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Druga shorgu Kowna do Ligi Narodów. 
BERLIN, 23 Xi, PAT. Do Vossi 

sche Zeitung donosi korespondent 
kowieński, że rząd Woldemarasa stoi 
obecnie w przededniu walki politycz- 
nej, która, o ilew ostatniej chwili nie 
zajdzie niespodziewana zmiana sytua- 
cji, zadecyduje o dalszym losie rządu 
Woldemarasa. Sytuacja w. Kownie 
jest obecnie taka, że niktnie dowierza 
Bikomu. Woldemaras chce wprawdzie 
pozyskać stronnictwa lewicowe lecz 
rokow nia w tej sprawie jak dotąd nie 
posunęły się daleko. W obecnej chwili 
Woldemaras stoi peśrodku między 
prawicą a lewicą, mie wedżąc już 
którym z pośród swcich oficerów 
zaufać. W Kowne krążą pogłoski, że 
bardzo wpływowi członkowie litew- 
skiego sztabu generalnego, którzy 
uczestniczyli w zeszłorocznym zama' 
chu stanu, są obecnie zeecydowani 
urządzić pucz ctlem usunięcia Wol- 
demarasa. Żaden rząd litewski nie 
był dotąd nigdy w sytuacii tak kry- 
tycznej jak obecny rząd Weęldemara- 
sa. W ciągu najbliższych du nastą- 
pić może przewrót. W Kowne ot- 
warcie mówią © możliwości puczu. 

„G:rmanja* w rzeczowej i poważ- 
nej korespondencji z Warszawy 
stwierdza, że zjazd wileński należy 
uważać za zjawisko zupełaie zrozu- 
mmiałe i znajdujące swe uzasadnienie 
w dążeniu Polski do przygotowania 
się na spotkanie z Łitwą na arenie 
genewskiej. Pobyt Zaleskiego tłuma- 
maczy dziennik tem, że minister 
chciał zasięgnąć informacji o siosun- 
kach panujących ma Wileńszczyźnie 
u władz tamtejszych. Równisż przy- 
jazd posła Patka uwata G:rmanja za 
zrozumiały, jeżeli się uwzględni, że 
sowiety ma sesji obzcnej Hpo raz 
pierwszy wezmą udział w naradach 
rezbrojeniowych, w których 

zain 

terescwana. Na pytanie dlaczt go zjazd 
odbył się właśnie w Wilnie, kores- 
pondent 
Marszałzk P.łsudski, którego poli kę 
wschadn ą znamionuje zręczność zgo- 
ła nie-dyletancka i wielca przenikli 
wość, zmierzał wprost do osiągnięcia 
tego sensacyjnego efektu i to w tym 
celu, ażeby go uspokejeniu się kilku- 
dniowego wzburzenia i po rozwianiu 
przepowiedni fałszywych proroków 
ponownie zadokumentowsć swoją pla- 
mową pokojową politykę na Wscho- 
dzie. Pozatem chciał przez umiejętne 
zastosowanie taktyki obliczonej na 
zastraszenia w przededniu szsji go 
newskiej, wywrzeć lekki nacisk na 
Litwę. 

RZEKI TER PWTRCROC Z RZE WEZ OWE AREEZOZCEI 

Kreuzztg. wobec porozumienia 

BERLIN, 25—Xi. PAT. Organ na- 
ejonalisty hr. Westarpa Preussische 
Kreuzzejtung w artykułę wsiępuym 
występuje z szeregiem zastrzeżeń 
przeciwko iraktaiowi handlowemu z 
Polską podkrešlsjąc, 26 argumenty 
polityczne w związku z tym trakta- 
tem ważu.ejsze są od argumentów 
matury gospodarczej. Ostateczne po- 
rozumienie gospodarcze z Połską 
stworzy — jak oświadcza dziennik — 
nastrój przemawiający za Lecarnem 
wschodniem. Dziennik zapytuje, czy 
żądanie min, Stresemanna zawarte w 
jego mowie gdańskiej a domagająca 
Się Locarna dla wszystkich narodów, 
odnosić sig miało również i do Lo- 
carna wschodniego, które pogrzeba- 
łoby raz na zawsze wszelkie nadzieje 
Niemiec na odzyskanie korytarza. 

Kreuzzeitung zwraca dalej uwagę 
na fakt, że ostatnio szamse polskiej 
polityki zagranicznej znacznie się po- 
prawiają, Francja bowiem w rokowa- 
niach z Rosją postawić ma żądania 
uwzględniające interesy Polski i Ru- 
munji, co ez 'acza przygotowanie pod- 
staw dla Locarna OWY Te 
go redzaju umowy gwarantować me- 
ła Polsce jej granice i spowedować 
desinteresement Sowietów w sprawie 
Wileńszczyzny. Polska uzyskałaby w 
ten sposób wolną rękę w stosunku 
do Litwy. Ostatnie wybory w Gdań. 
sku przyczyniły się również do po- 
prawy szans Polski w wolnem mic 
ście. Prusem Wschodnim zagraża 
największe niebezpieczeństwe i one 
najbardziej mogą ucierpieć z powodu 
zawarcia polsko-niemieckiego traktatu 
handlowego. Dziesnik występuje wte- 
szcie przeciw twierdzeniu pownych 
kół niemieckich, że sprawa korytarza 

, jest zagadnieniem czysto gespodar 
czem. Dziwnem jest—kończy Kreuz- 
zeitung—że przy tej czysto gospo- 

darczej orjentacji pewnych kół nie- 
mieckich, Pelska zyskuje coraz trwal- 
szą podstawę polityczną, 

Czy wiesz, że od I do 8 grud, 
Gdbywa się loterja akademicka 

oświadcza, że widceznia_ 

RYGA, 25. Xi. (żel. wł. Słowa). Dziś wieczorem nadeszła tu z 
kól rządowych kowieńskich oficjalna wiadomość, że rząd litew- 
ski naskutek zjazdu w Wilnie wystosował drugą skargę do Ligi 
Narodów. Nowa skarga utrzymana jest w formie listu 'premjera 
Woldemarasa do sekretarza Rady Lgi Narodów. + 

W liście tym premjer Woldemaras jeszcze raz zwraca uwa- 
gę sekretarza Rady Ligi Narodów na fakty „wymienione już w 
poprzedniej nocie, a mianowicie w porządku kolejnym: zamkn'ę- 
cie szkół litewskich, aresztowania ;Litwinów, wysłanie częściowo 
ich z Polski za granicę Rzeczypospolitej, plerwszy'przyjazd mar- 
szałka do Wilna, kongres emigrantów litewsk ch w „Rydze zaia- 
scenizowany jakoby przez d,plomację polską, oraz artykuły pra- 
Sy polskiej o tonie wyjątkowo agresywnym. — Do tego premjer 
Woldemąras dodaje, że według wiadomości nades łych do Kow- 
na rząd poiski organizuje zbrojne bandy litewskiej emigracji, 
jako rzekome oddziały zbrojne emigrantów litewskich; bandy te 
mają wystąpić zaczepnie w stosunku do Litwy, Wres:c e specjalną 

uwagę zwraca rząd litewski na ostatnie przyb;ce marszałka Pil 

sudsk ego do Wiina w otoczeniu jposłów zagrancznych i wyże 
szych wojskowych. Przyjazd ten zdaniem premjera Woldemar asa 

jest zapowiedzią zbrojnego wystąpienia Polski przeciwko Litwie. 
Rząd litewski posiada jakoby pewne wiadomośc, že na konte- 
rencji, którą odbył marszałek Piłsudski w Wilnie w otoczeniu mi- 

nistra spraw zagran cznych i generałów omawiana już b ła kwe- 
stja 1е dni wymaga zajęcie L'twy przez wojska Hpolskie i w prze- 
ciągu liu dni zaprowadzony będzie na Ltwie nowy porządek 

rzeczy. 
Wszystkie te fakty prosi rząd kowieński o dołączen'e do po- 

przedniej skargi i specjalne zwrócenie nań uw agi. 

Nota Sowietów do Polski. 
WARSZAWA 25 XI (żel. wł. Słowa). Wczoraj pos. Begomołow do- 

ręczył ministrowi Zaleskiemu notę, w której z polecenia rządu Sowieckiego 
podaje do wiadomości rządu Polskiego, iż rząd sowiecki - zaniepokojony 

est tym stanem naprężenia jaki wytworzył się ostatnio pomiędzy Polską a 

Litwą, a który zdaniem noty zagraża pokojowi. W nocle rząd sowieeki za- 

strzega Się, że nie dotyka rozpatrzenia tych spraw które stanowią przęd- 

miot sporu pomiędzy obu państwawi lecz uważa za niezbędne zaznaczyć 

żę zachowanie pokojuw daleko większym stopniu zależy od Polski aniżeli 

od Litwy która jest zbyt słabą by móc być zainteresowaną w sprawie 

swoich pretensyj do prób czynnego wystąpienia przeciwko Polsce. 

Nota podkreśla, że rząd sowiecki dążący do utrzymania przyjaznych 
stosunków zwrócł uwagę rządu litewskiego ma konieczność załatwienia 
sprawy, której przeciąganie może jedynie zaostrzyć bez tego już naprężoną 

sytuację pomiędzy obu państwami. Rząd sowiecki wyraża przekonanie, że bez 

wzgłędu na różnice panujące pomiędzy Polską a Liiwą, sprawy sporne 
megą być rozstrzygnięte drogą pokojową: Opinja publiczna Zachodu a 
zwłaszcza opinja ZSSR. «aniepokojona jest z pawodu naprężenia stosun- 
ków pomiędzy Polską a Litwą. Rząd sowiecki jako najbliższy sąsiad Pol- 
Ski i Ł'twy bezpośrednio zainteresowanej w utrzymaniu pokcju w Europie 
Wschadniej, jest zmuszony zwrócć w celach pokojowych uwagę rżądu 
Polskiego na niebezpieczeństwo jakie z tego powodu dla pokoju może 

wyniknąć. ё : 

Nota kończy się zapewnieniem, że została podyktowana jedynie tros- 
Ка © utrzymanie pokoju w Europie. 

Stresemann i Litwinow o sprawie litewskiej. 
BERLIN. 25 XI. Pat W związku z odwiedzinami zastępcy komisa- 

rza ludowego rządu sowieckiego Litwinowa u min  Stresemanna, Biuro 
Wolfa donosi z powołaniem się na otrzymane iniormacje, że przedmiotem 
rozmowy w czasie tego spotkania były bieżące sprawy polityczne. Obok 
sprawy rozbrojeniowej będącej celem podróży Łtwinowa rezważane były 
również inne kwrstje, w stosunku do których oba kraje są wspólnie za- 
interesowane, zwłaszcza zaś kwesija stosunku polsko-litewskiege. Litwi» 
now zawiadomił min. Stresemanna o fakcie doręczenia rządowi polskiemu 
w dniu wczorajszym nety sowieckiej, w której rząd sowiecki dał wyraz 
sweim obawom z powodu naprężenia polske-litewskiego oraz z powodu 
niebezpieczeństw, jakie mogłyby sy stąd wyłonić. W czasie rozmowy 
panowała zgoda eo do tego, że w interesie ogółnym jest psżądane uni» 
kanie wszelkich zakłóceń pokojowego rozwoju oraz skierowanie, wszech- 

o usiłowań įku prędkiemu zlikwidowaniu istniejących trud- 
mości. 

BZEGECEZYE VEZ RRDTROZTRSZRZAI "5 TEPEE CZEDRYTCOOCZEZA KO SERCAWAD 

Rozwiązanie parlamentu niemieckiego. 

BERLIN, 27.Xł, PAT. W związku z wczorajszem doniesie- 
niem Vossische Zeitung, że gabinet Rzeszy wyznaczył już ter- 
min rozwiązania parlamentu niemieckiego, Der Tag zaznacza, że 
pogłoska ta oparia jest na jednozgodnej uchwale przywódców 
stronnictw koalicyjnych i członków gabinetu Rzeszy, stwierdza: 
jącej konieczność załatwienia budżetu na rok przyszły jeszcze 
przed rozwiązaniem Reichstagu ze względu na niebezpieczeństwo, 
jakie mogłoby w przeciwnym razie grozić w związku z polity- 
ką odszkodowawczą Zdaniem Der Tag, zarówno gabinet Rze- 
szy jak ł poszczególne stronnictwa koalicyjne, stoją na stano- 
wisku, że należy wszelkim sposobem dążyć do załatwienia bud- 
żetu we spomnianym okresie czasu. 

Atak Włoch na Jugosławję, 
, BIAŁOGRÓD, 25.XI, PAT. W kołach tutejszych oświad- 

czają, że traktat włosko'albański nie zmienia w niczem istotne- 
go stanu rzeczy, w każdym razie stanowi on nowy atak Włoch 
pasa i utrudnia poprawę wzajemnych stosunków poli- 

znych. 

Przed wybuchem przesilenia międzynarodowego. 
WIEDEŃ, 25. XI. PAT. De Neues Wiener Abendblat dono- 

szą z Paryża, że tamtejsze koła cbawiają się, iż Jugosławja za- 
protestuje w Lidze Narodów przeciwko nowemu traktatowi 
włosko albańskiemu ł zażąda, ażeby sprawa ta została postawio- 
na na porządku dziennym sesji Rady rozpoczynającej się w dniu 
5 grudnia rb. W takim wypadku mogłoby wybuchnąć poważne 
przesiienie międzynarodowe,   

« , } 4 Spriedazy detaliaznej ceua pojedytiazeyo n—ra 20 groszy. 
: Opiata poestowa uisrczona ryczałtem. 

Ё Redakcja rękopisów mieramówiowych mje zwraca. 

GŁĘBOKIE — mi, Zamkowa 80 
SRODNO ; — Plse Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 4 

CENY OGŁOSZEŃ: Wieraz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W 

ŚWIR — uł 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

«go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—u! Miekiewic:s 24 

jednoszpalt: na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
= kolętoczaycie oraz z oe) 0 25 proc' drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 Е. 
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Problem regjonalizmu przełamany w ostrołukach Krakowa. 

W Polsce mówi się O regjonali- 
zmie, — nawet widziałem jakiś re- 
jestr artykułów  «regjonalistycznych», 
wydany, nie pamiętam już za czyje pie” 
niądze. Ten który go układał odró- 
źniał artykuły regjonalistyczne od 
nieregjonalistycznych według tego, 
czy wyraz regjonalizm był tam użyty, 
czy nie. J:śli ktoś w trakcie jakiegoś 
artykuliku o jałowej myśli i kurzych 
podlotach wymieniał ze trzy razy 
wyraz regjenalizm, wtedy klamka za- 
padała i zaźns est nowy pisarz re- 
gionalistyczny. Oczywiście tak poj. 
mowany ruch regjoralistyczny ma 
wszystkie cechy biurokratyczności i 
sztuczności. Regfonalizm, aby być 
kierunkiem żywym, musi mieć akcenty 
opozycyjne, akcenty * niezadowolenia 
z p wszechnej w Polsce manji do 
centralizowania wszystkiego w War- 
szawie. Regionalizm nie może być 
ruchem oportunistycznym i jak wszyst- 
ko, co w epinji, w poglądach ludz- 
kich ma żyć i może żyć, powinien 
być samodzielny i nie powinien się 
godzić, ezy ustępować centralizmowi 
za lada kiwnięciem ręką starszego 
referenta, czy marszczeniem brwi na- 
czelnika: wydziału, instrukcji <Klubu 
Pracy» lub innego patentowanego 
demokraty. 

Po drugie prawdziwy regjonalizm 
musi być ądemokratyczny. Ol wiem 
dobrze, 26 taka definicja regjo..alizmu 

jest nie do strawienia dla <ideowo»- 

regjonalistycznej Epoki i jej małej 

filji w Wilnie. Ale regionalizm demo- 
kratyczny już ma swe imię, nazywa 
się: folklor, To, co ma być regłonali- 
zmem, a mie jest autonomizmem, 
krajowością, federelizmem,— polega na 

pielęgnowaniu kulturalnych odrębno- 
ści, kuliuralnego indywidualizmu da* 
ne; dzielnicy. | ; 

Co tu ma demokracja do czynie- 

nie? Demokracja operuje wielkienai 

masami, głosowaniem powszechnem. 
Rewoiucje łamały kuliwrałrą odrębność 

dzielnie. Przykład najjaskrawszy: Re- 
wolucja wielka francuska, Bolszewizm 
dzieląc imperjum, eparł się nie na 

regjonalizmie, lecz na nacjonalizmie— 
a to zupełnie co innego. 

Artykuł niniejszy piszę o Krako- 

wie, a poświęcam go tym czeigodnym 

Małopolan' nom, którzy u nas w Wil 

mie samodzielnia i z tak rozsądnem 
zrozumieniem nowoczesnego znacze- 
nia reklamy, budują regjonalizm wie 

leński. Pisząc o dałekich, odległych 
wikžsch marjackiego kościoła, jako 

skromny <łyczek» wileński, chcę tylko 

w miarę sił swoich odwdzięczyć się 

jm za zaopiekowanie się tak serde- 
cznie naszem miestem, 

W ciągu kilku lat niepodległości 
Kraków trochę zmienił miejsce, któ- 

re uprzednio zajmował w rozkładzie 

naszych serc, fu na Litwie. Dawniej 

wszystko co było z Krakowa było 
święte. Jakże to przez granicę prze- 
wożono z pietyzmem jakąś książeczkę 
do nabożeństwa „Serca Jezusowego” 
(zakazane w Rosji!) jakąs książeczkę, 
jakiś wreszcie przedmiot z krakow- 
skim wizerunkiem i chowano go tak 

skrycie, bez względu na to, Czy żan- gu 
darmi resyjscy szukali tege, czy nie. 
Dziś jest nieco inaczej. Dziś na urzę- 

dy nasze wkradł się typ  <galicjani- 
na», który przez nadmiar swoich 
szkolnych kwalifikacyj stał się poważ- 
nym konkurentem dla poszukującego 
urzędowej posady autochtona. Stąd 
niechęć, która przerasta czasem na- 
wet dozwolone rozmiary. Stąd wy- 
olbrzymianie wad galicyjskich. Nie 
znaliśmy tych wad, my tuw odsepa- 
rowanem Wilnie, przez płatki północe 
nego Śniegu i wielki patrjotyzm pa- 
trząc na Świat, lecz te galicyjskie wa- 
dy znali psza Wilnem, Mińskiem i 
Nowogroškiem wszyscy, bo wszyscy 
żywiej niż my rozunsieli satyrę, miesz- 
czącą się w dziejach <dulszczyzny» 
Gabryeli Zapolskiej. 

Galicjanin nowoczesny ma jedną 
zaletę, to swój „scholaryzm“, swoje 
przesiąknięte szkolnemi studjami, któ- 
re mu dawała kochana przez „kraj 
wolaa szkoła polska, ucząca po pol- 
sku rzeczy polskich. N'gdzie przecież, 
w całym kraju nie spetka się np. w 
tramwaju dwuch  dwunasteletnich 
żydków, którzyby pomiędzy sobą 
prowadzili dyskurs o Fredrze, Taki 
obrazek możliwy jest tylko w Krako- 
wie. Ale ma ten galicjanin i swoje 
wady, z których zacytujemy tu jedną, 
jeszcze może nigdzie nie sformuło. 
waną: oto galicjaninowi łatwo jest 
zaimponować wogóle, a zwłaszcza 
łatwo jest zaimponować siłą, Niema 
mic bardziej galicyjskiego, jak książki 
Jerzego Bandrowskiego. Jak ten gali- 
cjania czystej krwi opisuje Rosję, jak 
ta Rosja mu impenuje, że taka wiel- 
ka, taka przestronna, taka szeroka. | 
właśnie w  galicjaninach występuje 

syjny mociąg ku naturom pierwot- 
nym. lmponuje im, zachwyca ich 
wszystko co pierwotne,co niekulturalne, 
co silne, fizycznie silae, Znam takie- 
go galicyjskiego urzędniczynę, inte 
lektualistę pierwszej klasy i nawet 
wybitnie przesiąkni tego naukowemi 
teorjami człowieka, ale którego tatuś 
i mamusia, którego dziaduś i może 
nawet predziadunio byli wychowani 
wśród książek i biurek urzędniczych, 
i oto jak patrzę na  niege to myślę: 
„Jest to przecież człowiek kochający 
piśmiennictwa i literaturę, a jednak 
jaki pieści ideał w głębi serca, w ja- 
kiej pozie, w jakiej postaci chciałby 
siebie ujrzeć, gdyby przyszła do nie- 
go dobra wróżka wszechwładna 
powiedziała:  rozkazuj.—Napewnoby 
nie wybrał mawet zielonego fraka 
Akademii Francuskiej, ani laurów 
gdzieś na kapitolu za najlepi | napi- 
Sarą w Europie książkę, ani nagrody 
Nobla! Niel Oaby w tych swoich 
skrajmych, najsłodszych marzeniach 
chciał ujrzeć siebie na koniu, na 
siodle i to siodle już nie kozackiem, 
prężenem ze skóry, na ktorem stać 
trzeba w sirzemienach, lecz na takiem, 
kirgiskiem, które Stanowi skórzana 
poduszka przeciągnięta rzemieniem i 
srebrne okucia i widziałby swołą za- 
suszoną,  galicyjską,  iatelektualcą 
postać jak stoi wprzód pochylona w 
takiem siodle i z przerzźliwym gi- 
kanjem pędzi przez stepy... * 

Moskaloflizm galicyjski, moska- 
lofilizna Tarnowa,  Duiskich i Grab- 
skich, czyż to nie taki perwe syjny 
pociąg ku Istocie silnej fizycznie, 
pierwotnej, niekulturalnej? 

1 dlatega „G:licjanin” przesłania 
nam Kraków. —1 to jest źle. Bo Kra- 
ków kechač trzeba. | p. Voldemaras 
powtórzył slowa Herbaczewskiegs, 
że «Kraków bardziej jest litewski niż 
Wilno», Kraków ma takie cechy, ta- 
kie wartości, bez poznania się z któ- 
remi trudno jest być stuprocentowym 
Polakiem. Ponadto Kraków do nie- 
dawna miał to samo, co tax uderza 
w Paryżu. Paryż jest to miasto, w 
którem wystarcza zrobić dziesięć 
kroków w prawo lub w l-wo, aby 

przejść przez środowiska, pozostające 
do siebie w stosunku zupełnej egzo- 
tyki. Dziesięć, dwadzieścia kroków 
wystarczy, aby z komnaty, gdzie 
wszystko jest średniowieczem, naj- 
bardziej stylowym gotykiem, gdzie 
tchnie wszystko feodalizmem, rycer- 
skością, mnichem i zakonem, znałeść 
sią dajmy na to w  spelunce 
wypełnionej samemi Japończykami, 
lub w ośrodku propagandy bolsze- 
wickiej. Auto przewozi cię z łatwoś- 
cią z jednego Śwłata do innego, "ur: 
taksisa wystarczy, aby zmienić „mo 
sfzrę psychiczną, aby zmienić otocze- 
nie tak djametralnie, że w innych wa- 
runkach potrzebowałbyś na to uczy- 
nić mietylko 10000 mil lądem i mo- 
rzem, lecz musiałbyś jeszcze żyć 
przez kilka wieków. Przypuszczatm, 
że dlatego regłonalizm ideowy tak roz- 
kwitł wspaciale we Francji, że Paryż 
tak w swej potężnej soczewce «тбт- 

świata» zespołił wszystkie regjo- 
malizmy francuskie. Ten błaznewaty 
Daudet, który ucieka z więzień i ha- 
ranguje publiczność z dachów  trami- 
wai, tem Daudet któregobym określił 
jeko rojalizm zaklęty w benzynę i mo- 
tor, a przedewszysikiem w Krzykliwą 
syrenę moewoczesnego samochodu, 
ten Dzudet napisał niedawne wspa- 
niały artykuł o różnych wrażeniach, 
które czynią różne dzielnice Francji. 
est tam mowa 0 topolach jednej 

prowincji, wieżach kościelbych innej, 
półmreku, padającym na ulice maleń- 
kiego miasteczka w trzeciej. Artykuł 
ten ma nietylko barwy, lecz smak i 
zapach, Bo dźwięk i kolor nie wyż 
tarcza aby uplastycznić, urealnić, ©- 
żywić wrażenia, które pozostawia 
fragment z podróży po miejscach 
nieznanych. | gdy Daudet pisze o 
kuchni normadzkiej, jako o „tej trze- 
ciej kuchni, bo kuchn a pierwsza jest 
kuchnią oliwy, kuchnia druga jest 
kuchnią masła, a ta trzecia, kuchnia 
normadzka, jest kuchnią Śmietanki", 
lub gdy pisząc o Hiszpanji cyluje ga- 

czają tam swoje życie uczestnicy pow- 
stań. Dwadzieścia, trzydzieści lat te- 
mu było ich tam duża i naokoło 
„nich piełęgnowano atmosferę roman: 
tyczną i niecodzienną, pełną naiwnoś- 
Ci, gdyż ci ludzie sterani cierpieniem 
tęsknili do kształtów heroicznych, a 
oczywiście i siebie samych rok za 
rokiem coraz w heroiczniejszych wi- 
dzieli postaciach. I było tak, że idąc 
brukiem, postawionym przez Dr. Lee, 
ocierając się i © c. k. namiestnictwo 
io c.ik. leutenantów artylerji i o 
<Jamę Michalikową» natrafialo się 
na atmosferę, w której wskazy- 
wano na siwobrodego zakonnika 

i mówiono, że ten ote ksiądz, który 
twierdzi, że „Moskal nie jest naszym 
blžaim“, wie „napswao“ gdzie się 
znajdują korony królów polskich. 
Obok takich obrazków i obok spa: 
zmu miłości, cierpienia i nadziei, które 
może najlepiej oddał Grottger w swo- 
ich nieśmiertelnych rysunkach, prze- 
chodziło się do rajtszuli,i w której 
mów ł Daszyński, i gdzie kiełkował 
jeszcze śŚwiatoburczy wtedy polski 
socjalizm. Pan Nowaczyński nie ma 
racji, gdy atakuje Kraków za to wła- 
śnie, że dzielił w nim wpływy stańczyk 
z socjalistą, a nie było narodowców. 
Nacjonalizm jest tę produkt defen- 
sywy narodowej. U stóp Wawelu 
polskeść obrony nie potrzebowała. 
Dlatego pulsowała tam projekcia my- 
śli państwowej polskiej, dlatego, tak 
jak wszędzie, normalnie powstał i 
rozwijał się socjalizm, 

Jeśli oorówaamy nasze drogie 
Wilno z 1900 roku i Kraków z tegoż 
1900 roku, to oczywiście jaskrawo 
rzuci się nam w oczy senność, nie- 
ruchliweść, steroryzowanego, jakby 
śniegiem zasypanego Wilna, i buj: 
ność, plasty: zność farm życia publicz- 
nego w Krakowie. Mamy tam roman- 
tykę powstaniową, postawioną pomię- 
dzy ołtarzem, witryną muzealną, a ży- 
ciem prawdziwem, Mamy autonomizm i 
politykę, walkę z socjalizmem, uniwer- 
sytet, młodzież, strajki, oburzenie na 
Przybyszewskiego i Wyspiańskiego i 
entuzjazm dopPrzybyszewskiego i Wy-. 
spieńskiego. Mamy kawiarnie i mamy 
Tatry. Kraków zwrócił oczy całej Pol- 
ski ku turniem i reglsom tatrzańskim 
i Kraków najwięcej do literatury, sztu- 
ki, opinii pelskiej wiłoczył momen 
tów z kawiarni, t. j. miejsca gdzie 
panuje tłok, ścisk, czarna kawa,a su- 
gestjonują świadomość blaski lamp 
nocnych, | z Krakowa poszły też te | 
„Szumiały mu echa kawiarni", które 
dziś jeszcze odzywają się w polityce, 
w życiu publicznem, oawet w wojsku 
polskiem. 

Wróćmy z kolei da regjonalizmu. 
„ Umyślaie piszemy takiemi szarpa- 

niami pióra, aby przedstawić z jak 
różnorodnych momentów składa się 
to, co stanowi indywiduałucść danej 
okolicy, miejscowości. co dziś chce 
uwypukisć regjonakzm. W mozaice 
te] znajcu,emy zawsze leit-motiv.- W 
Krakawie—gotyk. Niema šliczniejsze-' 
go wrażenia, jak gdy się idzie z dwor- 
ca kolejowego na rynek rano i gdy 
się w Bramie  Florjańskiej zobaczy 
ostrą krawędź kościoła Panny Marji. 
l dlatego Kraków jest najcudniejszy, 
kiedy się patrzy na niego wiedy, gdy 
się w sobię samym przeżywa gotyc- 
kie średniowiecze. Na Kraków patrzeć 
trzeba oczyma dziecka. (Cat. 
BERTRZCNCACWSICE TEPEE RY WOEEOREWONE: 

Konferencja Marszałka Piłsud- 
skiego z min; Zaleskim, 

WARSZAWA, 25 XI. Pat. Prezes 
Rady Micis rów Marszałek Piłsudski 
przyłął w daiu dzisiejszym na dłuższej 
konferencji wice-premjera prof. Bartla 
i ministra Spraw Zagranicznych Za: 
leskiego. 

Posiedzenia pożegnalne. 

WARSZAWA, 25 XI, (żel,wł,Słowa) 
Dziś w Sejmie odbyły się posiedze- 
nia pożegnalne klubów parlamentar- 
nych PPŚ. i ZŁN. Na posiedzeniu 
klubu Z. L. N. referat o sy- 
tuacji politycznej wygłosł pos. Głą- 
biński, peczem wywiązała sią dy- 
skusja. Na posiedzeniu klubu PPS. 

  

tunek wina, który pił kiedyś na hole“. gyrayozdanie z położenia polityczne- 
lowej werandzie patrząc na strumie- 
nie bieżące ze Śnieżnych szczytów 
Sierra Nevada, to tylko zaskrągla się 
w nas wspomnienie ma to wszystko, 
co naszą świadomość pieściło i łech- 
tało i na pełnym gołębi i mozaiki 
placu świetego Marka w Wenecji i 
wobec lama rozžarzonych na bulwa- 
rach Paryża. : 

Wróćmy do Krakowa. į 
Kraków do niedawna, podobnie 

jak Paryż, mieścił w sobie różne eg- 
zotyki, tylko że w naszej polskie 

skali. Herbaczewski mówił ©  litewa 
skości Krakowa, powiedzmy 0 Sy- 

go składał poseł Niedziałkowski. Po 

Poseł Korfanty brał subwencje 
od Niemców. 

WARSZAWA. 25XL. (żel wł,Słowa) 
Dowiadujemy się ze źródeł miarodaj- 
nych, że dyrekcja T-wa Berg und 
Hutenverein zawiesiła subwencję u- 
dzielaną pos. Koriantemu w wyso- 
kości 37 tys. zł. miesięcznie. Za tę 
subwencję pos. Korfanty zobowiązy: 
wał się do umieszczania w swych 
pismach «Polonji» i «Rzeczypospoł:- 
tej» artykułów inspirowanych przez 
związek niemiecki na polskim Gór- 

często perwersyjny zachwyt, perwer- berji w Krakowie. Dziś jeszczezakań- nym Siąsku.



- ECHA KRAJOWE 
Ujarzmieni „dygnitarze“, 

— Korespondencja Słowa — 

Z wi:lką radością i ulgą przyjęła 
tutejszą ludność wiadomość O O08a- 
dzeniu w więzieniu oszmiańskiem, 
mizjscowych withrzycieli i burzycieli 
wszelkiej pracy rolniczę-oświatowej w 
powiecie oszmiańskim. Osadzena za 
kraty więzienne, kampania składająca 
się ze znanych i głośnych nawet po- 
za granicami naszego _ powiatu pp. 
Benjaszewicza, z folw. Gościszki, Sie: 
luka Wincentego, ze wsi Osipany i 
Marcinkiewicza Józefa z m-ku Sół. 
Każdy z wymienionych osobników 
ma własuą kartę historji działalności 
swojej w naszym powiecie. Pan Bzn- 
jaszewicz, ongiś syn prostego kowala 
wieskowege, w ciągu ostatnich trzech 
lat, dzięki prawdziwie lisiemu cha- 
rakterowi obcowania z ludźmi 
zręcznemu krętactwu przy tem, wy: 
kerzystywując brak ludzi do pracy 
społecznej odbudowującego się i za- 
gospodarkowującego pewiatu po woj- 
nie, i dzięki przebiegłości szybko 
wkręca się i zajmuje stanowisko pre- 
zesa Związku Osadników Wojsko- 
wych w powiecie, następstwem czego 
było, dokenanie znacznych oszustw 

przez Samego prezesa dla własnej 
korzyści, a na szkodę licznych rzesz 

osadników, którzy z udzielonego im 

kredytu otrzymali grosze, zaś większą 
część przywłaszczył sobie pan prezes. 

Dalej, objąwszy stanowisko prezesa 

Okręgowego Związku Kółek Rolni- 

czych w orgarizowanych przez Sie- 
bie kółkach rolniczych usilnie szerzył 
demagogiczną pelitykę przeciwko udzia- 

łowi w kółkach i wszelkiej współ- 
pracy miejscowej inteligencji, a szcze: 
gólnie z  ziemisństwem, których 
zawsze i wszędzie uważał za sweich 

wrogów. Kółka rolnicze, organizowa- 
ne przez Benjaszewicza nie miały na- 

wet zabarwienia i pracy oświatowo- 
rolniczej, raczej służyły one jakby ko- 

mórką tej zarazy, która tak dokuczii- 
wie wieje nam od wschodu. 

Oprócz tych stanowisk objął p. 
Benjaszewicz kierownictwo Powiatowej 

Spółdzielni, w której skutki jego dzia* 

łalności maležy również szukać w 

aktach sędziego śledczego. Ostatnią 

zaś twierdzę do opanowania wybrał 
sobie p. Benjaszewicz — pow. Kasę 

Spółdzielczą, na którą przypuścił swój 
ostatni i tak smutne mający zakoń- 

czenie atak, mając na flankach Jakby 
rezerwę składającą sie z p. Sieluka 

Wincentego i Marcinkiewicza Józefa, 
Atak niestety został odparty po chwi- 
lowem opanowaniu kasy przez nie* 

przyjaciela, dzięki kontratakom władz 

sądowo śledczych, które otoczyły i 

zafasowały do więzienia Oszmiańskie- 
go wraz z całym dowodowym mater- 

jałem całą zgraję złodziejską, fałsze- 

rzy weksli, dokumentów i t. p. Nad- 

mienič należy, że niezadługo przed 

zainstalowaniem się w więzieniu, p. 

Benjaszewicz znalazł dostateczne środ- 
ki do kupienia na imię swej żony 

znacznej działki około 30 dzies. w 

folw. Gvściszki i dopiero posiadłszy 
we sweje władanie te grunta, uc uł 
raptowną sympatję i braterską miłość 

da miejscowych ziemian, których 

zaczął najeżdżać z wizytami jako 

„sąsiad“ składając jednocześnie de- 
klarację o przyjęcie ge do... Związki 

Ziemian. Uczuł się bardzo dotknięty 
i rozgniewany za nieprzychylną stam- 

tąd odpowiedź. Drugi jego zacny i 

oddany współpracewnik Wincenty 
Seluk, ongiś również, żyjący z wio- 
skcwogo sznura zboża, za czasów 

Zarz, Z; Wschodn. surowy i bezli 

tośny Stróż porządku i bezs/aczeń- 
stwa obywateli zamieszkałych w Iwju, 

który ne,ednokrotnie biednych miej- 

  

    

Notatki muzyczne. 
Wileńskie Towarzystwo Filkarmo- 

* niczne. 

Po dłuższej przerwie i pokonaniu 

wielu trudności wciąż nowopowstelą- 
cych, udało się urządzić w sali Te- 
atru Wielkiego kencert symfoniczny, 

w niedzielę AS wieczorem, pe 

myślnv przebieg którego napawa otu- 

sa i wzbudza nadzieją ma dalszy 

rozwój zapoczątkowanej działalności, 

Niewątpiiwie główną atrakcją dła 

publiczności był udział chlubnie już 

u pas znanej, świetnej skrzypaczki 

p. Ireny Dubiskiej, sława której za- 

tacza coraz szersze keła w różnych 

krajach Europy. 
" ,Ч/у\‹опапіе tak, pod każdym wzglę- 

dem, trudnego koncertu Brahmsa wy- 

kazało wszystkie niepospol te zalety 

artystki, której wybitna muzykalność, 

w majszerszem pojącu wyrazu, na- 

wskroś artystyczny temperament wal- 
czy O lepsze z fenomenalną tążyzną 

tonu — w tak drobnych rączkach — 

6raz nieposziake waną techniką. Mniej- 

sze utwory solowe z fartepianem (p. 

T. Szeligowski) pozwoliły podziwiać 

werwę i wdzięk, towarzyszące grze 

wyśmienitej koncertantki, Szczerze 

eklaskiwanej i wręcz owacyjnie przyj- 

mowanej. 
Łatwo zrozumiałe załaterezowanie 

wielbicieli muzyki orkiestrowej skiera* 

wane było na poemat symtoniczny 

„Stanistaw i Anna Ošwiecimowie“, 
Mieczysława Karłowicza, poraz pierw: 

szy tutaj grany, Nie mówiąc już o pe- 

wiej dozie zainteresowania lokalnego, 

skutkiem tego, Że tak przedwcześnie 

i tragicznie, z wielką szkodą dla mu- 

OSZMIANA. 
scowych wieśniaków _rękoczynem 
zmuszał do natychmiastowego wyko- 
Bania swej woll i głosu, nie uznając 
przy tęm żadnych „ale”. Obecnie ad 
trzech lat był wiernym i oddanym 
murzynem w służbie swemu panu i 
dobroczyńcy p. Benjaszewiczowi, ra- 
zem fałszowali weksle, cudze nazwi: 
ska, księgi, _ wspólnie rozbijali 
wszelkie zebrania rolnicze lub in- 
ne ošwiatowo-kulturalnė a organizo- 
wane przez ziemian, starali się apa- 
nować całem zebraniem dla przyjęcia 
wręcz przeciwnych zadaniom naszej 
organizacji, a węcej na tle pelitycz- 
nem uchwał. Razem w tem pracowali, 
w jedną też nogę i odmaszerowali do 
więzienia, nie pomesły tutaj Sieluko- 
wi, tonącemu we własnem błocie, pi- 
sanie listów do władz śledczych, w 
celu zdradzenia tajemnic i działalno- 
ści swego szefa Benjaszewicza, chwy* 
tanie się za taką słomkę nie pomogło 
utrzymać się Sielukowi ma powierzchni, 
poszedł na dne..... 

Trzeci ich przyjaciel i już obyd- 
wuch sługa pokorny, niejaki Józef 
Marcinkiewicz działalność swoją ści- 
śle dostosował do działalności Benja: 
szewicza i Sieluka mając przeszłość 
niczem lepszą od teraźniejszości, Pa- 
dobny typ wiaien być jaknajstaranniej 
łsolowany od reszty Społeczeństwa i 
dalej więziencego dziedzińca nis wy- 
puszczany. Oto są dziś niedoszle, a 
mające wszystkie dane па miano 
znakomitości przedmajowych, — lecz 
dzisiaj już niestety, miotła silną ręką 
zmiata ich jak śmiecie — do więzie- 
nia, Oczyszėza się w naszym powie- 
cie arena dla zgodnej współpracy 
wszystkich klas i stanów w ki runku 
szerzenia postępu, oświaty i esiągnię- 
cia przez to własnego dobrobytu. 
Osadzone znakotmitości, stałyby się 
niemi ze wzglęcu na to, że głównym 
ich celem, zadaniem i punktem kule 
minacyjnym dla zagrania „va banc“ 
były w przyszłości ewentualne wybo- 
ry do Sejmu i przedwstępne pola 
możności uprawiania demagogicznej 
agitacji przedwyborczej, na tej agitacji 
snuli oni dużo nadziej, przepowia- 
dali sobie świetlaną przyszłość włącz: 
nie do... djet peselskich, W tym i 
tylko w tysz celu pracowali oni w 
swoich Kółkach Rolniczych, z osad- 
nikami w spółdzielniach i td. i t.d. 
a byli bardzo biiscy fotelu poselskizgo, 
jeżeli zrobić bilans osiągniętych przez 
pich wpływów pośród tut. ludności 
a obowiązującej u nas dzisiaj 6rdy- 
nacji wyborczej, w myśl której jakiś 
tama nawpółzidjociały pastuch wios- 
kowy, który tyle tego co przez całe 
życie nauczył się pleść koszyki do 
kopania kartofli, ma prawo takiego 
samego głosu wyborczego, prawo wy- 
bierainošci równorządnie z obywate: 
lem tegoż państwa, agmającym zańsobą 
świacową sławę nauki, kultury, lub 
znowuż z zasłużonym własną pracą 
twórczą dla dobra własnej Ojczyzny. 
To też wychodząc z tego założenia, 
panowie B.njaszewicz i Sieluk mogli 
mieć pewne dane, z doświadczeń 
własnej działalności, o stopniu po- 
myślności dla siebie zbliżających się 
wyborów do Stjmu. 

Kończąc swsje uwagi zwracam się 
z gorącym apelem do p.p. ziemian, 
nauczycielstwa i całej oo awac, po- 
wiatu, ażeby ze zdwojoną siłą i 
energją ruszyli ławiną do pracy kultu- 

Rona 

Po zgonie Jana Bratianu. 
BUKARESZT, 25 XL. PAT. Narodowa partja chłopska, jak utrzymu- 

ją tu, nie stania w opozycji do rządu Viatila Bratianu przed styczniem 
r. p. pragnie bowiem umożliwić nowemu rządowi waiesienie budżetu 
i załatwienie niecieraljących zwłoki zagadnień. Audjencja Maniu u r«dy 
regeticyjnej trwała 2 godziny. Maniu oświadczył, że rząd obecny posiida 
tylko prowizoryczny charakter. Maniu powiadomił radę regencyjdą, że na- 
rodowa partja chłopska nie wtźmi: udziału w żadnym rządzie, dopóki nie 
będą przeprowadzone takie wybory, w których byłaby zagwarantowana 
swobada głosowania. Obecny parlanient musi być rozwiązany. 

Pod przewodnictwem Vintila Bratianu odbyło się posiedzenie rady 
ministrów, na którem ustalono program pogrzebu zmarłego premj:ra Bra- 
tianu. Następnie nowy premjer przedstawił wynik rokowań z przywódcami 
stronnictw opozycyjnych w dążeniu do stworzenia gabinetu narodowego. 

Po posiedzeniu Vintil Bratlanu pełen optymizmu oświadczył dziennikarzom, 
że rokowania o utworzenie gabinetu narodowego rozwijają się pomyśluie. 

Nad grobem Bratianu, 
BUKARESZT, 25—X|. PAT. O godz. 11-tej i wół zwłoki zm arłego 

premjera Bratianu złożono w wielkiej sali Ateneul Roman na zwykłym ka- 
tafalku przybranym w barwy narodowe. Osobistości urzędowe i przedsta- 
wiciele prasy złożyli już hołd szczątkom zmarłego premjera. Publiczność 
dopuszczono do sali o godz. 13-ej. Głowę Bratianu zabalsamowano. Na 
twarzy, w związku z operacją, gładko ogolonej maluj: się wyraz wielkiej 
powagi i spokoju. : 
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Litwinow w Berlinie. 
BERLIN, 25 XI. PAT. Dziś o godz. 12-tej w południe zastępca so- 

wieckiego komisarza ludowego spraw zagranicznych, kierownik delegacji 
sowieckiej na konferencję rozbrojeniową Litwinow odwiedził w urzędzie 
spraw zagranicznych ministra Stresemanna' Burliner Tageblatt donosi, że 
przedmiotem rozmowy między Streseimantem a Litwinowem było położenie 
polityczne. W związku z tem zaś rozważano w pierwszym rzędzie zagad- 
nienia związane z konferencją rozbrojeniową. Dziennik stara się zaprzeczyć 
doniesieniu prasy zagranicznej jakcby spotkanie między Stresemannem a 
Litwinowym miało na celu porozumienie się w sprawie utworzenia WSpól- 
nego frontu miemiecko-sowieckiego @а solidarnej akcji w czasie narad 
genewskich. 

Uregułowanie rybołówstwa na wodach 
sko=niemieckich. 

BERLIN, 25—X1. Pat. Buro Wolffa denzsi, że niezależnie od roko- 
wań gospodarczych, toczyły się w ciągu ostatnich dni w Berlinie. między 
przedstawicieiawi rządu polskiego i niemieckiego narady w sprawie uregu- 
lowania rybołówstwa na wodach znajdujących się na obszarach granicz- 
mych polske-niemieckich. N. czele przedstawicieli polskich stał p. Koczo- 
rowski. Narady zestały edroczone na krótki przeciąg czasu, w czasie któ- 
rego obie delegacje odbyć mają konferencję ze swymi rządami i oprace- 
wać wspólny projekt umowy. 

Venizelos wrócił do Aten. 

ATENY, 25. XI. Pat. Venizelos powrócił do Aten po dłuższej nie 
obecności. Dzienniki rojalistyczne twierdzą, że zamierza on kandydowa 
ua stanowisko prezydenta republiki. Natomiast Venizelos uświadczył 
dziennikarzom, iż ma zamiar wycofać się zupełnie z życia politycznego. 

Żydzi Mieszczanie do Marsz. Piłsudskiego. 
Walne Zgromadzenie Klubu Mieszczeńskiego we Lwowie wysłało na 

ręce marszałka Piłsudskiego depeszę następującej treści: 
Walne Zgromadzenie Ż 'dawskiego Klubu Mieszczańskiego odbyte we 

Lwowie dnia 19 listopada 1927 r. stwierdza korzystny wpływ rządów 
marszałka Piłsudskiego zarówno w dziedzinie życia politycznego, jako też 
w stosunkach gospodarczych i uznaje z -wdzięcznością Sprawiecliwy i 
szlachetny zwrot w stosuaku do społzczeństwa żydowskiego, bezwzglzd- 
nie szczere dążenie rządu do zwalczania wszelkich uprzedzeń rasowych i 
wyznaniowych oraz stosowanie zasady pełaego równouprawnienia wobec 
obywateli żydów. 

„To też mieszczaństwo Iwawskie wyraża marszałkowi Piłsudskiemu, 
budowniczemu Rzeczypospolitej Polskiej, i całemu rządowi hołd, bez- 
względnie poparcie i zapewnia, że żydowskie mieszczaństwo we Lwowie, 
mając pełnię uznania dla wielkich i szlachetnych dążeń Pana Marszałka 
Piłsudskiego, wiernie stać będzie przy Jego osobie, poprze wszystkie 
jego zamiary na sożytek i chwałę Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich 
obywateli ię ziemię zamieszkujących bez różnicy wyznania. 

Podpisano: za Prezydjum (—) dr. Ozjasz Wasser, dyr. Henryk Suesser, 
Maksymiljan Thonni i inż. Orlean Henryk. 

1000 zbuntowanych więźniów, 
SAN FRANCISKO, 25XI PAT: W więzieniu państwowem w Folsom 

przeszło IOC0 więźaiów dokonało rozpaczliwej próby ucieczki. Dwaj strażnicy i 
pięciu więźniów zostało zabitych. R. strażnicy, 17 tu więźniów, oficer policji i 
sekretarz dyre:cji więzienia są ranni. Bunt został uśmierzony przy pomocy 500 
żołnierzy i policjantów nzbrojonych w karabiny maszynowe. 

РОББЛЕСТЫНОЕИИСВБИНЫЙ ЗЕОНЕ ТОЕН, 
ły i bujny płen. Praca jest uciężli- dar ziemiaństwa eszmi.ńskiego roz- 
wa, ale wdzięczną w skutkach, Szcze- winie się i otuli swoją ciepłą brater- 
gólny patrjotyzm ziemiaństwa nasze- ską Opieką każdą placówkę, dającą 

pol: 

"i przyjacielskiemi związany, 

ralao-oświatowej, podniesienia relni- go powiatu, które dała jego tyłe da» 
ctwa, bo dotychczas zaperzona rola wodów w chwilach ciężkich, prawie 
została już doszczętaie prawie od przełomowych naszej kochanej Ojczyz= 
chwastów oczyszczoną i dzisiaj tylko ny, jest nam dobrze znany i wdzięcz- 
czeka na siewców szlachetnego ziar- ną pamięć pozostawił dla wszystkich, 
na, by wydać wzamian tego wspania: niechże więc i dalej szczytny sztan- 

zyki polskiej, zeszły ze świata kom- niezwykłych irudności muzycznych i 
pozytor, jako syn ziemi Wileńskiej, techniczych. Niezawodnie, po jeszcze 
liczaemi keležeūskiemi dokładniejszem zapoznaniu się z dzie- 

bardzo łem tak skomplikowanem, niektóre 
wielu z nas był szczególnie bliskim, szczegóły, jeszcze się plastyczniej dadzą 
lecz i sam utwór, tak pechlebnie oce: uwydalnić, lecz już i teraz całe wyko- 
niany wszędzie, gdzie był już dotąd nanie było przepojone niezbędnym 
wykonywany, żywą wabudzał cieka- tutaj żarem namiętaeści i siłą drama- 
WOŚĆ. tycznego wyrazu oraz rzewnego liryz- 

Jakkolwiek najznamienniejszą cechą mu i stanęło na wysokim: poziemie 
twórczości Karłowicza był liryzm w artystycznym. 
psłączeniu z iście słowiańską tęsknstą Ż przyjemnością odświzżyły się w 
i melancholją, dochodzącą do granic pamięci słynne „warjacje* z bardzo 
pesymizmu, zdołał kompozytor w tem popularnej, w końcu ubiegłego stule- 
dziele — zgodnie z ideą programową cia, symfonji «Wiejskie wesele» Gofd- 
o tragicznej miłości brata i siostry — marka, bardzo ładnie odegrana na 
osiągnąć wyraz silnego napięcia dra- rozpoczęcie koncertu. 
matycznege i niemal żywiołowego 
porywu, dochodzącego do ekstazy, Żydowski Instytut muzyczny. 
W wyborze środków 'do uzewnętrz- Odłożony, z powodów technicz- 
nienia swych idei poszedł kompozy- nych, popis doroczny z ubiegłego ro- 
tor w kierunku wskazanym przez ku szkolnego odbył się w sobotę o 
Liszta, Wagnera i Rysz. Straussa, południu w sali Miejskiej, dając zu- 
Koloryt instrumentacyjny, niezwykle pełnie pomyślne wrażenie ogólne, 
urozmaicony, niewątpliwie wykazuje świadczące o wielkim zasobie pracy, 
wpływy tych mistrzów, lecz pod w instytucie dokonywanej. 
względem samej treści muzycznej — Juteńmy zwracali uwage na to, 
tematyki i jej nastrojów — stworzył że misktórzy wychowańcy Instytutu 
Karłowicz odrębny, subjektywny obraz. występują na popisach publicznych z 

Jest to jedno z najwspanialszych z utworami zbyt trudnemi i tym ras 
dzieł w polskim dorobku muzyki zem niezupełnie możemy się zgodzić 
symfonicznej, które—w miarę częste z doborem pregramu. Detyczy to, 
szego z niem obcowania—niczawed: przedewszystkiem, obu numerów 
nie coraz więcej wykaże piękności, skrzypcowych, Zarówno koncert Pa- 
nie dających sig odrazu dostrzec i ganiniego, jak i konceri Brahmsa 
coraz bardziej będzie przystąpue powinne być przedmiotem  wielolet- 
szerszym kołom słuchac”y. Na szcze- mich studjów w domu i w szkole—z 
rą wdzięczność zasłużyli wykonawcy, przestankami—dla zupełnego opano- 
dając nam sposobność poznania nie- wania ich strony nawet iechnieznej, 
przeciętargo dzieła i można naprawdę nie mówiąc już o głębi duchowej 
powinszować dyr. A. Wyleżyńskiemu Brahmsa, całkiem niedostępnej mło- 
i orkiestrze tak rychłego opanowania decianym skrzypkom. Takie granie, 

stosunkami 

dla szerokich mas zamieszkałych w 
naszym powiecie — światło, naukę i 
postęp. Szczęść Boże w szlachetnych 
poczynaniach—do pracy! 

Oszmiańczuk, 
Listopad 1927. 

jakby tylko szkicowa i dalekie od 
wykończenia, nagrodzone życzliwemi 
oklaskami «swojej» publiczności, łatwo 
może zniweczyć w uczniu tak 
wszystkim niezbęday samokrytycyzm 
i wzmagać zarozumiałość i zadowole- 
nie ze swych gorąco oklaskiwanych 
a w istocie bardzo jeszcze niedosko- 
nałych produkcyj. 

Nie mogąc szczegółowo omawiać 
całego popisu, zaznaczamy woastępy, 
jakieśmy zauważyli u wychowańców 
niejednekrotnie już słyszanych i stwięr- 
dzamy staranne przygotowanie pra- 
wie wszystkich występujących, Wręcz 
zadziwiającym był popis małej — 
chyba siedmie, czy ośmioletniej — 
fortepianistki, grającej z. dokładnością 
rytmiczną, nieposzlakowaną techniką 
l dźwięczneścią niezwykłą; nie widząc 
grającej, możnaby sądzić, że sią sly- 
szy grę osoby dorosłej. Można ро- 
winszować prof. Albamowej takiej 
niepospolicie uzdolnionej uezenicy, 
za dalszym rozwojem której należy 
pilnie śledzić. Da najlepszych nume- 
rów programu trzeba zaliczyć wyko» 
nanie: kencertu Humunela (kl. prof, 
F. Krewer), koncertu (e—mell) Szo- 
pena (kl. prof, Kowarskiej) śpiew 
uczenicy, obdarzonej ładnym głosem 
(kl. prof. Krutanki). Najdojrzalszą 
produkcją bylo odegranie trudnego 
i wdzięcznege koncertu (cis-moll) 
Rimskij—Korsakowa (kl. prof“ O.r- 
szowiczowej). Wileńska orkiestra 
Symfoniczna wykonała, pod batutą 
dyrektora Raf. Rubinsztejna i prof. 
A. Kontorowicza, akompanjamenty do 
koncertów fortepianowych i skrzyp- 
cowych. 

f, przedstawiła 

Za i przeciw. 
Śladami pos. Grunbauma. 

W związku z organizacją bloku mniej- 
szości na wzór 16-tki z roku 1922 przez pos. 
Giiinbsuma nie wyjaśnioną było rzeczą ja: 
kie stanowisko zajmie bardzo silna orgari- 
zacja żydowskich kupców. Nastroje wśród 
mas kupiectwa żydowskiego były raczej my- 
$li bloku przeciwne, gdyż kupcy zdają sobie 
dobrze sprawę ze skutków jakie mogą od- 
czuć z chwilą związania się z antypaństwo- 
wym bloklem mniejszościowym. Na czele 
jednak Centralnego Związku Kupców stoją 
lolitycy, którzy zapatrzeni w miraż zdo- 
ycia mandąiów za wszelką cenę uważają 

blok mniejszościowy za kombinację najzu- 
pełniej do przyjęcia, zapominając, że udział 
żydów w bloku postawi ich poza nawiasem 
elementów państwowych. Stanowisko central- 
nego związku kupców w sprawie bloku 
mniejszości sformułował ostatnio w wywia- 
dzie sen. Truskier. Wyraził on pogląd, że w 
zasadzie utworzenie ogólnego bloku mniej: 
szości jest koniecznością, ale przedewszysi: 
kiem musi być utworzony jednolity front 
największych i najważniejszych żydowskich 
organizacyj, jak sjonisiów, Agudy i Kupców. 
<Stoimy na stanowisku, wywodził dalej sen. 
Truskier, że musi być utworzony blok mniej. 
szości narodowych, bez względu na groźby 
i ostrzeżenia skądkolwiekby pochodziły. Prze- 
prowadziliśmy przeto szereg rozmów z 
przedstawicielami Agudy i sjonistami. Agu- 
da zgądza się przystąpić do powszechnego 
bloku żydowskiego, ale wypowiada się przy: 
najmniej dotychczas przeciwko  blokowi 
mniejszości. Sjon'ści natomiast w żaden spo- 
sób nie chcą się zgodzić na blok z Agudą. 
Sytuacja jest, jac widać, tradna i skompli- 
kowana. Nasze stanowisko zostanie w każ- 
dym razie ostatecznie wyjaśnione po posie- 
dzeniu Rady Naczelnej kupiectwa żydow- 
skiego, która się ukonstytuje w nadchodzą: 
cy poniedziałek». Na zapytanie: co się stanie, 
jeżeli nie uda się skłon ć Agudy do przystą- 
pienia do bioku mniejszości 1 gdy kupiectwo 
będzie zmuszone zdecydować się za, czy 
przeciw blogowi — odpowiedziuł senator 
Truskier: Jak już rzekłem, jesteśmy zwolen- 
nikami bioku mniejszcśi 1 wierzymy, że 
gdy będzie stworzony ogólny biok żydowski, 
10 blok ten z pewnością przystąpi jako ca- 
łość do bloku mniejszości narodowych, Uwa: 
žam za bardzo ważne ze stanowiska żydow: 

skiego, a jeszcze bardziej ze stanowiska or: 
ganizacji kupieckiej, aby uczynić wszystko 
co jest możliwe, celem doprowadzenia do 
utworzenia ogólnego bloku żydowskiego, 
który powinien przystąpić do bioku mniej: 
szości narodowych. 

Thermidor i pretorjanie. 

Do modnych słów w dzisiejszej Rosji 
należą: thermidor i pretorjanie, Thermidor— 
głosi opozycja — oto istota rządów Stalina. 
Podobnie jak Wielza Rewelucja Francuska 
doczekała się swego Thermidora, rewolucja 
październikowa w Rosji weszłą już dawno 
na tory drobno-mieszczańskich odchyleń. 
Głównej tezie obecnych rządów, że budow- 
mictwo socjalistyczne możliwe jest w wa: 
runkach okrążenia przez pańsiwa kapitali: 
styczne — przeczy aż nadto wyteżnie rzeczy- 
wistość. Na tem polega główna różnica ide- 
owa pomiędzy staliaowcami i trockistami, 
Stąd też ci ostatni nazwali manewrujące 
oddziały wojsk specjalnych czerwonej armji 
podczas uroczystości jubileuszowych — pre- 
torjanami. 

Sam dyktator Stalin upodabnia się coraz 
bardzi: j do sowieckiego Bonapartego. Strój, 
zachowanie, pozy — jakie przybiera—według 
relacji korespondentów zagranicznych w 
Mostwie, potwierdza te <«bonapartystyczne 
zamąszki» Stalina. 

Ewolucja Rosji sowieckiej poszła daleko 
naprzód, tego faktu nie zmieni najbardziej 
umiejętny djalektyzm teoretyków i ideologów 
obecnych rządów. Wskazują na to zarówno 
rzeczy drobne jak zachowanie się wodza 
i zasadnicze, jak umacnienie wpływów 
<inoszcznawo» (silnego) gospodarczo chłopa. 

Propaganda antyreligijna w Bol- 
szewji. 

Prowadzona w pierwszych latach po 
zwycięstwie rewolucji październikowej pro- 
paganda antyreligijna za pomocą śŚrodzów 
brutalnych nie dzła rezultatu, a raczej od- 
wrotnie przyczyniła się do zaostrzenia róż 
nic pomiędzy ws ą rosyjską a partją komu- 
nistyczną i rządem sowieckim. Kiedy brutal 
ne i blužaiercze urządzanie wystaw rzeczy 
świętych, zabieranie siłą kościołów i cerkwi 
na kluby komunistyczae przyniosło wręcz 
odmienne skutki od tych jakie oczekiwali 
inicjątorzy ruchu antyreligijnego, kierownicy 
partji komunistycznej postanowili swoje me- 
tody działan a. Rezultatem tej rewizji było z 
jednej strony oddziaływanie na cerkiew 
prawosławną w kierunku jej rozkładu we- 
wnętrznego, x drugiej zaś całkowite zanie- 
chanie dawnych metod propagandowych i 
zamiana ich szczegółowemi inowacjami w 
kierunku tworzenia jaczejek <bezbożników». 

Walka z relgją w Rosji nabrała osta- 
tnio charakteru przemyślanej akcji, Wydane 
instrukcje szczegółowo wskazują jak tego 

Franciszek Zachara. 

Wprost karygadny sposób rekla- 
mowania, jaki uprawiają przedsiębior- 
cy koncertowi, obiecywał tak wiele, 
że się oczekiwało fortepjanistę z kat 
tegorji: Orłowa, Borowskiego, Gine- 
burga i t. p. Już odegranie pierwszej 
części sonaty (appassionata) Baatho- 
vena zrebiło zawód, ale to sią kła- 
dło na karb tremy i nierozegrania 
się przed zupełnie obcą publicznością; 
dalsze części tegoż dzisła nie usunę- 
ły wątpliwości o kwal fikacji koncer- 
tanta. Niektóre części „Karnawalų“ 
Schumanna mogly zadowolić, lecz 
'całość pozostawiała dużo do życzeń - 
niespełnionych. Nic więc dziwnego, 
że następnego  mumeru — sonaty 
(b-mell). Szopena — oczekiwano z 
prawdziwą obawą, aż nadto uspra- 
wiedliwieną, gdyż wykonanie jej nie 
osiągało nawet poziemu, wymagane- 
go na uczniowskich popisach publi. 
cznych, w konserwaterjum. 

Najlepiej się udał „Nokturna” 
(D:s-dur) Skriabina, na samą lewą 
rękę i gdyby koncertant równie do- 
brze zagrał wszystkie sztuki, byłby 
się okazał bardzo dobrym — nie fe- 
nomenalaym wcale — pianistą mogą: 
cym sprawić prawdziwą przyjemność 
słuchaczom, lecz tego niestety, nie 
było. 

_ Niezaprzeczenie posiada p. Z. ład. 
ny tom, sporą technikę i  perlistość 
biegników, która się najkorzystniaj 

la we własnym bardzo 
tudnym i niepospolicie płytkim, jako 
kompozycja, walcu koncertanta, do- 
pełniającym wątpliwe wrażenie o gu- 
ście jego muzycznym, ujawnionym w 

- zadowolenie estetyczne 

rodzaju propagandę należy prowadzić, a więc 
nie należy zrażać zbyt brutalnemi wystąpie- 
niami antyreligijnemi ludności i stoso нг& @о 
każdego Środowiska inne metody. Szczegól- 
nie zalecane są dyskusje bezbożne. W tym 
celu na kursach <Agitpospu» agitatorzy są 
specjalate pouczani jak mają prowadzić dy- 
skusje z chłopem, robotnikiem i t. d. Poza: 
tem agitacja ma się opierać na tworzeniu 
<yądków» bezbożniŁów, organizowaniu gier 
odczytów, zabaw i t. p. 

Nekrologi ,.Kasztanki”. 
Znana całej Polsce <Kasztanka», wierz- 

chówka Marszałka Piłsudskiego, dar ziemian 
z kieleckiego, ma której ostatni raz prrzyj: 
mował Marszałek Piłsudski deflladą oddzia- 
łów wojskowych w dniu 11 listopada padła. 

Zaziębiła się w drodze z Mifiska Mazo- | 
wieckiego, gdzie stale się znajdowała w staj- 
niach 2 p. ułanów, na uroczystość listopado* 
wą w Warszawie. Wiadomość o padnięciu 
zasłużonej <Kasztanki» zamieściły pisma 
wszystkie bez wyjątku, ale nawet na tym 
oderwanym fakcie ujawniły się różnice <ide- 
owe» reprezentowane przez poszczegójne 
pisma. Zacytujemy tylko tytuły, a to wy- 
starczy. Oto «Głos Prawdy» wiadomość za* 
tytułował «Kasztanka zasończyla swą służ- 
bę», podobne tytuły dały <Kurjer Poranny», 
<Epoka». Tytuł <Warszawianki» brzmiał: 
<Kasztanka» a <Gazety Porannej Warszaw- 
skiej» «<Kasztanka zdechła..». Różnice sub- 
telne Coprawda, ale są. 

Biedna klacz! służyła wiernie i nigdy 
napeówna nie spodziewała się, że gdy padnie 
odczuje cząstię nienawiści jaką żywią pewni 
ludzie do tego kto jej dosiadał. 

Rzecz bardzo drobna ale ta drobiazgo- 
wość jakże jest charakterystyczna! 

Sprawa Chorzowa; 

BERLIN, 25 XI. FAT. Jak donosi 
Biuro Wella z Hagi, rozprawa jawna 
na skutek skargi inierpretacyjnej rządu 
niemieckiego w sprawie zakładów 
Chorzowskich, wyznaczona została 
przez stały trybunał międzynarodowy 
sprawiedliwości ma dzitń 28 listo- 
pada r. b, 

REDEORROROJODOODEANODORDGROWDEZSK 

4 Korona arcydzieł sztuki filmowej! Y. 8 $ 

t „Metropolis“ $ 
(MIASTO PRZY:ZEOŠCI) 8 

Dziś w kinie „HELIOS=. $ R 
+ 0000000086000000500605006000000R 

Wielki wybór 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wy obów 
wełnianych, suklennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 
„Manufaktura Łódzka* 

WIELKA 21 | 

Poważne sukcesy. 
„ Bardzo wielu jeszcze nie wie, nie wierzy 

i niechce uznać, że wyroby polskie branźy 
perfumeryjno-kosmetycznej i mydiarskiej do- 
równują a w wielu razach przewyższają wy- 
roby zagraniczne szumnie u nas reklamowa- 
ne, mimo, że firmy krajowe odbierają w 
znacznej mierze słowa nznąnia swych od- 
biorców a na wystawach krajowych odzna- 
czenia. Zdaje si również, że niektóre z firm 
polskich szczególnie te, kióre eksportują cie- 
szą się fachowemi orzeczeniami korporacji 
kupieckich, stwierdzającemi, że wyroby pol: 
skie tej branży są faktycznie pierwszej jako: 
ści i pod każdym wzęlędem współzawodni- 
czyć mogą na rynkach zagranicznych. 

Dziś z prawdziwą radością dzielimy się 
wiadomością o niebywałym sukcesie jaki 
uzyskała jedna z firm Poznańskich. Oto w 
Paryżu, tem centrum kultury i przetwórczo- 
ši po teinej uzyskala firma Henryk 
Żak, jako jedyna zagraniczna firma periu- 
meryjna za wyroby swoje i to, Woda Ko- 
lońska (Przemysławka), perfumy oraz mydło 
toaletowe, najwyższą wogóle nagrodę: 

Grand Prix i złoty medal. 
Tak wysokie odznaczenie w Paryżu uzyska- 
ne, jest chyba najdobitniejszym dowodem, 
że nawet i Fraucja uznaje wyroby Henryka 
aka z Poznania za godne jedynie najwyż- 

szej nagrod : 
Firmie Henryk Żak winszujemy i z na- 

szej strony wspaniałego sukcesu i żywimy 
przekonanie, że Firma dołoży wszelkich sta- 
rań, by stać się flimą Światową, znaną i ce- 
nioną nietylko w kraju a i zagranicą <ku 
chwaje Polski». 

motno zmanjerowanem wykonaniu, 
zwłaszeza nadsrogramowo zagranych 
trzech walców Szosena, 

Młodość p. Zachary pozwala 
mieć nadzieję, że, po dłuższej syste- 
matycznej pracy, pod mistrzowskim 
(znakomitego pedagsga) kierunkiem i 
po usumęciu samowolneį manjery 
irytującej, właściwej grze jego teraź- 
niejszej, mógłby poważnie zabiegać _ 
o miejsce w szeregu pierwszorzęd- 
mych pianistów. Inaczej — nie nie 
wyjdzie solidnego i żadne reklamy 
niz pemogąj.. : 

Odezwa! 

Zorganizowana w zeszłym roku 
szkolaym Bratnia Pomoc wychowań- 
ców Konserwatorjum Muzycznego, w. ' 
celu zasilenia swej szczugiej kasy, u- 
rządza w sobotę 26 go b. m. wieczg« 
rem, w Sali gimmazjum Ad. ' Mickie- 
wicza, gdzie się także mieści Kon- 
serwatorium, (Datninikańka 5), kon- 
cert z programech bardzo urozmaico- 
nym, który będzie wykonany wyłącz- 
nie przez wybitniejszych wychowań- 
ców. Koncett fortepianowy Griega i 
koncert skrzypcowy Czajkowskiego z 
towarzyszeniem orkiestry uczniow: 
skiej, pod batutą dyrektora A. Wy- 
leżyńskiego, oraz numery solowe 
wskalne i instrumentalne zapewniają 

i w połącze- 
niu z tak sympatycznym celem 
wiaty zachęcić naszych miłeśników 
muzyki do wypełnienia sali po brzegi. 

Michat Józefowicz. 
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KURIER GOSPODARCZY RKS 

Koleje Czy Sz0sy? 
Artykuł p. Korczaka o projekcie 

połączenia N. Trok linją kolei żelaz- 
nej z Landwarowem (p. „Slowo“ Nr. 

263) wywełał replikę. Między innemi 

do redakcji «Kurjera Gospodarczego» 
wpłynął list pedpisany kryptonimem 
Ł, B, jako «vdpowiedź» autorowi 

artykułu p. t. „Romantyczny projekt". 

Odpowiedzi tej w całości nie po- 
dajemy, a to w myśl jzasady autora 

‹ p. L. B.), że „w sprawach gospo- 
darczych t. į. tam gdzie chodzi o 

cele z dobrobytem ludności związane, 

wszelako pulemika oparta być po- 

winna na wymowie cyfr, kalkulacji, 

„trzežwym i praktyczem rozważaniu, 

mo i gruntownej znajomości przed- 
miotu". Eliminujemy więc z tej ad- 
powiedzi wszystkie te zwroty, które 

nie czynią zadość tej zazadzie. 
Pan L. B. pisze: 

„W ustępie bardziej rzeczowym 
swego artykułu, p. Korczak opierając 
się na dwóch przykładach podanych 
przez siebie (bałagoły oszmiańskie i 
fura grochu z pod lwieńca), usiłuje 
narzucić wniosek, że bardziej potrzeb- 
ne są Gla naszego kraju szosy, niż 
koleje żelazne, przyczem zaznacza, iż 
ruch „bałagoł* oszmiańskich odbywa 
się mimo dobrej komunikacji z po- 
bliską (1) stacją kolejową. 

„Niezależnie od padanych przy- 
kładów, które emówimy później, sta: 
wianie wniosku, że potrzebnitjsze są 
szosy niż koleje żelazne, uważać na- 
1 
ne. Ci, co się stykają ze zjawiskiem 
fachu osobowego i towarowego 

ežy za zbyt pośpieszne i jeduostron- 

fpostrzeżenia swoje opierają na da- 
świadczeniu, nigdy by nie padtrzymali 
takiego wniosku, jako miedość uza- 
sadnion£go, bowiem jaki typ komuai- 
kacji jest bardziej potrzebcy jest rze- 
czą wzgiędną, uzależnioną od mnó- 
stwa okeliczności, nprz. gęstości za: 
ludnienia, rozwoju przemysłu, rodzaju 
zatrudnienia ludności, bogactw natu. 
ralnych, odległości od większych ©- 
średków, względów strategicznych i 
t. p. słowem, że rozstrzygnięcia ogól- 
nikowego nie sposób jest powziąć i 

„ wybór połączenia tego, lub innego 
typu oparty być musi na gruntownem 
zbadaniu rzeczywistych potrzeb każdej 
miejscowości branej oddzie nie. 

„Giyby jednakże chodziło o agól- 
ną ogiaję w sprawie połączeń, to 
nikt by chyba nie wyraził opazycii 
webec zdania, że w Polsce, szczegól: 
mie za6 na jej kresach potrzebne są 
liczne i rozgałęzione połączenia obu 
typów. 

„Mylnie p. Korczak informuje pu- 
biiczność, iż wciąż pisze się o budo- 
wie szerokotorowej odnogi z Landwa- 
rowe do Trok — nic pedobneg<! 
Piszą natomiast © budowie odnogi 
kolejewej łączącej Troki z najbliższym 
punktem toru Wilne— Warszawa, co 
nie jest tem samem. Błędnem jest 
przypuszczenie p. autora, że źródłema 
tej sprawy jest znamienna uchwała 
Mag 'stratu (dlaczego nie Rady Miej- 

- Skłej?) m. Tiok, bowiem źródła szu- 
kać należy gdzieindziej, a mianowi- 
cie we wciąż narastającej i oczywistej 

dla każdego potrzebie budowy tej 
odnogi, © czem rzeczywiście wiele 
pisano i mówiono. Mylne też są infore 
smacje p. autora, że niezbędność tej 
odnogi motywuje się potrzebą dowo- 
zu w maju niezliczonej ilości tury- 
stów, oraz że do Trok odbywają się 
obecnie przewažnie рггуюивоме wy» 
cleczki szkół powszechnych z Wilna. 

„Otóż, primo—podobnie bałamut: 
nych i uaiwaych motywów 6 ruchu 
turystów nikt nigdzie nie podawał, 
zekundo zaś—co do rzekomo  sio- 
sowanego do dziatwy szkolnej przy- 
musu zwiedzenia Trok, upewnić mo: 
źna p. autora, iż w Polsce tak źle 
mie jestł 

„W sprawie dojazdu do Trok 
jest w rzeczywistości mowa o budo- 
wie odnogi kalejowej łączącej Traki 
z torem Wilno— Warszawa, długości 
uiecałe 4 klm., przyczem koszta tel 
budowy, rzecz jasna nie mogą byd tak wielkie jakiemi usiłuje przerazić 
czytającą publiczność p. Korczak. Nie 
wdając się w ocenę przedwojennych 
kosztów budowy, twierdzić można, ż£ budowa 1 klm. na gruntach płas- 
kich, bezwodnych, pod uprawą rolną 

% 
będących, nie meże przekroczyć 250 
ysięcy złoych, co wyniosłoby razem 
mniej niż I miljon złotych (u P. Kor- 
czaka 200000 dolarów), a 
względu na bezpłatnie zaofiarowany 
Pod tor teren, oraz miewykluczoną 
pomoc samorządów, koszt ten dałby 

p Jeszcze znacznie zmniejszyć. »Na opłacainość tej ednogi zlo- żyłby Się; w miesiącach od meja do września zorganizowany na wielką 
skalę turyzm (obecnie zwiedza Troki w sezonie około 8 tysięcy osób) i 
ruch sportowy, pozatem zaś normal- 

"hy ruch towarowo-pasażerski, mający tendeację do stałego Wzrostu, ©raz 
przemysł egrodowo-warzywny i Za 
Początkowany fabryczny, nie mogący 

1 

Się obecnie należycie rozwinąć z po- 
Wodu braku dogadnega i taniego 
dejazdu. Przy wzięciu pod uwagę 
znacznego i stalego zapotrzebowania 
transporiu kolejewego przez wojsku, 
opłacalność tej 4 kim. odnogi nie 
Powinna chyba budzić wątpliwości. 

i sowanym lecz o trasę daleko krótszą, 

miętuzy d » ZIEM WSCKHODERICH. (oral), jeste żywe "4507 480, Śnięte 350 
W szczupłych ramach niniejszej od- ser Z 180 — 200, masło mieso» 

powledzi niema sposobu zobrazowa- |ESe.500_ 20,700, solone 600 — 650, desero- „4, 25—35, słemię lniane 10,50 —11 00 zł. za 700— 800. nia tego cyframi, a zresztą poirzebna *“ pud. Tendencja mocna, na siemię słabszą. Ё й RJ kartofle 15—17 gr. za 1 kg., й ; kalkulacja została dokładnie i wy- „ra 60-80, marchew 157 - 20, e GuDA WARSZAWSKA 
częrpująco podana w memorjale KO- tmzka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 25 listopada 1927 + 
mitętu Obywatelskiege, który zosta- brukiew 15-20, ogórki 50—80 gr. za 1 dzie: „„„„„, į Z: P : 
nie w majblitezym czasie przediožony siąiek, groch = ES dł „A, e 4. 2 ' 
do rozpatrzenia władzem | гомтаНут 100 Gr za główkę kapusta świeża 15 20 zu a ans = ZE 
powołanym osobom do zaopiniowania. 1 kg, kwaszona 25—30, pomidorv 120 — i 

„Życzyć należy, ażeby zgodnie z 150 grzyby suszone 15.00-18.00 za wg. [IOlandja a : - Nowy-Y. 90 892 8,88 
iatencją m. Korczaka połączenia ko- S == a 2 gruszki 120 — Pił ь sie 3514 34,07 
lejewe obięły Mejszagołę, Woložyn, Cakióri kryształ ТаБ (а НОка Praga 26,41 2647 26,35 
Bortkuszki i inne znaczniejsze mie|- detalų), kostia" I gal. 110 180, feat 0 Szwajcarja _ 17191 172,34 17148 
scowości Rzeczybespolitej, jednak —170. Paglery Procentowe 
wiedząc czem są i w co się przeisto- Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek. Dolarówka 6275 
czyć mogą bliskie Wilau Treki, trud. , Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 5 proc, konwers. 66,50 
aż karczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, konwers. kolejowa | 10275 102,50 no się pogodzić ra poradę zbuda- bite 500—600, młode 3.00—.400, gęsi żywe 

wania w starych Trokach budki iko- 8,00—1200,_ bite 7.00—10.00, Toy Lisy RE | Gosp. Kraj. 92— 93 
lejowej i przejazdy do Trok wysorto- we 15.00-17.00, bita 12,00 — 15.00 złu, В proc, ziemskie 82.50 
wanetmi autobusami po nieszosowa: młode 3.00—12.00 zł. za sztukę. 4i 5 proc. ziemskie 59,75 

i - Ryby: liny żywe 450 480, śnięte 350 400 4 ppoc. ziemskie 5275 nej drosze. Chcą tu widać zażarto- „. ; ką, szczupaki żywe 400—450, Śnięte a ca na 
wać z kogośl 300—350, okonie żywe 400—450, śnięte 350 5 hroc. warsz, 65,25 

Na zakończenie, acz z pewną —3%), karasie żywe 300359, śnięte 200-250, й 
przykrością, powołać się można na BRL 
opioje wcale a wcałe nieromantycznie 
usposobionych współczesnych Niem- 
ców. Mianewicie za czasów okupacji, ; 
kto czytał dzienn ki miemieckie rez- 
maitych Armee— Komando, zauważyć 
nisjednokrotnie musiał solidnie opra- szybkiego przewiezienia poszczegól- 

tykuły dot Trok. Co | SOBOTA iz0> cowanme artykuły Gotycząca 26 S Wach, uł. 6 g. 7 m. 12 AK A 
one miały na celu? Da czego zmie- 
rzałył Olo de wykupienia całego |Piotra P. M. Zach. sł. © g. 16 m. 34 Mowy, Oraz ze względu na to, iż fur- 

manki wojskowe są zajęte, władze terytorjum trockiege przez niemieckie futro 
wojskowe  wyasygnowały ostatnio 

  

    towarzystwa akcyjne I założenia tam- | Wirgiljusza 

"Wybuch na stacji Zdoibunowo, 
WARSZAWA, 25 XI. PĄT. W dn. 24 botnicy zajęci przy przeładunku zostali 

b. m: ma terenie Radomskiej dyrekcji kontuzjowani, jeden z nich doznał ceięż- 
kolejowej na st. Zdołbunowo, podczas kich obrażeń rąk i twarzy i został prze 

400, A (brak) płocie 120—200, drobne wyłądowywania wagonów z rudą żela- wieziony do szpitala: Władze prowadzą 
zną przywiezioną z Rosji, nastąpił z śledztwa. 

Len: włókno I gat. 40—50 zł. za pud, Il nieznanej przyczyny wybuch. 4ej ro- 

pujący aforyzm: <Witam z uznaniem podję- 
tą pracę nad wzmocnieniem więzi łączących 
wschodnie i ząchodnie rubieże Polski — 
Ziemię Wileńską i Górny Śląsk». Odczyty 
odbędą się w przyszłym tygodniu, © czem 
podamny bliższe szczegóły. Kończąc na tej 
wziniance, wyrażamy nadzieję, że wszystkie 
Czynniki społeczne w naszem mieście usilnie 
poprą 5 odczytową Tow. Czyteiń Lndo- 
wych n m Śląsku. a rny! (UL. ROŻNE, 

— (x) Nowe białoruskie cza- 
sopisma. W. najbliższych dniach 
Zacnie wychodzić w Wilnie nowe 
białeruskia pismo p. t. „Białoruski 
Radny”, Pismo to fest organem bia- 
łoruskiej Rady Naredowej, prezesem 
której jest Dr. Pawlukiewicz, 

Skład redakcji tworzą: p. s. Druc- 
ki-Podbereski, Konopacki, Szybko i 
Dr. Pawlukiewicz. 

Odpowiedzialnym redaktorem i 
wydawcą pisma jest Jan Jarosz. 

TEATR i MUZYKA, 

— Koncert Stanisławy Kor- 
wlin-Szymanowskiej, europejskiej 
sławy be:śmiertnej odbędzie się w 
niedzielę 4 grudnia w teatrzę Reduty, 
Będzie to jedyny recital znakomitej 
artystki. 

— «Reduta» na Pokulance. Wieczór 

— Teatr Rednis. Kencert Marji La 
bia. 1-go grudnia r. b. wystąpi tylko jeden 
raz wszechświatowej sławy włoska śpiewacz- 
ka Marja: Labia, primadonna ogery La Scala 
w Medjolanie. i p 

Artystka ta łączy w sobie kunszt Śpie- 
waczy, przejawiający się zarówno w bogac- 
twie materjału głosowego i jego barwie, jak 
i technice najwyżej postawionej z muzykał- 
nością i kuliurą widoczną w każdym naj: 
drobniejszym szczególe interpretacji. 

Wszystko co Śpiewa Labia urastą do 
rozmiarów prawdziwej kreacji. й 

Gdy dodzmy do tego niezwykły wdzięk 
esobisty, to otrzymamy sylwetkę Labji, zja- 
wiska wyjątkowego na estradzie naszej. | 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
po raz drugi Świetna angielska komedja 
Lousdałe'a «Koniec mistress Cheyney> na 
której publiczność bawiła się wczoraj do- 
skonale. 

— Niedzielne widowiska w Teatrze 
Polskim. jutro Teatr Polski czynny będzie 
trzy razy: 

O g. 3ej pp. grany będzie nastrojowy 
<Komisarz sowiecki». 

O g. 6-ej pp. — <Kwist pomarańczowy» 
który zyskał ogólny poklask. 

O g. 8 m. 30 w.—ostatni sukces Teatru 
Polskiego doskonała angielska komedja Lans- 
dale'a «Koniec mistress Cheyney>. 

— Poranek taneczny Maryli Gremo 
w Teatrze Polskim. Znakomita tancerka 
Maryla Gremo, która zdobyła sławę wszech- 
światową, wystąpi jutro w niedzielę 27 b.m. 
w Teatrze Polskim o g. 12 m. 30 pp. Odąło- 
sy prasy polskiej i Z jednogłośnie 
podkreślają wielki talent młodocianej arty. 
stki, Podztw powszechny wywałują nadwy- 

że po europejsku urządzenego «Lug. ———— 3.000 zł. na opłaty przewozowe fur- AE danie mada po а ЗЁЁ‘ЕЁ‘;Ё›Ё'НЁ?':Ё:ЁЁН&?\‚У'ш;:‚';;"::. 
tertu». Sprawę dojazdu do Trok auU- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład mankami prywatnemi. i oetatni, z uowym i urozmaiconym progra: ropejskich. Pozostałe bilety są do nabycia w 
torowie tych artykułów (raktowali do Meteoreologji U. S. B. — Zarząd Związku Organi- ez i 2 Aaa tancerka eż Polskiego ed g. 11—9 w. bez 
ko rzęcz samo przez się zrozumiałą, z dały 25 —XI. 1627 « zacyj b. Wojskowych Polskich Maryla Gremo, która po zdobytych trynm. przerwy: 

S = ow. fach icą, obecnie ie do Oj- — Koncert: Dziś, w sobotę 26 b. m. w nie wymagającą komentarzy”. Giiniesis | 766 śtejewództwa Wileńskiego składa tą czyny, cntozłactycznie była przyjmowani, Sali Konserwatorjum (Dow nikčieka "Nr 3) 
Pan L. B. ma zupełuą rację, pro- średnia i drogą > z a> jak przez prasę, ak i publiczność w War- a ва La Das. Po- 

że wszystkim osobom i Inst m, szawie, Lwowie, Łodzi i Krakowie Cudow. mocy uchaczy Monserwatorjum Maz. w stując autsra «Romantycznego pro- Temperaims © @С w y o : i ytucjo J skai ASA Kia A wies. © wytosaia Gykoscza SA 
średnie Ore nadesłały życzęnia Związkawi > p : jektu», że mie o połączenie z  Land- łączona z genjalną mimiką — stawiają Ma. bierze udział: Orkiestra Konserwatorjum oraz 

warowem chodzi czynnikom zaintere- Opaż zs ów | 3 ds! p e BE bę w am, f ZE 

a więc o wisle tańszą. Mógłby p. L. po į Południowy. 

B. co prawda na tem poprzestać, — @ U wagi Pochmurno. Śnieg. kładów naukowych przez J E. 
ale skoro poruszyć uważał za wska- morzna ча Ё:ьц п ks Arcybiskupa. W celu stwierdze- 
zane kwestję zasadniczą: BZOBY, ko- „minu a 4 išnie. TIA Poziomu nauki religii w szkołach lėlė, czy ich 14 vilkai da e „= berometryczną stały spadek ciśnie wileńskich l E ka areybiskup Jab: 

= erzystwie ks, Меу- 
sowy wy p. owak, KOŚCIELNA, sztowicza zwiedzał ostatnie wszystkie 
—musimy w tej sprawie głos zabrać, || (+) Przesunięcia personalne. zakłady średnie ua terenie m. Wilna. 
by wasze stanowisko zaakcentować, Zarządzeniem Kurji  Mztropolitalnej W następnym zaś tygodniu ]. Е, za- 
stanowisko całkiem wyraźne, któremu z gy. 24 b. m. przeniesieny został z Mmierza zwiedzić wszystkie szkoły 
wyraz daliśmy już niejednokrotnie, a Idołty do Bobrowszczyzny ke. Mi: Powaz. 

a zwłaszcza w artykule «Stan dróg i Boryk. Bac w kapai a OP a SPOŁECZ 
i „Jancewicz z Bobrow no- —(о) Pomoc dla bezrobotnych s No o. a> = weny zost:! proboszczem w Belicy. mą nadchodzące święta. Jak się owo nr. z dn. 5 — (c) Towarzystwo Wiedzy dowiadujemy, Magistrat zamierza 

27 r.) Wówczas, solidaryzując zię Chrześcijańskiej. Do wiadomości przyjść z pomocą bezrobotnym na 
w zupełności z autorem «Komu- Kurji Metropolitalnej przesłany został święia nadchadzące. Wobec tego 
nikacyj lądowych w województwach Statut nowopowstałego Towarzystwa jednak, że Magistrat posiada de dy- 
wschodnich”,j p. inž, L. Borowskim, WIEdZY Chrześcijańskiej, założonego gpozycji na ten cel tylko 16000 zł, co ' «3 p. inż. L. » przez grono osób związanych Z przygąda na każdego b:zrobo!nego, nie negowališmy, że skoro PrzY Uniwersytetem Lubelskim oraz z licząc i ich rodziny, około 1 zł 90 gęstości zaludnienia w w—wie Wi. wiedzą | E. Ks. Biskupa Lubzlskie- gr. na głowę, projektowany jest 
leńskiem tylko 351 (właśnie wsgół- go. Cslem Towarzystwa jest uprzy- zakup odpowiedniej ilości kaszy, kt6- 
czynnikowi zaludnienia pan L. В. jak š'7pnienie i ułatwienie pracy nauke- ra j będzie w swoim czasie rozdaną. 

+ ik daje wielkie ej 9 # 64е! м zakresie nauk chrze: W sprawie opału dla bezrobot. z powyższego wynika nadaje wielkie ścjańskich, zwłaszcza w  dziędzinię nych, Magistrat już wystosował me. znaczenie), posładamy sieć żylko 2 dętyczącej S'olicy Apostolskiej. ]. E. morjał do Min. Pracy i Opleki Spo- 
razy mniejszą, niż we Francji a ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz łecznej, lecz odpowiedzi jeszcze nie 
prawie zbliżoną do sieci we Wło. poleca wspomniane Towarzystwa otrzymał. т 

rylę Gremo w riędzie wielżich artystek. 
programie: Walc — Lannera, Niewol- £ „M k 

SZKOLNA. nica — Rachmaninowa, Au printemps — (skrzypce), K. Święcickiej i A. Ludwiga 
Griega, Łabędź — Saiut-Saensa, Valse bnį- 

— (x) Wizytacja średn'ch za. iante — Chopins, Lalka «Que pee>—Straus. 
są, Lalka <Mascotie» — Suaussą, Bąk—Pol. 
dini'ego, Koika— Grunfelda, Gavoite—Giuck- 
Brahmsa, Cancan 1 1928 — Offenbatha oraz 
tańce polskie. 

Kosijumy według szkiców Witolda Mał. 
kowskiego, wykonane w wytwórni Witolda 

uczenice i uczniowie klas Prof prof. Kimontt- 
Jacynowej (fortepian), W. Ledóchowskiej 

(Śpiew). Początek o godz. 7 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Nagły zgon. Dn. 25 b. m. 
podczas urzędowania nagle zmarł re- 
f:reni lzby Skarbowej 65 letni Justyn 

Małkowskiego w Warszawie. Pozostałe bi- Kotek. Lekarz pegotowia skosstate- 
lety nabywać można od 9—4 m. 30 w biu: wał zgoa: 
rze podróży «Orbis», ad g. 5 zaś w kasie 
teatru « Reduta». 

— Wieczór uroczysty ku czci St 

Przyczyny śmierci nie ustaloną. 
— Kradzież futra. Z szatni wydziału 

Wyspiańskiego. W pomiedzisłek 28 bm. JSkarskiego U.S. B. (Nowogródzka 22) skra- 
o godz. 20ej ku mezczenia: xx Tocznicy 
śmierci poety odbędzie Uro- 
Czysty wieczóz, na prog 
się przemówienia prof. yr 
i prof. St. Srebrnego, gręz 

dzione futro, wąriości 1200 zł. 
Złoczyńca, powodując się dobrem ser- 

cem, pozostawił swoje wyniszczone palto, 
<orego złożą — Zaczadzenie. W nocy na 25 b. od . 

Limanowskiego wcześnie zamkniętego pieca zaczadzieli sier- 
<Noc listopado- żynt Jan Mrowczyński oraz jego żona El- 

wie <W szkole podchorążych» i «Sędmo- żbięta (Połocka 30). wie»; 
Poszkodowanym lekarz pogotowia udzie 

We wtorek 29 bm; a godz. 20Eej ku į; i pė nczczeniu rocznicy Bowałanie aopułowe lit pierwszej pomocy. 
y: go wystawione będą «Noc listopadowa (W szkole podchorążych) i śSędztówie> and 

na rzecz Związku Pra- sława Wyspiańskiego 
cy Społecznej Kobiet. 

ilety do uabycia na drień 28 XI w biu- 

Ofiary. 
— Zamizst kwiatów па grób Św. p. 

Zygmunta Rewkowskiego—składsją Helena 
rze <Orbis», na dzień 290.XI u Czerwonego i Zygmunt Hryniewiczowie na przychodnię 
Sztrella od 5—9 ej przeciwgruśliczną 15 zł. 

Spradt 0 Gymordawanie rodziny Masłodskich, 
Dziesiątegs lutego r.b. „ale Wilno 

zaelektryzowane zastało wiadomośsią 
zamknięta była ma zamek. 

Początkowe śledztwo doprowadzi- 
szeck — musimy stwierdzić, że stan UWwadze duchowieństwa Archidjecezji | — (x) Inowacja w inspekto- 9 Wymordowaniu rodziny Maełow- ło do aresztowania dzierżawców " > „. Wileńskiej. ratach pracy. Ministerstwo Pracy i nie jest znów tak zły i że tu zacho: URZĘDOWA. Opieki Spsłecznej zasdterzk kółokzyć dzi inny czynnik, który robi tę  _ Audjencje up. Wojewody. w najbliższym czasie przy wszystkich Sieć rzadszą i oddala kolej od lud- wy gniy 25 b. m. Pan Wojewada okręgowych  inspektoratach pracy, ® 
ności—mianowicie fatalny stan dróg przyjął posła Sanisława Thugutta, między innemi i w Wilnie, kobiece 

pare AE agito - i iarszego Inspektora SZ- 8 @ а, Ётшсгаи te p. L. B, mówiąc o 22 p. Rawa-G'abowieckiego i Ma to na celu szczególną ochro- 
rodze nieszosowanej). Inspektora Dyrekcji Funduszu Bezra- nę pracy kobiet, zwłaszcza zatrud- 

Pan L. B. po raz drugi ma ZU- bęcją p. Frybesa oraz Redaktora pis: nionych w poszczególnych fbrykach. 
pełną rację gdy mówi, że tezę: „koleje majįDer Menscheit, p. Hansa Schwan- POCZTOWA, 
czy szoge* — należy uzależniać od Na. MIEJSKA — (x) Konferencja w sprawie poszczególnych wypadków konkret- 2 BISKA. zwalczania nadużyć pocztowych. 
nych. Rzeczywiście z zasadniczej tezy, — (x) Zwolnienie od podatku W dniu 22 b. m. prezes Wil. Dyreke ych. y“ : * widowiskowego instytucji kultu- cji Poczti Telegr. p. inż, Ciemnołofi» że nam bardziej potrzebne są SZOSY, pajno oświatowych. Magistrat m. ski odbył konferencję z naczelnikami 
czyli zbliżenie osiedli do sieci kolejo- «Ina na wezorajszem posiedzeniu i kierownikami poszczególnych wy- 
wej, miż koleje, bynajmniej nie wy- uwelnił cały szereg instytucji kuliu- działów dyrekcji w sprawie zwięk- 

tka 2 kolej z Drui do Wa- rzlnooświstowych w Wilnie od opłaj szeuia sprawności urzędowania w po» 
Нн, 2Е najn EO miejskiego pedatku widowiskowego. szczególnych działach poczta ; h iejski . wyc 
ropajewa, a dalej—z Eu — (c) Prace przyszłej beto. dyrekcji, oraz wzmożenia akcji walki Oszmiany na Bohdanów lub Lidš niarni miejskiej. W Związku z ma- z przestępczością. Ujemną stroną w 
jest zbędna. Ale czy połączenie Trok jacem nastąpić w krótkim czasie u- organizacji pocztowej okazuje się o- 
z linją warszawską ma takież kardy- 1 wienc i Nakas s parei 

„L, B. bynajmniej bliczone zastały przypuszczalne prace wych, przysparzają zarządowi Sj AL L Z tej betoniarni. Ogólna ilość zajętej pocztowemu wiela trudności i są te- 
nas nie prze! + po „т przez chodniki yewierzchni wynosi renem ciągłych nadużyć, podkopują- bał wymowy cyfr, której całkiem 720.000 m.2, z czego chodników sta- cych zaufanie społeczeństwa @о е 
słusznie takie znaczenie przypisuje. łych, jak bztonewych, kamiennych i stytucyj pocztowych. 
Odkładatny więc masz sąd do czasu ceglanych jest 120000 m. Pozosta- NADESŁANE. 
ukazania się zapowiedzianego memo- je do wymiany i ułóżenia jeszcze — — Nawet policja nie wle.— 
rjału Komitetu Obywatelekiego 600.000 ma. Licząc, *e rocznie ukła- Chcąc dowiedzieć się co znaczą а- 

; Z Harski, ®6 5% będzie 40000 m.” potrzeba jemnicze przygotowania, jakie się czy- ATS. na ułożeme 600.000 m.* 15 lat. U- nią od jakiegoś czasu w lokau b. KRONIKA MIEJSCOWA. wzglgdnić przytem aależy niszczenie restauracji Wróblewskiego (M ckie- 
— (u) Ceny w Wilnie z dnia 25 Się obzenych płyt, których trwałość wjcza i róg Orzeszkowej) sprawo- 

Hstopada r. b. wynosi 10—12 lat. Bztoniarnia zatem zdąwca masz zwrócił się do słynne - —mu wo 2 zł winna produkować rocznie 50 000 mż, go w Wilnie policjanta z brodą pro- 
ar. 46-551, zę Prin żytnie Czyli 200000 sztuk płyt. Płyty wyra- gząc o informacje, ten jednak ni: 

29—30, pszenne 30—31, słoma żyinia 8—9, biane będą maszynami jako dwuwar- rmógł dać mu żadnych wyjaśnień, 
siano 10—11. ziemuiaki 11—12, Tendencja stwowe: dolna ze żwiru, górna z tłu- ZEBRANIA I ODCZYTY 

PO aka pozenia werykańska 100—110 gr. cze ŃCA i cementu. z: aa Pogadank; a = . ić będzie zł, 5.05, — Pogadanka. W niedzielę dnia 27 K. si gle ew SE 60075 za a PES m Rar 2 la. a z zę Ludowym "PMS da Zarzeci — 90, — - м zaułe ie si 
62, razowa 38—40, kartofiana 85—05, gry- mie wyrobienych płyt 6 zł. Bano taa a k Ps ezana 75—85, jęczmienna 60—65. wo biedę, nędzę i nieszczęście na Zarzeczu». stolowy ET ZO, wee pa = OE JSKOWA, D © godzinie Óej wieczór. Wstęp 

Kasza Tau iais 130-150 gr. za — (x) Uzupełniony zarząd aria Odozyty o Śląsku z ramienia o krajowa 110—120, gryczana cała 95— T.wa Wiedzy Wojskewej Na ©- Tow. Czytelń Ludowych, Przyjechał do 
: ,’Ё.'.?“:';;'"“;}щ głowa 80-05, slainiem zebraniu ct cerow garnizonu Wūna p. „Alojay Mach > Katowmic, ktėry x EEB „ įgczmiena 60 — 75, jagian: wileńskiego uzupełniono zarząd T-wa ramienia Tow. Czytelń Ludowych na Gór: 

m Śląsku wygłasza kol : 
и‘“; wołowe _250 — 270 gr. za 1 ka Wiedzy Wojskowej. W skład zarzą- kich miaach 704 kusić Eikas iej pah SW. M e- du weszli: pp. gen. Burhardi.Bukac- odczyty o roli Gómego Śląska w systemie 
380, szynka Świeża 250-380, A ki, jako przewodniczący, gen. Popo- po A Państwa Polskiego, Wilno 

т Aa zie 59 miastem z rzędu, które ta akcja 400-—420. wicz wice-przewodniczący. es Iš Wykłady s Mach JĄ 
Tłaszcze Słonina krajowa I gat: 400 — Pozatem stwórzono sekcje ро- A lock ARGO R daje detnich 

420, 1I gat. 350-380, amerykańska 430-460, szczególnych rodzajów broni pod sze w Polsce, ale są unikatem ideowej pro. Śpichrza odciągnięto do pobliskiego 
lasku. Morderca, czy taż mordercy 
zawiesili okio w sypialnym pokoju 

200 ud, zadko 400 — 420, olej raślmy kierownictwem wyższych oficerów pugmidy Sadie tygcj i, skalnej. pray 240—260, ° : EMIZONU. po zapoznaniu šio > WYKANE Ap pale pracy  prele- Nabiał: mieko 55—60 gr. za 1 litr, śmię ” — (x) 3.000 zł. na prZewÓZ pęta, raczył skreślić wł i ię. tana 230--250, twaróg 120— 140 za 1 kg., opału dla wojskowych W celu da Gala kowej ааЕ 

skich, zamieszkujących w osadzie 
swojej zwanej Leśniczówka—Altksan- 
drowska w gm. Landwarowskiej. Wia 
omość ta momentalnie rozniosła ięc 

po mieście, a szczegóły potwornej 
tej, krew w żyłach mroźącej zbrodni, 
podawana sobie przez znajomych. 

Przed wieczorem wiadome już by- 
ły wszystkie detałe zbrodni. Ofiarą 
morderczych rąk byl: małżonkowie 
Jan i Jadwiga oraz córka Nadzieja 
Masłowscy, ponadto r bstulk zamor= 
dowanych Cszary Markuć, 

„ Wszyscy zamordowani zostali sie- 
kierą, na ce wskazywały rany zada- 
wane, początkowo obuchem, a na- 
stępnie ostrzem, 

Zwłoki małżonków leżały w ku- 

  

chni, przyczem na mocy śladów siwier 
dzone została, że Ma:łowskiego Śmaiezć 
zaskoczyła ma dziedzińcu, kiedy z 
dwoma wiadrami wcho ził na ganek. 
Nasiępnie dopiero zbrodniarz zaniósł 
zwłoki do kuchni, Trup Nadziei Ma- 
słowskiej leżał w oborze, gdzie za- 
bita zajęta była dojeaiem krów, na co 
zmów wskazywał wywrócony obok 
szkopek z mlekiem raz stołeczek. 
Markucia po zamordowaniu okało 

dwóch braci  Mackiewiczów oraz 
dwóch Maoczulskich. Po pewnym 
jednak czasie, na Skutek uzyskania 
konfidencjonalnych informacji zwol- 
niono ich z aresztu natomiast aresz- 
towano Stanisława Aziulewicza mieszk. 
wsi Buchta gm. Rudomińskiej. Pod. 
czas rewizji w mieszkaniu Aziulewi- 

"cza znaleziono część rzeczy pocho- 
dzących z tego rabunku. с 

Sprawa potoczyła się gładko. Aziu- 
lewicz przyznał się początkowo do 
tego,że stał na czatach, potem jednak, 
że sarm pepeln! morderstwo i wska* 
zał na miejsce gdzie schowany został 
klucz od obory. Oddany został do 
rezporządzenia władz sądowych. 

Na sprawę oczekiwano z zaintere- 

soweniem, a ma wiadomość podaną 
w prasie, że właśnis w dniu wczo- 
rajszym będzie przedmiętem obrad 
Sądu Okręgowego, sala posiedzeń 
Sądu zapełniła Się po brzegi.” Pomi- 
mo rozporządzenia p. prezesa, aby 
na salę wpuszczać za biletami, wy- 
dawanemi przez Sekretarjat wydziału, 
już kwadrans mo 9-ej nie było ani 
jednego wolacgo miejsca. Publicznsść 
tak tłumnie przybyła, aby być świad. 
kiem przedostatniego aktu tej okrep- 
nej trzgedji nie byłe to ceOdzienna 
gawiedź prz słuchująca się rozpra. 

poczem przetrząsnęli wszystkie szafy. wom. Cała Wiino. 
e pamiątkowej z akcji odczytowej mastę- Qbora, gdzie znaleziono trup córki Niespodzianką nieprzyjemną dla



  

  

4 SŁOWO 

publiczności była decyzja przewodni- pierwszy zameldował policji o tem, Dziś będ & - T dramat «śród najpiękniejszych cu- i DOKTÓR czącego, aby sprawa Aziulewicza szła że Azlulewiez popełaił zbrodnię, na | Miejski Kinematograł makakos fimy: „Monte Santo MA porost GZM Ukeln = Inelogiem, PI eršcionki L Ginsberg ostatnia, t. |. trzecia, po dwóch też przewodzia sądowym jednak porzu- Kulturalno-Oświatowy RR ne reydrieło on: em > - En» sęk gate og K > seo doś wiwa 
dość ciekawych. Mimo to andytorjum ci! rolę oskarżyciela, ograniezając się Sala Miejska lokator Św _nafdnie morza) w liym zkcie. Ceny blletów 26 1 27 Halopada: parter 60 gr. plus 10 gr. |peraeje zegarków so- _ syflis i skóme. ° 
czekało cierpliwie. do dawania odpowiedzi, nie we 

Na podjum zasiadł sąd w składzie: wszystkich wypadkach identycznych 
przewodniczący—wice prezes Owsian: z poprzedniemi (u Sędziego śled- 
ko, w asystencji sędziów Sienkiewicza czego). 
i Umiastowskiego. Na krześle proka- Z uporem twierdzi on, że nie wie 
ratorskiem p. Sakowicz. Obronę wno- gdzies znajdowała się Leśniczówka i 

(mt, Ostrobramska 5) na powodziam, balkon 3U gr. plus 5 gr. na powodzian, Od dnia 28 listopada parter 60 gi. 
balkon 30 gr. Koncerty radjo w poczekalni. Ostatni seans o godz, 10. Początek seansów: we 

wszystkie dnie o godz. 4:ej po poł. 

  

Dziś! Korona arcydzieł sztuki filmowej! Film -rzerastający najbujniejszą wyobrażnię ludzką! 
Metro olis* (MIASTO PRZYSZŁOŚCI) najpotężuiejssy z monument. superfilmów 
> p wsaystkich czasów. Główną rolę kobiecą odtwarza najnowszą rewelacja 

Kino „Helios“! 

jubilersko » grawerska 

  

  

si aplikant sądowy p. Wisment. nic wególe o niej nie wie. Rebi wra- 
Aziulewicz blady, ze śladami zdę- żenie, że broni siebie, przyczem zdra- 

nerwowania, ubrany w szarą więzien- dza_wyrsźnie zdenerwowanie. 
ną kurtkę, zapytywany przy sprawdza Zeznania świadków:  Michałow- 
piu generalji odpowiada głośno i wy- Skiej, matki poprzedniego świad. 
raźnie. Następuje sprawdzenie obec- Ka, eraz sołtysa Witkowskiego. nic 
mości świadków, zaprzysiężenie ich, nowego do sprawy mie wnoszą. Św, 
poczem przewodniczący odczytuje akt aspirant Michalewicz, zast. kom. poi. 
oskarżenia. Oskarżony słu. ha uważ powiatowej mówi © meldunku p. 
nie, a gdy po odczytaniu aktu oskar. Bochwica a propos ukrytych skarbów 
żenia przewodniczący zapytuje go Masłowskich. Na mocy planu sytuz- 

aktorstwa tilmowego Brygida Helm, w gł, rol. męskich Af Abel, R. Klejn- Rogge i Gustaw Frolich, 
Trzy lata pracy. Trzy miljony dolarów kosztu. Uprasza się Śz. Publiczność o przybycie na począ: 
tek seansów: Seamsy © g. 4, 6, 8 i 10,15. 

Ing та 66 Dziś! d 644 dramat wschodni w 8 aktash, 
Teatr „Polonja 8 Czar epzotycznego wschodu, „Peria Haremu W rolach głównych: Greta Nisem, O 
ul. A. Mickiewicza 22, gą Ernest Fotrenge, William Goliier. Handel niewolnicami w Bagdadzie. Turcja i Persja na ekranie. ŚB 

Niebywały przepych wschodu. Bogata wystawa. Orkiestra koncertowa z 24 osób. Nad program: gy 
«Wielkie Święto krwi i chwały polskiej» (9 rocznica odrodzonej niepodległości i powrotu ż niewoli © 

| та 6с Skiep „Okazja 

ui. Wileńska 38. 

  

Wodza Narodu Józefa Piłsndskiezo). Początek seansów o g. 4, 5,30, 7, 8,30 i 1020. 

MCZ NIEM TUI! 
czy przyznaje się do inkryminowanych cyjnego jaki dostarczył wspomniany 
mu czynów, odpowiada twierdząco, informator rzeczywiście znaleziono 
przyczem oświadcza, że wszystkie je- pieniądze rosyjskie, srebrne i złote. 
go zeznania dotychczasowe nie są Świzcjek dokonał aresztowań w tej 
prawdziwe, natomiast obecnie stwier- sprawia, jednak nie prowadził docho- 
dza swój współudział ze szwagrem dzeń własnoręcznie, wobze czego 
swoim  Stenisławem Michsłowskim niewiele nowego msże powiedzieć. 
(figerującym w sprawie jako świadek) Ostetni dwaj świadkowie pp. K-p: 
oraz zamordowanym następnie przez ciuk i Abłamowicz dobrzy znajomi 
nich obydwóch Cezarym Markuciemj ś. p. Masłowskich mówią o ich sta- 

Rewelacyjne te oświadczenie wy: nie majątkowym. Widać z tych zez- 
wołuje poruszenie na gali, Oskar- nań, że zamerdowani żyli biednie i 
żony chce mówić dalej, jednak nadwyraz oszczędnie. 
przewodniczący przerywa mu i ogła- Ś. p. Masłowski w rozmowie ze 
Вга przerwę. św. Abramowiczem niejednokrotnie 

Wrażenie wywołane oświadcze- wyrażał obawę przed Macxiewiczami, 
niem tym potęguje się jeszcze kiedy kiórych uważał dla sebie jako ludzi 
po przerwie przewodniczący udziela niebezpiecznych. Z tej też racji śpie- 
oskarżonemu głosu celem złożenia szyl, likw dacja osady. Starania jedn - 
wyjaśnień. go z braci Maekiewiczów o rękę za: 

Płynnie i dość spokojnie mówi mordowanej Natelji uważał za pre- 
oskarżony o tem, jak to rzekomo St. tekst do przedłużenia dziertawy ziemi, 
Michałowski dowiedziawszy sig © za- którą za wszelką cenę cię chciał po- 
miarach śp. Masłowskich sprzedać o* zbyć się. 
sadę namówił go do zbrodni. Die Zamordowany |. Mastowski był 
spółki wciągnięto Cezarego Markucia, vice prezesem Sądu Okręgowege w 
z którym oskarżony odbył kilka na: Kownie przez Szereg lat. Badane 

rad: świadków zakończone. Następuje krót- 
Szczegółowo opowiada oskarżóny ka przerwa poczem Sąd zarządza od- 

przebieg mordu malując ponury ob- czytanie protokółów, oględzin sądowe 
raz zbrodni. On zabił Jadwigę Mas- lekarskich, sekcji zwlok zamordow2- 
iowską i pierwszy uderzył Markucia, nych oraz szeregu dokumentów włą- 
Michałowski zabił ebie panie Mas- czonych de akt sprawy. 
łowskie oraz dobił nieprzytomnego Przewód sądowy zamknięty, w 
Markucia, Diaczego zamordowźny zo” dnłu dzisiejszym Sąd wysłucha prze- 
stał rzekomy wspólnik — Markuć o: mówień stron orsz wyda wyrek. 
Bani dotychczas nie wie. KS 
bo Michałowski krzyknął mu „bij : 

Po Tag "a Pensjonat a. 
Po zamordowaniu domowników 5 _ereoybyńske 2 m.5, (róp Wileńskiej 

wszyscy trzej zaczęli plądrować w : ska aja i GE) Ike 
mieszkaniu. Wypadkowe zgaszenie a Tamże wydają się 
lampy zdepymowało złoczyńców, co ® dobre, zdrowe obiady. 
spowo owała dalej porwanie niez- 
nacznej ilości rzeczy no i zapewne 
zabójstwo Markucia. 

  

  

   
   

      

3 W Restauracji Krista Esi 

55 Dlugo mowil oskaržony, a kiedy © Kuchnia prowadzona przez znanego $ 

następnie p. prokurator zadał mu w $ R A P Sz 

związku z tem oświadczeniem szereg Podczas obiadów i kolacji przygrywa 6 
pytzń, sytuecja stała się jeszcze mniej wyborowy kwartet, 4 
jasna. Dookoła sprawy wytworzyła : 
sig atmosfzra wyjątkowo ciężka. Ta. M+ O99-0-6-7-0+6-0-04668 
jemnica morderstwa utonęła do reszty « Pracownia gorsetów $ 
w powodzi najrožnc rodniejszych do- 4 “ Ф 
myslow, jakie nasuwaly sig mimowoli „Janina 2 
každemu sluchaczowi ||| ul. Ś to Jańska 2. ® 

Rozpoczęło się badanie świadków. © роеса najuowsze zagraniczne pasy 
Pierwszym zeznawał kom. poste- gumowe, kombinowane z gumą i pó: ż 

runku w Landwarowie, st. przod. , operacyjne z nogawkami. 
Bluj. Zeznaję on, że prowadząc pier- 004 Z Z ; 

  

  wiastkowe śledztwo, badał matkę nie- 
obecnych dzierżawców Leśniczówki 
Julią Mackiewiczową, mieszkającą o 
kilkanaście kroków od zabudowań 
zamardowanych. Początkowo zaznała 
oda, że słyszała w nocy kroki kilku 
osób oraz okrzyk «ubjom jege>. 

Słynna Wróżka Chiromantka 

Przepowiada Bzłość, sprawy sądowe, 
5 лан TE Erzyjaidje od 10 do 8 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 
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Przedsiebiorstujo 
Gotówkę 

w każdej sumie 
lokujemy dogodnie 
na oprocentowanie 
D. H.-K. <Zachęta« 
Gdańska 6, tel. 9 05 
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Wilno, ut. św. Jafiska 8 
Kupno i sprzedaż 

MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze: 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 

  

  

  

  

lidnie i tanio wyko- Wilno, ul. Wileńska 3, 
nuje znana pracownia telefon 567. 

Przyjmuje od 8 do 1 

      

  

  

W. MĄCZYŃSKI iod_4 do 8, 
1/0, WĘCEWIEZ 
Królewska 7. Ar. 6. Aolfson 4 

za eg moczo- 
a ‚ ciowe i skėrme, nį Piecyki Wileńska 7, tel. 3067 

ogrzewane | pr POPILSKI 
żelazne choroby skórne 

i szamotowe i weneryczne, 
po cenach konku | Przyjmuje od godz. 16 rencyjnych do I i od 5—7 p.p. | 

poleca W. Pohulanka 2, róg 
D-H. lhnatowicz Zawalnej, W.Z.P. 1.3 

i Ska 
Wilno, Zawalna 7 LE Dr Hanusowicz 
saw | Ordynator Szpitala „MEBLE „zaricz, choroby 

skórne i weneryczne. najt aniej wagę; SWI { 
ollux i Lampa Bach 

nabyč možna (sztuczne słońce p 
w skie). Zamkowa7 m,ł . 

Damu Hanal. |—— 
` KOBIETA LEKARZ 

H. Sikorski S-ka| Dr Janina 
ul. Zawalna 30 |Piotrowicz- 
Z. Jurczenkowa 

ordynator Szpitala 
Rupimy Sawicz. 

majątki leśne i 
Choroby skórne i we- 

neryczne kobiece. 

  

Przy następnem badaniu Mackie: 
wiczowa cofnęła te zeznanie. Z sez. 
nań św. Bluja da się wyczuć, że 
peczątkowe podejrzenia jego opaiły | 
się na dzicržawcach—Mackiewiezach, 

UPUJE ŚCI *spRzedaje książki Używane 
Księgarnia _W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

  

któych stosunek z zamordowanym 
był zły z racji wymówienia im dzier- 
ŽiWy. 

Zamordowany rozmawiałąc kiedyś 
ze świadkiem oświadczył wyreźnie, że 
boi się Mackiewiczów jako ludzi złych. 

Św. St. Michałowski, oskarżony 
przez oskarżonego zaczyna zeznanie 

OGŁOSZENIE 
., Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości, . 
PE na sprzedaż drewna z Lasów 
afistwowych wyznaczony na dzień 

21-go listopada odracza się na 14-g0 
grudnia r. b. 

Dyrekcja Lasów. 

    

    

„wodnego, jak: osuszenia łąk, drenn, regulacji rzek, kanałów, 

domówiz wilgoci i t. d. 

PO DOSTĘPNYCH CENACH 

0suszenia szych gatunkow po 
cenach konkuren- 
I: polecą 

| GIESAJTIS 

żródło przędzy wełnia- 

IU @ © "m rzeczy wyjeżdzam na Znany stroiciel a ae 
ortepjanów Zawiadamiać listownie 

A; Pacewski  przyj o ————27——77— 
Ji muje reperacje i odno-| W E GIEL 

wienia _ foriepjanów, GÓRNOSLĄZKI 
3 pianin i fisharmonji il į materjaly budow- 

innych muzycznych | jane w najlepszych 
instrumentów gatunkach po oe- | 

Žž ml, Portowa Nr 14. £ nach konkurencyj. 
© ||| ы nych polecą 

© Ш WINA DANOWSKI 
° ° „ Mickiewieza gronowe, owocowe. 

R G | W Ik p l k JE konłaki firm krajo- Tel: Nr_370. (El O ina. ie O O S a. = =: fes i J E DY N E 

Wykonuje i projektuje wszelkie prace wchodzące w zakres budownictwa nyc, towary ko: y lonjaine najlep- |; najtańsze | Polskie 

nej bawełnianej i 
jedwabnej poleca do 

' robót ręcznych i ma- 
szynowych hurtem i 

  =
 

lasy nawet bez 
pozwolenia na 

wyrąb 
D. H.-K. sZachęta» 
Gdańska 6, tel. 96 5 

Posz u k uję choroby skórne, 
posady gospodyni, weneryczne i mo» 

zarządzającej domem, czopłciowe. Elektrote» 
lub kierowniczki skle-rapja, słońce górskie. 
pu spożywczego, córka Mickiewicza 12, .róg 

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

W.Z,P. 38. 
        Doktór Medycyny 

A. CYMBLER 
  

    

  

ŁYŻWY polecaj 
[= S, H. Kulesza, Antyki! EJEITEHEHE HEHSHGEN 

  

  

  

  

  

Е : —— ||*Elsp towarów żejj S. BOŁTUPSKI 
= SNIEGOWCE i KALOSZE 5 „M E RA Ne ZYC „29929 Wileńska 3,tel. 11—18 
m szwedzkie, ryskie I krajowe poleca = (willa Lewa) Wilnę, ul.Zagikowa Kupno i __ sprzedaż 

" . = 3 Nr. 3. meble styłowe, bronzy, 

" В‚'Б.….]&П_КО\ПБ](! iS-ka a | Uzdromisko wOtwoeku | mum porcelany, obrazy, bi- 
= \ : uterje, srebro, zło: : e ž |ZUZANNY STERLING-KACHELOWEJ| BU RO S ašiai 

PIBERNIKI DOMOWE  wyśmienit* I B. SAWICKIEJ Podań, Tłumaczeń i SLEDZIE 
na R KŻ Fołątpne m om ogrodzie. i 7 wy т Eršienajė 

poleca D,-H. uchnia indywidualna, djetetycz- wii rólewskie 
Mickiewicza 7, tel. 1062. na, według wskazań Na 3 Maja 1 załatwia   szybko akuratnie, ceny 

konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie 

ewa różne konserwy 
rybne i sery litew- 
skie świeżo otrzy- 

mane poleca 

J. KALITĄ 
Mickiewicza 4, 
Nm 

Wygedy. Młodzież i dzieci znaj- 
dą troskliwą opiekę. Wiadomość 

na miefscu lub Warszawa, 
Csglzna 5, m. 1. 

  

Peifumy na wagę 

Czarny narcyz z koróną 
i różne zapachv 

Guerlaina, HOUBIGANT,  COTI, 

  

    

  

  
Meble. plecionel 

=== tanio i solidnie wyko 
    

  

    oraz innych firm krajowych W wielkim wyborze nuje znana pracownia с я 
i zagranicznych polecą ramy gotowe ina obstalunek Earn Franciszka Mioiiczie 

E. Kudrewicz i 5- ka. W. BORKOWSKI bomowakieco i przepisywań 
Wilno, Miekiewicya 26 tel. 710 Mickiewicza 5. Filia Śto Jafska 1. Wielka Nr (dawniej Kijowska e +Adminietrator> 

ul. Wieika 56. 
  

  

e   я nad Notarjuszem Obwieszczenie. : alies) 
Zarząd Więzienia w Wilnie ne <Łukisz. | gpz"atwia fachowo, 
kach> poszukuje dostawy ną 60 000 kig. żyta. TZ ŻA Šš szybko i tanio: 

Žyto Ne ży a ostatniego " © wach są AOR as 
sprzętu, czyste, suche, najlepszej jakości z В l . 

dostac ga A Ę e s : Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, najtaniej i naj- Gńcuwyd oh 
erty należy składeć na im: arządu i M 

Więzienia w Wilnie na Abista dO uprzejmie пИ :1:\: kw ai че НЕЬ «Wileńska Pomoc Szkolna» Dział Radjo |] ©Ziemskim i Gosp. 
2083 VI. ‚ Kraj. Wszelkiego Zarząd Więzienia. 

: Ё- : ею‹\ш\и informacje Wilno, Wileńska 38, tl. 941. Ši 
PŁATNIE. 

    

Wobee odłożenia otwareia Radjostaeji Wileńskiej 

umer ROGJOGY „sło 
4-g0 GRUDNIA b. r. 

Polecamy go uwadze sfer kupieckich.   od tego, że uiepytany jeszcze mówi: 

«ja z mim tam mie byłem». | Świadek LVL.   
  

  

  

. į . Е defaliczniE; może przygotować do Tatarskiej 9—2 1 5— 
Oddział na Kresy Wschodnie Piece żelaznej ny irena ż Li ża Można W. Z. P. 

Nieśwież, Świerżeńska 14. M | "rarow"* | Vino Wieśska 22. 99 Dior Lekarze-Dentyści. 
    gubioną legityma- 

Z R Ee та с stare Dentysta 
r : : 

wystawioną na imię R, Gordonowa 
Jana Krawczuka, do- Zamkowa 20, tel. 1080 
zorcę więzienia na przyjmuje: 

<Łukiszkach>, w Wil- od g. 10—12 i 5—7. 
nie, unieważnia się. W Zdr, 54. 

Z powodu  AsNA KSIEL- 
wyjazdu sprzedają się Andrzejkowiczowa 

abinetowe meble. 
Mickiewicza 45 m. 6,choroby zębów, plom 
Ogiądać od 11 do 2 „bowanie i usuwanie 

ich bez bólu. Porcelgr 

Poszukuję 
nowe, złote plomby” 
dosk so: 

POKOJU przy inteli. zęby, złote korony | 
gentnej dnie w Mickiewicza 4 m.l 

mieszkaniu z wygoda* 
mi. Cena obojętna. 

Przyjęcia: 
od 10-12 i pół. i 

Zgłoszenia do «Słowa» 
pod A. L. 

od 4 do 7 w. 

(LEKARZE. 

Uczącym się zniżka, 
> d Nr 97, 

DOKTÓR 

dn, 24 VI 1927 r. 

0. ZELNOWIGZ 

    

  

  

Lekarz: Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe» 
cjalne taboratorjura 
zębów sztucznych. 

  

  

      

chor. weneryczne, | Przyjmuje od 9 do 
syfilis, narządów i od 4 do. 

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

Kobieta-Lekarz AKU SZERKI х 

Mrzeldowiczowa |———— 
KOBIECE. WENF. ra 

w. Za 
przyjmuje od godz, 
"i 19 : Mickiewicza 

RYCZN  ARZĄ- 
DÓW MOG OW. 
od 122i od +0 w.     

  

  

i. 46 
Km w ZP.Nr o, 

W, Żar Nr. 152, 7. 

Dr Suszyński AKUSZERKA 

spec, choroby wene- OKUSZKO 
ryczne, niemoc powróciła i wznowiła 
płciowa, skórne, przyjęcia chorych, 

  
  

  

Przyjmuje: Mosiowa 23 m. 64 
od 9—12 i 4—7, Ww. Ž. P. 24, 

ul, Mickiewicza 30, = 
W. Z. P. 1, 

2 AKUSZERKA 
któr Medycyny 

ŁUKIEWICZ — МаЦа Brzezina 
choroby  wenerycziie, _q g rano do 7 wiecz, skórne i płciowe i 

ni. Mickiewicza 9 ® Aš ms 
wejście z ul. Sai“ vw. Zdr. Nr 3093, dechich 1, przyj. 4—7. 

  

W. MASSON. 

» pom śmierci 
Anna ciągnęła dalej swą opowieść: natem 

że był to tylko 

ność wydania głosu, krzyknęłam... 

łóżka, lecz tym razem nikt nie stał pokoju, zamykając drzwi 
‚па mej drodze. Ze zdenerwowania 

Wydzwca Stanisiaw Mackiewicz Recaktr w zCzesław karwowski 

nikoge, starałam sią wmówić w siebir, płynie ich odgłos i napełula swemi 
"R lecz wiedziałam, dźwiękami całe miasto. 

ża tak nie było, byłam zupelnie pew- 
„ na, že ktoś przed chwilą pochylał się mic, jak zaczęły bić zegary, była trze- 

nisko, nad samą moją głe- cia po półnecy. Do świtu stałam przy 
— Tak, dotknęłam czyjejś twarzy, wą. Czułam jeszcze drżącemi rękami oknie, nie mogłam myśleć © spaniu. 

pothylonej nisko mademną. Z west- to dotknięcie, Pomyślałam z trwogą : 
chnieniem przeraženjia opuściłam ręce. nalwyżazą, coby się stalo, gdybym panowała cisza, Anno zapalił papie- 
Sekundę, czy dwie leżałam jak spara- się nie była obudziła w tej chwili? rosa. Palrzał na niebo, ukazujące się 
liżowana, peczerm powróciła mi moż- Stałam wsłuchując się w ciszą nocną, pomiędzy liśćmi, zdawało się, że uni- 

lecz nie, prócz bicia własnego serca kał spofrzenia na kogeś z obecnych. 
. Cala postać dziewczyny ijej twarz nie mogłam usłyszeć. Skradając sią 
były bardziej jeszcze wymowne, niż na palcach, podeszłam do drzwi i па- ггу! 516 kilka minut przed trzecią? — 

słowa. Wzruszenie jej udzieliło się słuchiwałam przy nich: zdawało misię, zapytał bardzo poważnie. — Czy pa- 
słuchaczem, Jim pochylił się naprzód że tłum dziwnych postaci przesuwa ni jest tego pewna? Proszę zrozumieć, 
i czekał «w najwyższem zdenerwowa- się poza niemi. Wreszcie zdobyłam 2е ten fakt może mieć znaczenie za- 
miu na dalszy ciąg. Betty nie Spusz- sią ma odwagę i otworzyłam drzwi na sadnicze. 
czała rozszerzonych ze wzruszenia rozcięż, lecz nic nie dolatywało do 
gczu ze swej przyjaciółki, zdawało się mych uszu. Skradałąc się na palcach odpowiedź, 
że zamarła, że nawet oddech nie po- zbiiżyłam sig do schędów. Na dole | 
ruszał jej piersi, Nawet Anno mie znajdował się przedpokój; dokoła pa« wszystkiego nikomu? 
mógł powstrzymać się od okrzyku: nowała całkowita cisza, zdawało się, 
„Nic dziwnego, że pani krzyknęłal* że możnaby usłyszeć ruchy pająka, nego dnia znaleziono p. Harlow już 

Wiedziałam, że nikt mnie nie usły- Zauważyłam, że smuga światła płyną: niežywą. Trzeba było się zająć po- 
szy, że leżąc w swym pokoju byłam ca z mego pokoju pada ma mnie i grzebem. Potem p. Woberski wypo- 
zupełnie bezradna, — mówiła dalej oświeca mnie, w przestrachu krzyknę: wiedział swe oskarżenie. Byliśmy zbyt 
Auna. W przerażeniu zerwałam się z łam: „IKto tam?" i'wpadłam do swego podenerwowani wszyscy, bym miała 

ma klucz. pogarszać sytuację swojemi opewia- 
jedziałam, że już nie zasnę tej no- 

straciłam głowę i nie mogłam znaleźć cy. Otworzyłam szeroka okienice. Noc że mi się to naprawdę zdarzyło, ja 
kontaktu. Poomacku posuwałam się była jasna i gwiazdy migotały wesoło zać absolutnie ani przez chwilę nie 
wzdłuż ściany, aż dopóki nie uderzy- na czystera niebie. W powietrzu czuć łączyłam tego zdarzenia ze Śmiercią 
łam się © komodę, ból acucit mnie było świeżość poranką. Pan zauwa- pani Harlow, 
nieco: znalazłam wreszcie kontakt i żył pewnie, panie Anno, jak biją ze- 
z.paliłam światło. W pokoju mie było gary w Dijon, od, wieży do wieży to zupełnie zrozumiałe. Skero pani 

sądzila, že p. Harlow zmarła śmiercią rzekł Anno, 
naturalną. 

— Ależ i teraz nie jestem pewna, nel — zawołał Jim, 
czy było popełnione morderstwo, — 
zaprotestowała Anna. -- Dzisiaj mu- 
sialam opowiedzieć panu wszystkie 
wydarzenia owej nocy, bowiem, jeśli 
w domu naszym zostało popełnione od tej chwili, była Bzity Harlow. 
morderstwo, to ja mogę określić Ści- Beti 
śle godzinę, o kió:ej stał sią ten fakt. chustecz 

Te mówiąc nachylła się ku dete- ci! się do niej. 
ktywowi, którego uwaga całkowicie 
skupioną była na mówiącej. 

— Ach, tak! — mruknął Anno i 
pokiwał głową, Jiimowi zdawało się, ko 
że detektyw gotuje się da skoku, ni- 
by dziki zwierz, 
tak złowieszezo. 

— Pani dostrzegła zegar na ko- będziemy mogli wejść do pokoju, bę- 
módce, — rzekł — przy przeciwiegłej dzie więc pan mógł się przekonać, 
ścianie „sali skarbów*, ujrzała padi Ale Anno odrazu uwierzył jej sło- 
biały cyferblat i strzałki, oznaczające wom, Wstał i ukłonił się Betty, przy- 
godzinę? 3 czem oficjalny ten gest został zmięke 

— Tak, — potwierdziła dziwnie czony miłym uśmiechem. 
uroczystym głosem Anna. — Zegar — O pół de dziesiątej panna 
wskazywał pół do jedenastej. Harlow tańczyła w domu pp. de Pu- 
„Po tych słowach dziwne mapręże- jac, — rzekł — Co do tego niema 

nie nerwów zniknęło. Ręka Betty, kur. żadnych wątpliwości, Przeprowadzi- 
czowo ściskająca w garści chusteczkę, łem dochodzenie w tej kwestji, p. 
wyprostowała się mimewoli i chustka Harlow opuścła bal o pierwszej po 
spadła na trawę. Anno wyprostował północy, jest dosyć świadków, którzy 
się i przestał być podabnym do dzi. mogą to stwiardzić, szofer, tancerza 
kiego zwierzęcia. Jim westchnął z i nawet woźnica pp. de Pujae, który 
ulgą. cały wieczór stał z latarnią przy bra- 

— Tak, to jest bardzo ważne, — mie i otwierał p. Harlow drzwiczki 

Nie minęło 
pięciu minut, od chwili otwarcia okie- 

Gdy Auna skończyła mówić, za- 

— A więc straszny wypadek zda- 

talnis, 

módce? — zapytał, — 

— Jestem tego pewna, —brzmiała 

— Pani nis opowiadala tego 

— Absolutnie nikemu. — Następ- 

daniami. Zresztą niktby mie uwierzył, 

— Tak, — zgodził się Anno, — 

Odpowiedzialny za cgluszenia Zenon Kawiński. Drukarva « *;dtw 

— Naturalnie, że to bardzo waż. 

Jedno więc było terazjasne: łeśli 
w mocy 27-go kwietnia została doko- 
nana zbrodnia to jedyną osobą w da- 
miu, której nie można było posądzić 

ty machyliła sią, by podnie'ć 
е т w tej chwili Anno zwró- 

Betty wyprostowała się momen- 

— Czy dobrze idzie ten zegar na 

— Doskonale, — odrzekła— Ze- 
oczy jego błyszczały gar tem nakręca się tylko raz na ty- 

dzień. Dziś jeszcze będzie szedł, gdy 

do jej samochodu. 
— Naturalnie, naturalnie, — pow- 

tarzał uszezęśliwiony Jim. 
Wobec tego Beity została wyplą- 

tana z siec', którą zarzucono na mią, | 
W. tej chwili Jim zdecydował, że An- 
no nie powinien zaprzestać poszuki- 
wań, która już nie groziły Betty. Ta- 
ka ciekawa sprawal Śledztwo mogi» 
d ć materjał do niezwykłych odkryć. 
Sprawa była tak zawikłana, na tle 
wąjpliwych podejrzeń zarysowywały 
się czraz jaśniajsze fakty. Zdawało 
się, że jak żeglarze, żeglujący po bu- 
raliwem morzu zbliżają się nieznacz- 
nie ku upragnionemu brzegowi. Te- 
raz Jim zaciekawiony był dalszym 
rozwojem wydarzeń, 

Ale oto byłe coś, naco Anno nie 
zwrócjł uwagi, należało mu to przy- 
pomnisė, A 

Jim psmyšlai z dumą, że oto raz 
jeszcze mysz będzie mogła «oddać 
przysługę lwu zaplątanemu w  sie- 
ciach, 

Jim odkaszlnął i zaczął: 
— Panno Apcoif, chciałbyra za», 

dać pani jedno pytanie. 
Lecz ku zdumieniu jego, 

spojrzał nań ze złością. 
—Pan chce o coś zapytać, —rzekł, 

—dobrze, przecież pan mia zupełne 
prawo do pytania. 

  

Arns 
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