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Za i przeciw. 
O prawdzie i nieprawdzie. 

We wtorek 22 listopada pedal śmy 
wiadomość o tem, że rząd ccfnął 
subsydja centralnemu związkowi kó- 
łek rolniczych. Właaomości tej, jak 

„każdemu ocz”ywistemu fak'owi zaprze- 
czyć nikt nie mógł i nie może. Rzecz 
inna, że w danej chwili niema w 
Warszawie większego organu praso- 
wego, w którrgo lioji politycznej by* 
łoby Speeialre podkreślanie tej wiado- 
mości. Warszawianka np. o ile o 
cofnię iu suosyojow C. T. R. wypi- 
suje artykuły wstępne, o tyle wiado- 
mość o cefaięciu subsydjów central- 
nemu związkowi kółek rolniczych po- 
daje petitem na ostatniej stronie. 

Centralny Związek Kółek Roln. 
w Warszawie wydał taki komunikat 
do prasy: 

Wobec pojawienia się w niektórych pis- 
mach wiadomości o wstrzymaniu przez Mi- 
nisterstwo Rolnictwa subsydjum dla Central- 
nego Zw ązku Kółek Rolniczych i różnorod- 
mych komentarzy na niekorzyść instytucji, a 
między innemi rzekomo złej gospodarki, po- 
dawanych przy omawianiu tej sprawy, Cen 
tralny Związek Kółek Rolniczych komuniku- 
je, że istotnie Ministerstwo Rolnictwa wstrzy- 
mało chwilowo wypłatę zasiłków, jednak 
nie z motywów, podawanych w prasie, 
przyczem sprawa ta zostanie w najbliższym 
czasie wyjaśniona. : 

| A więc cofnięte czy mie cofnięte? — 
Cofnięte. 

Użyte w tym komunikacie osła- 
biające wrażenie wyrazy, jak „chwi- 
lowo cofnięte" lub „wkrótce ta spra- 
wa wyjaśniona będzie*—nie zmieniają 
tego, że subsydja cofnięte zostały. 
Przecież i C T. R. rząd tkże cofnął 
subsydja „chwilowo*, Żw. Kółek 
Roln. jednak bez subsydjum odrazu 
znajduje sią w tak krytycznej sytua- 
cji materjalnej, że z konieczności mu- 
si robić „dobrą mirę rrzy złej grze”. 

1 Jedn.kże Dziennik i Kurjer piszą 
© notatce Słowa pud tytułem „Zde- 
mentowanie fałszywej pogłoski", a to 
opierając się na tem, że wileński 
związek kółek roln'czych nadal aub- 
sydja otrzymuje. Nie-nie pisaliśmy o 
subsydjach wileńskiego twiasku. lecz 
pisaliśmy ©  związsu centralnym 
Organy przyzwcite nie powinny się 
uciekać do tego rodzaju metod w 
polemiee nawet wtedy, jeśli ta polemi- 
ka już zaczyna  pachnąć woniami 
przedwyborczemi. |eśli sią pisze, że 
panna Anna wpadła do wody, to nie 
można <dementować» (ej wiadomo- 
ści na podstawie tego, że pani Sale- 
mea jest sucha. Centralnemu zwią: 
zkowi kółek subsydja zostały cofnię- 
te, — wileńskiemu — nie. 

P,P.S. rozpoczęła już agitację 

O ile na gruncie Kongresówki P. 
P. S. perirektuje z Wyzwoleniem w 
sprawie wspólnego bloku Wvborcze- 

„o tyle u nas na , Ziemiach 
Wschodnich koncepcja ta nie jest re- 
alna, primo dlatego, że „Wyzwolenie* 
reprezentuje tu bardzo nikłe wpływy 
a sekundo, że w miejscowych orga- 
nach tego stronnictwa nastąpił rozłam, 
w rezultace czego większość wzięła 
udział w świeżo założonem Lude- 
wem strennictwie krajowem, Ten stan j 
rzeczy spowodował, że już od pew- 
nego czasu krążą po naszej wsi agi- 
tatorzy P. P. S. kolporlując tygodnik 
„Kulturę*, wydawany przez prof, U. 
S. B. Ehienkreutza, i zakładając ja- 
czejki. 

Kupcy żydowscy wobec bloku 
mniejszości. 

Związek kupców żydowskich przekazał 
prezydjam ewemu ostateczną decyzję w 
sprawie przystąpienia do bloku wyborczego 
mniejszości narodowych. Z kół żydowskich 

„informują, że z pośród pięciu członków pre- 
zydjum związku trzech opowiada się stanow- 
Czo za przystąpieniem do bloku i że wobec 
tego prawdopodobnie kupcy żydowscy przy- 
łączą się do bloku. Zaznaczyć należy, że 
kupcy żydowscy z Małopolski obecnie do 
Związku nie należą 1 właśnie ze względów 
wyborczych odłożyli swe wstąpienie do cea- 
tralnej organizacji na przeciąg trzech mie- 
s'ęcy. 

BOBENACEWRUSTZOWĄ KERYTOZAWYKE PAOOÓDZCY 

W sprawie nauczania religji 
mojżeszowej 

WARSZAWA, 30XI (żel. wź Słowa) 
Dziś odbyła sig w Ministerstwie O: 
światy konferencja w Sprawie naucza 
nią religii mojżeszowęł w szkołach 
powszechnych. W konferencji, której 
przewodniczył Minister Dabrucki, u. 
częstniczyli przedstawiciele žydow- 
skich orgamizacyj ortodoksyjnych о- 
raz kilku wyższych urzędników Mini- 
sterstwa Oświaty. 

DOKTORZY 
A 

Bujalski, gbiezierski i Waszkiewicz 
lokują położnice i chore z cierpieniami 

kobiecemi w Zakładzie Położniczym 
ul. w. Pohuianka Nr 3I, 

(w nowym iokalu)* 

W aprzedaży detalieznej cena 

PREMIER BISTRAS UCIEKŁ 
BERLIN 30 XI PAT, Biuro Wolffa donosi za dziennikami 

niemieckimi w Kownie. że przywódca chrz. dem. Bistras, wymie- 
niany w ciągu ostatnich dni w związku z pogłoskami O prze- 
kształceniu obecnego gabinetu Kowieńskiego, uciekł w ciągu 
ubiegłej nocy z trzema towarzyszami do Prus wschodnich, chro- 
niąc się w ten sposób ed groźby aresztowania. W związku z tem 
rząd litewski miał oświadczyć, że nie życzy sobie dałszych roko- 
wań z partjami opozycji w sprawie przekształcenia gabinetu na 
zasadach wielkiej koalicji. 

Prof. Herbaczewski usunięty. 
RYGA, 30 Xi 27, (żel. wł. Słowa). Według wiadomości nadesz- 

łych z Kowna senat uniaersytetu Kowieńskicgo, na posied.eaiu w 
dnu wczorajszym postanowł wydalić go z uniwers,tetu za rze- 
kotne pertraktacje jakie prowadz! z rządem polskim, podczas 
swej podróży do Polski i za ogólną polonofilską propagandę. 

Porozumienie w Kłajpedzie. 
BERLIN, 30 XI. PAT. Biuro Wolfia donosi za dziennikiers niemiec. 

kim „Memeler Dampfboot*, że rokowania między gubernatorem Kłajpedy 
a partjami sejmiku kłajpedzkiego w sprawie utworzenia dyrektorjatu w dniu 

dzisiejszym zekcńczyły sig perozumieniem, na podstawie którego jutro ma 

nastąpć neminecja prezydenta craz innych członków dyrektorjatu, W skład 

dyrektorjatu mają wejść nietylko przedstawiciele party] większości oraz 

zbliżonych do nich partyj mniejszych, lecz również członkowie stronnictw 

litewskich g kierunku kreńcowo-nacjonalistycznym, 

TRARPEZZACOOOOOKOTWE DZTROEZZKZI STS RSD TT SIDA TIENTOS 

Otwarcie konferencji rozbrojeniowej. 
Przemówienie Litwinowa. 

GENEWA 30 Xi PAT. W przemówieniu wygłoszonem z Okazji otwarcia sesji 
komisji przygotowawczej konfereńcji rozbrojeniowej, przewodniczący tej konferencji Lou- 
don, powitał państwa. które po raz pierwszy biorą udział w pracach komisji, ą miano* 
wicie Rosję Sowiecką, Kanadę i Kubę Następnie delegat Grecji Politis zostął wybrany 
przez aklamację wiceprzewodniczącym sji 

Loudon mówiąc o celu narad oświadczył, że celem tym jest dowiedzenie narodom, 
że poszczególne narody zdecydowane są przeprowadzć stopniowe ograniczenie 1 zmniej- 
szenie zbrojeń przez stworzenie nowych gwarancyj, które umożliwiają rozstrzygnięcie 
międzynarodowych zatargów drogą postępowania rozjemczo -pojędnawczego. 

elegat niemiecki hr. Bernsiori wyraził zadowolenie z powodu zmiany porządku 
, na którym będzie cmawiana sprawa stanu prac, 
ogólnej dyskusji pierwszy zabrał głos przewodniczący delegacji sowieckiej 
ludowy Litwinow, który zaznaczył, że nowoczesny kapitalizm jest główną 

Di 
dzienne, 

komisarz 
przyczyną obecnych, olbrzymich zbrojeń. Liga Narodów nie doxonała dotychczas żad- 
nej poważnej pracy w dziedzinie rozbrojenia. Litwinow oznajmił w dalszym ciągu, że 
rząd sowiecki proponuje zniesienie wszystkich sił zbrojnych, lądowych, morskich i po- 
wietrznych, zniszczenie wojennego materj:łu i zmunicji, zaniechanie wojskowego wy- 
szkolenia, zniesienie twierdz oraz zniesienie wojskowych budżetów. 

Delegat sowiecki dodił, że delegacja postada pełnomocnictwa do przystąpienia 
do układu, który urzeczywistni ię propozycję i na mocy którego zostanie dokonane w | 
ciągu jednego roku zniszczenie materjału wojennego. O ileby aatychmiastowe urzeczy- 
wistnienie tego programu okazało się niemożliwe, należałoby go wprowadzić w życie w 
okresie czterech lat. Na koniec tych wywodów Litwinow przedstawił rezolucję, zaprasza- 
jącą komisję do niezwłocznego rozpoczęcia prac, ISO na celu opracowanie szczegó" 
łowego planu powszechnego rozbrojen a na podstawie propczycji delegacji sowieckiej 
oraz do zwołania najpóźniej w marcu 1928 roku międzynarodowej konferencji rozbro- 
jeniowej: Gdańska na sesji Rady Ligi Narodów Sprawy 

GDAŃSK, 30. XI. PAT. czoraj odbyło się posiedzenie komisji 
głównej sejmu gdzńskiego, na którem prezydent senatu w. m. Giańska 
dr. Sahm wygłosił sprawozdanie o sprawach gdańsk'ch, znajdujących się 
па porządku dziennym grudniowej sesji Rady Lgi Narodów. Chodzi _tu 
obecnie tylko o trzy sprawy gdańskie: m'anowicie o sprawę miejskiej po 
życzki gdańskiej, © sprawę eksploatacji Westerplatte oraz o sprawę Port 
d'attache dla okrętów polskich. 

W/ drugiej Sprawie chodzi o żądanie gdańskie co do przeprowadze- 
nia na Westerplatte kontroli zarządzeń bezpieczeństwa Oraz kontroli celnej 
przy transporcie polskich materjałów wojennych przez Westerplatte z tytulu 
suwerenncści Gdańska na Westerplatte. Wreszcie w trzeciej sprawie port 
d'attache Gdańsk domaga się zniesienia obowiązujących dotychczas w tej 
mierze umów między Polską i Gdańskiem i usunięcia z Gdańska polskich 
okrętów wojennych. 

W tej vstatniej sprawie w myśl zaleceń Rady Ligi Naredów z wrześ- 
nia r. b. miały sią odbyć między w. m. Giańskiem i Polską bezpošred- 
nie rokowania pod kierownictwem Wysokiego Komisa:za Ligi Narodów 
oraz przy udziale prezydenta Rady Poriu i Dróg Wodnych. Rokowania te 
sdnak, co należy podkreślić nie doszły do skutku z winy senatu w. m. 
Gieńska, który celowo memorjał swój w tej sprawie wręczył Wysokiemu 
Komisarzowi Ligi Narodów w Gdeńsku, tak późao, iż o jakichkolwiek 
rokowaniach z Polską nie mogło być mowy. 

Przesunięcia personalne w Min. Rolnictwa / 
WARSZAWA, 30.Xi. (żel wł Słowa) "W Ministerstwie Rolaictwa mia 

nastąpić w najbliższym czasie szereg przesunięć personalnych, które umo- 
źliwią bardziej fachowe prowadzenie prac w różnych dziedzinach oraz go- 
zwolą wyeliminować z resortu, który winien mieć na względzie wyłącznie 
cele gospodarcze, czynniki natury molitycznej. Dlatego też przy powaływa- 
niu urzędników będzie stanowiło jaka wylączny warunek fachowe wykształ- 
cenie kandydatów bącź rolnicze, bącź ekonomiczne. Analogiczne posunię- 
cia będą erzeprowadzone również przy wydziałach w odnośnych urzędach 
wojewódzk ch. : 

Układ o obrocie drzewnym podpisany. 
WARSZAWA, 30—XI. PAT. W dniu dzisiejszym podpisany został 

przez p. ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego i posła Rzeszy 
Niemieckiej p. Rauschera układ w sprawie tymczasowego uregulowania 
obrotu drzewnego z Polski do Niemiec, parsfowanego dnia 22 listopada 
w Berlinie przez p. ministra Stresemanca i p. dyr. departamentu Jackow- 
pa ę PP ydzenie w życie układu będzie miało miejsce dnia 5 gru- 

a r. b; 

Powitanie zwycięskiej ekipy pólskiej. 
WARSZAWA, 30-XI. PAT. Dziś pociągiem paryskim o godz. 9 m. 30 жга* 

na przybyli do Warszawy zwycięzcy kawalerzyści z Nowego Yorku: ppułk: 
Rómmel, rtm. Antoniewicz i por. aaa Na dworcu zgromadzili się przed: 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych, komitetu przyjęcia, policji, prasy oraz 
liczna publiczność. W imieniu władz wojskowych powracających jeźdźców po- 
witał na dworcu szef departamentu kawalerii gen. Tokarzewski, przyczem or“ 
kiestra Igo pułku szwoleżerów odegrała fanfarę. Imieniem komitetu przyjęcia 
przemawiał gen. Rómmel, witając zwycięzców w murach stolicy oraz winszując 
im sukcesn. Na przemówienie to odpowiedział szef ekipy ppłk. Rómmel. Zgro- 
madzons na dworcu publiczność zgotowała mistrzowskim jeźdźcom serdeczną 
owzcję. O godz. 1lej ekipa jeźdźców złożyła raport słutbowy sżefowi departa- 
meniu kawalerji Ministerstwa Spr. Wojsk. poczem zameldowała si; wicemini- 
strowi gen. Konarzewskiemu. O godz. 20 odbędzie się w kasynie Sztabu Gene- 
ralnego oficjalny obiad w czesie którego zostaną zwycięskim kawalerzystom 
wręczone złote medale pamiątkowę. 

Zgon posław Turcji Kowalskiego. 
ANGORA, 30. XI. Pat, Zmaarł tu w dniu dzisiejszym 0 godz. 3 pp. 

na zapalenie opon mózgowych poseł Rzeczypospeliiej Polskiej przy rządzie 
t.reckim Kowalski. 
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Kaukaz i Krym, Marszałek Piłsudski o kodestji liteoskiej „Kazkz i Kom 
Pan Prezes Rady ; Ministrėw Mar- 

szałek Józef Piłsudski udzielił w dniu 
wczorajszym Polskiej Agencji ; Tele- 
graficznej następującego wywiadu: 

Nota nasza rozesłana « do wszyst 

kich państw, gdzie jesteśmy repre- 

zentowani, zwraca się do tych państw 
z prośbą o pomoc w pracy naszej 
nad zniesieniem stanu wojny na na- 
szych granicach. Stan wojny utrzymy= 
wany w stosunku do nas przez Litwę 
jest jedynym istniejącym w chwili o- 
becnej na Świecie. Jest więc anomalją 
i stanem chorcbliwym tego zakątka 
kuli ziemskiej. Granice nasze z Litwą 
są z [tege powodu całkiem nie po- 
dobne do ianych na świecie. Stano- 
wią one fu przedmiot stałej trwogi 
i niepokoju, gdyż tu żadna praca 
normalnie prowadzona być nie może, 
gdzie, jak dawniej na dzikich stepach 
naszych kresów, praca idzie jedynie 
pod osłoną broni, gdzie brat nie 
może latami widzieć brata, matka 
umierająca nie może pożegnać na ło- 
żu śmierci dzieci, gdzie nie można 
mieć żadnego, drebnego nawet inie- 
resu, gdzię wieść potrzebna czy pilna 
o swoich bliskich dochodzi pomime 

małej przestrzeni dopiero po tygo- 
dniach, czy miesiącach.$My, Polacy, 

* pomimo to wszystko, utrzymywaliśmy 
stale stan pokoju, spodziewając się 
wytrwałem i spokojnem  zachowa- 
niem się przyzwyczaić przeciwników 
do pokoju, ustalić ten stan i prze- 
trwać w nim, szukając lekarstwa na 

błędy stanu wajny w czasie. 

Gdy nie z naszego powodu i nie 
z naszego zażalenia sprawz ta prze- 
szła do Ligi Narodów, stan rządu p. 
Woldemarasa stał się nerwowym i 
podnieconym tak dalece, że rozpoczę- 
to zarządzenia mobilizacyjne. Gdym 
się o tem dowiedział, spędziłem noc 
całą na szukaniu decyzji. Nie mogłem 
nie widzieć skutków opóźnienia na- 
szej mobilizacji. Pomimo, iż wiedzia. 
łem, że w prędkim czasie zwycięstwo 
będz e moje, lecz drżeć musiałem, że 
groza wojny wisi nad temi częściami 
kraju, które staną w pożodze, gdy nie 
zdążę na czas biegnąć tam z pomocą. 
Rozum i logika wojny każe spieszyć z 
odpowiedzią na mobilizację przyśpłe- 
szoną pracą, aby nie dać się wyprze- 
dzić prżeciwnikowi. Każda godzina 
opóźnienia grozi bowiem gdzieś ko- 
muś śmiercią, czy ruiną bytu, Przy 
stanie węjny, który mam rząd litewski 
narzuca ed tak dawna, miałem prze- 
myślaną tę chwilę, gdy wypadnie 
nam decydować o naszej odpowiedzi. 
Tym razem sprawa stanu wojny od- 
daną jest na forum międzynarodowe, 
gdzie prawa pokoju, a nie wojny są 
prawdą wyznawaną. Zdecydowałem 
pójść za wyższą radą stanu i za'wyž- 
szą logiką i już nazajutrz zade- 
klarowałem p. Ambasadorowi Francji, 
że zdecydewałem nie mobilizować 
oczekując decyzji Rady Ligi Naro- 
dów w odpowiedzi na naszą notę. 
Uważam za swój obowiązek wy- 

jaśnić te względy, które sytuację Czy» 
niły najcięższą, gdym ważył motywy, 
które przemogły prostą decyzję o 
mobilizacji. Prezes rządu litewskiego 
p. Woldemaras wzbudza we. mnie 
obawę z powodu stanu swego umy- 
słu, jest, zdaniem mojem, niepoczy- 
talny, W wymuszonych na nim per- 

traktacjach z nami uznał, że jest z 
nami w stanie wojny i żądał, aby 
Polska za zmienienie stanu wojny 

czemkolwiek mu zapłaciła tak, jak. 
gdybyśmy tę wojnę już przegrali. Po- 
wiedzieć można, że jest tylko bez- 
czelny, Teraz w jednej ze skarg na 
mas dowodzi, że Piłsudski swoim 
wyjazdem do Wilna, skąd pochodzi 
i gdzie ma swoją rodzinę, zagraża 
bytowi państwa litewskiego. Bardzo 
wdzięczny byłbym za ten komple- 
ment świadczący 0 potędze mojej 

osoby, lecz każdy przyzna, że to are 
gument zaczerpnięty z bogactw ro- 
zumu iudzi przebywających w szpi- 
talu warjatów, 

Oto dzlej jeden z argumentów w 

jednej z not dyplomatycznych tego 

pana: Za stan pokoju Polska ma za- 

płacić pomocą niedołężnej gospodar- 
ce tego pana w Klajpedzie, dając;gwa- 
rancję wywozu pewnego quantum 

swych towarów przez Kłajpedę. Lecz 
wobec tego, że większość towarów 

będzie pochodzić z Wileńszczyźny p. 
Woldemaras oświadcza, że właściwie 

prawnie należą one do Litwy, więe 

można je skonfiskewać po drodze 

nim przejdą do Kłajpedy, której byt 
ma być podirzymany wywszem z 

Polski, Gdy dodam, że ten super- 

patrjota litewski był długi czas Ro- 
sjaninem, potem Niemcem, a- wresz- 

cie Litwinem, to każdy musi przyz- 

nać, że mamy do czynienia ze zja- 

wiskiem niemal szpitałnem. Gdy więc 
pomyślałem, że w stanie ner- 

wowego podniecenia mogą być 

czynione niepoczytalne kroki, 

które łatwo „wywołać mogą 

decyzję prowokującą gwałtem Polskę, 
z wielkim ciężarem na duszy uleg- 
łem — że powtórzę — wyższej racji 

stanu i wyższej nad wojną i jej praw- 

dami prawdzie pokoju. Uważam więc 

w obecnej chwili za swój obowiązek 
zwrócić się z apelem de swych współ- 

obywateli by ze spokcjem, umiarem 

i z należytą powagą zechcieli zacho* 

wać się wobec groźby, do nas skiero» 

wanej, gdy miecz znajduje się w rę- 

ku szaleńca. Proszę wszystkich o 

spokój i spokojny stosunek do wieści 

i plotek, które w takich czasach krą- 

żą, a przy zachowaniu takiege spo: 

koju ufam, że po przejściu kryzysu, 

w co chcą wierzyć, będziemy dumni, 

że wbrew ocztkiwaniom wszystkich 

naszych wrogów wykażemy ię praw- 

dę siły, którą daje opanowanie siebie 

tak potrzebne we wszystkich ciężkich 

chwilach. 

Wreszcie jeszcza jedno. Przy okrui- 

nych prześladowaniach, jakie teraz pa- 

aują na Litwie w stosunku do prze- 

ciwników rządu, wielu Litwinów szu= 

ka ucieczki i przytułku na naszej zie- 

mi. jeżeli żałować można, że dzięki 

stanewi wojny nie mogliśmy współ- 

żyć ze swymi, tak drogimi sercu wie- 

lu współrodaków sąsiadami, to gdy 

wreszcie z powodu nieszczęść w ich 

kraju przybyło do nas liczne ich gro* 

mo wzywam wszystkich do okazania 

jm gościnności i pomocy w ich bie- 

dzie. Polska zna z tak niedawnej 

przeszłości co znaczy dola emigranta 
niepewnego swej przyszłości i prze- 

bywałącego w bólu tęskuoty za swym 

zagonem, Najpiękniejsze perły na- 

szej poczji, które duszę naszą rzeźbi- 

ły, powstały z pracy takich emigran- 

tów. Niech nie zaznają, gdy są u nas, 

gorzkiego chleba pogardy i niechęci. 

O zamierzonej podróży mar. 
Piłsudskiego do Genewy. 

PARYŻ. 30 XI. PAT, Wiadomość 
o zamiarze Marszałka Piłsudskiego 
udania sią do G:newy spotkała się 

w prasie paryskiej majrezmaitszych 
kierunków z wyrazami uznania, Za- 
znacza te w „Liberte” Jacque Bain- 
ville, oświadczając, że Polska jest w 
Europie Wschadniej elementem pa- 
cyfistycznym. 

Omawiając ostatnią noię polską 
„Temps* oświadcza, że potwierdza 
ona całkowicie mniemanie o pokojo- 
wych zamiarach Polski względem 
Litwy i wogóle państw sąsiednich. 
Podróż Marszałka Piłsudskiego do 
Genewy będzie miała ogromne znacze- 
nie dla ostatecznego wyjaśnienia gy- 
tuacji. Potrzebna jest cna do natych- 
miastewego rozstrzygnięcia zatargu 
polsko-litewskiego, oświellenia niepo- 
rozumień wywołanych przez wystą- 
pienie Moskwy i jasnego zaznaczenia 
zamiarów rządu polskiego. Dobrze 
jest, że Marszałek Piłsudski, którego 
cała Polska uważa za bohatera naro- 
dowego wejdzie w osobisty kontakt 
z głównymi kierownikami polityki 
europejskiej. 

          

, Książe (not. 

- wania 

Przed wyjazdem z Warszawy mi» 
nister Patek złożył przedstawicielom 
prasy warszawskiej następujące oświad- 

czenie: : 
— W końcu wrze'nia br. udałem 

się na wizytacię konsulatu naszego 
w Tyflisie, październik spędziłem na 
Kaukazie i Krymie. Poznałem nowe 
kraje i nowych ludzi a przyjęcia, ja- 
kiego od nich doznawałem, nie Za 
pomnę nigóy.. Ludność tych krajów 
podświadomie niemal odpłaca nam za 
sympatję, jaką Polska zawsze dla niej 
odczuwała. 

Najdłużej zatrzymałem się w 
Tyflsie, gdzie poza władzam: Gruzji 
są skoncentrowane władze Federacji 
Zakaukazkich Republik. Stamtąd po- 
jechałem do Kachecji, gdzie zwiedzi- 
łem bogate winnice :peństwowe i do 
Baku dla zobaczenia słynny h na 
świzt cały urządzeń naftowych. W 
Batutnie siadłem na statek i wzdłuż 
pięknych wybrzeży morza Czarnego 
przez Su.hum, G:gry i Noworosyjsk 
przejechałem na Krym, Na statku, 
SEE jechałem, wywieszono flagę 
polską. 

Drogą przez Sebastepol i Symfe- 
ropol udałem się ma zwiedzenie ko- 
lonji żydewskich. 

Powracając do Moskwy, zatrzy: 
małem się w  Aleksandrowsku, by 
zobaczyć istotnie z niebywałym ro- 
zmachem zaprojektowane roboty przy 
Daieprostroju. Prace te mają podnieść 
poziom wody w Dnieprze па prze- 
strzeni 75 kilometrów, mają pokryć 
„porogi* i uspławnić rzekę, 

Podróż ta przekonała mnie, 
stronie Polski jak i po stronie Kry- 
mu i Kaukazu istnieją bogactwa, któ- 
re Się mogą stać przedmiotem handlu 
zamiennego a jednocześnie unormo- 

warunków haadlowych tam 
gdzie obie strony są jednocześne 
sprzedawcami lub jednocześnie kupca- 
mi jednych i ty.h samych towarów, 
istnieje CE bardzo ala obu stren 
sprawa tranzyiu przez Kaukaz na 
Wschód i przez Polskę na Zachód, a 
co najważniejsza, i pe tamtej stronie 
istnieją ludzie, którzy radziby bliskie 
z nami stosunki nawiązać. Mamy w 
tej chwili w Tyfiisie dobrze zorgani- 
zowany konsuiat generalny, który te 
Sprawy bada, a projektowane umowy 
handlowe ułatwią pracę nad sprawą 
w”ajemnego zbliżenia się i poprą w 
tym kiernrku prowadzone usiłowania, 

Zadanie Rady Ligi. 
PARYŻ, 30—X. PAT. W dzienni- 

ku „Journal des Debats* August 
G:uvain streściwszy genezę zatargu 
polsko-litewskiego oświadcza, że jest 
rzeczą niedopuszczalną, aby jeden 
członek Ligi był na stopie wojennej 
z drugim bez wypowiedzenia mu woj- 
ny, jak również bez rozpoczęcia kro- 
ków wojennych. Obowiązkiem Rady 
Ligi jest położyć kres tej niemożliwej 
sytuacji, sprowadzając Woldemarasa 
do poczucia rzeczywistości przy po- 
z dyplomacji sowieckiej lub bez 
niej. 

_ Nie wolne pozwalać dłużej rząda- 
wi kowieńskiemu na utrzymywanie w 
północno-wschodniej części Europy 
ogniska, z którege lada chwila może 
wybuchnąć greźay peżar. Nie chodzi 
tu wcale © kwestę szkolnctwa, che- 
dzi o pokój lub wojnę. Niech Wol- 
dęmaras wybiera. Polska nie ma by+ 
najmniej zamiaru zanieść do Litwy 
pożogę wojeuną, ma jednak prawo 
nie liczyć się na swojem  terytorjum 
z ręklamacjami państwa, które oświad- 
cza, że jest z nią na stopie wojennej. 

O organizacji wojska polskie- 

że po 

go. 
PARYŻ, 30XI, PAT. Z okazji pod- 

róży do Polski Marszałka Franchet 
dEsperey celem wręczenia* medalu 
wojskowego Marszałkowi Piłsudskie- 
mu,b. podsekretarz Stanu minister 
stwa wojny Jan Ossola, członek ko- 
misji spraw zagranicznych jlzby De- 
putowanych zamieszcza w biuletynie 
informacyjnym, wydawanym pod pro- 
tektoratem grupy parlamentarnej fran- 
cusks-polskiej artykuł poświęcony or- 
ganizacji wejska polskiego. Ossola 
pisze o rozległości granic, wymagają: 
cych obrony wojskowej, peczem po- 
daje szczegóły dotyczące ilości woje 
ska polskiego w różnych jego forma- 
cjach zaznaczając, że całą tę organi- 
zację Polska zawdzięcza Marszałkowi 
Piłsudskiemu, który położył wiele 
energji zanim doprowadził siły zbioj- 
ne Polski de stanu mezbędnego dla 
zapewnienia jej beznieczeństwa, 

_ Francja, pisze Ossola, dekorując 
piersi Pierwszego Marszałka Polski 
najwyższem odznaczeniem, jakie się 
udziela generałom chciała w ten sp0- 
sob nietylko dač wyraz swemu uzna- 
mu dla organizatora sił zbrojnych 
Polski, lecz również dla praty poko” 
jowej Polski. 

°
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Zjazd oświatowy Pol. Macierzy Szkolnej. 
— Korespondencja Słowa — 

  

Poszczególne Koła P. Macierzy 
Szkolnej w powiatach województwa 
Nowegródzkiego działały dotąd sa- 
modzielnie, bez bliższego wzajemne- 
go kontaktu, a intensywność ich pra: 
cy nie była tak wielka, jakby Się na- 
ieżało spodziewać, sądząc po ogromie 
oczekującej na odrobienie pracy oświa- 
towej. 

W celu choć częściowego zara- 
dzenia tym brakom zarządy pięciu kół 
powiatowych, Baranowickiego, Nie- 
Świeskiego, Nowogródzkiego, Słonim- 
skiego i Stołpeckiego, postanowiły 
zwołać zjazd oświatowy na 20 listo- 
pada do Baranowicz; pierwsza część 
poświęcona miała być propagandzie 
oświatowej wśród szerokich mas spo= 
łeczeństwa, druga sprawom .organi- 
zacyibym, 

Zjazd zapowiadał się bardzo do- 
brze i licznie; wszystkie koła powia- 
towe zapowiedziały przyjazd swoich 
delegatów, z powiatów zaś Barano- 
wickiego i samych Baranowicz miało 
w zjeździe wziąć udział kilkaset osób. 

Niestety, stanęła na przeszkodzie 
okropna pogoda. Wprawdzie mimo 
szalejącej zawiei i opóźnionych pocią- 
gów delegaci wszystkich kół Macie- 
rzy zjawili się, ale innym burza śnie- 
gowa popsuła szyki. Mimo tych jed- 
nak fatalnych warunków kilkadziesiąt 
osób obecnych na zjeździe świadczyła 
e zainteresowaniu sprawami oświato- 
wemi. 

Zagaił zjazd rejent Danowski, 
członek zarządu baranowickiego keła 
Р.М 5. w dłuższem przemówieniu 
wyjaśniając cej zjazdu i na zakończe: 
nie proponując wybór na przewodni: 
czącego redaktora Domańskiego z 
Nieświeża, co zestało przyjętę przez 
zebranych. Na propozycją przewodni: 
czącego, zmieniony został porządek 
dzienny wobec zmienionych też wa= 
runków obrad; obie części, prepagan: 
dowa i erganizacyjna zostały z sobą 
połączone. 

Na początku delegaci wszystkich 
kół tak powiatowych, jak i miejsco- 
wych złożyli sprawozdanie z prac 
Macierzy na swoim terenie. 

Działalneść jej była bardzo roz- 
maita tak, że trudno w artykuliku 
sprawozdawczym podać ją w całości, 
fragmentyczne zaś uęcie sprawy nie 
dałoby realnego obrazu, wobec tego 
wstrzymam się Od podania sprawo- 
zdań choćby w streszczeniu, zwłasz- 
cza że odbiły się one w ostatecznych 
rezolucjach zjazdu i dyrektywach da: 
nych nowoutworzenemu wojewódz- 
kiemu zarządowi P, M. S. 

Zaraz po sprawozdaniach kół 
zabrał głos inspektor wojewódzki 
P. M. S. p. Piątkowski, z. którego 
głównie inicjatywy zjazd zogtał zwo: 
łany, wygłaszając referat organizacyj- 
ny, obejmujący plan działania Macie+ 
rzy w Nowogródczjźajie w najbliž- 
szej przyszłości, a następnie delegat 
Zarządu Głównego P. M. S. z War: 
szawy, poseł Kornecki, który mówił 

„ © ideslogji i celach Macierzy. 
Z tego bardzo ciekawego przemó- 

wienia dwa momenty szczególnie na- 
łeży podkreślić — Ote_ przedstawi: 
clel Zarządu Głównego P. M, S$. i w 
jego imieniu mówiący «ategorycznie 
stwierdził bezwzględną apolityczność 
Macierzy; zacaniem iastytucji jest jak 
największa praca dla oświaty i sze- 
rzenia kultury polskiej wśród Pola* 
ków i wśród tych, którzy cheą ko: 
rzystać z polskiej cywilizacji. Apoli- 
tyczność Macierzy idzie tak daleko, 
że nawet zupełnie nie zabiera głosu 
w toczących sia dziś, zwłaszcza na 
Wołyniu, walkach językowych. — Ma- 
cierz jest pogotowiem oświatowem 
polskiem i dlatego śpieszy wszędzie; 
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Akademija, 
literaci i eksploatacją sił literac- 

"kich. 
W prasie polskiej literackiej, oraz 

zbliżonej do sfer Literackich wre za- 
cięta dyskusja na temat projektowa- 
neį Akademji. : 

Nie kwestjonując bynajmniej wiel- 

kiego pożytku, jaki płynie z posiada- 

dania Nieśmiertelnych,  pragnąłbym 

zwrócić uwagę śmiertelaych nie tylko 
na losy literackiego patrycjatu, ale i 
na losy literackiego plebsu. 

P. kaden Bandrowski w  wywla- 
dzie drukowanym ongiś w «Świecie», 
demaga się dla szerszych mas braci lite- 
rackiej prawa do życia z tworzywa 
rąk własnych, © ile literatura nasza 
ma stanąć «na odpowiednio-wysokim 
poziomie». Projekt Akademji przewie 

duje cały szereg nagród, «dznaczeń i 
t. d. W tłomaczeniu na język p Ozy, 

nieco z kupiecka brzmi to tak: „Za 
płaćcie, a będziecie mieli literaturę", 

Jest że te słuszne? 
Zagadnienie twórczości literackiej 

rozpada Się ma: 1) zagadnienie Su- 
rowca, 2) obrebisnia technicznego. 
Literat wolny od wszelkiej innej pra- 
cy zawodowej będzie żył w pustce. 

tłoczy go świat sztuczny i jałowy, 
świat cudzych książek, świat gier ak 

Baranowicze. 

gdzie tylko znajduje jakiekolwiek pole 
do pracy. Konsekwentnie stosując 
teerję w praktyce, Macierz stara się 
zawsze jak najściślej współpracować 
z każdym rządem, a zwłaszcza z wła- 
dzami szkolnemi, 

Drugi nadzwyczaj ważny moment, 
podkreślony przez pos. Korneckiego, 
te konieczność współpracy z ducho- 
wieństwem, nauczycielstwem, ziemiań - 
stwem i wszelkiemi organizacjami 
społecznemi, zajmującemi się oświatą 
ped jakąkolwiek formą. 

Na podstawie sprawozdeń kół, 
oraz r:feratów pp. Korneckiego i Piąte 
kowskiego wywiązała się dyskusja, w 
czasie której poruszono szereg  пай- 
zwyczaj aktualaych tematów; żadna z 
omawianych kwestyi nie napotkała na 
fakikolwiek sprzeciw, co Świadczyło, 
jak jednolity pogląd panuje na sera- 
wy oświatowe. Cenne wskazówki da- 
ne władzom Macierzy przyczynią się 
z pewnością do rozwinięcia jej prac 
w pożytecznym kierunku. 

Po wyczerpaniu dyskusji przewod- 
niczący, p. Domański, zreasumował 
wszystko co bvło powiedziane jako 
wskazówki dla władz Macierzy na 
terenie województwa, wskazując jedno« 
cześnie ha najwybitniejsze braki, któ. 
rym bezwątpienia jest przedewszy” 
stkiem to, że praca Macierzy ograni: 
cza się przeważnie do miast powia« 
towych, pozostawiając prawie odła- 
giem pole pracy eświatowej w mniej- 
szych miąstęczkach i na wsi. Drugim 
kardynalaym błędem jest to, że w 
Macierzy pracują jedynie jednostki 
lub conajwyżej zarządy | kdl, 
matamiast nie zdołano wciągnąć 
choćby przynajmniej wszyst- 
kich członków zapisanych, jeżeli 
już nie mów.ć e szerokich warstwach 
pozostałego społeczeństwa. Jeżeliby 
te dwie usterki zostały usunięte, zu- 
pełnie inaczej wyglądałaby u nas pra- 
ca Macierzy, 

Wytyczne dalszej pracy w najogól- 
niejszych zarysach uchwalone były 
takie: jak najszersza akcja edczytowa 
zwłaszcza na wsi, pełączona z poka- 
zami obrazów świetlnych i tworzenie 
biblistek, przedewszystkiam  rucho- 
mych dla obsłużenia wsi, oraz bibliotek 
podręczników szkolaych dla / młodzie. 
ży uczącej się, dalej kursa dla do- 
rosłych i szkoły lub kursa dokształ- 
cające dla młodzieży rzemieślniczej; 
opieka moralna i materjalna nad mło- 
dzieżą szkolną głównie przez zakła- 
daaie burs uczniowskich i nad mło- 
dzieżą rzemieślniczą przez tworzenie 
ognisk  terminaterskich; pomaganie 
jak najintensywniejsze przy budowie 
domów łudowych, będących ośrod- 
kiem pracy społecznej.—Prócz tego 
postanowiono nawiązać jak najściślej- 
szy kontakt z wszystkiemi organiza: 
cjami pracującemi na ре oświato- 
wem, werbować członków czyanych 
do Macierzy, wreszcie starać się o 
wydobycie jak największych środków 
materjalnych na pracę oświatową. 

Zreasumowane przez przewedai- 
czątego wywody z dyskusji zestały 
jednogłośnie przyjęte, a następnie u- 
chwalono je w formie wniosków za- 

zo przez inspektora p. 
iątkowskiego. 

Na zakończenie przewodniczący 
serdecznie podziękował _delęgatowi 
Zarządu Głównego P.M:S, p. Kor- 
neckiemu za przyjazd Oraz wszystkim 
obecnym za przybycie, poczem zam- 
knął zjazd, 

Natychmiast po skończeniu ogól- 
nego zjazdu odbyło sią posiedzenie 
delegatów kół, ma którem pastano- 
wione jednogłośnie stworzyć zarząd 
wojewódzki P,M.S. i przyjęto odpo- 
wiedni regulamin. 

torskich, świat ludzi oderwanych ed 
pracy. Świat ten usunie twórcę od 
bezpośredniego obcowania z ludzkim 
surowcem. W/ zaraniu stoczy go i 
zmanieruje werbalizm—ów  najstrasze 
niejszy wróg literatury polskiej. 

Co do opracowywania przeróbek, 
poprawiań i t.d. tematów literackich 
są one oczywiście trudniejsze przy 
pracy zawodowej, już chociażby dla- 
tego że czas ludzki jest ograniczony. 
Ito jędnak jest o tyle słuszne o ile 
rozchodzi się o szlifierski wpływ 
książek. Ale słowo: i sąd literacki 
taksamo, jak barwa i rytm muzyczny, 
rozsiane są wśród życia. lzołacja ży- 
ciowa pogłębia wpływ  bib.jotek, u- 
możliwia poprawiania i przeróbki, ale 
usuwa wpływ słów literackich i krye 
tycznych, wibrujących w życiu. 

Stąd taki wniosek: nie trzeba lite- 
ratów usuwać od życia. Trzeba ażeby 
mieli w życiu swój własny nieliteracki 
kącik. 

W tem miejscu słyszę grona: dy- 
lętantyzm. Ryzykując wywołać drugi, 
oświadczam, iż wolę polski dyletan- 
tyzm, niż polską scholastykę. Umysł 
niecierpliwy, improwizacyjny i twórczy, 
przeciętny umysł polski w improwiza- 
cji daje jeszcze coś. Ala zaprzęgnięty 
do cężkiego wozu rzemiosła, z któ- 
rego, tylko wytrwałość i pedantyzm 

    

Ukrainizacja Ukrainy. 
CHARKÓW, 30XI. PAT. We wtorek z.kończył się X-ty zjazd ukra'ń- 

skiej partji komunistycznej odbyty pod znakiem ukrainizacji. Z poszcze- 
gólnych referatów wynika, że praca ukraiaizacji aparatu państwowrgo 
posuwa się naprzód, natomisst słabo ukrainizują się organizacje gospo- 
darcze, trusty i przedsiębiorstwa, a najsłabiej związki zawodowe i komso- 
molcy, Na uwagę zasługuje wystąpienie pełnomocnika  Narkomiadieła 
Berzina, przemawiającego umiarkowanie na temat sytuacji międzynarodowej. 

Opierając się na pismach  niemiećkich i niektóry h głosach prasy 
polskiej Berzin twierdził, że z keźdem zaostrzeniem sytuacji międzynaro- 
dowej związku Sawięckiego sfery kapitalistyczne oraz emigracja sptejalnie 
interesują sią kwestją ukraińską. S czególnie imperjalści polscy — mówił 
Berzia—marzą o destępie do morza Czarnego przez Uxrajnę. Mówiąc 
obszernie © opozycji Berzin zaznaczył, że szkodzi ona nietylko wewnątrz 
kraju, lecz również zagranicą, czego dowodem jest wielkie zainteresowanie 
opozycją wrogów Związku Sowieckiego. 

Sowiety otrzymują 40 miljonów dolarów, 
Kredytu udziela grupa amerykańskich Fernuar. 
MOSKWA, 30 XI. PAT. Międ/y rządem sow eckim a ameryk-ń:ką 

grupą Fernuar zawarta została umowa, na podstawie której rząd sowiecki 
Uzyskuje kredyt inwestycyjny w wysokości 40:stu miljonów delarów na 
przec ąg sześciu lat. Kredyt team będzie użyty. dla uruchomienia f»bryki 
metalurgicznej w Makiejewce w okręgu donieck m. Dla potrzeb fabryki 
w przeciągu trzech lat założone zostaną nowe konalnie węgla i rudy Ze 
swej strony rząd sowiecki przeznacza na ten cel 50 miljonów rubli, Umo: 
wa przewiduje udzielenie Amerykanom konctsyj w Krzywym Rogu i Za: 
głębiu Donieckiem. 

Pożyczka wewnętrzna w Sowietach pokryta, 
Jak informuje Tass, 200 mijonowa pożyczka uprzemysłowienia zosta- 

ła pokryta. Subskrypcja instytucji kolektywnych wyno.i 56 proc. cstej su- 
a isć osób które zakupiły pożyczkę, wynosi przeszło 5 miljonów 
rubli, 

Pomyś!lna gospodarka Stanów Zjednocznych. 
LONDYN, 30-11. Pat, Agencja Reutera dowiaduje się z Waszyag- 

tonu, że sekretarz handlu i przemysłu o. H:rbert Hosv:r w sprawozdaniu 
rocznem przedkładanem prezydentowi Coolidgeowi, a obejmującem wszele 
kie znaczniejsze dziedziny handlu i grzemysłu Stanów Zjedn. charaktery- 
zuje w słowach pełnych uznania gospodarkę amerykańską i stwierdza sta: 
łą p. prawę bilansu handlowego i płataiczego Stanów Zjedn. w ciagu u- 
biegłych lat sześciu, szczególnie znaczną w roku f.skalaym 1926—27 zatm- 
kmetym w dniu 1 |pca 1927 roku, 
REZ BE WE OE ACTA ITT TO II AA ETO TSO 

Około 200 ofiar powodzi w Algierze. 
ALGIER, 30 XI. Do okolic nawiedzonych powodzią i całkowicie 

odciętych, środi żywności dowożene są na samolotach. W przybliżeniu 
ustalono, iż zatonęło 200 osób. Brak wiadom: Ści © paruset krejowcach, 
Ustalenie szkód narazie niemożliwe D:szcze trwają. 

„Temos” oblicza szkody na 500 miljonów fraaków. W Mustagenem 
zginęło 150 osób. W Pones 20. 

Kurjer dyplomatyczny przemycał fałszywe 
obligacje. 

WIEDEŃ 30X!. Wczoraj zaszedł bardzo ważny zwrot w śledztwie 
przeciwko Blumensteinowi. Wobec paryskiego komisarza policji, otwarto 
skrytkę bankową Błumenstejna w Baden Credit anstalt i kasę domową 
Blumensteina, gdzie znaleziono układ Blumensteina z Lazarem, pisany 
własnoręcznie przez senatora Reynolda. Potwierdza się też, że pewna oso- 
ba posiadająca paszport dyplomatyczny przemycała papiery wartościowe z 
Wiednia do Francji. 

Trzechsetlecie zwycięstwa pod Oliwą. 
Bal w poselstwie polskiem w Kopenhadze. 

KOPENH AGA, 30 Xi. PAT. Z okazji trzechsetnej rocznicy zwycięstwa, które flota 
polska pod dowództwem Duńczyka, admirała Arndta Decckmanna, odniosła pod Oliwą, 
w salonach poselstwa polskiego Odbył się bal na cześć marynarki duńskiej. Na balu 
obecny był następca tronu książę Fryderyk, książę dnński Knude, księżniczki duńskie 
Axel i Wiggo, ksłężniczka szwedzka Marta, cała admiralicja duńska, przedstawiciele 
dworu i ministerstwa spraw zagranicznych: Kiólewskie ministerstwo marynarki złożyło 
w tym dniu na ręce posła Rozwadowskiego życzenia i ofiarowało mu czarę z herbem 
ministerstwa, pochodzącą z f egaty duńskiej z czasów wojen Napoleona, 

Prasa duńska poświęciła szereg artykułów rocznicy bitwy pod Oliwą, podkreśla- 
jąc przytem stare tradycje floty polskiej. 

Stypendja dia Polaków w St. Zjednoczonych. 
Amerykańsko-polska izba handlowo-przemysłowa w Polsce komunikuje, że <Fun" 

dacja Kościuszkowska» w Nowym Jorku zedeklarowała uzyskanie rocznej lub też pół- 
rocznej praktyki w największych instytucjach handlowych i przemysłowych Stanów 
waze: Ameryki dla około 25 dyplomowanych absolwentów wyższych uczelni 
w Polsce. 

” © otrzymaniu od rektorów wyższych uczelni polskich listy 25 takich najwybit« 
niejszych i najzdolniejszych młodych ludzi w terminie do lutego r: p., <Fundacja» przy- 
rzeka zająć się wyjednaniem dla nich ew: bezpłatnego przejazdu morzem w jedną 
stronę i wynalezieniem takiej pracy, któraby im dała możność utrzymania się т 5- 
nach Zjedn. i zaoszczędzenia pieniędzy na bilet powrotny. 

„przedstawiciel 

Ze stadniny ks. Sanguszków 

Na miejsce słynnej Kasztanki, ko- 
nia bojowego Marszałka Piłsudskie- 
go od 1914 roku — ziemiania małc- 
polski z pod Tarnowa, ks. Sangusz- 
ko, ofiarował Marszałkowi rasowego 
ogiera arabskieg „ czystej krwi, Koń 
ten przybył unegdaj do Warszawy i 
został umie-<zczeny w stajni 1 p. 
szwoleżerów. Ogler ten pochodzi ze 
słynnej stadniny ks. Sanguszki w 
Gumaiskach, najlepszej w całej 
Polsce, 

Ks. Sanguszko przybył de stolicy 
izamierza osobiście zgłosić się u 
Marszałka P.łsucskiego i ofiarować 
mu wsgan'ał*go rumaka. 

Zawiązanie komitetu uczczenia 
m ejsca spoczynku ś. p. Przyby: 

szewskiego. 

Po pogrzebie ś. p. Przybyszewskie- 
go odbyło się zebranie u starosty ino- 
wrocławskiego p. Dykla. Na zebraniu 
tem zawiązał się kom tet, celsm ucz- 
czenia miejsca wiecznego spoczynku 
Ś. p. Stanisława Przybyszewskiego. 
Protektorat nad tym komit*tem objął 
wojewoda po:nański p. Bnińsk;, prze: 
wednietwo zaś staręsta inowrocławski 
Dykl. Pozatem wszedł do kemitetu 

p. ministra oświaty 
p. Rogowicz. 

Miejsce da robotników  rol- 
nych z Polski w Bukowinie i 

Besarabji. 

Powiaty północnej Bukowiny i 
przyległej do niej północnej Besarabji, 
cierpią stale na dotkliwy brak robot- 
ników rolnych, zwłaszcza w czasie od 
czerwca do listopada, W ostatnim 
więc czasie wyrażano w sferach zain- 
teresowanych możliwość zatrudnien:'a- 
rebotaików rolnych z Polski, a mia, 
nowicie jako robotników sezenowych 
Wymienione powiaty mogą, ostrożnie 
liczą”, zatrudnić da 3000 'obetników, 

-—————— iii ii 
L s > r z a : u Wielki wybór! u || szych wyrobów. (Dla przejeria 
5 ASICA bi 1 y Gl Ay ias „|| składu pożądany kapitał od 3000 
m wełnianych, suklennych, bławatnych, u do, 5000 zł.). Pożądane szczegó- 
u po cenach fabrycznych, a łowe oferty z życiorysem i fo- 
a za gotówkę | na raty, й tografją. 
m Poleca s || Pierwsza Krajowa  Wvtwótnia 
z „Manufaktura Łódzka* a || zparatów do golenia <STALFOL» 
CE WIELKA 21 " Warszawa, № еса!а 8 

  

O Polsce zagranicą. 
Memento. 

— Praski tygodnik Europe Cenirale (12 
listopada) zamieszcza artykuł p. Kazimierza 
Smogorzewskiego p. t. <Godność Niemiec a 
rewizja pie, 

— Dwutygodnik La Vie (Paryż) za- 
mieszcza w zeszycie z 15 listopada list z 
Wilna p. t. <Ni<ludzkie cechy sporu polsko- 
litewskiego» 
Autor broni polskiego punktu widzenia: | 

— Wychodzący w Rennes dziennik 
Quest Eclair (200000 egzempiarzy) zamieścił 
dnia 16 listopada astykuł wstępny p. Ludwi- 
ka Alfreda Pagės'a p. t. <Polska organizuje 
się jako oświecona demokracja». Artykuł 
ten przedrukowały dwa inne pisma katolic- 
koiudowe francuskie, a mianowicie paryski 
tygodnik Le Petit Dćmoerate i wychodzący 
w Pau dziennik Le Patriofe des Pyrėnčes. 
Ogólny ton artykułu jest bardzo dla Foiski 
przychylny. 5 8 

„ — Na ozele listopadowego zeszytu mie« 
sięcznika  francusko-angielskiego «FIDAC» 
znajdujemy artykuł p. K. Smogorzewskiego 
p t. «Złoty chrzest Polski». Autor daje szkic 
dziejów finansów polskich w ciągu aziewię- 
ciu łat uiepodległości. 

оФФ оо B 
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 

instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 
it miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej 

Czy jesteś jej członkiem? ( Wilno 
Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
do Šejį 

rIERNIKI DOMOWE wyśmienite 
na miodzie akacjowym 

poleca D,-H. K. WĘCEWICZ 
Mickiewicza 7, tel. 1062. 

  

  

Zapewniona egzystencja | 

įen:ralny przedstawiciel dobrze 
wprowadzony w  drogerjach i 
branży stalowo-galanteryjnej dla 
objęcia wyłącznej sorzedaży na- 
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WILRADJO 
WILEŃSKIE BIURO RADJOTECHNICZNE 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 23, tel. 4 05, 

Poleca Sz. Sz. Klijenteli wyroby: 
P. T. R. Polskiego Towarzystwa Radjotechnicznego, Zakładów 

Radfotechnicznych „NATAWIS* 
oraz Zakładów Radjotechnicznych „W ILRADJO* 

odbiorn ki detektorowe od zł 12.— 
1 lampowe od zł. 60.— 

Ultradyny 5, 7 i 8 lampkewe i inne selektywne aparaty pod 
eliminowania stacji wiieūskieje 

nadawcze, wszelkie głośniki, słuchawki, 
akumulatory i rozmaity sprzęt radjowy. 

Warsztaty reparacyjne, ładowanie 'akumulatorow. 
Fachowa cbsługa i porady. 

AT AES Е ОН 18 ŁA s p DO PLA AK RU RÓL 

adb orn ki 

gwaranc, 
Lampy odbiorcze i 

0. MALINOOSK 
el. 

Dom Przemystowo-Handlowy 

WILNO, Wileńska 23, — Adr. tel „WUMA WILNO“ 
I Iażynier Sp. z 0.6. 

podpisany inicjałami B. G. , 

Poszukiwany na Vilao i okolice Jl, 

| 

Siedzibą zarządu będą Baranowi- 
cze, te też Keło Baranowickie będzie 
dawało do zerządu wojewódzkiego 
trzech członków, jakimi zostali wy- 
brani: ks, kanonik Żołądkowski na 
prezesa, prof. Markowicz na sekre- 
tarza i rejent Danowski ma skarbni- 
ka. Nadto każde koło powiatowa da- 
je jednego członka zarządu: pow. 
Słonimski rejenta Piotrowskiego, Bow, 
Nowogródzki ks. dziekana  Bukratę, 
którzy są wiceprezesami zarządu, pow. 

może wydobyć coś oprócz słów, daje 
przerażający werbalizm, albo co jesz- 
Cze gorsze nasiąki umysłowe ostatnich 
krzyków, zagranicznych. 

To co przeszkadza współczesnej 
literaturze połskiej de osiągnięcia po” 
ziomu zachodnio-europejskiej techniki 

jest wynikiem braku stałego 
obcowania z Zachodem. Fatalue cło 
na mózg, jakim jest dzisiejszy pasz- 
pert zagraniczny i brak środków, 
utrudnia intensyfikację  kontakiu z 
Z«chodem, jaki jest udziałem literata— 
Francuza, Anglika, czy Włocha, którzy 
sąsiadując ze sobą mogą się o wiele 
łatwiej odwiedzać. 

Jest te jedyny wypadek, w którym 
nagrody i honorarja literackie mogły” 
by przynieść korzyść literaturze, Oba- 
wiać się jednak należy, że będą za 
małe, aby dać literatom c ś więcej, 
ponad przelotną turystyczną włóczęgę. 
O wiele większej pomocy udzieliłoby 
literaturze Społeczeństwo i państwo, 
dając literatom Odpowiednią pracę 
zagranicą, stwarzając dla niej jej włas- 
ny, acz mieliteracki warsztat pracy i 
ustawiając go w tem miejscu życia, 
u którem najłatwiejszy jest dostęp 
do literackich surowców życiowych, 

A miejsc tych w życu jest bardzo 
wiele. jest ich tak wiele, że cbrzydli- 
wy przymiotnik „szara* praca — in. 

Nieświeski p. Brudnicką, pow. Stał. 
pecki p. Kuczyńską.—Nadto tak do 
zarządu wojewódzkiego jak i do pre: 
zydjura wchodzi z urzędu p. Do- 
mański z Nieświeża, jako członek 
zarządu głównego P.MS., zamieszka- 
ły na danem terytorjum. 

Miejmy nadzieję, że zjazd oświa- 
towy i stworzony nowy zarząd wo* 
jewódzki przyczyn'ą się do. zwiększe- 
nia tak potrzebnej na Kresach — огасу 
oświatowej. Dom. 

synuację polskiego lenistwa — meże- 
my pominąć ze wstrętem. Najbardziej 
Szarej” z „szarych prac", ©wej za- 
bójczej, przysłowiowej, szarej pracy 
kancelaryjnej zawdzięczamy tyle arty- 
dzieł od Szyneli, Rewizora do Rey- 
monta i Papiniego, że daj Boże, aże- 
byśmy to uzyskali przy pomocy opła- 
canego lenistwa. 

A ileż to, mój Boże, w olbrzymiej 
maszynie współczesnego Państwa jest 
prac mieszanych: służba w marynarce, 
służba w armji, służba dyplomatycz- 
na w krajach egzotycznych, wśród 
emigrantów, w dzielnicach rebotni- 
czych miast fabrycznych, w agen- 
dach konsularaych Paryża, Rzymu, 
Nowego Jorku i t. d. 

Byleby tylko była dobra wola i 
zmysł organizatyjay a można dosko- 
nale połączyć pracę z literaturą. 

Oczywiście organizatorzy związku 
literatury z życiem powinai sami wy: 
zbyć się przesądów i uprzedzeń w 
stosunku do Boga ducha winnych 
literatów. W eczach przeciętnej opinii, 
a zwłaszcza blurokracji, przeciętay li- 
terat jest tysem człowieka solidnego 
dla 18-stoletnich panienek. Wkłada 
się ma tego biedaka obowiązek pozo- 
stawania na wieki wiekuiste człowie- 
kiem roztargnionym, nieobliczalnym 
i nieścisłym, podczas kiedy przeciętny 

Warsztaty samochodotie reparacųjae 
Kompletny re mo ut silników i samochodów 

Remont i lakierowanie karoserji. 

Własny zakład wulkanizacyjny 
dla opon i dętek wszelkich wymiarów, 

Aparat dla spawania i cięcia gazem acetyleno - tlenowym. 

«FORD», 

  
urzędniczyna ma właśnie z reguły 
odpowiadać tym wszystkina: wymaga- 
niom. 

Oczywiście byłoby rzeczą ryzy- 
kowną, powierzenie np: literatowi 
funkcji premjera np., ponieważ mógł 
by wypowiedzieć komuś Bogu ducha 
wianemu wojnę i o tem nazajutrz 
zapomnieć. Dlaczegożby jednak ko- 
respondencja p. Walentego z konsu- 
latem w Honolulu o spadek po bab. 
ce, nie miała przejść przez ręce lite- 
rackie? 2 

Dlaczego cena pieprzu tureckiego 
w Angorze nie ma być zakomuniko- 
wana firmie handlowej w Łodzi przez 
postę i orjentologa? Dlaczego dzecko 
polskie w Brazylji nie mą uczyć pot: 
ta, którego wyobraźnia byłaby może 
jedynie zbliżyła daleki kraj. 

Lew Tołstoj i Lermontow byli 
oficerami. Na szczęście dla literatury 
Gsgel był urzędnikiem. Piotr Loti i 
Canrad-Korzeniawski byli _ dobrymi 
oficerami marynarki. Kolejarzowi Rey- 
montowi nie zawdzięczamy żadnej 
katastrofy na kolei Warszawsko -Wie- 
drńskiej — zawdzięczamy matomiast 
Fermenty. Nie nie wiadomo, iżby p. 
doktór Żeleński otruł kogoś, albo 
przeszkodził panu Boyowi gde osią: 
gnięcia sławy literackiej, 

Stąd wniosek już prosty. Droga 

Roboty wykonywują się prędko, akuratnie i tanio. 
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do ożywienia i podniesienia literatury 
prowadzi nie tylko przez subsydja i“ 
organizację Akademji, ale i przez na. 
leżytą eksploatacją sił literackich. 
Eksploatacji tej może dokonać i sps- 
łeczeństwo i Państwo. Nie trzeba sią 
tego bać. Trzeba przestać bać się li- 
teratów, sadowiąc ich na właściwem 
miejscu, Praktyczni, trzeźwi Francuzi 
wysłali swego największego pottę do 
kraju wierzycieli, iżby zagadał tam 
jezyk porzji, a zaniemówił język fi- 
nausów. Bo i co tu gadać „fachowo, 
kiedy trzeba poprostu płacić. Niechże 
więc i nasza biurokracja nie boi 
się sztuki, poezji i literatury tam, 
gdzie język prozy — jest mniej po- 
trzebny, lub mniej ważny. Wypchnąć 
należy młodzież literacką ma szeroki 
świat. Wypchnąć ją z warszawskich 
kawiarni do konsulatów we Włoszech, 
Hiszpanji, Turcji, Persji, Kaukazu. 
Ds. brazylijskich emigrantów. Do pra- 
cy wśród Polonji Chicago,” czy Ог- 
troit, Charbinu, czy Lygnu. Wsadzić 
ja na «Lwów», «Wisłę», czy <Kra- 
ków». Łódką podwodną wyprawić ją 
de Sztokholmu. Kazać jej latać z por. 
Orlińskim. A zobaczycie, że sią uro- 
dzi coś mecniejszego i mądrzejszege, 
niż na niejsdnym fotelu „Niešmier- 
telnych”, 

Kazimierz Leczycki 

- 

1
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"Profesjonalnę szkolni- 
ctwo Z. Wileńskiej. 

Ziemia Wileńska liczy 66 zakładów 
profesjonalno nąukowych. 

Wilno. 
1, Sskoła Ogrodnicza w Wilnie 

męska, Sołtaniszki 50 2 Państwowa 
męska szkoła rzemieślniczo-przemy- 
słowa, Wielka 51, 3. Państwowa 
szkoła Muratska, Kopanica5. 4 Szkoe 
ła Techniczna, Holendernia. 5. Pzń- 
stwcwa szkoła Przemysłowo-H :ndlą- 
wa żeńska, im. E  Dmochowsklej, 
Wileńska 10 6. Šrednia sžkola Han- 
dlowa Stowarzyszenia Kuačėw Chrze- 
ścijan, Biskupa 12 7. lasiyiut Nauk 
Handlows-g spodarczych, 3 go Maja 
15. 8. Liceum Pietraszkiewiczówny, 
Żeligowskiego 1 9 Roczne Kursy 
Handlowe M Przewłockiej, Mickie- 
wicza 22. 10. Kursy H :ndiowe T wa 
Pomoc Pracy, Subocz 19 11. Żń- 
ska Szkoła niższa zaw*cowa im św. 
Józefa, Ostrobramska 29 12. Salez- 
jańska szkoła rzemiósł dla dziewcząt, 
Stefań-ka 37 13 Ż ńska szkoła pra- 
cy domowej, Biskupia 12. 14 Salez- 
jeńska męska szkoła rzemiósł, Debrej 
Rady 22. 15. S'koła odzieżowa im. 
Promienis y.h. 16. Szkoła dx kształca- 
jąca im. Konopnickiej. Wilehsk: 10 
17. Szkała doksztełcająca im. Premie- 
nistych, Trocka 14. 18. S koła dok. 
św. Teresy, Połocka 2, 19. Sskała 
dokształcająca im, Kilń:k ego, Ostro- 
bramska 5, 20 Szkoła doksziałca- 
fąca zawodowa T:chników, Wielka 51. 
21. Szkoła dok, Hindiowa. Biskugia 
12. 22. Kursy rysunkowe Tow. Art. 
Plastyków, św. Anny 7. 23 Kursy 
szycia i kroju p. Temkiew czowej, 
Królewska 5 24, Skoła czabńittwa 
i modniarstwa, Wil:fiska 10. 25 Szk. 
szycia i kroju T wa Nauka i Praca, 
św Anny 10. 26. Szk. szycia i krsju 
p. Stefanwoiczówny, Wislka' 56. 27, 
Szycia i kroju p. Z Godiewskiej-Ja- 
ctwiczowej. 28. Kursy kierowców Sa- 
mochodowych Stow. Techników w 
Wilnie, Penarska 55 20, Kursy tkac- 

„kie i trykotarskie Hausowicza w Wil- 
mie, Filarecka 13 

30. Szkoła rysunkewa dla mło- 
dzieży żydowskiej, Orzeszkowej 7. 
31. Kursy przemysłu  zrtystycznego 
Górewiczówny, Makowa 3 32. War. 
sztaty szkolne Tow. Ort, Gdeńska 3. 
33. Szk. Rzęmieśln. Tow. Pomoc 
Pracy. 34. Wileńskie Technikum, 35. 
Kursy pisania na maszynie Sza: Ge- 
zundhajta. 136. Kursy jęz. chcvch Ba- 
uera. 37. Kursy Dskszt, Szei Branda. 
38 Białoruskie Kursy Kooper-Han- 
dlowe. 

Szkoły Muzyczne. 

39. Konserwatorjum Muzyczne. 40. 
Szkoła Muzyczna p. Jacobi-Pawłowi= 
czowtj. 41. Początkowa, Szkoła gry 
ma f.rtepjanie p. J. Wojew6dzki:į, 
Mickiewicza 22_ 42, Żydowski Iasty- 
tut Muzyczny, Rudnicka 6. 

Prowincja. 
43 Państwowa Szkoła Rzemieślni< 

czó-Przemysłowa w Lidzie. 44. Pań- 
stwowa średnia szkoła Rolnicza w 
Żyrowicach poczta Slonim. 45, Szko- 
ła zawodowa dla kierowniczek inter- 
matów w Czarnym Borze (apteka 
Augustowskiego Mickiewicza 10), 46. 
Szkoła zawodowa Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Nowej Wilejce. 47. Szko- 
ła zawodowa P. M. S. w N.-Šwigcias 
nach 48, Ż.ńska Szkoła zawodowa w 
lszczołnie st. Skrzybowce pow. Lidz- 

i kroju w Głę- 
bokiem. 50. Kursy szycia i kroju |. 
Kaczkowskiej N, Troki. 51. Kursy 
tkackie i (ryketarskie w Dziśnie. 52. 
Kursy tkackis i trykotarskie w Para: 
fjanowie. 

Paistwowe i prywatne Sem 'narja 
Nauczycielskie w Wilnie. 

53. Szminarja Nauczycielskie me - 
skle w Wilnie Ostrobramska 29 54 
Seminarjum Naucz. żeńskie Augu- 
stjańska 4. 55. Seminarjum Oxhro- 
miarskie Moniuszki 36, 

56 Litewskie Kotd Semin. Naucz. 
Tew. Rytas w Wiinię, Filipa 12 57. 
Żydowskie Koed. Semin. Naucz, C, 
K. O., Orzeszkowej 7.58 Tow. Tar- 
buth. 

Prowincja. В 
50. Męskie Seminarjum Naucz. w 

Borunach. 
60. Ssminarjum Nauczycielskie w 

St. Święcianach. : 
61 Seminarjum Nauczycielskie 

żeńskie w Trokach 62. : 
62. Saminarjum Nauczycielskie w 

Szczuczynis Lidzkim. 
63. Seminarjum Naucz. w Sło- 

mimie. 
64, Kierownictwo preparandy Na- 

ucz. w Zienłapiszach woj. Nowogr. 
65. Kierown. prepar. naucz. W 

Adamgolu pocz. Niehniewicze. 
66 Seminarjum Naucz. prywatne 

w Stonimie. 
* 

Z radością należy stwierdzić, że 
masze szkolnictwo zawodowe poczy- 
miło w ostatnich czasach ogromne 
postępy. Przymus dokształcania tech= 
nicznego, jaki figuruje w ministerja!- 

mym programie reformy szkolnictwa, 
usunie największą bolączkę szkół za- 
wedowych: nieregularne uczęszczanie 
"młodz eży pracującej. Z przytoczone- 
go spisu widać również stanowczą 
przewagę Wilna nad prowincją. Ale 
to źle. Prowincja winna się zrewane 
żówźć. 

De spisu powyższego nie wcho- 
dzą liczne niższe szkoły relnicze, jako 
podległa bezpośrednio Ministerstwu 
Rolnictwa, 7. 

Trzeci dzień Zjazdu Starostów; 
Wczoraj t. į. w trzecim dniu Żjaz 

du Starostów Województwa Wileń- 
skiego uczestnicy wysłuchali na pe- 
czątku obrad komūnikatu p. Hulewi- 
cza © programie dziąłalneści Radjo- 
stacjj Wileńskiej, poczerm omówione 
zostały w dalszym ciągu sprawy fi- 
nansowe, rolnictwa i weterynarji, od- 
budowy, ustawodawstwa elektryczne- 
go, refermy rolnej i kredytu rolnego. 
W obradach nad sprawami reformy 
rolnej wziął udział Prezes Okręgowe- 
go Urzędu Ziemskiego p. Łuczyński, 

Próbowała już 
i 0 planie ich działalności w najbl'ż. 
szej przyszłeś i O spr:wach kredytu 
rolnego wvcz:rpująco poinformował 
zebranych Dyrektór Oddziału Wileń- 
skiego B.nku Rlaego p. Maculewicz. 
Referat o ustawodawstwie elektrycz- 
nem wygłosił delegat Min. Rob. Publ. 
inż. Zieliński. 

Po przerwie przedmiotem obrad 
była sprawa spółdziałania z urzędami 
niezespolonymi eraz omówione zosta- 
ły sprawy natury ogólno-administra- 
cyjnej. Na tem zostały zakończone 

Bez 

drogą kawę  ziarmstą. 

3 z 
m ni 

kawę „Enrilo” 
żadnych domieszek 

posiada 

innych 

<Enrilo» 

    

zastępuje ona w zupełności 

smak i aromat kawy w tak 

kióry wygłosł rrferat o działalności 
urzędów ziemskich w czasie ubiegłym 

B. poseł Kajrys w Wilnie. 

obrady Zjazdu Starostow. Wysokim stopniu, że zadawalnia nawet najwybredniejsze wymagania. Że 

* względów zdrowotnych i wysokiej wzrtościfjodżywczej bywa «Enrilo» polecane 

W dniu wczorajszym rożeszła się 
po Wilnie wiadomość o przybyciu 
via Ryga b. vice miarszałka stjmu ko- 
wieńskiego p. Stefana Kajrysa. 

P. Kajrys, jako członek rozwiąza- 
nej już dziś partji socjal-demokratów, 
zmuszony był widać emigrowač па 
gościnne terytorjum Polski. ` 

Należy zaznaczyć. iż w odróżnie- 
niu do dotychczas przybyłych [na te- 

Próbne audycje radjostacji wileńskiej. 
Radjostacja Wileńska rozpoczęła 

próbne nadawanie ma foli 435 m. 
Próbne audycje odbywają się codzien- 
nie między godz. 17 a 19. Od nie- 
dzieli 4 grudnia audycje nadawane leńskiej nastąci dnia 8 grudnia. 

NIKA 
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KOŚCIELNA, 
— (c) Rocznica konsekracji 

J. E ks. Arcybiskupa. Wczoraj, 
jako w dniu O-eį rocznicy konsekracji 
J. E. ks. Arcybiskupa Metrowelity 
odbyło się o g. 930 rano w Bazyli- 
ce Metropolitalnej uroczyste nabs- 
żeństwo, czlebrowane przez J E. ks, 
Biskupa K. Michalkiewicza. W nabo- 
żeństwie wzięła udział cała Kasitula 
wileńska. O g. Z:ej wydał |. E. ks. 
Arcybiskup obiad dla Kapituły. 

— (c) Misje 0.0. Redemptory- 
stów. W Bazylice Metrepolitalaej i 
w kościelś św. Jakóba od 7 de 18 
grudnia b. m. codziennie ud 9 rano 
do 6 wiecz. odhywać się będa misje 
święte dla parafjan: św. Du.ha, św. 
Rafała, św. Fiotra i Pawła, św. Jakó» 
ba, Miaje rezpoczną się we środę 
dn. 7 grudnia o godz. 6 wiecz. w 
obu kościołach. Misja prowadzić bę- 
pą O.O. Redemptoryści, specjalaie w 
tym celu przybyli z Warszawy. 

— Adoracja Przenajświętsze- 
go Sakramentu. Dnia 2 grudnia 
jako w perwszy piątek miesiąca od: 
będzie sią w kaplicy Serca Eucharyse 
tycznego (Mickiewicza 19--2) Adoracja 
Przenajświętszego Sakramentu od 4 i 
pół de 7 i pół godz. zakończene 
błogosławieństwem Przenajświętszym 
Sakramentem. 

Сич 
średnie 

BAIEJSKA 
— (o) Posiedzenie miejskiej 

kom sji technicznej. Dziś, dnia 1 
grudnia, odbędzie się w Magistracie 
posiedzenie miejskiej komisji technicz- 
nej. Na porządku dziennym ogólne 
omówienie budżetu wydziału tech- 
nicznego na ręk 1928/29. 

— (x) W sprawie subsydjo- 
wania szkolnictwa żydowskiego. 
W dniu dzisiejszym © godz. Sej 
wiecz. odbędzie się w Magistracie 
posiedzenie komisji kulturalno-oświa- 
towej, 

Na posiedzeniu tem między inne- 
mi rozpairywany będzie dość ciekawy 
wniosek, złożony ostatnio przez rad- 
nych żydów w sprawie subsydjowa- 
nia przez miasto powszechnego szkol - 
nictwa żydowskiego w Wilnie. 

Jak wiadome, żydzi na cele szkol- 
nictwa kerzystali dotąd ze specjal- 
nych przywilejów, a mianowicie pe- 
bierali od miasta 56 prec. z sum asy- 
gnowanych rok rocznie na szkolai- 
ctwe powszechne w Wilnie, ; 

Z powyžszego wynika, iž procen- 
towo żydzi otrzymywali więc j niż 
chrześcijanie, gdyż jak wskazują cyf- 
rowe dane dzieci żydowskich, uczę- 
szczających do szkół powszechnych, 
jest około 2 000, zaś chrześcijan do 
12000. Większość zaś dzieci żydow- 
skich uczęszcza prawdopodobnie do 
t. zw. „chederów*, nie mających nic 
wspólnego zę szkolnictwem powszech- 
nem. 

W celu zlikwidowania tych przy- 
wilejów, Magistrat wysunął ostatnio 
wniosek udzielania odtąd  subsydji 

szkolnietwu żydowskiemu zależne od 
procentowej ilości dzieci uczęszczają: 

cych do szkół powszechnych, lub sub- 

rytorjum Wilna, p. Kajrys reprezen- 
tuje jednostkę najbardziej poważną i 

przez wiele pówag lekarskich. W- obecnych warun*ach drożyżniańych 

przynosi „Enrilo* z powodu niskiej ceny duże ószczędności w  każdem 
w kołach opozycji litewskiej autoryta- 
tywną. 

B. poseł Kajrys, który bawił ostate 
nio w Wilnie podczas pogrzebu Ba- 
sanowicza, był pierwszym, który w 

gospodarstwie 

Za znakomitą jakość ręczą wyłączni wytwórcy 

zal aswięraniem aorawdnych sosu 1lenryka Francka Synowie S. A., Skawina-Kraków. 
ków z Polską, 

  

ROŻNE, 

— Turn'ej szachowy. Komuni- 
kują nam ze sfer miłośników gry w 
szachy, że w najbliższych dniach od- 

będą według programów, których 
treść podawana będzie codzisnnie do 
wiadomości prasy. 

Uroczyste etwarcie Radjostacji Wi- 

Dzincielskiej turniej szachowy o mi: 
strzostwe m. Wilna. 

Z racji przyjazdu do Wilaa. kilku 
wybitnych sił szachowych turniej za- 
powiada się bardzo ciekawie i budzi 
żywe zainteresowanie. Bliższych in- 
formacji w tej materji udzielimy w 
jednym z następnych numerów. 

NADESŁANE. 

Od 1 go do 8 go grudnia 1926 r. 
odbywa się w W'lnie wielkie święto. 
Co to może być? Tem świętem jest 
Wielka Loterja Akademicka. 

  

sydjowania tych 
wych zasadach, 
chrześcijańskie. : 

Żydzi jednakowoż sprzeciwiają się 
powyższemu, chcąc utrzymzć nadał 
dotyczasowy stan rzeczy. Podkreślić 
należy, iż uchwalenie wniosku Magi: 
stratu może nastąpić jedynie o ile 
udział radaych chrześcijan w posie- 
dzeniu będzie dość liczny, gdyż w 
sprawach tyczących się żydów—jich 
radni ze względu ma ważriość roz- 
strzyganej kwestji stawiają się in cor- 

szkół na įednako- 
co i szkolnictwo 

— (x) Żydzi proszą miasto o subsy- 
dja dla swych bezrobotnych. Grnina ży. przekonać, 
dowska w Wilnie zwróciła się. ostatnio do płatnie olbrzymią wystawe fantów na 

rogu ulicy Mickiewicza i Orzeszkowej Magistratu z prośbą o udzielenie jej pew- 
nych subsydji dlą bezrobotnych P wi- 
leńskich. Z powodu jednak, iż Magistrat do- 
tąd nie czynił wyróżnień narodowościowych 

(w łokalu b. restauracji Wroblewskie 

Ogromna ta Loterja nema 
sobie w dziejach świata! śkiej usłyszymy szereg pieśni czeskich i hi. ŻE równej : ej ta szpańskich, nadto utwory: Scarlatti, ZE 

0- 
Akompan- dwa fronty. Wysłano go po raz wtó- 

Takiej masy nadzwyczaj kosztow- 
nych f:ntów, nikt jeszcze nie widział. 
Olbrzymi lokal został niemi formalnie jament objął Feliks Szymanowski. 
przeładowany. Każdy może się o tem 

c zupełnie bez- <Orbis» (Mickiewicza 11), 
о0р ь «ар ат В — Reduta па Pohulance. <Noc_ li. 

go). Kto tylko tam wejdzie, zobaczy . 

występów składać się będzie z wybitniej- 
szych produkcji tanecznych uzupełniony no- 
wemi niewykonywanemi jeszcze tańcami. 

Bilety od 50 groszy już są do nabycia: 
— Koncert popołudniowy. W sobotę 

3-go grudnia o g. 5 m. 30 pp. wystąpi w 

utalentowana pianistka Iza Makowerówna. 
Pozatem udział bierze wybitna špiewaoz- 

ka Elza Igdal. Akotnpanjsment objął Rafał 
Rubinsztejn. W programie: Bach, Ravel, 
Meyeibeer, Delibes, Debussy i inn. Bilety 
już są do nabycia w kasie Teatru Polskiego 
11—9 w. bez przerwy. 

— Koncert St Korwin-Szymanow- 
skiej w gmachu Teatru <Reduta> (W. Po- 
hulanka) Do najpiękniejszych koncertów se- 
zonu zaliczyć bezsprzecznie można będzie 
występ. znakomitej pitśniarki Stanisławy 
Korwin-Szymanowskiej obdarzonej nadwy- 
raz piękaym głosem i wyjątkową kulturą 
muzyczną, 

Świetna ta artystką wystąpi w gńiachu cić z materjałem. 

Z SĄDÓW 
Robota na dwa fronty. 

Służba wywiadowcza państw całe- 
będzie się w lokalu gimaazjum p. Teatrze Polskim z recitalem fortepianowym go Świata zawsze i wszędzie posłu- 

guje się agentami, którzy z naraże- 
niem własnego życia idą na obce te- 
rytorjum aby tam zbierać dokładne 
informacje 0 życiu sąsiada, Takim 
agentem, czy jak to przyjęte nazywać 
konfidentem był w Wilnie przybyły 
ze Świsłoczy niej.kiś Aleszczuk. Po 
zaofiarowanu swoich usług do służ- 
by wywiadowczej otrzymał en spe- 
cjalne zadanie, celem wykonania któ- 
rego udał się do Rosji Sowieckiej. 
Pe pewnym czasie udała mu się wró- 

Zapoznając się z Teatru «Кейша» w niedzieję nadchodzącą tym materjałem oficerowie oddziału II 4-go grudnia o g. 8-ej w. 
W interpretacji S. Korwin-Szymanow- 

Gretry, Paesiello, Charpentier, Żeleński, 
niuszko, Friemann i Wieniawski. 

Bilety są do nabycia w biurze podróży Ė 

sztabu generalnego entowali si 
informacje są Pod T 
Padło podejrzenie, że Aleszezuk 

został okpiony lub, że pracuje na 

. Historja powtórzyła. się. Poczęto 
adać go. Początkowe zeznania 

Aleszczuka zmierzały do wykazania stopadowa» i «Sędziowie». W piątek 2 go maksimum poświęcenia się z jego 
bm. o godz, 20-ej-«Noc listopadowa» i « 
dziowie» Stanigława Wyspiań :kiego. 

przy udzielaniu pomocy b-zrobotuym, prze- na półkach srebrne, platerowane (aż i *Sędziowie» o godz. Lv.ej. 
to prawdopodobnie pomieniona 
zostanie bez uwzzlędnienia. 

Charskterystycznem jest, iż specjalnie 
Żydzi przy każdej sposobności wyróżniają ne pokoje i t. d. i t, d. 

prośba po- gczy razi blask) wazy, szeregi radjo- — Noc św. Mikołaja. 6.go0 bm: o g: 
I 15 min. 30 przedstawienie dla dzieci i mło» 

aparatów, piękne stylowo umeblówa- dzieży «Noc św. Mikołaja» Macieja Szukie- 
wicza. 

W niedztelę 4 go bm. <Noc listopadowa» 

sirony. Ażeby uzyskać potrzebne pa- 
piery miał on rzekomo stoczyć walkę 
z żołnierzem, a następnie uciec. Wy- 
dało się to nieprawdopodobne, zwła- 
Szcza, że inni wypróbowani._ agenci 
przynosili informacje zgoła odmienne, 

swoją nację i wymagają stale osobnych sub- 
sydji, nigdy zaś nie zadawalniają się równo- 
miernym procentowym podziałem. 

SZKOLNA. 

ё W. toku. badania, pi ty d WYPADKI I KRADZIEŻE. muru Alesżćzuk zeznał” że po przy. 
byciu do Krajska przyznał się bolsze- 

Zresz'ą ktoby te wszystkie cudne 
rzeczy wyliczył. Ani okę nie widziało, 

| nie sły : ani ucho nie słyszało co przygotował  Tajdknniój ttrzeła w steó- 

— (c) Wizytacje szkół. j E. dla Wilnian. 
ks. Arcybiskup Metropolita odbywa 
w dalszym ciągu wizytacje nauczania 

W laa. S as czego i 
; portewcy—rowery, sanki, łyżwy 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA masę innych rzeczy, Młode małżeń: 
— (x) © zawerci: umowy zbio. stwa— śliczne, stylowe meble i Hen- 

rowej. Robotnicy pięciu mechanicz- nebergowskie zastawy stołowe, Go. 
nych fabryk w Wilnie, między icnemi Spodynie—drób i inne zwierzęta do- 
Mozera i Bekera postanowili zwrócć mowe. A wszyscy będą mogli nasy- 
się do zarządów pomienicnych fabryk rić się do woli wyborną czekoladą 
o zawarcie umowy zbiorowej, w celu Fraubolego i Sztralła, oraz pierwszo- 
ujednostajnienia i regulacji zarobków rzędnej marki stuletniemi winami, któ 
oraz warunków pracy. "rych setki butelek znajduje się wśród 

— (x) 300.000 zł. na zaku. fintów, : 
pów żywności da be:robotnych Wszystka ta ze względu na zbli- 
m. Wilną. W celu udzielenia doraź. żające się Święta, każdemu na gwałt 
nej pomocy bezrobatnym nieotrzymu- jest potrzebnel | 
jącym zasiłków doraźnych lub usta: _ Więc: kupujcie losy! Kupujcie losyl 
wowych, centralae władze w Warsza- Kupujcie losy! 
wie przesłały ostatnio na rece odnoś- Nie bądźcie zacofańcatmi! Każdy 
nych władz w Wilnie 300000 zł. na kte rozurhie dobrze swój interes, bg- 
zakup produktów żywnościowych, w dzie kupował losy III-ej Loterji Aka- 
celu podziału ich wśród rodzin bez- demickiej. HMamiętajcie, że za 50 gr. 
robotuych Dowiadujemy się, iż po. można sebie wyprawić święta Boże- 
dział tych produktów nastąci jeszcze gu Narędzeniel 
przed świętami Bożego Narodzenia, _ Starył Młody! Kobietal Dziecko! 

KOLEJOWA, Ki is Gł kupuje Losy Loterji 

— (x) Dyrekcja PKP otrzyma- "Picie, 
ła dwa śniegowce. W związku 26 Kto kupuje? Wszysoyli! 
iai pz I kę TEATR i MUZYKA. 
jewództwa Wschodnie, Wileńska Dy- B i 
rekcja PKP otrzymała Ostatnio Od kalny Nala zyka "e 
władz odnośnych do swego rozpa- światowej sławy Spiewaczki operowej, pri- 
rządzenia dwie nowe maszyny t. zw. madouny opery La Scala w Medjolanie Marji 
ściegowce dla oczyszczania toru ko- Labia odbędzie się dziś w Reducie o godz. 
lejowege od śniegu. W programie aije operowe oraz słynne 

1 K = została Lily nabywać można w biu 020! je 

2 S tra Arbas do 4-tej po poł. zaś od 5-tej ® 
— Powszechne wykłady unl: kase Tente Pol 

: : : — ski (sala « ia>). Osta- 
wersyteck e. We czwartek, dnia 1-g0 sg. nieba sioe Kada "a 
grudnia 1927 roku o „godzinie 7:ej Cheyney>. Dziś po raz ostatni w. sezonie 
wieczorem w sali Śniadeckich Uni- ukaże sa dowcipna angieiska komedja Lons- 
wersytetu, prof. dr. Jan Otrębski wye s 5 og i Rai AE + 

głosi odczył pt. «Języki Indo+zurope|- szczerem uananlem | |". 
: — Piątkowa: jera. W piątek po 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. raz pierwsty wd Boe abiefygówia ko- 
POCZTO wA. medja G. Varesi i D. Byrne «Ta, która zwy- 

cięża», posiadająca niezwykly humor i dow- 
— (x) Nowa PR Po: cipną A о u nistia 
owo-telegraficznych. m = eczór ku uczczeniu pa 
ak Miko "i j Stanisława Przybyszewskiego. Ku uczcze- 

a i iu pamięci zgasł isarza, Teatr Polski 
Telegrafów z dnia 16 listopada r. b- pókwięck wieczóe podlndziłkówy; na który 
z dniem dzisiejszym weszła w życie złoży się przemówienie prof. Wierzyńskiego 
nowa taryfa opłat pocziowo-telegra- oraz jtden z nejlepszych dramai6w St. Przy- 
ficznych. byszewskiego «Dla szczęścia». 

! W dt PO GRAŃ list — Włosi w muzyce XVI, XVII i 
«myśl tej taryty opłata za lis XVIII w. W sobotę 3go grudnia 0 _ godz. 

zwykły wynosi 25 gr. Za pojedyńcze 3 mej wiecz. znakomita śpiewaczka p. Comte- 
karty pocztowe 15 gr., dtuki—wagi Wilgocka odtworzy utwory włoskie, jak arje 
do 25 gramów—5 gr., ponad 25 do ou Monteverchi'ego, E os 

i adto odśpiewa szereg pieśni . 
50 gram.—10 gr it d. Samanio) Straussa, Biahtsdk, Szymanow- 

Za telegramy mieįscowe i zamiej“ skiego, Niewiadomskiego i in. 
scowe od wyrazu 15 gr. ponadto od Bilety od 50 gr. do nabycia 

e telegramu zasadnicza opłata Eroica POZ NA 
0 groszy. : : — Ostatnie występy Maryli Gremo 

Za telegramy prywatne pilne D — w Teatrze Polskim. Wobec ASICA jie: 
opłata od wyrazu 45 gr. ponadto za« go powodzenia, jakiem cieszyły się dotych- 
mo saba 50 e ze AE wystęsy Maryli Gremo w Wilnie, 

i świetna ta tancerka wystąpi w Teatrze Pol- Z dniem zaś 1-go stycznia r. 1028 Syn dwukrotnie: w A 3:go grudnia o 
wejdzie w życie mowa taryfa Opłat g 10-ej wiecz. oraz w niedzielę 4 go grudnia 
tsiefonięznych. ma poranku o g. 12 m. 30 pp: Program obu 

w biurze 
koncertu od 

- Ё A T + d Z 
J Komitet „VI gó Tygodnia Aka R żówce wyśwetlona. W dniu wcz0- 

Każdy tam znajdzie coś dla siebie: 
Dzieci wygrają śliczne zabawki i 

religji w szkołach powszechnych m, Książki z obrazkami, Radjo amatorzy— 
ich dusza pożąda, 

-go, K. Kolago oraz 

rajszym podawaliśm 
wym wypadku, jaki 

wickiemu wywiadewi w jakim celu 
przybył, proponując zdradzenie pel- 

o nieszczęśli- skich tajemnie. Dla zmylenia czuj: 
mia! miejsce w nošči dano mu fałszywe infcrmacje i 

mieszkaniu stróżki domu Nr. 13 przy wysłano do Polski, jednak tu pozna- 
ul. Szklanej Miny Piotrowskiej, Jak no się na podsiępie i zdemaskowano 
wiadomo, strzał jaki padł tam, oka- prowokatora, 
zał się śmiertelny, a okoliczneści w 
fakich miał miejsce nasuwały przy- Wy, 

Sprawa oparła się e Sąd Okręgo- 
który wczoraj. pod- przewod- 

pu<zczenie, że było to zabójstwo. uictwem p. sędziego Jodzewicza roz. 
Śledztwo wykazało, że wystrzał Spo- po<Nn.ł sprawę. 
wądował Stefan Łutowicz w trakcie 
sprzedawania rewolweru Stanisławowi 
Grodziowi, zebitemiu przy tem. 

— O. mało co nie napad rabunko- 
wy. Jan Żuk mieszkaniec wsi Dziecinowo 
złożył zameldowanie ma posterunku policji 
o napadzie rabunkowym dokonanym na nie- 
go przez mieszk. wsi Kolago M. Puchalskie- 

e, 
Napastnicy jakoby pobili go zem 

zrabowali sto rubli w złocie. Połóż: o oglę: 
dzin stwierdzono, że fizjonomja poszkodo- 
wanego nosiła wyraźne ślady sińiców, a ca- 
ły organizm ział odorem alkoholowym. 

Nasunęło to pewnę podejrzenie. Zarzą: 
dzono rewizję, podczas której znaleziono w 
bucie pod podszewką <zrabowane» dziesięcio: 
rublówki. Zmięszany Żuk tłomaczył się 
omyłką i cofnął oskarżenie, : 

Jest to najiepszym dowodem, jak ozasa- 
mi wersja o napadzie rabunkowym może 
mieć niereajne podstawy. 

— Zwłoki maszynisty na torze. Na 
torze kolejowym pomiędzy Białostokiem a 3.P" 
Starosiełcanii znaleziono zwłoki pomocnika 
maszynisty gtacji Białystok, Poleckiego, prże- 
cięte na dwie części. Dochodzenie ustafiło, 
iż Polecki został przejechany przez RE g 
robotniczy idący. do Białegostoku. Narazie 
niewiadomo, czy miał tu miejsce nieszczę- 
śliwy wypadek czy samobójstwo: 

- SPORT. 
Czwartkówki w Pogoni. 
Dowiadujemy się, że zgodnie z tradycją 

sekcja wioślarska WKS Pogoń organizuje w 
każdy czwartek tradycyjne zebrania towa- 
rzyskie połączone z tańcami. Ustajone zosta- 
ło, że czwartkówki te odbywać się będą w 
lokalu Doinu Oficera Polskiego od godz. 8 
wieczó*: Cieszące się w latach ubległych du- 
żem powodzeniem, zabawy wioślarzy z pod 
znaku Pogoni niewątpliwie i w tym roku 
gromadzić będą liczne rzesze amatorów 
tańca. 

Sprostowanie. 
W artykule „Przed otwarciem Ra- 

djostacji*, zarrieszczonym w „Sło” 
wie” z dnia 29 lstopada 1027 r. 
znajduje się wzmianka: „Doradcą mu- 
zycznym redjostacji 
mowany został z ramienia Wileńskie- 
go Tewarzystwa  Filharmonicznego 
dr. Tadeusz Szeligowski*, Jest to 
nisścisłość, która musi być wyjaśnio- < 

zapobiegając wszelkim jej ewent. * na; 
nasiępstwom. Kierownictwo  Radjo- 
stacji wcale się nie porozumiewało w 
tej kwestji z Wileńskiem Towarzy- 
stwem Filharmonicznem, wobec cze- 
go Zarząd t goż nikogo nie delego" 
wał z ramienia swego w charakterze dk] 
doradcy muzycznego Radjostacji wi- m 
leńskiej. 

! Michal Józefowicz 

Prezes Wil. Tow. 
Filharmonicznego. 

Potworny był czyn. Aleszczuka, ale 
i surowa kara, na jaką został skazany. 

Cztery lata ciężkiego więzienia z 
ograniczeniem w pewnych prawach 
stanu, Odsiadywać będzie lekkomyśl- 
ny. a nirosatrzny prowokatmr, 
K iii ii S RA R E 

Gi:cDA WARSZAWSKA 
30 listopada 1927 r. 

Dewizy i waluty: 3 

Trans. Sprz. Kupno 
Londyn 43,48,5 43,59 43,38 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryž 35075 3516 34,09 
Praga 26,41 26,47 2635 | 
Szwajcarja 171,90 17233 17147 

Papiery Proceniowe. 
Dolarówka 63, 
kolejowa 102.50 _ 102,90 

oc. konwers. 66,50. 
konwers. kolejowa 6250 62,90. 
8;proc. listy i obligacje Banku Gospodar. 
Krajowego 92—93 
Listy Banku Roln. 93 
4 i pół proc.ziemskie 58,50 58,30 58,35 
8 proc. listy warezaw. 79,75 80 
5 proc. warsz. — 64,90 

‚ towary za zaliczeniem, 
Przyjmujemy zamówienia z naszych 
materjałów na garnitury męskie 1 , 

palta na dogodnych warunkach. — { 

ROBOTA SOLIDNA. 

  

wileńskiej mia“ $, 

+  D.H. „BŁAWAT WILEŃSKI" 
Ф „Firma Chrześcijańska. 
2 Wilno, ul. Wileńska 31, Tej. 382. 
i Przedświątęczna wyprzedaż rozmai- 

Jsayna wytwornia 
j wianków metalowych 
© „FENIKS: * 
4 wykonanie artystycznė — {айз7е 
i e 40 proc. ed importowanych. | 

tych towarów po cenach niskich. 
Wybór duży. Na prowincję wysyłówy 

Przy zakładzie pogrzebowym 
Į Bčiko, ul. Królewska 5 

  

w. W szybkim tempie zbliżają się święta, Ф. 
trzeba wcześnej pomyśleć š 

o CHOINCE 
- najtaniej i w wielkim wyborze zao- $. 
” patrzyć się można w znanej firmie 

) «RENOMA» Wileńska 36 gdzie przy 
wyrobach tytuniowych i materjałów 
piśmiennych został otwarty specjalay 
dział ZABAW EK i upiększeń 

«_ choinkowych. 
     
+. 

№ Nadszedł świeży transport 
m materjałów pišmiennych, 

brzyborów kancelaryjnych. 
Wielki wybór gier, zabawek 

i ram ь 
poleca T. JANKOWSKA 

Wileńssa 26 |



- 

4 ŁO W O 

  

в 

kino „Helios“ 
mi. Wilefska 38.   

Sensacja! 
Najpiękniejszy film sezonu! 3 
którego magnat miał prawo do nocy poślubnej żon s 
para kochanków porywająca piękna partnerka Rudel 
Colman. Os7ałamiający przepych wystawy, Koncertewa pra mistrzów ekranu. Seansy o g. 4,6, 8 i 10,15 5% 

Noc milošci“ „PRAWO PiERWSZEJ 
Bpokowe aicydzieło, opiewsjące straszne 

ch podd: h. w h E ins wych poddanych. rolsę! ‚ na jsza 
fa Valentino Vilma BOBA opa Racdid К 

  Kino: * 

Ё Ta; „Polonja” g "eg r Film ze śpiewem! 
” 

= аеа т 
Kobjeta o bujnej przeszłości” 

ul. A. Mickiewicza 22, wieści Oskara Wilde“a p. t, «WACHLARZ LADY WINDERMERE» genjalnej reżyserji 
Lubicza w rolach głównych: MAY MAC AVOY, (bohzterka filmu «Ben-Hur), IRENA RICH 
znana z obrazu <Skandaj w Petersburgu» i RONALD COLMAN jako wytworny Lord. Podczas 
demonstrowania obrazu specjalnie zaangażowany z Warszawy znakomity tenor SAMOJŁOW 
wykona arje i romanse. Nad program: <Odaliski A la Garconne» arcywesoła komedja w 2 aktach, 

Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. 

dramat współczesny w 10 
aktach. w/y słynnej po 

Ernesta 

  

Miejski Kinematograf | 0d 1-g0 do 6-go grudnia 1927 r. 
będzie wyswietlany film: 

Kulturalno-Oświatowy | W rolach głównych: Doliy Davis, 
Sala Miejską P. 

(ut. Ostrobramska 5) 

„OGNIA!“ (Feu!) wstrząssjąca symfonja morza i 
miłości genjalnej režyserji J. de Baroncelli'ego. 

Charles Vanel i Maxudtan. Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza 
W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Ceny oile ów: parter 60 gr. balkon 30 gr. Początek 

seansów: codziennie o godz. 4. Następny program <ZŁOTA DZIEWUSZKA». 
  

  

Masło 
roślinne „Amada“ 

odznaczone 
zostało 

na ostatnich 3 wystawach: w Poznaniu, Gdańsku i Katow 'each 

ZŁOTYMI MEDALAMI 
r TZ                 

| 

  

z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

Gęglel górnośląski 
w wozach plombowanych, dostarcza firma 

»T R E S64 Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

' ima „Tadeusz Kowalski i Tryłski* 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: CENY NAJNIŻSZE. 

      

   

  

     
  

  

  

  

„cje w «Słowie». 

  

g. 9—12 p. 5—8 w. 
W. Z.P. 

ŽŽ фь ч >. 6: ‚ 000% + i ааа аанаа DOKTOR 
AST owi #° SLEDZIE | L Gi : „Ginsberą 

„ Charyfonowicz i S-ka | królewskie or wazzcze. 
Aptczny Dom Handlowy Sie Kinų Wilno, ul. Wileńska 3, 

$ Wilno. Wielka 58. Telefon 392. CE ae poleca | Prrimuje od $ do 1 
Podaje do wiadomości, że przy składzie hurtowym został uruchomiony ; J. KALITĄ я : * Ž Ф Mickiewicza 4. Dr Kenigsberg 

oddział detaliezny + Luksusowe ainu is) 
, zaopatrzony we wszelkie artykuły branży aptecznej, kosmetvczno- „urzgizenie sklepu do weneryczne. 
: galanteryjnej i gospodarczej firm krajowych i zagranicznych. ż sprzedania, intorma. Mickiewicza 4, 

Ф 

  

go ciała. Żądajcie prospektów. Konto 
w P. K. O. Nr 207,428. D.-H. Labor 
Bydgrszcz ul, Gdańska 131, 

} Ceny konkurencyjne. 
BOOŁOGO|*EOOEILRODOREDO POBGOPGSKODO 600000 

stajnię 

  

rzonej kawiarni 
«JUTRZENKA» 
ui. Wielką 51, 

  
  

WINA 
gronowe, owocowe, 

  

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K DĄBROWSKA 

Peifumy na wagę 
Czarny narcyz z koroną 

i różne zapachv 
HOUBIGANT, 

oraz innych firm krajowycb 
i zagranicznych poleca 

Guerlaina, 

E. Kudrewicz i 

Wilno. Miek'ewicza 26 tel. 710. 

COTI, 

S-ka. 

  

KUPUJE 
SPRZEDAJE ks.ążki używane 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO     

  

  

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. Wileńska_25. 

Koniaki Znany stroiciel 

: wina  gronowe, F ortepjanów 
© wa ogłoszenia i do | | owocowe, Įikiery | A- Pacewski przyj: 

wszystkich pism | | ilrm krajowych muje reperacje i odno- 
na okres Świąteczny Biuro Reklamowe Stefana | | zagranicznych, to- | wienia fortepjanów, 

; wary spożywcze. |pianin i fisharmonji i 
Grabowsk ego, Garbarska 1, tel 82, przyjmuje Specjalny rabat |innych muzycznych 

na specjalnie ulgowych warankach,       

  

LECZY 
świeże i zistarzałe 

odmrożenia 

"ur obiega odmrożeniom, 

   
NAJTRWALSZE — NAJELEGANTSZE 

RYSKIE : 

% 
Rd 

  

      

    

     

  

Ls] 

W. MASSON. 

» pom śmierci. 
ROZDZIAŁ XIl. 
Zdjęcie pieczęci. 

Po kilku minutech Jm musiał 
przyznać, że Anno miał rację, jednak 

nie przypuszczał, by było te czemś 
innem jak zwykłym demysłem. Pan 

Anno mógł wiedzieć wszystko, lecz 

tego, że Betty spóźni się na Śniada- 
nie nie mógł z niczego wywniosko: 
wać. A jednak istotnie Betty nie było 

5) eszcze w domu, mimo, że Jm umy- 
* ślnie zwlekał z wyjściem z kawiarni, 
by nie przyjść pierwszym. Nie chciał 
stanowczo obcować sam па sam z 
Anną teraz, gdy zbudziły się w nim 
podejrzenia. Mógł ukryć powód swe- 
go zmieszania lecz nia  potrzfiłby 
zamaskować zmieszania. 

Ona zaś pogarszała sytuację, oka» 
zując mu żywą sympatję. 

— Pan jest zdenerwowany? — py- 

tała troskliwie. Ale doprawdy nie na« 
leży się już niepokoić. Wszakże mó- 
wiłam prawdę, to co opowiadałam p; 
stało się o pół do dziesiątej. Beity by- 
ła w tej chwili daleko, wśród swych 
przyjeciół na balu. Nikt nie może te- 
mu faktowi zaprzeczyć, ' 

— Alež nie niepokoję się bynaj- 
mniej o nią,—zawełał Jm, 

      

Maść przecio odmrożeniom 

    

      
   

    

Kepelusze damskie i męskie 
Czyści, farbuje i przerabia według 

najnowszych fasonów 
specjalna pr.cownia kapeluszy 

1. ŁAM i SYN 

Wieika 52 

obok kościoła 

m dw; 
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s ŚNIEGOWCE i KALOSZE 5 
m szwedzkie, ryskie I krajowe poleca B 

  

EDR Jankousii ka AS a sijų , 
TAT TATTY 

„ELEKTRIT“ 
T-wo Radjotechn czne 

Wilno, Wirfiika 24, 
telef. 10—38, 

Poleca znane radjoodbiorniki 

CENY NISKIE. 

    
   

   

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja Ś to Jafiska 1. 

Nawet najwięksi 

wrogowie 

o niezwykle dalekim zasięgu 
i czystej, przyjemnej audycji, nagrodzone: 3 

medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym ma wystawie we Florencji (Włorhv) 

w roku 1927 
Dogodne warunki Spłaty. 

$ kawy po przekonaniu się musieli 
$ orzec, że nailepszą, 
gjiedyną w smaku jest 

) smaczna „EXCELSIOR*, która 
nie posiada ktf:iny, nie oddzia: ; 

RADIO 

  

przy zakupach 
świąt: cznych poleca 
J. Hauryłkiewicz 
Mickiewicza 33. 

W wielkim wyborze © | 
ramy gotowe ina obstalunek   

najtafiszą, 
kawa 

  

3 
3 
3 

  

   

instrumentów 
uł. Portowa Nr 14. 

  

Piece żelazne 
szamotowe 

i naftowe 

ŁYŻWY poleca 
S. H. Kulesza, 

sklep towarów że 

ją Skep „Okazja 
Wilno, ul. św, Jańiske © 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacuneb rze: 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam na 

prowincję. 
Zawiadamiač listownie 

| WEGTEL 
GORNOSLĄZKI 

i materjaly budow- 
lane w najlepszych 
gatunkach po се- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
K. ZDANOWSKI 

1 ° I 

Antyki! 
Sz. BOŁTUPSKI 

Wileńska 3, tel. 11—18 
Kupno i sprzedaż 
meble stylowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi- 

A. Mickiewicza 34 

żuterje, srebro, złoto 

  Tel: Nr 370. 

    a GP 2 
Wilno, ul. Zamków Poszukujemy 

SZWNUWNCNENKUZWW | kaucji hipotecz: 

Meble plecione! o aa 
tanio i solidnie wyko Wileńskie Biuro 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszka 

lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

(dawniej Kijowska 4) 

  

Dwa pokoje 
umeblowane do wy: 

najęcia: Oglądać: 
od ese do 3 tej 

Marji Magdaleny 4—1 

  

  

Piecyki 
ogrzewane 

żelazne 
i szamotowe 

po cenach konkii- 

  

  

Komis owo-Handio- 
we Ad. Mickiewi 
Cza 21, tel. 152. 

ее 

EBLE 
najtaniej 

nabyć można 
w 

Domu Handl. 

H. Sikorski $-ka 
"ul. Zawalna 30 

Pierścionki 
Brasolety, kolczyki, 
monogramy, oraz re- 
peracje zegarków  So- 
lidnie i tanio wyko- 

  

  

    
  

  

koniaki firm krajo- 
wych i zagranicz- 
nych, towary ko- 
lomjalne najlep- 

szych gatunków po 
cenach — копКигев- 

cyjnych poleca 

F. GIESAJTIS 
Mickiewicza 37. 

BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

Tas mai ` 
«REKORD» przy ul. 
3 Maja 1 załatwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie 

M.Wilenkin | 
i S-ka 

  

1 TANIE, — 

OBIADY 
z 3 dań 1 zł. 50 gr: 

w _ Restauracji 
<KRISTAL» 
Mickiewicza 4, 

smaczne, zdrowe 

  

    

Zegarki 
reperuje  najsolid. 
niej I najtaniej pra- 
cownia jubilersko- 

grawerska 
W. Mączyńskiego 

i O. Węcewicza 
ul. Królewska 7. 

KAKA CG, 
HERBATĘ 

w _ paczkach i na 
wagę najlepszych 

firm, polecają 
B-ciaGołębiowscy 
ul. Trocka 3   wa z ogr. odp. 

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

mebli: 
jadalne, sypialne. 
salony, gabinety, į 
łóżka miklowane 1 
angiejskie, kreden= 
sy, stoły, szafy, 
vrurka,  krzesłą 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki I 
na raty» 

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

zjelaie, 
eny fabryczne, 
EL 1 TAB 

Wilno. Wilefska 22. 

$ Tłomaczeń 
© i przepisywań 
e «Administrator? 
ė al. Wielka 56. 

(nad Noterjuszem 
Bohuszewiczem) 

załatwia fachowo, 
szybko i tanio: 

podania w  spra- 
e wach sądowych, 

podatkowych, ser 
witutowych, poży 

gi długotermi: 
nowych w Bankach 

  

  
  

Biuro Podań 

przerabia, 
domach, posiada re- 

| Majqtek 

  Ted. 757, 

Krawcową zdo na 
szyje suknie, płaszcze 

szyje po 

  

farencje. Zgłoszenia 
do „Słowa* pod 

„Zdolna”. 

ziemski około 100 
ha dobrej, urodzaj. 
nej ziemi z zabu- 
dowaniami natych- 
miast do sprzedą- 
nia na warunkach 

dogodnych 
D. HK. <Zachęta» 
Gdańska 6. tel. 9 05 

|Mieszbanie 
5 iub 3 pokojowe 
ze wszystkiemi wy: 
godami w centrum 
miasta natychmiast 

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

  

  

z placem 600 cążni 
kw. niedaleko śród- 
mieścia za 1.300 
d larėw sprzedamy 
D H.-K. «<Zachęta> 
Gdańska 6, tel. 90 5 

[Domek| 

  

BE + z ® POSZUKU z НЕО алар на posady kasjei Jup B 30 koni, lab pie Dr Suszyński 
włosy w loki i fale, czyni fryzurę ekspedjentki. Mogę Okolicy Stefafńiskiej, Spec, choroby wene- 
piękną i puszystą, nie niszczy włosó w. złożyć kaucję do 2 wydzierżawię. ъ ryczne, niemoc 
Cena za flakon zł. 7 wraz z prze- $ Śniadania i kolacje, eh Wiadomość w _ Królewska i. płolowa, skórne, 
syłką. Zagran czne najnowsze aparaty smaczne, zdrowe i Girtn Reklamowem, 1 Przyjmuje: 
ręczne do samomasażu twarzy i całe- tanie, w nowootwo. Oarbarska 1 od 0—1ž i 4—7, 

ul, Mickiewicza 30. 
W.Z. P. 

    

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne, 
Przyjmuje od godz. 1 
do 1 i od 5—7 p.p. 

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

  

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitała 
Sawicz, choroby 

skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem 

Sollux i Lampa Bacha 
(sztuczne słońce  gór- 
skie), Zamkowa 7 m. 1 
  

Dc:tór Medycyny 

A. CYMBLER 
choroby skórne, 

weneryczne i mo= 
czopłciowe. Elektrote- 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5-8. 

W. Z. P.43. 
    

  

Lekarze-DentyŚci. 
Lekarz: Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel. 10.80" 

rzyjmuje: 
od g. 161121 5—7. 

W. Zdr. 54. 

    

  

  

Lekarz-Dentysta 
ANNA KISIEL- 

Andrzejkowiczowa 
choroby zębów, plom- 
bowanie 1 usuwanie 
ich bez bólu. Porcelą- 
nowe, złote piomby 
wkładki. ztuczne 

zęby, złote korony 
Mickiewicza 4 m.12 

Przyjęcia: 
od 10-137 5 
od 4 do 7 w. 
Uczącym się zniżka, 

W. Z. Nr 97, 
sn, 24 VI 1927 r. 
    

Leksrz-Dentysta 
L. FRYDMAN 
Zawaina 24 m, 8. 

Przy gabinecis spe- 
cjaine laboratorjum 
zębów sztucznych. 

9 do 
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Auna spójrzała nań badawczo. 
W tej chwili rozległy sie kroki 

Beity, która podeszła do nich. zanim 
Anna zdążyła zadać mu pytanie. Pod- 
czas Śniadania Jim prowadził rozmo: 
wĘ o rzeczach obojętnych, starał się 
mówić. z ożywieniem, lecz zdawało 
mu się, że jakiś ciężar znów legł na 
jego serce. ; 

Na szczęście nie mieli dużo cza- 
su na pogawędkę; jeszcze nie skoń- 
tzyli kawy, gdy Gaston oznajmił 
przybycie komisarza z sekretarzem, 
którzy oczekiwali w bibijotece. 

‚ — Pan Frobischer, mój adwokat 
z Londynu— przedstawiła Betty Jima. 

Komisarz, pan Girardeau był tę- 
gim mężczyzną w sile wieku, na du- 
Żym nesie jego opierały się okrągłe 
okulary. Sekretarz kumisarza—Maury- 
cy Tewenet był to wysoki, piękny 
młodzieniec, stawiający pierwsze kro- 
ki na drodze policyjnej. Zarozumia- 
łość jego rzucała się odrazu w oczy, 
widać było, że uważa siebie za zwy- 
cięzcę serc niewieścich. 

— Prosiłem pana Becs, rejenta 
p. Harlow, by by! e©becaym przy 
zdejmowaniu pieczęci—rzekł Jim. 

\ — Doskonale, — zauważył komi- 
sarz: 

W tej chwili Gaston zameldo- 
wał p. Becs. Był on niezmiernie gun- 
ktualny, właśnie biła trzecia, gdy sta« 
nął we drzwiach z uprzejmym  ukło- 
nem. Wszystko szło właściwym po- 

Nie kupujcie radjoa 
Obsługa fachowa: 

naszej firmy. 

  

rządkiem i p. Becs czuł się zupełnie 
zadowolonym. ° 

— Czy zaraz przystąpimy — 90 
ostatniego oficjalnego aktu tej spra- 
wy? — zapytał komisarza z uśmie- 
chem. 

— Czekamy jeszcze na p. Auno,— 
odrzekł zapytany. 

— P. Anno? 
— Tak, detektywa, przybylego Z 

Paryża, którego wezwał sędzia śled- 
czy dla wyjaśnienia tej sprawy, — 
tłómaczył komissrz. 

— jakiej sprawy? — zawsłał p. 
Becs. Przecież właściwie niema ža- 
duej „sprawy”, którąby mógł sią za- 
jać b. Anno. 

Betty Harlow odprewadziła go na 
stronę, by w kilku zdaniach epowie- 
dzieć mu, co zaszło w ciągu  osta- 
tniej doby. Jim wyszedł z bibijoteki 
do przedpskoju, na poszukiwanie 
Anne. Ujrzał idącege muaprzeciw de- 
tektywa, lecz ku łego zdumieniu An- 
no szedł od strony wejścia ogrodo- 
wego. | 

-— Szukałem pana w jadalni, — 
rzekł Anno, wskazując na drzwi po- 
za sobą. Idźmy do nich. 

Anno poznał się z p. Bece. 
— A kim jest ten pan? zawytał 

cicho, oddając lekki ukłon p. Tave- 
net, 

— Jest to mój sekretarz, Maurycy 
Tavenet, — rzekł komisarz i dodał 

paratu, nie odwiedziwszy przedtem 

rensyjnych 
poleca 

i S-ka 

Andis As ii Ana AA A bk LLA AS, kid A la AA asis Wilno, Zawalna 7. 

  
   

młodzieniec i niezwykle zdolny] Czeka 
g” wielka przyszłość! 

Anno spojrzał na młodzi*ńca z 
zaciekawieniem i sympatją. Ten zaś 
wpatrywał się weń gorącemi oczytma, 

— Jest to dła mnie wielkie szczę- 
ście—panie Auno, — rzekł, — i jeśli 
nie potrafę się czegoś nauczyć bę: 
dę. zmuszony nazwać siębie głupcem, 
—mówił z lidaną skromnością, która 
podobała się p. Becs. 

— Racja, racja, — kiwał głową 
przychylnie mały rejent. 

Anno widęcznie nie żywił wstrętu 
do pochlebstwa, gdyż zerknął w stro- 
nę Jima i przyjeźnie uścisnął dłoń 
sekretarza. 

— W takim razie, niech pan się 
mie krępuje w zadawaniu mi pytań, — 
młody przyjacielu. —odrzekł, — Gdyż 
teraz jestero, tem czem jestem, lecz 
kiedyś byłem również młody, ale ja 
nie miałem niestety pańskiej powierz 
chowności. 

Maurycy Tavenet zaczerwienił się 
i z tym wyrazem zawstydzenia było 
mu jeszcze ładniej. 

— jaki pam uprzejmyl—wtrącii pi 
Весв. 

Jim pomyślał, że rozmowa  przy- 
brała taki kierunek, iż tmożnaby są- 
dzić, że wszyscy zebrali się (u w 
czysto towarzyskim celu, a mie dla 
tak ważnej sprawy, te też ucieszył się 

n 

D.-H. Ihnatowicz | w. MĄCZYŃSKI 

  

BEZEBEZEZEZZEZMZKEBE 

z znana pracownia ©Zienskim i Gosp. 
jubilersko « grawerska ri. Wszelkiego 

rodzaju informacje 
1 0. WĘCEWICZ ŚQ) BEZPŁATNIE. 
Królewska 7.     

  

  

   

wyszedł na środek pokeju z uroczy- 
stą twarzą. 

— ]5, komisarz policji — Glirar- 
deau przystępuje dę zdjęcia pieczęci 
z drzwi/—wyrzekł uroczyście. 

Poczem pierwszy wyszedł z peko- 
ju i mnąwszy przedpokój i korytarz, 
zatrzymał się przy drzwiach, wiodą- 
cych do pokoju p. Harlow. 

Z!iamał pieczęcie i rezciął węzły, 
następnie wziął klucz z rąk sekratarza 
otworzył drzwi. Wszyscy 1uszyli ku 

drzwiom, lecz Anno zastąpił im drogę. 
— Proszę poczekać chwilęl-—roz- 

kazał. 
Jim zajrzał de pokoju poprzez je- 

go ramię i drgnął. 
Dzisiaj rano jakiś zmysł myśliw- 

ski budził w nim pragnienie, by An. 
no ciągnął dalej swe poszukiwaniaj 
Jednak po owej godzinie, spędzone: 
ma wieży, myśl © poszukiwaniach 
wzbudzała w nim strach i z niepo- 
kojem oczekiwał dalszego b'egu wy: 
padków. 

Zdawało mu się, że ta sypialnia, 
skąpe oświetlona kilku smugami pra. 
mieni, przedzierających się poprzez 
szpary w okienicach, chłodna i tajem- 
nicza, pełna była duchów i złud. 

Ale Anno i komisarz otworzyli 
szybko okna i okienice. 

Jasne światło zalało wszystkie za- 
kątki i Jim uspokoił się nieco. 

Pokój był porządnie sprzątnięty, 
głośnym szeptem: — bardzo miły bardzo, gdy komisarz chrząknął i krzesła stały ped ścianami, łóżko po- 

e| LEKARZE. | 

Oglądać od 12—2. Wileńska 7, tei. 1067 

Przyjmuje od 
i od 4 do. 

  

  

AKUSZERKI. 
        

        
FORTEPIAN |= , ; i DOETÓR AKUSZERKA 

„dob t : : 
СЕБ ОЕ О О ОЕ О Е Е Е ИБ П ЕЕ Е ПБ Ь К ПА КЕ С С П Е В ЕСО НА ЕО НН tio sprzedaj się. D. ZELNOWIEJ Marja Brzezina 

ładyw. : je: 

В — ПММ elektryczne Stoczni @ОИ УЩер — ВЕ Зетея as m. 2, O pot. LH syfilis, narządėow | ul. Ad. Mickiewicza a 
B do 5 g. p. b. moczowych 30 m, 4, 

TTT ad 91, od 5-8 w, W. Zdr. Nr- 3093. D Ar Us 

m : ZE SKŁADÓW: ‚ 5 DOM MIESZKA nx. | Kotittctatna w.. Śmiało: ` 
- о @ Warszawa, Stocznia Gdańska, Jasna 11, ш, 5, tel 99-18. EB | płac 1360 kw. sążni OrZełdowiczowa RE ROR 

p komża, Fai „Bro“, Diua 6. LiL В исыетка Włocławek; zmińkowski i k 6. ' wa] DÓW mÓC. OW. К 
8 Wilno, Fa St Rudomiński, Zawalna 28. BJ B. Sega "|od i22 lod «o porz: щ » : 8 alna 28. EE al „Mickiewi.za 24 

- x Rak 3 > 3 "tel, 277. 4 jak również ze składów głównych w Gdańsku dostarcza Ei Do, sprzedania gg KUSZK 
Do nabycia wszędzie, — Jakość gwarantowana, s _ z e а „Rónisch”, lustro, aż. Or. 6. Wolfson Ono 

! lazne,  stotikUle Us : 
Sklad fabryczny M. ZLATIN & tocznia Gdańska, Gda ńnsk. Е * :Ё:ЁЁ:„‚‚_ 'опче!_:егувше. MOCZO* przyjęcia ooh Wilno, ul Rudnicka 2 Telef 13 21 DZEZZARZZGSZAGAAZEWEGC Mostowa 12, m. 23,płciowe i skórne. ni, AC 

  

kryte było barwną kapą: porządek tem 
usposabiał uspakajające. 

Anno cbejrzał się dakcła. 
— Tak, — rzekł, — ten pekėj 

był dsstępny w ciągu całego tygad: 
mia od śmierci p. Harlow. Cudem 
chyba moglibyśmy znaleźć coś, csby ” 
megło. nam dopomódz. 

bliżył się do łóżka, którego wcze 
głowie stało przy ścianie, pomiędzy 
sknem i drzwiami. 

Na skrągłym stoliku stała płaska 
podstawka, emaliowana z dzwonkiem 
elektrycznym, ed którego drut ciąg» 
nął się wzdłuż nóżki stolika i ginął 
pod dywanem. 

— Zapewne jest to dzwonek do 
pokoiku pielęgniarki? — zapytał An- 
mo, zwracając się do Betty, 

— Tak, — odrzekła. 
Auno nachylił się i uważnie obej- 

rzał druf, poczem rzekł: 

— P. Harlow „proszę udać Się 'z 
p. Girardum do pokoju pielęgniarki i 
zamknąć drzwi, Sprawdzimy czy dzwo- 
nek dobrze działą i czy odgłosy 
stąd dolaiują do tamiego pokoju. 

— Dobrze, — zgodziła się Betty. 
Betty wyszłą z komisarzem i za 

chwilą do uszu obeėnych dolecial 
trzašk zamykanych dizwi, . 

— Proszę tutaj zamkagė drzwi — 
rozkaza! Anno, 

Rejent — p. Becs wykonał pole- 
cenie. 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redakier w zCzesław karwowski Odpowieazialny za ogloszenia Zenon Ławiński. Druxernia «Wydawnictwa Wileńskie», Kwaszelna 23 
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