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Echa demonstrncyj wileńskich. 
W prasie niemieckiej. 

Prasa berlińska wykazuje wielkie 
zainteresowznie wyjazdem Marszałka 
Piłsudskiego do Wilna. Zbliżona do 
m'nistra  Stresemanna  „Taegliche 
Rundschzu* zaznacza, że „lawiestja” 
w ostatnim czasie przypominały z na- 
ciskiem, že wszelkie wystąp'enia Pol- 

„ski przeciwko niepodległości Litwy, 
musiałyby oznaczać poważne Zagro- 
żenie pokeju. Dziennik oświadcza: 
Wobec tego narazie musimy przyjąć, 
że podróż Marszałka Piłaudskiego do 
Wilna niema żadnego poważniejsze- 
go znaczenia i dotyczy tylko spraw 
emigracji litewskiej oraz przygoto- 
wania  kwestji polsko - lltewskie 
ma posiedzenie Rady Ligi Narodów. 
Natomiast „Frankfurter Ztg.s w de- 
peszy wł.snej z Warszawy oświadcza 
kategorycznie, że nie małeży przece: 
niać znaczenia ostatniej podróży Mare 
szałka Piłsudskiego. Gdyby istotnie 
bardzo Ne rzeczy m ały obecnie 
być decydowane, byłoby bardziej ce- 
lewtm ze strony polskiej uczynić to 
po cichu w Warszawie. Marszałek 
Piłudski lubi jednak tego rodzaju, 
budzące senszcję, podróże do Wilna, 
hośby dlatego, że przez taką podróż 

już osiąga swój cel pewnego nastra- 
szenia Woldemarasa. 

„Lokal Anzeiger" w koresponden- 
cji z Warszawy omawia  kwestję 
polsko-litewską i dochodzi do wnie- 
sku, że spór polsko-litewski przybrał 
obecnie formy niepokojące.  Szeze- 
gólniejszy powód de zaniepokojenia 
mają Niemcy, gdyż polityka polska 
'w stosunku do Litwy ma w każdym 
wypadku jedem cel wstateczny, mia- 
nowicie okrążenie Prus Wschodnich. 
To też nietylko polska grupa nacjo- 
nalistyczna, lub też grupa Piłsudskie- 
go, ale i PPS, służy idei wielkiej 

"Polski, okrążającej Prusy Wschodnie, 
przez  prepagowanie idei federa- 
cyjnej, 

Również prasa gdańska przynosi 
w telegramach z Warszawy obszerne 
sprawozdanie o wczerajszych konfe- 
rencjach w Wilnie. Warszawski ko- 
respondent „Danziger Nzueste Nach- 
richten'* pisze: Sądzę, że mogę za- 
pewnić, iż żaden człowiek w Polsce 
nie ma jakichkolwiek agresywnych 
zamiarów wobec Litwy. Przeciwnie 
polityka rządu polskiego zmierza do 
porozumienia z Litwą, którego 
pragnie z różnych względów także 
Anglja i Francja. 

Jednocześnie ostatni listopadowy 
numer miesięcznika „The Eoglish 
R:vitv* zamieszcza artykuł pośw'ęco- 
ny stosunkom środkewo-turoptjskim, 
ze szczególnym uwzględnieniem sto- 
sunków polsko-litewskich. Kerespon- 
dent tego pisma Renant pisze w na- 
stępujący sposób e Litwić Liswa, za 
swoją dwumiljenową ludnością, wtło- 
czona pomiędzy Niemcy, Rosję i Pol- 
skę jest zarówno politycznym, jak i 
gospodarczym absurdem niezdolnym 
do życia ma dłuższą metę. Widoki 
Litwy, jako gospodarczej części skła- 
dowej Niemiec lub Polski byłyby bez 
perównania lepsze. 

Zdziwienie Sowietów. 

MOSKWA. 24—11. Pt. Fakt trudność w uregulowaniu wzejemnyćh stosunków leży 

W kołach kowieńskich 
Z Kowna donos'q: Wi:domość © przybyciu Marszalka P isnd- 

skiego w otoczeniu dygnitarzy państwowych nadeszla dop ero 
d»iś rano. D i: wi.czorem zosta? podany do prusy komunikat 
„Elty* o zje dzie w Wilnie, jedynie su.ho wymieniający nazwiska 
przybył;ch, bez wszek ch komentarzy. Faktem c ynniki rządrące 
w Kowne zost.ły zopełn e zaskoczone. W godzina h wieczornych 
toc yły sę w Kowne na ten temat ożywione rozmowy w kołach 
politycznych. 

Pod tym względem krążyły najrozmzitsze pogłoski. Mówiono 
że wpł,nie to na ostateczne ust:pi nie premjera Woldemcrasa, 
którego stanow sko zostało w ostatnich czas. ch mocno zachwiane 
ze strony partji wojskowej, który wszelako pozostaje wciąż jesz. 
cze u władzy wbrew wc orajszym pogłoskom, że już ustąpll.— 
Z drugiej strony wśród umiarkowanych sfer rządowych wypły- 
nął projekt zastraszenia opnji publicznej zjazdem wileńskim 
celem skonsolidowania wszystkich part,j, i wydanie odezwy do 
opozycji dia zbiżenia do r/ądu i stworzenia szerokiej koalicji 
tautin nki kriks c ionie-audininki. Ponieważ rokowania te ro po- 
Czął już był woldemaras, przeto csobv doń zbliżone uważeją mo: 
ment obecny za najodpowiedn ejszy dla stwor enia takiej koalcji 
z jednoc e:nem zaalarmowaniem powtórnem Lgi N»rodów. Do- 
tychcias jednak stanovisko w tej spawie sfer r:ądzących b,ło 
nieprzejednane, a w obecnej chsili prawdcpodobnie pogiębi róż- 
nice zdań p mędzy niemi i w oldemarasem. 

Prawdopocobiie jutro rano odbędą sę w Kownie poufne na- 
rady gebinetu w sprawe wyt»orzenej sytuacji. 

EBTT 

Odjazd Marszałka Piłsudskiego z Wilna. 
We czwartek, o godz, 11-ej przed południem Pan Marszałek Piłsudski 

przyjechał de Pałacu Reprezentacyjnego, gdzie odbył konferencję z waje- 
wodą Wileńskim Raczkiewiczem, dowódcą O. K. III gen. brygady Litwi- 
nowiczem, dowódcą 1 dyw. legj. gen. Popowiczem, dowódcą 19 dywizji 
pułk. Kasprzyckim, naczelnikiem Wydz. Wszhedniego |M. S. Z, Hołówką 

oraz ppułk. Sztabu G:neralnego Szaętzlem. Ма konferencji trwającej do 
godz. 1-ej były omawiane sprawy, dotyczące emigrantów litewskich, coraz 
liczniej napływających do Wilna, uciekających z Litwy i szukających 
schronienia w Polsce. 

Pa południu p. Marszałek odwiedził metropolitę wileńskiego arcybi» 
skupa Jalbrzykowskiego, Następnie p. Marszałek de wieczora pracował w 
19 dywizji litewsko-białoruskiej w charakterze generalnego inspektora sił 
zbrojnych państwa. Wieczorem p. Marszałek przez dłuższy czas konfero- 
wał z wojewodą Raczkiewiczem w swojem mieszkaniu prywatnem. 

©О godz. 10 min. 35 p. Marszsłzk odjechał do Warszawy ;w towa-- 
rzystwie ministra Patka, ppułk. Prystora, ppułk. Sztabu Generalnego Szatzeła 
maczęlnika Wydz. Wschodn. M. S. Z. Hołówki, adjut:nta mjr. Zembrzu- 
skiego, żegnany na dworcu kolejowym przez wojewodę wileńskiego Racz- 
kiewicza w otoczeniu naczelników wydziałów wojewódzkich i naczelników 
wszystkich władz państwowych, komeadanta załogi dowódcą dywizji gen. 
Popowicza w otoczeniu korpusu ofcerskiego w kotnplecie, przez prezy- 
djum m. Wilna, pr. Usiwersytetu St. Batorego prof. Pigonia, komisarza 

rządu na m. Wilno lszorę, komendanta policji wojewódzkiej Praszałowicza 

i komendanta poliejj m. Wilna Reszczyńskiego oraz licznie zgromadzoną 
publiczność. Do Grodna towarzyszył p. Marszałkowi dowódca O. K. lil 
gen. Litwinowicz. 

Wywiad ż posłem Patkiem. 
W dniu wczerajszym poseł polski w Moskwie, Patek, przyjął ma 

konferencji przedstawicieli prasy. 
Jednem z pierwszoplanowych zadań rządu polskiego — oświadczył 

szł — jest doprowadzenie do unormowania stosunków tak politycz- 
nych jak i ekonomicznych ze Związkiem Sowietów, jako wschodnim Pol- 
ski sąsiadem, posiadającym wielkie przestrzenie, wielomiljenową ludność 
i wielkie bogactwa naturalne. 

Krokiem naprzód w sferze stosunków politycznych stać się ma pakt 
m nieagresji, — krokiem zaś raprzód w sferze stosunków ekonomicznych 
— traktat handlowy. W celu zbadania sytuacji ekonomicznej i rynku 
way Sax w a Z które mogłyby jm linje 
wytyczne przyszłego traktatu, zosta. elegowany do elstwa polski 
w Moskwie radca Zm grodzki. BY — P V 

- Wymagania rynku sowieckiego są przemysłowi lskiemu znane, 
ebj'któw do handlu zamiennego nie brak po = 3 żadnej stronie, jednakże 

w zasadniczej 
szybkiego dojścia do częściowego odmienności systemu u nas i u Sowietów. Odzieindziej do rządów należy 
E lia ai min. So tylko zawieranie traktatów, które w let chwyta i wprowadza w życie ku- 
nem a dyr. Jackowskim zadziwił tu. 
tejsze sfery polityczne, zwłaszcza wo. 
bec ogłoszenia przez pare mia, 
Stresemauna barona Rheinbabena w 
<Dresdener Ztg» artykułu antypol- 
skiego, któremu przypisywano wielką 
wagę. Naogół wzmiankowany fakt 

, tłumaczą tu nmacis jem wywieranym 
przez bankierów amerykańskich za- 
równo w Warszawie, jak w Berlinie. 
<lzwiestja» pocieszają się tem, że 
antagonizmy _ polityczne, pomiędzy 
Niemcami a Polską są tak wielkie, iż 
w majbliższej przyszłości dadzą się 
we znaki. Moskiewska prasa komu- 
nistyczna liczy też na przeciwdziała- 
nie pruskich sfer agrarnych, które 
występulą przeciwko ustępstwom na 
rzecz Polski w dziedzinie baadlu. . 

Delegacja sowiecka w Berlinie, 
BERLIN, 24 XI. Pat. Delegacja so- 

wiecka na przygótowawczą. konferen- 
cję rozbrojeniową w Genewie grzyby: 
ła dziś w południe do Berlina. Prasa 
berlińska twierdzi, że żadne politycz 
ne przyjąca w związku z przyjazdem 
delegacji sowieckiej nie będą miały 
miejsca. Pp. Litwinow i Łunac”arski 
dziś wieczorem wyjeżdżają pe Gene- 
wy. Jeden tylko <Berliner Tageblatt» 
twierdzi, że odjazd obu delegatów 
sowieckich nastąpi prawdopodobnie 
dopiero jutro, gdyż Litwinow, dziś 
wieczoręm, albo jutro przed połuć- 
niem ma odbyć rozmowę z ministrem 
Spraw zagranicznych Siresemannem, 
której przedmiotem ma być właśnie 
sprawa przygotowawczej , konferencji 

piectwo, wypełniając gotowy aparat fuidem życia praktycznego. W sto- 
sunku do Sowietów jest inaczej. W Związku Sowietów przemysł i handel 
jest ugaństwowiony. Wskutek tego po naszej stronie stoją sfery prze- 
mysłowo handlowe, a po sowieckiej rząd, od którego po za wszystkiemi 
funkcjami innych rządów, wypływającemi z praw podatkowych, celnych, 
tranzytewych etc. zależy zrobienie obstalunku, wpuszczenie i dystrybucja 
towaru, wreszcie uregulowanie zapłaty. 

Nie mnej poważną trudnością jest także długotrwałość kredytu. 
Bez zapewnienia go sobie niepodobna myśleć 0 poważnych tranzakejach 
z Sowietami, 

Dotychczasowe handlowe nasze stosunki z Sowietami 'skrystalizo- 
wały się w dwóch postaelach: w formie koncesj i w formie polsko-so- 
wieckich spółek mieszanych, jak Sowpoltorg, który istnieje i rozwija się 
prawidłowo. Na jego czele ze sirony polskiej stoi p. Józef Ziabicki. 

Ja osobiście popieram wszelka poczynania w dziedzinie spraw go- 
wyższych, wierzę w ich przyszłość i estem przekonany, 28 ONE mogą 
dobrze wpłynąć ma zbliżenie się wzajersne i rozwój dobrosąsiedzkich sto- 
sunków państw naszych. 

W sprawie litewskiej powiedział poseł Patek co mastęguje: Rząd So- 
więcki bardzo interesuje się sprawą pęlsko-ltewską. Z naszej strony mo- 
żemy ge zapewnić, że Polacy nie prolendują wcale ani ma terytorjum Li- 
twy, ani na jej niepodległość, Polsce chodzi tylko © _ unicestwienie fikcji 
stanu wojny, której w istocie niema i e zniesienie wszystkiego,, co jest a- 
normalne w stosunkach dwóch sąsiadujących ze sobą narodów. Nie pożą- 
damy nie innego jak mieć z Litwą dobre, normalne t przyjazne stosunki. 
Cele nasze są jaxnajbardziej pokojowe, 

Pogrzeb ś. p. Stanisława Przybyszewskiego 
POZNAŃ, 24.XI Pogrzeb $. p. Stanisława Przybyszewskie- 

go odbędzie się w poniedziałek 28 b. m. o godz. 10 rano w 
Górze, parafji Łojewo. Dojazd koleją do stacji Inowrocław, a 
stamtąd 3—4 km do majątku Jaronki. 

Łotwa otrzymała zamówienia sowieckie. 
Z Rygi donoszą: Łotwa otrzymała z Rosji sowieckiej zamówienia na sumę 

7—8 miljonów rubli. Zeeleus w rozmowie z przedstawicielami prasy, powie- 
dział, że sfery fimansowe amerykańskie zapatrują się przychylnie na iraktat 80- 
wiecko łotewski, 

Opłata pocztowa uowonć ryczałiom. 
Redakeja zążopizów wiesamówicnysh nje zwrzcn. 

  

PO PANU POIŃCARE 
Na wczorajszym bankiecie Re- 

publikańskiego Komitetu Handlu i 
Przemysłu, organizacji zawodowej 

z edcieniem umiarkowanie radykal- 

nym, p. Rijmund Polncaiė wygłosił 
mowę polilyczną, w której sam ze- 
stawił bilans „eksperymentu Po- 
incarė“: 

— Po raz pierwszy Od czasu 
wojny, dzięki decyzjom powziętym 
przez nas — mówił _Polncare — 

budżet na rok 1926 zamknął się 

ptwną nadwyżką; kurs franka się 

podniósł, a zapasy nagromadzone 

przez Bank Francuski są gwarancją, 

że nowy spadek nie nastąpi; kredyt 

Peńttwa się poprawił i niema już 
żądań spłat dla Skarbu  niebezpiecz- 
nych; bony Obrony Narodowej wy- 

stawiane na bardzo króliki termia zo- 

stały wycofane, najniebezpieczniejsze 
pożyczki zostały  skonwertowane, 

amortyzacja długu została rozpoczęta. 

A wszystko to się stało bez wywo- 
łania kryzysu gospodarczego, towa- 

rzyszącego zwykle wszelkiej próbie 

uzdrowienia finansów. Jeśli porów= 
nać ten stan z katastrofalne poło” 

żeniem, któremu rząd położył kres, 

to trzeba przyznać, że nasza doświad- 

czalna metoda daje wyniki ko- 
rzystne... 

Podkreślając, że stosuje „metodę 

došwiadczalną“, p. Poincare odpowie- 

dział pośrednio wszystkim swoim 
krytykom  zarzucającym mu, że nie 

wypowiedział się jeszcze za stabili- 
zacją lub za  rewaloryzacją, że nie 

ogłosił dotychczas swej  teorji. 
Premjer francuski nie poprzestał na 
wskazaniu, że stosuje metodę do- 
świadczalną. Powiedział także, że bez 
żadnej dla Państwa szkody można 
zmienić ludzi u rządu stojących, ale 
nie można bez uszczerbku zmienić 
stosowanej dziś metody. 

— Gdyby przyczyny, które nas o 
mało nie doprowadziły do katastrofy 
sig powtórzyły, to raz jeszcze 'bę- 
dziemy świadkami tych samych emute 
nych skutków: niepokój posiadaczy 
papierów państwowych, masowe ich 
spienigžania, inflacja, spadek pienią- 
dza, kryzys skarbu i reszta... 

Kiedy się owe „przyczyny* po- 
wtórzą? W umyśle p. Poincare'go 
niewątpliwie wtedy, kledy rząd jeda 
ności narodowej upadnie, kiedy 
rozgorzeją nanowo walki partyjne, 
kiedy mp. do władzy dojdzie znów 
lewica Czy zwycięstwo lewicy w cza- 
sie wyborów w maju 1928 roku jest 
pewne, a przynajmniej możliwe? Pew- 
nem zdaje się być to, że prawica w 
przyszłej labie nie zwiększy swego 
stanu posiadania. Natomiast o zwy- 
cięstwie lewicy możua mówić tylko 
jako o możliwości. 

Tego lata, nazajutrz po uchwale- 
niu ustawy przywracającej we Fran- 
cji system okręgów  jednomandato- 
wych, radykałowie bylii bardzo pewni 
siebie, albowiem taka już jest we 
Francji tradycja, że system ten ich 
faworyzuje. Ale dziś są mniej pewni 
zwycięstwa. Ponieważ na swym o- 
statnim kongresie paryskim partja ra- 
dykalna postanowiła nadal stosować 
politykę solidarności z socjalistami, 
odrzucając jedność narodową jako 
platformę wyborczą (tolerując zresztą, 
do wyborów, „eksperyment Polnca- 
te”) — przeto wystąpił z miej pos. 
Franklin-Boujllon, jedności owej zwo- 
lennik, Nikt za nim nie poszedł, ale 
prawdopodobnie w wielu okręgach 
zwyciężą radykałowie tego samego 
odcienia. To będzie pierwszy czynnik 

esłabiający zwartość przyszłego Kar- 
telu i tępiący ostrze jego wojowni- 
czości. 

Z punktu widzenia taktyki wybore 
czej, „lawica*—=te radykałowie, sc* 
cjaliści i komuniści.  Szczególniej 
przy systemie jednomandatowym z 
dwema głosowaniami. Jeśli pierwsze 
nie da rezultatu, w drugiem głoso- 
waniu te trzy obozy muszą się jakoś 
porozumieć, aby nie ułatwiać gry 

„reakcji*. Dotychczas sądzono po- 
wszechnie, ze koruunieci pejdą Iewi- 

jedyńesego n—ru 20 groszy. | CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 a n-ch pran, oraz z prowincji o 25 proc drožej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe ; tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr 

— PAŃ CAILLAUX.. 
Paryż, 20 listopada. 

cy na rękę, Ale oto wczorajsza „Ни- 

manite* ogłosiła list otwarty Central- 

neso Komitetu Partji Komunistycznej 

Francji do wszystkich swoich człon- 
ków, w którym ustala taką taktykę 
wyborczą. 

1) Partja, zarówno w  pierwszem: 
jak i w drugiem głosowaniu, przeciw- 

stawi swoich kandydatów zarówne 
reakcjonistom jak radykałom; 

2) Partja Komunistyczna preponu- 
je Partji Socjalistycznej porozumienie 

w drugiem głosowaniu, to znaczy 

komunista wycofa się na rzecz , kan: 

dydata socjal stycznego o ile ten w 

pierwszem głosowaniu otrzyma więcej 
odeń głosów — i odwrotnie; 

3) J śliby socjaliści tej propozycji 
nie przyjęli, j śliby woleli iść z rady: 
kałami — komuniści wszędzie utrzy- 

mają swoich kandydatów i w drugiem 
głosowaniu. 

W ostatnich wyborach ma listy 

komunistyczne padło 850,000 głosów 

(na 8 miljenów), a zatem powyższe 

decyzje nie są «kiwnięciem palca w 

bucie». Są one ciosem dla radykałów 

i to ciosem bardzo dotkliwym. Bo 

cóż poczną wyborcy radykalni, kiedy 

w danym okręgu trzeba będzie wy- 

bierać pomiędzy kandydatem umiar- 

kowanym a komunistą? Prawdopodo- 
bnie prawica w wielu okręgach odda 

w pierwszem głosowaniu swe głosy 

na komunistę, aby w drugiens rady- 

kałów postawić w takiem położeniu 
bez wyjścia, Tu i ówdzie przyczynią 
się przez to do zwycęstwa komuni- 

sty w pierwszem głosowaniu, ale w 

ogromnej większości wypadków po-- 
dobna taktyka wyjdzie na dobre kan- 
dydatom umiarkowanym. 

To wszystko bardzo położenie 
komplikuje i sprawia, że przepowie- 

dnie są trudne. Radykałowie zdają 

sobie sprawę, że w trudnej będą sy- 
tuacji i z tego właśnie powodu bio- 
rę w ich łonie górę czynniki radykal- 
niejsze. Nowy prezes  stronniciwa, 
pos. Edward Daladier, jest zdecydo- 
wanym przeciwnikiem jedności naro- 

dowej. Wybór jego przeprowadził p. 
Józef Caillaux, który jest pełen do- 
brych myśli: szykuje się do objęcia 

spuścizny po panu Poincarć. Uważa, 

że jest jedynym poważniejszym mę- 

żem stanu do obecnej «e€kipy> rzą- 
dzącej mie należącym. Widzi się więc 

już (w czerwcu roku przyszłego) ja- 
ko premjer i minister spraw zagrani- 
cznych (takl), a finanse odda swemu 
przyjacielowi i wychewankowi, pos. 
Jakóbowi Duboin'awi. ч 

Do zrealizowania tego planu trze- 

ba tylko panu Caillaux.. większości 
w przyszłeł Izbie Posłów. 

Kazimierz Smogorzewski 

Zgon syna Prezydenta 
Mościckiego. 

WARSZAWA, 24, XI. PAT. Dziś 
o godz. 7ej wiecz. opatrzony Św. 
Sakramentami przez Kapelana Pana 
Prezydenta ks, Bsjanka zmarł po dłu- 
gich i ciężkich cierpieniach inż. Fran- 
Ciszek Mościcki, syn Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Przy śmierci obecni 
byli Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wraz z małżonką, córka Pana Pie- 
zydenta z mężem inż. Wisłockim, żo- 
na zmarłego ©raz matka fej inż. Pa- 
włowiczowa, jak również członkowie 
domu wojskowego i cywilnego Pana 
Prezydenta. 

Organizacja pogrzebu Ś. p. 
St. Przybyszewskiego. 

WARSZAWA, 24—XI. Pat. We 
środę 23 b. m. wieczorem odbyło się 
specjalne posiedzenie warszawskiego 
towarzystwa literatów : dziennikarzy 
poświęcene omówieniu sprawy udzia- 
łu towarzystwa w pogrzebie Stanisła- 
wą Przybyszewskiego. Postanowieno 
wysłać delegację w składzie prezesa 
towarzystwa Leopolda Staffa, dwóch 
wiceprezesów Olchowicza i Grubiń- 
skiego i sekretarza  Jarkowskiego. 
Nadto zdecydowano wysłać do wdo- 
wy po Ś. p. Przybyszewskim depeszę 
kendolencyjną. Jak się dowiadujemy, 
specjalne biuro informacyjne na dwor- 
cu w Inowrecławiu ułatwiać będzie 
przybywającym na pogrzeb przejazd 
do Jaronek i Góry. 

„kierunek polityczny rząd jest 

2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

Za i przeciw. 
Rozmyślania „Izwiestji“ na temat 

kto zajmie Kowno. 
Tzwiestja zaowu wystąpiły z artykułem 

przeciw Polsce. <Wzywamy do obrony po» 
kcju w Europie» —nazywa się artykuł. W ar- 
tykule tym czytamy: <Samodzielności pań- 
stwa litewskiego grozi niebezpieczeństwo: 
Nie należy jednak przypuszczić, że Polska 
użyje tu takich środków, któreby pokłó. 
ją z Ligą Narodów 1 sławetnym regulami 
nem tej ostatniej o napastnikąch... Nie nale- 
ży zapominać, że w r 1920 Wilno zostało 
oderwane od Litwy nie z <inicjatywy rządu 
polskiego», lecz dlatego. że gen. Żeligowski 
«odmówił wykonania rozkazów». W zwiąsku 
z tym zwrócić należy uwagę, że gen. Żeli- 
gowski nie jest jaż dziś oficerem czynnej 
służby i dziś już rząd polski nie odpowiada 
za czyny tego awanturnika. Nie chcemy 
to powiedzieć, że wł.śnie gen. Żeligowski 
będ.ie wykonawcą tych kół, które przygoto- 
wują przyłączenie Litwy, Przypuszczamy, że 
B nie Żeligowski to lany jakiś awantur- 

nik weźmie na siebie odpowiedzialność 
07 anaiogicznie do wypadków z przed. 

ta, 
W dalszym ciągu Izwiestja utrzytmy: 

że zajęcie Kowieńszczyzny przez Polskę = 
łoby wygodne dia Estonji, natomiast niebez- 
pieczne dia Łotwy, SSSR i Niemiec. 

W izbie Lordów. 
Lord Cecii, jeden z mężów stanu eu! pejskich, który wziął na ejo, Czy też uda. wał, że wziął na serjo naiwności Wilsona, i który złożył swą dymisję z urzędu brytań- skiego delegata do Ligi Narodów przed te- goroczną sesją Zgromadzenia —miał obecnie swój ask zbie Lordów, której jest członkiem. d Cecil ubolewsł, że rząd an- giełski nie zgodził się na protokuł genewski, uboiewał taxże Że konierencja w sprawie rozbrojeń morskich skończyła się niepowo- dzeniem. Wystąpienie lorda Cecija zostało entuzjastycznie przyjęte przez prasę komu- nistyczną. SSSR popiera dziś wszystkie czyn- niki wewnętrzne w Angiji, które prowadzą do osłabienia w Anglji znaczenia rządu konser- watywnego. Sowiety rozumieją to daleko le- piej miż się to rozumie w samej Anglji, że obecnie idzie wielka rozgrywka pomi: 

konserwatystami pada a komunista- mi moskiewskimi, Śtąd bolszewicy, którzy tak nienawidzą nie komunistycznych ruchów robotniczych zachwycają się wysląpieniami Mac Donalda przeciw premjerowi  Baldwi- nowi, stąd bolszewicy, którzy tak nienawi- m Narodów a za się obroną Ligi Naroaów przez lorda Cecila. Austen Chsmberlain i lord Cushendum odpowiedzieli lordowi Cecil: <należy wybrąć pomiędzy Ligą Naroców, a impejum bry- tyjskiem. Jeśli mamy przyjąć wszystkie po- mysły Ligi Narodów, to imperjum sę roz- padnie na szereg szmodzieinych państw, a Indje_od nas odpadną. Myśmy już wybrali»« Temniemniej w Angiji widzimy nieko- rzystny dla rządu konserwatywnego zwrot cpinji. Propaganda, intrygi г pieniądze Go* Pani. (4 ks z destrukcyjną robotą 
а ani 

ambicji šiu, V anas mui 

Fals:ywy czerwoniec, 
\ Niemczech wykryto fabrykowani fałszywych cz0r wońcó. Podotmo Jest wa fałszywych cze. wońców na sumę 50 do 100 miljonó w rubli. Według pogłosek tabrykacja fałszywych czerwońców miała cele polity- czne, dyskredytowania pieniądza Sowieckiego: Centrum tej Organizacji miał stanowić na- rodowo-demokratyczny komitet gruziński, który jest anglo-niemieckiej orjentącji. (Po- dobnie jak socjaliści gruzińtcy są franko" polskiej orjentacji). W fabrykacji tej brali udział Gruzini, jak Karanidze, Sadatkierszwili i inni. Mieli oni być w kontakcie z niedawno zmarłym generałem Hofmanem, także i ionymi wybitnymi monarchistami w Niemczech, wreszcie miał ich zasilać swą pomocą p. Deteriing, kierownik Royal Dutch, tego wiel- kiego konsorcjum naftowego, które prowadzi wojnę z sowietami. Oskarża się także fałsze-- rzy czerwofńców, że utrzymywali kontakt z emigracją rosyjską i kolami angielskiemi. 

EZREAERADINĄA STS) 
Sprawa cofnięcia subsydjym CER 

WARSZAWA, 24 XL PAT. Wo. 
bec zamiesze”onej w prasie odezwy Centralnego Towarzystwa Rolniczego 
do rolników w sprawie subwencji 
Ministerstwo Rolnictwa komunikuje, żę czasowe i warunkowe wstrzyma» nie wypłaty zasłków nie ma na celu zmniejszania i ograniczania działalno= ści fachowej C. T: R. lecz zwróce- 
nie uwagi ogółu rolników ma konie- 
czność zrewidowania dotychczasowe- 
go stanu rzeczy w C. T.R. j usu- 
nięcia tej instytucji z pod wpływów 

politycznych, które obrały sębie C.T. R. i O. T. R. za teren swej działal- 
ności. Ani fachowa dla dobra rolnic- twa prowadzona praca C. T, R. nie wymaga poddania tej instytucji pod przeważne kierownictwo pariji, ani 
rząd, asyguując znaczne środki na 
subwencje nie może się zgodzić, że- 
by kosztem jego zasiłku uirzymywani byli agenci, korzystający ze swych 
stanowisk dla interesów partii, 

Tę miarę nie oglądając się „a 

dowany stosować do Wszystkich ge 
ganizacyj gospodarczych z jego pe- - mocy korzystających. Praca państwo- wa nad spełnieniem wielkiego, ogól- no-gospodarczego zadania, jakiem jest podniesienie kultury rolnej i do- 
brobyt wsi wymaga współdziałania i całkowitego oddania się jej organi- zacyj rolniczych, które rząd ceni, a którym pomocy odmówić nie zamie- rza, Wpływy polityczne, korzystające z placówek gospodarczych muszą być na ii rolnictwa i dla 
obra ceutralnego towarz: Ч я^ eg ystwa rol  



SZKOLA 
Niewątpliwie jednym z najwaźniej- 

szych warunków skuiecznege naucza- 

nia jest kapitał szkolny (lokal, ma- 

terjał książkowy, pomoce nmaukewe). 

Dotychczas nasze szkoły powszech- 

ne nawct Tio klasowe, przewašnie 

były pozbawione pracowni przyrodni- 

czych i fizycznych. W ubiegłym ro- 
ku szkolaym kuratorjum okręgu 

szkolnego wileńskiego zwróciło się 
do ministerstwa WR. i O.P. z proś: 

bą o kredyty ma urządzenie pracowni, 

ministerstwe odniosło się do tego 
projektu przychylnie, uzależniając 

jednak realizację od świadczeń ze 

strony gmin i magistratów. Ponieważ 

większość władz lokalnych przyrzek- 

ła jaknajdalej idące poparcie w tym 
względzie, jest więc madzieja, że 

jeszcze w bieżącym roku szkolnym 

pracowaie przyrodniczo fizyczne zo- 

staną otwarte w miejscowościach 
następujących: 

W pow ztołpeckim w Stołpcach 
i Mrze (gminy zobowiązują. się deč 

lokal i sprzęty). pow. Postawe 

skim w  Duniłowiczach, Miadziole, 

Postawach (gmina—lokals i  urzą- 

dzenia wewnętrzne). 

W pow. Brasławskim, w Вгав! а- 

wiu, Widzach, Drui i Miorach. 

Baranowicze «fiarowują lokal przy 

centralnej pracowni robót ręcznych, 

wpał, światło i inwentarz. W pow. 
Dziśn'eńskim pracownie projektowane 
są w Dokszycach, Łużkach, Głębokiem, 
Plisie, Harmanowiczach, Parefj-no- 

wie, Porpliszczach, Zalesiu Gmiu- 

nem. Wszędzie gminy efiarowują 10- 

kale, sprzęty, steły, ławki, szafy i t.d, 

W pow. Słonimskim pracownie mo- 

ga być urządzone: w bieżącym roku 

szkolnym w  Dereczynie, raz w 
przyszłym roku szkolaym przy 2ch 
nowobudujących się 7 mio klasowych 

szkołach powszechaych w  Słonimie. 
Gmina Dereczyn daje na te cele 500 
zł. Magistrat miasta Słonima obiecuje 

i WIEŚ 
wstawić ma ten cel znzczne sutny do 
budżetu na rok 19:8—29. 

W pow. Wołoż,ńskinm z powodu 
braku lokali, urządzenie pracewni 
bedzie możliwe dopiero w roku 
1928—29, Władze samorządowe Wo: 
łożyńskie projektują wniesienie na ten 
cel 500 zł. 

W pow. Oszwiańskim pracownia 
mogą być urządzone w Oszmianie; 
Smorgoniach i _ Dziewieniszkach. 
Gminy dają ziemię na pólka doświad- 
czalae. Powiat Nieświeski zapewnia 
kempiztne urządzenie pracowni (steły, 
szafy, taborety, krzesła i t. @.). 
Gmina Landwarów pow. Wil.-Troc: 
kiego zapewnia lokał i sprzątanie 
lokalu. Lida — 500 zł. Podbrodzie i 
Daugieliszki — szafy, krzesła i stoły. 

W pow. Wilejskim pracownie mo- 
gą bić urządzone w Budsławiu, Cho- 
cieńczycach, Dsihinowie, Ilji, Krzywi- 
czach, Wilejce, Wiszniewie, w loka: 

lach szkalmych, albo wynajętych przez 

gminy. Przeważnie gminy zapewniają 
sprzety, lokele etc. Gmina Wiszniew 
10.00 zł. zapomogi. W pow. Moło- 

dęczańskiea— Gródek, Lebi=dziew, Ra- 

doszkowicze, Dubrowa. Gmina Ras 
ków daje na pracownię w Dubrawie 
zł. 500. 

Ouchę budzi i dobrze świadczy 
6 stanie naszej pracy na prowincji 
zainteresowanie i poparcie gmin, 
oraz magistratów ma rzecz pracowni. 
Jsdno tylko życzenie wyrazić należy 
pod adresem organi'atorów pracow- 
mi: jaknajmniej teorji,  jaknajwięcej 
prattyki agronomiczno - sadowniczej. 
Życie przyrody powinno w umyśle 
dziecka kojarzyć się z życiem kuliu- 
ralnego pola i kuliuralnego ogrocu. 
Dsbrze jest wiedzieć jak wygląda pad 
mikroskogem robaczek świętojański, 
ale jeszcze lepiej i dla Państwa i dla 
niego samego wiedzieć jak wegetują 
zboża i trawy pod działaniem kałus- 
kich soli potasowych, saletry chili|- 
skiej i tomasówki. ! f 

Odczyt prof, A. 
„Zarys germanizacji 

Na posiedzeniu Wileńskiego Od- 

działu T-wa H storycznego dn. 20 go 
listopada br. wygłosił odczyt R-kier 
A. Parczewski pt. „Zarys germani- 
zacji Śąska* treści następującej: 

Radość, która zapanowała w War- 
szawie po ogłoszeniu decyzji przede 

"stawicieli Ententy o podziale Śląska 
między Polską a Niemcami, świad- 
czyła o nieznajomości u nas tamtej. 
szych stosunków, gdyż w rezultacie 
dostała się nam tylko mała część te- 
go kraju, w niektórych miejscach ty!- 
ko strzępy jego © bardzo niedogod- 
nej granicy. : 

W historįį polskiej spotykamy 
jedno zjawisko, którego niema w 
dziejach innych marodów. Jest to 
dobrowolna bez walki, stopniowo 
dokonana tranzlokacja i ustąpienie 
państwa polskiego z teryterjów za- 
chodnich, których naturalną, dosko- 
nałą granicę stanowiły Sudety, Góry 
Olbrzymie, bagna Sprewji i Odra. 
Znamienn,m etapem było panowanie 
Kazimierza W., zrezygnowanie ze 
Śląska i zajęcie Rusi Czerwonej. 

Przcy wyczerpującej o germani- 
zacji Śląska niema, Prelegent nie poprze- 
staje na uwzględnieniu iętniejącej lite- 
ratury monogieficzneį w tym  przed- 
miocie, pobieżnie go dotykającej, lecz 
kerzysta z własnych spostrzeżeń, po- 
czynionych Bodczas s7czegółowego 
zwiedzania Średniego Śląska i pracy 
narodowej tamże przeć 40 laty oraz 
z ustnych relacyj i wspomnień miesz- 
kańców tego kraju. 

eNajdawniejsze obce osadnictwo ną 
„ Śląsku było francuskie, ściśłej waloń: 

skie (benedyktyni i premonustranci ro- 
mańscy); było ono nieznaczne i Za- 
niknęło. Germanizacja Śląska zaczęła 
się za książąt dzielnicowych; osad- 
nictwo niemieckie przerwało się głów= 
mie od strony Czech (up. Cystersi z 
Henrykowa).. Góry nie były zaporą 

ale głównem ogmskiem niemieckiego 

osadnictwa. Pewne - powstrzymanie 
naporu germanizacji nastąpiło na sku- 
tek przyłączenia Śąska do Czech w 
w. XV, język merawski zastąpił wów- 

czas urzędowy język niemiecki; 

czo 

Parczewskiego. 
Śląska”. ; 

książąta i szlachta mówili jeszcze po 
polsku, tembardziej nie znał języka 
niemieckiego ludl Pod względem ko 
šcielnym Śląsk nie przestał należeć 
do prowincji pclskiej. Pierwsi franci- 
Szkanie w w* XIII zerwali związek z 
Polską i przyłączyli się do prowincji 
saskiej. Nie należy jednak zapominać, 
że znaczna część Górnege Śląska 
należała do diecezji krakowskiej. 

Pierwszą wiadomość o granicach 
językowych na Śląsku podał Stelu w. 
początkach XVi we, miały One prze- 
biegać Nyssą i Odrą, na której le- 
wym brzegu siedzieli Niemcy a na 
prawym Polacy. Pomylł się w tem 
Siein, gdyż i aa zachód od Odry 
znajdowało <ię wiela miejscowości 
polskich  (Sirzelina—Strehlen, Wią: 
zówiia— Wansen, jeszcze w XVII w.). 
Wrocław np. do XX w. stanowił 
niemiecką wyspę w polskiej okolicy; 
olawski powiat był polski na prawym 
i na lewym brzegu Odry. W w. XVII 
polskość szła jeszcze dałej па рб!- 
noc i zachód; koło Żegania jeszcze 
w XVIII wieku mieszkali Łużyczanie. 
Koło Głogowa ludność nie umiała 
wówczas jeszcze zupełnie po nie- 
miecku. S.lnym ošrodkiem polskim 
była Trzebnica, gdzie do klasztoru 
napływały szlachcianki z Polski. W 
w. XVI=XVIII z pomiędzy nich obie- 
rały zakonnice ksienie, Dopiero rząd 
austrjacki zakazał przyjmowania Po- 
iek do klasztoru, co wywołałę pre- 
test w 1741 r. ze sirony rządu pol- 
skiego—był to jedyny bodaj edruch 
naszego państwa w sprawach Śląska, 
Pogorszyło się znacznie pod rządem 
pruskim. W. XIX jest epoką for- 
sownej germanizacji przez szkołę i 
kościół protestancki, w mniejszym 
stopniu przez katolicki. Jednak gra- 
nica polska dochodziła do . brzegu 
nad Odrą, gdzie jeszcze prelegent 
widział urzędówe napisy w polskim 
języku. Polski żywioł dosięgał. Na- 
mysłowa, polskim był prawie cały 
powiat sycowski i we wszystkich jego 
kościołach katalickich i ewangelickich 
wygłaszano polskie kazania. 

Największe rozmiary osiągnęła 

Serce jako naczelny czynnik twórczy w ży» 
"ciu św. Stacha Kostki. 

Każde życie ludzkie—to przedziw- 
na opowieść o duszy ludzkiej wiecz- 
nym nieukoju, o jej szukaniu, zdoby- 

waniu, dążeniu... do świata wyższej 
rzeczywistości. A każda z tych prze- 
dziwnych opowieści ma swoje, od- 
rębne oblicze, Swoje odrębne tło, 
swoją akcję, swój naczelay nastrój i 
ton—nigdy opowieść ta identycznie 
się nie powtarzal ; 

Opowieść duszy Šwigtej zasad- 
niczo różni sią od ©powieści dusz 
przeciętnych tem, że jest prostelinijna, 
że posiada zwartą i w całej pełni 
zharmonizowaną konstrukcję, że nie- 
ma w miej gmatwaniny, ni bezsen- 
sownych epizodów! I w tem ich wie- 
czysta aktualność! — że te najdeuio- 

ślejsze problemy życiowej twórczości 
łudzkiej, a więc najgłębiej obchodzą: 
ce każde serce ludzkie, w Opowieści 
ich występują w uproszczeniu, które 
przed intuicją ludzką otwiera olbrzy- 
mie horyzonty: one petęgą tych upro- 
szczonych „prawd żywych* czarują, 
wstrząsają, porywają! 

Hagiografja katolicka, biegrafja 

wszelkiego typu bohaterów ludzkości 
(a nawet pokłosie jtegorocznych jubi- 
leuszów) w spostrzeženiu tem tylko 
utwierdzić nas mogą. Faktycznie zwra- 
ca się uwagę przedewszystkiem na 
królewski wzłot i pgd dusz Świętych 
do wieczystego ideału, na ich aniel- 
stwo ducha, na prostolinijność ich 
dążenia do celu. Jest te rozwiązanie 
sprawy i łatwiejsze i  potrzebniejsze 
dla ogółu dusz ludzkich, Czy przy- 
tem portret duchowy głównego bo- 
hatera opowieści, pełny przebieg akcji 
i wszystkie czynniki twórcze zostaną 
uwzględnione—to sprawa zupełnie 
iuna. 

Faktycznie nawet kateliccy hagio- 
grafowie, dobrze wiedzący O adagium 
św. Aug.: „Qui te creavit sine te 
— mon ie salvabit sine te“, „ktory 
cig  stwerzył bez ciebie — nie 
zbawi cię bez ciebie", przy  об- 
twarzaniu procesów twórczych ` оро- 
wieści dusz świętych uwzględniają 
przedzwszystkiem, a często nawet je- 
dynie czynnik nadprzyrodzony! 

Słuszną i sprawiedliwą jest rzeczą 

SŁO W © 

Zgon premjera lana 
BUKARESZT. 24 Xi PAT. Bratlanu zmar! d:iš okolo godz'ny 

7-mej rano. Gabinet podał się natychtniast do dymisji. Regencja 
upoważnła Vintiia Bratlanu do utworzenia nowego gabinetu, 
którego sklad z Vintiiem Bratlanu jako premjerem nie różni się 
w niczem od poprzedn ego. Miaistrowie złożyli przysięgę. 

Manifest Rządu. 
BUKARESZT, 24.X|, PAT. United Press Rząd wydał manifest, w któ. 

rym wzywa ludzość, aby wobec mowego ciążkiege ciosu zachowała spo- 
kój i porządek. Rząd obecny uważany jest za grawizoryczny, eo uchwale- 
niu budżetu będą prawdopodobnie czynione próby utworzenia gabinetu 
koalicyjnego wspólnie z narędową partją chłopską. W formie pogłosek sły 
chać, że być mrże na czele rządu stanie książę Stirbay, 

W kołach rządowych wskazują na to, że nmajostrzejszy przeciwnik 
Bratianu Maniu w czasie choruby prezesa rady ministrów okazywał cho- 
remu liczne dowedy sympatji osobistej. ; 

W opszycyjnych kołach politycznych obawiają się powažnych zawi- 
kłań. Pogrzeb B"atianu odbędzie się w niedzielę. 

Ks. Karol nie będze wpuszczony. 
BUKĄRESZT 24 XI PAT. Nowy rząd oświadczył przywódcom opozycji, że 

w kwestji ewentualnego powrotu byłego następcy tronu Karola stoi na tem 
samem stanowisku, co zmarły prezes m nistrów i że użyje wszystkich środków, 
które będą do dyspozycji, sżeby przeszkodzić próbie powrotu ke. Karola. Takie 
same inform:cje wysłane zostały do Paryża: 

TAKAS E a Ei СЫ IRSN ENN ZE ZEPRZORCIO RECO 

Dyrektor Jackowski o rezultatach swej misji. 
WARSZAWA 24.XI (tel. wł. Słowa), Dziś rano przybył z Berlina dy: 

rektor Jackowski, który złożył po połudaiu mialstrowi Zaleskiemu obszerne 

sprawozdanie z przebiegu rozmów jakis prowadził w Berlinie. 

Dyrektor Jackowski wieczorem urządził harbatkę dla dziennikarzy, na 
której przedstawił rezultaty swego pobytu w Niemczech. Jak się dowiadu- 
jemy w najbliższych dniach nastąpi nominacja przewodniczącego delegacji 
do rokowań. Wysuwane są dwie kandydatury b. ministra h. Gliwica i b. 
minisira p. Twardowskiego. Z chwilą mianowania przewodniczącego nie- 
zwłocznie wznowione zostaną w Warszawie rokowania, Okolicznością 

ułatwiającą te rokowania jest fakt, iż w Berlinie zdołano ustalić główne 
zasady tych rokowań. › 

W dniu dzisiejszym przybył do Warszawy gose! niemiecki, p. Rauscher 
oraz kilku wyższych urzędników niemieckich, którzy podpiszą umowę 
emigracyjną i układ drzewny. Podpisanie tych układów będzie równocześ- 

nie formalnem przerwaniem wejny celnej polsko-niemieckiej. 

Na dzisiejszem przyjęciu dla prasy, dyrektor Jaekowski przedstawił 

obecny stan negocjacyj dyslomatycznych pomiędzy Polską a Niemcami. 

Oba rządy zdecydowały się przyjąć pewien modus vvendi, który będzie 

wstępem do traktatu handlowego pomiędzy obu państwami. Oba państwa 
uznają konieczność zawarcia tego traktatu a rząd niemiecki wysuwa cały 

szereg momentów, które mają mu utrudniać natychmiastowe zawarcie tra- 
ktatu handlowego. Najgłówniejszym z tych momentów jest niewątpliwie 

ciężkie położenie rolnictwa niemieckiego, które wskutek wadliwej polityki 

kredytowej, przeżywa obzcnie przesilenie i dlatego oddziaływa na rząd 

niemiećki w kierunku odwleczenia momentu zawarcia traktatu handlowego. 

Dyrektor Jackowski wyraża opinię, że nastreje po obu stronach są 

dojrzałe do rozpoczęcia i prowadzenia rokowań do końca. Cała sprawą 

jednak znajduje się w stadjum przygotewawczem. 

Kierownikiem dełegacji niemieckiej ma zostać dr. Hermes' 
BERLIN, 24—XI. PAT Nacjonalistyczna agencja Telegra- 

phen Union utrzymuje, że gabinet Rzeszy na dzisiejszem swem 
posiedzeniu mianował Kierownikiem delegacji niemieckiej do ro- 
kowań handlowych z Polską b ministra finansów dr Негтеза. 
Natomiast „Taegliche Rundschau* donosi, że dr. Hermes został 
wprawdzie upatrzony na kierownika delegacji, ostateczna jednak 
nominacja nie mogła nastąpić, gdyż zastrzegł on sobie czas do 
namysłu Socjalistyczny. , Vorwaerts*, zaznacza, że mianowanie 

członka partj: centrowej dr. Hermesa, zbliżonego do kół agrar- 
nych, kierownikiem delegacji było by tylko dowodem, że rząd 
n'e pomny przykrych doświadczeń, jakie poczynił z dawnym 
kierownikiem Lewałdem, i tym razem zgodził się na kompromis 
na rzecz agrarjuszy niemieckich 

Śnieżyce i mrozy w całej Polsce. 
WARSZAWA, 24-XI. PAT. Silne śnieżyce i mrozy we wszystkich prawie 

dyrekcjach kolejowych utrudniały ruch pociągów i prace przetokowe. Śnieżyca, 
jaka miała miejsce dnia 23 b. m. w Radomskiej dyrekcji kolejowej zasypała na 
Szlaku kilka pociągów, między innemi pociąg osobowy w pobliżu Włodzimie- 
rzu, który przestał wskutek tego na szlaku około trzech godzin. W tej samej 
dyrekcji między Łuckiem a Sienkiewiczówką silna Śnieżyca zasypała na linji po: 
ciąg towarowy, któremu na pomoc przysłano pociąg ratowniczy, Jednakże za- 
dymka Śnieżna przysypała również i ten pociąg, tak, że musiano wysłać pociąg 
z pługami odśnieżnemi. 

300-tna rocznica zwycięstwa pod Oliwą— 
w Kownie. 

Z Kowna donoszą: W związku z 3C0-tną rocznicą zwycięstwa w zaiace 
Gdańskiej floty szwedzkiej, urzędowa litewska ajencja <Elta» zamieszcza nastę- 
pujący komunikat: 

<W listopadzie upływa 300 lat od pierwszego zwycięstwa Litwinów na 
morzu 28 grudnia 1627 r. Na morzu Bałtyckiem flota litewska zwyciężyła flotę 
szwedzką, zdobyła statek admiralski i wiele jeńców»... 
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germanizacja w czasie powojennym. niemiecki. 
W roku zeszłym w Bytomiu, ongiś 
ognisku polskości tylko dwoje dzieci 
przystąpiło do prz gotowania do ko- 
munji w języku polskim! Nawet w co na Zachodzie Pelacy. 

Niema w dziejach przykładu, aby 
którekolwiek pzństwo i maród ponios! 
tyle klęsk i strat bez walki i oporu, 

polskiej państwowo części S'ąska w 
zborach ewangelickich z polską lud- 
nością przewagę stan>wczą ma język 

(dignum et iustum est, aequum et 
salutare), i to dła wszystkich poko- 
leń i staaów pokazywać naocznie, iż 
trudno nie wierzyć w ukechanie przez 
Bega. Słuszną i zbawienną rzeczą 
(aequum et salutare est) odtwarzać 
najcudowniejszą opowieść O odwie- 
cznych i zawsze świeżych miłowa- 
niach Serca Bożego! Zbawienną rze- 
czą (salutare est) wchłaniać w siebie 
całe snopy światła i ciepła wiajemni- 
czeń Bożych, takich nieskeńczenych, 
wieczystych, miłasnych!... 

Lecz epowieść o cudach Serca 
Przedziwnego nie pokrywa się z ope- 
wieścią dusz świętych. Opowieść tę 
wysnuwa czynnie i genjusz Przed- 
wiecznego i wolny genjusz ludzki! 
To też miemniej dignum,  iustum, 
aequum, lecz zadewszystko salutare 
est przyglądnąć się i tej ludzkiej 
cząstce w tworzeniu opowieści Świę- 
tej, przyjrzeć się tym głównym 
czynnikom przyrodzonym wolnego 
genjuszu ludzkiego, przez które 
współdziałał Oa z miłośnie wycho- 
dzącym na spotkanis Arcymistrzem! 

Ośmnastoletnia opowieść św. Sta: 
cha z punktu przyrodzenego, po 
ludzku brana nie odznacza się ani 
bogactwem treści, ani rozległością 

W dyskusji zabierali głos prof. 
Chodynicki, prof. Modelski eraz Рга- 
legent. 

zakresu. Nie dziwnego! — twórczość 
jego w najlepszym razie trwała ledwie 
lat 14 Z natury potulny, cichy, ustę 
pliwy, nie miał zdolności ani do ty: 
tanicznych porywów, ani do zaciętego 
oporu, Zaborczości nie dostrzegano 
w mim tak dalece, że ucieczkę jego 
z Wiednia przypisywano ogólnie in- 
trygom Jezuitów wiedeńskich, gdyż 
w Stachu mie destrzegano przedtem 
nigdy mawet śladu podobnej samo- 
dzielności.—U mysłowość też nie nadz= 
wyczajnie bogata — egzaminatoro- 
wie jego przy wstępie do newicjatu 
zgodni byli w tem, że Stach „prochu 
nie wynajdzie“. Ani w dziec ństwie, 
ani w wieku młodzieńczym nie miał tej 
wrodzonej tym okresom życia żywości 
i wrażliwości! A więc materjał na mier- 
notę i to z zabarwieaiem zgorzknia- 
łem, melancholijiem pierwszerzędny. 
Również ramy, a raczej tło tej jego 
ośmnastołetniej opowieści, mie mają 
w gebie nic nadzwyczajnego. Owszem 
możnaby nawet powiedzieć, że za: 
równo tło ogólne, jak czynniki, któ: 
re były bodźcem jego świętej twór- 
czości, nie przekraczają granic przecięt- 
ności, akcja zewnętrzna,-poza jednym 
wypadkiem ucieczki z Wiednial—ni- 
czsm błyszczącem wykazać się nie 

Brafianu. 
BUKARESZT, 24Xi, PAT. Rador. 

Nagła śmierć premjera Jana Bratianu 
podana została matychmiast do wia- 
domošci publicznej przez specjalnie 
wydanie dzienników, które ukazały 
się około godz. 8€j rano. Premier 
był poważnie chory od poniedziałku. 
We środą w ciągu przedpołudnia cho- 
roba zaostrzala się stopniowo. W 
związku z tem odwiedzili chorego 
wszyscy członkowie rządu oraz człon- 
kowie rodziny premjera. Mims wszyst- 
ko jednak lekarze ne uważali, iż stan 
chorego jest tak dalece beznadziejny, 
aby należało poinformować o tem 
społeczeństwe. Pad wieczór odwie- 
dzli premjera członkowie rezencji, 
Królowa Marja, i ks. Matka Hzlena 
napisały listy do pani Bratianu z zae 
pytaniem © zdrowie chorego. Dziś 
rano, okeło godz. 2ej w nocy Ieka- 
rze uznali, iż stan chorego jest Бех- 
madziejny, Krótka agonja rozpoczęła 
się © godz. 5 min. 30 rano, śmierć 
nastąpiła © gadz. 7. Zmarły liczył 
64 lata. : 

Natychmiast po zgonie premjera 
Bratianu zebrała sią w ministerstwie 
spraw wewnętrznych na posiedzenie 
rada ministrów. Posiedzenie trwało 
trzy kwadranse. Postanowiono, iż 
rząd złoży dymisję na ręce regencji. 
O godz. 7ej rano rząd w pelnym 
składzie z wyjatkiem ministra spraw 
zagranicznych Tiluiescu zatrzymane: 
go przez chorobę przyjęty był przez 
regencję w pałacu królewskim. Dy- 
misja rządu niz została przyjęt. Re- 
genci powołali na premjera min. Vin- 
tila Bratianu, poczem wszyscy mini- 
strowie złożyli natychmiast przysięgę. 

Dziś o godz. 14 ej zbitra się par- 
lament. Wśród ludności panuje silne 
poruszenie, Wypełnia ona ulice, py- 
tałąc o nowiny. Dzienniki opozy- 
cyjae wyrażają jednomyślnie głęboki 
żal z powodu olbrzymiej straty 
poniesionej przez _ kraj, wskutek 
nagłej śmierci  Bratianu, — Од!о- 
szony zastał _ biuletyn lekarski, 
stwierdzający, iż śmierć premjera Bra« 
tianu wywołana została przez anginę, 
połączoną z ogólnem zakażeniem. 

Rząd ogłosił następujący komu- 
nikat oficjalny: 

Dstknięty gwałtowną chorobą Jam 
Bralianu zmarł dzś zrana. Kraj traci 
dziś człowieka, który ćwierć wieku 
zgórą poświęcił pracy na stanowisku 
doradcy więlkich, nieśmiertelnych kró- 
lów Karola i Ferdynanda, Cała jego 
praca zmierzała do postęzu podnie- 
sienia i zjednoczenia państwa rumuń: 
skiego. Rola odegrana przez Bratianu 
w dziele zjednoczenia Rumunji pozo- 
staje kartą najbardziej chlubną, w 
pełnem chwąły życiu zmarłego. Na: 
ród rumuński zawdzięcza Janowi 
Bratianu teformy demokratyczne, mię- 
dzy inoemi wgrowadzenie powszech- 
nego głosowania i podział ziemi po- | 
między rolników, 6raz całkowitą re- 
organizację państwa, jako Wielkiej - 
Rumunji. Śmierć Jana Bratianu po- 
zostawia w życiu kraju i w duszy 
narodu rumuńskiego niezmierną pu- 
stkę. Cała wielka Rumunja od końca 
do końca opłakiwać bsdzie tego, 
który odegrał tak decydującą rolę w 
jej powstaniu. 
tj Członkowie regencji odbyli w po- 
łudnie naradę z przywódcą marodo- 
wej partji chłopskiej Maniu i z przy- 
wódcą phrtji ludcwej Averescu. Przy- 
wódca pariji nacjonalistycznej Jorga, 
przebywaiący 6 za Bukaresztem przy- 
będzie do stolicy wciągu popołudnia. 

RR ETL IKEA UIS SERA ZOZETA 

Czy wiesz, že od I do 8 grūd, 
odbywa się loterja akademicka 

Projekt ustawy dziennikar- 
skiej, 

WARSZAWA. 24XI, Pat, W dniu 
23 i 24 b. m. toczyły sią w Mestwie 
Pracy i O. Sp. pod przewodnictwem 
dyrektora departamentu Drewskiego 
konferencje w sprawie projektu usta- 
wy o unormowaniu stośunków praw- 
nych zawodu dziennikarskiego. Prze- 
dyskutowano cały projekt ustawy. 
Ministerstwo Pracy przygotowuje 
jednocześnie projekt ustawy © uma- 
wie pracy pracowników umysłowych. 
Poszczególne postanowienia projekiu 
ustawy dziennikarskiej, dotyczące 
achrony pracy są już uwzględnione 
w sposób wyczerpujący w  prolekcił 
ustawy e  umowis pracy. Przeto 
przyszły dekret о ustawie dzienni- 
karskiej egraniczy się de uzupełnie- 
mia odnośnych przepisów co do za- 
wodu dziennikarskiego. 

Pos Toczek. 
Członek stronnictwa Piast poseł 

Toczek zgłosił swój akces do grupy 
s:natora Bojki. 

ь GE 

Lewicowy .senat Gdańska. 

GDAŃSK, 24. XI. Pat. Wysunięta 
przez centrum propozycja utworzenia 
mowege senatu w m. Giańska na 
podstawie t. zw. wielkiej koalicji, 
wskutek wczoraj odmowy socjalistów 
całkowicie upadła Wosbee tego naj: 
więcej szans ma senat leslcowy zło- 
żony z socjalnych demokratów, CEN- 
trum i liberałów. Koalicja taka roz- 
porządzałaby w sejmie gdańskim 56 
głosami na ogólną ilość 120 osób. 

Anderkop tworzy rząd 
estoński. 

TALLIN, 24 XI. Pat. Wobec od- 
mowy przywódców estońskiej frakc 
gospodarczej utworzenia nowego! ga- 
binetu, prezydent parlamentu estcń- 
skiego po konferencji z przywódcą 
partji pracy Szhulbamem poruczyl 
kandydatowi partji pracy Auderkope- 
wi utworzenie nowego rządu. Ander- 
kop przyrzekł dać ostatsezną odpo й 
wiedź w sobotę. 

„ Manifestacje franko filskie. 
BiALOGROD 24 XI. PAT. W na- 

stępstwie expose Marinkowicza w 
sprawie polityki zagranicznej Oraz 
traktatu francusko-jugosłowiańskiego 
Izba na propozycję Pribicewicza przy» 
jęła jednogłośnie porządek dzienny 
'aprebujący deklarację, odnoszącą się 
do projektu przyjaźni z Francją. Gio- 
sowanie zamieniło się w wielką ma- 
nifestacją frankofilską. 

Achmed.Żogu ma zostać kró- 
lem. : 

PARYŽ, 24 XI. PAT. „La Matin“ 
podaje ze žrodel greckich wiadomešė 
o zamiarze Achmeda-Žogu ogłosze- 
nia się w dniu 28 listopada królem 
Albanji. Wsdług tychże doniesień 
projekt ten ma podobno poparcie 
Mussoliniego. 

Znów porażka Capablanki; 

BUENOS AIRES, 24 X!. Pat. 32 
parija meczu szachowego pomiędzy 
Capablanką a Aljechinem „zakończyła 
się zwycięstwem Aljechiaa po 26 po- 
sunieciach. Stan cbecny: "Aljechin—5 
punktów, Capablanka 3 punkty. 24 
partji nierszegranych, 

Proces „bandytów polskich. 

| 

PARYŻ, 24 XI. PAT, W procesie — 
„bandytów polskich* prokurator za- 
kończył swe przemówienie, damaga- 
jąc się kary śmierci dlą czterech o: 
skarżonych, dja reszty zaś dożywet. 
nich ciężkich rebót, tezminowych cig- 
żkich robót oraz ciężkiego więzienia 

  

wzięcia udziału w 
swych nazwisk i adresów, a 
tych oficerów i żołnierzy, kt 

majora Dąbrowskiego. 
Wiln. 
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może. 
niątrz! 

A jednak bohater tej opowieści 
ośmnastoletniej przy takich danych 
Brzyrodzonych dostał się na ołtarze, 
został zaliczony do gwiazd na firma- 
mencie dziejów Kościoła św.l Gdzie 
szukać klucza do tej tajemniczej twór- 
czości, która opowieści jego nadała 
tyle blasku, czaru i mocy?! 

Pewnie, że kluczem głównym bę: 

Całe bogactwo — na wew- 

dzie opowieść o Sercu Bożem i ©. 
jego dziełach w duszy młodego pu- 
piła. Ale nie zabawi cię bez ciebie— 
(non ie salvabit sine te)—a temwięcej 
—nie uświęci cię bez ciebie—(non te 
sanctificabit sine te)—O klucz przy- 
rodzony nam chodził 

W opowieści św, Stacha naczelnym 
czynnikiem twórczym jest serce! To też 
opowieść jego ośmnastolstnia jest 
przedewszystkiem przecudną symfonią 
jego miłowania, Rytmika ego serca, 
strca prostego, dziecięcego, — serca, 
które szuka, dąży i zdebywa z wro- 
dzoneį potrzeby,—szrca, które — raz 
posłyszawszy najistotniejszą pieśń 
człowieczeństwa, — nie zamilkło już 
nigdy ani na chwilę, als z pieśnią mie 
łości przeszło do wiecznešci! Op9- 
wieść św. Stacha jest bijącym w oczy 

NOT KE ESI EST NISSAN СОч 

Komitet Organizacji Zjazdu Uczestników Oddziału 
„majora Dąbrowskiego prosi 

zjezdzie, o wczesne nadsyłanie 

Oddziału. Wszelką korespodencję: należy kierować do 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Uczestników Oddziału 

wszystkich chętnych 

także informacji o adresach 
Órzy brali udział w walkach 

Ka 
0, ul. Mickiewicza 4, 
Redakcja „Słowa*, E 
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dowodem, jakim to czynnikiem w 
szczytowej twórczości ducha ludzkie- 
ge, jacą jest życie, jest serce, miłość! 
W sercu jego znajdziemy również 
rozwiązanie tajemnicy jego żywej 
wiary i madziei, a nawet jego śmierci. 
Serce jego wytłumaczy nam wszyst- 
kie przedziwności w jego opowieści. 
Dzięki temu, że na  wszystke, 
na całe przepływające obok niego 
życie, na  majbliższe / otoczenie 
rodzinne i społeczne, patrzył 
przez serce—mógł się przeciwstawić | 
najbardziej nawet utartym zapatrywa- 
niom i poglądom, mógł się stać LG 
wytm, bo szczerym dźwiękiem w nig- 
dy niekończącej się pisśni człowie- 
czeństwa, w postępie, mógł potwier- 
dzić spostrzeżenie wybitnego myśli- 
ciela XVIII w., że wielkie myśli pocho- 
dzą z serca. : 

W urabianiu całej indywidualności 
św. Stacha, w całej „tradycji jego ży- 
cia duchowego 1 sadprzyrodzonego, 
naczelnym czynnikiem twórczym jest 
serce, Nie drogą pojmowania, lecz 
drogą miłowania, mie przez intelekt 
lecz przez serce wiódł Wszechmocny 
swego gupila do szczytów zjednocze- 
ша ze Swą Mądrością i Sercem 
W dziejach ludzkości rólę serca, 
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4 Glatman — udzielił nam dyrektor czyń krytych płachtami—są to waż tamuje się odpływu. 

ŁO WO 

GiczDA WARSZAWSKA 

KURIER GOSPODARCZY 24 listopada 1927 + 

ZIEM WSCHODNICH Likas E Tram. Sprz. Kupno 

gdzie śmiecie zsypują sig w specjal- wypełnionych betonem — jest to ze нч 28'88 2'49‘7‚4 1261 
Urządzenia komunalne me „hałdys. Hołdy te to właściwie względu na pomieszczenie we Lm : 4341 4258 + 43,36 

Odezgć ne 1 Glaliiaus) całe góry śmieci o wysokości do 20 cji wygedniejsze. Holandja 350— 36050 359,10 
(Odczyi mtr, szerokości 300 mtr. i długości — Pradnice chłodzone są powietrzem, Nowy "ok o k 

4Początek patrz «Słowo» Nr 269zdn 1000 mtr. Pociągi wjeżdżają na naj- które dostaje się przez specjalne filtry, Pioja 0 26, 41 26,35 
24 XI 27) wyższy punkt hałdy.i tam wypróżnia» = Stacja pomp pobiera wodę z Du- Szawajcarja 171,91 172,34 171,48 

W sprawozdaniu umieszczonem Ne są ręcznie, Е naju i p.zepompswuje do osadników. Stokholm 240,20 240,80 239,60 

wczeraj zatrzymaliśmy się na momen- Śmieci miasto nie sortuje — zaj- Z osadników pobierają wodę dopiero Papiery Proceutowe 

cie, kiedy wycieczka udała się ds bu. muje się tem specjalna kasta ludzi. pompy kondensacyjne. Woda ogrzana Dolarówka 62,25 
5 proc. konwers. 65,50 
konwers. kolejowa 62 50 103,50 

1» Listy zastawne B-ku Gosp. Kraj. 92— 

wody nie Listy Banku Roln. 93 
8 proc. ziemskie 82. 50 
4i 5 proc. ziemskie 58,75 

* 4 proc. ziemskie 52,75 
! 8 proc. listy warezaw. 81,75 

Przytoczone dane ilustrował p inż. 5 proc. warsz. —65,  . 
Glatman obrazami šwietlnemi oraz 8 Rat — 61,50 

całym szeregiem zdjęć, wykresów į | PO“ Е > 
planów. Odczyt przyniósł dużo cieka- GIEŁDA WILEŃSKA, 

р wy h porównań i spostrzeżeń, tem 24 Li. da 1927 r. 
Oczyszczeniem miasta zajmuje się odpadki skupują się dla specjalnych Bźniziej Gówzzejącythi = żywiej nas E A PA аНЫ 

Przy wjeździe na hałdy w eczy rzuca kendensacyjna odprowadza się do 
zteńskiego Przedsiębiorstwa į L : 

dapeszttńskieg! się oryginalny widok—cała wioseczka Dunaju, jednak na takiej wysokości, 
iego Porządku i Transporiu. ZE х opowiada p. inž, bud zbudowanych & blaszanych ua- jż przy najwyższym stanie 93 

ch wyjaśn'eń. sortowników śmieci. Każdy z nich 

Rat jak o kraju rolni- zajmuje się swą specjalnością: jedni 

czego posiada więcejfurmanek konnych žo 
S drudzy butelki, trzeci 

i i orzez te oczyszczanie miasta Szimaty i t. d. 

jest os dż w innych du- Kości zbiera się dość dużo okoła 

żych miastach Zachodu, gdzie auto 35 wagonów rocznie, Wagon kości 

zupełnie wycisnęło pojazdy konne. kosztuje ekoło 1000 zł. Posortowane 

tu, zajmuje celów. Zwraca się uwagę, że sortow- : i Banknoty. 

2508. poza AB Kogi" 1 60 = nicy ci założyli całą wioseczkę posia- Sa wie urządzeń komunal- Dolary St. Zjedn. 8,86:/, 8,851/2 

Oczyszczanie ulic, polewatiie, usuwa- dającą obecnie do 1200 mieszkefców, ° vy jmieniu zebranych dziękował Złoto. 

urzędu, nato" truduących się karmieniem świń z 
. 413: 4.73 4,731 

Ž S akos jest zielonych odpadków. Ludzie ci pra- 
Ja 'А 

zadaniem właścicieli nieruchomości,  cują po parę godzin na hałdach. 

Śnieci uliczne, odpadki Z hail Rzecz ciekawa, że nie zauważona za- 
I: G, Wil. B. Ziemsk. zi, 100 59 — 58 — 

t h i domów odiransportowuje chorowań z powodu tej nracy, Donis OSA TSS 
: 

:ЁЁЗЁЁ…Ё aż do stacji załadowania, żej lat 15 dzieciom nie wolno praco- 
EWTN ПЧЕБЛЕОБОЛИЛЫЙ 

Przeważają wozy konne, są jednak wać na hałdach. Odpadki uliczne i Skradziony mikroskop znalazł się w Uniwer 

wicze wic we daie odby pią cą w oi, isytecie kowieńskim, 
Oczyszczanie uiic we ате . 1ałdy, Э) | 

i i „ które roku sprzedają się rolnikom, Przed dwoma miesiącami głośna była ssrawa dużej kradzieży popeł- 

S e a Кар НЕк ot > ! nmionej w klinice ginekologicznej U. S B. Złodziejom udało się skraść 
. " i ako kompost. 

kie ulice oczyszczają Się gruntownie | = 28 urzędni- mikroskop firmy „Reichert“ z przyrządami do przekładania na jeden 

p 6 Ш{іа;і ':шаак(:‚ піиюбБ botni« mikrom, anarat do cięcia preparatów oraz cał ereg drobnych przed 
л - ków, ozorców robotni+< mikrom, apara cia preparatów cały szereg ych przed: 

Robota rozpoczyna się o 630 ra ' " Dochedzenie prowadzone przez Urząd Śledczy długo nie dawało 
i . ków. Urząd transportu ma 19 urzęd- miotów. | 

Oui jek ników, 52 dozerców, 731 robotaików, rezultatu. Wreszcie wyjaśniło się, że Uniwersytet kowieński mabył od 

i odwozi razem więc 2596 pracowników. Koni nieznanego osobnika skradzione utensylja uniwersytetu wileńskiego. Po- 

4 Valia o ia baku ń 815 i całą masę różnych maszyn de rmysłowi złodzieje zdołali łup swój przesłać przez granicę, aby tem łatwiej 

(drewniane domki) są odpowiednio oczyszczania ulic. sprzedać. 

prelegentowi p. inż. Niewodniczański, Ruble nie śniegu należy 
co sala przyjęła hucznemi oklaskami. Listy zastawne. miast oczyszczan 

++ BJ ieście. Budaoeszt dostarcza rocznie Dregą prywatną prowadzone były rokowania z uniwersytetem ko- 

R AAA 5 e ae 200 000000 kg. śmieci domowych, wieńskim w Sprawie wydania skradzionych rzeczy, ale bez rezultatu. Według 

niki aa oki być po wróżnieniu 52000000 kg.  Śmięci ulicznych, nadeszłych wiadomości pewien członek uniwersytetu kowieńskiego , miał 
p 2000 000 kg. Śmieci i odpadków z oświadczyć: „Jak powróciny do Wilna to i mikroskop przywisziemy 

Hall targowych, czyli na jednego ze sobą". 

mieszkańca wypada. rocznie «koło 

kg. Śmieci domowych, 54 kg. 
Hall 

Wp i ždeG kris rozpocząć bu- 
й lowę па placu miejskim przy ulicy 

Wsch, si. o p, 7 m. 11 Piłsudskiego. W  przetsrgu powyž- 
Zach. sl. G g. 15 m. 35 SZym wfzmą udział dwie firmy krajowe 

trzy zagraniczne. 

— Posiedzenie wojewódzkiej 

wypłukane wodą i utrzy jwane w 

czystości. Tu zwożą się śmiecie ręcz- 

nemi wózkami i są a w 208 

które wjeżdżają do środka. Марениа- «© 
nie aż ab się przy zamknię- ulicznych I 2 kg. odpadków z 

tych drzwiach, aby nie molestować targowych. : 

publiczności. Latem ulice asfaltowane Na 1 me powierzchni ulicznej po- 

zostają 2 do 3 razy myte. zostaje 10 kg. śmieci rocznie. 

Wogóle ulice są polewane, zaś Ogólne koszty czyszczenia miasta 

ulice makadamowe impregnułą Się roezri: stanowią 12000000 złotych. 

specjalnym olejem. Polewanie ulic z W Elektrowni spotyka Dyrektor | katarzyny 

hydrantów ze względów oszczędne- Oberbaurat Szuster. Elktrownia ze- jutro 

ściewych i rosnącego automobilizmu stała uruchomioną w 1914 roku. Do |protra P. M. 
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musiano wstrzymać, jej wybudowania miasto było zasila- Kom sji Odbudowy W. „dniu 

Oliwienig ulic makadamowych od- re z dwóch prywatnych elektrowni. Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład wczorajszym w sali konferen= 

bywa się _specjalnym preparatem na W 1911 roku, Magistrat miasta po- Meteorclogji U. S. B. cyjnej Urzędu « (Wojewódzkiego 

zimno, przytem rozpryskuje się go z stanowił wybudować trzecią Elektow- < dalis 24 —XI, 1827 1. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej 

mormalnych wozów, olej wsiąka w @%, celem zasilania pradzm: oświele- 6 я Komisji Odbudowy, na ktėrem w za 

ciągu kilku godzin, tak że ruch na mia ulicznego a także dła napędzania zk i ю щрш!ііе p. Wojewody  przewodni- 
ulicach świeżo oliwienych nie dozna- mechanicznych urządzeń miasta. Było . : czył naczelnik Wydziału  Adziaistra- 

je wstrzymania. Niektóre ulice makada- jasne, iż koszta predukcji elektrycz- ei 2 ) — 5 C cyjnego p. Dworakowski. W posie- 
nej energji zmniejszą się znacznie 
przez zatrzymanie całej masy małych Opat са de- | 

ynie pe po p bę w mm. į 
elektrowienek i uruchomienie jedn : \ i 
dużej nowocześnie urządzonej, ekono- ewdwó Zo оы 
tmicznie pracującej elektrowni. Uwagi: Pochmurno. Śnieg. 
: Oszczędności fakie przez 2 byly- pesas sa = ae 

y osiągnięte przyśpieszyły decyzję nimum ZA = 8 

Rady Miejskiej. Rada Miejska posta Redžijo Desert a. przez najbardziej poszkodowanych 

riai iictada teżeciaki e. KOŚCIELNA. wskutek dzisłkń „wojennych na tere- 

mmunalnej, ale takie mając na wzglę- , — (O) Informacje o kościołech nie Atggė zaa Na wokandzie 

dzie zaopatrzenie tanim prądem drob- konsekrowanych. Z polecenia J. E. znalazło iai V ap o : umorzenie. 

nego i średniego rzemiosła, a tem Arcybiskupa—Met opoliły R. Jałbrzy: Koala = waliła we = = 

samem zmusić prywatne elektownie, kowskiego, Kurja Metropolitalaa ro- вн со ad а, PO 
których wykup ze względu na kon- Z*słała do P.W. ks. ks. Dziekanów W 19 sprawach, SiE d Mola ao 

trakiy zawarte był niekorzystny, zmu- zarządzenie wzywające de madesłą- stanowiła wystąpić do Ministerstwa 

й mia w czasie najbliższym (przed 15 Robót Publ cznych z wnioskami o 
sić i maa» do obniżenia dnia r. b.) informacyj dotyczących całkowitę umorzenie, 25 spraw załate 

dowe wystarczy zaoliwić raz na late, 

aby uchronić je od pyłu, najczęściej 

jednak powtarzać trzeba to 3 razy. 

O ile ulica używaną jest tylko dla 

ruchu automobiłowego, wygląda ona 

zawsze jak mowoasfaltewana, gorzej 

jest jeżeli przechodzą po niej wozy 

ciężarowe konne, gdyż te niszczą po- 

wlokę zaimpregnowaną. 

Oczyszczanie miasta w zimie wy- 

maga daleko wiekszej obsługi, „docho- 

dzi ena do 4000 ludzi dziennie, Za- 

leżnie od ilości śniegu. Normalna pra- 

ca ustaje. Wyznacza się 3 zmiany po 

8 godzin i pracuje aż do zupelnego 

usunięcia śniegu. ; 

Šmiecis domowe zabierają się w 

rannych godzinach. Gospodarz opłaca 

dzeniu wzięli. udział przedstawiciele 
Ministerstwa Robót Publiczaych, .Są- 
du O:ręgowego, Izby Skarbowej о- 
raz delegaci Sejmiku Swięciańskiego. 
Na posiedznniu rozpatrzono wnioski 
uadesłane przez Starostwo Święciań- 
gkis w przedmiocie umorzenia poży- 
ežek ma 6dbudowę, zaciągniętych 

1,5 proc. czynszu mieszkaniowego za zę i i d wila admownie z uwagi na polepsze= 

wywóz i dzierżawę kubła. Jak w Już w 1918 roku, elektrownia miej- a ks Laida Daso nie stanu materjalnego poszkodowa- 
ska objęła nie tylko drobny i średni 
przemysł ale i znaczną część dużego 
przemysłu, biorąc ostatecznie pod swe- 
je kierownictwo obydwie prywatne 
elektrownie i stając się przez to jedy- 
nym dostawcą na całym Obszarze Bu- 
dapesztu, 

Elektrownia zbudowaną została 
nąd Dunajem w pobliżu dworca ko- 
lejowego Budapesztu Kelenfóld. 

Zabtezpieczoną więc jest w dosta- 
teczną ilość wody w razie rozbudowy 
elektrowni w wielkim stylu i dobrą 
komunikację z kopalniami, 

wspomniałem, śmiecie domowe z 

iulic doweżą się końmi i autami do 

dworca specjalnego. 
Tu znajdują się specjalne dźwigi 

elektrycznie poruszane, które bardzo 

łatwo przerzucają śmieci z wozów 

do wagonów. Dziennie odjeżdża 60 
wagonów 125 tonewych, Są to wa- 

gony normalaotorowe z napędem pa- 

rowym. Śmiecie przywożone wozami 
prywatnemi zsypują się na specjalnej 

rampie tunelowej, w którą wchodzą 

wagony, śmieci przez otwory u góry 

tunelu wsypują się bezpośrednio do 
wagonów. Dla przeładowania mieczy. Turbiny naają 1500 obrotów i 13 

steści kloacznych jest specjalna rampa. Atm. ciśnienia przy 300 oC, i są u- 

Załadowane wagony odwożą się 8 stawione nie na murowanych funda- 
kim, za miasto do Pestszentlorink mentach, lecz na żeliwnych rurech 

nych. 
-- (x) Magistrat pertraktuje w 

sprawie zaangażowania architekta 
miejskiego. Magistrat . m. Wilna 
prowadzi obecnie pertraktacje, w celu 
zaangażowania obecnego architekta 
miejskiego we Włocławku p. inż. 
Narębskiego Wacława na takież sta- 
nowisko w Wilnie. 

— Udział Wilna w Powszech- 

nej Krajowej Wystawie w .Poz- 
naniu. Dnia 23 listopada b. r. z ra- 
mienia Głównego Dyrektora Działu 
Kultury Powszechnej Krajowej Wy- 

sporządzeny ma być według niżej 
podanego wzeru i podpisany przez 
ks. dziekana. Wykaz zawierać winien 
następujące dane: 1) miejscowość, 2) 
charakter keścieła (parafjalny, filjalny, 
pac T zł ka Ek 
a, iedy i przez kogo konsekro- 
wany, 5) uwagi. : 

— (c) Archidjecezja wileńska 
na powodzian. Dotychczas do Kurji 
Metropolitalnej wpłynęło z rezesła- 
nych de kościołów i parafji list skła- 
dek na powodzian 5 605 zł. 14 gr, 
Kurja Metropolitaina zwróciła się da 
ks. ks. proboszczów, którzy jeszcze stawy w Poznaniu p. Jerzego War- 
list składek nie nadesłali, o rychlejsze ehałowskiego odbyło się organiza- 

m S iais re y S ь etu pomocniczego, w skła 
SAMORZĄDOWA, weszli: pp. prof. Cezarja Ehtenkreuizo+ 

® — Subsydjum wydziału po- W* Jerzy Hsppen, Bronisław Jamonit, 

vie ludzkiego. Wiemy również, jaką rolę wiatowego dia warsztatów tkac- prof. Juljusz Kłos, Bonawentura Le- 

życia iudzkiege podkreślano już nie- w odrodzeniu religijnem Europy speł- kich. Dwaj działacze społeczni ks. nart, Tymon Niesiołowski, Michał 

raz. Odnośnie do szczytowej treści pił romantyzm, stojący pod uaczelnem Grabowski i p. Jerzy Houwald  przy- Rouba, prof, Ferdynand Ruszczyc i 

życia ludzkiego, de życia religijnego, hasłem: „miej serce i patrzaj w serce", stąpili do zorganizowania w Mejsza- prof Ludomir Sleńdziński. ć 

biorąc na uwagę tylko Czasy NOWSZE, przecjwstawiający poznaniu przez gole warszłatów tkackich. Ks, pra Na przewodniczącego kemitetu 

rolę Serca niemai na miejsce naczelne gzkiełko i eko poznanie intuicyjne, boszcz Grabowski udzielił na ten cel obrano p. L. Sleńdzińskiege, na za- 

wysunął już Biedaczyna z ASsyżu, poznanie przez sercel odpowiedniego locum w  plebanji, S!<pce p. С. Ehrenkreutzową | a se” 

Rzecz jednak znamienna, że tak dziw- 2 a SSE ski dzi gdzie też zorganizowana została czy- kretarza p. Michała Roubę. Zadaniem 

nie trudno było ludzkości trafić w sdi z eść objąć okiem dzieje sunia. Webec tego, że szaaowni ег- Komitetu będzie zorganizowanie na 

tem w złoty środek. Ma protestan- pow ęzowa wszelkiego typu, a DO- zanizatorzy znalezli s'ę w trudnej sy- POwszechiej Wystawie w Poznaniu 
Ój pietystyezny kierunek, ma Haterstwa świętości na pierwszem tyzcji fina į wydz i działów architektury, malarstwa, rzeź: 

tyzm swój pietystyczny , mie - tuacji finansowej wydział powiatowy ar 

Kościół Katolicki w dziejach swoich „ iu, az rolę serca w budowie wgzjelił im bezterminowej i bezpro: PY, Brafiki, sztuki stosowanej i sztuki 

potępiony kierunek  kwietystyczny i p pas a ale centowej požyczki wūsumie pigciuset |Mdowej z Wilna i ziemi ' Wileńskiej, 

iege krańcowość modernizm. Mate. wszyscy oni do bęhalerstwa doszli 7!o'ych. MIEJSKA WOJSKOWA, 
— (x) Wyjazd prezydenta m. — — (x) Konferencja gen. Litwi- 

alizm był epizodem samoobron, 
Kościoła, samoobrony powiedzmy > p A WA 

gólnie równie krańcowej, jak sam mo- rr. gCzie,azwiaszcza w ina do Warszawy. Prezydent nowicza w sprawie budowy pie- 
im, Wilna p. Folejewski wyjechał w karni mechanicznej. Bawiący obec 
dniu wczorajszym do Warszawy, nie w Wilnie dowódca D. O. K. III 

е okresie młodym, który życia jest rze- 
Mai swą opovieėcią ošmna- žbiarką,nic wielkiego wykrzesać z siebie 

dzie weźmie udział w posiedzeniu gen. Litwinowicz odbył w dniu wczo- 
aństw. Rady Kolejowej oraz w po- rajszym z v-prezydentem p.inż. Czy» 

tna. Tem Silniej przy św. Sta- 
steletnią, w której zdrowe, proste, nie MO iej p 
dziecięce jego serce spełniło "rolę tak o at Toi > 
ra sa w całej jego królewskości jest = siedzeniu Związku Miast Polskich. żem konferencję w sprawie urucho- 
ietlanym drogowskazem przy — (x) Przetarg na budowę mienia przez wojsko wspólnie z Ma- 

miejskiej betoniarni. Magistrat m. gistratem magazynów zbożowych, 
Wiina zamierza w połowie grudnia własnego młynu, oraz piekarni me: 

ai : dst o zagad- Kūigta. Tylko sercem, sercem szla- 

nienia w rożwofi dóbz ludzkich. : chetnem, согасет, sercem zdolacm 

r. b. oglosė ograniczony przetarg chanicznej. W związku z powyższem 
na budowę miejskiej betoniarni. Po- przybędzie w pierwszych dniach przy: 

Ё : do jaknajszerszych ukochań, zdołaj 
Wie ak intelekt ludzki — od 2 stają 

doby om po wiek XIX, bu się oni wznieść na wyższy poziom, 
czątkowo projektowana budowę be» szłego tygodnia do Wilna delegat 
toniarni ma placu, ekoło więzienia D.O.K. Iii, w cełu uzgodnienia obo- 

--—>— m ———————- W 

jako czynnika twórczego w budowie 

dował życie ludzkie! Jeszcze” dziś zdołają Się wybić jako wielcy: Polacy- 
ludzkość nie może się otrząsnąć od Katelicy. 
spoganienia i zbydlęcenia, jakie on Ks Kazimierz Kucharski Т. 1, 

3 

Wszystkim, którzy przyjęli udział w oddaniu ostątniej posługi 

Ś. P. Zygmuntowi Reokowskiemu 
{ okazali nam tyle serca i współczucia w tak ciężkich dła nas chwilach. 

wyrazy serdecznej wdzięczności skłąda 

RODZINA. 

dla ostatecznego rego wchasdzą p.p. Wacław Gizberi 
. Studaicki, Dr. Adolf Hirszberg, brat. 

Haic- 

  

Litwinowicz 
emowienia te] kwestji. 

— (x) Wolny wstęp oficerom U. S B. Stanisław Matusiak, 
do restauracji przy hotelu <Eu- dziewicz, L. Chemiński i t.d, 

gen. 

ropa». Na mocy zarządzenia władz 
wojskowych oficerom garaizonu wi- 
leńskiego zezwolono zaewu uczę- 
szczać do restauracji hotelu europeį- 
skiego przy uł. Dominik: ńskiej. 

Zakaz 
restauracji nastąpił na skutek grywa- 
mia przez erkiestrę tej restauracii nie- 

„  — Kurs wychowawczy P. M. Sz. Mi“ 
nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej powie- 
rzyło Polskiej Macierzy Szkolnej prowadze: 
nie Kursu dia wychowawczyń i wychowaw- 
ców zakładów opiekuńczo wychowawczych. 

1 Podania kandydatów przyjmuje Biuro 
uczęszczania oficerom do Polskiej Macierzy Szkolnej, Benedyktyńska 2 

m. 3 do dziesątego grudnią od godziny dzie- 
wiątej do pierwszej pp. i od godziny piątej 
po poł. do s'ódmej wieczór. 

mieckich pieśni, jak „Deutschland, Kura otwsrty będzie piętnaste - 
Deutschland ūber alles“ i t. p. dai rez = = Z: 

o ań nale: jć: iad, 
POCZTOWA. szkolne Ś; tapiędie die dj fak Tee ue 

szkoły powszechnej, życiorys, Świadectwo 
moralności i metrykę urodzeniu. 

i „ — Sprawozdanie Zz kwesty. W nie- 
listowe dzielę dnia 13 go listopada 1927 r. odbyła 

się kwesta ulicząa na rzecz Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej w Landwarowie podczas 
2 zebrano razem 52 2l. 32 gr. — 

— (x) Szykany niemieckie. W 
myśl ostatniego zarządzenia wyższych 
władz pocztowych, przesyłki 
z Niemiec nadawane przez „Deutscher 
Ostbund*, a zaopatrzone w napis: 
«Was wir verloren haben darf nicht askaw;m ofiarodawcom zarząd Stowa- 
v:rloren sein» z widokami miast rzyszenia składa serdeczne Bóz zapłać, 
polskich, jax Poznań, Gaiezno i to. YTY 
będą wyłączone przez poczty polskie z WE 2 
od doręczania ich adresatom. Prze- chodzącą MIO ZZ 
syłki te będą zwracane z powrotem, domu ludowym zł Antokolu GORE. OE 

ŻAŁOBNA.  P<fzie się odczyt p. Wiktora Czarnowskiego 
na temat <Morze i jego znaczenie dla Polski». 

— (e) Z żałobnej karty. Da. 20 = i i 
bm, zmarł ks. Kanonik Justyn Pietra- Posiedzenie T_wa Przyjac 61 | "ietta- Nauk. W niedzielę 27 b. m. : 

O pow. Ś vieciai o 1-w lokalu genidii Hi dam: 
iego. owa 11). odbędzie i:dzenie 

SZKOLNA. Wydz. Эо Рр а РБ 
1) re- — (e) Oświata pozaszko!na. , Porządek dzieany zawiera: 

W/ sobstę, dnia 26 listopada o godz. ferat prof. Modelskiego p. t.—Z dy- 
5.ej po południu, odbędzie się w Ma Skusji w sprawie pochodzenia Galla- 

gisirac p podkomisji do Anonima, -2) sprawy administracyjae. 
spraw Oświaty pozaszkolnej w spra- 
wie opracowania planu A aląjnoścj TBATR i MUZYKA, 
samorządu w dziędzinie oświaty po- 
zas”kolnej, kalės Aa Pohulance. Występy 

— Powiadomienie. jako były cerka Maryla Oremo, kióra zdają piate 
Prezes Kemitetu Edukacyjnego po- wszechświatową wystąpi dziś 25-70 iui 
daję do wiadomošci, 12 wszelkie па- 20 ,В. m. w gmachu Teatru <Redutas. : 
leżne pobory nauczycielstwu Zatrud- Gręmę śś iancerek doby obecnej, Maryla 
mionemu w latach wojay światowej pierwszeństwa. E etuias wl zd za mę 
zostały najsumienniej wypłacone _ ograficzne potęgują ponadto niczwywłą <-0be- 
nikt z tego powodu żadnych preteu- Cnie w stadjum najpiękaiejszego rozkwitu 
sji do Polskiej: Macierzy rościć nie "roda, towarzyszący każdemu ruchowi. nie- 

pospolity wdzięk, mimika, 
może. Dr. W. Węsławski. wesołe usposobienie f radość "a, zz 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA a efektownych kostju- 

— (x) Ilość bezrobotnych zwię: Brahmsa 1 ustroje OO E aż 
ksza się. Według zestswienia cyfro- bardzo artystyczny, pełen poezji i dedi 
wego zanotowano na terenie m. Wil- wego Piękua Program pierwszego występu 
na 3575 bezrobotaych, z czego 2426 Pa ELA Anei i Preludjnm а-Фаг 

mężczyzn i 1149 kobiet, Na całym cha, Suite ballei: a) ag la 5 mie: 
terenie Województwa Wileńskiego zacatti, c) Valse lente, d) Largo, 6) Maia 
zanotowanych jest obecnie ogółem FoPY'ego. La coquettele — Clemente, L . Skarga—Chopina, Tańce Słowi -LDvo- 3 878 bzzrobotnych. raka, Biedermeier—Brahm Rz” Dvo- 

Ż powyższego wynika, iż w cza- libesa, Nad pięknym  modrym ояОЕ 
sie od 14 do 18 b. m. przybyło ogó. Straussa i inn, ms 
łem 40 bezrobotnych. Początek o g. 8 ej wiecz. Bilety do na- 

i ROŻNE, Ё bycia od g. 9 do 4 m. 30 w binrze podróży 

— Koncert na rzecz Bratniej te 
<Orbis», od g. zaś 5ej w kasie Teatru <Re- 

Pomocy Słuchaczy Konserwatorium uroczykydsta 0а Pohulance. Wieczór 
Muzycznego. W sobotę dnia 26 v.m. W poniedziałek 28 8 Ž rep intakjogo. 
w sali Konserwatorjum (Dominikań- uczczeniu XX rocznicy Śmierśi Poety Taiką“ 
ska Nr. 3) odbgdzie się niezwykle cie- dzie się w Reducle Uroczysty Wieczór na 
kawy koncert w wykonaniu ulalento- ZEM, UR A R: aa, 
wanych słuchaczy poszczególnych go, oraz <Noc Li R LEC" 
klas instrumentalnych i Kam a cho żych) be Listepadow PA PE M: 
mianowicie biorą udział P,P.: |. Sze- e wtorek 9 b. m. o godz. 20. 
ląžanka-Plawska i J. Žaidė asas, SOC Powsiania!Lisiopdowego 2 2 2 wystawione będą «Noc Listopad, w (śpiew), C. Kacew'Sarnakerowa i W. szkole Podchorążych) i «Sędziowie, qi 
ka ORW m) oraz A. Poleski z a o „a Tzecz Zwana” Prac "Spy. skrzypce łecznej Kobiet. 

W programie: Koncert fortepjano- „e ji), do nabycia na drień 28 XI w biu- 
wy Tea (z dach ©г- 'ЗЁЪ.ЁВ‘ЗЁ’З_"Б g 29XI u Czerwonego 
kiestry), koncert skrzypcowy D dur , — Teatr Polski 
P. Czajkowskiego (z towarzyszeniem Bardzo pracowitych próbach, geja), "a 
orki stry), Sonettę 104 del Petrarca pirwszy ujrzy Świalło kiokietėw Świetna 
i Mephiste-Valse Liszta i t. d, 

komedją Lonsdale'a <Koniec mistres Chey: 

Początek o g. 7 w. Bilety naby- 
uey», będąca obecnie atrakcją wieju 
zagranicznych. Komedja ta -— 

;иас można w kancelarji Konserwa- ZD oi ю ; soske 
' ® |; WYS; orjum Muz. (Deminikańska Nr. 3) dowcipny ustrój "> o a: 

— Bezpłatna ślizgawka magi- Polski W niedzielę dowieka 'w Teatrze 
stracka. Wczorajszy spadek tempe- poz Czirikowa, malujica stosunki 
ratury przyniósł z sobą stałą bolączkę “ di z wj Komisarz sowiecki». 

nikach, oczyszczonych przęz stróżów o g. 8 m. 30 wiecz. — 
ze śniegu. Zgodnie z tradycją wileń. paszego repertuaru — aa Šai 
ską niewielu bohaterom miotly przy- Lo"sdalea <Koniec mistres Cheyney>. 

Ё w Teatrze P. i i 
ków piaskiem, to też przechodnie pa- stopada ać 12 m. 30 pp. oazę, za: 
dali kinąc ma czem świat stoj. atrze Polskim vai wio wej ae arty. 

ti politej urody, 

ty podadzą długą listę polamacych w w jej rozuiosły Raka 

nóg i rąk, wydane będzie rozporzą. baletu wiecie sławę polskiego 

piołem miejsc niebezpiecznych, a tych BIZOW, Šaint-Saens, Strauss, Ofienbach i i 
я ' 3 Kostjumy wykonane wedł. i ko: s a gózystezo położenia nie biak- da Małzowskiego w. wytwótni AV Malki, 

: Dia naszego miasta występ Maryli ы 
zona. W okresie przedwojennym mę staie się sensacją i wzbudził oka 
cenne dzieło naszego, wileńskiego p 
m'strza pendzla, Smuglewicza (ur., 

wie artystyczne walory, oraz wieje subtelne- 

od g. 4 do 7 w. 
Polskim. W niedzielę o &: 3-е] рр. grana 

"Wilna—bezpłatae ślizgawki na chod- ratcogye wzm 

b wod sodymaia: Glżide tiadai- Poranek tanęczny Maryli Gremo 

Czy doprawdy, dopiero gdy gaze- pa jzacrka, słynąca z ni 
dzenie posypywania piaskiem lub po- W programie: Chopin, Grieg, Rachma- 

skiego w. W: ы 
— „Ofiara westalki* odnale- i zego mia 

Biłety do nabycia w kasie Teatru Pol- 

1746 zm. 1807) „Ofiara westalki“ 
skego od od 11—9 w. bez przerwy. 

byłe w posiadaniu rodziny Kosowych, RADJO. 
Przyszła wojna, a z aią i zawierucha, Sobota 26 listopada: 
pedczas której obraz zginął. — Program audycji warszawskiej. 

Poszukiwania były bezowocne dłu» A ta 12.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

go i dopiero niedawno znaleziono | Guiuki. owe wad roca 1? Z działu Kultary 
obraz w mieszkaniu p. P. przy ul. 

i Sztuki, oraz nadprograt. 

Legjonowej. 
15,00—15.20. Komunikaty: met Я 

czny, gospodarczy, PAT, oras džia, 
Obraz zostal przez policję zabra- 

ny. Szczęśliwy posiadacz jego, bada - 

15.20—16 00. Przerwa. 

ny oświadczył, że otrzymał go jako 

16,25—16.40. 

poinformowane przedstawia obecnie Na Stefański. 

22.00. Sygnał czasu i komunikaty: 'lotni- - 

16.00—16.25. Odczyt pt. «Kształcenie 

Zastaw, wygł. dyr. Mieczysław Jarniński. 
|. Nadprogram, komunikaty. 

konserwował się świetnie, a jak BaS ska i Górnego Śląska za r. 27» — wygł. dr. 

warteść kilkunastu tysięcy 19.35—20.00. « adjokronika»,—wygł. dr. 

Гк 20.30. Muzyka iekka. 
celu uwiecznienia pamięci b. pułko- ы 3 
wnika Wojsk Polskich żyda Barka © mo o: policyjny, PAT, spor program. 

wniósł we wszystkie dziedziny życia 

zawodowe młodzież, zol : 
czytów org. przez Mia. WZ. LC OBY = 

Dochedzenie ustali kto był spraw- 2 : ) 16.40—17 05. A 2 
cą tega przywłaszczenia, Obraz Za“ Ionji ala daieci Sai P sietas ES, 

— (x) Komitet uwiecznienja M*rian Siepowski, 
pamięci Berka Joselewicza, W TE is 

Łukiskiego. Wobec jednak sprzeciwu pólnych projsktów, a następnie pra- Joselewicza, zorganiz i A ‹ ował się na tere- 
ze strony szefa zdrowia projekt ten wdopodobnie w "dniu 2 grudnia p. a m. Wilna kotitet, w skład 76. 

Г 

22.30—23.30, Trausmisja muzyki <uue- 
cznej.



* 

  WYPADKI 1 KRADZIEZE. 

— (x) Ujęcie miejskiego de- 
fraudanta Tymana. D.fraudant M- 
chał Tyman, który będąc sekretarzem   

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ut. Ostrobramska 5) 

wyświetlane 

  
Ostatni seans o godz. 10. Ceny biletów: parter 60 gr. i 1 
na powodzian, Początek seansów: we wszystkie dnie o g 

SŁO W O 

     

Amy: „Przechodzen“ $ 

Orkiestra dyrekcją Kapeimistrza p. 
angas A <MONTE 

łość wielkiego miasta) dramat 
ad program: «HBROD BABA» komedja w 2 akt. 

0 Či na powodzian, balkon 30 gr. i 5 gr. 

  

w 7mu aktach, 

lz. 4:ej, W poczekalni koncerty radjo. 
W. Szczepańskiego. 

- SANTO», 
  stowarzyszenia urzędników miejskich 
  zdefraudował około 2000 zł. go- 

tówki, należącej do związku, zbiegł 
do Warszawy. Na skutek zarządzenia 
władz prokuratorskich po dłuższem 
poszukiwaniu dtfraudanta aresztewa- 
mo. W najbliższych dniach Tyman 

  

Daiś! Korona arcydzieł sziuki filmowej! Film "rzerastający najbujniejszą wyobrażnię ludzką! 

  

  
zostanie przytransportowany do Wilna. 

— Uszkodzenie samochodu straży 
ogniowej. Onegdaj powracając z pożaru wiegł uszkodzeniu samochód straży ogniowej, 
kierowany przez komendanta Waligė:ę. 

— Zamach samobójczy. Dn. 24 bm: 
dostawiono do szpitala Św. Jakóba Jana 
Qubelskiego (Garbarska 4), kióry w celu 
pozbawienia się życia otruł się esencją 0C- 
tową. Przyczyna usiłowania samobójst*a — nieporozumienia rodzinne: 

— Bogaty łup. We wsi Zadzieny pow. Prużeńskiego skradziono A. Matjasowi 385 
dolarów w banknotach oraz książeczkę 
oszczędnościową, na którą Matjąs złożył w kasie oszczędnościowej 594 dolary. 

Bójka na weselu. We wsi Winik 
podczas wesela w mieszkaniu Maksymowi- 
cza powstała bójka pomiędzy gośćmi. W 
czasie bójki zostali pokłuci nożami W. Kar- 
powicz, $. Karpowiczi O. Krejko. Poszko- 
dowanych odwieziono do z 

— Strażacy zaczadzieli. W nocy na 
24 bm, od wcześnie zamkniętego pieca za- 
czaczieli szoferzy straży ogniowej Smolski, 
Gudaniec i Antonowicz. Lekarz pogotowia 
uratował chorym życie. 

Z SĄDÓW 

Qkręgowy Komitet K. P.Z, B. na 
ławie oskarżonych. 

Po likwidacji Okręgowego Komi- 
tetu K. P. Z. B. w Brześcu r/B | 
pow. brzeskim na pewien czas ucich- 
ła zupełnie w tej miejscowości robo- 
ta komunistvczna. Było to pod ko- 
niec roku 1925. Już w początkach 
następującege roku policja po.ityczna 
zauważyła pewien ruch, Zaczęto ob- 
serwować podejrzanych o sympatyzo- 
wanie ruchowi komunistycznemu, co 

dało dodatnie wyniki. Wyjaśnił» się, 
że kllka osób przystąpiło do restytu 
owania Okr. Komitetu. 

Wyczekano, aż organizatorzy prze- 

Kino- ios“ io66 (MIASTO PRŽYSZEOŠCI) najpotęžuiejssy 2 monument, superfilmėw a 
teatr „Helios „Metro polis ach czasów. Główną rolę Bk cdi najnowszą re watacia = 

1. Wileńska 38. aktorstwa filmowego Brygida Helm, w gł, rol. męskich Af Abel, R. Klejn Rogge i Gustaw Frolich, 3 
М к Trzy lata pracy. Trzy miljony dolarów kosztu. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na począ. 

tek seansów: Seansy o_g. 4, 6, 8 i 10,15. 8% 

Kino: че 66 Dziś! «6 dramat wschodni w 8 aktach. 
Teatr sł olonja Czar epzotycznego wschodu. „Perła Haremu W rolach głównych: Greta Nissem, © 

ui. A, Mioklewicza 22, Ernest Torrenge, William Gollier. Handel niewolnicami w Bagdadzie, Turcja i Persja na ekranie, GB 
Niebywały przepych wschodu. Bogata wystawa. Orkiestra koncertowa z 24 osób. Nad prograr:g3 

   

     
Ž Ф ®) 

     

  

а : : 2 Ž szych L gatunków po Maść przed odnnoženian [72 || 
LECZY И он 

świeże i z 'starzałe O | | FORTEGIAN | 
odmrożenia 4 w dobrym stanie 

Ż # % ; tanio sprzedaje się. 
zapobiega odmroženiom, Ža Dowiadywść się: 

WINA 
gronowe, owocowe, 
koniaki firm krajo- 
wych i zagranioz- 
nych, towary ko" 
lonialne najiep- ss

 

  

Mała Pobulanka 14 
  
  

«Wielkie Święto krwi i chwały polskiej» (9 rocznica odrodzonej niepodległości i powrotu ż niewoli 
Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego). Początek seansów Og. 4, 5,30, 7, 8,80 i 1020. 

za rz w awe 

Każdy z was, czytelnicy, powinien 
mieć u sebłe w domu radjr. 

Bezwzględnie najtańsze MER | 
aa Źródło zakupu. 
radjoaparatów (detektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz części składowych 

WSZECH RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- 
ników Radjowych Fabryka j Bura: 
Warszawa, ul Jerozol.mska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania* 

na 1-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, lampy, akumu- 

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

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

Zapamietaj adres 
WSZECH RADJO 

Warszawa, Al. J*rozolimska 93. 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję 

monterów. 

  

prowadzą swoje zamiary w czyn i 

wówczas artsztowzno wszystkich. 

Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy, 
który wyniósł surowy wyrok. 

Największą karę otrzymali: prezes 

komitetu J6ztt Furmanowicz — 6 lat 
ciężkiego więzienia, oraz Lejba Fryd- 

mani Aron Bobrowski, przedstawi* 

ciel Komsomołu po cztery lata cięż: 

kiego więzienia, Wszyscy  apelowali. 
W dniu wczorajszym Sąd Apela- 

cyjny pod przewodnictwem sędziego 

p. Dmochowskiego po ponownym 
rozpoznaniu sprawy nie znalazł moty- 

wów de złagodzenia kery, jedynie 

zaliczył Bebrowskiemu rok aresztu 
prewencyjnego. 

Sprawa na tle praktyki ginekelo- 
g cznej. 

Helena Michałowska, akuszerka z 

emerczyna, jak zresztą i wszystkie 
akuszerki na całym świecie, nie cdma- 

wiała się <pomagać» paniom, które 
zupełnie nie życzyły sobie powiększe- 

nia rodziny. Bywają jednak wypadki. 

Zabieg zastosowany m chorej p. M. 
T. skończył się tem, że pacjentka 
ropnem zapaleniu zmarła, s. = 

1 e zsjęły się tą sprawą i w re- 

Pee p. KERR: zasiadła na 

ławie oskarżonych. Sąd Okręgowy 

uznał ją winną ciężkiego uszkodzenia 
ciała powodującego śmierć i skazał 

ma osadzenie w więzieniu na przeciąg 
ośmiu mies ęcy, redukując tą karę na 

mocy amnestji do połowy. Sąd Ape- 

lacyjny był innego zdania i Micha: 
łowską uniewinnił. 

3 ŚNIEGOWCE i KALOSZE z 
szw edzkie, ryskie i krajowe poleca E 

D,B,W.Jankowskii$-ka » 
WIELKA 42. " 

  

  

W. MASSON. 

Dom śmierci. 
Obie panienki i Jim patrzyli ze 

zdiwieniem na Anno. 
— W jaki sposób moglibyśmy 

się przekonać? — zawołali, 
Anno promieniał, ich zdumienie 

cieszyło go. 
л _у 23‹…0‹& odpowiedzi na py+ 

tanie, — rzekł, Czy która z pań ode- 

brała list anonimowy dotyczący tej 

sprawy? 2 : 

Pytanie to było istotnie niezmier- 

nie trafae, wszakże od pewnego cza- 

su wszystkie on ij wyja 

fa były eksploatowane prz - 

A aaa listów. Widocznie 

jednak nałóg p. Harlow nie był zna- 

ny anonimowemu <utorowi, gdyż Betty 
odrzekła stanowczo: 

— Nigdy nie dostałam listu, do- 

zącego tej sprawy. 
= Pa aa — dedała Anna, 

— A więe dobrze ustrzegły panie 

swej tajemnicy. 
m Niestety, czy na długo? — za- 

pytała Betty. Anno nie odrzekł nic. 
Nie mógł wszakże obiecać jej dy- 
skrecję. 

— Szkoda! Tyle na 
wało ukrywanie nałogu ciotki 

w krótkich zdaniach dała Betty 

obraz życia, jakie wiedły w domu 

Grenelle obie młode dziewczyny: 

wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktrr w zCzesław karwowski 

„M E RA N* 
(willa Lewa) 

Uzdrowisko w Otwocku 

ZUZANNY STERLING-KAGHELOWE) 
i B. SAWICKIEJ. 

Położone w pięknym ogrodzie. 
Kuchnia indywidualna, djetetycz- 
na, wedłu wskazań  lekzrza. 
Wygody. Miodzież i dzieci znaj- 
dą troskliwą opiekę. Wiadomość 

na miejscu lub Warszawa,       Ceglana 5, m. 1. 
  

Okręgowy Urząd Ziemski w -Wilnie podaje do 
publicznej wiadomości, że Okr gowa Komisja Zi*m- 
ska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 8 lipca 1927 
reku postanowiła wdreżyć postępowi 
na obszarze okeło 197 ha gruntów nadziałowych, na- 
leżących do gospodarzy wsi Ejcmiany, gminy widz- 
kiej, powiatu brasławskiego. 

Orzeczenie to uprawomscniło 8 
1927 roku. 

Wyniki uzapełniających wyborów do Zarządu Kasy Cho- 
rych m. Wilna. 

W myśl $ 57 Rtzporządzenia Ministra Pracy i Opitki Społecznej z 
dn. 24 marca 1926 r. w sprawie przzpisów wyborczych dla Kas Chorych, 
dzi:łających n« podstawie Ustawy z dn. 19 maja 1920 r. o obowiązkowem 
ubezpie zeniu na wypadek choroby, podaje sę do wiadomości ogólu na- 
stępujący wynik uzupełniających wyborów do Zarządu Kasy Chorych m, 
Wilna, przeprowadzonych na podstawie art. 66 i 68 ust. II] wyżej cytowa- 
nej Ustawy oraz $ 45 i 46 wzmiaakowanych przepisów. 

Wyszli ze składu Zarządu: Zostali na jch miejsce wybrani: 

A. Z grupy pracodawców: 

a) człenek p.: 

Kruk Łazarz, przedsiębiorca. Kruk Łazarz, przedsiębiorca. 
b) zastępca p. 

Kawenoki Abram, inżyni er. Alperowicz Mojżesz , piekarz. 

B. Z grupy ubezpieczonych: 

a) członkowie pp: 
Walicki Franciszek, inżynier. Walicki Franc szek, inżynier. 
Zasztewt Aleksander, budowniczy. Zasztowt Aleksander, budowniczy, 

b) zastę 

Zeydler Kazimierz, bankowiec. 
Žerko Józei, dozorca. 

Bcy Pp: 
"Qrebo wski Leonard, prac. ubezp. 
Stankiewicz Augustyn, zecer. 

ZARZĄD 
Kasy Chorych m. Wilna. 

Dodatkowe obwieszczenie 
do obwieszczenia z dn. 18 i 

19 XI 27 r. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

C. Smajkiewicz na zasądzie art. 1027 1 1030 
UPC tudzież $ 33 Instr. o przymusowem 
Śści»grniu państwowych podatków i opłat z 
dn. 17 V 1926 r: (Dz. Urz. Min. Skarbu 
Nr 15) podaje do ogólnej wiadomości, iż 
w dniu 30 listopada r. b. o godz. 1l-ej w 
lokaiv b. fabryki <Wiktorja» przy ul. Zarze” 
cze Nr 2 w Wilnie odbędzie sę sprzedaż 
z licytacji urządzenia gorzelni oszacowanej 
na sumę 26 650 zł., należącej, do Zewina i 
Ptasznika, celem pokrycią zaległości podat- 
kowych. 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
(—) C. Smajkiewicz. 

Nr 2080 VI. 

  

Obwieszczenie. 
Zarząd Więzienia w Wilnie na «Łukisz- 
kach> poszukuje dostawy na 60 000 kig. żyta. 

Żyto winno być wyborowe, ostatniego 
sprzętu, czyste, suche, najlepszej jakości z 
dostawą loco więzienie. 

Oferty należy składać na imię Zarządu 
Więzienia w Wilnie na <Łukiszkach» do 
dnia 29 listopada r. b. 

2083 VI. Zarząd Więzienia. 
       

  

   

  

  

Perimuttera Ultramaryna 
Jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
Etanas farbą do  bielizny 

i celów malarskich. 
Ja na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia, 

  

anie scaleniowe (G L 
Or 

ię w dniu 21.X   

  

Górno = Siąskie 

plombowane wozy. 

„ Duchnowski i S-ka 
ZAWALNA 21 (wejście od strony Drewn. rynku). 
oraz S. H. KULESZA, Zamkowa Nr 3. 

Wobee odłożenia otwareia Radjostaeji Wileńsk:'ej 

Numer 
  

Vim "Tadeusz Kowalski 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL:   
  

Masło 
roślinne 

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

w wozach piombowanych, dostarcza firma 

T R E s* Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

CENY NAJNIŻSZE. 

«c odznaczone 

„Amada zostało 

m. 2, od 2i pół. 
do 5 g. p. n. 

6000 dolarów 
na l hipoteki po- 
szukujemy natych- 
miast. Warunki 

korzystne 
D. H.-K. <Zacheta> 
Gdańska 6, tel. 9-05 

Zgubioną 
legitymację U;,S. B 
Nr 4312, na imię- 

Jerzego Manna, 
unieważnia się. 

i Trylski“       
ma ostatnich 3 wystawach: w Poznauiu, Odafsku i Katow'each 

ZŁOTYMI MEDALAMI 

Czy z 

Amada 
aty 

  

  

gubioną dnia 22 
b. m. plenipoten- 

SDR CHO cję, wydaną na 
Era imię M“ Repke „aż 

ZAKO) W <T. Kowalski 
A. tryl-ki>, uprasza 

się O zwrot. 
PORTOWA 23 m. 24. 

LEKARZE. 

DOKTÓR 

D. ZELDOWIEŻ | 
chor.  weneryczne,, | 
syfilis, narządów: 

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

    

    

Kobieta-Lekarz 

iDrzeldowiczowa 
KOBIECE. WFNE.     

  

    
      
  

Radjowy „ow 
UKAŻE SIĘ w DNIU 

4-g0 GRUDNIA b. r. 
, Polecamy go uwadze sfer kupieckich. 

  

— Nie mogłyśmy wpłynąć na ciot- 
kę meją, nie miałyśmy żadnego auto- 
rytetu i byłyśmy zależne Gd nirj ma- 
terjalnie; była to kobieta idealnej do- 
breci, gdy.. była pczytomna, lecz gdy 
przemówił w niej hałóg, stawała się 
straszna. Zbyt wielka różnica wieku 
pomiędzy nami uniemożliwiała mi 

wszelkie inne sposoby reagowania na 
to, jak tylko czuwanie, by ta hańbią- 
ca wiadomość nie rozeszła się poza 
mury naszego domu. Ciotka nie zno- 
siła, by ktoś rozporządzał się i mie- 

szał się do jej spraw. Piła w swoim 
pokoju, a jeśli ktoś próbował jej 

przeszkodzić, stawała się groźna. Wy- 

pędzała wszystkich od siebie, twier- 

dząc, że ak będzie kogoś potrzebo- 
wała, wezwie pielęgn arkę, co czyniła 

istotnie, gdy czuła się gorzej, zresztą 
zdawała sig to bardzo rzadko. 

Z opowiadania Betty łatwo można 
było wywnioskować, jak ciężkie życie 

pędzić musiały dwie młode istoty, w 
takiej atmosferze. : 

— B,łyśmy w rozpaczy, — ciąg- 

nęła dalej Betty, — gdyż ciotka moja 
faktycznie miała chore serce i obawia: 
łyśmy się, że może to mieć tragiczny 

koniec. List, który miała napisać Anna, 

podczas gdy ja byłam na balu, wyda- 
wał się nam jedyną deską ratunku. 
Był to list do pewnego doktora w 
Anglii, przynajmniej tak on siebie na- 
zywał, który twierdził, iż zna sposób 
leczenia z tego nałogu za pomocą do- 

dawania jakiegoś lekarstwa do poży- 
wienia pacjenta, bez jego wiedzy. Nie 
miałam nadziei, by to mogło pomóc 
naszemu nieszczęściu, ale postanowi- 
łyśmy jednak spróbować. 

Anno spojrzał z tryumfem na Jima. 
— A co, czy nie miałem racji, pa- 

nię Frobisher, gdy twierdziłem, że do- 
wiemy się wszystkiego we właściwym 
czasie? Należy umieć wyczekiwać вро- 
kojnie wyjaśnienia. 

Wyraz tryumfu zniknął nagle z je- 
go twarzy. Wstał, podszedł do Betty 
i, kłaniając się ze szczerym  szacun= 
kiem, oddał jej fotografje. 

— Bardzo mi przykro!—rzekł. — 
Teraz rozumiem, w ak ciężkich i 
smutnych warunkach upływało życie 
obu pań, nie podejrzewałem tego na- 
wet. Co zaś dotyczy owej tajemnicy, 
to zrobię wszystke co jest w mojej 
mocy, by ją zachować dla siebie, 

Jim przebaczył detektywowi ton, z 
jakim pouczał go o potrzebie wycze- 
kiwania na wyjaśnienia, czując wdzigcz- 
ność za uprzejmość z jaką Anno trak- 
tował Betty. Obudziła się w nim na: 
wet nądzieja, że Anno w danym wy” 
pz postąpi wbrew swym zasadom 
i zachowa w tajemnicy ie, co tak 
długo ukrywały przed Światem młode 
panienki, i w ten sposób wynagrodzi 
je za ich poświęcenie. 

Tymczasem Anno usiadł na miej 
sce i zwrócił się do Auny Apcoff. 

A więc śledztwo miało trwać 

  

nad312 ; 
Jim by! rozczarowany tembardziej, 

że sorawa wydawala mu się coraz 
jaśniejsza i mniej skomplikowana. 

ROZDZIAŁ X. 
'O zegarze na kominku. 

Na tle tego opowiadania Betty, 
słowa Anny wydawały Się zupełnie 
prawdziwe. Stojąc w ciemnym pokoju, 
Anna usłyszała gniewny głós pani 
Harlow i sądziła, żę podległa ona 
zwykłemu atakowi. Gdy poslyszala 
szept i krzątaninę, zrozumiała, że pie- 
Jęgniarka jest przy chorej i daje jej 
lekarstwo uspakajające. Słyszała, jak 
głos p. Harlow cichł i zamilkł, Wresz- 
cie uciekła, starając sią mie zwrócić 
ma siebie uwagi. Nie było to tchó- 
rzostwe: sądziła, że kryzys  mi- 
nąl, wiedziała zaś, że ukazaniem 
się mogła tylko pogorszyć stan 
chorej, Gdyby p. Harlow wie- 
działa, że Anna była mimowolnym 
świadkiem tej sceny, nie przebaczyła- 
by łej tego nigdy i życie stałoby się 
jeszcze cięższe. 

Anna postępowała więc najzupeł- 
niej słusznie, uciekając cichutko do 
siebie. 

— Tak, — rzekł Anno, — Ale 
teraz pani zupełnie inaczej iłomaczy 
sobie owo zajście, teraz pani wierzy, 
że w chwili, gdy pani stała w ciem- 
nym pokoju, z którego płynęła jasna 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

  

  

Znany stroiciel 
fortepjanów pujemy:ża 

A. Pacewski przyj gotówkę 

CE ata LA Wilefiskie Biuro 
paka i śiekatnaocji "1 Komisowo-Handlo- 
innych muzycznych | we. Ad. Mickiewi- 

    

  

  

  

  

  

  

    

    

FYCZN ARZĄ-Ę 
DÓW MOC OW: 
od 122 i gd 4-0 w. 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 2. l 
W. Zdr. Nr. 152. 

iP > ki dr. 6. Wolfson 

OZYCZKI weneryczne, _ moczo- 
udzielamy na różne | płciowe i skórne. ul. 
terminy 1 w róż- | Wileńska 7, tel. 1067 

nych sumach 
L a Lekarzę-Dentyści. 
omisowo-Handlo- 

Mar Ad, Aekiewi: | LB arze-Dentyści. 
cza 21, fel. 152. 
—— Lekarz-Dentysta 
TE ROTRA" m MARYA 
Piece żelazne Ożyńska-Smolska 
szamotowe || Choroby jacy ustne 

i naftowe Plombowanie i usu- 
ŁYŻWY pyjecz|] wanie zębów bez bóln. 

X S. H. Kulesza, esi 1 = 
й ои 5 sklep towarow že ny, Sztuczne zęby. 

Stoedz Й 5 L szogch naczyń|| © olskowym, urzędni, mierz przecewszystk gospodzrczych, tom i uczącym się 
4empereturę cieptomierzem Wilno ul-Zamkówą zniżka. Ofiarna 4 m. 3 
ale 1 ochronną marka, Nr. 3. Wydz. Zdr, Nr 3 
która qwerewAJEA (krafne) 

d Do sprzedania Lekarz. Dentysta 

dckładność, czułość i precyzyjność w OM ży: 
wykonaniu. Prosimy zwracać nw2gę Zgł sila ans R, Gordonowa 
na powyższą markę ochronną i firmę, Wilejka, W ileńska 9 Zamkowa 20, tel. 10.80 
gdyż w IA A się й t ы р‘гайъщ_е:з_ $ 

POWO ZZ Šita 1 ienas Ё w Zdr. 54. 
siążka  wojsko- 

L ч 1: 0' P, KUL Wiłog, rocz: | sprzedam małą mło- P, K. U. Wilno, rocz- Gotówkę |zztgiezeia zie og, wstecz | AKUSZERKI 
„. ywaną i  maneż 4-0 rola Juljusza Kiełba- 

w każdej sumie | konny, F. Janczuko- sińskiego oraz Za- Akuszerka 
lokuj*my dogodnie 
na oprocentowanie 
D. H.-K. <Zachęta< 
Gdańska 6, tel. 9 05 

wicz, Wilno, Orzesz- 
kowej 11, m. 17. 

Lasy 

instrumentów cza 21, tel. 1 
ul, Portowa Nr 14. 5 

  

  

smuga światła, zostało popełnione о- 
hydne morderstwo? 

Anna zadrżała, 
— Nie chcę w to wierzyć, — za- 

wołała, — to jest zbyt straszne! 
— Teraz pani przypuszcza, że to 

nie szeptała Janina Bodin lecz ktoś ob- 
cy w chwili gdy ktoś trzeci obecny 

   
świadczenie Rejono- W. Smialowska 

  

wego Zakładu Żywno- przyjmuje od godz. 9 
šiowego <wilnor. do i9 Mickiewicza 
Odebr:ė -można w <6 m, 6 - 

administracji <Słowa* w Z. P. Nr 63. 
od 9—4ej p. p, 

Zgubiono AKUSZERKA 

index U, S. B. i Ie: OKUSZKO 
gitym. kartę  bibljo- 
teczną, na imię Kapiė- 
nówny Anny, uprasza  Mosiowa 23 m. 6 
się o zwrot, Piłsud- W. Z. P. 

skiego 38 m, 1. 

powróciła i wznowiła 

  

  

płaszcz i białą jedwabną suknię, W 
tej chwili wyjęła z kieszeni palta 
chustkę i otarła pot z czoła. 

— Tak, proszę pani, — wyjaśniał 
Anno.—]Jasnem jest, że musiało się 
pani przyjaciółce zdarzyć owej nocy 
coś jeszcze, coś, eo w połączeniu Z 
maszą dzisiejszą rozmową o książce 

| Od 400 do |” 

przyjęcia chorych. | 

w pokoju popełnił morderstwo?—na- i strzałach, wytworzyła w miej prze” 
stawał Anno. 

Anna uczyniła kilka gestów  ner- 
wowych i załamała ręce: 

— Zdaje mi _ się, 
jęknęła. 

— A teraz pani ma wyrzuty SU“ 
mienia, że nie przestąpiła pani oświe- 
conego progu, by się przekonać. co 
się działo w sąsiednich pokojach? 

Anto mówił ze współczuciem w 
głosie i to, że tak dobrze rozumiał 
istetę jej rozpaczy, przynosiło dziew- 
czynie ulgę widoczną. : 

že tak, 

— Tak, — zawołała gorąco, — nieymogąc się ogrzać i uspokoiė, I 
zrozumiałam, że mogłabym przeszke- 
dzić mordercy. Lecz do dnia dzisiej- 
szego nie przychodziło to mi na 
myśl. Widzi pan, tej nocy stało się 
jeszcze ceś również przerażającego. 

Oczy jej rozszerzyły się w naj- 
wyższem przerażeniu, a twarz stala 
się blada. 

— Jeszcze coś się stało? — zapy- 
tala Betty z lekkiem westchnieniem i 
podsunęła swe krzesło tak, by sie- 
dzieć naprzeciw swej przyjaciółki. 

„ Betty miała na sobie czarny 

konanie, iż istotnie miało 
morderstwo. 

Spojrzał na Annę Apcoff. 
— A więc. pani powróciła do 

swego pokoju? 
Anna zaczęła opowiadać: 
— Położyłam się do łóżka. Bye 

łam,—jakby to wyrazić, —bardzo zde- 
nerwowana ,tym nowym atakiem 
p. Haslow. W tym domu nigdy nie 
wiadomo było, co się stanie następ- 
nego dnia. Nerwy moje były rozstro- 
jone, długo kręciłam się ma łóżku, 

iu miejsce 

Nagle ' zasnęłam twarde, lecz na 
krótko. Obudziłam się, w pokeju 
było zupełnie ciemno, najmniejsze 
światło mie mogło wedrzeć się po- 
przez okienice. „Chciałam pałożyć się 
na wznak i zarzucić ręce pod głowę... 
I nagle... ręce moje, przy tym ruchu, 
dotkuęły czyjejś twarzy... Przysięgam, 
że mie był to senl 

Nawet dziś, po wielu dniach, 
ogaraialo ją tak wielkie przerażenie, 
że na wspomnienie tej chwili, drżała 
i łkała nieprzytomnie prawie. 
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