
    
i 

  

Za i przeciw. 
Konstelacje wyborcze. 

Sejm i Senat zostały już rozwiązane. 
Termin wyborów zgodnie z Ordynacją wy: 
borczą zostanie oznaczony w ciągu najbiiż- 
szych dni dzisiejszych. Ponieważ jednak 
gorączka przedwyborcza wobec zawieszenia 
seśji Sejmu zapanowała o wiele wcześniej, 
а/0 przyjrzeć konstelacjom wyborczym 
zarysowującym się w chwili obecnej. Za- 
Oy od tak zw.prawicy sejmowej. Daw* 
na S-ka prowadzona pod sztandarem  Eade- 
cjł uległa całgowitemu rozbiciu. Chrześcijań- 
sct-Narodowi weszli w skład Komiteiu Zi 
chowawczego, Chadecja jak to uchwalono 
ua ostatniem posiedzeniu Rady Naczeluej ma 
iść osobno lub połączyć się z grupami od- 
powiacdającemi katolickiemu i sp.tecznemu 
charakterowi Ch. D., pozostaje więc Zwią: 
zek Ludowe Narodowy i część Piasta z po- 
«łem Witosem oraz częścią NPR, 

Na lewicy czynione s wysiłki w kic- 
śmku stworzenia wielkich bloków wybor* 

"ych. Narazie ZO się mniej więcej 
vyražne kontury bloku PPS z Wyzwoleniem, 
iudno jednak powiedzieć czy biok taki doj- 
itle do skutku gdyż na ostatnio odbytym 
"eżdzie delegatów Wyzwolenia z Mažopol- 
ki w Krakowie wypowiedziano się prze- 
wko tej koncepcji. Na ofertę Stronnictwa 

/ „ałopskiego w sprawie utworzenia wspólne- 
b biosu wyborczego dla obrony demokra« 

sl Wyzwolenie odpowiedziało coprawda 
įdmownie, jednakže w samem stronnictwie 
ra tem tle panują rozdźwięki, czego dowo- 
dem są uchwały zjazdu krakowskiego, Wy: 
ówolenie więc w tej chwili znajduje się na 
tbzdrožu: z PPS — która też ma bromć de- 
nokrącji — Czy z stronnictwem Chłopskiem. 
ugi blok wyborczy lewicy organizowany 
rzez Stronnictwo Chłopskie, według  pro- 
któw, skupił by w sobie Stronnictwo Chłop- 

„ «ie i grapy sanacyjue, oraz lewicę NPR. 
O ile te dwa pierwsze bloki wyborcze 

© .ą w fazie organizacji i wiele rzeczy może 
ię jeszcze zmienić, trzeci blok aczkolwiek 
uleco uszczupiony jest już faktem — jest to 
oluk malejszości marodowych utworzony 

zez Żyuów sjonistów, ukraińskie Undo, 
: atoruski Sielanskij Sojuz posta Jaremicza 
* i Niemców, Do bloku iego przystąpili rów- 

„ nież i kupcy żydowscy a podobno mają 1 
o" _ sjoniści z Małopolski, którzy narazie udziaiu w 
IM: perraktacjach nie brali. Do bloku jedynie 

nie wejdą ortodokci, 
). Tak mniej więcej zgruba przedstawia 

, się sytuacja polityczna w dniu kiedy 444 su- 
werenów zeszło z piedestału <niętykalnych> 
wielkości i musi podróżować opłaciwszy u- 
przednio bilet kolejowy. Cechą charaktery- 
styczną chwili jest ogromny zamęt i chaos, 
kombinacje wyborcze tworzone są na 
poczekaniu i raz poraz ulegają zmianom tak 
peražidai, że z gruntn zmieniają sytuację. 

J nas na Ziemiach. Wachodmoh od ki 
dni prowadzona jest ożywiona dzialainušč 
<krajowa». Umyślnie piszemy w  cudzysło- 
wie gdyż krajowość jako taka zjawiła się 
teraz jako modne hasto, na którem ci i owi 
% polityków typu pp. Hałki, Helmana i in- 
nych pragrą wjechać z powrutem na ulicę 

my»  Wiejską. 
ŚŚ 

e. Traktat Włosko-A.bański. 

Niemałą sensacją polityczną przed paru 
tygodniami vyło poopisanie w Paryżu trak- 
tatu przyjaźni pomiędzy Francją a Jugo- 
sławją, parafowanego kilkanaście miesięcy 
temv. Aczkolwiek prasa francuska , starała 
s'ę wytłomaczjyć podpisanie traktatu konie- 

'czncŚcią sfinalizowenia tego co już dawno 
zostało omówione i postanowione, mimo zą- 
pewnień że podpisanie nie ma żadnego cha- 
sakteru demonstracji, w prasie włoskiej za- 
wizało. We Włoszech zrozumiano niespo- 
dziewane podpisanie układu za akt wrogł, 

Z stanowiący poważną przeszkodę dia €kspan- 
‹ sjl Włoch na Bałkanach, Podpisanie traktatu 

irancusko-jugosicwiafiskiego poza skompli- 
= gowaniem sytuacji na Baikanach wpłynęło 

Aa dalsze oziębienie stosunków włosko frau- 
cuskich, które odawna znajdują się w iazie 
silnego neprężenia z powodu rywalzacji о 
spanowanie nad morzem Ś:ódziemnem. £ to- 
nu prasy włoskiej ormmawiającej układ fran: 
cusko-jugosłowiański można pyco wyczuć, że 
polityka włoska nie pozostawi tego posu- 
nięcia bez odpowiedzi, Tak też i siało się: 
W dniu 22-go listopada podpisany został 
trakiat cbronny z Albvanją, Włochy gwa- 
rantują niepodiegłość i zobowiują sę w ra- 
"zie niebezpieCzenstwa do udzielenia pomocy 
<zarówno wojskowej jak i finansowej. Jeżeli 

„. zaś zważymy jaką rolę jaką odegrywa na Bał- 
ś  kanach Albanja będąca punkiem wyjścia dla 

polityki włoskiej na Bałkanach, to rzecz. 
jasną będzie, że zawarcie traktatu albańsko- 
włosuiego jest demonstracyjną odpowiedzią 
na posunięcie dyplomatyczne Francji. Wszyst- 
ko to komplikuje bardzo poważnie i tak 
już zaoognioną sytuację ną Balka:ach. 

   
    

      
    

  

  

  

Testament i listy. 

W dziejach walki wewnątrz partji ko- 

munistycznej, której jednolitość 1 karnošė 

tak byłą strzeżona przez Lenina, a prysła 
pod wpływem wzrastających z roku na rok 
antagonizmów  sukcesorów jego | SPU 

ścizny, niemałą rolę jako akcesorja walki 
odegrały testament i listy. Testamentu Let 
nins, który Bóg jeden wie czy jest auien: 
tyczny używać jako druzgoczącego argu* 

mentu Zinowjew w .okresie zwalczania 
Ro" pierwszych <idiejnych zabłużdienij» Troc- 

kiego, na testament powołuje się obecnie 

opozycja oskarżając Stalina o zboczenie z 
drogi rewolucji na tory drobno-mieszczań« 

„ skie. Testament Lenina jest więc doskona- 

łym sposobem ogitacyjnym, trzeba go tylko 

- umieć zażyć. Raz można go użyć przeciwko 
Trockiemu, raz przeciwko Stalinowi wszyst- 

„ ko zależy od tego jak komentować. 

Teraz do testamentu przybyły jeszcze 

Hsty Joffego, który niedawno popełnił sa- 
mobójstwo nie mogąc — jak twierdzą opo- 

zycjoniści — dłużej patrzeć na iujnowanie 
dzieła Lenina, do którego sam nie jedną 

dorzucił cegiełkę. Listy Joffego stanowić 

"_ mają jedno wielkie oskarżenie Stalina i dla: 

" tego opozycja żąda ich opubikowania. Jak 
& jest w istocie trudno powiedzieć. Być mo- 

że, że Jofie, który ostatnio nie brał czynne: 
go udziału w polityce i był udsunięty od 
kierowniczych stanowisk, w listach swych 
krytycznie odzywał się o obecnych rządach. 
Jeżeli tak jest to treści listów nie dowiemy 
się nigdy, gdyź G. P, U. potrafiło listy te 
zmiszczyć aby nie ułatwić opozycji agitacji, 
która nieomieszkałaby wyzyskać wielkiej 

popularnošci Jotiego wśród komunistów. 
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W sprzedaży detalicznej cena 

| Jeszcze jedna skarga Woldemarysu 
* RYGA, 21XI, (żel, wł. Słowa). Z Kowna donoszą: Źródła urzę- 

dowe ogłosły komunikat, że w dn. 26 b. m. premjer Vo demeras 

wystosował na ręce sekretarza Rady Ligi Narodów jeszcze jedną 
skargę na Polskę : W skardze tej premjer litewski wskazuje na 

rewelacje socjalistów ltevskich Wikonisa i Mickusa, ogłoszone w 

zyskiej „R gasche Rundschau“ w sprawie rzekomych propozycji 
czynonych im ze strony posła polskiego w Ryd.e p. Lukasie- 
wicza. 

Pozatem Woldemaras wskazuje na depeszę „Kurjera Poran- 

nego" z Wilna, w której sę mówi o !przekraczających gran cę 

emigrantach z bronią w ręku, jako na fakt, że Polska tworzy 

zbrojne bandy gotowe wkroczyć na terytorjum Litwy. 

- Pogotowie wojenne na Litwie. 
BERLIN, 29,X!, PAT. Telegraphen Union donosi, że gen. Żu- 

kauskas wydał do armji r»zkaz za»iadami jący o objęciu naczel- 
nego dowód:twa nad siłam: zbrojnemi Litwy w miej:ce ministra 
wojny, Z:r.qdzenie to oznaczać ma postawienie całej armji litew- 
skiej w stan pogotowia wojennego. 

Rokowania o koalicję rozbite 
BERLIN, 29, XI. PAT. Biuro Wolia donosi za dziennikjem niemiec- 

kim wychodzącym w Kownie Litauische Rundschau, że według wszelkie- 
go prawdopodobieństwa, rokowania pomiędzy rządem a opozycją w 
sprawie koalicji rozbły się w ciągu dzisiejszego przedpołudnia. O zmia» 
nie więc gabinetu obecnie niema mowy. 

Aresztowania w Kownie, 
RYGA 29—X.. (fel: wł. Słowa). W Kownie aresztowano 8x osób pod za- 

rzntem rozpowszechniania wiadomoćci alarmujących i wzbndzających panikę. 
R redaktorów i publicystów pism epozycyjnych pociągnigto do ndpowie- 
zisino: 
A v Fakt ten wymownie świadczy o nastrojach w stolicy Litwy. 

Dr Bistras wyjechał do Niemiec 
KOWNO, 29. XI. Przywódca partji chrześcijańsko-demokratycznel 

dr. Bistras wyjechał do Niemiec. 
SZEEERZEK 

P. Woldemaras o sytuacji 
BERLIN, 29- XI. PAT  Vossische Zeitung ogłasza wywiad 

swego korespondenta Kowieńskiego z Woldemarasem w spra- 
wie ostatniego konfliktu polsko litewskiego W wywiadzie tym 
Woldemaras zaprzeczył, jakoby Litwie groziło niebezpieczeństwo 
napadu ze strony Polski, podkreślając, że Polska unikać będzie 
chyba wywoływania pożogi wojennej na Wschodzie. gdyż za- 
chwiałoby to jej własną pozycję. Rosja i Niemcy — oświadczył 

alk« W oldemaras — które prowadzą rozważną politykę pokojową 
udzielą Litwie w każdej chwili swej ochrony. Niemcy są w 
wielkim stopniu zainteresowane w zachowaniu integralności 
Litwy Litwa — zdaniem Wo!demarasa — nigdy nie wyrzeknie 
się swych aspiracyj do Wilna. Ufamy. że Konilikt z Polską 
zlikwidowany będzie w Genewie. Rząd litewski — zdaniem Wol- 
demarasa— posiadać ma dowody stwierdzające rzekomo, iż Polska 
finansuje akcję Pleczkajtisa przeciwko rządowi kowieńskiemu. 
Stanowisko obecnego rządu litewskiego jest — zdaniem Wolde- 
marasa—cierniem w boku Polski. Polska chciałaby mieć w Kow- 
nie rząd umiarkowany, Który byłby skłonny do wyrzeczenia się 
Wilna. Wreszcie Woldemaras zaprzeczył pogłoskom o rzekomem 
demarche wielkich mocarstw w Litwie, 

Przed decyzją Ligi Narodów. 
PARYŻ, 29 XI. PAT. Le Journal wyraża przypuszczenie, iż Briand 

odb,t wczoraj z ambasadorem angielskim lordem Creve konferencję w 
sprawie stosunków polsko-litewskich. Dziennik dodaje, iż zadaniem Rady 
Ligi Narodów będzi: poprestu stwierdzenie, iż państwa będące członkiem 
Ligi oświadcza, iż pozostaje w stanie wojny z drugiem peństwęm. Przed- 
łużanie sie tego rodzaju sytuacji jest bszwaruakowo sprzeczne z paktem 
Ligi Le Matin pisze, iż Polska domaga się poprostu lojalnego ustosun- 
kowania sią do wyroku rozjemczego, który oddawna już uregulował cały 
zatarg i którego Litwa uporczywie nie chce uznac. 

Wrażenia noty polskiej w Paryżu 
PARYŻ 20. XI, PAT. Cała prasa omawia notę polską złożoną 

wczorajejna Qui a'Orsay przez amb. Chłapowskiego. L'O:uvre zaznacza, 
że dzięki obecnemu wystąpieniu Polski, całość zagadnienia polske-litew- 
skiego będzie podiegać rozpatrzeniu przez Ragę Ligi i wyraża nadzieję, że 
reprezentanci Litwy, którzy będą w Genewie zdala od presji wywieranej 

Ą ną nią przez mocarstwa czyniące z miej narzędzia swych intryg, pójdą po 
drodze zawarcia z Polską ugody. *czorajsze oświadczenie posła litew. 
skiego w Paryżu Klimasa — kończy dzieanik — pozwalają się tego spo- 
dzi:wač. 

W Populaires Andre Piecre pedkreśla, że zapowiedź przybycia do Ge- 
newy marszałka Fiłsudskiego stanowi najlepszy dowód pokojowych zamia- 
rów Polski, która nie myśli wcale © naruszenu całości terytorjalnej Litwy, 
żąda jedynie wznowisnia stosunków dypiomatycznych między Warszawą a 
Kownem 

Danziger Neueste Nachrichten charskteryzując stanowiska poszcze- 
gólnych mocarstw wobec zatargu polsko litewskiego, pisze między inne- 
mi. Mocarstwa reprezentowane w Radzie Ligi Narodów nie zajmą prawde- 
podobnie przed zebraniem się Rady Ligi oficjalnego stanowiska w spra- 
wie tego zatargu. W urzędowych kołach berlińskich oświadczają, że 
Niemcy nie zamierzają odpowiadać na natę polską pisemnie wychodząc z 
założenia, że zatarg polsko-litewski będzie przedmiotem obrad najbliższej 
sesji Rady Ligi i wtedy sprawa ta będzie mogła być dokładnie i szczegóło- 
we przedyskutowana. 

W Paryżu wyrażają naogół zadowolenie, keła francuskie widzą bo- 
wiem w mocie polskie] krek, który ułatwi inicjatywę Francji w sprawie 
wileńskiej. Co datyczy Londynu, to tamtejsze koła polityczne zajmują 
stanowisko wyczekujące i pragną doprowadzić do pomyślnego rozwiązania 
zatargu polsko-litewskiego w sprawie rokowań w Genewie. Jak się zdaje, 
Woldemaras przyrzekł rządowi angielskiemu, iż nawiąże konsu- 
larne i dyplomatyczne stosunki z Polską bez formalnego uznawa- 
na jakegokolwiek rozwiązania sprawy wileńskiej o charakterze 
niepomyślnym dla L twy. м 

: Na sesję Ligi Narodów. 
WARSZAWA. 29,X1 (iei. wł. Słowa). W nadchodzący czwartek wy- 

Ježdža na sesję Ligi Narodów delegacja polska w następującym składzie: 
Minister Zaleski, zastępca Dyrektora Departamentu Politycznego M. S. Z. 
p. Tarnowski, szef gabinetu ministra p. Szumlakowski. W Genewie do 
tej delegacji przyłączy się minister Sokał stały delegat Polski przy Lidze 
Narodów oraz radca ambasady w 'Paryżu p. Arciszewski i radca prawny 
MSZ. p. Rundsztein. 
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Gabinet p. Jaspar'a w Belgji. 
Dnia 22 b. m., w Brukseli, urzę- 

dowy «Moniteur» ogłosił dekrety ne- 
minacyjne członków nowego gabine- 

tu belgijskiego z p. Jaspar'em na 
czela. Nowy rząd ma charakter kato- 

licko liberalny. Zajął on miejsce rzą- 

du koalicyjnego, do którego wcho- 
dziło także czterech sacjalistów. Rządy 

koalicyjne we wszystkich krajach są 

słabe; mogą mieć pregram bardzo ©- 

graniczony i na stosunkowo krótką 

obliczany metę. Takim programem 
dla poprzedniego rządu belgijskiego 

była stabilizacja waluty. 

Nowy gabinet bzłgijski będzie 

rozporządzał bardzo szczupłą więk- 

szością. Nie będzie też mógł poru- 

szać żadnego z drażliwych zagadnień 
wewnętrznej golityki belgijskiej (kwe- 
stja flamandzka, sprawy wyznaniowe) 

bez wielkiego dla swej trwałości nie- 
bezpieczeństwa. Aby to zrozumieć — 
wystarczy przyjrzeć się partyjaemu 
składowi belgijskiej Izby Posłów. O: 
statnie wybory belgijskis odbyły się 

5 kwietnia 1025 roku (odbywają się 
one w Belgji co eztery lata). W ze- 
stawieniu z  tezuliatem wyborów 
z roku 1921-go, dały wyniki nastę- 
pujące: 

  

rok 1921 rok 1925 

Katolicy 82 78 

Liberałowie 33 22 
Socje liści 66 79 

Separatyści 
flamandzcy 6 6 

Komuniści — 2 

Razem 187 187 
W clągu całej niemal Iegislatury 

1921—25 u władzy pozostawał gabi- 

net katolicko-liberalny pod prezesurą 
p. Theunis'a, Ale 5 kwieinia 1925 r. 
katolicy utracili 4 mandaty, a libera- 
łowie 11 na rzecz socjalistów. Blok 
katolicko-liberalny mógłby przecież 

rządzić nadal, ale jego odbudowa ©- 

kazała się w roku 1925 niemożliwą 
dla dwu powodów: 

1) Liberałowie nie chcieli dalej 
współpracować z katolikami uważa- 

jąc, że ta współpraca jest powodem 

ich porażki wyborczej; 
2, Katolicy, pomimo pozornej je- 

dności, podzielili się na konserwaty- 

stów i chrześcijańskich demokratów, 
przyczem na czels pierwszych stanęli 

przeważnie Wallonowie (hr. de Bro» 
qutv.lle, hr. Carton de Wiart i inni), 
a na czele chrz, demokratów przewa- 
żnie Flamandowie (baron Poullet, p, 
Van de Vyvćre i inni); ten wewnę- 

trzny rozłam esłabił bardzo klub ka- 

tolicki w lzbie i utrudnił rozwiązanie 
kryzysu. 

To też w roku 1925 Belgowie po- 
bili wszystkie światowe rekordy prze- 
wleklošci kryzysów  ministerjalnych. 
Ich kryzys trwał aż 73 dni, bo de- 

piere 17 czerwca utworzony został 

gabinet bar. Poullet'ta z socjalistą 

Vandervslde'm, jako ministrem spraw 

zagranicznych. Opierał sią on na dość 
dziwacznej, jak na nasze stosunki, 
współpracy socjalistów i chrz, demo- 
kratów, Ministrem finansów został 
prof. Janssen, który brał udział w 

uzdrawianiu finansów austrjackich z 
ramienia Ligi Narodów. Spróbował 
on przeprowadzić stabilizację franka 

belgijskiego. Udało mu się to od 

listopada 1925 de marca 1926 roku, 

kiedy kurs funta stetlinga wahał się 
w Brukseli dokoła 107. Nie uzyskał 

jednak na znośnyćh warunkach spo- 
dziewanej pożyczki 150 mailjonów do- 

larów i, 14 marca 1926 roku, funt 

„podniósł się” ze 107 na 121; w ma- 
ju kosztował już 160 fr. belgijskich. 

Gabinet Poullet - Janssens-Vander- 
velde zawsze był widziany krzywem 

okiem przez belgijską prawicę i przez 
sfery gospodarcze, Niepowodzenie 

stabilizacji sprawiło, że rząd ten stał 
się bardzo niepopularnym; choć miał 
nadal większość w lzbie — ustąpił 

Król Albert wystosował wówczas do 
stronnictw gorący apel za jednością 
narodową. Apel został wysluchany į 

dnia 21 maja powstał gabinet koali- 
licyjny, w skład którego weszli przed” 

stawiciels trzech strennictw belgij- 
skich. Na czele gabinetu stanął kata- 
lik, p. Jasgar; inny katolik, hr. de 

Broqutv.lie, objął ministerstwo obro- 

ny narodowej; liberał Paweł Hymars 
został ministrem sprawiedliwości, a 

socjalista Vandeivalde zatrzymał na- 
dal portfel spraw zagranicznych. Ogó: 
łem weszło do rządu 4 katolików, 2 

liberałów i 4 socjalistów. 

Rząd ten powstał pod hasłem 
uzdrowienia fimansów i stabilizacji 

franka. Ministrem finansów został ba- 
ron Houtart (katolik); zaś p. Fran qui, 
znany bankier (wice-gubernator So- 
cietć Gćnćrale), został ministrem bez 

teki z tem jednak, że będzie współ- 

pracował z ministrem finansów w ce: 

lu przeprowadzenia dzieła stabiliza: 

cji Dzieło to się Belgom tym razem 

udałe i dnia 25 października, po'sze 

regu decyzyj wstępnych, frank belg j- 
ski został stabilizowany na poziomie 

35 fr 90 za dolara; jednocześnie, 
dla rozrachunków zagranicznych, iwpro- 
wadzona została nowa jednostka mo- 

netarna, a mianowicie „belga”, równa: 

jaca się 5 frankom. (Czytelników 

pragnących zapoznać się z mechaniz- 

mem sanacji belgijskiej odsyłamy do 

specjalnego zeszytu Europe Nouvelle 
z 18 grudnia 1926). 

Kied, stronnictwa koalicyjne stwier- 
dziły, że sanacja jest dziełem doko- 
nanem i nowy kryzys ministerjalny 
jej posadami nie wzruszy — zaczęły 
wypływać na porządek dzienny rady 

ministrów sprawy polityczne, co do 

których perozumienia nie byłe: np. 

sprawa reformy wojskowej, w której 

socjaliści domagają s'; uchwalenia 
służby sześciomiesięcznej, kiedy ka- 
telicy i liberałowie bronią obscnej 
służby dwunastomiesięcznej.. Niemož- 

ność dojścia do porozumienia w tej 
właśnie sprawie spowodowała kryzys. 

Nie zapominajmy, że już w styczniu 

1926 roku podał się z tego powodu 
do dymisji z gabinetu Poullet'a gen. 

Kestens, minister obrony narodowej. 
W poprzednim gabinecie koalicyj- 

nym p. Jaspar'a nie było chrz.-demo- 
kratów. Ale w gabinecie katolicko- 
liberalnym p. Jaspar nie mógł ich 
zignorować, bo nie miałby większo* 

ści, To też w obecnym gabinecie bel. 

gijskim jest 4 katolikow-konserwa- 
tystów, 2 chrzdemokratów i 4 libe- 
rałów. Wśród tych pierwszych naj- 

wybitniejszymi są Sam premjer, p. 

Henryk Jaspar, oraz minister obro- 
ny narodowej, hr. de Brcguevilie. 
Chrześcjańskimi demekratami są: sen. 
Carnoy (sprawy wewnętrzne) i pos. 

Heyman (przemysł i handel), Wśród 

liberałów wybijają się na czoło pp. 

Hymans (sprawy zagraniczne) i P. E. 
Janson (sprawiedliwość), Nowy gabi- 

net będzie rozporządzał większością 

kilkunastu głosów i będzie w dużym 

stopniu zależał od chrz.-demokratów, 

których główni przywódcy (pp. Poul- 
let, Tchoffen i van Overbergh) do 
rządu nie weszli. 

Kazimierz Smogorzewski. 

ODWET A TTISATETKS KARTE BNS 

Wyjazd Pana Prezydenta do 
Spały. 

WARSZAWA, 29.Xi, (tel, wł Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej wraz z ro- 
dziną wyjacha! de Spały, Powedem 
wyjazdu i dłuższego edzoczynku jest 
bolesna strata najmłodszego 
ś. p. Franciszka Mościckiego. 

Książe Ri na audjencji u p. 
Prezydenta 

WARSZAWA, 29—11. Pat. 29 
listopada rb. o g. ll-tej rano pan 
Prezydent Rzeczypospoliiej przyjął na 
specjalnej audjencji Jego Wysokość 
ks. Ri, który przybył na Zamek kró- 
lewski w otoczeniu swej. świty weęj- 
skowej i cywilnej oraz charge d'affai- 
res i attache militaire posejstwa ja 
pońskiego w Warszawie. Warta zam- 
kowa wystąpiła pod broń oddając 
honory wojskowej. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął ks. Ri w sa- 
li rycerskiej. Po skeńczonej audjencji 
ks. Ri przedstawił Panu Prezydento- 
wi oseby należące do jego świty. 

syna 

iątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 
Sk róże Areny hh Koda dowodowego 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-go Maja В 
WILEJKA POWIATOWA—u! Mickiewicza 24 

. Za tekstem 10 groszy 

20 gr 

Facyfistyczna obłuda Sowietów. 
Na notę sowieczą rząd polski nie będzie 

odpowiadał. Jest to jedyne stanowisko jakie 
można zająć wobec, |ekko mówiąc bezcere- 
monjalnego wtrącania się Sowietów w spra* 
wy nie swoje. Z okazji jednąk noty jak i 
dłuższych rozmów p. Stressemana w Berli- 
nie z bawiącym tam przejazdem p. Litwino- 
wem na temat <zagrcżonego pokoju» na 
wschodzie Europy warto zaznaczyć, że nie 
Polska dążąc do uregulowania sprawy li- 
tewskiej zagrzźa pokojowi lecz właśnie So- 
wiety i Niemcy utrudniając to załatwienie, 
przyczyniają się do utrzymania ciągłego źró. 
dła niepokoju na Wschodzie jakiem jest Ko: 
wieńszczyzua w chwili obecnej, o czem 
wszystkim aż nadto i wszędzie dobrze jest 
wiadomo. Panowie Stresseman, mimo że 
laureat nagrody Nobla za pacyfizm i Litwi- 
now obradujący nad pokcjem z zakłopota- 
nemi minam), to obrazek więcej posiadający 
rysów komicznych niż powagi. Pierwszy 
niestrudzony pioner podkopów pod Traktat 
Wersalski, będący jedyną podstawą stąbiliza« 
cji stosunków powojennych w Europie, dru- 

gl czynny kierownik wywrotowej propagan- 
y_komunistycznej. Obłuda obu sojuszników 

z Rappalo w całej pełni i jąskrawości na 
tym ostatnim przykładzie jest widoczna: 

Sowiety przed konferencją rozbroienio- 
wą w polityce zagranicznej wzięły kurs na 
<pacyfizm»: Siąd nieopisany larum w «<lz- 
wiestjach» i «Prawdzie» gdzie od dni kilku- 
nastu zadiukowywane są całe kolumny na 
ternat «polskiej awantury», «polskich przygo- 
towań wojennych» i t. p. Program sowiecki 
na konferencję rozbrojeniową polega między 
innemi na <demaskowaniu» machinacyj im- 

rjalistów. Wykonywanie tego programu 
uż się rozpoczęło. 

Wywiad udzielony prasie w Wilnie 
przez posła Patka, formułujący wyraźnie sta- 
nowisko a polskiego wobec ostatnich 
ejj й, lawiestia komentują w ten spo- 

«й ubolewaniem należy skonstatować, że 
zarówno jak i komenterze prąsy, wywiad 
posła Patka w odniesieniu do sprawy pol- 

sko litewskiej jest pełen niedomówień. Pan 
Patek oświadczył, że Polska dąży do ugue 
nięcia fikcyjnego stanu „‚ której na: 
prawdę niema, jednakże p. Patek pozosta- 
wił na sprawę zasadniczą, miano- 
wicie: jaką drogą Poiska to zamierza u 
czynić». 

Charakterystyczną cechą bolszewików 
jest t. zw. <nachalstwo», na które jest jedy- 
ny sposób doskonaje ujęty w naszem - 
słowiu: pięknem za nadobne. Polkę nie 
interesuje, jak Sowiety załatwiają taką [ab 
inną sprawę z Persją czy Afganistanem, nie 
Roy więc interesować metody polityki 
'olskiej. Taka «ciekawość» dia dobra stosun= 

ków nie jest3 pożądaną i napewno re- 
zultatów pomyślnych nie przyniesie. 

Prezydjum Sejmu utraciło 
prawo wolnego przejazdu. 
WARSZAWA, 29XI (żel. wł Słowa) 

Dowiadujemy się, że w dniu dzisiej- 
szym Prezydjum Rady Ministrów 
przesłało de kancelarji Sejmu pismo 
zawiadamiające Sejm i Senat, że z 
wygaśnięciem mandatów poselskich 
prawo wolnego przejazdu fraci także 
prezydjum Sejmu t. į. (obaj marszał. 
kawie i vice-marszałkowit). 
Marszałek Trąmpczyński bę. 
dzie kandydował do Sejmu. 
WARSZAWA, 29 XI, (tel wł. Słowa). 

Marszał:k Trąmpczyński podczas urzą. 
dzonego u siebie przyjęcia, na któ- 
rem pożegnał się z senatorami, po- 
wiedział że będzie kandydował do 
Sejmu. Według pogłesek marszałek 
Trąmpczyński ma być wystawieny na 
jednem z pierwszych miejsc listy 
Związku Ludawo Narodowego. 
Echa sądu nad posłem Kor | 

fantym. 
KATOWICE, 29XI Pat. Bezpo» 

średnio po nadejściu wiadomości o 
wydaniu wyroku sądu merszalkow 
skiego na p. Korfantego, naczelny 
redaktor wydawanej przez niego „Po- 
lonji* p. Władysław Zabawski £zgło- 
sił swoje wystąpienie ze składu  re- 
dakcji tego pisma na ręce p. Korfan- 
tego, który wczorsj wieczorem po- 
wrócił z Warszawy. Dzisiejszy numer 
„Polonji* wyszedł już bez podpisu 
redaktora Zabawskiego. Numer ten 
zawiera artykuł starający się osłabić 
wrażenie wspomnianego wyroku. Jak 
słychać, za przykładem p. Zabaw- 
skiego poszli także inni współpracow- 
nicy „Pelonji“, 

Konferencja kolejowa z So- 
wietami zakończona. 

WARSZAWA, 29—11. Pat, W so- 
botę dn. 26 bm. zakończyły się w 
Warszawie obrady polsko-sowigckiej 
konferencji kolejowej w sprawie u- 
tworzenia bezprzeładunkowej komuni- 
kacji towarowej między Polską i So: 
wietami. Konferencja, która trwała 
kilkanaście dni doprowadziła do po- 
myślnego rozwiązania sprawy. Uthwa- 
ły konferencji zatwierdzone zostaną 
przez 5'ty doroczny kolejowy zjazd 
polsko-sowiecki, który odbędzie się 
w kwietniu lub maju r.p. w Warsza- 
wie, tak iż bezprzeladunkowa konfe- 
rencja towarowa między kolejami pol- 
skiemi i sowieckiemi wprowadzena 
zostanie prawdopodobnie w czerwcu 
r.p. 

Muzyku Glleński! 
Musisz zgłosić są, na rejestrację do 
Związku, zauł. Literacki 7, w piątek 

i sobotę od 11—2 po poł.  
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ECHA KRAJOWE 
Rada opiekuńcza kres 

sowa 
m. Mosarz, pow. postawski 

W/ dniu 20 listopada 1927 roku 
w Mosarzu odbyła "ię nadzwyczaj u- 
roczysta „Akademja“, po której na- 
stąpiła zabawa taneczna na cześć 
dwuletniej rocznicy istnienia miejsco: 
wege Domu Ludowego R.O K. 

Obszerna, pięknie udekorowana i 
rzęsiście oświetlona sala Domu Lu- 
dowego zapełniła się szczelnie pu- 
blicznością jak miejscową, tak i z 
okolicznych wsi i folwarków. Uro- 
czystość zagaił prezes miejscowego 
koła RO.K. p. Juljan Demidowicz, 
krótkiem okolicznościowem przemó- 
wieniem, oraz podziękowaniem przy- 
byłym przedstawicielom | zgroma- 
dzonym gościom za współudział w 
„Akademii; gdy ukończył swe 
przemówienie jeden z członków ed- 
czytał sprawozdanie rocznej dzialal- 
ności Domu Ludowego ROK. w 
Mosarzu po odczytaniu którego, wi- 
tany owacyjnie, wystąpił przedstawi- 
cieł Centralnego Towarzystwa R.O K. 
i honorowy człanek Domu Ludowe« 
go w Mosarzu—p. Kazimierz Peta- 
szewski, dziękując w imieniu Cen: 
tralaego Zarządu RIO.K. i własnym 
—Zarządowi miejscowego koła ROK,, 
oraz wszystkim bsz wyjątku człęn- 
kom jak Koła tak i Dsmu Ludowego, 
aw szczególności młodzieży za współ: 
pracę z ROK, oraz zachęcał wszyst- 
kich do dalszej wytrwałej pracy dla 
dobra własnego i państwa. 

— „Nie wysłuchujcie i nie wierz- 
cie—mówił w końcu swege przemó- 
wienia p. ;Petaszewski—zbrodniczym, 
zakulisowym podszeptom jednostek, 
które celowo lub nieświadomie  roz- 
siewają nieuzasadnione brednie, któ- 
remi starają się podkopać autorytet i 
powagę ROK w oczach waszych, 
kochana młodzież, i pad płaszczy: 
kiem pięknych słów i obietnic wpro- 
wadzają zamęt w miejscowej ergani- 
zacji Domu Ludowego, niszcząc je- 
go przeszłość i dorobek własnych 
rąk. Niepozwalajcie się otumaniać! Bo 
tak, jak ongiś przed rokiem iu w 
tym miejscu, tak i dziś zapewniam 

was, że ROK, jak była, taki będzie 
zawsze waszytm przyjacielem, dorad- 

cą, opiekunem i pionierem oŚwiaty i 

"kultury pelskiej, bez zabarwień peli- 

tycznych tu na Wschodnich Kresach 
Rzeczypospolitej”.— Długo nie mil- 
knące oklaski około 300 par rąk, by- 

ły wyrazicielami solidarności z ROK. 
Po przemówieniach nastąpił dział 

koncertowy, w którym czynny brał 

udział chór „Lira*—miejscowego D. 
L. pod batutą p. Jana Brzozowskie- 
go. Chór odśpiewał szereg pieśni 

patrjotycznych ludowych, z których 
szczególnie zasłużyły na wyróżnienie 
«Krakowiak» — «Mazura—Czerniaw- 
skiego i «Jeszcze Polska nie zgi- 
nęła>. 

Następnie orkiestra, również pod 

batutą p. Jana Brzozowskiego, Ode- 
grała «Kwiaty Polskice—to też wy- 
konawcom chóru i orkiestry nie 
szczędzono zasłużonych oklasków. 

Sekcja teatralna zaś znakomicie 
odegrała, ku ogólaemu zadowoleniu 
pubiiczności—komedjo-operę w jed- 

nym akcie «Młynarz i Kominiarz» — 
—Kamińskiego. 

Po przedstawieniu nastąpiły ©0* 

chocze tańce, które w zgednej har- 
monji przeciągnęły się aż do świtu. 

Uczęstnik, 

NOWOGRÓDEK. 

— jeszcze kwiatek z Polizei- 

stadtu. Jak wiadomy powszechnie, 

stowarzyszenia młodzieży polskiej na 

terenie całej Polski uroczyście rok 

rocznie obchodzą ku czci Św. Stani 
sława Kostki, patrona młodzieży, 

„Święto Młodzieży”. Ale mie tylko 
dzień św. Patrona jest obchodzony 
przez organizacje katolickizj młodzie- 

ży, dzień ten obchodzony jest uro: 

Z 
rr аннн ченннннееаеннаннннсенненннчечнасеннснночаенно нн не нннча оотееончннеиатнао теененнН 

Nowa znakomitošč. 

<Dignus, dignus est intrary 
in nostro docto corpore!» 

Moljer: „Chory z urojenia". 

„.. Dość powiedzieć, że w tak 

niesłychanie ruchliwem i wszystkowie- 

dzącem czasopiśmie jak „Wiadomości 

Literackie”, w żadnym z jego dwiestu 

z okładem numerów, nie figurowało 
dotąd nawst—bodaj—tylko mazwisko 
Grazii Deleddy! 

A iu n:raz: otrzymuje aż nagro- 
dę Nobla, najwyższe wszechświatowa 
odznaczenie w dziedzinie literatury i... 
ładnie by wyglądał 

a nic nie wiedział o najświeższej lau- 
reatce sztokhslmskiej.. 

Grazia Deledda? Nie znamy, 

nardzie Shaw'ie — GOrazia Daledda? 
Hin... hm,. Jest ed czego podnieść 

„zastanowić vrwi wysako do góry i 
się”, jak u nas roówią. 

Ja sam, przyznam się, gdym w 
gazecie wiadomość wyczytal, podnio- 
słem głowę z mad biurka i — powoli 
obrócłem ją w sironę dalekiego... 
Poznanial | w skupieniu najwyższem, 
na jakie tylko zdobyć się mogłem 
przesłałem wezwanie—komu? A no, 
komużby jeśli nie Stanisławowi Wa- 
sylewskiemu układającemu dziś po 
znańską „Bibljotekę Laureatów Nobla** 

— Wydaliście—(tak  mówiłem)— 

szanujący się 
i szanowany inteligent jeśli dziś nic 

nie 
słyszeliśmy,. Bezpośrednio po Ber- 

Czyście także przez wszystką nawet 
niezrzeszoną młodzież. Każdy katelik 
wie o tem. W tym roku wyjątkowo 
imponująco wypadło «Święto młodzie- 
ży» na terenie całego związku, jak to 
mieliśmy możność przekonać się o 
tem, będąc w sekretarjacie — С эпега!- 
nym Związku S.M.P. w Wilnie. Tyl- 
ko u nas w Dworcu, pow. Nowo- 
gródzkiego zamiast „Święta — Мю- 
dzieżys, mieliśmy _ możność z 
przykrością stwiardzič, że starosta 
p. Hryniewski z Nowogródka za- 
prawiony w nietaktach, które mu 
raz po raz się przytrafiają, i tyma ra- 
zem uniemożliwił polskiej i kątolic- 
kiej młodzieży poświęcić dzień 13 li- 
stopada r. b. Czci św. Stanisława 
Kostki. P. starosta Hryniewski Omie- 
rając się na wadliwej rejestracji Sto- 
warzyszenia Młodzieży Polskiej, do: 
konanej jeszcze w r. 1924, kiedy nie 
było w Wilnie Centrali 5. М. Р., м 
przeddzień „Święta Młodzieży* od- 
mówił pozwolenia na ebchód. Miał 
p. Starosta dosyć czasu, by przed- 
tem wydźć zarządzenie przychylne i 
zakomunikować to nawet policji, by 
potem za parę dni cofnąć to Samo 
zarządzenie. Na uroczystość tę mła- 
dzież pod kierunkiem niestrudza- 
nego swego epiekuna_i przyjaciela 
ks, proboszcza Henryka Drahela przy: 
gotowała i akademię i przedstawienie 
treści religijnej i patrjotycznej, a więc 
podnoszącej ducha młodzieży polskiej 
ku wyżynom. I oto ta kuliuralna i 

oświatowa praca młodzieży została 
sparaliżowana przez p. starostę Hry- 
niewskiego, którego zarządzenie, wi- 
dočznie spóźnione, zakomunikowała 
patronowi Ks. Prob. H. Drahelowi, 
policja dopiero w sam dzień „Świę- 
ta Młodzieży”. Zakomunikowano więc 
wtedy, gdy wszystko i wszyscy byli 
przygotowani do uroczystości. Czy 
może być większy nietakt w stosunku 
do polskiej i katolickleį ludności? 
Być może że rejestracja była wadli- 
wa, być może że brak formalności, 
ale tego nietaktu nic usprawiedliwić 
nie zdoła. Mógł bowiem pan staro- 
sta Hryniewski uznać, że S. M. P. 
w Dworcu nie istaieje dla racyj 
formalnych, ale ze względu na 

powagę chwili, ze względu na lu- 

dność polską i katolicką mógł tak- 

że i powinen był te zrobić, udzielić 

jednorazowego zezwolenia czyniąc za 

obchód odpowiedzialnym tak poważ: 
ną osobę jak ks. prob. H. Drzhela. 

Pan Starosta uważał za właściwe 
drażnić uczucia polskie i katolickie 
miejscowej ludności. Zapomniał wi- 
docznie pan starosta Hryniewski, że 
SMP. są organizacją państwowo-twóre 
czą, popieraną z państwowego punktu 
widzenia przez czynniki rządzące i 
widocznie z “ «nieświadomości» pan 
Starosta robi swoją lokalną «pelitykę> 
przeciw «Świętu Młodzieży». 

Gdyby to był pierwszy wypadek 
nietaktów p. Hryniewskiego, możeby 
nienależało о tem pisać, ale ten 

«fakcik» świeży jest też jednym z 
„kwiatków” taktycznego postępowania 
p. Hryniawskiego. Może Warszawa 
zwróci na to uwagę, gdyż «kwiatki» 
te i inae e których można jeszcze 
długo pisać, stanowią pok: źny bukiet. 

Miejscowy. 
ROBOCZE Cwi FORKAT VRE 

O Połsce zagranicą. 
Memento. 

— W paryskiej <lilusfrafion> (19 XI), 
płk. Uffler, b. prezes komisji delimitacyjnej 
polsko-czeskiej, opisuje dokładnie jak się 
odbyło wytyczenie granicy pomiędzy Polską 
a Czechosłowacją na terenie od Odry aż do 
Stohu, na granicy rumuńskiej. Liczne i pię- 
kne zdjęcia z Tatr ilustrują artykuł. 

— W p'rvskim tygodniku giełdewym 
Revue des Valeurs Etrangėres (23-X) ukazał 
się artykuł p. Henryga Baudesson'a, redak- 
tora pism», p. t. <Dlaczego Niemcy darzą 
Polskę uśmieszkami?» Autor zaniepokojony 
jest możliwością traktatu handlowego nie- 
miecko polskiego niekorzystnego dla francu- 
skiego wywozu. 

już pięćdziesiąt kilka tomów prze: 

kładów. Same „uobliwe* (jakby wy- 
raził się Nowaczyński) dzieła. Selekcja 

mad selekcjamił Prosimy na gwałł © 

„cośkelwiek* Grazii Daleddy... | to 

możliwie jaknajszybciej. Pali nas cie* 

kaweść. Wytrzymać trudno. A i jesz» 

cze: zamawiamy sobie akuratny žy- 

ciorys jako wstęp do pierwszego za- 

raz Brzekladu! 
Takie rzuciwszy Wasylewskiemu 

posłanie, uspokoiłem się nieco i jałem 
rozważać, a i grzypeminać sobie. 

* 

Wielękrotny miljoner 'szwedzki 
inżynier Aifred Nobel wynalazca dy- 
namitu umiera jako samotny odludek 
—inni mówili: dziwak — 10 
1896 go roku. Zostaje po nim testa- 
ment, datowany: «Paryż. Da. 27 listo- szwedzkich a nagredy tegoroczne 

pozbawiony zgoła wynoszą, okrągłą cyfrą, do 130 000 pada 1895 r.», 
form prawnych, ustanawiający słynną koron 
Fundację Nobla; 

Rodzinia nie udało się testamentu 
obalić, Ułożenie statutu Fundacji na- dę Nobla otrzymał był, w 1901 ro- 

Osta- ku — Sully Prudhomme. Drugim był stręczyłe niemało trudności. 
tecznie statut podpisał król szwedzki historyk Mommsen; trzecim 

i ogromne Echegaray. | i od tej daty rozgłośne 
nagrody Nobla rozdawane są z wiel- Z 

ką ceremonją ce roku w Sztokholmie Radyard Kipling, 

w rocznicę zgonu hojnego fundatera, Selma Lagerlóff, Paweł H:yxe, Mae- 
10:go grudnia. 

Egzekutorami swej 
Nobel różne uczone 

grudnia Fundacji Nobla wynosi w chwili obec- 

woli uczynił Hauptmann,  Rabindranath  Tagore, 

ma otrzymać nagrodę w tej lub owej (Szwajcar), Kaut Hamsun, 

SŁOWO 

Narady przedwyborcze Piasta i Chadecji. 
WARSZAWA, 29 XI (fel wł Słowa). Od dwóch dni toczą się rozmo 

wy pomiędzy przedstawicielami klubu Piasta i stronnictwa Ch. D. celem 
których jest stworzenie wspólnego bloku wyborczego. W rozmowach tych 
z ramienia Piasta biorą udział posłowie Witos, Kiernik i Osiecki, z ra= 
mienia Ch-D. poseł Chaciński i ks. Kaczyński, 

Rozmowy podobno posunęły się już o tyle naprzód, że w dniach 
najbliższych przedstawiciele obu stronnictw przystąpią do omówienia 
szczegółów porozumienia. Równocześnie z tem rozpeczęta została wstęp- 
na wymiana zdań o utworzenie wielkiego bloku, obejmującego wszystkie 
stronnictwa prawicy i centrum. 

Rozmowy prowadzone przez posła Witosa z Ch-D. w osobach po- 
sła Chacńskiego i ks. Kaczyńskiego są próbą odbudowania 8 ki z roku 
1922. Pos. Chaciński i ks. Kaczyński reprezentują w Chrześcijańskiej de- 
mokracji wpływy Związku Ludowo-Narodowego, które — trzeba dodać — 
w stronnietwie tem ostatnio znacznie zmalały. Dojście do skutku porozu- 
mienia z Piastem w osobie posła Witosa, którego stanowisko webec rzą- 
du wyraża się w formule opozycja dla Opozycji, może spowodować roze 
łam wśród Chadecji, gdzie coraz bardziej przeważa pogląd o szkodliwo- 
ści polityki, jaką dotychczasowi jej przywódcy prowadzili. 

„Aresztowanie b. posła Dymowskiego. 
Niefortunna ucieczka i ponowne ujęcie. 

WARSZAWA, 29 XI (tel. wł Słowa). Dziś rano sędzia śledczy 

p. Glass zarządził natychmiastowe sprowadzenie do sądu pod eskortą 

policyjną oskarżonego o szereg nadużyć natury kryminalnej b. pos. Dy: 

mowskiego, prezesa Rozwoju i dyrektora Banku Narodewego, instytucyj jak 
wiadomo należących do obozu Endecji. 

Natychmiast do mieszkania b. posła Dymowskiege udał się cywilny 

funkcjonarjusz z urzędu śledczego, aby go sprowadzić do biura sędziego, 

jednakże, webec tego, iż po przyjściu do sądu sędzia Glass był zajęty 

wypadło więc p. Dymowskiemu kilka chwil zaczekać w przedpokoju. Kie- 

dy sędzia Glass zarządził wprowadzenie go do swego gebinetu, p. Dy- 

mowskiego w poczekalni nie było. Okazało się, że b. pos. Dymowski zmy- 

fił czujność policji i zbiegł. 
Zarządzona ścisła obserwacja doprowadziła do odnalezienia posła 

Dymowskiego, który ukrył się w mieszkaniu prywatnem. Sarewadzony 

ponownie do sądu po przesłuchaniu b. pos. Dymowski osadzony został 

w więz eniu. 

Pierwsze przygotowanie wyborcze. 
WARSZAWA, 29,XI (fel. wł, Słowa). Komisarjat Rządu w Warsza- 

uje przystąpił już de prac ;rzygotowawczych w związku z wyborami do 

ciał ustawodawczych. Przygotowywane są wykazy wszystkich demów i 

ulic w celu zaliczenia do właściwych obwodów głosawania. Podział ilościo- 

wy na obwody został dokonany. Będzie ich 366. Komisarjat Rządu razem 

z Magistratem przystąpił również do poszukiwania lokali wyborczych, 

których wynalezienie należy do władz komunalnych. Prace te o charakte- 

rze gospodarczym prowadzone są dlatego, że w terminach określonych 

przez ordynację wyborczą wykonać ich niepodybna. Właściwe przygoto- 

wania wyborcze rozpoczną się z chw.lą ogłoszenia dekretu Pana Prezy- 

denta, wyznaczałącego term'n wyborów i kałendarzyk wyborczy. 

(ATEITIS TIE KERR ORA CZE REA RY ATZ ECCE ORC, 

Dr. Hermes kierownikiem delegacji do 
rokowań. 

BERLIN, 29—Xl. PAT. W zwiąrku z nominacją d-ra Hermesa 

na stanowisko kierownika delegacji niemieck eį do rokowań 

handlow.ch z Polską Vosische Ztg stwierdza, że nominacja & га 

Hermesa nasuwa nadal szereg poważnych obaw ze względu na 

to, że nominacja ta przyczyni sę do zapewnienia przewagi w 

rokowaniach handlowych z Polsce interesom agrarjuzsy. 

Rokowania będą się toczyły w Warszawie. 

BERLIN. 29—XI PAT. Nemiecko-narodowy Der Tag. donosi, 

że na wczorajszem posiedzeniu gabinet wyraził zgodę na to, 

ażebygpolsko - niemieckie rokowania handlowe toczyły się w 
Warszawie. 

Przyjazd delegacji niemieckiej zosłał odroczony. 

Zapowiedziany na wczoraj przyjazd do Warszawy delegzcji niemiec - 

kiej do rokowań handlowych z b. ministrem Hazrmesem na czele został 

odroczony ma kilka dni. 
Delegacja niemiecka spodziewnna jest w Warszawie w połowie bie- 

żącego tygodnia, w środę lub czwartek. 

Oddział Banku Gosp. Kraj. w Palestynie. 
JEROZOLIMA, 29—11 Pat. Żydowska agencja telegraficzna donosi, 

że przybył tu polski radca handlowy dr. Bernard Hiusner, który w roz. 

mowie z przedstawicielami prasy oświadczył, że dla ułatwienia rozwoju 

stosunków gospodarczo handlowych pomiędzy Polską a Palcstyną wkrót- 

ce zostanie utworzony oddział Banku Gospodarstwa Krajowego w Pa- 

estynie. 

= Pogrzeb ś.p. Przybyszewskiego. 
Onegdaj rano odbył się w Jarontach pogrzeb &. b. Stanisława Przy- 

byszewskizgo. Przed dworem stawiła się kompanja 59 p.p., tłumy ludu 

okolicznego oraz liczni przedstawiciele władz, wojskowości i ciało profe- 

sorskie gimnazjum polskiego w Gdańsku, Gdy trumnę wyniesiono przed 

dwór, wojewoda Bniński udekorował ją orderem „Polonia Restituta", po- 
czem pożegnał zmarłego imieniem ziemi kujawskiej były minister dzielnicy 

pruskiej J. Trzciński : : 
Na cmentarzu przemówienia wygłosili Wacław Rogowicz, Andrzej 

Strug, Emil Zegadłowicz i iani. Po nabożeństwie żałobnem złożono trum- 

nę w wielkim grobowcu rodzianym pi Znanieckich. 

Katastrofa kolejowa w Kanadzie. 
Większość rannych stanowią emigranci polscy. 

NOWY YORK, Na linji kolejowej Canadian Pacific, w pobliżu 

Belley Ile w prowincji Ontario, nastąpiło dziś w mocy zderzenie pociągu 

osobowego z towarowym. Cztery osoby zosiały zabite, 34 odniosły rany. 

Wśród rannych większość stanowią emigranci polacy. 

France (dopiero ma trzy lata przed 
śmiercią). Jacinto Banavinie, W. B. 
Veats (1923), Wł. Reymont (1924) i 
Bernard Shaw (1926). 

* 

dziedzinie. Nagrodę liieracką  daje 
Akademja Sztokholmska lc:ąca nie 
40 ш, jak we Francji, lecz tylko 
18-tu «nieśmiertelnych». 

Bywa, zdarza się, że Akademja 
Sztokbolmska żadnej nagrody nie + 
daje. Bywają lata takiego nieura- 
dzaju ma talenty literackie <najwyż- 
szej miary», że, nikt się ua laureata 
Nobla nie nadaje. Jak Świat szeroki 
i długi! Tak oio nie przyznano wca- 
le nagrody literackiej w latach 1914, 
1918 i 1925-tym. © 

Rząd szwedzki nie uważał za moż- 
liwe uwolnić Fundacji Nobla od po- 
datku  postępowego, co uszczupla 
odsetki jej kapitału mader dotkliwie. 
W każdym jednak razie fundusz 

Przyztanie pierwszej nagrody Nob- 
la, w 1901-szym, poecie-filozefowi, 
obracającemu sią najchętniej wśród 
chłodnych abstrakcyj i suchego dy: 
daktyzmu, pisarzowi, po którym zo» 

stał w pamięci ludzkiej  faktycz- 

nie jeden tylko mały wierszyk 
(«La vase brisės) — było w.elką 
dla całęgo cywilizowanego Świata 
niespodzianką. Jak wiadomo z niedy« 
skrecyj zakulisowych, ówczesnych, 
podczas gorących rozpraw i spieran 
się nagroda literacka, pierwsza nagro- 
da Nabla wahała się długo między: 
Tałstejem,  d'Aanunziem, Ibsenem, 
Freytagiem (wielkim / niemieckim 
powiešciopisarzem, autorem  monu- 
mentalnego cyklu „Die Ahaen* (Przod: 
kowie) a.. Sienkiewiczem. Nagrodę 
otrzymał.. Sully Prudhomme! Było 
czemu dziwewać Się: 

Dziś—gdy nagrodę Nobla otrzy” 
mala p. Grazia Daledda, już nikt się 
nie dziwi. Jeszcze się dziwiene gdy 
w 1904tym powołano do grona (tak 
wówczas nielicznege) laureatów Nobla 
—Mistrala, twórcę nowego języka 
literackiego, mianowicie prowansal- 

nej bez mała 31 miljon koron 

szwedzkich każda. Korona 
szwedzka = 2,40 zł. w złocie. 

Pierwszym, który literacką nagra- 

Josė 
poszli dalej koleją: 

Mistral, Sienkiewicz (1905), Carduccj, 
Rudolf Eucken, 

terlinck (dopiero w  1911-tyml), 

towarzystwa Romain Rolland, Hejdenstam, Glle- skiego czy prowanckiego, w któ» 

szwedzkie. Ons mają decydować kto rup, Pontopidan, Karol  Spitteler rym napisał ładny poemat  „Mir- 
Anatol cio“ |(pa francusku 

Vilsy Kongres przeciwalkoholowy 
W Warszawie w dniach 18 i 14 XI b r. 

Zwróciliśmy się do p. profesora 
R. Radziwiłłowicza © podziślenie się 
z naszymi czytelnikami swemi wraże- 
niami ze świeżo odbytege kongresu 
przeciwalkohołowego w Warszawie, 
w którym profesor wziął udział, Pro- 
fesor przychylił się do naszej prośby 
i upoważnił Redakcję do ogłoszenia 
drukiem swej rozmowy na ten temat 
z naszym przedstawicielem, 

Czy kongresy  przeciwalkoholo- 
ме odbywają się często? 

Obecny był siódmy z rzędu. O- 
statni odbył się przed dwoma laty w 
Katowicach, poprzednie w Poznaniu, 
Warszawie, Lwowie, Krakowie. Naj- 
bliższy za dwa lata będzie w Lubli- 
nie, następny za cztery w Wilnie. * 

Czy zjazd był liczny? 
Bardzo liczny, Był najliczniejszy z 

dotychczasowych. Był połączony z 
kursem dla działaczy mrzeciwalkoho- 
lowych i z przeciwalkoholową wysta: 
wą. Cieu wystawy, mojem zdaniem, 
stanowiła tablica patologiczno-anato- 
miczna scherzeń marządów ustroju 
wskutek alkoholizmu. Tablica oygi- 
nalna, opracowana na podstawie ma- 
terjału zakładu anatomji patologicznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, wielo- 
barwna, doskonale wykonana i odbi- 
ta. Są już zamówienia zagraniczne na 
tablicę, Obflcie na wystawie były 
przedstawione książki, broszury, dru- 
ki, pisma, ulotki, wykresy, tablice, ry- 
sunki, obrazy i obrazki. Towarzystwo 
„Trzeźwość* wydało z powodu kon- 
gresu „jednodniówkę* z  krótkiemi 
artykulami, aforyzmami, mającemi za 
przedmiot walkę z alkoholizmem. 

Jaki był program Kongresu? 
Dużo czasu zajęły powitania przez 

Rząd i przedstawicieli licznych erga- 
nizacyj społecznych, które dowodziły, 
że cel kongresu znalazł żywe echo w 
szerokich warstwach społeczeństwa, 
Obok przedstawicieli Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra Wyznań Re- 
ligiinych i Oświecenia Publicznego 
witali kongres wysazami żywego uz- 
mania przedstawiciel jego Eminencji 
kardynała Prymasa Polski i jego E- 
mminencji kardynała Arcybiskupa War- 
szawskiego. Z licznych delegacji na. 
szczególne wyróżnienie zasługują de- 
legacje młodzieży, delegacje związków 
nauczycislstwa, delegacje związków 
abstynenckich kolejarzy we Lwowie i 
Wilnie. Harcerstwo nasze przoduje 
obok harcerswa  fugosłowiańskiego 
harcerstwu międzynarodowemu pad 
tym względem, że jedynie one roz- 
ciągają nakazbezwzględnej abstynencji 
nietylko ma młodzież, na haccerzy 
czynnych, lecz i także i harcerzy stare 
szych. 

Referaty wygłosili: prof. dr. Gant- 
kowski z Poznania na temat sposo- 
bów erganizowania społeczeństwa do 
walki z alkoholizmem, ks.Niesiołewski 
proboszcz w Pleszewie w Wielkopol- 
sce o zadaniach duchowirństwa w 
tej walce; prof. Dr. Radziwiłłowicz z 
Wilna e zadaniach lekarzy pod tym 
względem, prof. Wodroczko z Po- 
znania o dziedziczności, Dr. Cz. Wro: 
czyński e alkoholizmie i gruźlicy, po- 
seł Dr. Ryszard Kunicki o zadaniach 
Kas Chorych w walce z alkoholizmem, 
Sędzia Najwyższego Sądu Glass mó- 
wił o nieszczęśliwych wypadkach, wy” 
nikłych z alkoholowego odurzenia, b. : 
pesłanka Marja Meczydłowska przed- 
stawiła dzieje powstania ustawy prze- 
ciwalkoholowej których sama magna 
pars fuit obok redaktora Jana Szy- 
mańskiego, prof. Kozłowski o prohi- 
bicji awerykeńskiej na podstawie włas- 
nych spostrzeżeń i innych materja- 
łów, które zebrał podczas wycieczki 
do Stanów Zjedn. A. P., przed dwo- 
ma laty. Dyskusji na plenum nie 
było. Odbywała się w komisjach, była 
bardzo ożywiona. 

Jaka była organizacja? 
Wzorowa. Lwią część zasługi po- , 

nosi redaktor Jan Szymański, niezmor- 
dowany organizator naszego ruchu 
przeciwalkoholowego. Doskonały wy- * 
nik obrad kongresu, ład, nastrój, pa- 

Mistral mógł przecie doskonale pi- 
sač po francusku; a pisał po pro- 
wansalsku z zasady, Jego poematy i 
poczje niemiałyby ćwierci tego roze 
kat który im przypadł w udziale 
Eśli by były pisane np. po francus- 
ku. Ale jako wytwór „odrodzenia 
neo-prowanckiego", jako okaz możli: 
wości napisania rzeczy literackiej, 
artystycznej, zaweć w djalskcie ludo- 
wytm, musiały stać się przedmiotem 
nietylko żywych kementowań lecz i 
gustów nie pozbawionych snobizmu. 
Był przecie czas, że najwybredniejsi, 
najbardziej wydelikaceni smakosze 
literaccy gustowali,. tylko w Mistra: 
lu. I Mistral otrzymał nagrodę Nobla. 

Gracja Deledda uchodzi we Wło- 
szech za najznakemitszą — po świe- 
żym zgonie Matyldy Serao--powie- 
ściopisarkę. Rodem jest z Sardynii; 
z wieśniaczej pochodzi rodziny. Była 
nauczycielką ludową. jast zamężną, 
mąż jej jest urzędnikiem. Sądząc z 
wizerunków, które czasopisma umie- 
ściły, może mieć obecnie lat powyżej 
pięćdziesięciu. Ma dwóch doresłych 
synów. Bardzo jest gospodarna. Pra- 
ca literacka nie przeszkadza jej być 
wzorową żeęną i matką. 

Sposób ma pisania męski, jędrny, 
dosadny, jasny, Celuje w opisach 
ukochanej Sardynji, jej ludzi, jej tra- 
dycyj, jej obyczajów, wreszeje krajo* 
brazów, Ulubienymi jej bohaterami 
są t. zwa „szlachetni bandyci—oczy- 

„Mireills“)ą wiście sardyńscy, natury pierwotne, 

     = 

nująca harmonja wszystko to było dzie- 
łem ego i przewodniczącego prof. « 
D-ra G-ntkowskiego, przewodniczące- | 
go z Bożej Łaski, obdarzonego nie- 
zwykłym talentem w tym kierunku, 

Jakie były uchwały Kongresu? 
Bardzo liczne ig szczegółe 

dotyczyły wszystkich dziedzin wa 
z alkoholizmem. ` 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze 
do Prezydenta Rzeczypospolitej, Mar- | 
szałka Piłsudskiego, do księdza Pry- 
masa, do Arcybiskupa Warszawskiego 
i do profesora Dybowskiego, twórcy 
i nestora naszego ruchu, który mie 
mógł osobiście uczęsiniczyć w Kun- 
gresie—liczy 101 lat, 

Czy uważa p. profzsor walkę 
z alkoholizmem za ważne zadanie 
społeczne? 

Tak jest, niewątpliwie. Jest to 
obecnie może zadanie najważniejsze. 
Nie mówię już o szkodach jakie wy- 
rządza alkoholizm pod względem 
zdrowia moralnego i fizycznego, 0 je- 
go zwyrodniającym wpływie na rasę. 
Ekonomiczne względy wysuwane są 
na czoło obecnych usiłowań społecz- 
nych. Może przekona ironizujących 
na temat alkoholizmu fakt, że obec: 
nie w Polsce przepija się przeszło mi- 
ljard złotych rocznie. Może to prze- 
kona opornych jak ważne zadan e po- 
dejmują ci, co walczą z tem złem. 
Legenda ludowa nie myli się, że wód:. 
kę wynalazł djabzł. 

Uderzała na Kongresie wiara gzcze-” 
ra w słuszność bronionej sprawy, za- 
pał i nastrój podniosły, jakie towa” 
rzyszą w Polsce zawsze wszelkim * 
poczynaniom ideowym, opartym na 
głębszem podłożu moralnem, 

Piękna suma, prawda? Wieleż to 
instytucyj sźałych pożytecznych moż- 
naby stworzyć za pieniądze, wydane 
w ciągu roku ze szkodą ludzką. 
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A. Dlugokecki, 

W. Wrzešniewski S. A, 

Przedstawiciel 

S. ZATORSKI, Wilno, 
ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 1. 
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9 WALKA ZE SZCZURAMI! 
Najskuteczniejsza trucizna z. cebuli 
morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied- 
miu i Częstochowie, oraz medalem 
srebrnym na  ystawie Sanitarno- 
Hygjenicznej w Warszawie pod 
nazwą: Pasta na szczury i myszy 
Laboratorjum  Sukcesorów _ Adolfa 
Zalewskiego w Rawie Mazowieckiej 
Załączającym wycinek niniejszego 

. ogłoszenia 10 proc. rabatu. 
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B Ejikojp na loki i fale <ldeal>, 4 й leal>, 
® Eliksir utrwala ondulację, skręca 

włosy w loki i fale, czyni fryzurę 
piękną i puszystą, nie niszczy włosów. Ф® 
Cena za flakon zł. 7 wraz z prze- 
syłką. Zagran czne najnowsze aparaty 
ręczne do samomasažu twarzy i całe- $) 
go ciała. Żądajcie prospektów. Konto 
w P. K. O. Nr 207,428. D.-H. Labor 
Bydgoszcz ul, Gdańska 131. 
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cierpiący za winy, z których nie zda- 
ią sobie sprawy, których za winy nie 
uważają. 

Rozpoczęła swój zawód od pisa- 
nia powieści fantastycznych dla dzie-4 
ci. Za jej arcydzieło uchodzi powieść 
„La madre* (Matka). Najcelniejsze 
jej powieści mają za widownę Sar- 
dynję, jako to «Trzciny pod wich- 
retn», «Bluszcze, «Popiół», «Pożar w 
gału oliwnym». Za te właśnie po- 
wieści otrzymała Grazia Dzledda na: 
grodę Nobla. ! 

Podobno już dziesięć lat temu 
stawiano jej kandydaturę w Sziok- 
holmie. Powitści jej są tłumaczone 
na języki obce. Podobno była przed - 
trzema laty kontr-kandydatką Rey- 
monta. 

Jak już czytamy w wywiadach 
nową laureatką, zamierza ona uży 
Iwią część otrzymanej nagrody dla 
wspomożcenia rodziny, sama nie zmie-; 
niając w miczem dotychczasowego 
trybu życia. 

Pisze. Regularnie siada de roboty ; 
popołudniu, pracując określoną  licz* 
bę godzin. Ma właśnie na warsztacie” 
powieść znowu <sardyūską». Pisze, 
zajmuje się domem, przepada za ży- 
ciem rodzianem, stworzona jest, jak 
sama mówi, dla domu i rodziny, 
Jest bardzo religijna. 3 

To jej wystarcza. 
АНЕ 
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KURIER GOSPODARCZY 
Q zarybieniu jezior wę: 

gorzem. 
Jeziora nasze cierpią w wielu wy- 

padkach na wyrybienie nie tylko skut- 
kiem wadliwej gospodarki rybnej, 

braku odnośnych przepisów rybac- 
kich, normujących stosunki rybackie, 
decz także często ;z braku uzupełnie- 
nia materjału obsadowego. W na: 
szych warunkach przedewszystkiem 
ma deniesłe znaczenie zarybienia je- 
zicr leszczem, sandaczem i węgo* 
rzem, Leszcz znajdzie odpowiednie 
środowisko i warunki w bardzo wielu 
jeziorach Wileńszczyzny, w których 
obecnie nie występuje wcale, a w 
których dawniej паремпо występo- 
wał. Sandaczem możemy także zary: 
bić wiele jezior, nie mówiąc już o 

« węgorzu, który, jako najmniej wyma- 
gający, nadaje się de bardzo znacz- 
nej ilości jezior. 

Dowiadujemy się, iż Wydział Ry- 
backi Centralnego Towarzystwa Rol- 
niczego w Warszawie organizuje w 
porozumieniu z Ministecstwem  Rol- 
mictwa na wiosnę 1028 reku import 
narybku węgorza z Aagiji dla celów 
zarybiania jezior polskich. Węgorz 
jest rybą morską:śródłądową. Kelebką 
węgorza jest ocean gdzie węgorz od- 
bywa swe taiło i wylęg—natetmiast 
rośnie i dojrzewa płciowo w wodach 
słodkich jezior i rzek. Czas tarła wę- 
gorza nie został jeszcze ściśle usta- 
lony, natomiast o miejscu i warun: 
kach, w których węgorz odbywa swe 
tarło mamy mniej lub więcej dokład- 
mne wiadomości. Dla odbycia tarła 
węgorzewi potrzebne są następujące 
warunki: 

1. Minimalaa głębokość 1000 m. 
= Głębinowa temperatura wody 

т °С. 
3. Koncentracja soli w wodzie 

- 3,5 proc. 
Ponieważ warunków takich Bałtyk 

i Morze Niemieckie nie posiada, tarło 
węgorza odbywa się w Ozeanie Atlan- 
tyckim. Po przebyciu dość skompli- 
kowanej metamorfozy, małe węgorki 
wsiępuą w znacznych ilościach do 
rzek Hiszpanji, Francji oraz innych 
państw Europy, zwłaszcza zaś do 
rzek Aoglj, gdzie jest masowe pała: 
wiany. Miejscem takiego masowego 
ciągu i połowu wylęgu węgorza, oka" 
zała się ujście i delny brzeg rzeki 

* 5емегп na zachodniem wybrzeżu 
Anglji pod Eaney. Rozwój przemysłu, 
pobudowanie na rzekach rozmaitego 
rodzaju zakładów przemysłowych, 
tam, szluz i t. p. swobodną wędrów= 
kę narybku węgorza do rzek i syste- 
matu jezior, połączonych niezmiernie 
utrudnia—i pomimo tego iż, w nie- 
których wypadkach, przęszkody spo- 
tykane na swej drodze węgorz prze- 
zwycięża dość łatwo, z powodu 
swych małych rozmiarów i śliskości 
(widywane naprzykład młode węgorki 
wdrapujące się po wilgotnych pro- 
stopaałych ścianach szluz, stawideł 
przy młynach i t. p.), te jednak pro- 
dukcja węgorza w ostatnich czasach 
zmaiejszyła się niezmiernie. U nas w 
Polsce, a tembardziej na Wileńszczyź- 
nie, naturalne wstępowanie węgorza 
do rzek i jezior jest minimalae z te- 
go jeszcze względu, iż położenie 
geograficzne Polski, jako miejsca po- 

tarlisko- 
wych węgorza, jest bardzo niekorzy- 
stne. Wody natomiast zamknięte i 
odcięte od dopływów bezpośrednich 
morza są całkiem pozbawione może 
ności naturaldego zarybiania się tych 
wód węgorzem. 

Młode węgorzyki w czasie wstę- 
pewania ich do rzek są bardzo ma- 
łe— przypada ih od 3000—3500 sztuk 
wylęgu na 1 klg., złowione trochę 
później, w niedużem oddaleniu od 
morza, są już znacznie większe I 
idzie ich wówczas ma 1 klg. 700— 
800 sztuk. 

Niema oczywiście mowy, byśmy 
zarybiać mieli węgorzem  objekty 
wodne t. zw. „bezpańskie* © wątpli- 
wej przynależności, zacząć przede- 

wszystkiem należy od jezior państwa- 
wych, «raz tych jezior prywatnych, 
mad któremi roztacza opiekę mniejsza 
ilość właścicieli. Sądzę, iż bezwątpie* 

*nia znejdą się u nas w poszczegól- 
mych wypadkach mniejsze jeziora bez- 
odpływowe, jeziora odpływowe z 
odpływem należącym do teso same- 
go właściciela, rozmaitego rodzaju 
stawy młyńskie 1 & р., wszystkie te 
objekty wodne, w większości wypad- 
ków, doskonale mogą być Zużyte 
w powyższym celu, ponieważ posia- 
dają warunki umożliwiające odłów 
w czasie, kiedy węgorz zaczyna węd- 
rówkę do morza. 

Strona finansowa importu naryb- 
ku węgorza również źle śię nie 
przedstawia: 1000 sztuk węgorków 
kosztować będzie loco miejsce prze- 

* znaczenia — 10 — 12 złotych. Na 1 
hsktar jeziora dajemy ebsady — 10 
do 30 sztuk narybku. — Ponieważ 
węgorz jest rybą bardzo wytrzymałą 
i dosyć długo obejść się może bez 

JOY — transport jego odbywa się 
Ana sucho i straty są przytem niezna- 
czne. Doświadczenia niemieckie lat 
ostatnich 1924—25 rok wykazują, iż 
straty te wahały się w poszczegól- 
nych wypadkach cd 03 — 5 proc. 
(patrz Alg. Fisch. Zeit. Nr. 3 z 1925 
t.) w naszych warunkach należy przy- 
jać, iż straty te mogą być znacznie 
większe i dojdą do 10 — 20 prec. z 
czem przy zamawianej ilości obsado- 

wego węgorza liczyć się 
trzeba. 

Penieważ wysyłka narybku węgo- 
rza z Anglji zaczyna się w począt- 
kach kwietnia względnie nawet w 
marcu, zamówienia do Wydziału Ry- 
back ego C. T. R. w Warszawie, Ko- 
pernika 30, należy skierowywać zna- 
cznie wcześniej, możliwie do końca 
stycznia. 

Sporządzając plan zarybienia jezio- 
ra węgorzem należy mieć i to na 
względzie, że obsada jeziera węgo- 
rzetm musi być rok recznie uzupeł- 
miana. Tylko w tych warunkach mo- 
żemy liczyć na powodzenie całej 
akcji i na otrzymanie spodziewanych 
korzyści, zamiast niespodziewanego 
zawodu — znaczenie zarybiania jezior 
węgorzem zrozutizli pierwsi Niemcy, 
którzy jeszcze przed wojoą esiągaii z 
tego źródła znaczne korzyści. 'Mahn- 
kopf obliczył naprzykład dla jezior 
Brandebutskich średni roczny przy* 
rost wigorza z 1 ba na 4 kig., Po- 
nieważ dojrzałość płciową węgorze 
osiągają w 5 — 6 roku życia, dopie- 
ro po upływie pięciu lat możemy li- 
czyć na odłów wsadzonych węgorzy. 
Po osiągnięciu dojrzałości płeiowej 
rusza węgorz z biegiem rzek na tar- 
ło do głębi oceanu, wędrówka fa w 
zależności od odlzgłości ed miejsc 
tarliskowych przypada na miesiacejod 
kwietnia do listopada i trwa 150 — 
175 dni. 

Najlepsze dla węgorza są jeziora 
muliste o ciepłej wodzie, © słabym 
przypływie, z bujnie rozwiniętą roślin= 
nością wedną przybrzeżną i denną, o 
słabym przegływie, względnie jeziora 
całkism bezodpływowe. Najbardziej 
w tym celu odpowiadają t. zw. je* 
ziora leszczowe, w których spotyka” 
my dobrze rosnące wielkie ryby kar- 
piowate, Orez wszelkie jeziora płytkie 
t. zw. karasigwe. Jeziora sandaczowe 
mniej się w tym celu nadają, jako 
ubogie w faunę denną i posiadające 
twarde piaszczyste dno — jak rów" 
nmisż jeziora sprzyjające mnożeniu się 
raków. 

Aleksander Kozłowski, 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 29 

opos kasi loco Wilno 41—42 zł. ilno 41— 
za 100" klę,, owies 40 — 41 5 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 45 

zawsze — 46, na kaszę 41 — 42, otr. żytnie 29 
— %, pszenne 30—32, Ze 8—9, 
siano 10—11, ziemniaki 11—12. *Tendencja 
mocna, Dowóz słaby. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 
„za 1 kg,, krajowa I gat: 95—1U0, II gat. 
—90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— 

52, razowa 38—40, kartoflana 85—095, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. 24 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 130-150 gr. za 
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 95— 
105, przecierana 05—105, perłowa 80—0%, 
pęczak 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jaglana 
80—%0. : 

Mięso wołowe 250.— 270 gr. ža 1 AE. 
cielęce 250—270, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka Świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłaszcze: słonina krajowa I gat: 400 — 
420, 11 gat. 350—380, amerykańska 430—460, 
szmaiec amerykański I gat. 450 — 480, II 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mieko 55—60 gr. za 1 litr, šmię 
tana 230--250, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 
Ber twarogo: 180 — 200, masto nieso- 
lone 650 -- 700, solone 600 — 650, desero' 
we 700—800. 

Warzywa: kartofle 15—17 gr. zs 1 kg., 
cebula 60 — 80, marchew 15 — 20, ad 
truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 
brukiew 15-20, ogórki 50—80 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch 55 — 60 gr. za 1 kg, 
fasola 60 — 70 gr. za 1 kg, kalafiory 75— 
100 gr, za główkę, kapusta świeża 15—20 za 
1 kg., kwaszona 25—30, pomidory 120 — 
150. grzyby suszone 15.00-18,00 za i «g. 

Gic4DA WARSZAWSKA 
29 listopada 1437 +. 

Dewizy i waluty: 
Tran: Sprz. Kupno 

Holandja 360 25 361,15 _ 359,35 
Londyn 43,49,5 43,60 _ 43,39 
Nowy-York 8,90 8,92 888 

Paryż 35,07 _ 35,16 3498 
Praga 26,41 2647 26,35 
Szwajcarja 171.90 172,33 17141 
Wiedeń 125,71 126,02 125,40 
Włochy 48,48 48,60 4836 

Faplery Procentowa 
Dolarówka 6325 
poźż* dolarowa 81;50 
kolejowa 102.50 103 
5 proc. konwers. 66,50 
konwers. kolejowa 62,50 
8 proc. listy i obligacje Banku Gospodar. 
Krajowego 92—93 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 29 listopada 1927 r. 

Akcje. 

Wileński Bank Ziemski R. 250 —117. 

Listy zastawne. 

Wil. В. Ziemsk. zł, 100 5860 
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Koncertsiuchaczy Konserwatorjum. 
Nader pomyślny wynik kasowy 

kencertu na rzecz Bratniej Pomocy 
sluchaczy Konserwatorjum Muzyczne= 
go, był wymownym dowodem życzii- 
wości, jaką obdarzyła myzykalna 
część miejscowego społeczeństwa по- 
wopowstałą, a tak z wielu względów 
pożyteczną i sympatyczną instytucję. 
Widoczne zadowolenie i żywe okla- 
ski uzupełniały siłe wrażenie i przy- 
jemny nastrój w ciągu całego wie- 
czora, 

Przemó zienie okolicznościowe, wy- 
głoszone przez autora niniejszego 
sprawozdania, jako opiekuna, oraz 
serdecznie wypewiedziane przez p. 
Į. Choynowskiego, prezesa Br. Pom. 
wyrazy wdzięczności za niezwykle 
życzliwe poparcie jej poczynań ze 
strony dyrektora i zespołu nauczyciel- 
skiego, stanowiło jakoby „przedtakt” 
do niezbyt długiego, iecz doborowe- 
#0 ргестати. 

Mając mna względzie dwudziestą 
rocznicę (4-go września) zgonu zna* 
komitego, a dla muzyki  Skandynaw- 
skiej wręcz epokowego, mistrza Ed 
warda Giiega, poświęceno miejsce 
naczelne w programie koncertowi, 
na fertegian z orkiestrą (a—moll), 
w którym się już wyreźtie zaznacza 
indywidualność kompozytora, do głę- 
bi przejęta swoistym czarem gór 
skalistych i ponurych fjordów mgli- 
stego krajobrazu Norwegji i jej mu- 
zyki ludowej, 

Bardzo inteligentne ujęcie, muzy- 
kalna odczucie skomplikowanej rytmi- 
ki i zupełne ewładnięcie techniczne 
przyczyniło się do zasłużonego po- 
wodzenia wykonawczyni  ksfieertu, 
sluchaczki p. C. Kacew-Sarnakeroweį 
(kl. prof. M. Kimontt-Jacynowej), po- 
wodzenia tem chlubniejszego, że pia- 
nisika po raz pierwszy w życiu poko 
nywała trudności gry z towarzysze- 
niem; erkiestry. 

Niemniejsze powodzenie zdobył 
sobie słuchacz p. A. Poleski (kl. prof. 
W. Ledóchowskiej) odegraniem |-szej 
części słynnego koncertu na skrzypce 
z towarzyszeniem orkiestry Czajkow- 
skiego. Oczywiście, bardzo uzdolnio- 
ny młodeciany skrzypek, po osiągnię- 
ciu większej dojrzałości artystycznej, 
będzie w stanie odtworzyć utwór tak 
trudny z wykończeniem, jekiego fesz- 
cze ad niego teraz oczekiwać niepo- 
dobna, lecz wymaganiom słusznym 
(owładnięcie ttudnsści technicznych i 
ujęcie ogólnego charakteru dzieła) 

najzupełniej zadość uczynił i na zda- 
byte oklaski zasłużył, 

Poiądanė urozmaicenie programu 
wniosły produkcje wokalne. Słuchacz - 
ka p. ]. Szelążanka-Pławska bardzo 
ładnie odśpiewała arię z op. „Tosca” 
i remans Czajkowskiego. W arji z 
op. „Traviata“ wykazala słuchaczka 
p. |]. Zwidrynówaa bardzo znaczny 
stopień wykształcenia artystycznego 
i dźwięczny sopran liryczny. 

Znany już pochlebnie naszej pu- 

bliczności, słuchacz p. Wład, Trocki 
(kl. prof. M. Kimonti-Jacynowej) 2 

prawdziwie wirtuszowskiem zacięciem 
wykenał «Sonetto del Petrarca 104» 
i „Mephisto V.lss* Liszta, zdobywa- 
jąc huczne eklaski za swą całkiem 
już artystyczną grę. 

Akompanjamenty do obu koncer- 
tów bardzo starannie wykonała, pad 
kierunkiem dyrektora A. Wyleżyń- 
skiego, orkiestra Konserwatorjum, dó- 
kompetowana kilku muzykami ob- 
cymi. 

Do śpiewu akowpanjowali bardzo 
dobrze: słuchaczka p. Z. Lubowie 
czówna i śłuchacz p. J. Szabsaj, zaw- 
sze wyśmienity akompanjater. 

Jako drobną oznakę wdzięczności, 
na zakończenie wieczora, ofiarowała 
Bratnia Pomoc dyrektorowi A, Wylej 
żyńskiemu ładny kosz z kwiatami. 

Michał Józefowicz. 
huka S] 

Z SĄDOW 
Tragedja jakich wiele. 

Na ławie oskarżonyyh Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie zasiadła młoda, 
mizerna kobiecina Marja Kuryłłowi- 
czowa, oskarżona 0 zbrodnię jaką 
popsłaiła z pobudek nie pozbawie- 
nych pewnego cienia romantycznego. 

Kuryłłowiczowa z domu Mierzy- 
nowska rozeszła się z mężem, a bę: 
dąc jeszcze bardzo młodą osóbką 
nie umiała i nie chciała żyć samotnie. 
Los sprzyjał, Na drodze jej życia zna 
lazł się Fabjan Klimaszewski nie 'tyle 
piękny, co przedsiębiorczy młodzian. 
Jak tam było naprawdę (rudne do- 
ciec. Fakt, że młodzi poczęli „żyć”, 
aie ponieważ niema róży bez kolców 
więc i tu poj-wiła się chmura w po» 
staci przykrej choroby. Trzeba było 
leczyć się. 

Kuryłłowiczowa nie mogąc pono 
sić keszt w kuracji, poszła do U:zędu 
sanitarno-obyczajowego i tam poda- 
jąc się za żonę Klimaszewskiego 
zgłosiła się do lekarza. 

Dawisdziała się o tem matka Kli- 
maszewskieęgo i w obronie honoru 
nazwiska sprawę wyświetliła. Chora 
straciła prawo do kuraćji, a Įedno- 
cześnie i do serca najdroższego. 

Wszystko skończyłoby się dobrze 
gdyby kochliwy Romeo nie powzął 
zamiaru połączenia się węzłem do- 
zgonnym z niejakąś Tołłoczkówką. 
Burza zawrzała w "sercu porzuconej 
na wieść o tem. Początkowo próbe- 
wała łez i groźb, a gdy te ważkie ar- 
gumenty nie odniosły pożądanego 
skutku—sblała Klimaszewskiego wi- 
tryolejem. Stało się to w pobliżu 
Ostrej Bramy, a więc w miejseu @ах е 
kapelusz nie mógł ochronić oczu na- 
padniętego. 

Niewieray Fabjan stracił lewe oko 
i wszelkie nadzieje na ożenek z Tołłocz- 
kówką, Kuryłłowiczowa zaś na mocy 
wyroku Sądu swobodę na czas sześciu 
miesięcy. 

Jak widać z tego najwięcej poszke- 
dowanym okazał sią Klimaszewski, 
bowism ma całe życie pozostał mu 
śład tej awantury, 

3. 

    

stemplowaniu podania o książeczki 
wojskowe, złożone przez osoby, któ- 
re zagubiły oryginały z własnej winy. 

— Kursa Obrony Przeciwga- 
zowej. Zarsąd Wileńskiego Okręgu 
Polskiego Czerwonego Krzyża chcąc 
przygotować jaknajwiększą ilość lud- 
n.ści cywilnej do Obrony Przeciw- 
chemicznej na wypadek wojny, otwie- 
ra z dniem 5 XII r. b. kursa Obro- 
ny Przeciwchermicznej przy Zarządzie 
Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer 
wonego Krzyża. 

Zapisy na powyższy kurs przyj- 
muje Zarząd Wileńskiego Okręgu P. 
C. K. Zawalna 1, w godzinach urzę- 
dowych od 10 ej do 13-ej i od 18-ej 
do 20-ej codziennie za wviątkiem nie- 
dziel i świąt do dnia 5 XII r.b, włą- 
cznię. 

Kurs z praktycznemi zajęciami bę- 
dzis trwał od 5 XII r.b. do 20 XII r. 
b. Wykłady odbywać się będą w go- 
dzinach wieczorowych, 

Kwalifikacje: skończenie Szkoły 
Powszechneį lub 4 klasy Szkoły 
redniej. 

Osłata za cały kurs wynosi zł 6. 
Na kurs są przyjmowane osoby 

obojga płci. 
— Kursa Związku Oficerów 

Rezerwy. Wobec zaszłych zmian w 
rozkładzie wykładów na kursach See 
kretarjat Związku podaje do wiado- 
mości ogółu oficerów rezerwy poniż- 
szy program wykładów: pierwsza gru- 
pa sekcji piechoty w poniedziałki o 
godz. 18 tej, II grupa tejże sekcji we 
czwartki о godz. 18-tej. Szkcja arty- 
lerji we środy o godz. 18-tej. 

Sekcja kawalerji we środy i piątki 
o godz. 18 tej, oraz szkoła jazdy w 
soboty o godz. 16 tej. 

Wykłady odbywają się w gmachu 
Kasyna Garnizonowego, zaś lekcje 
jazdy w ujeżdżalni przy Kasynie Gar- 
nizonowem. 

Zapisy przyjmuje i wszelkich in- 
formacji udziela Sekretarjat, 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocja. W środę, dna 30 

b. m. o godz. 1-ej po poł. odbędzie 
się w Auli Kolumnowej Uaiwersytetu 
promocja p. Stanisława Mahrburga, 
starszego asystenta Zakładu Anatomji 
Patołogicznej na doktora medycyny. 
Wstęp wolny. 

    

    

    
    

s Tp. 
Marja Fiedorowiczówna 

po krótkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 27 listopada r. b. w majątku 
Krycewicze ziemi Wileńskiej w wieku lat 59. 

Złożenie zwłok do grobów rodzinnych odbędźie się dnia 1 grudnia 

w maj. Krycewicze: O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

RODZINA. 

Drugi dzień obrad zjazdu starostów, 
Wczoraj tj. w drugim dniu Zjazdu Starostów województwa Wileū- 

skiego omawiane były sprawy drogowe, szkolnictwa, opieki społecznej i 
skarbowości. W obradach tych wzieli udział: prezes lzby Skarbowej p. Ma- 
lecki, kurator okręgu szkolnego p. Ryniewicz, vice-wojewoda Nowegródzki 
p. Godlewski i naczelnik Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego 
w Nowogródku p, Bsgatkowski. 

Obrady trwały do gódz. 3 popoł. poczem uczestnicy zjazdu podej- 
mowani byli obiadem w mieszkaniu prywatnem p. wojewody wileńskiego. 
Wieczorem zaś p. wojzwoda Raczkiewicz oraz p. starostowie obecni byli 
w Reducie na uroczystem przedstawieniu z racji rocznicy powstania Listo- 
padowego. 

Swiętokradztwo w kościele Naliboekim, 
W nocy z dnia 25 na 26 bm. w monstrancja była już połamaną na 

miejscewości Naliboki z kościoła pa- kawałki. 
rafjalnego dokonano zuchwałej kra Okazało się, iż sprawcami święto- 
dzieży monstrancji i innych przedmie- kradztwa byli: Kowalenko Mikelaj 
tów liturgicznych. Po dokonaniu kra- i Stecki Józef przybyli z Rosji so- 
dzieży złoczyńcy uciekając przez wieckiej. Zatrzymanego Kowalenkę 
okno kościoła zostali spostrzeżeni odesłano do dyspozycji władz sądo- 
przez organistę, który dobył broni wych w Baranowiczach. Osadzony w 
i wszczął pościg. w tamtejszym wiązieniu zbiegł w nie- 

W rezultacie ujęto jednego ze wiadomym kierunku. 
złoczyńców, wraz z łupem, przyczem 

Aresztowanie komunistów, 
Ostatnio władze śledcze zlikwi- magały głównie kolpertować bibułę 

dowały rejonowy komitet K. P.Z. B., agitacyjaą Sprowadzaną z Móska. 
działający na terenie Mołodeczańskie< Transportem bibuły trudnili się za: 
go powiatu. Organizacja miała dzie- mieszkali blisko granicy członkowie 
więciu częłowych członków, którzy organizacji. 
pod przywództwem Sergieja Czernia- Wszystkich czołowych robotników, 
kowa, szkolonego przez pewien czas a mianowicie: S. Czerniakowa, K, Si- 
w specjalnej szkole w Mińsku, pro- biłę, M. Sidorowicza, J. S'racha, R. 
wadzili szkodliwą dla państwa robotę. Lewina, J. Żukowskiego, G. Tukajło, 
Mając stały kontakt z O. P. U. w J. Szymana i Lisa aresztowano i 
Mińsku i znaczne zapasy gatówki or- przekazano władzom sądowym. 
ganizowali fjaczejki, które z kolei po» 

— Promocje. W środę dnia 30 KRONIKA uo 
ną zostanie pewnemu konsercjum za« Kolumnowej Uaiwersytetu odbędą się 

Wach, eł. e gi 7 ш, 19 SrAnicznemu. promocje na doktora wszechaauk le" 
ara — (x) Wypłata Il raty dodatku karskich następujących osób: p. He- 

Zach. sł. o g. 15 m.30 mieszkaniowego pracownikom leny z Leśniewskich Lewińskiej i p. 
miejsk m, W połowiz grudnia r. b. Mikołaja Marcińczyka. 
Mona ge Wilna lig do AKADEMICKA. 
wypłaty urzę nikom miejskim II raty — (c) Czy takie czapki? S 

dodatku mieszkaniowego za CZAS U- tyką się na ulicach miasta studentów 
biegły. : я w szarych batorówkach z biało czer- 

Jak wiademo dodatek ten przyzna- wonemi wstęgami na Otoku, 
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) ю й k już Otómienie 713 ny został pracownikom miejskim w Ja 
średnia į r. b. marówni z dodatkiem mieszka- Brna Pomoc PikA, ias 

Temperatura j — 2C. niowym pobieranym przez wszystkich ty został na korzyść projektu p. Cz. 
= a 2. koły bez. Zqamierowskiego. Nagrodzony jed- + — (o su szko: ez. = 

Opad za do. | oddać: Sekcja kolezelas oś riajowa nak model zostanie wprowadzony ja- 
pę w mm, | SSE: maa! rois się ko czapka Bratniej Pomocy P. M. A. 

o Magistratu z prośbą o udziejenie subsy- dopiero po dokonaniu pewnych zmian Wiat: Południowy: djó t dla młodzież, . ‚пьщимц} z. Dawyzzako wej | leno ero kursów dla w Układzie barw i ozaak  wydziało- 
U wagi: Pogodnie: dorosłych. Magisirat przesłał powyższą spra. wych. Czapki noszone przez niektó- 

Minimum za dobę — ©С d i isji »ošwla= i - Gi wę do decyzji Komisji kujturalno-oświa- rych studentów są, według zaciągnię 
мна  tOWEJ- tych u miarodajnych źródeł informa- Tendencja barometryczna spadek ciśnienia: SZKOLNA. cyj, dowolnie > 2 

KOŚCIELNA. — (0) Sprawa budowy gtma- wotnego, niezmienionego modelu p. 

— (c) Seminarjum metropoll- chów szkolnych. W poniedziałek, Znamierowskiego i nie mogą być 
talne. Se inarjum metropolitalne, Bo- gnja 28 listopada, odbyło się w Ma- uważane za czapkę Bratniej Pomocy. 
łączone, za zgodą Stolicy Apostolskiej, gjstracie posiedzenie podkomisji do HARCERSKA. 
x wydziałem teologicznym Uaiwersy- gpraw szkolnictwa powszechnego w  _ Zjazd b. członków WII 
tetu Stefana Batorego w Wilnie, ma sąrawie omowienia projektow budo- Baca Mać I Tom. Hah. SE 

ac r LS PA szkolnych i ustalenia mmoobr osy. Cziem Rana pn 
cologję, Filezo = * sieci szkolnej. 45 

ralae, czyli Seminarjum mniejsze. _ Radni żydzi zgłosili wniosek o S as A 
Teelogja i Filozofja stanowią właści- budo wanie 2 ch gmachów dla szkół sia 200 pik "e ni 

wy wydział teologiczny Uniwersytetu żydowskich, jednego przy ul. Nowo- aim si a kiej e z pan 

i tam są wykładane przedmioty £lo- gródzkiej, drugiego zaś w środmieściu. untasza gi 2 bien A indo 
zoficzne  teolegiczne, łącznie z nie- Wniosek ten Został uchyl ny. в :] ой kw pi a i ye 

któremi przedmiotami przygotowaw- Natomiast został przyjęty wniosek „ 2 Na Rye = a. 
czemi. Seminaryjne prace odbywają p, Łokuciewskiego, który nis prze- e kiów W z 7 "I 

się z nast. przedmiotów: Psychologji, sądzając jakie i gdzie bądą umieszczo- Go" 4 orudnia b. r © zodz. 122 i lę 
historji filozofji, Teologji dogmatycz- ne szkeły, proponuje budowę 9 ст B ы g Gui He £ m E 

nej (czytanie i opracowywanie tekstów), gmach w szko'nych, w tem 6 na ul W 5 k * a 4 ce! 3 przy 

Apelogetyki (bibljografeczne 1 meto* przedmieściach i 3 w środmieściu. . W. Pohulance 32 m. 2. 

dyczne zasady pracy naukowej), Pisma / Dia zaznajomienia się z placami, SĄDOWA 
šw., Historji Kościoła, Socjelogji gdzie mają stanąć projektowane gna- _ — Osobiste. Prokurator przy 
(chrześcijańskie nauki społeczne), chy, wybrano specjalną komisję w Sądzie Oxręgowym w Wilnie p. 
Katechetyki (lekcje religii. w Szkole składzie szeła wydziału szkolnego p. Bronisław S:eimman powrócił z War- 
powszechnej) oraz języków stareżyt- pokuciewskiego, d-ra Brokowskiego i szawy i objął urzędowanie w dniu 
nych. inż. Walickiego. 

URZĘDOWA. — Przeka:anie gmachu szkoły ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Wyjazd p. Wojewody. powszechnej przy ui. Rydza- > 

Dęsadniazi się, że p. wojewoda Śmigłego władzom szkoinym. W ieit UOP ai ew: 
Raczkiewicz w końcu bieżącego ty- daiu 6 stycznia 1928 roku odbędzie że loterja na zatiochód «Ford» arganizo: 
godnia wyjedzie na dnikilka z Wilaa się uroczzste otwarcie i przekazanie wana na rzecz LOPP przez p. Ciąglińskiego, 
w sprawach służbowych, nowowybudowanego gmachu szkoły wohez sprzedania. znikomej "ilości biletów 

— Lustracja Kom sarjatów P.P. powszechnej przy zbitgu ulic Rydza- gów) zechcą zgłosć się sia-oerą LOPP = 
przez specjalną Komisję. Z ramie- Śmigłego i Szeptyckiego. ul. Wielkiej 34, lub do Spółdziejczego Bane 
mia Wojewódzkiej Komendy P. P. W uroczystościach tych prócz ku dia Handlu i Rzemóósł ul. Mickiewicza 
specjalna Komisja w składzie nadkoe władz miejskich wezmą udział przed- L sak elisa, A 
misarza Konopki i podkomisarza Ja- stawiciele władz państwowych, szkol- m Wileńskie Koło aki Bibljo- 
cyny dokonała w dniu wczorajszym nych i poszczególnych  instytucyj tekurzy Polskich. Dnia 2 grudnia 1927 r. 
lustracji poszczególnych Komisarjatów społecznych, (piątek) o godz. 8-mej wieczorem odbędzie 

P. P. w Wilaje, Zadaniem Komisji Szkoła ta, wybudowana według 47 Adriana) Boas palic 
było stwierdzenie stanu wyszkolenia najnowszych wymageń technicznych i Łysakowski ód WARM JE ai 
funkcjonarjuszy policji oraz prowadzo* higjenicznych będzie jedną z majwigk- czasu pracy bibijotekarskiejo. 
nej przez Komisarjaty urzędowej księ- szych szkół powszechnych m, Wilna. Goście mile widziani. s 
gowości. W związku z przekazaniem tego ROŻNE, 

— (0) Zmiana nazwy. Władze gmachu władzom szkolnym opróż- ‚ — Zarząd Komitetu Wojewódz- 
centralne zatwierdziły zmianę nazwy niony zostanie szereg lokali prywat- kiego Wileńskiego L.O Р.Р. poda* 
gminy „Luck“, pow. Postawskiego, nych wydzierżawienych obecnie przez je do wiadomości, że otrzymał od 
E aa na nazwę „Ko- S pod lokale szkół powszech - Wydzioti 0 o Sejmiku Dziś: 

‚ Е rńskiego 500% cości 
BABJSKA Pozatem Magistrat m. Wilna о,. 1.300 = Za cj Roja A = 

— (x) Budowa tramwai miej. pracowuje ebacnie plany badowy Komitetu składa Wydziałowi Powia- 
skich wciąż w projekce. W związ- okoła 30 aowych gmachów dia szkół towemu gorące podziękowanie. — 
ku z przeprowadzaniem przez Magi- powszechnych. — (c) Radjostacja wileńska, Dowia- 
strat Planów rebót inwestycyjnych WOJSKOWA. — dujemy się, iż kierownictwo radjostącji wie 
na r. 1028, wydział techniczny Msgi- _ — (e) Książeczki wojskowe A LGkk! gia pa m prowadziė do programų 
siratu opracowuje obecnie projekt bu- opłaty stemplowe. Władze Wy- sie я zadnej nastereaie a Ace 
dowy elektrycznych tramwai miejskich. jaśmły, że duplikaty książeczek woj: <Żywej gazetki» z propozycją objęcia tego 

Dowiadujemy się, iż budowa tram* skowych, wydane na skutek zaginig- działu. 
— Opady. Wczorajsze «spostrzeżenie 

meteorologiczne» doniosło, że opady za do- 
bę wyniosły 3 mm. 

Mój Boże, i cóż nam z tego. 3 millme 

«Obliczanie 

wai uzależnioną będzie od osiągnię- cia oryginału z powodu pożaru, po- 
cia przez Magistrat ma ten cel pew- wodzi i t. p. wolne są od epłaty 
nych kapitałów, ewentualnie powierzo- stemplowej. Natomiast podlegają ©-
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try opadów były niczem wobec strumieni 
wody, jakie iały się przez dzień cały z ka: 
mienio wileńskich na kapelusze Bogu ducha 
winnych. przechodniów: 

3 mm! A zaledwie przed jednym domem 
na mój nowiuteńki Borsalino luuęła z dachu 
taka fontana, że kapelusik djabli' wzięli. 

Rroponaijos żeby lnstytnt meteorologi- 
ezny notował również opady z dachów. 
Przynajmniej wiadomo będzie, na co się 
Człowiek naraża, wychodząc z domu 

SPORTOWA. 
— Nowa przystań Wil. T.wa Wio- 

šlarskiego. Jsk się dowiadujemy, Zarząd Wi- 
leńskiego T-wa Wioślarskiego prowadzi obe- 
cnie prace przygotowawoze do realizacji na; 
żywotniejszego swego projektu, a mianowi- 
cie budowy przystani, Jak nas informują 
plan przystani jest już opracowany, jak 
również kosztorys budowy. Nie jest dla ni- 
kogo tajemnicą, że brak odpowiedniej przy: 
stani stoi na przeszkodzie dalszemu rozwojo- 
wi T-wa, najstarszej i najpopularniejszej in- 
stytucji sportowej nad brzegami Wilji: 

ie ulega wątpliwości, że Wil. T-wo 
Wioślarskie uzyska pomoc materjalną od 
czynników mających pieczę nad rozwojem 
tężyzny licznych rzesz sportowców, a wów: 
czas W. T. W. zrjmie bezapelacyjnie czoło: 
we miejsce pośród naszych klubow wiošlar- 
skich, co mu się zresztą z «wieku i urzędu» 
słusznie należy. 

URCCZYSTOŚCI i OBCHODY 
— Misterjum religijne. Staraniem Ża- 

rządu Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. 
T. Kościuszki, organizuje się uroczyste mi- 
sterjnm religijne ku czci ukoronowanej Ma- 
iki Boskieį Ostrobramskiej, w wykonaniu 
wybitnych sił artystycznych, chóru miesza- 
nego i żeńskiego pod dyr. prof. Adama Lud- 
wiga, oraz zespołu orkiestrowego pod kier: 
p Władysława Szczepańskiego. 

W programie: w wykonaniu scenicznem 
Litanja Ostrobramska — muzyka Moniuszki 
na chór mieszany z towarzyszeniem organu, 

efiskiego scena Aldony z op. <Konrsd 
Walentod» i modlitwa «Święty Boże, święt 
mocny» na śpiew solowy i chór Żeński, 
Gounoda Ave Marja na śpiew, skrzypce i 
fisharmonję, recytacje i inne utwory. | 

Misterjum odbędzie stę w Sali Miejskiej 
dn. 8 grudnia o godz. 12 m. 30 za aprobatą 
J. E. Arcybiskupa Wileńskiego. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dziś o godz. 
20-ej «Noo Listopadowa» (w Szkule Podcho- 
rążych) i «Sędziowie» Stanisława Wyspiaf- 
skiego: 

* Koncert Marji Labia, Jutrzejszy 
występ Marji Laba w Reducie obudził duże 
zainteresowanie w sierach muzycznych na- 
szego miasta. Świetna ta špiewaCzka, wene- 
cjanka z pochodzenia,  koncertująca obecnie 
z wielkiem powodzeniem we wszystkich 
większych miastach europejskich, wystąpi u 
nas tylko jeden raz, w przejeździe do Sztok- 
holmu. 

W programie arje operowe, oraz słynne 
pieśni weneckie. ; 

Akompanjować będzie dyr: Rafał Rubin* 
tejm.- + 

ъ 'Вішу sprzedaje <Orbiss od godz. 9-6] 
| poł. 

po kC piątek «Noc Listopadowa» i <Sędzio- 
wie»; 

— Reduta» na Pohulance. Koncert 
Stanisławy: Korwin Szymanowskiej. Nie: 
bywałą atrakcją dla Wilna będzie występ 
znakomitej płeśniarki polskiej Stanisławy 
Korwin Szymąnowskiej, który się odbędzie 
w niedzieję nadchodzącą 4:go grudnia o @. 
S-ej wiecz. w gmachu <Reduty> na Pohu- 
lance. Program bogaty i niezmiernie intere- 
sujący zapowiada woozozcić Scarlatti, Sar- 
tini, Gretry, Paesiello, Charpentier, Żelefń- 
skiego, Moniuszki, Friemanna 1 Wieniawskie- 
go. Ponadto część programu koncertantka 
goświęca pieśniom czeskim i hiszpańskim. 

Bilety już są do nabycia w biurze po- 
dróży <Orbis> (Mickiewicza 11). 

— Koncerty Oborina w Wilnie. Liu: 
* кеа konkursu im. Chopina w Warszawie 

Leon Oborin wystąpi w Wilnie dwukrotnie 

  

SŁOW 

Wysiedlenia z Litwy. 
W dniu wczorajszym w rejonie 

Dukszt władze litewskie wysiedliły do 
Polski niejaką Czerniawską Marję 
i Zygmunta Osiejczuka jako podej- 
rzanych o sprzyjanie władzom pol- 

skim. 

jaśnień ze strony straży litewskiej, pa- 
mienionych nie przyjęto i odesłano 
z powrotem na stronę litewską. 

w piątek 9-go i w sobotę 10- dnia r.b. 
w Teatrze <Reduta>. SDE 

Bilety już są do nabycia w biurze po- 
drėžy +Orbiss. 

— Recital Wokalny Adeli Comte- 
Wilgockiej odbędzie się w sali teatru Re- 
duta dnia 3 go grudnia 1927 r. o godz. S-ej 
wieczorem. Znakomita pieśniarka odtworzy 
utwory znakemitych mistrzów XVI, XVII i 
XVIII w. a ponadto cały szereg pieśni now- 
szych kompozytorów. W programie. arje 
Montevedi'ego, Caccimi, Debnssego, Franka, 
Szymanowskiego, Niewiadomskiego i in. Ce- 
ny miejsc od 4 zł, Bilety już są do nabycia 
w biurze «Orbis» Mickiewicza 11 

„ _— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Ko- 
niec mistress Cheyney>» — niezmiernie dowe 
cipna komedja-satyra na stosunki towarzy- 
skie w Anglji, w której wybitne pole do po- 
pisa na naszej scenie mają: pp. Larowska, 
Śniadecka, fasińska, Molska, Wyrwicz-Wich- 
rowski, Detkowski, Kawczyński, Opolski i in- 
ni, grana będzie dziś i jutro, 

— <Ta, która zwycięża» — komedja 
G. Varesi i D. Byrne. Komedja amerykafi- 
ska pod powyższym tytułem wchodzi na 
repertuar Teatru Po'sklego w piątek. Kome- 
dja ta była atrakcją sezonu zimowego w 
Warszawie, skrzy się humorem i dowcipem. 

— Wieczór ku uceczeniu pamięci 
Stanisława Przybyszewskiego, —odbędzie 
się w Teatrze Polskim w poniedziałek na|- 
bliższy, skadać się będzie z przemówienia 
prof. Wierzyńskiego, oraz dramatu «Dia 
Koci в 

— Ostatnie występ: 
W: Maryli Gremo 

w Teatrze Polskim. oboię najbliższą 
Y 3.go grudnia o godz. 10ej wiecz: oraz w 

niedzielę 4-go grudnia o g. 12 m: 30 pp: od- 
będą się dwa ostatnie pożegnalne występy 
świetnej tancerki Maryli Gremo. Program 
został zmieniony i uzupełniony nowemi й- 
cami, nie produkowanemi jeszcze w Wilnie: 
Bilety w cenie od 50 gr. już są do nabycia 
w kasie Teatru Polskiego. 

WYPADKI | KRADZIEZE. 
— Podejrzauv wypadek. W 

jednem z mieszkań dozorcy przy ul. | 
Szklanej Nr. 18 późnym. wieczorem 
w poniedziałek miał miejsce nieszczę- 
śliwy wypadek, który spowodował 
śmierć Stanisława Grodzia, oraz zaia- 
trygował Urząd Śledczy. Podczas liba» 
cji, bawiący się rewolwerem Grodž * 
spowodewał wystrzał, Kula utkwiła $. 
w brzuchu. Lekarz pogotowia zarzą- ; 
dził przewiezienie rannego do szpita- ; 
ła, jednak pacjent zmarł jeszcze w 
drodze. Policja powiadomiona o wy- $ 
padku wkreczyła do mieszkania, gdzie %, 
prócz domowników znajdowało się | 

przestępców ; kilku znanych policji 
oraz lekkiego prowadzenia się nie- 
wiast. Podczas sporządzania protoku» 
łu zaszło poważne podejrzenie, że 
Grodź padł ofiarą zabójstwa. 

Dochodzenie prowadzone obecnie 
wyświetli tajemnicę strzału w stróżów- 
ce i winny poniesie karę, 

— Odczyty teozoficzne. W 
dniach 30 listopada i 1 grudnia rb. 
Polskie Towarzystwo Teozoficzne or- ‹ 
ganizuje w Wiłnie 2 edczyty wice- 
prezesa P.T.T. p. E. Karasiówny na 
tematy związane z okultyzmem. 

W dniu 30 b. m. o godz. Sj 
wiecz. w sali klubu -handlowo-prze- 
mysłowego (ul. Mickiewicza 33 a) od- 
będzie się odczyt p. t: «O wewuiętrz- 

Z braku jednak odnośnych A 

g 

  

Kino „Helios“ 
ul. Wileńska 38.   

Sensacja! Premjera! 4 «  Bookowe arcydzieło, opiewa 
Najpiękniejszy film zona! „NOC miłoŚci* „PRAWO PIERWSZEJ NOCY" 
którego magnat miał prawo do nocy poślubnej żon swych 
para kochanków porywająca piękna partnerka Rudolfa Valentino Vilma Banky 
Colman. Oszałamiający przepych wystawy, Koncertowa sra mistrzów ekranu. Seansy o Z. 4, 6,8 i 10,15 

straszne 
na mocy 

t. najpiękniejsza 
ognisty Ronald 

danych, W rolach 

  

no- та 66 Film ze śpiewem! 
Ę SA „Polonja B Dz ai s 

u . 

„Kobjeta o bujnej przesztošci“ dramat wspotczesny w II 
aktach. w/y słynnej po- 

Miokiewicza 22, pg wieści Oskara Wiide'a p. t, «WACHLARZ LADY WINDERMERE?» genjajnej reżyserji Ernesta @ 
Lubicza w rolach głównych: MAY MAC AVOY, (bohsterka filmu <Ben-Hur), IRENA _ RICH 
znana z obrązu «Skandaj w Petersburgu» i RONALD COLMAN jako wytworny Lord. Podczas 
demonstrowsnia obrazu specjalnie zaangażowany z Warszawy znakomity tenor SAMOJŁOW 
wykona arje i romanse. Nad program: <Odaliski A Ia Garconne» arcywesoła komedja w 2 aktach, gap 

Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Sałnickiego. 

  

nem znacz*niu Chrzescijaństwa>», zaś 
w dn. 1—XII o godz. 8-6) wiecz. w 
lokału własnym Towarzystwa (ul. 
Mickiewicza 46 m. 2) p. t: «Jasno- 
widzenie». Nazwisko prelegeniki zna- 
ne już jest w Wilnie z lat ubiegłych 
i daje gwarancję rzeczowego i po- 
watnuego potraktowania tematów. Są- 
dzić należy żę odczyty te obudzą ży- 
we zaiateresowanie, poruszają bowiem 
zagadnienia życia duchowego, które 
teraz po okresiy materjalizmu, coraz 
pelniejszym i fasniejszvm nurtem za- 
ėzynają przenikać w życie ludzkości. 

W. Z. P. 56. 

++44+4645566654+65460 

| ь 

ю A. G. SYRKINA, Wielka 14, 
© książki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
© francuskim, angielskim i niemieckim. 

%© WSZYSTKIE NOWOŚCI — ® 
0000009000 

  

Institut de Beautć 
(Kėva—Paris), 

Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 
Masaż twarzy, usuwanie ztmar- 
szczek: Leczenie wad cery. Elek- 

tryzacja.   

Ф
Ф
Ф
Ф
 

  

Ы\ЕШЁ 
Ozdoby choinkowe, 

šwieczki, 

ZABAWKI 
Saneczki, Rowerki, Drezynki 

Wielki wybór. 

    

Geny niskie.s 

(0. Borkowski; 
) Wilno, Miekiewicza 5, tel. 372. ® 

Filja Mickiewicza 1, tel. 371. | 
       

©: 

  

Wobee odłoźenia otwareia Radjostaeji Wileńskiej 

Mer ЙО0 00 „Sour“ 
UKAŻE SIĘ w DNIU 

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

    

    

W. MASSON. 

o pom śmierci. 
Jim ciągnął dalej swe opowiadanie: 

— Mnie zaś przeciwnie, szczęście do. 

pisywało tego wieczora. Zrzuciłem 
więc na podłogę tysiąc frankowy ban- 

knot i zasłoniłm go negą. Gdy 
młoda dziewczyna wstała od stołu, 

by odejść, zatrzymałem ją, mówiąc po 
angielsku, gdyż wydawało mi się, że 
jest moją rodaczką: „To pani pienią- 

dze. Spadły widocznie ze stołu". 
Uśmiechnęła, się i pokiwała głową 

przecząco. Mam wrażenie że w tej 
chwili nie panowała dostatecznie nad 
sobą i dlatego nie powiedziała nic. 
Za chwilę zniknęła w tłumie. Grałem 

jeszcze czas jakiś. Potem, gdy wy- 
szedłem i mijałem kawiarnię pobliską 
do jednego ze stolików wstała owa 
piękna nieznajoma i zatrzymała mnie. 
Zawołała mnie wymawiając me nazwi- 
sko. Bardzo miło podziękowała i za- 
uważyła, że chociaż dosyć dużo prze- 
grała, jednak nie przejmuje się tem 

zbyinio. Zdawało mi się, że nie była 
szczerą, nie miała na sobie żadnego 

klejnotu, ani pierścionka, ani broszki. 
Po paru słowach oddaliła się ode- 
mnie i wróciła do stolika, przy któ- 
rym siedziała w towarzystwie starsze- 

go pana: dziewczyną tą była Anna 
Арсой, а jej towarzyszem — Borys 
Woberski. Zapewne od niego dowie- 

- dziala się kim jestem. 
— Czy ten epizod miał miejsce 

zanim p. Apcoff przybyła do domu 
Grenelie? — zapytał Anno. 

— Tak. Zdzje mi się, że właśnie 
w Monte Carlo poznały się te panie i 
razem powróciły de Dijon. 

— Zapewne tak, — zawołał Arno 
i zamyślił się na chwilę. Poczem 
rzekł: 

— To wszystko nie świadczy ko- 
rzystnie o p. Apcoff. 

—Alę proszę zwrócić uwagę na tę 
okoliczność, — zaprzeczył żywo Jim, 
— że gdyby była zamieszana w tej 
sprawie, w co nie chcę wierzyć, to 
dlaczegeż miałaby dobrowolnie opo- 
wiadać to, co się działo owej nocy, 
w jakim celu miałaby wymyślać całą 
tę historję z pochyloną nad jej łóż- 
kiem twarzą? 

— Przypuszczam — odrzekł Anno, 
że były pewne powody, by tak po- 
stąpiła. Opowiedziała nam to wszyst- 
ko, ale kiedy? Potem, jak oznajmiłem, 
że pokoje opieczętowane będą otwar- 
te dzis jeszcze i że zrewidujemy je 
starannie, Móże w pokojach tych 
znajdziemy coś takiego co ztwusza 
ją do zrzucenia podejrzeń na Javinę 
Bodin, albo na služącą p. Harlow. 

— Ale nie na pannę Harlow? — 
zapytał prędko Jira. 

— Nie, niel — zawołał Anno, z 
żywym gestem protestu, — wszakże 
zegar na komodzie jest nailepszym 
dowodem, że p. Harlow nie brała 
udziału w tej zbrodni. Dziś jeszcze 
dowiemy się dalszege ciągu. Ale drc- 
gi przyjacielu, pan spóźni się na 

„ śniadanie. 
Anno wstał i spojrzawszy raz jeSz- 

cze na przepiękny szczyt górski, od- 
wrócił się w strenę miasta. 

  

Jim spojrzał na malutkie, pełne 
zieleni egródki w dole, na dachy sta* 
roświeckich budynków, na smukłe 
wieżyce licznych kościołów. Wśród 
tych dachów dostrzegł wyraźnie w po- 
łudniowej strenis miasta długi dach 
z kilku dymiącemi się kominami, a 
za nim wierzchołki wysokich drzew, 
zalanych słońcem. 

Te dom Grenells, — rzekł, 
wskazułąc ten dach detektywowi. 

Lecz nie usłyszał żadnej odpowie- 
dzi, ani tuchu za sobą. 

— Czy mylę się? — zapytał, oglą- 
dając się. 

Anno nie słyszał jego słów. 
On również patrzał w tym kierua- 

ku z dziwnym wyrazem twarzy. 
Wyraz ten przypomniał coś Jimo- 

wi, ale nie mógł ou określić, co mia- 
nowicie. Nie byłe to zdziwienie, ani 
zaciekawienie. 

Nagie Jim zrozumiał i przykre 
uczucie ścisnęło jego Serce: spolrze: 
nie detektywa przypominało wzrok 
psa myśliwskiego, który widzi, jak 
pan jego podnosi strzelbę do strzału. 

Jim znów spojrzał na długi dach, 
Były w nim małe podłużne okien- 

ka, lecz jim. mimo usiłowań nie mógł 
w mich aojrzeć żadnego znaku życia. 

— Na co pan tak patrzy? =zapy- 
ta! ze zdziwieniem Jim i dodał ze 
zniecierpliwieniem w głosie:— Pewnie 
pan coś dostrzegł. 

Anno doslysza! nareszcie słowa 
Frąbischera. Twarz jego zmieniła się 
natychmiast, znów przybrała maskę 
błazeńską. ` 

— Naturalnie, że coś zauważyłem! 

Miejski Kinematograf AR „Monte Santo 
Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska 
(ui. Ostrobramska 5) 

deryk Schnejder i Peterson, Nad program: y { 
lokatorów na,dnie morzs) w l-ym akcie. Ceny biletów 26 i 27 listopada: parter 60 gr. plus 10 gr. 

na powodzian, balkon 3U gr. plus 5 gr. na powodzian,, Od dnia 28 listopada parter 60 gr., 

% wstrzasający dramat wśród najpiękniejszych — сп- 
dów przyrody w 10 ciu aktach z prologiem, 

Niedoścignione arcydzieło nowoczesnej techniki zdjęć. W głównych rolach Len: Riefenstahl. Fry- 
«Świat cudów zatoki Nieapolitańskiej> (ochrona 

balkon 30 gr. Koncerty radjo w poczekalni. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: we 
wszystkie dn'e o godz. 4- ej po poł. 

  

Radjoamatorzy! 
Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, najtaniej i raj- B 

uprzejmiej obsłuży Was 

aWileńska Pomoc Szkolna» Dział Radjo 

Wilno, Wileńska 38, tel. 941. 

Obuoli 

P. BIAŁOMEJSKI 

Wielki wybór 
najnowszych fasonów i 
wysG:rtowanega ze St2- 

rych zapasów po b:rizo nisk:ch 
cenach poleca 

Sprzedaje się rasowy 

PEEG 
„Doberman* 

Mała Pohulanka 15—1 
  

Z powodu * 
Zamkowa 7. | wyjazdu sprzedają się 

  

  

  Węgiel 
  

  

AGREGATY kompletne dla elektryfikacji 
Dworów, Sanatorjów, 

MOTORY DIESLA na ropę, naftę, benzynę, 
MOTORY SSĄCO.GAZOWE z gazownicami. 

  

Pierwszorzędne angielskie TRAKTORY dla celów rolniczych: 
Długoterminowe kredyty, szybka dostawa. 

Generalna Reprezentacja: 

Polskie Towarzystwo Hand'owe S. A. 

Kraków, ul. Sławkowska 1. 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

wyrabia i sprzedaje znana frma | 

B-cia CHANUTIN 
Wilno,Niemiecka 23 F rma egzystuje odjr. 1890 
Obstalunki są wykonywane 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

plerwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

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

(rossley Brothers LIU. 
Manchester, Angija, 

  

w ciągu 24 godzin. 

  
wyłącznie górnośląski z 
dosiawą i złożeniem do 

gabinetowe  meple. 
Mickiewicza 45 m. 6. 
Ogiądać od 11 do 2 g. 
  

  

  

  

  

Miast, Fabryk» 

benzol, spiritus, 

cze po i 

składu, 
«6 _ wł. Witold 

„Węglobor cnycwskitska | | LE KARZE. 
Mickiewicza 27. —— . 

Dostawa natychmiastowa w dowo» 
nych ilościach. DOKTÓR 

: -— |, ZELDOWIGŻ 
: Poszukuje hipoteki area š chor. weneryczne, 
m 8000 do 10.000 dolarów. Bez posred- в | Syfilis, narządów 
m ników. Biuro Ogłoszeń J. Karlin, " moczowych 
R Niemiecka 22, dla «L». m |od 9-1, ad 5-8 w, 

Zakiaa pasów i Dandazy leczniczych © | Kobieta-Lekarz ab! / 

JEANETTE-. —° $ UDrZeldowlezowa * 

Wilno, ul Mickiewicza 22. 
Otrzymano z Paryża w wieliim wy: , 
borze pasy ostatniej nowości i pasy ; 

  

    

   

KOBIECE. WFNE. 
RYCZ * E,NARZĄ- 
DÓW MUCz OW:     

  

  

  

biustonosze, którze nadają elastyczność od 12 2 1 ой 4- 
figurze i są wygodne. — Pasy leczni- ul .Miekiewi:za 24 

operacjach brzusznych i tet. 272. 
зоес)а!пе do odmiennego stanu. W Zar Ni. 152 

Spałowy i | Or. 6. Wolison | 
wen le, _ moczo' 

wiare owe 1 skórne. ul. 
1 

  

  

Pedajemy do wiadomości p.p. Akcjonarjuszów, że   
  

  

  

Grabowskiego, Garbarska 1, tel   mi specjalnie ulgowych Garankach, 

    

        

   
   

    

    

82, przyjmuje   PLANOW 
ŚwiA 4 

Ina. KAUPOWIE 
Wilno 

W 

w | plombowanych wozach 

    

to płyty słynnej marki 

Acfueile 
z kogutkiem, z etykletą 810 kątną. 

Żądać w każdym iepszym 

  

ye i leńska 7, tel. 1067 
    

Ceny najniższe. 

  

  

Jagielońska 3 m. 6, DOKTÓR 
D SE * H. Deull Si — O.Ablamowiczowa 

Najiepsze A ablece, 7 
ul. Kasztanowa 7 m, 7, 

„ 9—10 i 3—5: 
P. LV BY god Z. P. Ni 6 
gramofonowe 

Doktór Medycyny | 
ŁUKIEWICZ 

choroby  wenerycziie, 
skórne i płciowe 

ul. Mickiewicza 9 
wejście z ul. Suia- 
deckich 1, przyj. 4—7. 

  

    

  

  
  

  

    

  

® = składzie gramcionowym. + 

przestemp lowanie akcyj Kolendy i wszystkie nowości aktualne, Lekarze Dentyści. 

Towarzystwa naszego zgodnie z uchwałą Walnego | WWEDERNEEENENNNNE Lekarz-Dentysta 
Z ź sp 20 grudnia 1024 r. Palos a Rz Jadwiga 
czasie od 1—31 grudnia 1927 r. w biurach Zarządu o sprzedania ' Kęstowiczowa 
w Poznaniu. ul. Św. Marcina 39 lub Ekspozytury Oka zyjnie młody ul „dei Nr 3 
w Warszawie, [ul. Wszólna 2. zadrzewionej, _ ogro- 1 (róg Mickiewicza) 

Wyznaczony termin jest ostateczny. dzónej a budynkami bu dog rytmie asa 
o ilnem, sprze- Szopena 3, m. 16. ы 

Centrala Spirytusowa dam „na. dogodnych Z AL 
Towarzystwo Akcyjne. mość w.Redakcji, CHC© pożyczyć 

1000  dolarė 
plac 300 sążni poi| AKUSZERKI. 

ELEFON em na 
‹ 2 j ficu. 

Do Słowa «==: ; « ||fa..0oż> 6 JS Ś w. Smiatowska, 
wszystkie! pism : * ч dz. 

na okres świąteczny Biuro Reklamowe Stefuna KOPJOWANIE F = za 865 i Mo." Miekiioicza firmy mały, pra- 

    

i 46 m6 wie w nowym p» 

stanie B ia W Z.P. Nt.63 

> PDA 

WR AKUSZERKA 
  

  

ŚNIEGOWCE i KALOSZE 5 
szwedzkie, ryskie ł kiajowe poleca E 

D,-B,W. Jankowski i 9-ka 
WIELKA 42. 

Ja zawsze coć zauważęj Od tego je- 
stem! Tak drogi panie, wielka odpo- 

wiedzialność leży na barkach detekty- 

wa Anno, zazdroszczę panu swobody. 

Niech pan mnie pożałujel Wszędzie 

muszę coś widzieć, dostrzedz... nawet 

tam, gdzie miema nic ciekawego! 
Chędźmyj 

Tv mówiąc skoczył z. ablanej 
słońcem wieży w ciemną czeluść scho- 
dów, 

Zeszli ma plac. 
— Doskonalel—mruczał Anno. — 

Tak, tak — powtarzał jakby wahając 

się, czy ma podzielić się swojem od- 

kryciem z Jimeca czy też nie. 

Wreszcie zdecydował się na kom- 
premis: 

— Niech pan zajdzie ze mną na 

szklaneczkę winal—zaproonowzł, 
— Ale spóźnię się na śniadaniel— 

odrzekł Jim. 
Auno pokiwał palcem, przecząco. 
— Mamy aż nadto czasu! Wy: 

pile pan szklaneczkę wina ze mną, a 
mimo to przyjdzie do domu wcześniej 
od panny Harlow! Ja—Anno zaręczam 
to panu,—dodał z komiczuą powagą. 

Jim roześmiał się i przyjął zapro- 
szenie. 

— Będę się tłomaczył, że uwierzy- 
łem pańskim zarezumiałym przepo- 
wiedniom, jeśli zastanę obie panienki 
przy stolel—rzekł, 

Właśnie zbliżyli się do małej ka- 
włarenki z trzema czy czterema Sioli- 
kami stojącemi na werandzie. Usiedli 
przy jednym z nich i popijając wino, 
Anno walczył widocznie z chęcią wy- 
powiedzenia swych myśli. 

‚ В-са OLĘiN 
Niemiecka 3, tel. 362. 

MEBLE ŁÓŻKA angielskie 

WÓZKI dziecinne 
Sprzedaż również NA RATY 

— Widzi pan... zaczął i znów 2a- 
trzymał Się. 

— A więc pan był pięć razy na 
Ment Blanc? —zapy ał nagle. 

Rozmowa potoczyła się dokoła 
wspomnień ż podróży Jima. 

Anno słuchał wesoło i rzekł: 
— Pan opowiada o nowych «а 

mnie 1 bardzo ciekawych rzeczach, 
jestem panu za to szczerze wdzięczny, 

— Pan natomiast opowiada mi 
bardzo mało, edparł sucho Jim. Na- 
wet nię wspomina pan 0 tem, @а- 

czego iu przyszliśmy. Nie będę pana 

naśladował i powiem szczerze, CO 

myš'ę. 
— Bardzo jesiem ciekawl—zauwa* 

żył Anno. 
— Sądzę, že idziemy  niewłaści: 

wą drogą, zaczął Jim. 
— Czyż tak? 
Anno wyjął z cygarniezki papieros 

i zapalił, 
— Może pan będzie to uważał 

za zbyt wielką śmiałość z mojej stro- 
ny, że tak wypowiadam swe zdania? — 
zapytał Jim. 

— Przeciwnie — zaprzeczył Anno. 
My wszyscy, pracujący w policji, zdol- 
ni Įestešmy nie zauważyć czegoś 
bliskiego, gdy wpatrujemy się w bar- 
dziej odległy i niewyraźny punkt, Jest 
to nasza słaba stroma. Nic więc nie 
może być dla nas bardziej požytes 
cznego, jak posłuchać uwag osoby 
postronnej, Czekam pańskich słów 
niecierpliwie! 

Jim przysunął się bliżej do stołu 
i oparł na nim łokcie. 

— Uważam, że na jedno pytanie 

ECKER tortepian OK USZKO 
gabinetowy, naj- powróciła i wznowiła 
nowszej 

strukcji z okazji sprze- 
daje się. Ui, Piłsud- 
skiego 24, m, 2, 

kon: ' przyjęcia chorych. 
Wow 23 m. 6t 

W. Z. P. 24. 
  

  

musimy znaleźć odpowiedź przede” 
wszystkiem, jeśli chcemy  cowiedzieć 
się, czy p. Harlow została zamordo- 
wana, a jeśli tak, to przez kogo. 

Anno skiną! głową twierdzącs. 
— Zgadzam się z panem, — rzekł 

wolno, Ale ciekaw jestem, czy obaj 
mamy te same pytanie na myśli? 

— Oto pytanie, które zaniedbak- 
śmy rozstrzygnąć. Kto postawił ksią- 
žkę o „Strophantus Hłyspidus* na“ 
puste miejsce na półce, kto mógł te 
uczynić w tak krótkim czasie, pomię- 
dzy wczorajszym południem, a £dzi- 
siejszym rankiem? — zapytał fim. : 

Anno zapalił jeszcze jedną, zapał- 
kę, gdyż papieros jego zgasł, chwilę 
trwało milczenie. 

— Niewątpliwie jest to pytanie 
wielkiej wag! — zgodził się Anno. 
Ale to nie jest kwestja, o którą mi 
chodzi. Nie! Sądzę, że jest jeszcze 
ważniejsze pytanie: jestem pewien, że 
gdybyśmy wiedzieli, dlaczego drzwi 
wiodące z garderoby p. Harlow d 
„Sali skarbów”, były otwarte, drzwi 
które od czasu śmierci Simona Harlow 
nie były otwierane, — to bylibyśmy 
bliscy prawdy i sprawa przestąłaby 
być zawikłaną i ciemną, 

Rozłożył ręce bezradnie. 
— Lecz niestety, nie mogę deciec 

tego aa raziel — dodał. 
Jim zostawił Anno przy stole, po- 

grąžoatgo w zamyśleniu głębokiem 
i ponuro wpatrującego Się w szary 
bruk, jakby szukając ma nim  wyja- 
śnienia dręczącego go pytania, 

    

  

ydawca 'Stanislaw; Mackiewicz Redaktcy w zCzesław Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

I NIL!!! 
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