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Wczorajsza demonstracja © Gilnie. 
Nieboszczyk Jan Olbracht mawiał, 

że „spaliłby koszulę własną, gdyby 

wiedział, że zna jego zamysły”. Tę 

zasadę Oibrachiową wiernie pielęgnu- 
je u nas marsz. Piłsudski. W tak ga: 
datliwem i niedyskretnem społecztń- 

stwie jak nasze, zasada ta daje prufit 

ogromny. 
- Przyjechał wczoraj do Wilna p. 

Marszałek, prócz tego p. minister 
spraw zagranicznych, posłowie pole 
scy w Moskwie i Rydze, p. naczel- 
nik wydziału wschodniego. Poczciwy 
masz wileński G:orges zaczął trochę 
przypeminać GQ newę, tyle w za: 

tisznej jego szli mało miejsca „mię- 
dzynarodowych* rozmów. О1 гапа 

panował nastrój, przy którym się nie 

wie co sę będzie robiło wieczorem. 

Mówiono, domyślano się na mieście, 

że Polska oświadczy, że skoro peń- 
stwo kowieńskie jest w stanie wojny 

z nami, to i Polsce nie pozostaje nie 

innego, jak uznać ten „stan wojny” 

za prawnie obowiązujący i nas tak- 

że, — albo też mówioro, że po zja- 

ździe w Wilnie utworzy się na tery- 

torjum polskiem rząd narodowy litew- 
ski, złożony z emigrantów L twi- 

now. Mówiono wreszcie, że Litwa 
jest wigilją zamachu stanu, czy też 
przynajmniej wig lją kompletnej prze- 
granej i ustąpienia rządu Voldemara- 
sa. 

To były wszystko plotki, nie trzeba 

dodawać, że zupełnie błędne. Wiado- 

„ mošė o wycofaniu się Vvldemarasa z 
rządu cehem echem nadbiegła copra- 
wda z Rygi, która tak często dezorjene 

tuje Warszawę zupełnie fałszywemi in- 
furmacjami, —<d6 s Ę mie-sprawdziła, 
Zjaad wileński, posiadający tak wiele 
kie znaczenie międzynarodowe i wi- 

docznie obliczony na to uiepowszed- 
nie znaczenie międzynarodowe, mu- 

słał mieć inne intencje na widoku. 
Próbujmy więc teraz odgadnąć te in- 
tercje, próbujmy odgadnąć tu tajem- 
nice, 'o których nie śmiała wiedzicė 

„koszula Króla O brachia*. 

Aby odgadnąć, sprecyzujmy prze- 

dewszystkizm sytuację, w której pozo- 

stajemy. Zadajmy pytanie <kto nam 

dziś krępuje ręce w sprawia kewień- 

nia o traktat handlowy, uczyniły to 
wyłącznie z -politycznych motywów. 
To było jasne, te Niemcy same na- 
wet przyznały, Teraz, wczoraj, dnia 
23 listopada, właśnie kiedy w pałacu 
biskupa Massalskiego w Wilnie kon- 

ferował marsz. Piłsudski z polskimi 
dyploma ami i wojskowymi, właśnie 

wtedy o godz. 1l-ej rano parafowany 

został pomiędzy :min, Stresemannem 
a p. Jackowskim przedwstępny układ 

dotyczący traktatu handlowego. ;Wy- 
kluczone jest, aby taki krok, poczy” 

niony został przez Niemcy bez-związ- 

ku z ich polityczną liają względem 

Polski. Giyby Niemcy ch.iały pod- 
trzymywać Voldemarasa, jego „stan 
wojny*, jego „Wilno stolica narodo- 

wego pzństwa litewskiego” i t, d, — 
toby wczoraj nie poszły na podpisa- 

nie układu z nami. Można się nawet 

wyrazić, że w Nemczech liczba zwo- 
lenników zajęcia Kowna przez Polskę 

więcej znajdzie zwolenników niż w 
S. S. S. R. Tam się przecież mówi 
nietylko o korytarzu Pomorskim, lecz 
także o Kłajpedzie. 

Pozycja Polski j:st więc dziś moce 

na w Moskwie, mocna w Bzrlinie, a 

stosunki z naszymi sojusznikami ni- 

gdy nis były dla Polski pomyślniej- 
sze. C.la manifestacja z przywiezie: 

niem medaille militaire dla marsz, 
Piłsudskiego była iu bardzo wymew= 

ma. Nie potrzebujemy się dziś oba* 
wieć pułk, Chardigny? — O te z 
wszelką pewnością. Dzi nasi sojusz- 

nicy prócz tego, że się liczą z nami 

zup:łhie inaczej, zrozumieli także, że 

chcieć silnej i swobodnej pod wzglę* 
dem -militarayim Polski to "ztiacry 

chcieć def.mitywnego załatwienia spra: 
wy litewskiej. 

Z komunikatu wydanego wczoraj 

podnieść należy sprawę: „skargi Litwi” 

nów w Lidze Narodów" i sprawę 
nazwisk tych oficerów, którzy w kon 

ferencji brali udział, Komunikat ten 
jest jakby latarnią o dwuch szkłach: 
mętno-szarem i czerwonem. Można 
ją obracać tak i owak. Jeśli górę 

bierze ten kolor mętnosszary, ten Ilgo 

w _-skargowy—to jesteśmy w rozpaczy. 
Poco było wtedy Litwinów sadzeć 
przed miesiącem do więzienia,odpro- 

wadzać ich do granicy, — jeśi m= 
my dziś pros ć L'gę o wyrok w tej 
sprawie, Pogleska jakoby marsz. 

Piłsudski sam osobiście miał jechać 
do G:newy? — Pogłoskę е traktu 
jemy nicufnie, ustosunkowujemy się 

do niej niechętnie. Największy polski 
autorytet miałby jechać na pole (ur- 
ni:jów krasemówczych w G:newiel 

Natomiast inny kolor tej latarni, 

czerwony—to owe wymienienie woj» 

skowych w komunikatach urzędowych. 
Cieszy to nas bynajmniej nie dlatego, 
abyśmy byli entuzjastami walki brato- 
bójczej, Przeciwnie, podobnie jak ko- 
wi'ńska urzędówka w Wilnie t. j. 
Przegląd Wileński, cieszymy się z te* 
go, že się mówi tak dużo e krajo” 
wcści w Wilnie. Mowa o krajowości 
fo mowa o wielkich, historycznych 
tradycjach, to mowa o jedności. Chce- 
my wskrzeszenia unji, chcemy fednoś- 
ci Wilna z Kownem, chcemy mieć 
Króla i Wielkiego Księcia! Lecz rea- 
lizacja tego programu wymaga posu- 

nięć energicznych, stanowczych, zde- 

cydowanych. Takiem posunięciem tra- 
gicznem— przyznajemy tu niestety, — 

lecz w całej swej tragedji historycz- 

nie t» órczem—byłoby ucieknięcia do 
ostatniego środka, do „przywrócenia 
stanu z przed rozbiorów Polski, dg 

wskrzeszenia tradycji 31 i 63 roku 
drogą interwencji zdecydowanej. Caż. 

Przebieg dnia wczórajszego. 
We środę dnia 23 b, m. rano przybył z Warszawy do Wilna p. Preres 

Rady Ministrów Marsza/ex Józef Piłsudski. P. Premjerowi towarzyszyli ppułk. 
Prystor i adjutant mjr. Zembrzuski. Na spotkanie p Marszałka zjawił się na 
dworcu p. Wojewoda Raczkiewicz oraz s ramienią wileńskich wladz wojsko- 
wych pułk. Ożyński. Pan Marszałek Piłsudski zamieszkał u swego brata. Tym 

samym pociągiem przybył do Wilna minister spraw zagranicznych Zaleski, wi- 
ceminister Knoll, poseł Rzeczypospolitej w Moskwie Patek: 

Wczor:j cdbyła się też w pzłacu reprerentacyirym, trwająca cały dzień 
skiej?» — Na to odpowiadamy —— konferencja polityczna, pod przewodnictwem Marszałka Piłsudskiego. W konfe- 

rencji tej brali udział minister spraw zagranicznych A. Zaleski, minister pełno- „Nikt, 

Rosji bolszewicka dąży do 0 dzy- 
skania wybrzeża bałtyckiego. Z  ra- 
dością powitałaby chwilę, w której 
zajęlibyśmy Kowno.  Staraliby się 
wtedy wyciągnąć ręce po wpływy 

mocny R. Knoll, poseł w Moskwie St. Patek, poseł w Rydze J. Łukasiewicz, 
nacz. wydz. Wschodniego M. 5. Z. T. Hołówko, szef II Oddz. Sztabu Gener. 
ppułk T. Schaetzel i ppułk. A. Prystor. 

Przedmiotem uarud była sprawa litewska w związiu ze zbliżającą się se- 
sją Rady Ligi Narodów: 

Minister A. Zaleski i posłowie wieczorem opuścili Wilno. Marezatek Pil- 

  

—3_ Za i przeciw. 

Stanistao Przykyszewski, 
Oto i znowu jeden z wiele | 

kich literatury polskiej padł 
ugodzony śmiercią. ? 

Nie liczmy lat — ile ich 
przeżył; spójrzmy w lata, któ- 

re imią Pczybyszewskiego po- 

niosą w dal chyba bezkreśną, 
Bo jak długo trwać będzie 
polskie piśmiennictwo tak dłu- 

go będzie w jego dziejach jaś- 
niało niepeżycie te, co autor 
„Da prcfundis* „Tańca mi- 

łości i śmierci* („Złote runo“ | 
i „Goście”), manifestu „Conf- 
teor" i „Synagogi Szatana* 
wniósł w piśmiennictwo ro- 

dzime. 

Jak skała o połyskach per- 
łowej konchy wyrasta z litera- 

tury polskiej końta X.X go 
wieku wielkie dzi:ła Przyby- 

szewskiego, całe przepojone 

zmaganiem się ma śmierć i 
życie: chuci—„która była na 

początku: — z mózgiem. Po- 
czucie dobra i zła pełga po 
tej skale fosforycznemi błyse 
kami-=a Przeznaczenie wymie- 
rza kary tym, którzy w pogoni 
za marą szczęścia druzgotali 

szczęście blźaiego. W odmęt 
rozpasania tak rozpętanego, 
że aż nawet przeciwnego Na- 
turze, padają jakieś ciosy ce- 
rebralne... I w błędnem kole 

szamotań się i trwogi obraca 
się życie, z którego śmierć 
mas, ziemskich potępieńców 
«Gawadadza. : 

Nie w przeżywaniu atoli 
tych przerzźliwych mąk du: 

chowych by! Przebys:ewski 

wriuozem. Czego przed nim 
nie przežywaly duchy, którym 

Stwórca kaza! byč m.krokoz- 
mem ludzkości i Światal Nie- 
dościgłe wirtuozowstwo pisare 
skie Przybyszewskiego — ро- 

legało na zdolności aadzwy- 
czajnej obnażania duszy ludz- 
kiej i podniecania tym strasz= 

liwym exhibicjori:mem dusze 
leniwe lub nieczułe do prze- 

żywania ekstaz i mąk—f.kcyj- 

nych, _ 
Jak pod mocną a bajecz- 

nie wprawną dłonią nabiera 

klawiatura nieoczekiwanej ela- 
styczności i Śpiewności, tak 

" Przybyszewskiego. 

melów uniósł na sobi: nie- 
tylko polor najautentycznieje 

szeį europejskości lecz jakby 

pozłotę niewątpliwej — genjal- 
ności. 

Nie to, co z siebie wydzł 
Przybyszewski ma piętno nie- 
śmiertelności. Tak zwana 
„przybyszewszczyzba“ musia- 

ła byč 2 natury rzeczy 2jawis> 
kiem przeįšciowem, jak každy 
„kierunek“, jak každa „szko- 

ta“, jak každy „prąd“ aż do 
każdej „mody* włącznie. Nie- 
śmiertelnem jest to, co on za- 

palił w duszach tych, którzy 

wespół z nim lub bezpeśred= 

nio po nim tworzyli literaturę 

polską, urabiając za jej pe- 

średnictwenm duchową  fizjo- 
gnomję całego pokolenia a i 

przyszłych pokoleń. Wyczucie i 
zrozumienie symbolu oraz zae 

gustowanie w nm; wyegzercy- 

towanie smaku na linji stylo- 
wej przeciwstawiającej się li- 

njom natural stycznym; przy- 

zwyczajenie tych do szłachzt- 

nego patosu, którzy jeno „na- 

turalne odgłosy” wydawać z 
siebie umieli mniemając, że 

wypowiedzieli miemi całych 

siebie — oto faktyczne dzieło 

Nie po- 

szczególne  <pewieśc» lub 
„dramaty*, albo i man'fzsty 

literacko-estetyczne, z których 

tyle już, za życia jeszcze mi- 
“sirza, przestarzała Się i zostało 

daleko pe za nieustanną ewo- 

lucją twórczości ludzkiej i jej 
ducha. 

W kulc'e idezłu absolutne- 
go żył--jak Krasiński, jak Schel- 

ling, jak Cieszkowski. I w grób 
sią położył przeświadczony, 
że bynajmniej nie wszystko 
pozostało na wiek wieków w 

ziemi, co za ziemskiego życia 
nosiło rozgłośne i su>gestyjae 
imię: Stanisław Przybyszewski, 

Pokój jego nigdy ni: sytej, 
po nad splot nerwów czulszej 
i skołatanej duszy, 

Stanisław Przybyszewski urodził 
się 6 maja 1868 r. w Łojewie w oko- 
lic ch Inowrocław a w Poznańskiem" 
Początrowe jego pisma niemieckie 
<Totenmesse», <Chopin und Nietz- 
sche> zjednały mu sławę znakomi- 
tego pisarza wpierw nim w litera- 
turze polskiej zasłynął. Osiedliwszy 
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Ignorancja, jako atut polity: 
czny. 

Urzędowa Epoka napisała, że oby- 
watelstwo we wschodnich  prowine 
ciah otrzymało 1.621 150 ludzi, I 
Epoka, która jest rządową nazewrątrz, 
| cz żydowską nawewnztrz i Dzien 
nik Wileński i teraz Gazeta Warsz. 
zrożumiały to, że chodzi tu o prze- 
szło półtora miljonów nowych cbvwa- 
teli polskich ż'dóów. Na miłość Bos- 
ką panewie, czyż można piszć pó 
gazetach  takiemi będąc ignoren- 
'ami. Czyż nie można zajrzeć do 
stronic jakiejś statystyki, sprawdzić 

cyfry i „wyrobić” sobie pojęcie, że tu 
chodzi nie o żydów, lecz wogóle o 
tych, którym przyznano obywatelstwo 
a więc j o Polaków i o Białorusi- 
nów i o Żydów. Wreszcis czyż mo: 
żna ignorancji używać jako atutu w 
walce polityczntj, 

«Smierdiakow» 
Pan Filosofow, redaktor ros ski „Za swobodu” w Warszawie, = dzi, że bolszewizm jest produktem Azji (Azjatczina). Nigdy nie zgodzi- 

my się z tym poglądem. Bolsżewizm jest to zachodnie-turopejski rar jonas lizm, Zaszczepiony tylka słowi.Ń skiej 
h sterji i słowieńskiemu zabobonowi. 
Bolszewizm przecież odgadajęty, prze- 
czuty, przepowiedziany b.ł przez Do- stoj wskiego w jego genjalnej wizji Smierdiakowa, Smierdiakow b ł bg- kartem, ojciee jego był inteligent, matka kaleka-idjotsa-histeryczka, Ten 
'mteligent te zachodnia cywilizacja, 
bolszewizm jest takim bi i 
dem Maze” zaa 
Nowy sułtan marokański, 
W Maroko tron jest eleke a. wewnalrz tej sameį dat, ew Polsce za Jagiellonów. El ktorem j st zgromadzenie Klanów. To zgroma- ozenie uchwalło obreć na sultana 14 l taiego chlo „ca Mulaj Hora da, trzee cego syna zmaiłego sułtana Mulaj Jussufa, Panować on będzie pod Laišniem Mulai M-homeda. 
Wybór miał miejsce 13 listopada przed czwarią wizceór. Giyby wybór się spóź uł, gdyby się oabył już pe wczwanu przez muzz.inów wiernych na moal tvę, byłby już nieważny we- uług praw tego kraju. 

zp praca urzędników. 
żo opowiadają w ks łach nrzedni o ustanowionych od mies'ąca s Sj stwo Spraw Wewuętcznych dyżurzch noc- nych radców | referentów wojewódzkich, ur.ędników ca których opiera się właściwa praca u'zędu wojewódzkiego, Jest to jeszcze jedne «ś «iadczenie» urzędników na wątpli- wą korzyść P,ństwa, podyktowaae zguła niezrozumialemi wzglęiami. W jakich wa- iuakach materj:|nych i moralnych pracuje urzędnik państwowy po 10 i 12 godzin na dobę — rzeczą jest powszechnie znaną. Za: rządzenie Ministerstwa, zaprowądzające dwunastogodzinne dyżury nocne nie za.je się mieć żadnej racj, a jest tylko zbędnym ciężatem, ujemnie wpływającym ną normal- rą pracę urzędnika. Zwłaszcz:, że po noc. nym dyżurze mą si i 11 do pracy, się stawić urzędnik o g. ztą dziś dę- $udski zaś pozostał na dzień dzisicjszy, ażeby zająć się sprawą corax liczniej „tozegrał* Przybyszewski lite- się w Krakowie ogłosił w 1899 9 

;’ Ку]\іп‚ g Ss oiwiera, TAPlywejgcych do Wilna emigrantow litewskich, uciekających z Litwy i szukają. raturę polską. słynny swój manifest «Confiteor» ib aęziih o Au dyżu- 
PO d al " cych w Polace schronienia: w lygodniku «Życie», przyznając SkłaakOWski podczas jednej ze wych "cz. Nam to mie degadza. W  osłzt- 

nich czasach zwróciło uwagę kilka an- 

typolskich artykułów Tw  Izwiestjach 
i Prawdzie. Gazety te hałasowały z 
powodu rzekemych przygotowywań 
do polskiej wyprawy na Kowno. Za 
temi artykułami stoi jednak całkowi- 

tą bezs'ła Rosji, marazm i moczary 

woli SSSR. Dziś Rosja może conaj- 
wyżej duszu oćwiesti w jakiejś gazet- 

ee. Na aktywne przeciwstawienie się 

energicznej polityce polskiej ją nie 
stać. Wiedzą o tem w Moskwie do- 
skonale, Toteż spokojnie można liczyć 

ma to, że wczorajszy / grubjistwa 

przypudrowane zostaną  jutrzejszemi 
frazesami p. Bogomołowa 0 „Przy* 
jažai moskiewsko-polskiej datującej 
sią Od czasów Mickiewicza”. 

£Niemcy? 
Na Niemcy Litwa jakgdyby spe- 

kuluje. Niedawno w urzędowej ko- 
wieńskiej  Lietgvie ukaza! sie atykul 
w którym się twierdzi, żepanowanie nie- 

mieckie na Łotwie było niczem w po- 
równaniu z „jarzmem polskiem а 
Litwie", Artykuł ten celowo utrzyma- 
my w tonie  idjotyczno-ahistorycz- 
nym wyraźnie powiadał „o, racze 
Niemcy, niż Polacy". —1 zdaje się, że tu 
włańre rząd p. Voldemarasa najwy- 

raźniej zawiedzie się w swoich obli- 
ezeniach, -Daty on widać do tego, 
aby przy rozgrywce genewskiej otrzy- 

mać od Niemiec poparcie na cslej 
linji. Teraz zestawmy jednak fakty. 
Kiedy Niemcy zerwały z nami rokowa* 

Jutrzejsze konferencje i prace Marszałka Piłsudskiego. 
Na program dnia dzisiejszego pobytu Marszałka Piłsudskiego skłsdzć się 

będzie: 
Rano marszałek odbędzie konferencje z p. Wojewodą Raczkiewiczem, 

następnie z generałem Litwinowiczem d-cą O. K. III, który specjalnie przybył 
do Wilna z Grodna i pułkownikiem sztabu generalnego Kasprayckim, Oraz d/cą 
19 dywizji piechoty b. Litewsko-Białoruskiej: 

Jeszcze przed odjazdem Marszałek Piłsudski złoży wizytę areybiskupowi 
Jałbrzykowskiemu. : 

Popołudniu Marszałek Piłsudski pracowač będzie w dox6dztnie 19 dywi. 

zji piechoty jako jeneralny inspektor sił zbrojnych państwa. 
Wieczorem odbędzie jeszcze naradę z Wojewodą Raczkiewiczem. 

REEERROOOT OTTZTZE CZD NCAA TTOCOACZZZE RIP PZPC, BZTOCEDEOAOKIAROWKCE 

__ Likwidacja wojny celnej z Niemcami. 
Pomyślny przebieg rokowań Dyr. Jackowskiego, 

BERLIN, 23 XI (żel. wł. Słowa). Korespondent nasz dowiaduje się 
z kół zbliżonych do dyrektora Jackowskiego to następuje: 

W dniu dzisiejszym o godzinie 11-ej rano dyrektor Jackowski i min. 
Stresemann podpisali protokół rozmów prowadzonych w ciągu dni pięciu 
w związku z wznowieniem rokowań handlowych z Niemcami. Protokół 
zawiera wytyczne, na podstawie których obie strony gotowa są zakończyć 
wojnę celną i rozpocząć normalne stosunki gospodarcze. 

W związku z powyższem parafowana została przez ministra Strese- 
manna i dyr. Jackowskiego umsowa, w sprawie drzewa, ma podstawie 
której Polska zezwala na wywóz drzewa okrągłego, Niemcy zaś przyznają 
ulgowy impert materjałów tartych. 

Wywiad z dyrektorem Jackowskim. 
BERLIN, 23 XI PAT. Wspėlgracownikowi «Befliner Tageblatiu» u- 

dzielił dyrektor Jackowski wywiadu zawierającego informaeje, 28 w toku 
rozmów z minjstrem Stresemannem omówiona zostały dwa ważne probie- 
my przyszłego traktatu handlowego, mianowicie sprawa importu polskiego 
węgla i preduktów hodowlanych. Dr. Jackowski zaznaczył, że w czasia 
ebecnej konferencji mógł stwierdzić istnienie po stronie niemieckiej dąże- 
nia do ūregulowania stosunków gospodarczych międży Polską a N.emca- 
mi. Dyr. Jackowski wyraał nadzieję, że na podstawie perozumień, które 
mają być zrealizowane rozwinie się wkrótce żywa wymiana towarów mię- 
dzy obu krajami, która ożywi zarówno polską, jak i niemieeką go- 
spodarkę. 

Czego w nim samym nie 
byłol I głęboka religijność i wiel- 
ka czułość na kwestje socjalne; 
skstrakt głębokich studjów 

psychologicznych i cała mec 
doktryn estetycznych, mistyka 
i tilozofja, wykwintna kultura 
artystyczna i nerwowość gra- 
nicząca chwilami z obłędem, 

zdecydewany, wrodzony nerw 
pisarza dramatycznego i duch 

apostaty i herezjarcha. . 2 
berl ń kiej knajpy Zum schwąr- 
zen Ferkel otarlszy się © 
Strindbtrgów, Klingerów i Dzhe 

artyście przywileje niedostępne dla 
<zjadaczów chleba». Porwał mło- 
dych. Szkołę stworzył. Był przez ca- 
łe lata jednym z nsjbardziej czyta- 
nych i podziwianych autorów pol: 

skich. Do n.jcelniejszych jego po- 
wieści należą <Dzieci Szatana», Sy 
nowie ziemi», «Homo sapiens». 
Dzieła dramatyczne Przybyszewskie- 
go do'ąi utrzymują się na scenie, 
jak znone powszechnie <Złote runo» 
i «Snieg». Doskonały znawca mu. 
zyki zostawił po sobie sporo z za: 
kresu muzyki zarysów krytycznych. 
Po wojnie, kiedy jego ntwory spo- 
ro utraciły popularncś:i wiódł Przy- 
byszewski cężki żywot, głównie w 
Gdańsku gdzie w urzędzie k. lejo- 
wym pracował. W ostątnich dopie* 
ro czisach stała pomoc rządowa 
dała wytchnąć znakomitemu pisa: 

Zgon Stanisława Przybyszewskiego, 
POZNAŃ, 23 XI PAT. Dzisiaj o godz. 11 przed południem zmarł 

nagle na udar serca Stanisław Przybyszewski w 60 roku życia. 
Śmierć zaskoczyła ś.p. Stanisława Przybyszewskiego w Jaronkach pod 
Inowrocławiem w majątku pp. Znanieckich. Zwłoki Stanisława Przybyszew- 
skiego złożona zostaną na wieczny spoczynek w Górze pod Inowrocławiem» 
parafji Łojawo na Kujawach skąd pochodziła rodzina Przybyszewskich. 
Termin pogrzebu nie został jeszcze ustalony. 

W Jaronkach bawił znakomity pisarz od kilku dni; kończąc przygo» 
towania do swych odczytów © Jania Kasprowiczu, które miał wygłosić w 
najbliższych dniach w Krakowie, a następnie w Poznaniu. 

Żydzi Iwowscy przeciwko blokowi mniejszości. 
WARSZAWA, 23 X! (żel, wł, Słowa) Żydzi lwowscy ogłosili obszerną 

odezwę do społeczeństwa żydowskiego, podpisaną przez reprezentantów 
7.miu wiełkich organizacyj, w której nawołują społeczeństwo żydowskie 
do przeciwdziałania akcji tworze ia bloku mniejszości, powołując się na 
to, że a tworzą element państwowy a stronnictwa z któremi inicjatorzy 
bloku c 
leżą do elementów antypaństwo wych. 

Wśród podpisów znajduj 
stejna i prof. Becka.   cą wejść w układy chociażby nawet dla celów technicznych na- 

dpisy b. posłów Koliszera, Lewip 

nych podróży nie mógł w nocy pcłączyć się telefonicznie z aierownikiem ” jedaczo a wtjewództw. W wyniku wydał zaiządzenie, które radcy wojewóJzkiemu każe być tele- fonistą, wiedzącym o miejscu pobytu Wcje- Wody. Jak na radcę wojewódzkiego praca zamało inteligentna. Móżłoy ją pelniė z sównem powodzeniem wcźay urzędu. Boć chyba miejsce pobytu wojewody w nocy mie może być tajemnicą uszędową. Minisier zar: ądzenie wydał 1 zapewne o niem zapomniał. Należy więc je przy» pomnieć w oczekiwania odwołania. | 
EE RTN, UNS TAKE 

Sąd Marszałkowski. 
WARSZAWA 23 XI (fel, wł. Słowa) 

W sądzie Marszałkowskim w związe 
ku z sprawą pos. Korfantego prze- 
słuchano dziś dyrektora Weisenhci- 
mera, dyr. Przybylskiege i Nakonie« 
cznego z Górnego Śląska. Po połud* 
niu przesłuchano ponown'e dyrektora 
Weisenhaimera | postanowiono we- 
zwać na świadka Dyrektera Dzparta- 
mentu Górniczego w Minsterstwie 
Przemysłu i Handłu p. Cybulskiego, 
Ministra Olszewskiego i pos. Lan- 
gera. 

Narady Wyzwolenia, 
WARSZAWA, 23XI (el, wł. Słowa) 

Jutro odbędzie się posiedzenie klubu 
parlamentarnego Wyzwolenia, poświę 
cone pożegnaniu kolegów i omówie 
niu szeregu prac taktycznych zwią 
zanych z akcją wyborczą Oraz spra 
wą projektowanego bloku wyborcze 
go Wyzwolenia z PPS, 

Obiad na cześć p. Devey'a. 
WARSZAWA 23 X! (tel wł. Słowa); 

Dziś Muister Czechowicz wydał 0- 
biad ma cześć doradcy amerykańskie» 
go p. D vzy'a, w którym wzięli u- 
dział członkowie rządu, prezes Karpiń- 

ski, vice-prezes Młynarski i prof, Krzy- 
żanowski, 

 



ECHA KRAJOWE 
Obelisk Mickiewicza w Zaosiu. 

ak już donos I śmy, 

w dniu 11 go b. m. 

w Zaosiu odbyła s'ę 

uroczystość odsłonię: 

cia i poświęcenia obe- 

lisku ufundowanego 

przez cfcerów i žol: 

nierzy K. O. P. 

Odsłonięcia doko- 

nał generał Karaś, po- 

święcił zaś ks. Wola- 

sek wygłaszając przy- 

tem podniosłe OkO- 

liczności owe kazanie. 

Z kolei przemawiali 

p. Zaleski kierownik 

szkoły powszechnej, i 

inicjator ustawienia 0- 

belisku por. Zabo- 
rowski. 

Po deklamacjach 

uczniów szkeły tech- 

nicznej i przemówie- 

nu generała Karasia,   

  

TT EŃ 
A   

  który podniósł, że 

żołnierze nie tylko 

bron'ą granie lecz i pamiątek radzianych, wzniósł okrzyk na cześć woj- 

ska polskiego, podchwycony przez licznie zebranych przedstawicieli! spo- 

gczeństwa i ludność ekoliczną. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców. 

LIDA. 

— Poświęcenie sztandaru S. 

M. P. St:raniem i zabiegami niczmor- 

dowanego pracownika ma polu spe- 

łęczaem ks. dziekana i proboszcza H 

Bojaruńca, Stowarzyszenie Miodzisży 

Polskiej w Lidzie zdobyło się na bar- 

dzo ładny i. gustownie wykonany 

przez zakład św. Kazimierza w Wile 

nie — sztandar. 
Poświęcenie iego odbyło się 20 

b. m. o godz. 9 i pół rano w ko: 

ściele parafjalaym. Poświęcenia doko- 

nat ks. kan i senator R. P. Macie- 

ew'cz, ktory byl upowažniony przez 

(E. ks. arcybiskupa metropolitę Ro- 

mualda Jaibr ykowskiego do repre- 

zentowania jego Dosujnej Osuby. 

Po poświęceniu w słowach gorących 

wskazując na godło Państwa i Św. 

Stan.sława zachęca! młodzież do pra: 

cy wewnętrznej i do zdobywania 

cnót obywatelskich. Młodzież odšpie- 

wała „Boże coš Polskę” i „H:j, do 

apełu".| 
Chrzestnymi rodzicami sztandaru 

byli: p. płk. F. Alter, d-ca garnizonu 

Lida z w. majorową Buczyńską, oraz 

p. dr H H.rniewicz z p. Paszkiewi- 

czową. Po mszy św. udano się na 

plebanję, gdzie odbył sią akt wbija- 

nia pamiątkowych gwcž Izi. Na te u- 

roczystości byli zaproszeni przedsta- 
wiciele władz administracyjnych, wej- 

skowych, samorządowych, magistratu, 

oświatowych, oraz ianych instytucji 

społecznych. Jednak w ostatniej 

chwili dało się zauważyć nieobscność 

przedstawicieli „Sokoła*, „ Starostwa, 

Magistratu, miejskiego gimnazjum i 

inspektoratu szkolnego. Ludzkie złe 

języki mówiły, że przedstawiciele tych 

instytucyj nie mogli przybyć z powo” 

du trudności zorjentowania 86 w 

dzisiejszej sytuacji. 

оо W 
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 

instytucją, która roznieca oświatę 

pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 

i miasteczek, oświecając ten lud' 

utrwala granice Ziem Wschodnich 

Rzeczypospolitej 
Czy Jesteś jej członkiem? (Wilno 

Zygmuntowska 

do 8ej) 
22 od godziny 6 tej 

    

HARDEN 
„Unsere Zeit leidet an 

der Krankheit der Polemik*, 

G.rhart Haupimann, 

Któż z pemigdzy inteligencji 

przedwojennej nie pamięta perjodycz- 

nie ukazującego się brunatnego, w 

niedużym formacie zeszyciku 0 20 

do 30 stronach bitego, zwartego dru- 

ku, z tytułem na okładce: „Die Zu- 

kunfl"* 
da: zagranicę przez Berlin już 

w Ejdkunach chwytało się do kie- 

szeni „Zukunfi*.. o ile najświeższy 

zeszyt nie był akurat skonfiskowany, 

eo jakże często zdarzało się za miła” 

śriwego panowania cesarza Wilhelma 

П-во! 
SBył bo też Maksymiljan Harden 

wydawca i redaktor „Zukunitu*, naj- 

zaciętszym a i najwpływowszym wro- 

giem cesarza Niemiec i pruskiego 

króla, Mniej więcej akoło roku 1895 

zaczął wydawać swoje pismo i jesz- 

cze w przedostatnim „Zukunitu* ze- 

szycie, wydanym zaraz po mowie 

„tannenberskiej* prezydenta Hinden- 

burga, walił Harden w Wilhelma 

en exil stanowczą, dowiedzioną Od- 

powiedzialnością za wybuch wojny. 

„Jej istotny —! pisał — prze: 

wrotny sprawca spaceruje dziś bez- 

karnie pod cienistemi kłonami w 

.Doorn, pekazując figę całemu światu! 

jest to istny cud, że ludzkość tak 
długo mogła znosić na tronie takiego 
osobnika...” 

j:szcze kąsał, jeszcze pluł... Har- 

den, jeden z najzacieklejszych, nieule- 

czalaych polemistów, jakiego nosiła 

kiedy ziemia święta. 

A był już okrutnie zmęczony Žy- 

O godz. 5ej wieczorem w Ogni 
sku kolejowem odbyła się akademja, 
na program złożyły się mastęnu ące 
rzeczy: odczyt „św. Stanisław Kostka 
w XV: wieku i dziś* — Ks. K. Gie- 
czys, Chór pod batutą p. Ksawerego 
L chwierowicza edśpiewał: „Н do 
aselu*, „Ojcze nasz” i inne piosenki. 
D:klamacja solowa: „Pokłon Święte- 
mu* — Kurazyński Jan, Melo-dekla- 
macja; „W mroku koścoła* — Emile 
janowiczówna I. Dzklamacja solowa: 
„Młodzieży nasa" —- Baranowiczów» 
na, Recytacja «Święty». Na końcu о- 
сертапо dramat w 3ch edsłenach: 
«Ku wyższym rzeczom stworzony 
jestem.» į 

Dramat z życia św. St. Kostki o- 
degrano jak na amatorów wyśnieni- 
cie, zawdzigczająe p. K. Jaradze, kto- 
ry wziął na siebie ciężki obowiązek 
reżysera. 

Pemimo rozmaitych trudności i 
bardzo krótkiego czasu p. K., Jurago 
nietylko sztukę dobrze postawił, ale i 
wszczępił młodzieży zamiłowanie do 
sceny. Szczególnie publiczności podoe 
bały się ładne kostiumy z XVI w. 
które bszinteresownie  wypożyczyła 
naszemu Stowarzyszeniu Reduta w 
Wilaie, co wszyscy z wdzięcznością 
wspominają. 

Aksdemja wywarła dobre wraże- 
nie, zawsze rzeczy narodowe i ko- 
ścielae dla ludzi poważnie myślących 
są milsze, nad kino żydwskie i inne 
rozmaite przygodne i buńczuczne 
występy wędrownych «irup». | L, 

RUDZISZKI. - 
— Minister Staniewicz hono- 

rowym członkiem gm. Rudzis- 
kiej. Na ostatniem posiedzeniu Rady 
gmianej w Rudziszkach uchwalono 
jednogłośnie, na wniosek grupy rad- 
nych, prosić p. miaistra reform rol- 
nych prof, Witolda Staniewicza przy* 
i.ć godność honorowege obywatela 
gminy. 

MEJSZAGOŁA, 
— Wybory zarządu gminnego 

w Mejszagole. W dnu dzisiejszym 
odbędą Się w Mejszagole wybory za- 
rządu gminnego i delegatów do sej- 
miku. Wybory Rady dokonane zo- 
stały juź dość dawne i dzisiejsze 
wybory odwlekły się z powodów na- 
tury formalnej. : 

ciem. I zgorzkniały. Od owego arty- 

kułu w skonf skowan:j „Frankfurter 

Z itung* ileż to usłynęło lat? W 

1892 gim to było. Od tej daty był 
Harden nieustanne, bez chwili wy- 
tchajenia „na wojnie”. A _ lata spę* 
dzone w kampanii liczą się, jak wia- 

dome, podwójnie. . 
To też zmęczony był już (Harden 

ostainiemi czasy ogromnie — życiem 

mie latami. W 66:tym roku życia 

można jeszcze dobrze się czuć. l 

zgorzkniały był, zmizantropiały jak 

nieprzymierzając ów Tymon Ateń: 
czyk, największy mizanirop jakiego 

znają dzieje. 
Tymona Aleńczyka wpędziły w 

mizantropję nieszczęścia ejczyzny, 
utrata fottuny znacznij. niewdzięcz- 
nešė ludzka, mawet zdawało się naje 
wierniejszych przyjaciół, co  zrujno: 
wawszy go, kopnęli jeszcze nogą gdy 
zeszedł prawie do nędzy. Tymon 

Ateńczyk znienawidził ród ludzki. 

U:unął się w bezludne prawie ustro- 
mie — (jak Harden do samotnej i 

skromnej willi swej w Grunewaldzie 
pod Berlinem) —a jeśli zazierał kiedy 
de Aten to tylko wówczas gdy zda- 
rzała sę sposebność do wykpienia 
i obłsj:nia rządu, albo głupoty oby* 
wateli, Harden czcił i kachał na- 
prawdę jednego tylko na świecie czło- 
wieka, Był nim Bismarck. Bożysz- 
czem był Hardena. Za Bismarcka 
mścił się Harden na Wilbelmie II-gim 
do końca życia, Tymon Ateficzyk 
wielbił jednego tylko męża w swej 

ojczyźnie, mianowicie Alcybjadesa,. 
złośliwi utrzymywali że dlatego, iż 
przewidywał, że Alcybjades doprowa- 
dzi ojczyznę do rumy. Uwielbienie 
H.rdena do Bismarcka mie miało tej 
gorzkiej zaprawy. Bismarck jake mąż 

RRS WM 

Prasa niemiecka o porozumieniu. 
„Wydanie Polsce niemieckiego rynku drzewnego*. 

BERLN, 23XI. PAT. Prasa niemi cka przynosi obszerne sprawo- 

zdania o zakcńczenu rokowań ministra Stresemanna z dyr. Jackowskim 

i o parafowaniu umowy drzewnej O'gan nacjonalistyczny hr. Westarpa 

«Kreuzztg» ogłasza urzędowy komunikat w tej sprawie pod znemiennym 

tytułem: „Wydanie Polsce niemieckiego rynku drzewnego”. O gan H1- 

genberga , Lokalanzeiger'* wywodzi, że Polsce udało sę utrzymać dotych- 

czasowe, niezwykle wysokie cła na drzewo i że obscna umowa oznacza 

również utrzymanie przez Pslskę dotychczasowych nadmiernych ceł na 

drzewo okrągłe. Polska otrzymała przyrzeczenie, że Uzyska kontygent na 

drzewo tarte wynoszący około .1.200000 cnt. m. to xnaczy dwa razy 

więcej, aniżeli Niemcy dotychczas zaofiarowały. 

Odjazd delegacji sowieckiej do Genewy. 
BERLIN, 23—Xi. Pat, Jik donosi agencja Telegraph:n Union zastęp: 

ca komisarza ludowege Ltwiaow wyjechał wczoraj do Moskwy. W dro- 

dze do Q:newy komisarz sowiecki zatrzyma się w Balinis. Pierwotny 

plan, według którego delegacja sowiecka na obrady komisji przygotowaw- 

czej kor ferencji rozbrojenioweį wyłech:ć miała z Moskwy we czwartek, w 

óstatniej chwili uległ zmianie. „Vorwaerts* zauważa, że wczesnejszy wy- 

jazd Litwinowa do Moskwy oraz ofejalna zapowiedź wizyty jego w Ber: 

linie potwierdza zamiar rządu sowieckiego odbycia konferencji z rządem 

niemieckim w sprawie rozbrojenia. Konf *rencja taka byłaby zupelaie zro- 

zumiała, jednax wątpić należy, czy rząd Rzeszy okaże zadowolenie wobec 

tak ofi j.lnego podkreślenia wizyty Litwinowa w Berlinie, albowiem móg- 

łeby te w pewnej mierze przyczynić się do skomgromitowania rządu Rze* 

szy wsbic mocarstw zachodnich. 

Litwinow ma dążyć do zbliżenia angielsko-sowieckiego. 

LONDYN, 23 XI. PAT. Sprawozdawca dypłomatyczny Daily Tele. 

graph donos, że w angielskich kołach dyplomatycznych sądzą, iż Litwi» 

now otrzymał polecenie wysądowanie op'nji angielskiej delegacji ma kon- 

ferencję rozbrojeniową w Q:newie w sprawis zbliżenia angielsko-rosyjskie- 

go. Keła te jednak wskazywać mają na to, że angielska delegzcja nie po- 

siada upewaźnienia do prowadzenia rokowań w tej sprawie. Jeżeli Mo- 

skwa ma jekieś propozycje, ie muszą one być przedstawione Londynowi, 

sprawa zbliżenia angielsko-sowieckiego bowiem nie może być rezpatrywa- 

na w GQ'newie. 

Walka o republikanizację Reichswehry. 
BERLIN, 23 XI PAT. „Taegliche Rundschau* donosi, że na konfe- 

rencji socjalno-demokratycznego stroanictwa w Kamienicy (Chemnitz) poseł 

so jalistyczny Stueckien domagał się zniesienia Reichswehry, o ile nie uda 

się jej zrepublikanizować, Również b. prezes rady miristrów «w. Saksonji, 

Zeyguer wystąpł z żądaniem bezw:runkowego zniesienia Reichswehry oraz 

podkreślił, że nadzieje zrepublikanizowania Reichswehry są złudzeniem. 

W tym duchu przyjęto rezolucję z oświadczeniem, ze R*ichswchra w s'o- 

suakach zagranicznych jest wykładnikiem niebezpieczeństwa wojny euro- 

pejskiej, a w stosunkach wewnętrznych Niemiec służyć ma do zwalczania 

Nes Zamieć na kolejach polskich. 
WARSZAWA 23 XI PAT. Prawie ze wszystkich dyrekcyj kolei: pafistwo- 

wych nadchodzą wiadom: Ści, iż panujące w ostatnich dniach mrozy utrudoiały 

w znaczn;m stopniu prace przetokowe i spowodowały poważne opóźnienia po- 

ciągów towarowych i osobow;ch. W obrębie dyr. Wileńskiej, Krakowsziej i 

Stanisławowskiej na całym szeregu kolei wąskotorowych wstrzymany został 

ruch s powodu хазр śnieżnych. W dyrekcjach tych były już używane pługi 

odśnieżne | ` ° 

Narty, saneczki 
i łyżwy otrzymane 

u DiNCESA, Wielka 15. 

UUKTOKAY 

Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz 
lokują położnice i chore z cierpieniami 

S kobiecemii w Zakładzie Położniczym 

ul *. Pohulanka Nr 31, 
(w nowym takalu)e 

Wielki wybór 
mitu, pluszu, jedwabi, wy obów 

Panc sukiennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 

za gotówkę | na raty, 

Poleca 

anufaktura Łódzka* 
WTELKA 21 

„MERAN“ 
(willa Lewa) 

Uzdrowisko w Otwacku 

ZUZANNY STERLING-KAGHELOWEJ 
1B SA%ICKIEJ | 

Położone w pięknym cgrodzie. 

Kuchcia iadywidualna, djetetycz- 

ma, według  wskszań lekarza 

Wygedy. Młodzież i dzieci zūsį- 

dą troskliwą opiekę. Wiadomość 

па miejscu lub Warszawa, 

Ceglana 5, m. 1. 
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stanu i patrjota był dia Hardena naj- Lecz Hardena — nie spožyikowa- 

Wniosek o dodatkowe 
dyty. 

WARSZAWA 23 Xi(fel wł Słowa) 
Na ostatalem posiedzeniu Rady Miai* 
strów Min. Czechow'cz złeżył wnio- 
szk O otwarcie nowych dodatkowych 
kredytów w budżecie Ministerstwa 
Skarbu na rok następny. Wniosek 
przewiduje następujące pozycje: 700 
tys. zł ną uregulowanie naliżaości 
zakładom gr=fcznym za druk bank- 
notów, 700000 zł, na zakończenie 
rozpoczętych budowli, 87 500 zł. ma 
likwidację majątków miemieckich i 
10000 na koszta rejestracyjne związa* 
ne z ią likwidacją. 

Marszałek Franchet d'Esperey 
zwiedza Kraków, 

KRAKÓW 23X], PAT.  Marsza- 
łek Fran.het d'Esgrrcy zwiedził w to- 
warzystwie Świty i starosty Tchórz- 
nicki:go muzeum Czarioryskich, mu- 
zeum Narodowe, Zamek i Katedrę 
ma Wawelu,  oprowadzany przez 
kustosza Morelowskiego, Następnie 
marszałek Franchet dEsperey odbył 
samochodem przejażdżkę staremi uli- 
cemi miasta, celem zapoznania się 
ze starym Krakewem. O godz. L-eį 
pp. dostojny gość wziął udział w 
šaiadaniu wydanńem na jego cześć 
przez prezesa tutejszej - dyrekcji ko* 
sjowej Borwicza. Popołudniu udał 
się tnarszałek samochodem do Wie- 
Iczki i zwiedził tamtejsze saliny, wi- 
tany w serdeczny sposób przez za- 
rząd kopalni. 

kre- Slizgawica w Berlinie 

BERLIN, 23—11. Pat. Wskutek 
ślizgawicy kilkadzicsąt osób ulegle 
nieszczęśliwym wypadkom. Między 
innemi uległ zwichnięc u ręki b. kan- 
clerz, przywódca centiowy Wirth. 

Kredyt dla Prus , Wschodnich 

BERLIN, 23—11. Pat, „D:r Tag 
donosi, że gabinet Rzeszy ma roz- 
ważyć w najbliższych dniach projekt 
dodatkowego kredytu do budżetu w 
wysokości sto tysięcy marek na cele 
pomocy dla wschsdnich obszarów 
nadgranicznych, w szczególności dla 
Prus Wschodnich. 

Los lotników angielskich, 

LWÓW, 23 XI. PAT. Angielscy 
lotnicy po nasrawienu samsloiu w 
warsztatach 6 p. lotniczego udadzą 
się przez Wiedeń do Londynu, a z 
tamtąd do Kalkuty, Według donie- 
sitń dzienników w locie Lwów—Wie- 
deń—Londyn wezmie udział pani 
Wietheade, żona wice-konsula angiel- 
skiego we Lwowie. 

BEENRSTSTS PASTIRLTDRKKINAS TE BO 

Najlepszym podarunkiem 
gwiazdkowym jest fant wy- 
grany na łoterji akademickiej. 

Czy wiesz, że od 1.go do 
8.go grudnia odbywa się lo- 
terja akademicka? 

SB ika Aiko k Ak a, Gi o i 88 

Otrzymał 

EZ TAE PTT ij i A k 25 

=—— Frgėment ortystycznie wykonanych myślioskich zblorów 

p. Ryszarda Łodzińskiego © Gilnie. 

м! — lewiał, lewiał, lewiał... Sunąl 

Palta zimowe damskie 
świeży transport 

w znacznym wyborze 

Wii. Dom Tuvw. Przem. Braciu Jabžkods ty So. Ake, 

Mickiewieza 18, 

czystszym ideałem, 
Pod koniec życia pozostała mu 

nienawiść do eks-cesarza a zaś u: 
wielbienie dła dyktatorskiej wielkości 
Bismarcka mocno, mocno  zbladło. 
Mściwy był niesłychanie. Godząc w 
Wilhelma II-go, naintymniejszych jego 
przyjaciół e śmierć maralną przypra- 
wiał; nad księciem Filipem Eu'enbur 
giem pastwił się nawet po jego 

śmierci. Hauptmanna nie znosił; nie 

cował go i wyśmiewał. Był czas, Że 

przyjaźcił się z Rathenauem, Gdy 

Rathenau przyszedłszy do władzy nie 
pociągnął go za sobą na wysoki jaki 

szczebel, Harden Rathenau'a  zniena- 
widził; stał się jego zapamiętałyma 
wregiem, 

Bo Harden, gdy jego „Zukunfć” › 

zeszła po wojnie z widowni, gdy go 

wielbiciele opuścili, a publiczność o 

nim zapomniała — wciąż i wciąż 
jeszcze czegoś się spodziewał, Czego? 
Spodziewał się, że go z samotni grune- 
waldzkiej dobędą i powołają go — 

np. na jaką dyplomatyczną placówkę 

lub ministerjalną, Miał wszystkie da- 

ne po temu. W czynnej polityce 
mógł zająć miejsce pierwszorzęane. 
Nikt by tak nie potrafł grać komedji 

dyplomatycznej i obracać się jak ry- 

ba w wodzie wśród steku intryg. Miał 
też dar niepospolity podniecania, roz: 
ruszania, pośredniczenia. Był niepe- 
spolitym mówcą. Przemawiał rzadko 

łecz zawsze świeinie, Doskonale о- 
kreślił go Stechan' Grossman: der de- 
likateste Vortragskiinstler Deutsch- 
lands ` 

Aczkolwisk w pisarzu Hardenie, 
nie w jega niemłosiernych atakach, 
nic w jege stylu „delikatuego* nie 
było. 

ły. jak należało, w polityce czynnej się i sunął tam gdzie z Niemiec naj-- 
ani tępa przedwojenna biurokracia ani 
powojenna sotjalaa demokracja nie 
zdolna zdobyć się na Żaden świeży 
pomysł. 

Zignorowany przez mężów stanu, 
bojkotowany przez stronnictwa (de 
żadnego Harden nie należał) opusz- 
czony przeż publiczność, zaszył się 
stary, wielki polemista w swoją „ne- 
rę” w Grunewaldzie, irytował się, wą- 
troba mu puchła, gorzkniał, roruczał 

  

—i wydawał uparcie swoją „Zukun/ć”, 
której nikt już nie czytał. A przed 

wejną rozchodziła sią w 250 ciu ty- 
siącach egzemplarzy! 

— Nic nie szkodzi mawiał. 
Choćby miało czytać < Zukunfis stu 
ludzi... jeszcze ją będę wydawał. 

Tylke powoli — jak się dziś mó- 

bliżej do granicy sowieckiej. 
Na krótko przed zgonem wybierał 

się jechać do Moskwy. 
Bo ten odludek i mizantrop nie 

mógł usiedzieć w pustelni swojej 
gruaewaldzkiej. Ciągnęło go do wiru 
i gwaru życia czyunego a choćby i 
burzliwego! Projektów snuł bez liku 
do ostatniege dnia życia. Jakby nie 
czuł, że śmierć się zbliża. Wydawała 
mu się, zaiste, że jest nieśmiertelny! 
Gdy go namawiano aby zaczął pisać 
swoje memoary (za które mu nawet 
pewien niemiecki wydawca dawał... 
małą fortunkę) mawiał zawsze: «Mam 
jeszcze czas..,> 

* 

Z żydowskiej pochodził rodziny 
Witkowskich, co się byli z P.lski 
przenieśli do Berlina. Ojciec jego, pi- 
szący się „Witkowsky”, był lekarzern. 
Maksymiijan, jego trzeci Sym, UCZĘ" 
sztzał w Berlinie do liceum francus- 
kiego. Wyrzucono go z niego: za 

udział w jakiejś rewolcie. Przystąpił 
do trupy wędrownych aktorów. . Po- 
rzucił ją dla dzienaikarstwa  pisując 
pod różnemi pseudonimami, Ostate- 
cznis zdecydował się ma przybranie 

żę Harden, Maksymiljan Har- 
en... : 

Ani o włos jeden nie było to imię 
i mazwisko mniej — przed wojną — 
wee waj niż dziś np. Reinhardta 

XI. 

Świetność pióra Hardena pie po- ' 
legała jednak bynajmniej nz właści 
wościach szyła. Uiorowały mu drogę 
do ogromnej popularności: śmiałość, 
z jaką atakował samego cesarza Wi!- 
helma i jego rząd, energjx Słowa i 
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Wszystkim myśliwym 
na Wschodnich rubieżach ' 
Rzeczypospolitej dobrze 
jest znana p acownia pre- 
parowania i wypychania 
awierząt i ptactwa, bę а- 
ca od kiłkudziesięciu lai 
w _ posiadaniu rodziny 
Łodzińskich, 

P.P. Łodzińscy będąc 
zapalonymi _ myśliwymi 
zgromadzili nzdzwyczaj 
obfiią kolekcję różnorod- 
nych okazów rodzimej 
fauny. Kolekcja ta, nie- 
stety, została ogromnie 
uszczupiona podczas za- 
wieruchy wojennej  Jed- 
nak I do dziś pozostałe 
eksponaty wzbudzają po- 
dziw znawców i mogą 
być chlubą każdego mu- 
a€um. 

Na wystawach sporto- 
wo'myśliwskich w Kraju 
i zagranicą p. Łodziński 
strzym.ł szereg nagród. 
W najsliższym czasie wy- 
ruszy ź Polski ekspedycja 
myśliwska do Kongo, na 
czele kiórej stanie rów: 
nież p. Ryszard Łodz'ński. 

Ekspedycja ta fimanso: 
wana będzie przez jedne- 
go z. magnatów Kreso- 
wych. (x). 

5577-72 01521 517 —-—-—-——————-———-———-———-——— 

imzet, a ', bynajmnieį nis ma osta- 
tek, — rewelacyjność tego, co nieraz 
pisał Harden, przeznakomicie  in- 
formowany w sprawach niemieckiej 
polityki zarówno wewnętrznej jak za- 
granicznej — przez samego  Blsmar- 
cka lub z najbardziej kompetentnych 
sfer opozycji. „Zukunft“ Hardena 
była pod względem głębokiego orjen- 
towania sią za kulisami nismieckiej 
polityki rządowej niezrównaną, niema« 
łącą równego sobis organu w całej 
prasie europejskiej. 

Stylem pisał Harden bardzo czę: 
sto dość zawiłym, ciężkim, aczkol- 
wiek zawsze mocnym. Argumentacje 
przekonywały; informacjom wierzyło 
się ślepo. Pikantności i reklamy do- 
dawało pismu nieustanne przešlado- 
wanie go przez rząd niemiecki. 
Na Hardena sypały się gradem wy: 
sokie kary pieniężne, konf.skaty, pro- 
cesy... On po każdym ciosie stawał 
znów na mogi, bardziej niż kiedy 
ochoczy do walki... 

„Kierunek antirządowy* stał się 
dla Hardena drugą naturą. Gdy nie 
stało cesarza Wilhslma, stawał w 
opozycji przeciwko każdemu powo- 
jennemu rządowi. Nie mógł już ina» 
czej., Zanotujmy, że przewidywał 
tragiczny dla Niemiec rezuliat wojay, 
tak fatalnie przez nie wywołanej w 
1914-tym. Pisał już w grudniu 1914 go: 
„Niemcy niech będą przygotowane 
pa najgorszy los, jaki kiedykolwiek 
był ich udziałem* 

Z widowni Świata zeszedł jeden 
z największych publicystów. 

Cz. I.
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SŁOWO 

( . KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH, 

'Urządzenia komunalne 
(Odczyt inż J Glatmana) 

piątek da. 18 b. m, wygłosił 

sali Stowarzyszenia Techników 

Polskich w Wiloie p. inż, J Glatman 

| niezwykle interesu'ący i tiekawy Od. 
czyt p. te „Urządzenia komunalne 

Brna, Wiednia i Budapesztu". Odczyt 

Įpocany w formie lekkiej pogawędki 

jako wrażenia z podróży, ilustrowa- 

ny był obrzzami świetlaemi. Całość 

(wypadła nadzwyczaj zajmująco. Po- 

'miżej postaramy się dzć streszczenie 

(tego odczytu. : 

{ Tegoroczay wyjazd przedstawicie- 

li miasta zagranicę, informował p. 

latnan, miał podwójne zadanie: 

rzyjącie na fabrykach w Brnie i 

dapeszcie zamówionego dla elek“ 

row ni miejskiej turbozespołu 0 mo- 

3000 KW., oraz zapsznanie się z 

urządzeniami ganit-rnemi i opieki 

(społecznej miast Brna, Wiednia i 

Budapts tu. 
ł Ne zwiedzono Bino, (221758 

| mieszkeficów). Gościnnie przyjmowa- 
"mi przez starostę (burmistrza) miasta 

zwiedziliśmy szereg urządzeń miejskich 

Jak dom dla starców, kuchnie lude* 

we, przytułki dla dzieci i matek, oraz 

przedsiębiorstwa miejskie. Najwięcej 

fuwagi poświęcono przedsiębiorstwom 

i miejskim. 

| Rzeźnia: Personel stanowią 7 

| weterynarzy, 6 urzędników, 12 do- 

zorców i 30 pracowników. Ureądze» 

mia nie są nowoczesne. Natomiast 

place są przewidziane dla póź niejsze: 

o rozw: ju. Sztuki bydła wchodzą z 

agonów wprost na wagę. Tutaj też 

pobiera się podatek miejski. Wetery- 

marze ładują sztuki żywe, a potem 

tnięso. Na sprzedaż mięso może być 

"bite tylko na rzeźni. Zabijanie za po- 

| mocą specjalaych  miotkow. Przy 

'rzeźai znajdują się chłodnie ogólne i 

' wydtierżawiane dla prywatnych rzeź- 
mik w. & 

Psy łapane przez hycli tym sa- 

mym sposobem co iu nas, trzymają 

się 15 dni—poczem zabija się je lub 

oddaje do instytutu weterynar) j1eg *. 

+ _ Sadło z zabitych psów zbiera się 

"osobno i addaje do fabryk mydła, 

zaś resztki spala się w  Specjalaych 

piecach, a otrzymany produkt prosz- 

kuje się i służy dla uż: $ ата ziemi. 

Elektrownia w Brnie. El'ktrow= 

afgia miejska zbudow:ną bjła w 

19808 reku, o mocy 1800 KNA. (3 ze- 
T ły parow ) w 1900 roku uruch 3- 

? miono tramwaje, moc wzrastała stale, 

tak że musiano fa prawie ca roku 

zwiększać aż do 1912 roku, w któ- 

rym to miasto zawarło z Elekirownią 

paręgową w Osiawan umowę na 30 
t. Okr;gowa Elektrownia w Osla- 

an dortarcza prąd tró,fazowy © na- 

z 45000 woltów do stacji trans- 

atorowej w Czernowicach, gdzie 

  

   

  

    
       

ЭГ 

3500 KV A. obniża się napięcie do 

6600 woltów | 2 transformatorów a 

2500 KVA do 2000 wcitów. 

Spalarnia śmieci. Zbudowana w 

1905 roku. Spala tylko śmiecie do- 

mowe Šniecie zsypują się do bla- 

szanych kubłów, ustawionych w do- 

nach o pojemności do 80 kg., za 

ktėrych zwiezienie placi się 50 k. c. 

rocznis, 8 

«Śmiecie te zwożą się specjalnemi 

wozami żelaznemi do śmieciarni. Śmie- 

cie z przedmieść zwozi się własnemi 

siłami przedmieść. 
Śmiecie pzłą się same z pod- 

mu hem. Sp.lenie trwa 45 m nut. 

Obecnie uważa się spal.rnię za 

przestarzałą i opracowują się plany 

wybudowania mowaczesnej. Latem 

śmieciarnia spala w 16 godzin 5000 

kg, w zimie w 24 godzin 0000 kg., 

wozi latem 9 wozów po 3 tury dziene 

nie, w zimie 16 wozów go 3 tury 

AVKOOZOSSODRRO"CZESONARDORENOSRABE 

z Kapelusze dimskie i męskie z 
czyści, iarbuje i przerabia według 

najnowszych fasonów 

specjalna pracownia kapeluszy 

i, ŁAM i SYN 

Wieika 52 

obok kościoła 

Św. Kazimierza. 
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przy pomocy 3 transformatorów po 

оо trzyć się moż firmie | 
Nadszedł p: mas a % 'ЁЕЁЬЁ'АЁ ЁТЁЁБЁЁЪШЁЬ ze p r 

materjałów piśmiennych, щ Q wyrobach tytuniowych i materiałów 

przyborów kancelaryjnych. s Eat ES 7 e AZ 

Wielki wybór gier, zabawek " у choinkowych. 

i ram — m : 
oleca T JANKOWSKA m Lekarzę-Dęnt R Re 5 Bniyści | nKUSZERKI. 

dziennie. Każdy wóz obsługuje 2 
koni i 3 ludzi. 

Produxt spalania nis nadaje się 
jako nawóz na pole, a uływa się ja- 
ko materjał budowlany i do prasowa- 
nia kostek na bruk, Blacha i naczy- 
Dia wyrzucane są po przybyciu śmi:- 
ci do šmieciarni, 

Pobyt w Brnie zakończył się obia« 
dem wydanvm przez przezydjum mia- 
sta na cześć W. Prezydenta p, Czyża, 
w najstarszej stylowej knajpie Brneń 
skiej «Stopkowa plzeńska piwnica». 
S'aroście Brneńskiemu wręczon na 
pamiątkę zbiór widsków Wilna w 
wykonaniu prof. Bułhaka. 

Przechodzimy teraz do wycieczki 
w Budapeszcie. 

Budapeszt mslsży do naipięknieje 
szych siolic Europy. jest to zarazem 
uzdrojowiske © prześlcznem położe- 
niu, po obu brzegach Duneju u stóp 
romantycznego wzgórza, obfitujące w 
cisplice i łazienki zdrojowe. Tutaj 
również wycieczka składa wizytę panu 
Polgarmester (Burmistrz) Dr. Sipecz. 
Pan Polgarmester peza inaemi god- 
nemi widzenia urządzeniami proponu- 
je zapoznać się z urzędem zaopatry- 
wania w artykuły pierwszej potrzeby. 
Urząd ten został stworzony w 1911 r. 
i miał za zadanie stać się regulata- 
rem cen przedmiotów spożywczych 
p'erwszej jakości na rynkach miasta. 
W zakres jege działania wchodzą; 
sprzedaż woławiny, świainy, cielęci- 
ny, baraniny, tłuszczy, serów, masła, 
jejek, dziczyzny i ptactwa. Urząd pe- 
siada własną masarnię. Pracuje razem 
z piekarnią miejską mechaniczną. 
Sprzedaje grodukty w 55 sklepach 
wł snych, rozrzuconych po calem 
mieście. 

Szpitale miejskie 1 opieka spo: 
łeczna sa erzez urząd zaprowtantowa- 
ne. Rzeźnia bije na tydzień 200 wo- 
łów : 1000 świń. Masarnia pracuje 
wyłącznie mechanicznie. 

Cała organizacja „urzędu jest sa- 
modzielną jednostką samorządową i 
zerganizowana handlowo. Dla zarzą: 
du stworzona jest specjalna kemisja 
podległa kontroli miejskiej sskcji a- 
prowizacyjnej. 

Oddział tuczenia ptactwa może 
pomieścić 50 000 sztuk. Ptactwo po 
zabiciu obdziera sę z piór bez pa- 
rzenia, aby można było dłużej trzy- 
mać w lodowniach. 

W specjelnych sortowniach prze- 
sortawują s'ę do 100000 sztuk jajek 
dziennie. Każde jajko jest badane nad 
światłem, czy jest świeże. 

Urządzenia mleczarniane produku- 
ją | pakują do 10000 kg. masła 
dziennie. Tutaj też znajdują się spe- 
cjalne chłodnie i lodownie. 

Produkty rozwożą się co rano 15 
autami i 25 wozami specjalnie do 
transporiu przystosewanemi. 

Urządzenia piekarni miejskiej me- 
chanicznej pokazuje dyrektor Kellner. 
Piekarnia pekrywa 8 proc. zapoirze- 
bowania miasta czyli 15000 kg. chle- 
ba dziennie, Piekarnia nie jest nowo- 
eztsna, vosiada 24 piece i może w 
ciągu 16 godzin wyprodukować 40,000 
kg. chł:ba. Piekarnia zaopatruje prze- 
dewszystkiem szpitale i iostytucje 
miejskie, resztę wysyła do sklepów 
miejskich. 

Przy piekarni znajdują się maga- 
zyny mąki. Zboża nie mają, ponieważ 
nie nosiadają własnych młynów. 

Zarząd piekarni pedlega specjal- 
nej komisji doradczej — składającej 
się ze znawców rynku zbożowego—i 
ta decyduje co do ilości i terminów 
za:ucu mąki, 

Dla prowadzenia owych przed- 
siębiorstw miasto posiada własny 
bank, eprócz tego własne przedsię- 
biorstwo pogrzebowe, hotel dla bied- 
nych, oraz wybudowany w 1918 roku 
wspaniały hoteł—uzdrowisko miejskie 

| 
  

Peifumy na wagę 
Czarny narcyz z koróną 

i różne zapachy 
Guerlaina, HOUBIGANT,  COTI, 

orąz innych firm krajowycb 
° 1 zagranicznych poleca 

E Kudrewicz i S-ka, 
Wilno, Mickiewicza 26 tel. 710. 

  

, W szybkim tempie zbliżają się Święta, 
trzeba wcześnej pomyśleć 

o CHOINCE 
najtaniej i w wielkim wyborze zao- >.          

  

  

  

      

    
  

*IERNIKI DOMOWE / wyśmienite 
na miodzie akacjowym 

oleca DH. K. WĘCEWICZ 
5 Mickiewicza 7, tel. 1062. 

W wielkim wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja Śto Jafiska 1. 

В-са OLĘIN 
wy | >. Zeki 

angielskie 

MEBLE WÓZKI dziecinne . 
Sprzedaż również NA RATY 

znakomicie 
DO sp! zedania prosperująca 

CUKIERNIA i PIEKARNIA 
połączone 2 kawarnią, przy bardzo о%у- 
wionej ulicy. Cena przystępna. Dowie- 

dzieć w adm. „Słowa* Mickiewicza 4. 

  

  

  

  

  

  Lekarz-Dentys 

    

  

ANNA KISIEL- w as 

i „ Smiaiows! AndrzejkOWiCZOWA przyjmuje od rodz. 9 
choroby zębów, plom- do 19. Mickiewicza 
bowanie 1 usuwanie 46 m. 6. 
ich bez bólu. Porcela- W Z.P. Nr 63. 
nowe, złote plomby 
wkładki. ztuczne 

z by, złote korony. _ AKUSZERKA 
ickiewicza 3 

Przyjęcia: © OKU SZKO 
od 10—12 i pół. i powróciła i wznowiła 
od 4 do 7 w. przyjęcia chorych. 

Uczącym A zniżka, ostowa 23 m. 6! 
W. Z. Nr 97, W. Z. P. 24 

dn, 24 VI 1927 r. 

Leksrz-Dentysta AKUSZERKA 

L. FRYDMAN Marja Brzezina 
Zawajna 24 m, 8. przyjmuje: 

Przy gabinecie spe: od 9 rano do 7 wi 
cjalne liaboratorjum ul, Ad. Micklewieśz. 
zębów sztucznych. m. 4. 

Przyjmuje od 9 do W. Zdr, Nr 3093, 

S.. Gullert, Hotel ten posiada pokoje 
reprezentacyjne dla przy'ęć miejskich, 

W tem miejscu, powiada p. Glate 
man, nie mogę oominąć najwspanial- 
szych kąpieli Budapesztu, luksusu, 
którego budowa kosztowała dziesiąt- 
ki miljonów złotvrh:  Artezyjskie ką- 
piele lecznicze S ć:henyi, 

Budynek stoi w miejskim lasku, 
w kcń:u jednej z piękniejszych ulec 
Budapesztu Aadrassy. Kąpiele posia- 
d:ją luksusowe urządzenia, wssaniałą 
plażę kąpieli słonecznych i egromae 
baseny do pływania. Woda zasilająca 
baseny bije z wielkiej głębskości bo 
940 metrów o temperaturze 740C. 

W dalszej swej drodze oględzin 
ur'ądzeń miejskich, wycieczka udała 
się do Przedsiębiorstwa Miejskiego 
Porządku i Transportu, 

(Dokończenie nastąpi). 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (o) Posiedzenie Okręgowej Komi- 
sji Ziemskiej w Wilnie. W dniu 25 listo 
psda odbęizie się posiedzenie Ok ęzowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. Porząd-k dzien= 
ny zamiers, m. in., sprawy nas'ępujące: 

1) sprawy ze skarg odwcławczych a) 
na orzeczenie Komisji uwłąszczen'owej па 
pow. Wilejski w przedmiocie uwłaszczenia 
na rzecz Br. Leszczyńskiej gruntów z uro- 
Czyska Budziszcze, wchodzącego w skład 
mają ku Motyki, pow, Wilejskiego, własność 
Wład. Cywińskiego; b) na orzeczenie Komi- 
sji uwłaszczeniowej na pow. Wilefńsko Tro- 
cki w przedmiocie uwłaszczenia Edwarda 
Wasilewskiego ziemi z folw. Rojstawiszki, 
gm. Rzeszańskiej wł. Zofji Krzaczyńskiej; 
c) ma orzeczenie Komisji uwłaszczeniowej 
na pow. Wileńsko-Trocki w przedmiocie u- 
właszczenia ma rzecz R. Z enkiewiczowej 

"KRO 
  

CZWARTEK 
DĄ Dziś Wach. a. © g. T mu. 9 

Jana od Kr] ząch sł. a g. 15 m. 36 
jutro 

Katarzyny 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 

Cišnisnis \ 
średnie į т 

Хепрегашта i 
średuia j 9 

Oyać za doc 1 
bę w mim. š 

Lb © Północno-Wsohodni. 
priessżzięcy } 

Uwagi: Pogodnie. 
Maximum za dobę — 130C 
Minimum za dobę — 
Tendeucja barometryczna spadek ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Zmiana godzin przyjęć w 

Urzędzie Woje:+ód kim. W celu 
jaknajwiększego udostępnienia Urzędu 
Wojewódzkiego dla interesantów usta* 
lają sę począwszy od piątku dn. 25 
bm. jednostajne godziny codziennych 
przyjęć u p.p. Naczelników Wydzia” 
łów, a mianowicie od 12—14. 

Pan Wojewoda przyjmować bę- 
dzie nadal codziennie z wyjątkiem 
sobot wyłącznie od 13—14 ej osoby 
prywatne, od godz. zaś 14 do 15 o- 
soby .zgłaszające się w sprawach 

służbowych. 

SAMORZĄDOWA, 
— Ze zjazdu wójtów i pisarzy 

pow. Wileńsko-Trockiego. W po- 

miedziałek odbył zię Wilnie zjazd wój: 
tów i pisarzy gminnych pow. Wil ń: 
sko-Trockiego. Podajemy tu w kilku 
słowach przebieg obrad zjazdu. 

Przedewszystkiem przystąpiono do 
zorganizowania Oddziału Pol Czer- 
wonege Krzyża i ukonstytuowania 
zarządu oddziału. Wybory dały ma 
stępujący rezultat. Przewodniczący— 
p. Starosta Witkowski, vice-przewed= 
miczący—p.p. Dr. Bakun i inspektor 
samorządowy Otlicki, sekretarz—p. 
Niedek. 

Następnie podczas ©mawiania roz- 
woju akcji P. W. w gminach wysłu- 
chano sprawezdań poszczególnych 
wój ów. 

Szczegółowo omówiono tryb prze- 
prowadzania powszechnego Spisu 
zwierząt domowych. Trochę czasu 
poświęcono sprawem egzekwowania 
podatków oraz nadawania obywatel- 
stwa, jak również sprawie * rejestru 

| Nr. 3, obejmującego wszystkich cu- 
dzoziemców zamieszkałych na tere- 
nach gmin. 

Bardzo żywotną kwestłą omawia: 
ną następnie były nowe zasady bud: 
żetowania i nowe przepisy rachunko- 
wości, obowiązujące od nowego roku 
księgowego, a więc od 1-1V—1928, 
Wszyscy wójtowie otrzymali wzorowe 
statuty szarwarkowe, aby posługując 
się niemi, przeprowadzić stopniowo 
likwidację ciężarów szarwarkowych, 
Wszyscy uczestnicy wykazali duże 
zainteresowanie się sprawami oma- 
wianemi, 

MIEJSKA 
— (o) Sprawa subsydjowania 

szkół zawodowych i dokształca- 
jących. We wtorek, dnia 22 listopa* 
da, odbyło się posiedzenie wylonio- 
nej przez miejską Komisję kulturalno- 
oświatową podkomisji do Sgraw szkół 
zawedowych i dokształcających. Po- 
rządek dzienny zawierał m. in., spra« 
wę subsydjowania przez samorząd 
m, Wilaa szkół zawodowych i do- 
kształcających. 

Członek podkomisji p. Kubilus pro- 

NIKA: 

ziemi z majstku Rojstele, gm. Rudomifnkiej, 
własność Włodzimierza Łę kiego; d) na Orze: 
czenie komisji uwłaszczenio sej na pow, 
Wileńsko-Trocki w przedmiocie uwłaszczenia 
na rzecz Józefa Nowickiego zaśc, Kopinie, 
gm. Solecznickiej, wł. Karola Wagnera; 

2) 12 spraw zatwierdzenia projektów 
scalenia grua'6w poszczesó nych wsi, poło- 
żonych w różnych powiatach województwa 
Wileńskiego. 

3) Sprawa przymusowego zniesienia słu- 
żebności pastwiskowej, rzekomo obciążającej 
majątek Zahorze, pow. Oszmiań skiego, wł. 
Ant. Dunina-Ślepścia na rzecz wsi Zahorze: 

4) sprawa ustalenia wygaśnięcia słu. 
żebności pastwiskowej, przysługującej go- 
spodzrzom wsi Miłejszuny, gm. Solskiej 
pow. Oszmiańskiego, na dobrach Daukszy- 
szki, wł. J. Bialousa, oraz sprawa ustalenia 
wspólnoty pastwiskowej, przysłu ującej go- 
spodarzom powyższej wsi, a podzielonej 
przed kilkoma [aty przez współwłaścicieli. 

5) Sprawa zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służebności pastwisx0- 
«ej, obc'ążającej dobra ziemsgie Raf:łów, 
pow. Brasławskiego, wł Aliny ENiezabytowe 
sklej na rzecz wsi Rudobiszcze. 

6) Sprawy ustałenia rozciągłości pastwi- 
skowej, obciążającej uroczysko Roszcza, 
przynależne do majątku Mazuryno, pow. 
Dz'śnieńskiego, własność Marcina i Geno- 
wefy Matoszków na rzecz wsi . Adamce i 
Rakowce. 

1) Sprawy ustalenia rozciągłości służeb- 
ności pastwiskowej, obciążając:j majątek 
Kotowicze, pow. Dziśnieńsziego, własność 
Józefa Potrykowsk'ego na rzecz wsi Obucho. 
wo, Sosonszczyzna, Świrki, Horowyje, Sza- 
ragi i Sielcy. 

G.z4DA . WARSZAWSKA 
23 listopada 1837 r. 

Dewtzy t waluty: 

  

Wilhelm Fajertug 
Filister K. Polonia 

zmarł dnia 22 listopada r. b w wieku lat 39 

o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

Konwent Polonia i Koło Filistrów. 

MES IAA MAISTAS 
ga w wysokości 100 p'oc. poborów Sztuka ludowa. 

Tram. Sprz.  Kuppo —-DScbom posiadającym rodzinę, zaś 
Dolary 8,88 890 _ 886 samot1i otrzymują takąż zapomogę w i : 
Londyn 4346 4357 4336 wysokości 50 prac. poborów mie- mysių EG Z Wał ami е Nowy-fork 890 892 888 sĘoznych kowo artyst и о Р A 38.11 З s g:znych, ukowo-artystvcznej tegož Towarzystwa od- A ACT ZA 2 e — (x) Dar urzędnikėw poc:to- bito sic w Wiln'e w dniu 20 listopada r. b. 

Szwajcarja 17192 172,35  1fi4g wych Urzędnicy i pracownicy urzę- PRAWE Pama S Wiedeń 125,65 125,96 12534 dów pocztowych Wiina 1 i Wilno 2, Lichtar-wicza posiedzenlė osób cwnnie z 
Włochy 48,55 48,68 4843 oraz zarządu technicznego Dyrekcji interesowanych pracą Towarzystwa w spra- 

ponował ped względem kolejnošc 
przyznania przez miasto subsydjum 
podzielić szkoły na 3 grupy: a) szko- 
ły dokształcające, b) kursy i szkoły 
zawodowe (nauczanie rzemiósł) i 3) 
szkoły średnie i szkoły wyższego ty- 
pu. Z tego podziału zostają wyłączo= 
ne szkoły prywatne, nie prowadzone 
przez instytucje społeczne. System 
subsydjowania powinien  przewidzitć 
dla szkół I kategorji pokrycie przez 
Magistrat 1/3 części poborów perso- 
nelu i wszystkich rzeczowych wydat- 
ków. 

Suma subsydjum dla szkół I ka« 
tegorji wynosi około 20000 zł. Jako 
źródło wskazano na dochody z kina 
miejskiego. Również 20000 zł, powin- 
ma wynieść suma, przewidywana na 
subsydja dla szkół 2 i 3 ciej kategerji, 
Sprawa ta ostatecznie będzie zrefero- 
wama na plenum Komisji. 

Pozztem uchwalono wystosować 
do wszystkich szkół zawodowych pi- 
smo w sprawie nadesłapia do komisji 
preliminarzy budżetewvch w terminie 
do dnia 1 grudnia 1927 r. 

WOJSKOWA. 

cfarowali kweię 272 zł. 97 gr. na wie opieki nad sztuką o Oprócz Człon- 
rzecz przytułku Gia niemowląt im. kw akcj z 
SD Aecaika staż A 200 zł.na pan Wydziału Madden Zk Oko, 
rzecz kościoła św. Trójcy. prof. W. Antoniewicz, С. Ebrenkreutzowa, St 

ROŻNE Matusiak, Arch. J. B rowski, Konserwator 
R Remer, St. As. p. Piiiferową p. A, Mohlėw- ь — Zarząd Kola wę ej eż 1 akd po Nowogródek герге- 

towarzys'enia b wychowanek i zentowała p. Wojewodzina Beczkowiczowa i \ . Parfjanowiczowa. Z ośrodzów tkact wychowanków gimnazjów przy P.aisnow = dż zybyły p. Kotwi 
koścele św. Katarzyny w Pe- liszek, PAROWE Sanem 5 p 
tersburgu urządza w niedzielę 27 wińska z Kieny, oraz specjal ści w dziedzi- 
listopada e b. w sali Kresowej (Za- Ken a z Warszawy: p. Plutyńska i p. 
waina 1) Czarną kawę, urozmaiconą Przy orądanin=zbi ; У d > 
działem koncertowym dla członków zeum (Ekaografieenem objrónki6 zebrany 
Stowarzyszenia, ich rodzin i sympa* udziejsł: prof. Ehrenkreutzowa podkreś ając, 

tyków. Początek o godz. B-ej pp. je góżnoredność molysów & от б stęp 1 złoty. 2 . ość p łączeń barwnych i 
ywość wykonania tych tkauin jsst wpły- — Muzeum Etnograficzne otwarte wem st. i i 

*zostało dia publiczności. Muzeum E no- Seinais, o Sławie ropą graficzne mieszczące się w gmachu Uniwer- tsła program tejże, uzasadniając kodiecha te sytetu przy ulicy Zamkowej 11 zostało ot: utrzymana wytwórni samodziałowych w ich 
warte dla publiczności. Zwiedzać można w pierwoinej czyst ści. W dyskusji nad po- 
poniedziałki od godz. 12 do 1eji wt.rki od szczególnemi punktami programu najwięcej 5ej do 6-ej. Muzeum urządzone staraniem zainteresowania wzbudziła sprawa koniecz- 
prof. Ehrenkreutzowej zawiera bogate zbiory neści rozciągnięcia opieki nad istniejącym 
samodziałów ludowych oraz przedmiotów anientycznym przemysłem |udowym. х związanych z materjalną kulturą ziem wscho-+ Po rozważeniu referowanej pr:ez Preze - 

dnich: ZEBRANIA I ODCZ a P. KA aż Pk 
YTY. ai azarze postano Ž = — JU Techaikūu, Dzisiaj dnia działania Jona lec, PPL > S inda 2 я p a oraz wszelkiemi instytucjami mającemi zwą 24 listopada w lokalu Stewarzysze- zek z przemysłem ludowym | wpływ na 

nia a A 33) og. 7 2 a ący Uanšno sAiraloė za ko- 
i - niej ne porozumienie gi . pac LÓD gg a zc. V“ Mich działających ma terenie ziem północno: 

dziedziny nowoczesuej budowy dró wyra „fed S y y g nostajnienia metod działania i wspólnego BLA p „a. wice ZDZ, adawich sz kwestji nz. L. Borowskiego mż. S. Sila zwłaszcza poza granicami Rzeczypo- 
— Szef artylerji D O K. lil przy- Nowickiego. Wejście dla członków głonieł. Ž povodu nieobecności na posie. bywa do Wina. W najbliśszych Stowarzyszenia i ich rodzin oraz wysłsć do TP L na Polesiu, protokuł seba dniach brzybywa do Wilna szef arty- wprowadzonych gości. nia z propozycją współpracy, 

lerįi D O.K. III, który będzie przewa TEATR i MUZYKA, 

Narty, saneczki 
dniczył egzaminem dia of.cerów artye į 
lerji, mającym się odbjĖ w dniu 28 i — Reduta na Pohulance. Dziś o godz. 
29 bm. w kasynie of.cerskiem, 20-ej 1245 a mi PA : : | i łyżwy otrzym 

— Teatr <Reduta» na Pohulance. ymane 
UNIWERSYTECKA. Występy taneczne Maryli Gremo. W pią- 

ы też 2580. i sobotę 26 2 b. m. w Teatrze | e DINCESA, Wielka 15. 
— Powszechne wykłady Uni- «Reduta» na Pohulance wystąpi wszechś via- 

wersyt:ckie. We czwartek, dnia 24 li- tri Kas teza or Neri Gremo: 
štopada 1927 roku o godzinie 7 ej Sława lej urcczej tagcerk roznosła po 826: 

- z + k'm świecie rozgłos imien'a Iskiego: 
wieczorem w Sali Sniadeckich Uai- Wrsiępy jej w Londiniė, Paryża, WIEdLIE. 
wersyteiu Prof, Dr. Jan Otrębski wy- Brukseli, Belgradzie, Pradze czeskiej i in- 
głosi odczyt p. t: „Podział języków nych stolicach 6»iatu—to tryumty niebywa- 

świata”, łe. Obecne jej tournee pa Polsce—cieszy się 

  
Nazewnątrz przeprowadza się @©- 

statnie robaty ziemne. Stosy gruzu, 
kamienia, cegły w szybkiem tempie 
znikają, odsłaniając malowniczy kra- 
obraz ma drzewostaa i na Wilję, po- 
krywającą się już na zimę kożuchem 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. oC ina i lodowatej powłoki, 
KOLEJOWA. brzymi program, zawierający 16 poematów Wewnątrz studio przedstawia się 

tanecznych, wspaniałe kostjumy, nadzwy- 
czajna mimika, muzykeluošė, opromieniony 
wiosną młodości wdzięk—to główne zalety 
Maryli Gremo. Dla naszego missta—występ' 
ten jest wydarzeniem niepowszedniem, | 

Ostatni występ Maryli Gremo w War- 
szawie zgromadził tłumy publiczności, a 
prof, Miianich pisze, że Maryla Gremo jest 
jedną z najsławniejszych tancerek Świata, 
kojarząc niepospolitą urodę z wdziękiem, 
wirtuozją i techniką. Bilety otrzymać można 
w biurze podróży «Orbis» (Mickiewicza 11). 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
po raz ostatni «Kwiat pomarańczowy» — 
ostatnia nowość repertuaru Teatru naszego 
oraz scen zagranicznych: | 

— Jutrzejsza premjera. Zarówno cały, 
bez wyjąiku, personel Teatru Tolskiego pod 
wodzą K: Wyrwicz- Wichrowskiego i perso- 
nel techniczny sumiennie przygotowuje się 
do ukazania jutro na scenie w pełni blasku 
dowcipnej komedji angielskiej +Fr: Lonsda- 
tea <Koniec mistress Cheyney», bęiącej 
obecnie na repertuarze wielu scen zagra- 

nicznych: 
Widowiska niedzielne W niedzie- 

lę o g. 3'ej pp. punktualnie ukaże się raz 
jeszcze dawno nie graay nastrojowy <Komi. 
sarz sowiecki»; 

og. 6ej pp. — grany będzie dowcipny 
«Kwiat pomaraficzowy»; 

o g. 8 m. 30 wiecz, — ostatnia nowość 
repertuarn—komedja angielska Fr. Lonsda: 
le'a «Koniec mistress Cheyney». 

— Poranek Maryli Gremo w Teatrze 
Polskim. W niedzieię 27 listopada w Te- 
atrze Polskim o g. 12 m. 30 pp. wystąpi ze 
swcim urozmaiconym wy Światowej 
slawy aitysika-iancerka ryla Gremo, któ- 
ra po zdobytych zagranicą, obecnie po po- 
wrocie do Ojczyzny, entuzjastycznie była 
przyjmowaną, jak przez prasę, tak i publicz- 
ność w Warszawie, Lwowie, Łodzi i Kra- 
kowie. S 

W programie: Chopin, Rachmaninow, 
Saint:Saens, Strauss, Offenbach i inn. Bilety 
do nabycia w kasie Teatru Polskiego od g. 
11—9 w. bez przerwy: 

nader estetycznie. 
Wczoraj odoyły się w studjo, 

rzec można, próby głosów. Ćwiczyli 
się radjoprelegenci w sadjofoniczno- 
ści głasów. 

Sam pan kierownik nałożył slu- 
chawki i — ustawiał głosy. Orkiest- 
ra—st xtet—miała również próbę jako- 
wychś melodyj. Grano sprawnie. 

Waebec tego, że oiwarcie radijo. 
stacji katowickiej projektowane jest 
również na 4 grudnia, a więc w tym 
gamym aniu co stacji wileńskiej — 
zachodzi możliweść odłożenia otwar- 
cła jednej z tych stacyj ma dzień 8 
grudnia — z uwegi па przypadające 
w dniu tym święto. 

Piątek 25 listopada. 
— Program audycji warszawski. 
12.00. Sygnał czasu i zomanikaty: lotoł. 

«z0- meteorologiczny, «PAT» z działu Kultary 
i Sztuki, oraz nadprogram, 
RA ai: meteorolngi- 

czny, gospodarczy, oraz m: aTa ‚ 16,25— . Nadprogram, komunikaty, 
16,40—17,05 Odczyt p't. «Jak a, 

ny jest wszechświat» (odczyt I.—dztał «Przy. 
rodoznawstwo»)—wygł. dr. J. Gadomski, 
_ 17.05—17 20. za wydawnictw per- 

jodycynych omówi prof. Hżnryk Moś icki. 
17,20—17,45. Odczyt p. t.: <Metody Se- 

lekcji bydła w Holandji» (Dział «Rolnictwo») 
—wygł. p. Stefan Wiśniewski. 

„17.45. Koncert popołudniowy w wyko- 
naniu Orkiestry Domrzysiów pod dyr. Bazy- 
tego Zubrzyckiego: 

19,55—20,15. Pogadanka muzyczna z cy* 
klu <Dzieje muzyki». 

20.15. Transmisja koncertu symfoniczne- 
go z Filba'monji Warszawskiej, w przerwie 
M <Messager Polonais> w języku fran- 
cuskim, 

RADJO. 
— W studjo radjostacji wileń- 

skiej. W siudjo wilzńskiej radjostacji 
nagwałt czynione są przygotowania 
de rychłego otwarcia . broadcastingu. 

Ruch nieopisany. Robotnicy zwo- 
2а meble ustawiają — przybijają — 
składają, 

— Opóźnienie pociągów. Z po- 
wodu dużych zasp Śmieżnych pociąg 
pośpieszny przybywający z Warsza- 
wy do Wilna o godz. 8 min. 20 ra 
mo opóźnił się w dniu wczorajszym 
o 2 godz., Oraz wociąg z Brześcia n. 
Bugiem a 1 g: 26 min. 

— Wyjazd prezesa P. K. P. na 
inspekcję. W oniu dzisiejszym pre. 
zes Dyrekcji P, KP, w Wilnie p. 
inż. Staszewski, w towarzystwie na* 
czelnika działu drogowego, wyjeżdża 
na klilkudniową inspekcję linji koleja- 
wej Wilno-Dukszty. 

POCZTOWA, 
— (x) Nowe automaty telefo- 

niczne. W myśl zarządzenia M ni- 
sterstwą Poczt j Telegr., Wiltńska 
Dyrekcja'otrzyma w najbliższych dniach 
siedem automatów telefonicznych z 
zastosowaniem inkasowani « należnoś- 
ci za rozmowy, 

Automaty te będą ustawione na 
dworcach kelejowych i w lokalach 
publicznych. 

Opłata za jednostkę 3 munutową 
rozmowy przeprowadzonej z automa- 
tu ma być wrzucaną do Skrzynki 
automatu w trzech monetach po 5 gr. 

— (x) Bezpłatne blankiety na- 
dawcze telegr. W związku z wgro- 
wadzeniem od 1-g0 grudnia r b. 
nowej taryfy telegraficznej, nadawcze 
blankiety telegraf czne będą odtąd wy- 
dawane publiczności bezpłatnie. 

— (x) Zapomogi dia urzędni- 
ków P.KO. jak już donosilišmy, 
urzędnicy P.K.O. w Wilnie wnieśli w 
swoim czasie pttycję do odnośnych 
władz z prośbą © podwyższenie i 
wyrównanie ich poborów wjg płac 
urzędniczych w innych bankach. 

Obscnie informują nas, iż w myśl 
ostatniego zarządzenia w dniu 1 
grudnia r. b. wygłaconą zostanie tym- 
że urzędnikom jednorazowa zapomo- 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
„ — (x) Zatrzymanie kłusownika. Oaeg- 

dsj w rjonie Oran straż pograniczna zatrzy” 
mała mieszkańca wsi Libkówka niejakiego 
Łocinowskiego Piotra znanego kłusowułką 
który ten proceder bezkarnie uprawia już 
od dłuższego czasu. Łacinowskiego odesłano 
do dyspozycji odnośnych władz sądowych



SŁOW O 

  

„Polonja” а! 
Miokiewicza 22, 

a 
Teatr 
ul. A. 

Crar eprotycznego wschodu. 5) 
Einest Torrenge, William Gollier. Handei niewolnicami 
Niebywały przepych wschodu. Bogata wvatawa. Orkiesi 
<Wielkie święto krwi i chwały polskiej» 

TT dramat wschodni Perła Haremu“ 

jbra koncertowa z 24 osób. Nad program: 

w 8 aktach. 
W. rolach głównych: Greta Niesem, © 

w Bagdadzie. Turcja i Persja na ekranie. SB 
   

Wodza Narodu Józefa Piłsudskie o). Początek seansów o g. 4, 5,30, 7, 8,80 1 1020 

Miejski Kinematograf SR MAS „Przechodzen 
Kulturalno-Oświatowy - 

Sala Miejska 
(ut, Ostrobramska 5) 

Kino- 
teatr „Helios“ 

ui, Wileńska 38. 

  

NAJTRWALSZE — NAJELEGANTSŁE 
RYSKIE 

   
       

1924 
„  JBIRC 

- 0 > ILRIGA ) 
QUADRAT 

      

   B 

Do nabycia wszędzie. 

Wilno, ul Rudric<+ 2 TIT 
RRT 

SNIEGOWCE i KALOSZE 

„Metropolis 

in 

        

| QUADRAT | 
— Jakość gwarantowana, 

Skład fabryczny M. ZLATIN 

Orkiestra dyrekcją Kapelmistrza p, W. Szczepańskiego. 
kas program «MONTE - SANTO») © 

Daiš! Korona arcydziet sziuki flmowej! Film „rzerasiający n»jbujniejszą wyobraźnię iudzią! 
«6 (MIASTO PRZYSZŁOŚCI) najpotężuiejszy z monument, svpeifilmów 

" wszystkich czasów. Główną rclę kobiecą odtwarza najnowszą rewelacja 
aktorstwa filmowego Brygida Helm, w gł, rol, męskich Af «bel, R. Klejn Rogze i Gustaw Frolich. 
Trzy lata pracy. Trzy miljony dolarów kosztu. Uprasza się Śz. 
tek seansów: Seansv © g. 4, 6, 8 i 10,15. 

(9 rocznica odrodzonej niepodległcści i powrotu ż miewoi p 

Publiczność o przybycie na począ- 

4 (Miłość wielkiego mia:ta) dramat w 7 mu aktach, 
i N:d program: <HHEROD BABA» komedja w 2 akt. 

tni seans o godz, 10. Ceny bilei6w: parter 60 gr. 1 10 gr. na powodzian, balkon 30 gr. i 5 gr. 
powodzian, Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4:ej. W poczekalni koncerty radjo. 

  

Radjoamato 
Wiedzcie i pamiętejcie, że najlepiej, 

д «Wileńska Pomoc Szkolna» 

uprzejmiej obsłuży № 28 

rzy! 
najtaniej i naj- 

Dział Radjo 

941 
  

Wiln=, Wileńsk» 38 tl 

lg 
ZAWALNA 21 (wejście ad strony 

Górno » Siąskie 

plombowane wozy 

„ DBuchnowsśi i S=ka 

oraz S. H. KULESZA, Zamkowa Nr 3. 
Drewn. rvnku). 

  

  

» — FORTEPIANY, PIANINA i    

  

     
"° 

  
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

FISHARMONJE: 

    

  

«4 Micxie W Restauracji Kr j sta ias, 

Kuchnia prowaua "a przez znanego 
Kuchmistrza Boleslawa Szymkę. 

Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 
Podczas obłądów i kolacji przygrywa 

wyb' rowy kwartet. 

MIÓD 

  

    
13 21 

  

szweczkie, ryskie I krajowe poleca 

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

KUPUJE 
spRzBDAJE KS ążki UŻyWane 
Księgarnia W. Mik ULSKIEGO 

Wileńska 25. 

pod gwarancją, czysty 
pszczelny, tegoroczny 
pierwszej jskości, wy« 

syłam wraz* z blą-     

Ogłoszenie. 
Na podstawie zarządzenia M nisterstwa S»raw Wewnętrznych Nr. 67 

x dnia 26 Vi 26 r. n'niejszem podzj" się 
25 i 26 istopada 1927 r. o godz. 11 w Wilińskim Urzędzie Wojewódz- 
kim (ul. Magdaleny 2) w podwórzu, wejście z bramy, odbędzie się publicz- 
my przetarg (licytacja) broni myśliwskiej skonfiskowanej prawomocnemi 
erzęczeniami władz administracyjnych. 

Do licytacji mogą stawać osoby upoważnione do posiadania broni, 
t.j. posiadające pozwolenia wladz admin stracyjnych | instancji na kupno 
(pos'adanit) broni myśliwskiej, względnie osoby, posiadające koncesje na 
handei broną Brcń, podlegająca licytacji w ilcści 72 sztuk 
dzaju i kalibru jest do obejrzenia w lokalu licytacyjnym ed gadziny 9— 
rano w dniu licytacji. 

Za Wojewodę z r. Naczelnika Wydziału. 

FPT 
k 
© 

Ё 

„ELE <TRiT* 
T-wo Rad otechn czne 

Wiłno, Wiń ks 24, 
tel.f. 10—38. 

CENY NISKIE. 

  

W. MASSON. 

w» pom śmierci. 

  

RADIO 
Polcca znane radjoodbiorniki © niezwykle dalekim zasięgu 

i czystej, przyjemnej audycį, nagroczont: 
medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym na wystawie we Fioreacji 

Dogodne warunki Spłaty. 
Obsługa fachowa; 

Nie kupujcie radjoaparatu, nie odwiedziwszy przedtem 
naszej firmy. 

bu kadu kwa Jukai doba db ba ks A Ak dal 

szanką i opłatą 
pocztową. 

3 kg. basz, zł. 10.50 
5 > > > 1350 

10 » > > 2550 
20 > » » 4950 

Sig. Lėwensohn 
Podwołoczyska 
(Małopolska). 

SLEDZIE 
królewskie 
różne konserwy 

rybce i sery litew- 
skie świeżo otrzy- 

mane poleca 
J. KALITĄ 

Mckiewcza 4, 

do ogólnej wiadomości, iż w dnu 

    

      
          różnego ro- 

IANINO lub 
tortepian chcę 

kupić, Pośredni- 

УА УО ЧА УАИ Sopran I md 
Pawlikowski 

(w pobliżu Zawalnej). 

Pokój 
duży, umeblowany, 

z elektryczncš ią, 
obstugą, dla solidnego 
mężczyzny Oddaje się 

zaraz. 
Portowa Nr 23 m, 74. 

gubioną dnia 21 
Z b. m. plenipoten- 

cję, wydaną па 
imię M. RS przez 
S «T. Kowalski i 
A. Trylski», uprasza 

się o zwrot. 
wywi 43 n.-4 

  
  3 

3 
3 (Włorhv) 

w roku 1927 

  
  

Poszukuję 
pracy w char: kterze 
ekspedjentki, kelnerki 
lub do dzieci. Adres 
proszę zostawć w 
Redakcji dla S$, S. 

Zgubiono 
2 kwity Nr 16079i 
15999 wyd.  prasz 
Lombard Wileński 

  

oraz 2 kwity zastawo- 
we wydane na oka- 
zicieią z Lombardu 

Kresowego oraz met- 
rytę ak na imię 
Katarzyny Kamińskiej. 
  
  

Pokój 
bez mebii potrzebny 
na biuro w pobliżu 
placu katedralnego. 
Zyłaszzć w adm. 
«Słowa» pod K. L. 

GORZELNIE 
wydzierżawimy lub 
sp'zedamy na 
oogodnych wartun- 
kach i na diugo- 
terminowe _spła 
Wileńskie Bao” 
Komisowo Handlo- 
we ul. Mickiewicza 

21, tel. 152. 
  

Łokujemy 
każdą sumę dogod' 
nie ma oprocento- 

wanie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we Ad. Mickiewi- 
Cza 21. tel. 152 — 

Fufro 
błam mały opo ów 
sprzedam, Pańska 7—3 

Piecyki 
ogrzewane | 

żelazne 
i szamotowe 

po cenach konku 
rencyjnych 
poleca 

D.-H. Ihnatowicz 
i Ska 

Wilno, Zawalna 7 

Znany stroiciel 
fortepjanów 

A. Pacewski . 
muje reperacje i odno- 
wienia  foriepjanów, 
pianin i fisharmonji i 
innych / muzycznych 

instrumentów 
ul. Portowa Nr 14. 

e i prze, fsywań 
«Administrator» 

e ul. Wielka 56. 
(nad Not-rjus:em 
Bohuszewiczem) 

załatwia  facho 
szybko i tanio: 

podania w  epra- 
e wach sądowych, 

podatkowych, ser- 
witutowych, požy- 
czek  długotermi: 
nowych w Bankach 

©zZiemskim i Gosp. 
Gi. Wszelkiego 

rodzaju informacje 
©) BEZPŁATNIE. 

  

  

  

Biuro Podań 
Tiomaczeń 

    

Pierścionki 
br asolety, kolczyki, 
monogramy, OrAz re- 
peracje zegarków  80- 
ldnie i tanio wyko- 
nuje znana pracownia 
Jubilersko « grawerska 
W. MĄCZYŃ=KI 

10 wĘCEWICZ 
Królewska 7. 

Obiady 
Śniadania i  koiacje, 
smaczne, zdrowe i 
tanie, w nowootwo- 

rzonej kawiarni 
* «JUTRZENKA» 

ui. Wielka 51, 

Kupimy 
majątki jeśne i 

lasy nawet bez 
poawolenia na 

wyrąb 
D H.-K. «Zachęta» 
Gdsaństa 6, tei. 90 5 

  

    

  

  

M.Wilenkin 
i S-ka 

5 a z ogr. od 
iuo a SE SAP 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne. 
salony, gabinety, i 
łóżka niklowane | 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
viurka, krzesła 

owe it, d. 
pogodna warunki Į 

GotóWkę 
w każdej sumie 
lokuj my dogodnie 
na oprocentowanie 
D. H.-K. <Zachęta< 
Gdańska 6, tel. Y 05 

MEBLE 
najtaniej 

nabyć można 
w 

Domu Handl. 

H. Sikorski $-ka 
ul. Z w Ina 30 | 

Tylko 6000] 
dolarów 

wpłacić przy knp- 
nie dużej docho 
dowej kamienicy z 
wolnem mieszka 
niem w centrum 
= miasta 
D. H.-K. <Zachęta« 
Gdańska 6, tei. 90 5 

LOKAL 
BIUROWY 

komfortowy. więk- 
szy lub mniejszy 
do. wynajęcia od 

zaraz 

D. H.K. <Zachę'ta» 
Gdańska 6, tel. 9 05 

  

      

    

ALREDASMANEOIKY S REB 

Piece želazne 
| szamotowe 

i naftowe 

ŁYŻWY piiec, 
S, H Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych i naczyń) 
gospodarczych, 

  

  

  

  

Dzierżawa 
pod Wilnem do 

objącia od zaraz. 
Ziemia dobra, bu- 
dyski, ozród, rzeka 
D. H.-K. <Zachęta»   na raty,   Gdańska 6, tej, 9-05   

  

  

Wilno, ul.Zamkows 
„Nr. 3, 

S SEESUAASDTSSAK CEA 
TT Skep „Okazja 

Wilno, ul. šw. Jafiska 8 
- Kupno i sprzedaž 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze« 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam na 

prowincję. 
Zawiadamiać listownie 

WĘGIEL 
, GÓRNOSLĄZKI 
! materjały budow 
lane w najlepszych 
gatunkach po се- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
K. ZDANO WSKI 

A. Mickiewicza 34 
Tel. Nr 370. 

BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

Przepisywań 
«REKORD», przy ul. 
3 Maja 1 załatwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. Dia 
+b iednych bezpłatnie 

  

      

    

Meble plecione! 
tanio i solidnie wyko: 
nuje znana pracownią 
koszykarska Franciszką 

1lwanowskiego 
* Wielka Ne 7 

(dawniej Kijowska 4): 

  

  

JEDYNE 
i najtańsze Polskie 
źródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej i 
jedwabnej poleca do 
robót ręcznych i ma- 
szynowych hurtem i 
RÓ 

ny fabryczne, 
<B L 1 T A» 

„Wilno, Wileńska 22. 

+ ° I 

Antyki! 
Sz. BOŁTUPSKI 

Wileńska 3, tel, 11—18 
Kupno i sprzedaż 
meble styiowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi: 
žuterje, srebro, złoto 

i brylanty. 

    

  

  

— Sądzę, że z dolnego pokcju,— koma. Do dzisiejszego dnia nie zda- bibljetect? 
odrzekła pewnym głosem Anna. — W wałam sobie z tego Sprawy, ale gdy — Nie, panie Anno, — nie megę 
przeciwnym razie w „sali skarbow“, pan tak wyr.ź is wytłomaczył, jak określć czyj to mógł b € głos. 
byłoby o wiele jaśniej, co prawda jest mogła być wykorzystana ta strzałal — Ale peni musiała komuś ten 

— Jakto, drzwi te były otwarte?— to dosyć długi pokój, ale stanowczo O, cie przebaczę sobie tego nigdy! szept przypisz? Doprawdy niktby na 
zawółzła Betty ze szczerem zdziwie- było w nim zbyt ciemno. Swiatło pły. Stałam w odległości kilkudastu me- pari miejscu nie uciekł i nie Scho- 

nęło bladą smugą poprzez drzwi, trów, gdy tam, za drzwiami mordo- wałby się. 
— Sądziłam, że to szeptała Janina 

miem. jakże to mogło się stać? | 
Anno poprawił się na krześle i za- kładło się, niby jasny dywan, na po- wano p Harlow. 1 

Zacisnęła pięści i zaczęła z gnie- Bedin. Anno iznów wyprostował się tał ją; 
я —“2 której streny tych drzwi 
znejdował się klucz? 

— Od strony pokoju mojej cict- 

zamku, 

był w zamku? 
Т Nie, — odrzekła. Obiez Anną 

bywałyśmy bardzo często w pokoju 
mojej ciotki, gdy była chora, ale prze- 

dłodze i oświecało nosze, stołące 
przy przeciwiegłej ścianie, które błysz« wem uderzać nemi pe kolanach, jak i patrzał na dziewczyną wzrokiem, 

w którym malowałe się zdumienie, czały jatby srebrne. : 
„— Ohe, w muzeum tem nie brak 

rozgniewane dziecko. 
— Tok, teraz jestem tego pewna! niedowierzanie i oburzenie. 

ki, jeśli wogóle był pozostawiony w nawet niezwykłych noszyl—zauważył —c'ągnęła dalej —Pani Harlow krzyk= Stojącego za jego plecami Jima 
Anno mimochodem. — Z przyjemno- nęła swym grubym gło? m, który tak ogarnęło uczucie wstydu za tę dziew- 

— Pani nie pamięta, czy klucz ścią obejrzę jel A więc, proszę pani, dobrze znaliśmy, „w” ko odkryte* czynę. Czyż mogła być bardziej wy- 
św.atło płynęło z pokeju chorej? i roześmiała się 0” „, a potem sły- krętna odpowiecź? Wszakże, gdyby 

— Tak, światło i.. głosy, — wy- szałam takie e" „sy, jakby ją przy: sądziła, że to Janina Bodia szeptała, 
szeptała drżąc cała Anna. duszono i trzymano, głos jej zmienił dlaczego mizłaby uciekać? 

— Glosy?—zawołał Anno i wypro« się w głuche tmruczenie i zam Ikł, Po* — Widzi pani, — rzekł miękkim 

cież pemiędzy jej sypialnią, a moim stowzł się, jakby gotując się do sko- tem ktoś wyszeptał „Teraz dosyć”, a głosem Anno,—nikt mnie nie p:zeko- 
salonem, była garderoba, do której ku. Betty zbladła jak papier. — Gło- ja stałam tak blsko i mogłam temu na, że pani mówi prawdę! 

Anna Apccff uczyniła gest rezpa- wchodziłyśmy bardzo rzadko. 
— Oczywiście, — kiwnął głową 

Anno. W 
pieć pielęgniarka, sypiała tam nawet, 

gdy pani Harlow czuła się gorzej, Pa- gle zaczęła mruczeć i wreszcie za- opowiedzieć mi wszystko! dodał roz* 
ni nie pamięta, czy drzwi te były 
otwarte następnego ranka? 

Sy? Jukte, pani słyszała czyjeś głosy? przeszkodzić! Ol 
— Tak, najpierw głos pani Har- 

Mówiła głośno, z gniewem, lecz na- Proszę nie: 

milkła. Druga oscba odezwała się kazuląco, 
tylko raz, mówiła szeptem, lecz sło- 

zakrywać twarzy 

Betty zamyśliła się, poczem kiw- wa jej doleciały do mnie bardzo wy- ręce, twarz jej była zalana łzami. 
nęła głową przecząco. 

— Ne mogę sobie tego przypo- 

mnieć. Mieliśmy tyle kłopotów, tyle 

zamieszania. Nie zauważyłam tego 
% ółu. е 

— Naturalnie, jest to zupełnie zro- 

zumiałe — zauważył Anno. 

reźcie, Słyszałam również odgłos 
krzątaniny przy chorej... 

— Krząteniny? — przerwał ostro pobiegłam. 
Avno, a twarz jego przybrała wyraz 
drapitżny. — Jest to określenie nie- 
zbyt ścisłe, może ono oznaczać ruch 

'— Pobiegła pani? Dokąd? 
— Na górę, do mego pokoju. 

po ratunek. 
— Cót pani uczyniła potem, jak czy i zwróciła się do Betty, jakby 

garderobie tej mogłaby sy- low. Nie było wątpliweści, że to jej. do pani uszu doleciał ten szept? 
i — Widzisz! — rzekła, 

— Tak, — szepnęła tamta. 
działa chwilę nieruchomo; 

Anna Apcoff posłusznie opuściła zerwała sę z krzesła. 

Sie- 
wreszci8 

— Poczekajcie! — krzyknęła j, za- 
— Wyszłam cicho z pokoju, — nim ktokolwiek zdążył ją zatrzymać, 

wyszeptała, — zamknęłam drzwi i pobiegła ku domowi. : 
Anno uczynił ruch, jakby chciał 

Ja zatrzymać. Jim zauważył to i nie 
mógł zrozutmieć, co skłonć go mo- 

— Pani nie zadzwoniła? Nie obu- gło do opanowania tej chęci, Anna 
koło chorej, którego celem jest zat- dziła nikegc? Ukryła się pani w swym patrzał dziwaym wzrokiem za 

Znów zwrócił się do Anny Apcoff, knięcie ęką jej ust, by nie krzyczała. pokoju? Schowała pani głowę pod gnącą dziewczyną, której zgrabn ;0- 
— Zanim pani opowie nam  dzl- 

szy cąg swych ciekawych przeżyć, 

ce pylanie: czy światło to pochodziło szała się. 
z pokoju pani Harlow, czy też z gar- 
dereby? 

Czy gani ma na myśli taki ruch? poduszkę, jak małe dziecko? jakże stać zdawała sią płynąć wśród roz* 
Pod wpływem nagłej zmiany w pani mogła tak uczynić? Tu przerwał kwilłych róż. 

proszę mi odpowiedzieć na następują: zachowaniu detektywa, Anna zmie- sobie Anno i zapytał: — Jak pięknie biegnie panna F zr 
—Czyjże to szept słyszała pani? Czy low, — rzekł 'w zamyśleniu Anno. 

— Tak, obawiam się, że takl — był to głos nieznajomy, tego „kogoś*, Zgrabne nóżki poruszają się szybko, 
krzyknęła głośno, zasłaniając ozzy rę- o którym wspominała pani dziś w a ciało zda się płynąć! 

  

LEKARZE. 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 

moczowych 
od 9.1, od 5-3 w, 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE 
RVC/* ARZĄ. 
DÓW MOC OW. 
od 1221 od %0 w. 
ul.Mickiewicza 24     Doa zr 

W. Zdr. Nr. 152. 

fr. 6. Wolison 
weneryczne, moczo ' 
płciowe i skórne. uj 
Wileńska 7, tet. 1067 

  
  

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- 

ryczne, niemoc 
płolowa, skórne, 

Przyjmuje: 
ой 9—12 1 4—7, 

ui, Mickiewicza 30. 
W. Z. P. 1. 
  

Doktór Medycvny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza ‚ 9 

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

Dr K. Sokołowski 
chor. skórne i wene: 

  

a 2 Vid 
rzyjęcia chory: 

od. g. 9 — 12r. 
1 ой @. 5 — 7 wiecz, 
ul. Wilenska 30 m. 14, 
Ponadto we wtorki, 
Czwartki i piątki 

od g. 3 m. 30—4 m. 30 
w Poradni, 

ul. Garbarska 3. 
W. Z. Nr 160, 

    

Dr. Fen/gstery 
chorcby skórne 

weneryczne. 

Mickiewicza 4, 
g. 9—12 p, 5-8 w. 

Ww. Z P. 30 
    

DOKTOR 

L. Ginsberą 
choroby weneryczne, 

sytilis i skórne. 
Wilno, ul. Wileńska 3, 

teiefon 567. 
Przyjmuje od 8 o 1 

iod 4 do 8, 

Dr POPILSKI 
choroby skórue 

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

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

  

Doki6r Medyoyn: 

A. CYMBLER 
choroby skórne, 
weneryczne i moe 

czopłciowe. Elektrote- 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarsklej 9—2 15 8, 

W. Z. Р. 43 
  

KOBIETA LEKARZ 
Dr Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpiłala 
Sawicz. 

Choroby skórne | we- 
neryczne kobiece. 

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

W.Z,P. 38. 

Państwowy Bank Rolny 
sprzedaje w drodze ograniczonego przetargu ustnego pe 

przedzonego składaniem ofert następnjące gospodarstwa wzoro- 
we z Dóbr Krotosz: ńskich: 

1) Korytnica—w pow. Krotoszyńskim, obszar 180 ka 
gorzelnią odlepłość od stacji Bronów 10 kim. szosą; cena wy* 
wcławcza 419.800 złotych, z czego pożyczki w listach zastaw- 
nych Państwowego Banku Rolnego na sumę ok. 213.000 
tych; 

2) Baby — w pow. Odołanowskim, obszar 180 ha z go- 
rzelnią, odległość od stacji Łąkiciny 6 kim szosą i st. Odola- 
now 4 klm; 82084; cena wywoławcza 416.10) zł: tych, z czego 
pożyczki w listach z»stawnych Państwowego Banku Rolnego 
na sumę ok. 202.000 złotych; 

3) Baszyny—w p'w. Kroto'zyńskim, obszsr 150 ha, od 
stacji Łąkociny 8 klm; cena wywcławcza 313800 :ł tych z 
czego pożyczki w listach ząstawrych Państwowego Banku Rol- 
nego na svmę ok. 186000 złotych; ь 

4) Głcgów — w pow. Krotoszyńskim, obszar 120 ha, od 
stacji Bieniew 8 klm. szosą; cena wywoławcza 249.010 „łstych, 
3 czego pożyczki w listach zastawnych P.ństwowego Banku 
Roinego na sur ę ok. 145.(00 złotych; 

5) Łąkociay — w pow. Odołanowskim, obszar 100 ha, 
stacja w m ejscu; cena wywoławcza 2 6,400 złotych, z czego po- 
Žyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego na 
sumę ok 124.000 złotych 

6) Świnkow — w pow. Krotoszyńskim, obszar 100 ba,. 
stacja Biadki 3 klm: szosą; cena wywoławcza 214.800 złotych 
z Czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego na sumę ok. 129.0(0 zł tych; 

1) Daniszyn—w pow. Odolanowskim, obszar 75 ha, sta” 
cja Łąkociny 2 kim, szosą; Cena wywoławcza 175.600 złotych, 
z czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego na surę ok. 98.000 zł: tych; 

8) Hnta—w pow. Odolanowskim, obszar 75 ha, stacja Odo- 
lanów 4 ilm.; cena wywoławcza 100.400 złotych, x czego po 
życzki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego na 
sumę ok 49.000 złotych; 

9 Dusznagó ka — w pow. Krotoszyńskim, obszar 75 ha, 
stacja Biadki 3 klm. szosą; cena wywcławcza 185.100 24 +tych, 
z ozego pożyczki w listach zastawnych Państwowego B.nka 
Rolnegn na sumę ok. 99000 złotych; 

10) Uciechów — w pow. Odolanowskim, obszar 60 ha, 
stacja Odołanów 7 klm.; cena wywoławcza 92 700 złotych, z 
czego pożyczki w lis'ach za tawnych Państwowego Banku Rol- 
nego na sumę ok. 36.000 złotych. 

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

a) zobowiążą się utrzymywać przynajmniej w dotychcza- 
sowym stanie zakłady przemysłu rolnego, trwałe zabudowania 
lub specjilne cenne kultury, których istnienie spowodowało 
utworzenie gosporarstwa wzorowego; 

b) zobowiążą się oscbście zarządiać gospodarstwem 
wzorowem; 

©) złożą wadjum w wysokości 5 proc. ogłoszonej ceny' 
wywoławczej sprzedawanego gospodarstwa. 

Stawający do przeta'gu winni do dnia 15.XI127 r. zło- 
żyć w Oddziaie P, Ė R. w Poznaniu ul. Kaąntaka 10 w opie- 
c'ę'owanej kosercie cświadczenie jaką najwyższą cenę ožiaro- 
wują za sprzedąwane gospodarstwa. 

Do oznaczonego «Świadozenia winny być dołączone: 
a) dokumenty stwierdzające, że stawający do przetargu 

należy do zawodowo wykształconych rolników; 
b) dekleracja, że nie jest właścicielem samodzielnego gor 

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

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

d) dowody udziała w pracy społecznej—zwłaszcza w dzie- 
dzinie rolnicze j; 

е) dowód złożenią wadjum. 
Od dnia 7 stycznia 1928 r. reflektanci będą mogli dowie” 

dzieć stę o dopuszczeniu do ustnego przetareu, przyczem do- 
puszczeni do tacowego winni uzupełnić wadjum do 10 proc. ce- 
ny w) woławczej. 

Ustny przetarg odbędzie się w lokalu Państwowego Ban- 
ku Rolnego w Poznania ul. Kantaka Nr 10 dla gospodarstw 
wzorowych: 
ы 1)]1(:);-11:\!‹:1‚ Baby i Baszyny w dniu 16 stycznia 1928 r. 

o godz. Il-ej; 
2) Głogów, Łąkociny i Świnków w dniu 17 stycznia 1928 

r: o godz. 11.ej; й 
3) Dueznagė ka, Diniszyn, Huta 1 Uciechėw w dniu 18 

stycznia 1928 r. o goiz 11 ej. й 
Każdemu refiektaniowi przysługuje prawo złożenią kilku 

ofert na różne gospod rstwa oraz piawo, w razie nieutrzyma» 
nia się stanąć do przetargu na następne gospodarstwa pod wa- 
rurkiem złożenia deklaracji o pozostawieniu zdeponowAnego 
wadjum na cbrane przez niego gotpodarstwo. \ 

Szczegółowe warunki sprz d:żne są do przejrzenia 
Wydziale Parcejacyjnym lastytucji Centralnei Bącku, Waąrszą! 
wa, ul. Mazowiecka 6, oraz w Oddziałach Banku w Poznaniu, 
Grudziądzu, Wilnie, Łucku, Lwowie, Krąsowie i Kato «icach, 
oraz u likwidatorów Dóbr Krotoszyńskich w Korytnicy, Ś winko- 
wie, Babach i Uciechowie, 

Refektantom, ki6rzy zechcą ogląizć gospodarstwa wzo- 
rowe, poleca się zwraczć do administratora Dó>r w Krotoszy= 
nie—Zamek, dlą skierowania do odpowiedniego jk a" 

r ы 

   
   

   

  

  

  

  

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

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

T R E S*4 Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

tima „Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: CENY NAJNIŻSZE.     

  

Belty wpadła do domu, przeska- Monte-Carlo, trudno było uwierzyć 
kując po dwa schodki w biegu. 

Twarz detektywa wyrażała 
silne natężenie myśli, że lekkie jego 
słowa nie pasowały do nastroju, któ- 
ry zapanował w tej małej grupce, 

Betty nie bawiła długo w domu, 
za chwilą zbiegała 
schodach, niosąc w ręku wielką białą pezbarwae i wykrzywione, 
kopertę. Podbiegła do siedzących. 

— Panie Anno, — zaczęła 
sem, pełaym żalu, lecz bez goryczy, — 
próbowałyśmy ukryć to przed panem, 
Ja chci.łam zamilczeć ten fakt wczo: — chociaż fotogra 
raj, a Anna dzisiaj, chciełyśmy w dal- raźniej niż słowa.j Zapewne pani 

by mogła to b,ć ta sama kobieta, 
tak tek tragczna zaszła w niej zmiana w. 

ciągu dzigsięciu lat. 
Anno porównywał obie fotografje.. 

Gracja i inteligencja zginęły, zdawała 
się, postać ocężała, rysy pogrubiały, 
policzki były nalane tłuszczem, usta 

Oczy stra- 
ciły dawny wyraz, było w nich okru- 
citństwo ponure. | 

— Należy nazywać rzeczy po 
imieniu, — a delikatnie Auno, 

je te mówią wys 

po kamiennych 

gło- 

szym ciągu ukrywzć to, co było w Harlow piła w ciągu ostatałch lat 
ciągu wielu lat tejemnicą naszą. Ale, 
teraz, widzę, że to jest niemożliwe! 

— Tak, od śmierci wuja, — wy» 
jeśniła Betty. — Życie miała bardzo 

Otworzyła kopertę, wyjęła z nie] smutne i ponure do czasu wyjścia 
gabinetową fotogrzfję i podała ją de- zamążg za mego wuja. Lecz podtrzy- 
tektywowi, mywała ją nadzieja lepszego jutra. 

— jest te fotografje mojej ciotki Pe śmierci zaś Simona Harlow.;. 

r:zyglądając się 

— Tak, 

w em roku p” slubie z moim — Betty nie dokończyła zdania, ge- 
wujem. 

Byla to fotegr „ja kobisty mlrde 
jeszcze, zgrabn” 

stem tylko wyjaśniając swą myśl. 
— Tak, — zaczął Anno. — Na- 

wysokiej, na której (uralnie obaj z panem  Frobischerem 
sympatycznej „warzy wyraz silnej domyśl liśmy się, że istnieje jakaś 
weli zamieniał wdzięk młodości. Była tajemnica w tej sprawie. 
to twarz, uduchowiona przez cierpie- Woberski 
nia — o mądrych oczach, delikat- również i wpadł ua pomysł szanta- 
mych ustach, których zarys madawał żowania pani. 
wy“-- inteligencji i stanowczości. 

Zapewne 
wiedział o istnieniu jej 

— Oczywiście, wiedział o tem, 
fotografi przez zarówno, jak dokterzy i służba, Во- 

ramię Anno, Jim nie zawołał: „CÓŻ bsjiśmy wszystko, co było w naszych 
za piękność", lecz rzekł: „Jaka szke- siłach, by to zostało w tajemnicy, 

„da, že niezznałem jej”. 
bardzo interesująca ko- 

bieta, — zgodził się Aano. 
Betty wyjęła z koperty drugą fo- 

tografję. 

Lecz nie wiem, czy się to nam udało, 
Twarz Anno rozjaśnił przyjazny 

uśmiech. 
— Doskenz le, możamy przekonać 

sią o tem natychmia  — rzekł. 
— A oto ta sama kobieta — 

przed rokiem. s 
Druga fotografja była zrobiona w 

  

wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktcr w zCzesław harwowski 

/ 
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