła prawica spcłeczeństwa, stojąca. 
na gruncie kaolickim, narodowym, piawos 
rządnym i zachowawczym w przeciwstawie- 
miu się dążeniom lewicy czyto skrajnej czy 
stanowiącej pomost do skrajnego przewrotu, 
a na caitych zagrożonych narodowościowa 
kresach konieczne jest jak najbardziej jed- 
nolite współdziałanie stronnictw polskich, 

Pomimo więc tego, że w rezolucji 
się mówi o przyszłej współpracy Z 
se) R Siroński za k 
ucnwały swoją interpretacją, która jest 
niezupełnie jasna. Prof. Bas 
artykule „Zdrowy zmysł* powiada, że 
się mówi o listach na które mają być 
wciągnięci obecni ministrowie, a tak- 
że iuazie z prawicy i lewicy, i prof. 
Siroński listom tym chce przeciwstae 
w.ć inną listę, będącą połączeniem 
wszystkich  żywicłów prawicowych 
(czyiaj i endeckich także). W takim 
wypadku lepiej nie zapowiadać współ 
pracy z rządem, a lepiej szczerze pce 
wiedzieć, że się odpycha współpracę 
z rządem. 

Kto pobił posła Grunbauma? 

Przed paru dniami wiele hałasu wywc 
ło pobicie p zez nieznanych SPrAWCÓZ jade cjatora bloku mniejszości, leadera sjonistów z Kongresówki, posła Grunbauma. Całą 
prasa polska zgodcie potępiła napaść, prasą żydowska zaś rozpisała się o meksysańskich stosunkach i t. p. Ofiara pobicia pos. Grun- baum zapytany później kto, jego zdanie mógź go pobić, bez wahania odpowiedział, że napewao pobili go członkowie 1ejś <Ligi Obrony Ojczyzny» z Poznania. Zi ło sę jednak, że podejrzenia i oskarżenie posła Grunbauma jest ne j tomm pletniej niesła* szne, gdyż polurbo wali go sympatycy gwia- zdy pię ior.mieanej, którzy najw €oej osią: gną korzyści z tworzonego przez posła Gryn- bauma bloku. Przeprowadzone śledztwo wy- jaświło, iż incydent wywiązał się w  nastę- pstwie pochodu ulicznego inscenizowanego na cześć Balfour a przez organizację sjoni- styczną «Chanach». Z tego powodu doszło do pobicia członiów ZMK (Związzu mło dzieży komunistycznej) przez członków sCaanachu»: Mszcząc się za to pobicie kilku komunistów wieczorem dokonało na- mz pz Roi niais, w chwili gdy a z siedzenia isty- 

Ša po: omiietu  sjonisty: 

Autoreklama poety, 
Głośny swego czssu był proces Bo: znakomitego poety polskiego z dm Beaup' Ś uajakiorem Czas to, E 2 p'e wykonując swe prawa redakt, usunął z feljetonu = kilka wyrazów nie. przyzwoitych, które nie odpowiadały tonowi dziennika takiego jak Czas. Boy wytoczył Czasowi proces, tembardziej, że Czas Z. drukował feljetony opierając się jedynie na porozumieniu ustnem, a nie mając na to piś. miennego od Boya zezwolenia. Boyowi cho- dziło bardzo o to, aby w tym procesie mieć les rieurs de son có:ć i oczywiście udało mu się to z łatwością. Jego. własne oczywiścię, sprawozdania o tym są zie pisane pod pseudo- nimem w Kurjerze Porannym ale tak, że każe dy zaraz Boya poznał, były Świetne i dow* Cipne i šmiano się serdecznie. Teraz Boy ogłasza tryomfalnie w Kurjerze Porannym wyrok wydany przez sąd okręgowy w Kra- kowie przeciw dr. A. Beauprćmu 0 to że: 
„ł) w wierszu 22 szpalty 2 gi - nu w dziennika „Czas” Ž. 4: 157 A wach „rozglądam się po sali” opuścił zamie: szczony w oryginale ustęp: «Może się coś zepsuło od czasów Farrere'a, ale widzę sa* "e 55, Patrzę na nie niemal z rozrzew* 

2) w wierszu 23 szpalfy 2 gi, 
wach: „To ja Siostra OdżE” aka e szczony w oryginale ustęp: ..dziwka dobrze znana w odl i w Radomiu, która wy» rwana z ojczyzny przyjechała, ż o Z gen pocokią kata 7 w wierszu 20 szpality 3-ciej, ie> szczone w oryginale GR aa sa pił 35 <kobiefa». 

i w wierszu 12 tym szpa. 4-1 je oce w oryginale ste: nai a skai > ijki», zastąpił słowami; «dziwne posta+ 

Można całe studjum napissć o Galicji i Galicjavach na stawie ti 
kowskiego sądu = wego, ay z powodu, że umysły rędziów Krakowskida nie ośmieliły się mu odmówić racji, choci 
nie wiemy czy zupełnie jest adeny e 
w ustępu w sądowej motywacji wy- 

Wskutek zaś inkryminowari 
i zmian omawiany feljeton zzo. RA CE i stylowi oskarżyciela pry 

Zdecydowali więc pp. sędziowie krakow- scy, że jekii z twórczości ię" wy. rzucić wyrszy <ździry, dziwki, pederaści i lesbijka» to traci ta twórczość swe cechy Paa. kawał oai Boy nie ma й Bzy, w, sk e nie można, czy 

„Boy poetą w elkich zdolności, mitym poetą. Posiądą jednak kk 0 "A toreklamiarstwą. Wytocsyl cudaczny proces Czasowi także „Oczywiście w celąch auto- RES. = ua pace. At dziwne 
skim znalaz. 

werwy, enęrgji 1 L m z nA Kaa orze, 
 



Odlka 2 aatonomistami © Alzacji. 
Paryž, 16 go listopada.  Metru pod redakcją ks Valentini'go Pi 

Dnia 13 go bm. rząd francuski 
postanowił «zabronić sprzedaży, kol- 
portatu i rozsyłania» ma teryterjum 
feanrusk'em (rzech pism: dziennika 
Volksstimme. oraz tvgedników Zu 
kumft « Wahrheit Decyzja ta równa 
się zamknięcu tych pism, uprawiają- 
cych agitację autonomistyczną w 
Alzacji. 

Wszystkie trzy pisma były wyda: 
wane, a przynajmniej drukowane przez 
firmę Erwinia w Sirausburgu. Jest to 
spół<a z łożena w roku 1926, naza- 
jutrz po s awnym man f-ście autone- 
imis'ycznym| Elsass LotkringischerFiet- 
matbund'u (6 czerwca 1926 r.) Załe- 
żyli ją: or. Ricklin, lekarz z Danne- 
mari'; ks, Fas:hiuer z Colmar'u; p. 
Józef Russć, nauczyciel gimnazjalny 
z Colmer'u; p. H:rtrog, nauczyciel 

szkół początkowych; p. Vomblond, 
syn rzeźnika, młodociany siostrze” 

miec ks Fasshauera, który sam jeden 
tylko wpłacił do spółki... 110tys frane 
Ków, oczyw ście nie swoi.h; Niemka 
Agnieszka Eggemann, wyrzucona Z 
Francji, która jednak uzyskała obywatele 
stwo francuskie przez małżeństwo z 

bratem ks. Fasshauera i powróciła do 
Strasburga, oraz inni mniej znani ak= 
tjonarjusze, Sam ks. Fasshauer pos 
siada w banku alzackim Gerardot, 
Pinck et Cie zgórą mljon franków 

na swym rachunku; Agnieszkaj Egge- 
manu, która przed zamążpójściem 
była «gospodynią» u ks. Fasshauera, 
posiad:ła w tym banku w roku Ztsz- 
łym 240000 franków. Słowem pienię- 
dzy auionomistom nie brak. Sj po- 
ważne przepuszczenia, że znaczna ich 
część płynie z Niemiec. że taki up. 
Vomblond — to osobnik podstawio« 
my, ale dowieść tvch rzeczy nitł.two. 

Dziennik Volksstimme redagowali 
ks. Fasshauer, p, Emil Pinck i p. 

Rosse Bił on ckoło 40000 egzempla- 
rzy, co jest dużo na dwa miljony 
ludności odzyskanych prowiacyj. Na 
czele Zakunfć stał p. Paul Schall; ty- 
godnik ten zosiai zalcžony w Saver- 
me, w maju 1925 roku; on pierwszy 
zaczął uprawiać jawną agilację auto- 
nomistyczną Najgwałtowniejszym or- 
anem bvla fednak Wahrheit, organ 
ze Ciausa Zorn voa Bulach, ty- 
tułującego się  sztfam „alzackiego 
bloku opozycyłuego”; siedział un już 
kilkakrotnie w więzieniu za obrazę 
władz francuskich, co jednak nie 
szkedziło jego tygodniczkowi: prze- 
ciwnie nakład rósł i w ehwili zam- 
knięcia wyrosił aż 75.000 egzemplarzy! 

Prasa autonomisiyczna stała na 
pla formie ogłoszonej w man feście 
Heimatbundu, który domagał się 
„autonomj: ustawodawczej i admini- 
stracyjnej w ramach Francji dla ludu 
ałzacko-lotaryński'go", oraz przyzna- 
nia temu osiatniemu charakteru 
„mniejszości narodowej". Na . czele 
Heimatbund u stał wyżej wymieniony 

Dr. Ricklin, b. poseł do Reichstagu; 
sekrelarzem generalaym był p. Jan 

Keppi z Higenau. Początek tej orga- 
nizacji był z jej punktu widzenia po- 
myślcy, zIbowiem cała prasa kate- 

lcka, najwpływowsza w Alzacii, ma- 

nifest ogłosiła i zajęła wobec Heimać- 
bundu stanowisko ostrożne, ale ra- 
czej przychylne. Cła ta prasa sia- 

Lothringer Volkszeitung, oraz Mul. 
hauser Volksblatt 

Zdarzyła sę przecież D-rowi Rick- 
linowi przykra przygoda. Oto wdał 
się z nim w korespondencję pewien 
młody człowiek z M luzy, niejaki 
H:nryk Riehl, który miał pewne sto- 
sunki w ebozie autonomistycznym. 
Į:ko patrjota frarcuski postanowił 
on zdemaskowzć Dera Ricklna i to 
mu się ć:łkowicie udało. Z 'man'fe- 
stował on wobec szefa Helmatbundu 
gwałtowne uczucia separatystyczne i 
w listach swych protestował przeciw- 
ko wyrażeniu „w ramach Francji", 
znajdającemu się w man f ście, Na co 
mu Dr. Rcklu odpisał 12 września 
1926 roku: „Owe wyrażenie—to tylko 
fasada, którą obalimy, jak tylko inne 
partje za mami pójdą..." Listy D-ra 
Ricklina ogłosił później p. Edward 
Halsey w Journal'u (2 V 27;co wy: 
wołał? w Al zcii miemałą sensację. 
S:ef Heimatbundu był ośmieszony i 
skompromitowany w oczach władz. 
Jego sekreiarz generalny podał się 
do dymisji, a organizacja zaczęła się 
rozpadać. 

Nie znaczyło to wcals, że rozpa- 
dał się autonomizm, Ks. Fasshauer 
pisał w Świeto założonym strasbur= 
skim Volksstimme (30 V: „Welamy 
ponad granice, że niemasz w tym 
peństwie dla wiernych Alzatczyków i 
Lotaryńiczyków ani praw, ani sprawie" 
dliwości. Sądy Republiki Francuskiej 
są na usługach polityki nacjonalistycz= 
nej nienawiści. Usiłuje się wszelkiemi 
sposobami zabić pisma, które nie chcą 
się zgodz.ć na wielkie kłamstwo rze- 
komo odwiecznie francuskiej Alzacji..." 

Postanowiono na miejsce /feimat- 
bundu powołać do życia nową org 
nizację: jest nią założona 25 września 
r. b. Autonomistische Partei Elsass: 
Lotringens. Program tej partji ogło* 
szeny został w specjalnvm numerze 
Zukunft (28 września 1927), Stoi ona 
na Sianowisku fzderalistyczaem, uwa- 
ża Alzatczyków - Lotaryńczyków za 
<osobny naród, mający prawo decy- 
dowzć o swoim losie», Narazie parija 
autonomistyczna domaga się utrzyma- 
nia „partykularyzmu i nauczania w 
języku niemieckim*, ale jej celem ©- 
statecznym |Jest „utwerzenie wolnej 
Alzacji-Lotaryngii w ramach Stanów 
Zjednoczonych Europy". Na czele tej 
nowej partji stoi p. Roos, b. oficer 
niemiecki. 

Czy zamknięcie pism  autonomi- 
stycznych połeży kres agitacji autono- 
mistycznej? Wątpimy. Wątpimy, bo 
mie wiemy czy nie zjawią się inne 
pisma tego odcienia; wątpimy, bo 
wychodzi nadal cała prasa katolicka, 
która jest w wyrażeniach oględniej- 
8za, ale która zawsze stała i stoi na 
stanowisku pewnej rasowej i kultu- 
raln:j odrębności prowiucji odzyska- 
nych i która nadal protestuje prze- 
ciwko centralistycznej poltyce Pary- 
że; wątpimy, bo nieraz rozmawialiś- 
my z posłami katolickimi Alzacji w 
Parlamencie francuskim, którzy nie 
zdobyli się nigdy na protest przeciw= 
ko akcji : utonom stycznej. Taki nb. 
posrł T m-=sz Selts, orezes Union 
Populaire Rėpublicaine Nationale (iak 
się Dacywa vigauizacja polityczna ka- 

mowi zresztą pewien koncera p. M. tolików alzackich) wyrzźnie nam po- 

„Alsatla”, na którego czele stoi ks, wiedział, że „Paryż ciągle nie zdaje 

H.egy z C.Imar'u, mający t'm swój sobie sprawy z powagi zagadnień 

własny organ (Elsasser Kurier), w alzackich i wszędzie węszy niemieckie 

którym nie omies.kał zaproiesiować złoio*. 

przeciwko „dyktatorskiemu zarządze- D I-ko jesteśmy od dnia 8 grud- 

niu“, za jakie uważa zamknięcie trzech nia 1919 roku, kiedy nowo obrany 
pism autonomistycznych. Podobne P.rliament francuski zgotował entuzjae 
stanowisko zejęły również inne dzień- styczne przyjęcie powracającym po- 

"niki katolickie, a mianowicie wycho* słom alzackim, kiedy pos. Francois, 
dzący w S'rasburgu pod redakcją ks. Lotaryńczyk, oświadczył w imieniu 

SŁ O w oO 

Unad © sprawie GYDOZU drzedn. 
erwsza umowa z cyklu układów gospodarczych z Niemcami. 

BERLIN, 22 XI. PAT. Wymiana zdań między dyrektorem 
Jackowskim a ministrem Stresemannem w sprawie gospodarczych 
stosunków  polsko-niemieckich kontynuowana była przez cały 
przeciąg dnia dzisiejszego. O godz 7 wiecz: parafowane zostało 
porozumienie w spiawie wywozu drzewa Układ ten przewiduje 
możność wywozu z Polski do Niemiec w przeciągu jednego roku 
ustalonego kontygentu drzewa tartego z tem, że import tego 
drzewa do Niemiec, jak i eksport drzewa okrągłego z Polski god- 
bywać się będzie z zastosowaniem obecnie obowiązujących sta: 
wek celnych Jednocześnie rząd polski Zapewnił kontygenty 
przywozowe na pewne towary niemieckie, figurujące na listach 
bojowych zakazów przywozu. Podpisanie umów nastąpi formal- 
nie w najbliższych dniach w Warszawie przez ministra spraw za- 
gran'cznych Zaleskiego i poSła Rauschera, 

Umowa wejdzie w życie z dniem 1 grudnia rb Rozmowy 
między dyrektorem Jackowskim a ministrem Stresemannem będą 
kontynuowane przez dzień jutrzejszy. 

Charakter układu. 
Parafowana dzisiaj] umowa © kontygencia drzewa tartego przyzna- 

nego przez Niemcy Polsce i o ko tygentach pewnych towarów Z t. zw. 
drug ej i trzeciej listy zakazów importu, ma charakter rocznego prawizor- 
jum, które jest niejako wstępem do zlikwidowania po obu s'ronach za- 
rządzeń wydanych w ramach wojny celaej J:st rzeczą jasną, że w Umo- 
wie drzewnej strona polska zainteresowana była głównie w uzyskaniu jak- 
największej możliwości dla eksportu drzewa (tartego, gdy tartaki miemie- 
ckie zaiteresowane byłvw otrzymaniu z Polski drzewa nieobrobianego, zaś 
przemysł meblowy w Niemczech potrzebuje drzewa obu gatunków. Co 
do zainteresowania gospodarczego obu stron, umowa drzewna zatem już 
sama przez się przyniesie korzyść obu stronom, 

Jeżeli jedaak chodzi o kwestja b lansu handlowego. to ekspórt drze- 
wa zarówno okrągłego, jak i tartego z Polski do Niemiec zwększy 
aktywność bilansu handlowego Polski, a zmaiejszy ją w bilansie Ni:miec. 
Dlatego też strona niemiecka wobec mowego, powatnego zwiększenia 
pasywności bilansu h:ndlowego Niemiec zainteresowana była w etrzyma« 
nu ponownych kontygentów eksportowych dla swych produktów, któreby 
chociaż częściowo mogły wyrównać ujemną pozycję, jaką w bilansie hate 
dlowym Niemiec wytworzył import drzewa polskiego, Przyznane przez 
Polskę kontygenty pewnych towarów, figurujących ma liście zakazów, 
zwróconych wyłącznie przeciw Niemcom stanowi więc niejako częściową 
kompensatę 

Odkrycie nowej komety. 
HAMBURG, 22—11. Obserwatorjum astronomiczne w  Bergsdorff 

pod Hamburgiem komunikuje, że prof. S:hwassmann i «ir. Wachmaan od- 
kryli nową kometę przy pomocy fotograf|i, Nowa kemeta została spostrze- 
żcna po raz pierwszy 18 listopada w konstelacji Ryb. Intensywność jej 
Światła wynosi 13 do 14. Okiem nitu.brojonym nie dostrzega się tej ko- 
mety. Na fotografji ukazuje się wyreź1ie. Porusza się bardzo nieznacznie 
i znajduje się w elbrzymiej odległości od ziemi, 

Huragan nad kanałem angielskim. 
LONDYN, 22 II. PAT. W ciągu niedzieli i poniedziałku bież tygodnia pa. 

nowała nad kanałem angielskim bardzo stlna burza, która soowodowała znacz: 
ne opóźnienia w ruchu parowców. Straty w ludziach są większe, aniżeli przy- 
pusrczano. Narazie o liczbie ich nie można nic pewnego p'wiedzieć, aż do 
ukończenia akcji ratunkowej Huragan, który przeszedł nad kanałem w nocy 
z niedzie i na ponie iziałek przekriczał szybkość 8Ć km. na godzinę, Największe 
szkody wyrządziła burza ua południowem wybrzeżu Anglii. Niewiadomo do- 
tychczas co się stało z 9 ludźmi załogi łodzt motorowej <Ąlaska», którą fale 
rzuciły na wybrzeże Szkccji w pobliżu Montreoce. Z.łoga trzech Innych stat- 
ków rozbitych w tych samych okolicach została uratowana. 

Katowicka radjostacja odezwała się. 
KATOWICE, 22-XI. PAT. W dniu wororajszym odezwał: się po raz pierwszy 

katowick= stacja nadiwcza Polskiego Radja przez własną antenę O godz. 18 min, 30 
rozległ się na fsli 422 m. Sygnał, a bezpośrednio potem głos spikierki doniósł o roz* 
DE próbnej audycji. M mo, iż stacja pracowała tylko na połowie przeznaczonej 

la niej ilości kilowstów w antenie, w odbiornikach miejscowych zagłuszyła wszystkie 
inne stacje i była słyszana w całej Polsce. 

Katastrofa kolejowa pod Mysłowicami, 
KRAKÓW, 22XI PAT. Wczorej na bocznym torze między Szopienicami a Mysło- 

wicami wydarzyła się katastrofa kolejowa, a mianowicie najechały na siebie dwa pocią- 
gl towarowe z węglem. Skutkiem zderzenia się kilka wagonów obu pociągów uległo 
rozbiciu: Rach na lirji przez kilką godzin był opóźaiony. 

Operacja wyjęcia skrzepu serca, 
STOKHOLM, 22-XI. PAT. W jednym ze szpitsli mieszczących się w pobliżu mią- 

sta dokonano dwóch sensacyjnych operacyj wyjęcia skrzepu serca. W obu wypadkach u 
pacjentów zjawił się skrzep w mercu i spowodował ustanie jego działalności. Jakkolwiek 
lekarze stwierdzić mieli śmierć, dokonano w obecncśi naczelnych lekarzy szpitala ope- 
racji wydobycia skrzepu serca, po których serce zaczęło znowu fankojonowić a pacjenci 
wracali do życia. Obaj wspomniani pacjenci mają znajdować się w dobrym stanie zdro- 
wia. Wszelkie niebezpieczeństwo śmierci minęło. 

AE TETO AIA KTE K TIESTO PTSS 
stował w naszych dwu _ prowincjach 
przeciwko Traktatowi Wersalskiemu, 
przywracającemu mam narodowość 

  

W wielkim wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI 

    
  

francuską». Mickiewi : ! 
Schiessa Elsasser, wychodząca w swych kolegów, że «nikt nie zaprote- Kazimierz Smogorzewski. kei > Pi S 33 

         

Pos. Witos nadal prezesem 
„Plasta“. 

W dniach 19 i 20 Wstopada obradowala 
Rada Naczelna P. S L Piast. Przedmiotem 
obrad były znane uchwały Zarządu Główne- 
go zastceptowane przez klub parlamentar. 
ny, kióre przyjęto do zatwierdzającej wiado- 
mości. Wskutek ustąpienia zareąsu QGłów- 
nego odbyły się wybory mowego zarządu 
które dały wynik nasię » jący: Na prezesa 
stronnictwa wybrano posła Witosa, na wice- 
Pace pp. Marsz:łsa Rataja, Narcyza 
otoczka, Pawła Bobka, Jana Dębskiego, 

Leopolda Skulskiego, na sekretarzy pp A. 
Niedbalskiego, M. Michalkiewicza, na człon- 
ków pp Sredniawskiego, Piątka, Wasilew- 
skiego, Ostrowskiego, Peniązka, Smietanę, 
Osieckiego, Erdmana, Kulerskiego, Sobczyka, 
Puka, Madelczyka, Kiernika, Chwal:fūskiego, 
Chmielewskiego 

W ten sposób poseł Witos utrzymał się 
nadal na kierowniczem stanowisku w stron: 
nictwie, R-zultat wyborów nie jest bynaj. 
„mniej rzeczą nieoczekiwaną, ponieważ już 
przed em stronnictwo op tai ci wszyscy 
dla ki6rych interes państwowy jest wyższy 
od interesu partyjnego. W składzie Zarządu 
Piasta zwraca uwagę udział p. Leopolda;Skul- 
skiego, b. posła do Sejmu Ustawodawczegcii 
wodza t. zw. a gropki skulszczyków 
welaiach 1920—22. P. Šiulski po niepo wodze+ 
niu przy wyborach w roku 1922 zaniechał 
polityki i zajął się bardziej produkcyjną pra” 
cą na polu gospodarczem. Laury suwere* 
now sejmowych nie dawały jednak spokoju, 
postanowił więc jak widać powrócić, aby w 
szeregach Piasta pod komendą posła Wito- 
sa spróbować szczęścia, 

Czy je znajdzie? 

Sąd marszałkowski, 

WARSZAWA 22 XI (żel,wł. Sowa); 
Dziś odb,ło się posiedzeaie Sądu 
marszałkowskiego w Sprawie posła 
Korf:ntego. Przesłuchanse inspektora 
podatkowego z Mun. Skarbu p. Swi- 
talskiego, b. Dyrektora D:partamentu 
M nisterstwa Skarbu a obecnie adwo- 

kata p. Choromańakiego, adwokata 
Wizendcrf: oraz posłów Chacińskie- 
go iks. Kaczyń:kięgo. 

Po połudnu sąd zebrał sią ma 
sesji gospodarczej w celu zbadania 
aktów jakie do sprawy dołączono. 
Podczas posiedzenia sądu przez cały 
czas rozprawie przysłuchiwał się pos. 
Korfanty i Marszałek Rataj, 

Es 
Zniesienie ograniczeń obrotu 

dewizami. 

WARSZAWA. 22 X: (żel wi Słowa 
Wprowadzona ostatnio w Polsce po” 
raz pierwszy zupełaa wolaość obrotu 
dewizami, nieograniczona  żadnemi 
przepisami  reglamentycyjnemi jest 
zjawiskiem dość rzadko spotykanem 
w Europie. Wolność obrotu dewiza* 
mi poza Polską istnieje tylko w 
Angiji, Szwajcarji, Szwecji i H>landji. 
Ogran'czenia wprowadzone były w 
roku 1920, ebowiązywały więc bez 
przerwy 7 lat i obzcnie dzęki po- 
myšlaeį sytuacji gospodarczej i finan- 
sowej zostały zniesione. 

Ruch okrętów w Gdyni. 
WARSZAWA 22 X. (żeł wł Słowa) 

W  peździerniku poraz pierwszy od 
chwili ©twarcia ruchu morskiego w 
Gdyni pierwsze miejsce zajął tonaż 
polski, drugie miejsce zajęła bandera 
szwedzka, trzecie niemiecka, czwarte 
norweska. 
(ie Według raportu urzędowego Kie- 
rownictwa Marynarki Handlowej w 
miesiącu październiku prz:było do 
G4dyni 53 statki, wypłynęło 52, W tym 
czasie wywieziono między ina 
90 000 ton węgla eksportowego, 

  

o Ze względu na niebywałą czułość nad-ją się specjal* 
nie dn odbiorników detektorowv'h 
  

słuchioki , 
będą wkrótce do nabycia ws 

i radjotechi 

Cena łącznie z podatkiem 

Nie kupujcie innych, nie 

Radjostacja Wileńska 
zostanie wkrótce uruchomiona. 

W związku z powyższem zawiadamia się Szanownych 

Miłośników radja, że wszechświatowej sławy 

słuchawek 

„Tungsram“ 

„Tunastam“ 
wszystkich sklepach elektro 

nicznych. 

wynosić będzie Zł. 25,— 

wypróbowawszy uprzednie 
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  słuchawkami „Turgsram”, BE 

ABZKRAKEGABIEZZZEZAM DALECE 
Kino-Teatr «H E LIO S» ul. Wileńska 38, 

UROCZYSTA PREMJERA, Korona arcydzieł sztuki filmowej! 
Film, przerastający najbujniejszą wyobraźnie ludzka! 

ETROPOLIS" 
(MIASTO PRZYSZŁOŚCI). 

Najpotężniejszy z monument. supeflmów wszystkich czasów, 
Główną ręle krbiecą edtwarza najnowsza rewelacja aktorstwa 

tlmowego BRYGIDA HELM; w gł. roi. męskich: Alf Abel 
R. Kiejn-Rogge i Gustaw Frolich. 

Trzy lata pracy, Trzy miljony dolarów kosztu! 
Z prasy: „Film, jakiego jeszcze nie było i chyba już nie będsie, 

boć i wynałszczość ludzka ma swe granice”... (The Ti-ces). 
„Najbujniejsza fantazja ludzka mie mogłaby czego 
piękniejszego wymarzyć”... (Le Matin), 

Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początek seansów 
o godz. 4 6 8i 1015. 

ТАН ГА КЕ 1 А Е 2 Е ОР РО А Р, Е Е Е NEM 
ла 

Ostanie chwile Rasputina. 
Daliśmy już raz na tem miejscu 

obszerny fragment pamiętnika ks Fe- 

fiksa Jusupowa, drukującezo się w „Re* 
wue de Paris" a jednocześnie w Mo- 
skwie. Obecnie wyjmujemy zeń opis 
koszmarnej nocy z 16 na 17 grudnia. 
Znaay jest jej przebieg ;z pnmiętnika 
Puryszk ewicza. Relacja ka. Jas. powa 
jest szczegółowszą i plastyczniejszą. 

= to hvstorji dramatycznej chwili— 
ostatnie słowo 

Ks. Jusupów przywiózł Rasnutina 
w automobilu do siebė, z ul, Garo- 
chowoj па Mojkę. 

w sali jadalnej dolnego piętra 

pałacu były już przygotowane: herba- 

ta, zakąski, trunki. Należący do spi- 

sku: w. ks. Dymitr Pawłowicz, Pury 

szkiewicz i kapitan Suchotia znajdo- 

wali się o piętro wyżej, w gabinecie 
ks'ecia. я 

Rasputin zdjął futro i zaczął z 
ciekawoścą rozglądać się po wspa« 

niałej komnacie. Poczem siądł za sto- 

łem i jąt chwalić się, że „arystokraty“ 

niemogą go znieść za to, že niemal 

„za pan brat jest z cesarzem ale boją 

się go i nie śmieją go jawnie zacze- 
ić. 3 

Е Stuchałem — opowizda książe — 

jednem uchem. Wszystka myśl moja 

Obracała się dokoła kwestji: wypije 

Raspuin wino zaprawione trucizną 

czy nie wypije? Czy zje pierożki Za 

mute czy mie zj ? : 

Rasputin wypił dwa duże kieliszki 

madery zaprawionej cjańkiem potasu, 

zjadł wszystkie zatrute piereżki ...i 
mic! Trucizna nie działała, Zacząłtm 

sam pić na umor aby pobudzić Ras- 

рийпа do wypicia trzeciego kiel.szka, 
Siedzieliśmy naprzeciwko siebie — i 
piliśmy. 

Straszny wyraz był jego oczu. 
Zdawały się mówić: „A widzisz? Nie 
mi nie możesz zrobić..." 

Nagls zmienił się złośliwy wyraz 
jego oczu. Djabelski jakiś strzelił z 
mich wyraz. Wydało mi się, że on 
wie... że om wie wszystko: dlaczego 
ja go tu przywiozłem., Czułem, że 
tracę ee gw nad sobą. 

Rasputin popresł aby mu cośkol- 
wiek zaśpiewać. Ks. Jusupow rzekł: 
\езо!еро nic nie zaśpiewam; smue 
tno jakoś na duszy. 

Wziął gitarę, jął śpiewać. 
A czas płynął, Była jut gedzina 

pół do trzeciej pa północy. Tam na 
górze w gabinecie spłskowcy niecier- 
pliwili się. Usłyszawszy jakieś szme- 
ry ma pięt ze, rzekł książe: 

— Widocznie goście tam  rozje- 
źdżają się. Pójdę zobaczyć. 

Poszedł i oznajmił: „Trucizna mie 
działa. Co robić?" 

Postanowiono, że wszyscy czte- 
rej zejdą na dół, rzucą się na Raseu- 
tina i uduszą. Wszelako juź na scho- dął 
dach rozmyślli się. Zjawienie się ich 
może obudzić podejrzenie Rasputina. 
Tedy, wziąwszy od w. księcia rewol- 
wer zeszedł na dół ks. Jusupow sam. 

Zastał Razsputlma siedzącego za 
stolem z głową na piersi zwieszoną. 
Podniósł ją i spojrzał na księcia ocza- 
mi jakby mgłą zaszłemi. Dyszał cięż- 
ke. Jął skarżyć się, że go coś w żo- 
lądku pali. Lecz po paru kieliszkach 
madery, jakby przyszedł. do siebie, 
powescłał | — zaproponował księciu 
pojech:ć „do cyganów*. 

Przyznam się, — pisza książę — 
nia spodziewałem się! Co mu się 
stało? | wogóle, jeżeli ma dar jasno- 
widzenia, czemu własnej Śmierci ani 
przeczuwa? 

DO 

Rasputin przyglądał s'ę jakimś por- 
celanom w serwantce, Na šcianie wi- 
sia! kruosfiks przedziwnel roboty. 

— Gigoryj J:fimowicz, — rzekł 
książę — wybyście raczej podnieśli 
oczy na krzyż Zbawiciela. Pomodlili- 
byście s'ę..: 

Rasputin spejrzał ma ksłęcia zdzi- 
wiony. Jakby Igk błysnął mu w oczach, 
Podszedł ku księciu, 

Zrozumiałem pisze ks. Jusupow— 
że stanowcza chwila nastąpiła. Gdzie 
strzel 6? — przeleciało mi przez myśl? 
W skroń czy w serce? 

W ręku za plecami trzymał rewol- 
wer. Powolnym ruchem wziął na cel 
— i dał ognia. 

Z piersi Rasputina wyrwał się 
chrapliwy ryk, jak dzikiego zwierzęcia, 
Padł twarzą na skórę niedź viedzią. 

Zbiegli z góry przyjaciele spiesząc 
księciu na pomoc. pośpiechu któ- 
ryś zaczepił o wyłączacz i elsktrycz- 
ność zgasła. Ktoś—pisze książę —po- 
ciemku natknął się na mnie i krzyk- 

Gdy zapalono elektryczność Ras- 
putin leżał już na wznak; drgawki 
przelatywały mu po twarzy. Oczy 
miał zamknięte; pięście konwulsyjaie 
zaciśnięte. Na jedwabnej koszuli czer- 
wieniła się nieduża plama krwi od 
małej rany. Po kilku chwiląch drgania 
na twarzy ustały. Rasputin leżał bsz 
ruchu, Obejrzelśmy rankę, Kula mu- 
Ssiała uderzyć gdzieś bl sko serca, Nie 
było wątpliwości. Trupa mieliśmy 
przed sobą, 

Wówczas w. książę Dymitr, do- 
ktor Lazower i kap. Suchotin od- 
jeżdżają na automobilu symulując od- 
jazd Rasputlna, którego futro i czap: 
kę ma kap: Suchotin ma sobie, Ks. 
Jusupow i Puryszkiewicz zostają w 

pałacu naradzając się co dalej robić? się i leżał znów bez ruchu. Lecz 
— Wierzyliśmy święcie — pisze 

ks. Jusupow — że Rosja zbawiona, 
że nie będzie nikogo, któryby nie trzy- 
mał z nami. 

Coś mnie tkn;ło. Zeszłam na dół 
do jadalni. Na hyliwszy się nad Ras- 
putinem położyłem palce na pulsie. 
Jestem pewny, że puls był całkiem 
martwy, Pomimo to, nie wiem sam 
dlaczego, wzłąłem Rasputina za obie 
ręce i pociągnął:m silnie ku sobie, 
że aż siadł — lecz ciało tracąc na- 
tychmiast równowagę przechyl.ło się 
ma bok i padło z powrotem gdzie 
leżało. Postałem chwilę i już miałem 
wracać na górę gdy spostrzegłem, że 
lewa powieka Rasputina jakby zadrża- 
ła. | nagle lewe oko zaczęła powoli 
otwierać »ię... Po paru sekundach ot- 
worzyła sę oko prawe i Rasputla ja* 
kimś czarcim, okropnym wzrokiem 
wpił się we mnie. Negi wrosły mi w 
ziem'ę; wpatrywałem się i ja — jak 
w przeraźliwy koszmar. 

1 stała się rzecz nieprawdepodobna. 
Rasputin gwałtownym ruchem sta- 

nął na nogi. Z ust waliłla mu piana. 
Był straszny. Po sali rozległ się dzi» 
ki ryk i jakieś żelazne a drżące pał- 
ce wpiły się w moje ramię a ręka 
druga Rasputina rwała się do mego 
gardła. Oczy jego były jakby całkiem 
wyszły z osady. Zmartwychwstały 
Rasputiń wciąż powtarzał moje imię 
szepiem chrapliwym. Chciałem wyr- 
wać się lecz z siłą miesłychaną ręka 
Ras»utina wręcz łamała mi ramię. 

Rozpoczęła sią niesamowita, ©- 
kropna walka. Udało mi się odtrącić 
go — pisze książę — Rasputin zato- 
czył się i siadł ciężko na posadzkę 
trzymając w garści zerwany mi z (ra* 
wiedaia epolet, Potem legł, skurczył 

trwało to tylko chwilą. Chciał por- 
wać Bię z ziemi znów... я 

Rzuc'lem się ku schodom; pobieg- 
łem na górę wezwzć na pomoc Pu- 
ryszkiewicza, który znajdował się na 
piętrze w moim gabinecie. 

— Rewolwer! Gizie rewolwer? — 
krzyknąłem. On žyjel 

Ulrzałem lażącą ma stole grubą 
laskę gumową, któ ą mi był dał Ma: 
kłakow «na wszelki wygadek». Chwy* 
ciłem ją i wypadłem z gabiaetu. 

Ku memu przerażeniu ujrzałem 
jak Rasputin pełznie ma czworakach 
po schodach na górę, rycząc i chra- 
piąc jak raniony zwierz. 

Nagle zawrócił i zwalił się па @ 
drzwi wychodzące na ganzk, 
bując widocznie uciekać. Wiedziałem, 
2е w. książę i Suchotin wyjeżdżając 
wz gli z sobą klucz. Tedym stanął na 
schodach, ma najwyższym stopniu, z 
gumową pałą w ręku, pewny, że Ка- 
sputia ujść mie może. Jakież było 
moje srzerażenie gdy drzwi rezwarły 
się i Rasputin uchodząc przez nie, 
znikł w mrokach nocy... 

Rzucił się za uchodzącym Puryszkie- 
wicz. 

Padły jeden po drugim dwa strza- 
ły, roziegając się mecnym hukiem po 
dziedziśsu. Dziedziniec przed fron- 
tem pałacu ma w ogrodzeniu ed 
ulicy trzy bramy. Dwie są zawsze 
zamknięte; jedaa boczna otwarta, Ks. 
Jusupów wyskoczywszy na gaaek pa- 
iacu ujrzał jak Rasputin'- instynktem 
wiedziony, rusza ku otwarej bramie, 
Lecz pada trzeci strzał a za nim 
czwarty, Ks. Jusupow widzi jak Ras- 
putim zachwiał się i pada w hurbę 
śniegu. Tym razem był koniec. Na 
lewej skroni krwawiła Się wielka rana 

którą był padającemu zadał Purysz- 
klewicz obcasem, 

Tu nastęruje moment, kiedy za. 
bój-y tracą głowę. 

Nadbiega usłyszawszy strzały po- 
licjant posterunkowy, gorodowoj, Pu- 
ryszkiewicz powada mu prosto z 
mostu, że zabił Rasputina, 

Gdy trupa wniesiono przez ganek 
„paradpy* z dziedzińca do sieni a 
potem na palier schodów, ks, Jusu- 
pow gniepomaąc co czyni rzucił się 
na trupa i jął go okładać laską 
mową. Waliłem—opowiada sam ksią- 
żę—jak nieprzytomny, Ruda ponało, 
(jek stoi w _moskizwskiem wydaniu 
pamiętnika). Z niemałym dopiero tru- 
em udalo mię oderwać k ię.ia od 

trupa. Gdy ochłonął—zemdiał. 
Tymczasem wrócili w. książę, do- ; 

któr i kamitan, w zamkniętym auto- 
mobilu. Trupa zawinięto szczelnie w 
sukno, obwiązano wierówkami i po- 
łożono ma siedzenie auta, 

Auto pomkugło nad Newę, U 
mosiu Pietropawłowskiego wielki ksiąw 
Žž; zatrzymał automobil i pogasi 
światła, Uczestnicy wyprawy, anerwi 
wani do ostatecznych granic, całkiem 
potracili głowy. Zapomnieli przywią- 
zać ciężary do wag (giry) do nóg 
trupowi. Na szczęście wrzucony do 
przerębli, własnym ciężarem natych- 
miast się zanurzył i poszedł pod lód. 

lacztgo za trupem wrzucono d 
przerębli futro i kalosze Rasputina 
nikt powiedzieć nia umiał, 

Straż w budce u mostu spała 
najlepsze—zapewnia ks. Jususzw. 

Pozwałamy sobie wirącić: Cz 
książę jest powny, 20 Spała aż tal 
twardo? 

6z, J. 
TR 
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Obrazki sowieckie. 
Szare, codzienne życie w Rosji So- 

wieckiej jest dla mas ciągłe okryte 

tajemniczą zasłoną. Skrzętaa cenzura 

partyjna, a nadewszystko to, że każde 

drukowane słowo w gazecie powinno 

spełnić zadanie propagandowe, unie- 

możliwia zaznajomienie się z stosune 

kami, jakie naprawdę panują na 0l- 

brzymim obszarze dawnego Imper um. 

Qd czasu do czasu, gdzie niegdzie z 
powodzi gazet sowieckich uda się 

wyłowić opis jakiegoś faktu, zejścia 

łub zdarzenia, które rąbek swej taje- 

- mniczej zasłony uchyla i rzuca jaskra- 

„ žudniowo-ur. Ig um 

wy snop światła na codzienne, szare 

życie w państwie „proletarjackiej dy- 
ktatury“. 

Kilka tak ch obrazków nader cha- 

cakterystycznych przytaczamy poniżej. 

M |icja sowiecka. 

Było to—czytamy w «Prawdzie» — 

w nocy na 26-go października w po- 
szybie _ Bakale. 

Bandyci napadii na skład nowowy- 

budowanej tamy. W budce dozorcy 

znajdowały się dwie kobiety. Zona 

stróża i jej córka Lida, pionierka. 

Niewiasty zamknęły się a Lida chwy- 

ciła słuchawkę telefoniczną: 

— fażyniera Iwanowa! Dyrektora 

fMikowal — krzyczała Lida trzęsąc 

się ze strachu, Prędzej przysyłejcie 
pomoc bo nas tutaj zarzną. Ut, już 

wleźli na dach. Szukają przewodu. 
Qt jut... 

Cała osada poruszyła się, tylko 

żadną miarą niemożna było uzyskać 

połączenia z milicją. Trzej milicjanci 

strzegli składu dynamitowego, reszta 
zaś, dziewięciu, zzginęła bz śladu. 

Pr:zes komitelu i sekretarz partko» 
łektywu udali się do milicji. Zdaleka 

słych:ć bylo gsar. Przy wejściu 

mieįscowy kupiec z karabinem w rę" 

ku skarży się, że milicj nci poprosili 

go aby stał na warce i dbał by nie 

przeszkadzano. A milicjanci wszysty 
Jani. 

® — Proszę nie przeszkadzač kele- 
żrńskiej Ibacji bakalskiej milicji — 

groźnie oświadczył jeden z pijących— 

dlatego że nasz drogi kolega «rchran- 

mike powiatu wyjeżdża z Bakalu, 
więc cóż, nie musimy go pożegnać? 

Wogóle poproszę nas nie niepokcić. 

— Bandyci... Napad,..  meuczeli 

przechodnie. 
Wania, rzuć w nich 

się odezwał, 
Chlusneli _ w delegatów atr 

mentem. Później i kałamarz poleciał. 

Suszka. 
jeden z trzeźwiejszych zaczął wy- 

Jaśniać: ck 
— Naczelnik masz tow. Bieliński 

wypił, ale wypił nie z powodu tej 

eprawy, a całkiem innej i w innej 

kompanji. A wy  lesiejbyście poszli 

stąd ma świeże powietrze. Oto trafio- 

me w was suszką, czego dobrego i 
7е76... 

> Taka byla bakalskiej 

milicji 
Dyrekcja skierowała uzbrojonych 

*tomunistów ma pomoc dozorczyni, 

Uratowali ją, przeszkodzili ograbić 

majątek państwowy, Zorgan'zowali 

specjalną ochronę przed dalszym na- 

padem, a 
O północy zjawił się w lekalu 

milicji naczelnik tov. Bieliński. 
m „Razbiej bokał — ryczał na- 

cztlnik — w niom niet wina”. 

—Wedie ro.k-zu, zameldował 

«iejszy milicjant — „razbiej" B«kał— 

budkę dozorcy już rozbito, rozbiją 

auięcej a wódki w Bskałe niema dla- 

tego, że milicja wszystko wypiła. 

Później Bieliński wrzeszczał prze: 
telefon: : 

‚ — —- Мараба!а na mnie uzbrojeni 

komuniści. Ne zniosę tego. Moja 

milicja nie jest eijana tylko troszecz: 

kę wypiła. „Razbiej bokał*... 
Ww ten sposób „ozbijał się do 

ama, kiedy nadszedł z pobliskiej wsi 

oddział trzeźwej milicji i wziął go za 

żebra, 
Co będzie z odwa?nym nączelni- 

kiem  „Rozbij - Biińskim*P zapytuje 

„Prawda?“ 

Sezonowy towar. 

Olbrzymie ogłoszenia w gazetach 
zapowiadały jubileuszowy film p. t. 
„Moskwa w P:žizierniku“. Artystycz- 
me zdjęcia w Ó ciu częściach, pięcu 
geżyserów, 3 kinooperatorów i na do- 
datek jeden asystent. 

Zbuatowani niewolnicy... Pierwsza 
krew... Za władzę sowietów... Zwycię- 

stwol 2 
W akcji biorą udział Kiereński, 

pułkownik Rabcow, Rabuszyński, Ko- 
nęwałow i inne postacie historyczne, 

Uwaga—uroczyście kończyła swój 
šnserat wytwórnia filmowa. Jakie 
4.200 rubii i każdy może wypożyczyć 
film z prawami wyłączności. 

Zgoda—przeczytawszy ogłoszenie 
zatelegrafowało Bielgoskino i popro- 
silo o wyslanie filmu na dzicń 5 li- 
stopada, 

Październik, 10 rocznica, najwięk- 
sze święto proletarjackie, tak myśli 

cały kraj, ale można rozumować 
inaczej, można zapomnieć o idei a 
rezwałać jedynie korzyści handlowe, 
W ten sposób zaczęła. rozumowźć i 
"wwa wytwórnia flmowa. Rzecz jastia, 
film sezonowy, nie wypożyczamy bez 
2000, a jeżeli Bięłgoskino nie Życzy 
Sobie, to flnu nie wysziemy, Napi- 
gali i czekają edpowiedzi. Odpawiedź 
przecie zawsze musi być pozytywną. 
10:ta rocznica, Święte preletarjatu .. 

Ale raptem niespodzianka, teleg" 

— ktoś 

pomec 

ram Bełgoskiac—oomowa, wobac po* - 
drożenia f.lmu o 100 proc. 

Trzeba przypuszczać — kończy 
„Prawda*—że wszystkie organizacje 
odpowiedziały w podobny sposób I 
nadzieje kalkulatorów posiadających 
zdolności handlowe przekupek 20- 
stały całkowicie rozw'ane 

Wszystko dla katastrofy. 
Długo charkowska państwowa 

wytwórnia maszyn remontowała turbo- 
altenstor elektrowni odeskiej. Dawno 
minął już termin. Elektrownia gwał- 
tuje--trzeba redukować oświetlenie. 
ispołkom bombarduje depeszami ale 
bez rezultatu. 

— Przecież spóźniliśmy się nie o 
półtorastu lat a tylko o półtora roku 
mówili z przekonaniem kierownicy 
wytwórni charkowskiej. A _ zresztą 
czyż nie mamy miast gdzie wogól: 
miema cświetlenia elekiryczn*go? By- 
łaby wasza Qdesa w ciemne ściach, 
mniej byłoby skandalów na Dzriba- 
sowskiej ulicy, 

Po dwóch i pół latach turboalter- 
mator nareszcie dotarł do Oiesy. Co 
za maszynal C:łe muzeum niepotrze- 
baych rzeczy—oweź zie, miedziane 
skówki, opłki D»brze, że w czas 
zauważyła to elektrownia. Zdawałoby 
się wytwórnia pracowała pod hasłem 
„wszystko dla katastr fy“. 

Niepotrzebnych dodatków znalazło 
się - moc, ale rzeczy niezbędnych 
brak. Brakło więc dwóch kół mite 
dzianych, które dosasować można 
tylko w fabryce w Charkowie. 

— Drobnostkal jest o co robić 
tyle hałasu na cały Świat — mówili 
kierownicy wytwórni. Przyszl jcie nam 
maszynę, a z:raz dorobimy do niej 
kółeczka. Tylko prędko. 

Kierownicy zapomnieli, że owe 
sztuczki ważą po 400 pudów i zbyt 
często jeździć koleją nie megą. Po- 
stanowiono w Ojesie wlasnemi silas 
mi naprawić maszynę. Podczas pierw- 
szej próby zanim wykańczano ostatni 
nit przedstawiciel wytwórai charkow= 
skiej wygłosił podniosłe przemó- 
wienie. 

— Niebacząc na c'ągła czepianie 
się Ispołkomu ustaw | śny wam alter- 
nator. Wytwórnia charkowska zapala 
lampkę „llicza* jak umie. W ten spo- 
sób, jak mesłusznie mówią, nie wy- 
twórnia, ale wszyscy inni analfabeci 
i nieucy plączą kółko Qramma z 
gramem szynki i myślą, że grzebe- 
niami dynamo maszyny można 

funt kłak ów... 
W chwili gdy padały te słowa 

alternator w części wyremontowane 
przez wytwórnię z trzaskiem i 

remont, 
maszyne 3700 HP wartości 

ną działalność... 2 

Nie zajmowalibyśmy uwagi 

ktami z życia sowieckiego, gdyby nie 
fakt, że rzucają one nader interesu. 
jąca światło na panujące w B>lszewji 
stosuaki. Są ons temi fragmentami, 
które pomogą przy odtworzeniu sobie m e, Magistrat m. Wilaa wydał ob- 

obrazu Rosji dzisiejszej, w której tak- 
samo kwitnie b'urokratyzm, niechluj- 
stwo, nieobowiązkowość | k przedtem, 

Nic nie pomoże stugębna propa- 
(rzeź gauda komunistyczna, usiłująca a 

„do- 
j brodziejstwa” dyktatury proletarjatu 
sugestjonować całemu | światu 

i budownictwa socjalistycznego. Rz 
czywisteść wvgląda inaczej. Sz. 

Z SĄDÓW 
Niedoszły dozorca więzienny 

przed Sądem. 
W styczniu 1925 r. do Naczelnika 

więzienia na Łukiszkach zgłosił się 
młody człowiek, który podając siebie 
za Bazylego Siemionowa prosił o 
przyjęcie j*go na stanewisko dozorcy. 
Jednocześnie z podaniem S emionow 
złożył na ręce Niczelnika świadectwo 
szkoły chorążych w Kazaniu, z któ- 
rego wypływało, że ukończył on 
szkołą realaą, Świadectwo odbytej 
pracy w zakładach przemysłowych 
Kureca pud Waką oraz książeczkę 
wojskową wydaną przez P. K. U. w 
Wilnie. Po bliższem zapoznanu się 
z treścią wspomnianych dokumentów 
stała się jasnem, że są one podro- 
bione. Zawiadomiony o tem Urząd 
Śledczy wszczął dochodzenie. Badany 
w Urzędzie Siemianow przyznał S'ę 
do potwobienia pierwszych dwóch 
dokumentów oraz przerebienia nit- 
których miejsc w książeczce, 

prawa oparła się o Sąd. W dniu 
| wczorajszym Sąd Okręgowy w Wil- 

nie pod przewodnictwem sędziego 
Kontowtta rozpoznawał ją. Oskarżo- 
ny przyznał się ponownie, nie wyja- 
śniając motywów jakie nim kierowały. 
Wobec przyznania się przewodniczą: 
cy zwolnił świadków i po przemówie- 
niu stron Sąd wyniósł wyrok skazu: 
jący oskarżonego za - podrobienie 
trzech dokumentów na łączną karę 

i więzienia w przeciągu sześciu mienię- 
Cy, przyczėm kara ta zawieszona zo- 
stała na lat pięć. Nie wiele brakowato- 
a Semienew byłby trafł ma Łukisz, 
ki, ale w roli ttochę ianej niż tego 
pragnął, 

© 060999090 
Najlepsze w gatunku 
Najmilsze w zapachu 

Najskuteczniejsze w  działanue jest 
mydła 

FASCINATA. 

się 
ą. Czeseć. Wogóle elektryczność to nie 

hu- 
kiem spłonął Pizyczyna—skandaliczny 

W ten sposób djabli wzieli 
50 000 

rubli. Ciekawem zapytuje—pismo — 
ile czasu będzie potrzebowała wytwór: 
mia aby wy!ł»maczyć swoją przestęp- 

na- 
szych czytelaików temi drobnemi fa- 

S_ŁO w_O 

Echa atery przy: dostawach do policji: 
Głośna była swego czasu afera głównych figur tej afery, niejaki Bur" 

przy dostawach owsa i ianych.pro- szteja (zam, przy ul. Portowej 5): 
duktów do Komendy Waujewódzkiej Wobec tego, żs Bursztejn nie mógł 
Policji W sprawę tą zamieszani byli wnieść żądanej od niego kaucji w 
różargo autoramentu spryciarze. kwocie trzydziestu tysięcy złotych, 
O>ecnis dowiadujemy się, że na mo- został osadzony pod klucz. Zapewnie 
cy r-zporządzenia p. Szdziega Śled- i pozostałych wspólników czeka ten 
czego aresztowany został jeden z sam los, 

Zbrodniczy zamach na poliejanta. 
W dniu wczorajszym do szpiłala w legitymować»: 

Święcianach przywieziono c'ężko _chorego Nie chcąc brać na siebie odpowiedzial- 
srerunkowego — Antoniego Reckiezo. ności za ewentualną awanturę Recki poszedł 

odozas badania nieprzytomnego, lekarz po scłtysa. W cnwili kiedy już z sołtysem 
stwierdził ranę tłuczoną głowy, pętnięcie podch dzili do domu Żejmy, wybiegł zeń 
czaszki i wstrz:ąs mó?gu. Recki stał się ofia- wspomniany osobnik i uderzył Reckiego w 
rą zbrodniczego zamachu dokonanego pod- głowę. Po tem uderzeniu, jak się potem o- 
czas pełnienia przez niego służby. Kazało czemś twardem, napastnik zbiegł zo' 

_ Przechodząc koło wsi Gofce, Recki do- stawiając ns śniegu nieprzytomnego policjan- 
wiedzi:ł się, że na weselu u Justyna Ź»jmo ta i napoły żywego ze strachu sołtysa. 
znejdvje się jakiś nieznany, a podejrzany z Dochodzenie ustal ło, że sprawcą zbrod- 

niczego zamachu jest mieszkaniec wsi Po- 
pieliszki Stanisław Ławrynowicz. Czeka go 
ciężka kara. Zbrodniarz dotychczas mie zo- 
stał ujęty: 

   
iŻygmUni Reukouski 

Dyrektor Wileńskiego Oddziału Centralnej Kasy Spółek 

Rolniczych zmarł dnia 21 listopada 1027 r. 

  

W zmarłym tracimy wielce cenionsgo Dyrektora i wspėlpra 

cownika ma niwie spółdzielczej. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Św, Jakóba we środę 
23-50 b. m. o godz. 10 m. 30 zcans, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok 
ma cmentarz po-Bernardyńki. 

Centralna Kasa Spółek Rolniczych 
Oddział w Wilnie. 

wyglądu osobńik. 
Chcąc wyiegitymowzć niezn”nego poste- 

runkowy wszedł do mieszkania Z*imo i za- 
żądał okazania mu dowodów osobistych, na 
co usłyszał odpowiedź <za młodyś aby mnie 

Pożar w „Olejarni Kurłandzkiej". 
Wczorsj pod wieczór około godziny maitych farb. 

6ej wybuchł groźny pożar w <Kurlandzkiej = Wezwana straż ogniowa w ciącu godzi- 
olejątm» prze wlicy Ponarsk'ej. Spłonął ny siłumiła ogień. Straty wynoszą 3 tysiące 
dach oraz część sufitu i około 100 kig. roz- złotych. ` ` 

KRONIKA 
S:abada, Aronowicza, d-ra Dobrzań- 
skiego, d-ra Wygodzkiego, Młodkow- 

a 

— 

  

  

ŠRODA       
23 ni Wsch, ał. o gi T m. 6 ses, R 4 d:ra Szłapelisa, 
Klemensa Zach. sł o g. 15 m, 38 o podkomisji do spraw oświaty 
jutro “a A pozaszkolnej weszli p.p, Zasztowt-Su- r 

Jana od Krr. kiennicka, Kuran į Iwaszkiewicz-Ru- mur CU 005 | 
dos7:ńska. 

  

Do podkomisji do spraw ogólno- 
kuliurala;ch obraao pp. Kurana, d-ra 
Dobrzańskiego, prof. Ehrenkreutza, 
Młodkowskiego, prof. Jundziłła i Aro- 
nowicza. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
2 dai; 22 --XI. 1927 r. 

Organizater i dłagoletni Dyrektor, ostatnio 
Członek Prezydjum i Rady Nadzorczej Centrali 

Spółdzielni Rolniczo Handlowych w Wilnie Qiśnienie 
średzie ) = ; 2 

po dlugich i ciążkich ciernieniąch zmarł dn. 21 listopada 1927 r. 

bę w mm. 

: — (x) Ukladanie pre'iminarza с Temperatura ) 126 : :‚;2‹,8229…‚‘;7 Magistrat na r. w klinice U. S. B. na Antokolu. 
129, myśl rozporządzenia Przeniesieni i i . ku śe 1 & rzeniesienie zwłek z kliniki do Kościoła św. Jakėba na- 

== | — oanośnego M nisterstwa, Magistrat siąpi dn. 22 listopada o godz. 430 po paliudija, : 
m. Wilaa polecił wszystkim wydzia- 

N»bsżeństwo żałobne odbędzig sią dn. 23 listopada o Wiatr Północno-Wechodui. łom opracowanie przedwstępny'h ore- 
MAPA ę liminarzy ma rok budżetowy 1928/29, godz. 1030 poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na Cmentarz 

Uwagi: Pogodnie rozpoczynający się z daiem 1.go po-Bernardy ński. 
Maximum za dobę — 15G Minimum za dobę kwietnia roku następnego. 

Tendencja barometryczna spadek ciśnieniaż o i lpr koń ga toć 
stawy-targow nocno-wschod- 

URZĘDOWA. nich w Wilnie. Daia 21 listopada 
— Ogobist». Naczelnik Wydzia: odbyło sę w Magistracie posiedzenie 

łu Bszpieczń twa p. St. Kirtiklis po- egzekutywy Komitetu organizacyjnego 
wrócł z Warszawy i objął urzędo- wystawy targów północno-wschod- 

wanie. nich w Wilnie. 
— Zarząd'enie władz skarbo- Po dłuższej wymianie zdań, usta- 

wych w sprawie patentów. W lono, że najodpowiedniejszem miej 

myśl ostatniego okólnika lzby Skar- scem, gdzie mają stanąć przyszłe tar- 
boweł właściciele przedsiębiorstw i gi. jest teren ogrodu „Bernerdynskis- 

handli, którzy dla jakichkolwiek bądź go, parku im. gen. Ż:ligowskiego ita 

usprawiedliwionych powodów (zmniej zw. Altarji (wzgórza pomiędzy Anto- 

szenie przedsięb orstwa, redukcja pra- kolem i Zarzeczem). - 
cownikow i t. p.) chcą obecnie wy: Następnie uchwalono zwrócić się 

kupić patant niższej kategorji, po- do wszystkich organ zacyj gospodar- 

winni do dnia 11 grudnia rb. złożyć czych z zaproszeniem O wzięcie u: 

podania. Po tym terminie wszelkie działu w projektowanych targach. 

starania nis będą brane w rachubę. — (x) O zwolnienie od po- 

BAIMJSKA. detku szyldowego i lokalowego. 

— (x) W sprawie składana Związek drobaych handlowców w 

dekaracyj podatkowych przez Wilnie zwrócił się w tych dniach de 
sieti i jt. Magistrotu z prośbą © zwelnienie od 

wiać оо olezech omókci w Wii podatku szyldgwego tych właścicieli, 
których sklepy mają pomieszczenie w 
dziedzińcach poszczególaych posesyj. 

Równocześnie wpłynęło podanie 
od związku rzemieślaików i drobnych 
handlowców 0 zmaiejszenie miej- 
skiego podatku lskalowego rzemie- 

i drobnym han- 

W Zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, kolegę i 
współpracownika naszej Insty ucji. 

Rada. Prezydjum i pracownicy 
Centrali Spółdzielni Rolniczo. Handlowych 

7 w wiinie, 

s. —2 p. 

Zygmunt Rewkowski 
Czionek Zarządu Sp. Akc <Papier>. 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św, Sskramentami, 
zmarł dnia 2 listopada 1927 r. w wieku lat 56. 

Przeniesienie zwłok z Kliniki Uniwersyteckiej na Antokolu do 
Kościoła Św. jakóba odbędzie się we wtorek dnią 22 listopada r. b. o 
godz. 4 m. 30 po poł. 

Nabożeństwo żałobne i eksportacja z tegoż Kościoła na cmentarz 
po-Bernardyfński nastąpi we Środę dnia 23 listopada r. b. o g. 10 m. 30. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia 

a Zarząd i Rada Nadzorcza Sp. Akc. «Papier». 

E i or S S S 
LSS TTT ANET NASL оЙОЙ 

5. + P. ZYGMUNT REWKOWSKI | 

Zarząd P aa š 

Członek Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześcjan w 

PRRCZENENZCT UAI TAS KRISTINA TAAA ERO RE RAK STT KSK | 

Wilnie po długich i cięrkich cierpieniach. opatrzony Św. Sakramentami, 
ата dnia 2i listopada 1927 r. w wieku lat 56. 

Przeniesienie zwłok z Kliniki Uniwersyteckiej na Antokolu do 
Kościoła Św. Jakóba odbędzie się we wtorek dnia 22 listopada r. b, o 
godz. 4 m. 30 po poł. Nabożeństwo żałobne i eksportacja z tegoż Kościoła 
na cmentarz po Bernardyfński nastąpi we Środę dnia 23 listopada r. b. o 
godz. 10 m, 30. © tych smutnych obrzędach zawiadamia 

Podziękowanie. 
Wszystkim krewnym. znajomym i drogim kolegom zmarłego, 
którzy okazali nam tyle współczucia. z powodu przedwczesne: 

go zgonu ukochanego męża, ojca i brata 

6. p. Majora Władysława Dąbrowskiego 
przesyłamy płynące z głębi zbolałych a wdzięcznych serc 

szczere „Bóg Zapłać ' 
RODZINA 

  

wieszczenia , w którsem podaja do 
og lnej wiadomości, iż wlsšcicielem 
nieruchomości, znajdujących sią w 

obrębie Wielkiego m. Wilna zostały 
rozesłane druki et 
nych dla wymiaru podatków i opłat SKI: 

па гок 1928 —20 pobieranych przez Ślaikom VIII kateg. 
Magistrat m. Wilna. dlowcom IV kat. 8 

Wypelnione przez właścicieli nig. _ —, Drożyzna wzmaga się Zima 
ruchomości, względnie ich prawnych przyniosła z sobą znac.ne podnizsie- 
zastępców, deklaracje  relestracyjne NiE się cen na ceły szereg towarów 
winne być złożone do Magistratu i artykułów pierwszej potrzeby, 
(wydział podatkowy) w terminie Z racji podwyższenia norm za- 
dwutygodniowym od dnia mastępne- Fobkowych w przemyśle żelaznym, 
go po doręczeniu właścicielowi, lub krajowe wyreby żelazne podrożały © 
administracji domu wyżej wymienio= sześć do siedmiu procent. ! 
nych druków. „Skóry twarde podrożały © trzy- 

O:oby, które z jakichkolwiek bądź dzieści groszy na kilo, a produkty 
przyczyn nie otrzym:ły druków de. żywnościowe w stosunku znacznie 
klaracji rejestracyjnych winne są zgło- WYŻSzym. Żyto, zapewne z racji bra- 
sić sig w eelu ich otrzymania do KU dowozu spowodowanego złym 

Magistratu (wydz. podatkowy). Win. Stanem dróg, podrożało z 42 na 52 gr. 
pi niezłożerii omawianych pa Žo pszenica w tym. samym 
cji w wyżej wskazanym terminie, lu ь 

= zdoła w dekioracjach falszy- —Maslo placono wczoraį na rynku 
wych zeznań ulepną karze. grzywny 8 60 gr. wyborowe i 700 gr. solone, 
ma zasadzie art, 62—63 ust. z dnia lifa po 23 — 25 gr. sziuka, mieko 

11—VIII 23 r. o tymczasowem uregu- 58—60 gr. litr. 
1 iu f. ki 1 — Barbarsyńskie systemy ra- 
100. zł. pon 8 p karza miejskiego. W myśl rozpo- 

Informaeli o sposobie wypełnienia fAzenia p. Komisarza Rządu na m, — Egzam'ny dla podof cerów 

deklaracji RE: dA p spra Wilno miejski rakarz uzyskał zezwo- —saperów. W dn. 25 bm. odbędą 

agistratu m. Wilna, oraz biura ine lenie na wykonywanie swoich niemi- się w 3 p. sap. egzamina ze służby 

formacyjne utwerzone w lokalach łych obowiązków w przeciągu cale- saperskiej dla podoficerów saperów. 

biur meldunkowych: 1) drzy ul. Cho- go dnia i to aż do odwołania. Wy: Podoficerowie, którzy nie wykażą się 

Cimskiej nr. 10, 2) ul. Bazyljańskiej wołane to zostało wzmagającą się e- wymaganemi wiadomościami zmusze- 

nr. 2, 3) zauł. Białym nr. 8 1 4) ul, pidemją wścjekłizny psów i kotów. ni będą zrezygnować ze służby w 

Szeptyckiego nr. 11. Jasnem jest, że żądny zysków rakarz tym rodzaju breni i przenieść się do 
Wspomniane biura informacyjne korzysta z uprawnienia i pracuje nie piechoty. gla 

czynie są codziennie, za wyjątkiem przestrzegając 8 mio godz. dnia pra» — — (х) Za gorllwe pełnienie 
niedziel i świąt w godzinach od 8 СУ jednak ma to i swoje złe strony. służby. Władze KOP'u wypłaciły w 

rano do 3 po. Do wieczora budka, w której wożae p.źizierniku rb. ogółem 360 zł. tytu- 

— (o) Z posiedzenia miej. ne 54 złapane psy, jest tak pełną, że łem nagród tym szeregowym, którzy 

skiej komisji kulturalno-oświa- kolejny pasażer nie może w niej stać się wyróżnili specjalną gorliwością 
towej. Na poniedziałkowem posie- 2 zmuszony jest pozostawać w pozy- przy pełaieniu swych obowiązków 

dzeniu miejskiej komisji kułturalno- Cl! nie zawsze wygodnej. Można nie- służbowych. 
i |. bszpieczne dła ludzi zwierzęta zabi- ' : = 

sg Abi ZW IE Gawet trzeba, ale Stanowczo nie PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. PKP. w Wilae p. int. Stasžewsk 
й L po dokonaniu inspekci kelejowej ni na cels kulturaino-oświatowe. Oorano Wolno je męczyć. Napychanie zwierząt | “— (o) Zmiany w Zarządzie terenie t:jże dyrekcji, ah w r 

4 podkomisje, które.mają opracować do skrzyni, jak śledzie do beczki, nie Kasy Chorych. Wobec powołania dzisiejszym do Wilna i objął urzędo- 
odpowiednie wcioski i przedstawić te jest godnem człowieka — pana nad i dotyczasowego prezesa zarządu Kasy wanie. 
wnioski do zatwistdzenia na plenum wszelkiem stworzeniem, zwłaszcza, ŻE Chorych p. j. Gradowskiegu na Sia« UNIWERSYTECKA. 
Kemisji. — Promocje. W średę dnia 23 

ke to patrzą dzieci przechodzące nowisko dyrektora Masy, prezesem 

Do podkomisji do spraw szkół U!'cĄ. zarządu obrany został p. A. Zasztowi, й 

рошпе&пус!! ш:піі p. Miodkow- „ven ©) Ss A, zakać wice-prezesem p. Walicki. Na prezesa = > o godzinie I ej роро!. w Auli 

ski, Iwaszkiewicz-Rudoszańska, Ku- sekcja zdrowia przy Mogistracie kżglowala Komisji świadczeń powołano d-ra nasi WA sYa edbędą sig 

bilus, dr. Szabad, dr. Dobrzański, na zaędie, LE następującą iicść wy* o na ne komisji pw Kea ano re poc: le- 

i ‚ i k o ksźnych: . Walich ice-pra: tejże stępujących osób: 
NE dr. W;godzki, Kuran i P Gp ówka—5, tyfus brzuszny—10, (1 wyp. Że p dodać Wybory Z ME Feliksa Wasilewskiego, Wiktora 
KOR , śmiertelny tyfusu plamistego), powtó ny ty- . RE : 2 Moroza, Karola Lewicki Ogi 

Do pedkomisji dla szkół zawo- ius—1, płonica—20 (dwa wypsck! Śmiertel- SA komisji finansawej nie dały rezul- ‚ Karola Lewickiego, gi 

dowych powołano p.p. Kubilusa, d-ra ne), błonica—1, odra—32, róża—5, krztu. tatu. Piećkówny, Włodzimierza Zankiewi. 

   

      

   
      

siec—1, gruźlica 16 (3 wyp: Śmiertelne), za” 
usznica—2 i grypa—2. 

— (x) Wyplaty zasiików do- 
ražnych  be:robotnym um sł.- 

WOJSKOWA. prac. W dniu 29 i 30 b. m. Obwo- 
dowy Fuadusz Bezrobocia w Wilaie 
przystąpi do wypłat zapomóg dora- 
źaych bszrobotnym umysłowo-pracu- 
{асут. 

— (x) Wydawanie opału bez- 
robotnym. W połowie grudaia r. b. 
Mag strat m. Wilna przystą si 90 му 
dawania rodzinom bezrabotaych na 
terenie m. Wilna opału w formie wę- 

i drzewa. 
Wy iawanie ta ukończone ibądzie 

jeszcze przed świątami. 
Normy wydawanego opału usta- 

lone będą w najbliższym czasie. | 

KOLEJOWA. 
— (x) Osob'ste. Prezes Dyrekcj |



cza | Dawida-Majera Sarnakera. 
Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Twa Opieki nad 

zwierzęt mi T wo Opieki nad zwie 
rzętam: (Wielka 28) zawiadamia, iż 
w dniu 25-go bm. o godzinie 17 od- 
będzie sig posiedzenie zarządu. 

NADESŁANE. 

E (57 „Polonja“ i 

SŁO w O 

  

tee „Helios | Ludzi 
nt. Wijeńska 38. 

Tylko dziś i jutrol Drei 1 ostatnia serja Wielkiej epovet filmowej p, & 
46 wst ząsający dramat w 12 

e szakale «ŻYD WIECZNY TUŁ CZ» wje rozgłośnej oowieści Eugenjusza 
Sue'go. DLA MŁODZIEŻY DOZWOŁONR. Seansy o 

aktach. Zakończenie 

£- 4,6, 8i 1015. se 

  

  

  

Niebywał: 
dzieja z 
wa z 24 
polskiej» (9 rocznica 

Dziś nadzwyczejna premjera! 
Czar epzotycznego 

odrodzonej 
Piłsudskie20). Początek saansów o g. 4, 

«6 dramat wschodni w8 aktach. 
wschodu, „Perła Haremu W rolach głównych: Oreta Nissem 

Ernest Totrenge, William Gollier. Handel niewolnicami w Bagdadzie. Turcja i Persja na ekranie. B 
przepych wschodu. Bogata wystawa. Obraz ten przewyższa «<Biełe Niewolnice» i <Zło- 

sgdadu». Specjalną ilustrację muzyczną dostosowaną do obrazu wykona orkiestra koncerto- 
osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. Nad program: 

niepodległości i powrotu ż niewoli Wodza Narodu 
«Wielkie święto krwi i chwały 

5,30,_7, 8,80, i 10.20. 
  

Tajemnicze przygotowania! 
  

W pustym ed dłuższego czasu 
lokalu res aurscji _ Wróblewski: go, 
dzieją się jakieś tajemnicze rzeczy. — 
Codziennie przybywają tu wozy nzła- 
dowane _ olbrzymiemi skrzyniemi, I 

_ Miejski Kinematograf PAR „Przechodzen 
Kulturalno-Otwlatowy 

Sala Miejska 
(ul. Ostrobramska 5) 

444 (Miłość wielkiego mia:ta) dramat w 7 mu aktach, 
Nsd program: «HEROD BABA» komedja w 2 akt. 

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. 

Orkiestra dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
ds program «MONTE - SANTO», 3 
  

kręcą się robotnicy, 
się, porządkuje. 

Nasz sprawozdawca, wysłany 
specjalnie w celu zbadania, co zna- 
czą te tajemnicze przygotowania, nie 
zdołał się dowiedzieć nic konkretargo, 

R dakcja jednak nie poniechała 
dochodziń i mamy nadzieję, że w 
najbhższych daiach będziemy megli 
podać naszym czytelnikom garść 
pewnych wiadomości, 

TEATR I MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dziś o godz. 
20 ej sztuka Andrzeja Rvbickiego p. t. <Oknos, 

Jutro komedja AI. Fredry <Zemsta». 

lokal odświeża 

Występy Maryli Gremo. W pią ek 25go 
1 % soboię 26-go listopada w Teatrze «Re- 
duta> wystąpi ze swoim urozmaiconym pró« 
ramem światowej sławy artystka tancerka 
Ksi Gremo, która po zcobytych (rium 
1:ch zagranicą, ob: cnle po powrocie do O- 
€zyzny entuzjastycznie była przyjmowana, 
jak przez prasę. tak 1 publiczaość w W rsza- 
wie, Lwowie, £ dzi i Krakowie. Występy jej 
rozniosły szeroko po dalekim Świecie sławę 
polskiego baletu. Czy to w Londynie na wie- 
cz0rze zorganizowanym przez Posel two Pol- 
skie, czy w Paryżu, Wiedniu, Belgradzie, 
Pradze Czeskiej, Berlinie i innych wie.kich 
miestach Europy—Maryla Gremo—fenomen 
—nłodz uikie i urocze dziewc:ę, trzymała w 
napięciu przeptłnione sale najwytworniejszej 
Wznoś. 3% : M 

rogram owego występu Maryli 
Gremo Biwiera: Chopin: Bid Clementi, 
Brahms, Strauss, Qade, Holmes i inn. 

Kostjumy wykonane w pracowni <The- 
aterkunsi> Herrman J. Kaufmann w Berlinie 
według szkiców Zamon'y, Aumoat'a i Ge- 
smar'a. 

Bilety są do nabycia w biurze podróży 
«Orbis» (Mickiewicza 11). 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). 
«Kwiat pomarańczowy», który mimo Śnie: 

gu 1 zimna tak pięknie rozkwitł w Teatrze 
olskim, grany będzie jeszcze tylko dziś i 

jutro i rekomenduje się wszystkim tym, któ. 
rzy przgną spędzić kilka godzin w prawdzi- 
wem zapomnieniu trosk codziennych. 

— Piątkowa premjera. «Koniec mi- 
stress Cheyney—oto tytuł najnowszej no: 
wości Teąuu Polskiego, komedji angielskiej 
Fr. Lonsdale'a, pełnej subtelnego bumoru 
oraz ciętej satyry na stosunki najlepszego 
towarzystwa. 

— Występ taneczny Maryli Gremo 
w Teatrze Polskim. niedzielę 27 go li- 
stopada o g 12 m. 30 pp. wystąpi w Teatrze 
Polskim wszechświatowej sławy artystka: 
tancerka, słynąca z niepospolitej urody Ma- 
ryla Qremo. к 

W programie: Rachmaninofi, Orieg, Sa- 
int- Saens, Ćhógió, Strauss, Offenbach i inn. 
Kostjumy według szkiców Witolda „Małkow- 
= ы 

ilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od 11—9 w. bez przerwy. 

RADJO. 
Czwartek 24 listopada. 

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

©30-meteorologiczny, <PAT» z działu Kultary 
i Sztuki, oraz nadorogram. A 

12.05—12.30. Odczyt organizowany sta- 
raniem Min. W. R. i 0. P. pt. «Kto to był 
Fryderyk Chopin» —wygł. p, Janusz Miketa. 

1230. Transmisja z Fuharmonji 
15,00—15.20. Komunikaty: meteorologi: 

czny, pospodarczy, PAT, oraz nadprogram, 
15 20—16 00 Przerwa. 
17,20—17,45. «Wśród SODA 

sze wydawnictwa omówi prof. Henryk Mo» 
ścicki. . 

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

czo-meteorologiczny, policyjny, PAT, 8;0r 
towy oraz nadprogram. 

Ogłoszenie. 
Na podstawie zarządzenia M nisterstwa Soraw Wewnętrznych Nr. 67 

z dni» 26 Vi 26 r. n'niejszem podzj= się do ogólnej wiadomości, iż w dnu 
25 i 26 Listopada 1927 r. o godz. 11 w Wilińskim Urzędzie Wojewódz- 
kim (ul. Magdaleny 2) w podwórzu, wejście z bramy, odbędzie się publicz- 
ny przetarg (licytacja) breni myśliwskiej skonfiskowanej prawomocnemi 
erzeczeniami władz administracyjnych. 

Do licytacji mogą stawać osoby upoważnione do posiadania broni, | 
t.j. posiadające pozwolenia władz admin-stracyjnych | instancji na kupzo | 

     

(pos'adanie) broni myśliwskiej, względnie osoby, posładające koncesje na 
haodei brenią Breń, podięgająca licytacji w ilości 72 sztuk różnege ro- 
dzaju i kalibru jest do obejrzenia w lokalu licytacyjaym ed godziny 9—11 

Teatr «Reduta» na Pohulance rano w dniu licytacji, 
Za Wojewodę z r. Naczelnika Wydział". 

Pawlikowski 

$ PPP 
- Glęgiel opałowy | 

dostarcza od 1/2 tony 

w wozach zaplombowznych 

   Wileński Syndykat Rolniczy ; 
Zawa'na 9, Tel. 323. 

  

Perimuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do S eta 

i celėw malarskich, 
Odznaczona na wystawach w Brukselį 

1 Medjolanie złotemi medalami, 
Wszędze do nabycia. 

  

   
     

  

  

aw B[ MEBLE 

Józeta GB ZEE 

ME 
Utica DOBRA 6. 

| | PLANOW 
) SWIATLODRUKI , 

Ina. KAuPowie 
Wilno 

Poszukuje sie 

najtaniej 

nabyć można Lisowleckich 

    

    

Dukszty, msj Antono 
wo (pow, Šeieciaiski 1ł I 
Noddtyka ) OCEN ę 

i odnowienie sta- 
rych ram poleca i 

wykonywa 

W. Woźnicki 
Wileńska 5, 

TANIO 

           
  

* . 

TOdZINY murowany o 4 miesz- 
całontów TO PEAT ogródkiem 

sprzedam na dogod- 
nych warunkach, jest 

Potrzebny plac 
około 300 sąż. kwadr. 
dla spółdrielni miesz 
kaniowej. Oferty skła- 
dać: D H. SZ, 
Jankowski i S ka. 

om 

  

    

w Zgłosić się do "wolne m eszkanie, i 
Domu Handi. | «Ruch» “Rraėw, Daviedaiet się od 2 Wileńska ©. Г 5‘0‚‹&.„„ pod do £ pP Stars AT. 

z «Mzura», m. 1, po Lwow- 
8 H. $ikorski $ ka skiej ul. L E K 4 RZE. 

ul Zawzlaa 30 | Potrzebni | Tylko 6000 | 

i Zarooas "20200 z..|  dolaró pi атобе! я Kupię Salon miejęsnie Gawar.| „SQ arów ||. ZEŁDOWIEZ duży w. dobrym sta-ska 5 m. 19 od 58 pp.| WPŁACIĆ przy kup: ® nie. Oierty do Biura. dowej kalnicjgch ; || <br: - weneryc. ne, 
` v i Garbarska, |LUSTRA || wonem "meska || zowie ów nagais y niem w centrum || sg 9.4, od 5-3 4 

ydzierżawię fol Eieuków: D, BK. <Žachelas pe W war Antono LISTWY. || Odsńska 6, tei. 905 i jk 
o o b r o 2 klm. pd st. Duksi| NA RAMY. 50 do aaa va (pow. Święcłański), Od 100 do ŚYCZNE, 3 ARZĄ. gleba dobra, zabudo Obrazów 6000 dolarów || pów w OG OW. 

wania dostateczne, na 1 hipoteki po d122lod +0 х Bliższe szczegóły na] oprawa i sprzedaż, szukujemy natych- GM kiewi 2% młejscu, informacje | olejnych, pastelo- || miąst. Waranki || tel OT listowe w/g. adresu wych i t. p. korzystne > 
    
Za Ne. 152. 

Or. 6. о от 
moczo= 

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

  

LOKAL oma 

BIUROWY Wjteska. 7, tel 1061 
    

komfortowy. więk- 
szy fub mniejsz : 
do wynajęcia pi | Dr Hanusowicz 

Ordynstor Szpitala 
Sawicz, choroby 

zaraz 

D. H.K. <Ząchęta»   
sprzedam małą mło- 
ciarnię Wichterle uży- 

     

Natychmiast 
Wiłeński Klub Kolejowców wy- 
najmie odpewiedni lokal składa- 
jący się z 6—8 pokoi z wygo- 

- dami w śródmieściu. 
Pożądana jest sala balowa. Zgło- 
szenia nadsyłać lub osobiście 
ul. Piłsudskiego Nr. 29, m 2 
  

  

  

    
„NN 3 

Czyesz się niezdrów 
zmierz przedewszystkierm 

*enperoturę cieptomierzerm 
ale z ochronną marką 
4ióre gwarantuje za 

dckładność, czułcść i precyzyjność w 
wykonaniu. Prosimy zwracać uwegę 
na powyższą markę ochronrą i firmę, 
gdyż w  sprzedzży znajdują się 

również falsyfikaty. 

        
  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Sztandar komunistyczny na ul. 
Subocz. W nocy z dn. 21 na 22 b. m. w 
obliżu kościoła OQ,O. Misjonarzy przy ul. 
ubocz wywieszono przez dotąd nieujawnio- 

nych sprawców sztandar komunistyczny z 
napisami antypaństwowymi. = 

Żart ten nie trwał długo, gdyž nie- 
zwłocznie sztandar ów zostął przez organy 
policyjne usun ęty. 

— Przemytnicy z Litwy. Onegdaj w 
rejonie Oran polskie władze pograniczne 
rzytrzymały dwóch podejrzanych osobni- 

ków w czasie, gdy przekroczyli granicę z 
Litwy do Polski, przemycając wię:szą il.ŚĆ 
tytoniu i cygar wyrobu niemieckiego.] 

Każdy z was, czytelnicy, powlaien 
mieć u sebie w domu radjn. 

Rezwzględnie najtańsze MM 
una =žrodio zakupu, 
cadjoaparaiow (detektorowych į lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz części składowych 

WSZECH RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- 
ników Radjowych Fabryka i Bura: 
Warszawa. ul Jerozol.maka 93, 

tel. 205 30. Е 
Nagrodzona „dypiomem uznania* 

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

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

Spłaty 5 - MIES ĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniatmy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
mia listowne i telefoniczne dokłade 
nie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną odpowiedź 

Zasam etaj adres 
WSZECH RADJO 

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

Popieraj przemysł krajowy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję     monierów. 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn: prof,  Sekułowicza, 
Wiksza WE) órawia 42, Kursa wyu* 
czają listownie: buchafterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukońfi- 

czeniu świadectwo. 
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z pierwszorzędnych "kopalń z dostawą do 

tima „Tadeusz Kowalski 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: 

Gęglel górnośląski 
w wozach plombowanych, dostarcza firma 

T R E Ke „Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

weną i manež 4-0 
konny. F. Janczuko: 
wicz, Wilno, Orzesz- 

kowej 11, m. 17. 

Poszukujemy 
kaucji hipotecz: 

  

domu, na żądanie 

  

skórne i weneryczne. 
m LECZENIE Światłem 

Soliux i Lampa Bachą 
Up mų (sztuczne słońce gór- 

"majątki jeśne I skie). Zamkowa 7 m. 1 

lasy nawet bez 
pozwolenia na 

wyrąb 
D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, tei. 90 5 

    

DOKTOR 

0.Abłamowiczowa 
akuszerja i choroby 

    nych na różne 
sumy 

Wileńskie Bluro 
Komisowo-Handlo- 

| we Ad. Mickiewi 

i Trylski“ 

  

  

     

  

LL д 

'FRIGORIN     

kobiece 
ul. Kasztanowa 7 m. 7, 

godz 9—10 i 3—5: 
W, Z. P. Nr 14 Gotówkę 

w każdej     

    

  

skiej do Kościoła Św. 
Jerzego, lub w tym 
że kościele został zgu- 

  

CENY NAJNIŻSZE. cza 21, tel. 152. 1] jokuj my dogodni i J : lokoj my dogodnie | Lekarze-DantyŚCi. 
dniu 20 b. m.] D. H.-K, <Zachęta< 
między godzi: | Gdańska 6, tel. O 05 Lekarz-Dentysta 

rano ak ės Wien, J adwiga s : 
skiej od apteki Miej. Kęstowiczowa 

Dzierżawa 
pod Wilnem do 

ės Skien ° 
r: uje O! Л przyjmuj BĘ, 

  

  

  

  

ZAWALNA 21 (wejście od strony   
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Kapelusze damskie i męskie 
Czyści, farbuje i przerabia według 

najnowszych fasonów 
specjalna pr. cownia kapeluszy 

1. ŁAM i SYN 

Wieika 52 

obok kościoła 

: Św. Kazimierza. 
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opałowy i 

ŻĄDBJCIE PROSPEKTÓWI 

kowalski z 
dostawą Węgiel =. 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. S 

M. D 0 U I I Jagielońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

Peifumy na wagę 
Czarny narcyz z koróną 

i różne zapachv 
Guerlaina, HJUSIGANT,  COTI, 

oraz innych firm krajowycb 
i zagranicznych poleca 

E. Kudrewicz i S-ka. 

| 
|   Wilno, Mictiea jcza 26 tl 710. 

      

      
Ad. Mickiewi- 

tel. 152, 
we 
cza 21, 

Wielki wybór 
Obuoln najnowszych 

fasonów i 

wysortowanego ze Sta- 
r,ch zapasów po bardzo niskich 

c'nach poleca : 
P. BIAŁOMEJSKI Zamkewa 7, 

—-— i 

Pensonat Cywińskiej a 
erecyktyńska 2 m. 5, ( 62 Wileńskiej) ® 

Pokoje do wynajęcia z całodziennem 
utrzymaniem na doby i miesięcznie 

Tamże wydają się 
do"re, zdrowe ohiady 

ŚNIEGOWCE i KALOSZE 
szweczkie, ryskie i krajowe poleca 

D,-B.W.Jankowski i 5-ka 
WIBLKA 42. 

Drewn. rvnkv).   

  

    

  

    

  

: 4 

  

W. MASSON. 

% pom śmierci . 
ROZDZIAŁ iX 

Tajemnica. 

— Cóż za upal! — jęknął Anno, 

wycierając pot z czoła, — gorąco tu, 

jak w piecul WW milczeniu zeszli 

wszyscy czworo do ogrodu. Ogrodo- 
we krzesła ustawione były w najdal- 

za nim. Cała polanka usiana była 
złocistemi plamami słońca. Wśród 
drzew rozlegał się śpiew i Świegot 
ptaków. A zapach róż, rosnących do- 
koła, napełniał powietrze. Dziwnie nie 
pasował ten rozsłeneczniony zakątek, 

do ponurego Opowiadania młodej 
dziewczyny o zjawach nocnych. Lecz 
właśnie kontrast ten podkreślał rea. 
lizm opowieści Anny Apcoff. 

— Nie poszłam na bal do pp. Pu: 
jac owej nocy — zaczęła. Wiadomość 

poszła na bal, pozwoliłam Gastono- 
wi pogas'ć światła i odejść. Udałam 
się na piętro, do swego Saloniku, 
znajdującego sia obok mojego sypial- 
nego pokoju. Okna tych pokoi mogą 
panowie stąd dostrzedz, Oto są taml 

Wszyscy spojrzeli w kierunku, któ: 
ry wskazywała. Na prawo od przed- 
pokoju ciągnął się szereg zamknię- 
tych okien, nad któremi znajdował 
się pokój Betty. 

Anna pokazywała na lewe skrzy= 
szym zakątku ogrodu w cieniu dużych tą tak poruszyła J ma, że Anno tu- dło domu. 
drzew. : t 

Anno skierował się ku nim. 

— Będziemy tu mieli dosyć cieniu 

siał dać mu znak, by zamilkł i nie 
przerywał opowiadania. 

Frobisher nie zastanawiał się do- 

— Widzę, pani pokój, znajduje się dziemy przerywali i postaramy się nie słyszeli pieśni ptaków. 
nad bibljoteką—rzek! Anno. 

— Tak. Mus ałam napisać list, — 

i nikt, prócz ptaków nie zdola nas tad, ani na chwilę, gdzie megła być ciągnęła dalej Aana i nagle zamilkła 
dsłuchać, — rzekł poprawiając po- owej nocy panna Apccff, Anno zaś zmieszana: widocznie doszła w swem 

duszkę na głębokim, plecienym fote nie wydawał się wcale zdziwionym opowiadaniu do puuktu, o którym za- dającej: 
lu, który przeznaczał dla Anny. 

Jim znów porównał go w m, 6 
do doktora, który krząta się przy cięż- 

ko chorym człowieku i myśl ta wy» 

wołała w nim przykre uczucia. 

słowami młodej dziewczyny. 
— Czy pani była chora?—zapytał 

detektyw. 
— Ne, bynajmniej. Ale pomiędzy 

mną i Betty był układ, który stanął 

pomniała, w chwili gdy zaczęła mó- 
wić. Westchnęła ciężko. 

O,—szepnęła i powtórzyła ci- 
szej jes. cze—ol 

Z niepokojem spojrzała na Betty, 

Jednak Jm zdawał sobie Sprawę, od chwili mego przyjazdu do domu jecz nie znalazła u niej pomocy; 
że uprzejmość i usłużność tego czło- Gienelle. Postanewiłyśmy nie krępo- Betty nachylona była naprzód, gło- 
wieka były mu właściwe, że nie było wać siebie wzajemnie. Zdecydowałyś- wę oparła na dłoniach, Oczy miała 
w tem pozy, a jednak nie przeszka- my, że przyjaźń mpże się opierać je- spuszczone, myśli jej błądziły widocz- 
dzały mu wcale w dążeniu do wykry* 
cia prawdy. Zręczniei dobrotliwie po 

prawiał poduszki teraz, lecz Jim nie 
wątpił, że gotów był za chwiię, rów- 
nie szybko i spokojnie nałożyć kaj- 

danki na ręce młodej dziewczyny, 

dynie na niezależności obu stron. 
Każda z nas miała oddzielny pokój 
i swoje własne, niezależne życie. Zda- 
je s'ę, że Betty nie była ani razu w 
moim, ja zaś raz tylko, czy dwa za- 
szłam do jej saloniku. Przyjaciół 

nie; gdzieś daleko. 
— No, i cóż dalej? — nalegał ła- 

godnie Aano. 
— Był to bardzo ważny list, — 

zaczęła Anna, dobierając uważnie sło- 
wa, tak samo, jak Betty poprzednie: 

gdyby tak nakazywało mu poczucie wspólnych nie miałyśmy również, nie go dnia, widocznie chciała coś ukryć. 
ebowiązku. dokuczałyśmy sobie nigdy pytaniami, — Obiecałam, że napiszę ten list, 

— Doskonale, — zawołał AnNo.— w jąki:m towarzystwie upływa nam Ale adres znajdowzł się na dole w 
Teraz będzie pani wygodnie! Czy pa- 

nie pozwelą zapalić? Odwrócił się ku 
сгав, 

— Niezmiernie to mądra zasada,— 
pokoju Betty. B+! to adres doktora. 

Po wypowi dz niu tego zdania, 
Beity, która stala оройа! wraz Z zauwažy! Anno.— W wielu rodzinach Anna uspokoila si; i nabrała pewno- 
Jimem. 

Bardzo proszę, —odrzekła sia- 
źrócłem nieporozumień jest postępo- 
wanie wbrew tej zasadzie. A więc 

ści siebie. 
— Pan mnie zrozumie, panie An- 

dając. Anno wyjął z kieszeni pudełko pp, de Pujac byli przyjaciółmi p. ne. C«ły dzień grałam w tennisa, by- 
osami i zapalił, jadł 

pomiędzy obu panienkami. Jm siana Harlow? łam więc bardzo zmęczona. Ale mu- 

mad tym listem i pójść po adres na 
dół. Postanowiłam przedewszystkiem 
ułożjć sobie treśc listu. 

Nagle Jm, który co chwila pod- 
skakiwał ze zniecierpliwieniem, prze- 
rwał opowiadanie. 

©— Mle jaki to był list i do jakie- 
go dektora miała pani pisać? — za- 
pytał. 

Anno odwrócił się 
zadowoleniem. 

— Proszę pana, —zaw: łał —Wszyst- 
ko powoli się wyjaśni, jeżeli nie bę- 

do niego z nie- 

dobrze zapatniętać każdy szczegól! 
Niech pani opowiada tak, jak uważa 
za stosownel 

l znów edwrócił się ku opowia- 

— A więc pani miała ebmyšltė 
treść listu? 

Uśmiech przemknął pe twarzy 
Anny. 

— Właściwie był to tylke pre- 
tekst, by posiedzieć w moim dużym 
wygodnym fotelu, bezczynnie i bez- 
myślnie, byle wypocząć i wyciągnąć 
zmęczone nogi. Pam domyśla sę, co 
się stało, 

Anno z uśmiechem skinął głową. 
— Pani zasnęła, W pani wieku 

poczucie obowiązku nie może pow- 
strzymać od snu, po takiem zmę- 
czeniu. 

— Tak, ale poczucie to zjawia się 
jednocześnie z obudzeniem i zaczyna 
robić wyrzuty. Gdy zbudziłam się, u- 
czułam chłód, jak te zwykle bywa w 
takich razach. Ubrana byłam w lekką 
tiulową sukienkę, więc było mi zimno, 
a przytem sumienie zaczęło mi wy: 
rzucać meje niedbalstwo: Leniuch z 
ciebie, myślałam, gdzież jest list? 

— Zerwałem się więc i wybiegłam 

obudzoną. Przypadkowo zupełnie 
zamknęłam drzwi od mego pokoju, 
Wszystkie światła w domu były po: 
gaszone. Firanki zasłaniały okna. 
Księżyca nie było tej nocy. Znalaz- 
łam się wśród takich ciemności, że 
nie mogłam dojrzeć własnej ręki. 

Anno vtrząsrął popiół z papiero- 
sa. Betty podniosla głowę i wpatry- 
wała sę z otwartemi ustami w twarz 
przyłac'ółki. 

Zaikrął z przed ich oczu ogród 
załany słońcem, nie czuli zapachu róż, 

Wszyscy 
podążali myślą za p. Apcoff, scho- 
dzącą po schodach tej ciemnej necy. 

Wyraz jej twarzy, rumi:ńce i bla- 
dość jej policzków, merwowy głos 
sugesijonowaly ich. 

— | cóż dalej... — zapytał spo- 
kojnie Anno. 

— Ciemności nie przeszkadzały 
mi, — ciągnęła dalej, jakby dziwiąc 
się swej odwadze, teraz, gdy wiedzia- 
ła, jak straszna była ta noc. 

— Teraz straszmo mi, lecz wtedy 
nie obawiałam sę zupełnie. 

Jim przypomniał sobie, jak po- 
przedniego wieczoru oczy jej szukały 
czegoś w ciemnych krzewach ogro- 
dowych, pełne lęku i przerażenia, Wi- 
dać było, że i w tej chwili ogarniało 
ją coraz większe przerażenie: usta jej 
drżały, ręce zaciskały się kurczowo. 

— Znalam te schody tak dobrze! 
Ręką opierałam się o poręcz. Cisza S, 
martwa panowała dekeła. Zdawało 
mi się, że prócz mnie, cały dam śpi 
twardo. Nie zapaliłam nawet lampki 
ua dole, w przedpokoju. Wiedziałam, 
że przy samych drzwiach poko 
Betty mogę zapal:€ światło. Zdaje mi 
się, że robiłam tak, by nikego nie 
zbudzić, Zeszłam ze schodów i zwró- 

— Tak, odrzekła Anno, Gdy Betty sialam napisać I porządnie pomyśleć z pokoju, będąc jeszcze nie zupełnie ciłam się na prawo. Znalazłam się 

Wydawca Stanislaw Mackiewicz Redaktcr w 2Czesław karwowski Odpowiedzialny za ogloszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydaw. 

banda, unieważnia się, 
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biony damski mał bjęci . Maść przecio odmrożeniom ei Ra OJEW ACE W.ZP: Nr 58. 
Ž cienkiej łefńcuszkowej | dynki, ogród, rzek: 

LECZY Ż 3 aiz Uczciwe- DQ H.-K; <Zachęta> 
świeże iz «starzałe 4 ŽŽ 2 go znalazcę, za odpo: | Gdańska 6, tej, 9-05 AKUSZERKI. 

d y % Ž wledniem | wynagro: odmroženia > 2 dzeniem, Proszę 0" WNA, WÓDKI | Akuszerka = 4 е , zapobiega odmrożeniom, > |m 1 Žgubiony ze |1 wszelkie towary | W. Smialowska 
ŻA | garek nie tyle wartoś | kolonjsine najlep- | przyjmuje od godz, 9 

ciowy jar pomiątkowy | szych gatunków po do 19. Mickiewicza 
Е — cenach najniższych s » m. 6. Górno = Siąskie Pożyczki || pge ON dao 

udzielamy na różne Wileńska 44 AKUSZERKA plombowane wozy | | miny 1 w róż || (gowniej J, Kanto) OKUSZKO 
[P Duchnowski i Sska RNA. gubieny indsx U. powróciła i wznowiła 

B. na imię przyjęcia chorych, 
Stefana Mauin- Mostowa 23 m. 6 

W. Z. P, 24 
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Zygmunt Nagrodzki 
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przed pokojem B:tty, Minęłam przed- 
pokój z wyciągniętemi przed sąbą 
rękoma. 

Betty wyciągnęła nagle, mimowol-- 
mym ruchem, ręce przed siebie, jakby 
to ona miała minąć ciemny pokój. 

— Tak, tak należy czynić—szep- 
nęła,—gdy się idzie wśród ciemności 
i nic się nie widzi. Prawda?—uśmiech-. 
nęła się, widząc, że eczy Anno wpat- 
rują sig w nią ze zdziwieniem. — 
Nieprawdaż, panie Anno? 

— Oczywiście, — potwierdził za- 
pytany. Ale nie przeszkadzajmy pan= 
nie Apcoff. Czy wszystkie okna były 
zasłonięte ? 

— Tak, nigdzie nie było uajmniej- , 
szego światła, szłam wzdłuż ściany, 
opierając się o nią rękami, aż dopėki 
nie natrafłam na wgłębienie, w któ- 
rem znajdują się drzwi. Znalazłam 
poomacku klamkę i weszłam do peo- 
koju. Kontakt znajdował się po lewej 
stronie ed drzwi, Zdaje mi się, żeby- 
łam jeszcze wtedy nawpół śpiąca. 
Lecz w tej chwili obudziłam się ną 
dobre, zaledwie spuściłam rękę po 
zapaleniu światła, gdy matychmiast 
podniosłam ją, by znów zgasić. Tym 
razem zrobiłam to świadomie i bar- 
dzo ostrożnie, by nie trzasnął kon-, 
takt. Pomiędzy temi dwoma ruchami 
mej ręki minęła tylke chwila, zauwa- 
żyłam jedynie zegar na komódce, 
stojący przy przeciwległej ścianie. 
tałam nieruchomo, powstrzymując 

oddech: byłam zdziwiona bardzo i 
trochę przestraszona, Oto przy tem 
ostataiem oknie,—tłu Anna wskazała 
na penure, zamknięte okna demu, — 

ju znajdują się drzwi, które od dnia 
śmierci Simona Harlow byly zamknię- 
te, teraz były one otwarte ma roścjeź, 
a za niemi paliło się światło, 

mictwe Wileńskie» Kwaszelna 2 

ul Orzeszkowej Nr 3 )


