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LIST PASTERSK! BISKUPÓW POLSKICH 
w sprawie wyborów. 

Jakkolwiek zwracamy się do was, 
nzįmilsi, z naszem orędziem przed 
każdymi nowymi wyborami, to jede 
nak nigdy nie czuliśmy gerętszej po. 
trzeby szre naszych, ażeby ©dezwać 
$ię do was, jak właśnie przed tymi 
wyborami, które obecnie ogłoszone 
zostały. 

Bo sejm i senat, które się zbiorą 
skorzysteė mają z doświadczeń izb 
ustawodawezych poprzednich, ażeby 
zmienić konstyjucę w tym duchu, 
jaki Polsce zapewni ssilniej;zy ustrój i 
władzę, bardziej niż doąd od wpły- 
wów partyjnych niezależną. Następnie 
w przyszłym sejmie į senzcie rozwią- 
zywane będą zagadnienia i sprawy 
małaonioślejsze, które mają związek 
nejściślejszy z życiem rel gijnem i mo- 
ralnem narodu i pzństwa, 

Ci, których Ojczyzna raz fuż roz- 
grabioną zosiała, pedwójnie lękać 
muszą się o to, by przez rozterki 
wewnętrzne i waśnie, lub rozluźaiony 
obyczaj na nowo byt państwowy nie 

został zachwiany. Te bowiem zła 
uczyniły Polskę słabą i umożliwiły 
zbrodnie na niej dokonane, mimo naj- 
lepszej nawet konstytucji 3 go maja, 
zapóźno już, niestety, uchwalonej. 
N gchaj że smutne i bolesne doświad: 

czenia z przeszłości będą nam n:uką 
na pizyszłeść, zwłaszcza, iż dziś sta- 

jemy w Polsce wobec niebezpieczeństw 
nowych, dawniej Polsce nieznanych, 
a przedewszystkiem wobec niebzzpie- 
czeństwa komunizmu. 

Komunizm, który zegraża dziś 
światu, zagraża takżei nam, bo w są- 
siedztwie jego żyjemy, bo komunis- 
tyczna propaganda u nas się szerzy. 

Komunizm wypowiedział wojnę 
Bogu, walczy z imieniem Bożem, wy- 

*pędza Chrystusa z państw, narodów 

i publicznego wychowania, niszczy 
węzły rodz mne, szerzy wyuzdanie o- 
byczajów, gwałci osobistą wolność, 
welny.h obywateli zmienia w niewol- 
ników, a lud, robotnika i kraj cały 
ubožy. C: z28, co w komu 1istycznym 
ustroju rządy sprav u'ą. nakazują bez* 
względną wiarę w siebie, siebie też 
samych w miejsce obalenych ołtarzy 
Bożych stawiają. 

A jak w czasach zarazy trujące 
zarazki tam Się przedewszystkiem 
gnieżdżą, gdzie są organizmy już 
madwątone chorobą. tak i trucizna 
komunizmu szerzy się tam przedew- 
szystkiem, gdzie choroby moralae 
duszy narodu się rozwijają. 

Moralne te i duchowe cheroby sze- 
rzone są przez tych wszystkich, któ- 
rzy w izbach ustawodawczych i poza 
niemi zwalczali i zwalczają religie i 
Kościół, którzy przez odszczepieńcze 
prądy religine szerzą rozkład ducha, 
za "ść relig ją u wierzących niszczą. 
przyja też szerzemu sią tej zarazy 

wszelkie  rozluźiienią obyczajów, 
każdy zanik zdrcwego poczucia pra- 
wa, sgrawiedliwości i obowiązku, kaźż- 
de osłabienie węzłów rodzinnych, 
wszelkie miszczenie zdrowych egnisk 
morzlnych i każde popieranie złych i 
niezdrowych. 

Ł:two teraz zrozumiecie sami, jak 
wiełką odpowiedzialność p nosicie za 
te wybory, które obecni” „ię zbliżają. 

Bo wybory te rszsi. _ygać mają O 
panowaniu zasad Chrystusowych „w 
maszem życiu publ cznem. 

A więc katolicy! Wy  rozstrzyg” 
niecie, ku której stronie przechyli sią 
Polska, 

Wzywamy Was przeto i zarazem 
ponawiamy nasze dawnejsze wezwa- 
nia do spelnienia waszego obywatel- 
skiego cbowiązku, jakim jest głoso- 
wanie. Przecież clbrzymia większość 
w Polsce jest katolicką i to nie z 
imienia tylko; gdyby więc ci, co do 
kościcłą uczęszczają, oddali swoje 
głosy do wyborczej urny tak, jak to 
Bóg i sumienie im nakazuje, to nie: 
zawodnie duch boży rządziłby w 
Polsce. Pamiętajcie więc o tem, iż 
macie obowiązek wybierać ludzi o 
przekonaniu katelitkiem i życiu nie- 
nagannem. Q4 nich dom:gać się ma- 
tie, by w przyszłym Szsjmie i Senacie 
bronili graw i wolności Kościoła, nie: 
rozerwalności węzła małżeńskiego, 
wpływu religii na wychowanie pu- 
bliczne i wpływu ewangelji na cały 
ustrój socjalay; by dbali przytem o 
przymnoženie dobrobylu państwa, o 
zaopatrzenie rebotnika, podniesienie 
zamożności włościanina przez zdrowe, 
na sprawiedliwości oparie, reformy, 

Upeminamy was i ostrzegamy, 
byście nie dawali się łudzić płonnemi 
obieinicami. 

Nie dawajcie sią też sprowadzić z 
prostej drogi tym, którzy sieją Nie 
nawiść klas i warstw. Do c ego to 
prowadzi taka nienawiść, na to przy” 
kład macie w Rosji, pod rządami ko- 
munizwu. Tam to wołeno usiawicz- 
mie: „lud, ludl* a za nieprzyjaciela lu- 
du poczytywano niemal każdego, kto 

mie był włościaninem, albo robotni- 

kiem i do innej warstwy społecznej 
należał; obiecywano też ludowi i ro- 
botaikowi raj na ziemi, A _ dzisiaj? 
D'isiaj nędza szerzy sią tam tak 
wielka, że setki tysięcy zdzicz:łych, 
podartych i zgłodniałych dzicci wałę: 
sa się po wsiach i ulicach miasta, 
żebrząc lub kradnąc. już ten sam 
smutoy i belesry widek majwymow- 
niej świadczy o tem, jak wygląda w 
rzeczywistości ów raj obiecaby, zbu- 
dswany na walce klasowej i na nie- 
nawiści. 

Pragniemy też was ostrzedz przed 
dwoma nicbezpieczeństwami, które 
zbl żającym się wyb. rom nadać mo- 
ga obrót niekorzystny. 

Te dwa niebezpięczeństwa są: 
wstrzymywanie się i usuwanie od 
głosowania, a następnie rozbicie się 
głorujących, którzy stoją na wspól- 
nym programie ka.olickim, 

Pamiętajcie wiąc o tem, iż grze- 
szy nie'ylko ten, który zło popełnia, 
ale nie mniej też grzeszy i ten, który 

dobro, jakie winien spełalć, zanied- 
buje i opus cza. I dlatego to kate- 
chizm dz eli grzechy na grzechy po- 
pełnienia i grzechy zaniedbania. 

A więc grzeszy ten wyborca, któ- 
ry do urny wyborczej nie idzie i gło- 
su swego nie oddaje. 

Gdy idzie o twój osobisty inieres, 
n. p. o proces, to nigdy przecież nie 
zaniedbasz stawić Się na rozprawę sam 

czy też przez swego przedstawiciela, 

brś snać skutkiem nieobecności, pro- 
cesu nis przegrał. 

A miałłebyś usuwać się od wy- 
boru przedstawiciela do izb ustawge 
dawc:ych, gdzie już nietylko o two- 
ją własną sprawę idzie, als i o nie 
poró nanie ważniejszą sprawę Ko- 
ścioła i Polski. Twoja bowiem  nie- 
obecn fć może umożliwić przegianą 
w wi Ikm procesie wewnętrznym O 

przyszłość narodu i o jego duszę. 
W kcńcu zaklinamy 1 wzywamy 

tych wszystkich, którzy się z tem 
oświadczają, iż stoją ma programie 

kstolickim, ażeby się nie dzieli, ale 

szli wespół i razem. 
Ne potrzebujemy wam chyba tak 

oczywistej prawdy tłomaczyć, że dzie- 

lene się w takiej chwili, jak obsena 
chwila, tych, którzy mają wspólny 

program osłabia i kurczy obóz kato- 

licki i narodowy, rozdziera jedność i 
skazuje przez to na zaprzepaszczenie 
najdon oślejszej sprawy i z.gadnienia 
życia relgijnego i narodowego, a na- 

wet losów i przyszłości nasodu iPol- 

ski. 
Po tem właśnie poznamy, że 0° 

świadczenia te o katolicyzmie są 

szczere, jeśli ci, co je głoszą, potra* 

fią się wyzbyć egoizmu partyjnego i 

wszelkiej prywaty i poświęcą ją dla 
dobra Ksścioła i Polski. 

Przez te stwierdzą oni, iż szcze- 
rze pragną naprawić to zło, jakie po* 
przednio zdziałała wybujała partyj- 
mość, która nieraz kluczem partyjnym 
mierzyła te sprawy i zagadnienia, ja- 

kie jedynie ze stanowiska dobra ogól- 
nego i sprawy ególnej rozsądzać na- 
leżało. 

Dowiedą też oni przez takie wy- 

rzeczenie się osobiste, że nie chcą 

wigcrį odnawiač ran głębokich w ży” 

ciu Polski przed rozbioram, gdzie to 

kłótnie partyjne, waśnie i prywata 

doprowadziły naród do upadku, bo 
dowiodą, że idzie im bardziej © Pol: 

skę i królestwo Boże w narodzie, jak 
o ich własną osobistą karjerę i wzgląd 

па ich partję. Dowiodą wreszcie, że 
idą wspólnie ze zdrowem życzeniem 
całego narodu który ma dosyć nad- 
miernej wybujałości w życiu partyj- 

mem, jest już tem. grzesycory i już 

tak słusznie zniechęcony, pragnie zaś 

dzisiaj wielkiej jedności: narodowej 

na zasadzie haseł katolick'ch*. 
Dlatego wołamy do waszych gu- 

mień i zaklnamy was na dobro Ko- 
ścioła i Polski, Jakie macie zawsze 

przecie na ustach, a nie wątpimy, że 

je nesicie i w sercach waszych, — 

słowy św. Pawła: „Usiłujcie zacho: 
wać jędność ducha w związek po- 

koju. 

Jeśliby głos nasz, czega nie przy- 
puszczatny, miał się steć głosem wo- 
łających na puszczy, to chcć z bez- 
mieroym bólem naszej duszy sami 

będziemy spokojai w naszem sumie- 

niu, żeśmy spełnili, co do nas nale- 

ży, ale tem ci większą jest odgowie- 
dzialneść wasza, skeroście uśw ado- 
mieni i ostrzeżeni, tle poszli jednak 

za głosem obowiązku katolickiego i 
narodowego. 

Giosowi naszemu, który dziś pod- 
nosimy, wtórują nasze dzieje. One te 
uczą i mówią, że lubośmy silni byli 
jako wielkie państwo nazewnątrz, to 
jednak toczeni we wnętrzu robakiem 
niezgody, vtraciliśmy naszą niezależ- 
ność i państwo. Ale naodwrót—gdyś- 
my w stuletniej przeszło niewoli byli 
zjednoczeni pod sztandarem Chrystu- 

W sprzedrty detalieznej cene pojedyńczego n ru 20 groazy. 
Opiaia poeztewa ulezcz ma ryQzą liem. 

Redskcja retopiaów miesamótwionych Bję ZWYACZ. 

W czwartek hędzie rozpatrzona 
$ SKARGA LITEWSKA. 

PARYŻ, 6. Xil. Pat, Agencja Havasa donosi z Genewy, 

że Rada Ligi Narodów przystąpi do rozpatrzenia konfliktu 

polsko-litewskiego we czwartek. 

WIEDEŃ 6 Xit PAT. <Neue Freie Pres'e> donos z Genewy; 

że mędy państwami z:sad jącemi w Radze Lgi N redów 

i Rosją dosło do porozumiena w «prawe konfliktu polsko- 

lte-sk ego. Obrady Ligi w tej sprawie mają się то:рос аё dzś 

ropołudniu aibo we środę W ten sposób— a nacza dalej dzien: 

nk—ptdps nie proto ułu przez Marsiałka Plsudsk ego : Volde- 

marasa, nast pić mogloby w pąte'. Na sesjj m.rcovej Rady Lgi 

Narodów, Folska i Litna m .łaby złożyć sSprawozd.ne CO do wza* 
jemnych stosunków. 

Briand wystąpi jako sprawozdawca. 
PARYŻ, 6. XII Pat Według doniesienia „Le Matin* z Ge- 

newy jest rzećzą możllwą, iż Briand będze wyznaczony na 

sprawozdawcę kwestji konfliktu polsko litewskiego. 

Jak rozpatrzona będze całość konfliktu. 
BERLIN 6 XII. Pat „Vossische Zitg“ zaznacza w depeszy 

z Genewy. że konflikt pols<o litewski będzie w Radzie Ligi tra- 

ktowany dwukrotnie, Na jednem z najbliższych posiedzeń ma się 

odbyć dyskusja nad projektem porozumienia wyrażającym się w 

rezolucji Rady, która zaleci obu rządom rozpoczęcie rokowań co 

do stopniowego znoszenia stanu wojennego i wezwie oba pań. 

stwa do złożenia Radzie informacyj o tych rokowaniach na po- 

siedzeniu marcowem Rady Ligi Narodów. 

Po przedłożeniu tej rezolucji oba państwa Polska i Litwa 

mają złożyć oświadczen'a, przyczem Litwa w swem oświadczeniu 

ma umieścić zastrzeżenie co do sprawy wileńskiej. 
W tych warunkach projektowane utworzenie komisji pięciu 

czy też komisji trzech: zaczyna się stawać nieaktualnem. 

Zupełna jednomyślność mocarstw. 
BERLIN 6X! PAT Genewski kor spondent „Vorw erts* do- 

nosi z Genewy, ź po rozmowie m ni:tra Stresem nna z ministrem 
Z leskim osagnęta zo tala całkowta jednom ślność pomiędzy 
Niemcami, Francją Angjj i Polską co do kwestj z. łat »ien a kon- 

fliktu polsko litewskiego. Komisja :łoż:na ze Stre:em-nna, Brian: 

da 1 Ch mberisina ma wypracować odpowiednie propozycje. je- 
d ną przes kodą jak siwierdza korespondent «<Vor:aerte> jest 
Wo demaras. Spr.wł on na ws yStkich, którzy z nim pertrakto- 
wali, jak najbardzej ne or ystne wr:żene. Odrzucał on bo»iem 

kategoryczn e żądane zniesienia stanu wojennego pom ędzy Pol- 
544 a Ltwą. 

Narada 5 członków. 
GBNEWA, 6—XII. PAT. Jak wiadomo, biuro Wolifa rozpowszechnia wiadomość 

o porozumieniu jakie jakoby miało nastąpić pomiędzy Poltką a członkami Ridy Ligi 
w sprawie załąt=ienia sporu polsko-litewskiego. Ż.dnych na ten temat rozmów minister 
Ząleski dzisiaj w Genewie nie prowadził. Natomiast pod wieczór odbyła się narsda 
pięciu stałych członków Rady Chamberlaina, Stresermanna, Brianda, Adatciego # Scia: 
loii. O rezuliacie tej konferencji żadnego komunikatu mie wydano. Powszechnie przy” 
puszczają tu, że jednak tematem obrad była sprawa skargi litewskiej. Również przy: 
puszczają, że wybrana tędzie specjalna komisja pod przewodnictwem członka Rady 
Adatciego dla zbadania tej skargi. Sprawa skaigi litewskiej wejdzie na porządek dzien: 

ny jutrzejszego posiedzenia Rady. 

P. Voldemaras © zastrzeżeniach litewskich 
BERLIN, 6.XII PAT. „Berliner Tageblatt" poda,.ć z Genewy wywiad 

udzielony przedstavicielowi tego pisma przez Woldemacasa. W  sprawiś 
e.entualnych zastree eń litewskich eo do Wilna Wolcenaras oświadczył 
koresjondeatowi dzieaaika, ie Litwa nie może zadowoi ć się peczynienie n 
czysto plaionicznego zastrzeżenia. Litwa bowiem, zdaniem p. Voldemarasa, 
na podstawie traktatu z Rosją z roku 1920 ma tytuł prawny do Wilna, 
którego ne wyr.e.ne sij wzamian za platoniczne zastr.e e tia, Rozwiąza” 
nie tej sprawy mo.e nastąpić tylko stopniowo — oświadczył p. Volde- 
maras, narazi* < sią uda doprowadzić do pewnego odprężenia. Zresztą 
w całej tej sprawie konieczne są ustępstwa ze strony Polski. 

Voldemaras oświadczył, że najpierw strona przeciwna musi poczynić 
pewne propozycje, dotychczas jednak żadnych konkretnych propozycyj 
nisma, Voldemaras ze swej strony oświadczył, że Litwa musi żądać od 
Polski zobowiązania się, że Polska obecn į sytiacji nie uważa za osta» 
tecznie wiążącą pod względem prawnym. Voldemaras zakończył swój wy- 
wiad oświadczeniem, że nie odrzuca też propozycji przystąpienia do ro- 
koweń z marszałkiem Piłsudskim, jeżeli Marszałek poczyni mu jakiejś 
propozycje. 

„B:rliner Tageblatt" zamieszczając powyższy wywiad dodaje de nie- 
go komentarz swego korespondenta genewskiego, który podkreśla, że 
stanowisko Voldemarasa w całym konflikcie jest w gowyższym wywiadzie 
jasno określone. Jednakże decyzja ce do Wilna pewzięta przez Radę 
Ambasadorów została przez Radę L'gi uznana, tak, że obecnie Rada Ligi 
w tej sprawie nie jest konsekwentną, 

EET 

Wyrok śmierci na zastępcę Woldemarasa. 
Z Kowna donoszą: W poniedziałek nienjawniony dotąd chłopiec w ubra- 

niu uczniowskim przyniósł do gmachu zamies kałego przez ministra Daukanta- 
sa, jak wiadomo zastępującego obecnie nieobecnego premjera Woldemarasa 
pismo, które wręczył portjerowi poczem zbiegł. 

Koperta mieściła wyrok śmierci wydany na min. Daukantasa przez nie- 
znaną dotąd grupę terrorystyczną. Na wisdomość o tym Śmiaiym akcie, wszczę- 
to dochodzenie oraz adwojono ochronę p. 0: Premjera Minlstrów. 

sa i Kościoła, to chociaż nie mieliė- PiSkZP przemyski obrz łac. + Leon 
my zupełnie własnego peństwa i cho» *afęga, biskup tarnowski j Antoni 
ciaż wrogowie wciąż uderzali na nas, Zjax Nowowiejski, biskup płocki, 
aby nas zniszczyć i pamięć o nas 1 Augustyn Łosiński, biskup kielecki 

zatrzeć—to jednak ostaliśmy wszyst- 7 Marjan Ryx, biskup sandomierski, 
kim mocom, przemogliśmy je i zwy- 1 Zygmunt Łoziński biskup piński, Ona ana RaZ ar; : Warszawa, 5 gru bia 1927. iles. 1'dżdć Stenas, Billas 

+ Aleksander kardynał Kakowski łucki, i Henryk Przeždziecki biskup 
Į August kardynat Hlond, ; Jūzef podlaski + Stanisław Łukomski bi- 
leodorowicz arcybiskup lwowski skup łomżyński į %incenty Tymie- 
obrz orm, j Adam Sapieha, arcy niecki biskup łódzki Teodor Ku: 

  

biskup krakowski į Bolestaw Twar- bina biskup częstochowski, 4 Sto- 
dowski arcybiskup lwowski obrz. nisłąw Okoniewski, biskup chełmiń* 
łac. + Romuald Jałbrzykowski ar ski —Arkadjusz Lisiecki, biskup 
cybiskup wileński, j Anatol Nowak, Sląski. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr 0 

jednoszpajtowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
t-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie nurueru dowodowego 20 g: 
sios LO -^ 

Kongres komunistyczny. 
W Moskwie w dniu drugiego 

grudnia rozpoczęły się obrady XV 
zjazdu wszechzwiązkowej partji komu- 
nistycznej, najwyższej instancji w pali 
stwie Sowietów. Otwarcie obrad po- 

przedziła długa, be  całomiesięczna 

kampanja dyskusyjna. T.matem dys- 

kusji przeprowadzonej od najwięk- 
szych organizacyj komunistycznych 
do najdrobniejszej jaczejki partyjnej 
było wyjaśnienie błędów opozycji. W 

ten sposób obrady zjazdu zostały 
przygotowane i żadnych niespodzianek 
spodziewać się nie należy 

Zjazd obradujący w Moskwie bu- 
dził znaczne zainteresowanie zagrani- 

cą dlatego, że pewszechnie spodzie- 

wane się, iż ęodczas ebrad roz:gra 

się dramatyczna scena walki opozycji 

z grupą rządzącą, Obecńie wobec wy- 

kluczenia leaderów opozycji Trockie- 

go i Zinowjewa z partji, w parę dni 

po uroczystościach obchodu 10-cio 

lecia rewolucji p:ź iziernikowej, czyn- 

nik tego zainteresowania zmalał, tem. 

niemniej jednak zjazd W.K.P. zasłu- 
guje na uwagę zwłaszcza Polski, któ- 
ra baczne powinna śledzić wszystkie 
przemiany odbywające się na clbrzy- 

mich obszarach dawnego  Imperjum. 
M mo, że kwestja opozycji została 

gruntownie przedyskutowana, ebrady 

zjazdu toczą sią pod znakiem walki 

Z opozyzją. Przemówienia i referaty 
wygłoszone na zjeździe bezpośrednie 
lub pośrednio o tezy opozycyjne za- 

czepiają i z niemi polem i:ują. 

Prezes Sownarkomu Rykow zaga- 
jając obrady starał się jak najsilniej 

zaakc:niowaė, że zjazd jest demon- 
stracją jedności w pariji komunist,“ 
cznej, że wystąpienia opozycji bynaj- 

mniej ani jej jednolitości ani dyscy- 
pliny nie naruszyły. Fakt usunięcia 
kilku leadeiów epozycji z partji — 

zdaniem— R;kowa świadczy o zdrowiu 
organizacji partyjnej, która nie zawa- 

hała się zastosować radykalnego 
środka tam gdzie chodziło o jej ca» 
łość. J'dncść partji jest rzeczą więk» 
sią nił zasługi Trockiego i Z nowie- 
wa jakie położyli: dla ruchu komuni- 
stycznego i budowy socjalizmu w 
Rosji, z chwilą gdy zboczyli oni z 
drogi wytkniętej przez Lenina parija 

usunęła ich z swych szeregów. 
„Jedną z przeszkód—mówił Ryków— 

utrudniającą nam codzienną pracę przy 

rozwiązywaniu najbardziej skonspli- 
kowanych problemów naszej polityki 
był fakt, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat partja zbyt wiele poświęcała uwa- 
gi i wskutek tego traciła wiele sł na 

walkę z antypartyjną działalnośc ą opo- 

zycji. Będę zdaje się wyrazicielem 
opinji całej klasy robotniczej skore 
oświadczę, że masy pracujące Repu- 
bliki sowieckiej ocztkują od XV 
zjazdu stworzenia takich warunków, 

przy których partja zakasawszy ręka- 
wa mogłoby pracować nad rozwiąza» 
miem stojących przed mią zagadnitń 
organizacji społeczeństwa sacjalistycz- 
nego i międzynarodowego ruchu re- 

wolucyjnego. Klasa robotnicza S S.S. 
R. oczekuje, że partja nie będzie wię- 
cej traciła ani jednej setnej tych sił, 
które poświęcała obecnis w związku 
z rozważaniem kwestji opozycji. * 

Akcentowanie jedności partji komu- 
nistycznej jest leitenotivem wszystkich 
przemówi.ń na zjeździe. W  ułożo- 
nych zawczasu rezolucjach, które z0- 
staną zjazdowi przedłożone, i które 
zjazd biernie uchwał, jedność organi" 
zacji partyjaej będzie również moc- 
no podkreślona, ale nie znaczy to 

bynajmniej aby tak było w istocie. 

Obeeny okres walki z opozycją po- 
zostawi po Ssbie ślady i tej luki żad= 

па najbardziej umiejętna djalktyka i 

frazeologia zwolenników Stalina nie 
wypełni. Zwycięstwo grupy Stalina 
nad opozycją stwarza obecnie nową 
sytuację wewnętrzną w Rosji, spycha» 
jąc działalność opozycji do podziemi 
konspiracji. 

Wykluczeni z partji Trocki i Zino- 

wjew z działalności swej nie zrezygno- 
wali a będą ją prowadzić nadal zmie: 
niając tylke metody osiągnięcia celu 

dojścia do władzy. Na frękę im pój- 
dą wszyscy ci, którzy nie są zadowo- 

leni z ustroju sowiecki:go, widząc w 

począ'kach walki naredziny nowej 

ery dła Rosj', ery wyzwolenia z pod 
jarzma sowieckiego. Pozatem okolicz: 
nością, którą opozycja niewątpliwe 

postara się wykorzystać jest fakt, że 
znajdująca sę u steru grupa Stal na 
nie jest jednolita, a dzieli się na kil 
ka pomniejszych. SE, 

Sprostowanie. Do wczorajszego arty- 
kułu ws'ępnego p. t. «Prawasłaunzja Biełze 
ruś> wkradł się przykry błąd, który znie- 
kształcił sens zdań początkowych drugiej od 
góry szpalty. Opuszczono mianowicie w zda+ 
niu: <Z tych na czoło wysuwają się takie 
zasady, jak ...Opuszczono.,. <samookreślenie i 
niezależność polityczna i kulturalna narodu 
białoruskiego i t d.». Dopiero po uzupelnie- 
niu tego ziania zrozumiąły staje się dalszy 
ciąg artykułu, mówiący o maksymalistycznym 
progrąmie politycznym <Prawosławno-biało- 
rutkicj Jedncści Demokratycznej». 

BESTRCZAAPREZĘDIENCANE KERTERYCEJ CZTRECACESORNA 

Za i przeciw. 
Ortodoksi żydowscy twor/ą blok. 

Organizacja ortodoksów żydowskich «A- 
a> rozesłała do wszystkich organizacyj 

partyj żydowskich EA na naradę 
w sprąwie zorganizowania blo! . 
go do Sejmu I sea, > o 

Żydowski blok narodowy. 
W doju 4 b. m. odbyło się pierwsze 

siedzenie wszystkich pariji i Śięsniśkik w 
dowskich, które wyrszły gotowość przystą- 
pi na do żydowskiego bloku narodowego i 

loku mniejszości narodowych. W marzdzie 
tj wzięli udzieł przedstawiciele: sjonistów, 

izrachi, Hitachduth, Centralnego związku 
Rzemieślników, Związku bezpariyjnych Ży- 
dów reigijnych, Ludowo - demokratycznej 
partji i Centralnego Związku kobiet, Central- 
ny Związek drobnych kupców zawiadomił 
listownie, że z przyczyn technicznych, oraz 
z powodu tego, że Centralny Komitet tej 
organizacji dotychczas nie powziął uchw:ły 
co do udziału w bloku, — nie może wziąć 
udziału w naradzie. Również Centrala Kup- 
ców zawiadomiła ustnie, że nie może przy 
być, gdyż nie powzięła jeszcze u sicb'e de* 
Cvzji o stosunku do bloku mniejszcś-1. Poseł 
Grynbaum po zagajeniu posiedzen a złożył 
wyczerpvjące sprawozdanie o rokowaniach 
co do utworzenia żydowskiego bioku naro- 
dowego i bloku mniejszcś i narodowych. 
Przedstawił cn również dokładne dane o 
widokach bloku mniejszości podczas wybo- 
rów. Przedstawicieje poszczególnych organi- 
zacji, obecni na naradzie. złożyli dek larację 
O zasadniczej zgodzie wzięcia udziału w blo- 
ku żydowskim, wchodzącym w skład ogól- 
nego bloku mniejsz ści. Przedsta wicicle rze” 
mieślników oś wiadczyji przytem, że ostatecze 
na nchwała w tej sprawie będzie powziętą 
przez Cen:ralny Komitst ich organizacji, ki6+ 
ry w najbliższych dniach zwołuje specjal 
ne prsiedzenie. Przedstawiciele -partji ludo* 
wo-demokratycznej zakomunikowsli, že mu- szą się jeszcze porozumieć o pewnych szcze» 
gółach z władzą centr.lną. Narada, która 
trwała do późnej nocy nie została zakcńczo- 
na 18 konstynuowana w dn. 9 b. m, 

nastrojów panvjąc,ch wśró1 rzemieśl- 
ników i kupców najeży przypuszczać, że po- 
Ašis aaa nie wesmą udziału w 
antrepryzie sntypaństwowej bl i 
ści pos. G iinbavma. Ee 

Pakt Afgańsko perski. 
Przed kilku dniami podpisany został 

Kobnie pakt o niea netii: „Aoskiędzy Atżni= 
stanem a bersją. Z powodu poapisania tego 
układu prasa sowiecka Ogłasza tryumfujace 
artykoły, przeciwstawisjąc «pokojową» dzia- 
łajnc ść SSSR pracom igi Narodów, która 
według wyrażenia publicystów sowieckich 
jest p rawanem dla iwperjalistycznych ma- 
Chinacji kapitalistów oraz narzędziem wiel- 
kich mocarstw w celn rozbrojenia mzłych 
p ństw i kontroli nad niemi Sow.ety zawer- 
ły w ciągu ostatnich dwuch lat z psństwsmi, 
położonemi na Bliskim Wschodzie trz; pekty 
o nieagresji, a mianowicie z Turcją, 11-g0 
grudnia 1925 r. z Afgavistauem 3) sierpnia 
1926 roku 1 z Pereją I go pzździernika 1927 
tuku. W ten spusób budują Sowiety na 
W. chodzie system polityczny, opierający się 
na pionowych linjsch paktów. Ponieważ 
jednak, aby jeszcze bardziej system tem 
utrwalić i wuływy sowieczie wzmocn ć, po 
lityka sowiecka dąży do stworzenia Inji pak- 
tów poziomych. Zawarty ostatnio pakt po» 
między Afzahistanem a Persją właś ie sta. 
nowi tałą poziomą linję w sysiemie politycz- 
nym Sow e.ów na wschodzie; Dia nkogo 
nie jest tsjemnicą, że misternie skonstruo- 
wany system godzi w pierwszym rzędzie 
w interesa angielskie na Bliszim Wschodzie: 
Prasa sowiecka pisze tryumfująco o banktuc- 
twie polityki angielskiej, d,żącej do stwo- 
rzenia jednolitego frontu przeciwko Sowie- 
tom. Polityka angielska poniosła klęskę. Na 
Bliskim Wschodzie, pisze dalej prasa s0- 
wiecka, stworzono nowy system międzyna- 
rodowych stosunków, kió y z dniem każdym 
zyskuje coraz więcej stronników i wzmacnia 
swój m ędzynarodowy autor: tet. 

, Bolityka sowietów na Buiskim Wscho- 
dzie podobaa jest bardzo do polityki Rosji 
pacówój ane. e oto tak teraz, osią 
wszys! mplikacyj był antagoni: 
syjsko: angiejski. "Ma os 
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— Znowu działacz P.P.S. pod 
kiuczem. Niema prawie powiatu 
zwłaszcza madgranicznego, gdzieby 
me dział ły szajki szpiegowskie. — 
W ostatnich dniach, w nocy z 26-go 
па 27-my listopada, aresztowani zo- 
stali mod zarzutem szniegostwa na 
rzecz Bolszewji mieszksńsy maszego 
powiatu: Łukasz Stankiewicz, Józef 
Langus, M kołaj Byl i Wincentv Sło- 
mimski z Sołtanewszczyzny, Edward 
Piekutowski z Kaczanowicz i Trofim 
Skrędziewski z Nieświeża, Wszyscy 
siedzą w areszcie do dyspozycji władz 
sądowo-śledezych. —Zwykłe to pione 
ki służby bolszewickiej, specjalną pi- 
kantarję jednak sprawie dodaje fikt, 
że, jak śledztwo wykazało, działał z 
nimi wssólnie jako szpieg na rzecz 
Sowdegji pan Marjan Bartoszewicz, 
„wielki” działacz, sekretarz P.P.S. w 
Nieświeżu i sekretarz związku zawae 
dow:go Robotników Rolaych na w0- 
wiaty Nieświeski, Baranow cki i Sto- 
nimski. — N.edawne to czasy, gdy 
malouprzeįme władze rozbiły gniazdko 
uwite przez pepeesowców w Nieświe- 
żu. — Rozpierzchły się pisklęta Do 
świecie szerokim: Walewski uciekt i 
daremnie listy gończe za nim rozsy: 
łają. Kcrf niefortunnie na samej gra- 
hicy zatrzymany w chwili ucieczki, 
smętnie z za krat więziennych na 
świat Boży patrzy, Zajtz gdzieś go 
świecie pomyka, słowem gaiazdeczko 
Opustoszało. Pozostało tam jeszcze 
coś nie coś; między innymi ów Barto- 
szewicz sekretarz Zw ązku Z :wodowe- 
gs Robotników Ronych, próbujący w 
ubiegłym lecie wywołać ma tle poli- 
tycznem strajki rolae, Po wykryciu 
szeregu kradzieży i n dużyć pepee- 
sowców stracł on w wysokim stsp- 
miu zaufinie wśród robota ków rol- 
nych, którzy przekonali sią, że ich 
gi:niądze idą na prywatne potrzeby 
prowodyrów. To też trzeba się b.ło 
rozejrzeć za nowem źródłem dochodu; 
widać dolary zakordonowe znęcły 
„ideowca“ i na wrażą służbę poszedł. 
— Kiepsko jednak mu pos:ło, więc 
zamiast gotówki uzyskał bezpłatne 
mieszkanie, utrzymanie, no i opiekę... 
za kratą, — Jedno z ostatnich piskląt 
zostało wyjęte z gniazdka tak ongiś 
miłego i ciesłegcl 

— „Bledny* Zajtz. Wypuścił raz 
„redsktor” Jurand Zajtz jeden numer 

zety i od tego czasu ciągle bieda- 
wi dokuczają. Sąd Okręgowy dwa 
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Muzyka a życie. 

Odczyt inauguracyjny wygłoszony 
przez prof Michała Józefowicza pod. 
czas uruchomienią AA „Radjo: 

stacji, : 

Cała przyroda zawiera w sobie 
takie mnóstwo pierwiastków muzycz* 

m;ch w najrozmaitszych dźwiękach I 

w niezliczonych odmianach rytmiki, 
nieodłącznej od wszelkich przejawów 
bytu pewsztchnego, że początki mu- 
zyki prawdopodobnie musiały powstać 
równocześnie z pojawieniem Się na 
ziemi najpierwotniejszego czlowieka, 
a głosy i krzyki jego były pierwszemi 
zarodkami, tak wspaniale w ciągu 
bardzo wielu stuleci rozwijającej Się, 

*"sziuki muzycznej. 
Badania gruntowne życia ludów, 

stojących na n:jmższym szczeblu kul- 
tury, dowodzą niezbicie © powszech- 
nem odczuwan'u koniecznej potrzeby 
muzyki i jej znaczeniu w życiu ludz- 
kiem. Rytmiczne hałasy, z pomocą 
niezmiernie prymitywnych przyrządów 
de tego służących i w połączeniu z 
ekrzykami, stanow 4 najpierwotniejszą 
muzykę, k:'óra już w następnym о- 
kresie posługuje się piszczalkami, 
dającemi zalędwie małą ilość tonów. 
Takie hałaśliwe, powtarzające się mo- 
notonnie niezliczoną ilość razy, ryt: 
mmiczne cźwięki, przez wieki stanowią 
muzykę ludów pierwotnych. 

Zjawiskiem niezwykle interesują- 
‚ сёт jest brak odczuwania przez lu ty, 
siojące na niskim poziomie kultural- 
nm, potrzeby większej ileści tonów. 
"Niezależnie od znacznych nieraz od- 
ległości geogrzf cznych, można stwier- 
dzić u rozmaitych ludów ten sam 
materjał dźwiękowy, wystarczający do 

człowi:k mie tyle kuty, ile bity... w 
ciemię nie dawał za wygrane i apelo- 
wał — W rezultacie © ostatnich cza- 
sach Sąd Aselacyjny rozpatrywał jego 
sprawy; jeden wyrok pozostawił bez 
zmiany drugi zaś z dwóch tygodni 
zamienił na miesiąc. — Biedny Jurand! 
Nie powiodło się i tul 

BARANOWICZE. 
— Ku ©'ci generała Bema W 

dniu 10 1 11 grudnia w całej Rze-. 
czypgospolitej będzie odbywała się 
uroczysieść uczczenia pamięci Q'ne- 
rała Bema, a t+kże zbieranie fundu. 
szów na sprowadzenie zwłok tego 
ostatniego do kraju. 

W dniu 3 grudnia z inicjatywy 
Dowódcy 9 DAKu ppułk. Jaglelskie 
go odbyło się w M gistracie organi- 
zacyjne zebranie celem urządzenia 
obchodu w Baranowiczach. Pa zapo- 
znaniu obscaych ze wskazówkami, 
otrzymanemi z Głównege Komitetu, P 
po dyskusji postaaowiono: 

Urządzić ebchód w daiu 11 gru- 
dnia według następującego porzą tku 

O godzinie 12-+] muzyka 9 DAKu 
obzjdzie masto, następnie odegra 
marsza przy pomniku Nieznanego 
Żołnierza i stamtąd przejdzie do kiaa 
Apollo, gdzie o godzioie 13 ej odbę* 
dzie sią uroczysta Akademja. Wejście 
dla dorosłych 50 groszy i mł dzieży 
20 groszy. Oprócz przemówień, Бс- 
dzie ptzygrywała muzyka. 

W szkołach odczyty o generale 
B:mie Oprócz tego by zwiększyć 
dochód postanow ono rozesłać listy 
ofar do ws'ystkich urzędów z prošbą 
o tfiary. Ciły dochód będzie prze- 
słany do Glowaergo Kom t:tu 8;ro- 
wad.enie zwłok Q:aerała B:ma. Na: 
stępnie wybrano ścisły Ksmiet de 
którego wes li: Dowódca 9 DAKu 
psłk. Jagielski, VW c:-Starosta Lubań: 
Ski i burmistrz D mb ński. 

S.lę udekorować podjęło s'ę woj: 
sko, a :fisze wykonać szkoła techni- 
czna. 5 @. 

M. MIADZOŁ, pow. postawski. 

— „Rada Opiekuńc.a Kreso: 
wa”. W domu Ludowym w Miadzie- 
le odbył się ob<hód listopadowy, Na 
program zlożyło się: Odegranie hy- 
mnu przez orkiestrę miejscową Doe 
mu Ludowego. Olczyt 0 ważności 
święta Listopadowego — wygł.sł p. 
Mi.bał Kielar, miejscowy nauczyciel. 

Po odczycia zespół am:torski tu 
tejszego Domu Ludowego odegrał 

  

utworzenia najpi*rwotniejszych melo* 
dyj ludowych Tylko pięć tonów w 
każdej oktawie, porządek których naj- 
łepiej oznaczają czarae klawisze for- 
tepjanu, przez całe stulecia pozostają 
miezmieanym materjałem muzycznym 
ludów aiekulturalnych. 

N starsze melodje chińskie osnu- 
te są na tychże pięciu tonach, co i 
najstarsze melodje szkecki». Według 
wszelkiego prawdosodobiefństwa, naj. 
pierwotnicjsze melodje ianych naro- 
dów, nprz. starogreckie, miały te gar 
me interwale. 

U ludów rasy murzyńskiej, malaj- 
skiej t innych ras kolorowych, napo- 
tyka się obecnie podobną oktawę 
pięcutonową czyli pentatonikę bez- 
półtonową, zaaną pod tą mazwą już 
w H Iledzie. 

Wierzenia wszystkich ludów pier: 
wotnych, podania mitologiczne naro- 
dów starożytoych craz tradycyjne po- 
glądy narodów o najstarszej kulturze 
rodzimej — jak Indusi i Chińczycy— 
objawiają głęboką cześć dla muzyki i 
przypisują jej pochodzenia madzieme 
skie, uważając muzykę za łaskawy dar 
bosów. 

Zarówno w czasach starożytnych, 
jak w okresie średniowiecza, aż do 
dni spółczesnych, daje się zauważyć 
duły wpływ muzyki na bieg wy2ad: 
ków historycznych, zwłaszcza w ura- 
bianiu myśli ludzkiej, jako też i w 
oddziaływaniu na uc ucia. | 

Bodaj najpierwsiemi objawami 
twórcześci muzycznej są tradycyjnie 
przekazywane z pokoleaia w pokole- 
nie, pośród niezmiernie przesądnych 
ludów, żyjących w stanie najzupełniej 
pierwotnym, formulki zaklęć czarow= 
ników i guślarzy, wyzyskujących łat- 
wowierność swych wielbicieli rzeko- 

5 { о т о 

Prof, Herbaczewski „uniewinniony“, 
Z Kowna donoszą: Profesor Herbaczewski zą ewój wywiad udzielony 

korespondentowi ryskich 
Wers;tecki. 

Senat Uniwersytetu Kowieńskiego 

<Jaunakas Zinos> oddamy został pod sąd uni- 

po gruntownem zbadaniu oskarżenia 
prof Herbaczewskiego nie znalazł powodu do wytoczenia mu sprawy, która 
w tęa sposób została zlikwidowana: 

Radjostacja kowieńska po polsku, 
Z Kowna donoszą: „Zwązek wyzwolenia W Ina“ proponuje, ażeby 

były zorganizowane radjoodczyty o Wilnie po polsku, gdyż mieszkańcy 

«okupowanego kraju» nie mają prawdziwych informacyj o Wilnie, 

Tego rodzaju radjo-odczyty—pisze «L=iu wis»—położyłyby kres seu- 

Sac; jaym joszczerstwom, które, zwłaszcza ostatnio rzuca prasa polska na 

Litwę. Radja'stacja kowieńska prawdogodobaie projekt ten przyjmi:. — # 

Fantastyczne pogłoski o Wilniez) - 
Kowiefiska prasa rządowa w dalszym 

sce. Według t;ch wiadomości w okolicy stacji Orany 

NTO 

8 
ciąyn podaje fantastyczne pogłosko o Pol: 

skoncenirowane rą znaczne siły 

  

armji polskiej. W 6dz emigrantów litewskich Pieczkajtis obje dża rzekomo wsie okoliczne 
nawołując chtoró ‹ do zbrujnego marszu na Wiino. W najb iższych dniach oczekiwane 
są znaczne odd iały kawalerji z Poznania. — Jakoby emigranci litewscy zamieszkali w 
Wilnie 

rostu z palca. 

Stal n przeciwko 

odziani są już w mundury wojskowe i t. 4. 
Wszystkie te wiadomości jak wiadomo są absolutnie nieprawdziwe i wyssane po- 

Tae Nz 

n'dze Narodów. 
MOSKWA, 6XII PAT Staln pr em:wiając na konzres'e partji 

wystąpł przec wko Lidze (Narodów or z poltyce locarneńsk ej, 
która „daniem mówcy kerue 8 
ceu maskowan:e przygotowań 8 duchem wojny i ma jed nie aa 

a nowych konfliktów, Mówca 
podkreślł zamiary pokojowe Rosj, u8'a:ał Jednakże ną koniecz- 
ność wzmocniena elementów obronnych. 

Szpieg sowiecki w Stokholmie 
STOKHOLM, 6-XII. PAT. Wykryto tu organizację szpiegowską, działająca 

ma szkodę Szwecj;, a powstałą z inicjatywy sowieckiego atache morskiego w 
Stovholmie. Wiadomcść o 
sensację. 

istnieniu podobnej organizacji wywołała wielką 

STOKHOLM, 6—XlI, PAT. Aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Sowietów cfcer Norberg jest porucznik em rezerwy artylerji nadbrzeżnej. 
Ostatnio odbywał on służbę w Karliskrone, a obecnie jest bez zajęcia. Według 
dz'ennisów oskarżony pozosiawał jiż od dawna stosunkach z bolszewikami. 
Policja nie może narzie jeszcze wyrazić swojej opinji o rodzaju i wartości 
wydzsnych Sowietom dokumentów wojskowych Jak przypuszczają Norberg nie 
miał wspólaików. Poselstwo sowieckie wypiera się wszelkiego rodzaju stosunków 
z Z: i wyraża przekonanie, że po zakończeniu Śledztwa Sprawa ta п0° 
Stanie należycie wyjaśniona. 

Ciężki rok dla rolnictwa. 
Sytuacja gospodarcza Sowietó v 

nie przedstaw a się bynajmniej różo» 
wo. Brak kredytów zagranicznych, 
zerwanie stosusków z Anglią stawia 
przed gospodarką Sowitcką bardzo 
wiele przeszkód w kierunku mniej 
więcej pomyslnego rozwoju, zaosirza- 
jąc kryzys ekonomiczny że położenie 
jest nie najlepsze otwarcie przyznał 
się do tego Bucharia w jednej z 
swych mów па zj:źdze pariji komu- 
nistycznej okręgu moskiews dego. 

— Ruik bieżący=mów ł Bucharin 

mą um 'ejęttością uproszenia łaski lub 
gniewu bozów przez intonowanis od: 
powiedaich słów i melodyj, mających 
siłę magiczną. Dalszym  stopnem 
rozwoju są pieśn, słułące do kul'u 
religijnego, obyczajowe na rozmaite 
wydarzenia życiowe, śpiewy przy pra- 
cy, relugujące ruchy, gromadnie wy* 
konywane przy rcbscie. 

W ciągu wielu stuleci, aż do na. 
szych czasów, mie utracila muzyka 
nic zę swych wpływów na walczą- 
cych wojowników, pokrzepiając du-ha 
ich pieśniami patrjotycznemi I wzbu- 
dzając odporność zmęczonego ciała 
melodjami o jędraej rytmice, 

Jak długą drogę rozwoju przecho- 
dziła mu yks—można wywnioskować 
z fakiu, że Chińczycy już na 2 i pół 
tysiąca lat p. Chr. mieli wykształcony 
system muzyczny, opisany w dziełach, 
zazdrośnie ukrywanych przez uczo- 
nych, nie tylko wobec cudzoziemców, 
lecz i swych ziomków, bojąc wię utra- 
cić przywilej i aureolę niepospolitej 
uczoności, innym nieznanej i niepo- 
jętej. S<utkiem znanej zachowawczości 
naro u tego, muzyka chińska jakby 
skostniała w swych odwiecznych for- 
mułkach. 

Całkiem innego, bardziej impul- 
sywnu:go charakteru jest muzyka 1п- 
dusów, przesycona fantastycznemi o 
jej pochodzeniu podaniami, w znacz- 
mej części jest ona na instrumentach 
europejskich, dzielących oktawę na 
12 półtonów, wcale miewykonalna, 
albowiem system Cźwiękowy Indusów 
zasadza sią na podziale oktawy na 
22 części. . 

Wiemy ze źródeł h's'orycznych, 
że Asyrja, Bibilon, Ezipt, jako tet 
Wszystkie meństwa slarożytne, miały 
muzykę towarzyszącą wszelkim obja- 

ZSSR. w clągu lat najbliższych palą- 
cą | męczącą. 

R eczą charakterys'yczną jest, że 
bolszew cy nie żałując czasu na dy- 
sku-je dla wyjaśnienia błędów opo- 
zycji, bardzo mało uwegi poświęcają 
rozważaniom, jak należy te „męczące 
i palące" zagadnienia gospodarcze to- 
zwiącać Nie jest to bynajmniej przy». 
pade« tylko, że dyskusja taka ujawni- 
laby c:lą słibość i kryzys jaki orze- 
żywają Sovi ty, co kerownicy SSSR. 
starają się uxryć. Ponadto dyskusja 

  

  
  

  

wom życiowym, lecz nie nie pozostała, 
co by nam wskazać mogło—jaką by- 
ła ich muzyka. Nie więcej też wiemy 
o muzyce hebrajskiej. Niewątpliwie 
teraź iiejsza śpiewy synagogalas bar- 
dze sią od niej różnią. Wszystkie 
narody, w odległej starožytaošci, 
ma'ały muzykę, przekazywarią z poko- 
lenia na pokolenie drogą bezpošre- 
dniej nauki, żadnym sposobem nie 
motowaną. 

Zaacznie dokładniejsze wiadomości 
potiadamy 0 muzyce staro-greckiej, 
chociaż tylko siedem utworów jest 
dotąd znanych, lecz podstawowe wia- 
domości teoretyczne przekazane ро- 
tomności przez szkolę Pitagorejczy- 
ków, stały się fundamentem, na któ- 
rym zbudowano teorję muzyczną, ja- 
ka się wykrztałciłą po przez średnio" 
wlecze i wspaniale się rozwijając da 
szła aż de doby współczesnej Z pism 
historyków i filozofów greckich wia- 
demo—jak wielkie znaczenie przypi- 
sywano wpływom etycznym muzyki 
na kształcenie charakterów i jak ważne, 
miejsce zajmowała muzyka w całem 
życiu społecznem H:llady, 

Paczątek ery chrześcijańskiej zazna- 
czył się pewną stagnacją w rozwoju 
muzyki, skutkiem jednostronnego u- 
prawiania tylko muzyki ściśle złączo- 
nej z kultem religijnym, ograniczonej 
do najprostszych w Swej budowie 
psalmów i hymnów na podłożu sta- 
rożytaych melodyj hebrajskich i staro+ 
greckich. 

Dopiero w czwartem siul:ciu dziae 
łalność biskupa medjolańskiego Św. 
Ambrożego, domulemanego twórcy 
hymnu „Te Deum laudamus“, dala 
impuls do dalszego rozwo u. 

Większe jeszcze znaczenie miało 
epokowe zarządzenie papieża Grze- 

Praca nauczycielska 
wśród em'grantów. 
W czasach ostatnich daje się zau- 

wążyć nieco większe zsiateresowanie 
w stosunku do zagadnień emigracyj- 
nych. Wyrazem trga jest chociażby 
świeżo uchwalona ustawa emigracyj- 
ma. jest więc madzieja, że i stan 
szkolnictwa polskiego ua terenach 
wychocźczych ulegnie posrawie. Naj- 
większą bawiem przeszkodą w jego 
rozwoju był fakt, że najbardziej za- 
służony pracownik emigracyjny, po 
kilkunastu latach pracy dla wychocź: 
twa, mógł zneliźć się po powrocie 
do kraju bez kaw.łka chieba. Nau- 
czyciele bowiem emigracyjai ad hec 
rekrutowani najczęściej z pośród wy- 
kolejeńców życiowych, albo „nieurzą- 
dzonych" studentów, prmimo nieraz 
nawet ofiarnej pracy nie mogli stwo- 
rzyć armji regularnej szkola ctwa pel- 
skiego na obczyź ie, 

Obecnie stosuje się bardzisj ra- 
cjonalny system urlopowania nauczy* 
cieli wymagania od urlopowanych na- 
der wysokich kwalfikacji zarówno 
pod wzg'ędem m«ralaym, jak i peda- 
gogi zno-społecznym. Daje to rękoj- 
mię postawienia na odpowiednim so- 
ziomie szkolnictwa polskiego na Emi« 
gracji. 

W chwili ebeenej wakują 1) dwa 
etaty nauczycieli-instruktorów oświa- 
towych do Brazylji 2) oraz nauczy- 
cielki na wyjazd do Danji. Kwalifika- 
cje kandydatów nauczycieli muszą'być 
szcargolaie wysokie zarówno pad 
względem pedagogicznym, jak i orga" 
nizacyjao społecznym, Kandydatka na 
wyjszd do Danji winna być osobą 
starszą, bardzo zdrową i energiczną, 
posiadającą dokładnie język niemiece 
ki. Pobery kandydatów do Brazylji 
obliczane są według mnożnej, wyno- 
szącej 020 dolara amerykański-go. 
Pobory kandydatki do Danji według 
mnożnej, wynoszą ej 0 80 franka mie- 
sięcznie  szwajczrskiego. Kandydzci 
otrzymują bezpłatny paszport zagra- 
niczay, bezpłatny bilet okrętowy w 
formie konwojentury, oraz zasiłek na 
koszty podróży z Ministerstwa Spraw, 
Zagranicznych. 

Kandydatka do Danji otrzymuje 
bezpłatny paszport zagranic”ny, oraz 
zasiłek ma koszty podróży. Kandyda- 
ci (tka), którymi mogą być tylko nau- 

Nadszedł wielej tranggott 

    

gorza I (w szóstem stuleciu), z in'cja- 
tywy którego zebrane zostały w „An- 
tyfonarzu” pieśni I chórały, będące 
podstawą muzyki rzymsko-katolickie- 
go kościoła, 

Cła muzyka starożytna byla mo- 
nodyczną, Wszystkie głosy w Špie- 
wie, lub grane na instrumentach były 
prowadzone w unisonie, lub w okta« 
wach. 

Pierwsze, neśmiałe próby dwugło- 
sowości znane są ze Źródeł pocho- 
dzących z wisku Ósmego ery chrze- 
ś:ijańskiej. Dość uieudolne dalsze 
róby zreformował zasadniczo gen- 

lay muzyk jedenastego  sfulecia 
Qwido z Areppo, wpływ którego 
trwał w ciągu całego średniowiecza. 

Powstały we Włoszech wzmożony 
pęd w rozwoju muzyki w wieku trzy- 
nastym udzielił się niebawem wszyst 
kim krajom europejskim i pierwsze 
wpływy muzyki włoskiej w Polsce 
pochodzą z tego czasu. 

Zgodnie z ówczesnym ogólnym 
kierunkiem  pedantyzmu szkolnego, 
muzyka też się rozwijzła głównie w 
formach bardzo skompiikowanej wie- 
logłosowości, esiągającej ezczyt za* 
wiłej budowy w utworach Niederlande 
Czyków, w wisku piętnastym i Sze» 
snastym, którzy wywierali potężny 
wpływ na całą Ówczęsną twórczość 
muzyczną w Europie, nie wyłączając 
1 Polski. 

Takie rozwielmožnienie suchej, 
całkiem scholastycznej muzyki wy- 
wołało silną reakcję, zwłaszcza we 
Włoszech, gdzie zaczęto dątyć do 
większej prostoty i bacznie zwracać 
uwagę na melodyjność. W tym okre- 
sie, znanym z hstorji powszechnej 
pad nazwą Renesansu, jedno z na- 
czelnych miejsc pośród muzyków za- 

Sowieckie ilustracje. 
«lzwiesija» prowadząc od szeregu 

dni zajadłą antypolską kampanję z 
powodu rzekomego przygotowywania 
przez Polskę zamachu zbrojnego па 
L'twę, aby kampanja ta zyskała ma 
plastyce, artykuły swe obf ce ilustrują. 
Q':o jedna z takich ilustracyj, wyszy- 

  

  

dzałąca Woldemarasa, czytającego ze 
spokojem statut Lgi Narodów, nad 
którvm zwisa mecz <imperjalizmue 
polskiego. Wołdemaras na obrazku 
wygląda jak grzeczne bobo, które nie 
wie co mu grozi,ji © tem niebezpie- 
czeństwie w trosce © spokój na 
ws:hodz e Europy, bołszewicy starają 
się mu przypomnieć, 

Obrazek, który reprodukujemy tu- 
taj, jak i głosy prasy, które niejedno- 
krotnie cytowalśmy, stanowią doske- 
nałą ilustracię, w jaki sposób dążą 
Sawiety do zbliżenia kul uralnego, © 
czem tak uedawno kwieciście mówił 
poseł sowiecki w Warszawie p. Bo- 
gomołow. 

WERIEREOKA WART WCG ZERO A DWSERZEA ZEE KA WO, 

czyciele (lka) © pzłaych kwal f kacjach 
służbowych winni wnosić podania 
drogą służbową. 

Osrócz tego, jak donosi prasa 
emigracyjua. są trzy stanowiska do 
objęcia w Mehrlebach dept. Mosella 
(Lotaryng]:). Porozumieć się należy 
z p Maciszewskim,zParył 14 Avenue 
de Tokio Poselstwo Polske. f 

BYRELŁOKEFEW SEOEWECE 0069909931 605 

Baczność sportowey!l 
artykułów  sporto* ych, zimowych, 

      

łął Palestrina w Rzynaie, który dotąd 
uchodzi za największego kompozyta- 
ra muzyki kościelnej. 

Niezałeżnie i równolegle z muzyką 
religijną rozwijała się muzyka świecka, 
sięgająca swemi początkami czasów 
prowansalskich trubadurów i niemiec- 
kich Minuesingerów, wędrownych ry- 
cerzy, uprawiających twórczość pie 
śniarską. 

Najwięcej w średniowieczu rozpo- 
wszechnionym instrumentem, podob- 
nie jak teraz fortepjan, byla— Iutnia, 
Jednym z najznakomitszych lutnistów 
swego czasu był Siedmiogrodzianin 
Walenty QOref, przezwany Bekwarkiem, 
który 15 lat mieszkał у Wilałe, na 
dworze króla Zygmunta Augusta. 

W bezpośrednim związku z tem 
przezwiskiem jest znane pow edzenie: 
„wziąć po Bekwarku luiniej*, gdy 
się mówi o Osobie odważnie podej: 
mującej się bardzo trudnej czynności, 
po kimiś — spełniającym ją—dosko- 
nale. 

Udeskonalenie skrzypiet, wynała« 
zek klawikordu i innych - i astrumen- 
tów w połączeniu z silnym prądem, 
charakterystycznym dla owego Okree 
su, zapoczątkowało więlki rozwój 
muzyki iastrumentalnej i rozpowszech- 
nienie włoskiej opery, 

Najznakomitszym kompozytorem 
polskim w owych czasach był Mika- _ 
łaj Gomółka, twórca muzyki do prze- 
kładów Psalmów Jana Kochanow- 
skiego. 

Wiek siedemnasty rozpoczyna no- 
wy okres, którego wpływy dotąd 
trwają Chyba najpotężniejszą postacią 
muzyczną wieku siedemnastego był 
Jin S :bastjan Bach, twórczość które- 
go jest nejdoskonalszem zakończe. 
niem poprzedniego okresu — dogro- 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH, 

Drobne roln'ctwo a kre» 
dyt krótkoterminowy. 

W miarę jek wzrastały możliwo- 
ści kredytowe, R:ąd nie omieszkał 

xorzystać z takowych celem przyjścia relaictwo ;rzucić wszwanie przys:łośc cielęce 200—220, baranie 200 

z pomocą ludności relaiczej, zwię- 
kszzjąc kontyngent kredytu krótko- krótkoterminowe pożyczki nas nie 400—420. 

terminowego i nie pomijając przytem 

Kresów Wschodnich, stawianych 

ostatnim planie, 
Gy się spali dom i na zgliszcza 

ku, który przez szereg lat przytłaczał 

ja i zdawałoby się ciągnął ku skra- 

ju przen:$-1 — dziś kiedy zawdzięcza* 

jąc autorytetowi i iniencjom Rzącu 
ma możaość—nawet nasze kresowe— 

ci—dziś miejmy odwagę powiedzieć: 

tylko rujnują a co gorsza—ze wzglę: 

du па przyszłość—demoralizują. Nam 

kredyt, któryby świadczył, że R:ąd 
w przyszłość Wileńszczyzny wierzy i 

tyłko oko spoziera, wszelka pomoc chce by wiarę tę dzieliła ludność 

jest dobrodziejstwem. Był czas, kiedy tego zakąt.u—aż z trzech stroa gra: we 700—800. 
Wileńszczyzna oglądała się za tą niczącego z państaami i faschen— 
wszelką pomocą. Rolnik mie wzdra* państwami, który pomimo wszysikie- cebula 60 — 80, marchew 15 — 20, pie- 

i nawet 15 proc. miesięcznie, ufając 
w swe siły przywiązania do ziemi i 

wierząc w jej siły groduktywne. Był 

czas, kiedy Wileńszczyzna składała 

hołdy d.iękezynne za udzielany kre- 
dyt siewny przez Rząd, kredyt са!- 

kiem nisko oprocentowany, chroniący 

przed wyzyskiem, przed płaszczykiem 

10 — 15 procentowegs dobrodziej- W sprawie tej naczelna Rada Zrze. 150. 

stwa. 

Rząd całkowicie uświadamiał inne 

gał się przed wzięciem pożyczki 10 go w Macierz zwą aigdy nie zwątził. 
Z Harski 

INFORMACJE 
-Przerachowanie bilansów 

przedsiębiorstw. 

W wykodaniu planu stabilizacyj- 
nego przeprowadzone ma b;ć prze- 
rachowanie bilansów przedsiębiorstw. 

szeń Kupiectwa Polskiego—skierowa* 
ła do miarodajaych Cczymn'ków rzą- 
dowych memorj-ł w którym precy- 

Chleb pytlowy 50 L 
stołowy 55—60, oazie 

1 kg. kr 110—1 toż” ajowa 

pęczak 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jagiana 

gr. za 1 240 — 26) 
a 

rzowe 30)—350, schab 350—380, boczek 
550-380, szynka świeżą 350—380, wędzona 

Tłaszczer słonina krajowa I gt: 400 — 
420, 11 g:t. 350- 380, amerykań:ka 430 —460, 
szmajec am:r;kański I gat 450 — 480, II 

Mięso wołowe 

przedtem w polityce gospodarczej na potrzebny jest kredyt długoterminowy, 22 ssadło 400 — 420, oiej roślinny 

Nabiał: mieko 55—60 gr. za 1 litr, śmię 
tama 230--250, cwaróg 120 — 140 za 1 kg., 
ger twarogowy 180 — 200, masło nieso« 
tone 650 S solone 600 — 650, desero' 

Jaja: 220—250 za I dziesiątek, 
Warzywa: kartofle 15—17 gr. za 1 kg., 

truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 
brukiew 15-20, Sram £0—80 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch 65 — 60, gr. za 1 kg, 
fasola 60 — 70 gr. za 1 kg,, kalafiory 75— 
100 gr. zą główkę, kapusta świeża 15—20 za 
1 kg. kwaszona 25—30, pomldorv 120 — 
150 grzyby suszone 8L0—1200 za 4 «g. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 
bite 500- 600, młode 3.00— 400, gęsi żywe 
8,00—1200, bite 7.00—10.00, indvki ży- 
we 15.00—1700, bite 12.00 — 15.00 zł, 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. 

Owoce. Jabłsa 60—100, gruszki 120 — 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
detaloh kostka I gat. 170 — 180, II gat. 160 

Ryby: liny żywe 400 450, śnięte 300 320 
możliwości płatnicze — kredytora. | zuje sianowisko handlu (olskiego w za 1 kg., szczupaki żywe 350—380, śnięte 

Częstokroć rezygnował z ustanowio" 

mych „nieedwołalnie* terminów plai- 

ności zaciągniętego długu, bądź je 
rozterminowująe bądź pro ougułąc. 
Jednecześnie w dalszym ciągu oto: 
czył op.eką rolcictwo, stwarzejąc kre- 

dyty na coraz to inne cele — nawo* 

odniesieniu de poruszanego zagad: 
pienia, ze szczególnem podkreśleniem 
Opiaji kugectiwa w szrawie przera» 
chowania wartości remanentów to“ 
warowych. 

Podatek dochodowy. 
W dau 14 listopada upłycął ulgo- 

wy termin piataości onda:ku docho- 

250—280, okonie żywe 350—400, śnięte 280 
—300, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe 350-370, śnięte 250-260, learcze 
żywe 350-380, śsięte 260-280, sielawa 150— 
160, wąsacze żywe 350— 380, snięte 250—260, 
sandacze 350—400, sumy 250—260, miętuzy 
(brak), jazie żywe 380—40), śnięte 
a= SE (brak) płocie 120—150, drobne 

Len: włó:no I gat. 40—50 zł. za pud, Il 
gat. 22—35, siemię laiane 10,50 —11,00 zł. za 

zy s'tuczne, sadownictwo i t p. — dowego za rok 1927 w wysokości pud. Tendencja mocna, na siemię słabszą. 

,- zawsze krótkoterminowe, (i 

Zawdzięczając tym kredytom dreb- 

me rolnictwo uczyniło niewątpliwy 

postęp, któremu wyraz dają nasze 

osady powstełę bądź w drodze osad- 

mictwa bącź komasacji. 

Nie negujemy jednak istnienia 

„odwrotnej strony medalu": długi 

trzeba spłacać — ale czy nasi drob: 
ni rolnicy z zobowiązania tego uiśc ć 

‚ się potrafią? Nsewątpliwie tak — pod 

tygorem i przymusem egzkekucji, co 

Oznacza zniszcenie warsztatów rolni» 

czych, czyli doprowadzenie do stanu, 

łaki przed zawarciem pekoju znamło- 
nował nasze gospodarstwa. 

Więc dalsze prolongaty i dalsza 

polityka kredytu krótkoterminowege ? 
Sądzimy, że prolongaty powinny 
mieć miejsce za względów zrozumia- 
łych ale w odniesieniu do wypadków 
iadywidualnych. Sądzimy jednocześnie, 

że kredyty krótkoterminowe nadal po- 

winne być ograniczone do wypadków 

sporadycznych, ale nie stanowić za: 
sady. Rok temu, na Zjeź zie Związ- 
ku Kółek Rolniczych, delegaci z 

miejsc całkiem słusznie prostowali 

zbytnią zapobiegiiwość swych mene- 
rów, p dkreślając  demoralizujący 

wpływ krótkoterminowych pożyczek: 
<prolongują — więc może umorzą; 

różnicy gomiędzy kwotą wymierzoną! 
a kwotą zapłaceną w terminie do 
dnia 1 maja r. b. 

Kalendarzyk podatkowy. 
Podatek przemysłowy. Podatek prze- 

osągnęt-go w mcu mysłowy od obrotu, 
sierpniu, dia przedsiębiorstw płacących mie« 
sięcznie, płatny jest z karą 
karę od dnia 30 września. 

Podatek przemysłowy od obrotu, osiąg: 
niętego w m-cu wrześniu, dla przeds.ębiorstw, Dolarówka 65 

za zwłokę, li Szwajcar włokę, licząc p, e ja 

GLLDA WARSZAWSKA 
6 grudnia iw7 v. 

Dawizy i waluty: 
Tranz. Sprz,  Kupwo 

Dolary 888 890 8,86 
Nowy-Tork 8,90 8,92 888 
Londyn 4352 43,63 43,41 
Praga 26,415 26,48 2635 

171 97 17240 17.,54 
125,70 126,01 125,39 

Papierz tFrocentowe 
64,90 

płacących rniesięcznie, płatny jest z karą za poź* dolarowa 82 
zwłokę, licząc karę od d'ia 

niętego w m-cu psźizierniku, dia przedsię 
biorstw, płacących 
z karą za zwłokę, licząc karę od dnia 
stopada. 

Podatek przemysłowy od obrotu, osąg- 

ašdeiernika, 
Podatek przemysłowy od ob'oiu, ostąg- 

kolejowa 102.50 10,25 
5 proc kouwers. 60,50 
konwers kolejowa 61 

miesięcznie, płatny jest Listy 1 obi. B-ku Gosp. Kraj, 92— 33 
J 0 li. Listy Banku Roln. 93 "= 

8 proc. ziemskie 80,50 
4 $ proc. ziemskie 57 75 57,25 57,40 

riętego w mca listopadzie, dla przedsię- 8 prec. warsz. — 79,75 
biorstw, płacących miesięcznie, płatny jest 5 proc. warszaw. 65 64,85 
do dnia 15 g udnie. 

Dopłata do zaliczek kwartalnych za po- 
datek p zemysłowy ой cbrotu za 1926 rok 
jest ściągańa z karą za zwłoię, licząc karę od 
dnia 30 maja. 

Zaiiczka za Il-gi kwartał 1927 rcku na 
podatek przemysłowy ой obrotu dla przed: 
siębiorstw, płacących kwartalnie, kiórej prze” 
dłużony t:rimin płataości upłynął 15 sierpnia, 
płatna jest z karą za zwłokę, licząc karę 
wstecz od dnia 30 ipca. 

Zaliczka za lil ci kwartał 1927 roku na 
pcdatek przemysłowy od obrotu dia przed- 
siębioretw, pł:cących kwartalnie, płatna jest 
z karą za zwłokę, licząc karę od dnia 30 
października, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 6 

grudnia r. b. : 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 

100 klg.. owies 39 — 40 — 41 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 45 
— 46, ua kaszę 41 — 42, otręby żytnie 30 
—31, pszenne 31—32, słoma żyinia 9—10, 

-— GIEŁDA Wi EŃSKA, 

Wilno, dnia 6 grudnia 1927 r. 
Banknoty 

Dolary St. Zjeda, 887 886 
Papiery państwowe. 

Dałarówka 5 dol. 6650 
Listy zastawne. 

Wit B. Ziemsk. zł, 100 6250 6060 

Złoto. 

Ruble 4 721/4 

SPOKT, 
Pierws'y mecz hockeyowy. 
W dniu il bm. p zybywa do Wilna dru- 

żyaa hockegowa WIŁ (Warszawskiego To- 
warzystwą Łyżwiarskiego) aby rozegrać 
dwą mecze z drużynami Pogoni i AZS'u, 

Zaw dy odbędą się na bolsku sporto- 
wem P.óromont, gdzie obacnie wre praca 

bierzmy póki dają». Petnijatmy tu ten- siano 11—12, ziemniaki 12—14. Tendencja mad przygotowaniem przepisowego boiska. 

deace i waływy polityczne... 

Dziś gdy Wileńszczyzna pomimo 
frzechletniego okresu nieurodzaju sta- 
je na nogi, gdy się dźwiga z upad- 

I ANSI TIK T NISSAN OTTO LA PRE CT OPPA PRZECI лиии STN NASA; || ńsko-Trockiego z prośbą o grzyjęe 

wadzoneį do najwspanialszego roz- 
woju p: lifonji kontrapunktycznej oraz 
zapowiedzią nowopowstałego kierua- 
ku homofonicznego, zaznaczającego 
się przewagą melodji na podłożu har- 
monicznem, Wtedy przewodnictwo w 
gmuzyce przeszło na długo do Nie- 
miec. W ciągu dalszym, nowy ten 
kierunek doprowadzony został przez 
niezwykle bogatą twórczość klasyków 
Wied:ńskich — Hiydna, Mozarta i 
Be thov:na do niedościgłej dosko- 
nałości, olśniewającej świat nieśmier- 
telnemi arcydziełami. 

Podobnie jak J. S. Bach był epo- 
kewą postacią ma przełomie dwóch 
okresów, najzupełniej różnych  stylo- 
wo, tak i Bzelhoven, wznosząc się 
na szczyty najwyższe, zamknął okres 
klasycyzmu muzycznego i mocą swej 
twórczości niezmiernie osobistej, śc śle 
s'ę łączącej z charakterem jego wy- 
bujałego indywidualizmu, zapoczątko- 
wał przed tem nieznany, wyłamujący 
się z więzów tradycji kierunek ro- 
amantyczny, który się wspaniala roz- 

winął i wywierał wpływ przeważałący 
w ciągu całego stulecia dziewiętna- 
stego. W przeciwieństwie do bardzie 
bezosobistego, objektywnego ch=rak- 
teru muzyki klasycznej, Cechą zua- 
mienną twórczęści romantycznej stało 
się— wyrażanie uczuć osobistych. 

Jednym z najwybitniejszych przede 
staw'cieli muzycznego romantyzmu 

„był Szopen, wypowiadający w swych, 
przepojonych pierwiastkami naszej 
muzyki narodowej,  niešmiertelnych 
arcydziełach wszystkie odczuwane 
przez siebie bóle i ięsknety, wnosząc 
nutę polską do wszechświatowej skarbe 

nicy mu:ycznej. . 
Prąd romantyczny spotkał się z 

silnym sprzeciwem w kierunku podję- 

| melodramatu 

spokojna. Dowóz średni, 
Mąka pszenna ameryk;ńska 100—110 gr. 

gr. za 1 kg,, Brajowa I gat: 95—1U0, II gat. 
— 00, żytnia 63 proc. 58—60, 75 proc, 50— 

62, razowa 38—40, kanoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

tym przez «nową» musykę, nam 
współczesną, O wynikach tej walki 
jdsuwtj nie można teraz wyrokować. 
Dopiero przys:łość będzie mogła o- 
sądzić, bezstronnie oceniając zdoby- 
cze trwałe tych zmag-ń. 

Jakkelwick niszrównana wielkość 
Becthov:na głównie się objawia w 
pęaaizodych symfsnjach, sonatach i 
utworach muzyki absolutnej, niezwią- 
zanej z żadnym tekstem, lub progra- 
mem literackim, wszakże ustępując 
namowom przyjaciół i ówczesnym za* 
patrywaniom, stawiającym twórczość 
operową lub baletową ponad wszel- 
ki inny rodzaj muzyki, nieraz kompo- 
nowal Bieihovsn muzykę do dzieł 
tratralaych, dając i w tej dziedzinie 
utwory godne jego wielkiego imienia, 
czego dowodem  przekonywującym 
fest rozpoczynająca koncert dzisiejszy 
pełna wdzięku uwerfura de baletu 
«Stworzenie Promet: u sza». 

GQ:nlalvy kompozytor francuski GQ. 
Bizet, pa kilka lat przed utworzeniem 
swego arcydzieła  wszechświatowej 
sławy — opery «Carmern" — napisał 
nisżmiernis poetyczaą muzykę do 

«Arlezjanka» Alfonsa 
D.udet'a. Qbaj wszółauterowie, któ- 
rzy następnie zdobyli sławę wszech- 
światową, dali obraz pełay życia i 
charakteru wsi prowansalski:j. Mzlo- 
dramat ten w ciągu długich lat z po- 
wodzeniem utrzymywał się na 808- 
nach, nie tylko fran'uskich. S:m 
komgozytor uczynł wybór czierech 
sztuk, układzjąc je w suitę, zachwy- 
cającą świeżością motywów o niewy- 
słowionym wdzięku, subtelnie harmo- 
mzowanych i mastrojowo  urozma- 
iconych. | 

Byłby nie do pumyślenia program 
koncertu insuguracyjnego Radiostacji 

Drażyna WTŁ jest jedną z iepszych w 
Warszawie i niewą pliwie pokaże ładną grę. 
Wilno stawiające nieśmiało pierwsze kroki 
na polu tego zdrowego sportit ze spotxań 
tych powinao wynieść sporo korzyści, pod- 
patrując technikę i taktykę gości. 

wileńskiej bez wykonania wyjątku z 
«H lk» — opery, nap sanej i po raz 
najpierwszy — przed 80 laty — wy- 
komaj w Wilnie, W niej Monuszko 
stanął narówni z najznakomi:szymi 
cudzoziemskimi kompozyterami oper 
rowymi swego czasu i stworzył na 
prawdą pierwszą operę polską, niepor 
miernie wyżej się wznoszącą ponad 
utwory operowe poprzedników. 

Dział wokalny dogełniony 'jeszcze 
będzie ładną wiązanką pieśni najwy. 
bitniejszych kompozytorów polskich. 

Wielki reformator twórezaści ope- 
rowej Ryszard Wagner będzie na ten 
raz przedstawiony tylko niedużym, 
lecz bardzo dla jego twórczości — w 
okresie najwyższego rezwoju, kiedy 
pisał swego wiekogomnego «Trysta- 
na» znamiennym swym 
niepokojącym rytmem i namietaym 
czarem wręcz fascynu'qcym utworem 
«Marzenia»... skomponowanym pier- 
wotnie ma śpiew z fortepianem, 

Koniec stulecia osięmnastego I 
początek dziew stnastego zaznaczył 
się żywem zainteresowaniem 
wszechacm Wschodem, co też — za- 
pewne — skłoniło Beelhovena do 
utworzenia muzyki do dramatu Ko- 
tzebuego „Ruiny Ateńskie*, Słynny 
„Marsz turecki" będzie wdzięcznem 
zakończeniem dzisiejszege koncertu, 

Niechby się stał wieczór dzisiejszy 
momentem epokowym w życiu na- 
szych Kresów. Oby przez jaknajroz* 
leglejsze rozpowszechnienie cudow- 
nego wynalazku, jakim jest Radio, 
nauka, literatura i muzyka żywym 
dźwiękiem przenikała do najodlegiej- 
szych zakątków kraju naszego i bue 
dziła umiłowanie wszysikiego — co 
wzniosłe i piękne. 

Michaż Józefowicz: 

60—65, 60 . 
35—40 gr. za 1 klg: 

Kasza manna amerykańska 13) 160 gr. za 
| gryczana cała 95— 

przecierana 95—105, perłowa 80—05, 

AW O 

Nowe wysiedlenia z Litwy, r akimis e S 
Onegdaj w rejonie Rykont wladzę statnio urzędaikiem litewskim zostali 

litewskie wysiedlły do Polski stałegs zwolniony z pracy ja o podejrzany o 
mieszk ńza Litwy nizjaki:go Franci- sprzyjari: pzństwowości, polskiej, 
szka Zenzo  |-k» podejrzanego o Pozatem wyrzucono z Ltwy nie, 
uprawianie propagandy na rzecz Pol- jaką Kunszt H:cię wraz z dziećcił 
s i. która przed kilxu miesiącami osiedl a» 

Tegoż dnia w rejanie Ornian wła- się tam u swej rodziny. Wymienio 
dze litewskie wysediły niejakiego nymi zaopiekowały się władze admi- 
Garczyńskiego Piotra, który będąc 0- nistracyjnę, 

Napad wilków na patrol K. ©. Р, 
W pobliżu Olinciszek patrol K. sko. Żałnierze rozpoczęli strzelaninę 

O. P. podczas ob.hodu swego ob- podczes której gadła cztery Sztuki. 
wodu zaatekowany został przez stado Strzelaniaa wywołała alarm Nadbieg- 
wilków. Pobuizaaue do odwagi gł»- ła pomoce so to tylko, aby pomóc 
dem dzikie bestje utworzyły kolisko, zabrać cenny pałów. 
nie ryzysując jednak podchodzić bli- 

"KRONIKA 

Dzieci lublq kawę! 
Tę rozkosz może Pani Swym 

dzieciom zawsze sprawić, je- 

żeli użyję Pani zamiast drogiej 

kawy ziarnistej, dos konałą 

kawę py En ri I 0 p 

„Earilo“, sporządzone z naj- 

lepszych surowców, jest hy- 

gieniczne, tanie | znacznie 

pożywniejsze «niź kawa ziar- 

nista lub tembardzieį herbata. 

  

  

=ZRÓDA Dzięki temu Święciany  korzystałą IJ Proszę żąda 
2 RU Wach, sł. s gi T m. 25 obecnie z oświętlenia elektrycznego. Pr wc ytŚwo ! Ez: „Jednocześnie jak się dow'acuj*my wyraźnie „Earilo”. Ambrożego Zach. ał. o g. 15 m. 28 dobrga kcńca budowa elektrowni w 
jutro Głębokiem i spedziewać się należy, 

INiepók. pocz że jeszcze w tym roku miasto uzy- 
  

POCZTO »A, 

— (0) Nie należy kłaść plenię- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład ska oświetlenie elektryczne, 
Meteorologji U. S. B. 
x ćmi, 6 —A1I. 1027 ». 

MIRJSKA, 
— P. w-jewoda Raszkiesicź 

Sinisa | mg aprobował starania Rady Miej- dzy do list iradnia i Sk ej o pożyc ki. Wojewoda vil A s = aaa E aaioda Temperatara | _soc. ski w oniu wczorajszym zatwierdził nie publiczności przed niewł <ściwą Eredria uchwałę Ridy Miejskiej m. Wilna, skłonnością wkładania pienięd y de Opad za ów; — dotyczącą z cągnięcia w Banku Go- jistów poleconych, rzekomo dla tego, 
bą w mai, | a don A by zaOBzczędzić sobie kosztów prze. 

“ sylki, edle przepisów pocztowych Oak 1 Poludniowo-Wachodni stycje dla zatrudnienia bezrobotnych, za włożone macie do aa m 
oraz pożyczki w tymże Banku w 
kwocie. stu tysięcy złotych przęzna- 
czonej na uruchomienie betoniarni 
miejskiej 

— (x) Normy podatków państ. 
cd r badas use, W. myśl 

s nowych przepisów Ministerstwa Skar- 
lomięk Dyrekcji Oddziałów, „4 podatek państwowy od placów, acj, warsztaiów, parowozowni i nadających się pod budowę, pobiera. 
magazynów zasobów staraniem Pól- @ bądz sdi sq La ы 
skiego Związku Kolsrowcow odbedą oc 33 a ta pio pry Be 
się dnia 8 go grudnia o godz. Gej ców połcżonych w śródmieściu 7 
rano, w ke šciele OO. Misjon rzy przy Sumy z tych podatków zużywane 
oo wana Pyka będą przedewszystkiem na udzielanie 

o żałobne za zmarłych Kole- RL t zw.poży- 
wców. 
Pożądany jaknajliczniejszy udział waj kd ddd zyk Agr ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Kolejowców z D RZEDOWAI gistrat m; Wilna polecił w dnuwczo- _ — Przya:d ks. red Kneb'ew- 
: ; rajszym komisji gospodarczej opra- sklego do Wina i jego odczyt 

— Przygotowania władz WO* coyanie projektu i ustalenie cen na na Uniwers tecie. Przybył przed- jewódzkich do wyborów W zwią- wydzierżawienie działek ziemi miej- Wczoraj do naszego miisia znany zku z zarządzeniem Pana Prezydenta skiej. puolicysta warszawski i ceniony pre- 
Rzeczypospol tej o wybarach do S:j- | w związku z tem @ władujemy legent-podróżnik ks. red. W, Knebl:w- 
mu i S:natu Pan oo wileński sję, j2 ceny tenuty dzierżawnej pobie- Ski. Prasa stołeczna i prowinejonałna 
powołał de Życia z WE rane bądą przez Magistrat według nie ma słów uznania dla ciekawych 
szym osobny! R ferat YDOTCZY, W norm, obowiązujących w latach ubiez- odczytów wygłaszanych przez kg. 
którym skusione będą wszelkie czyn* łych, ą mianowicie za działki dzierża- red. W, Knebiewski:go na temat ży- n ści administracyjne związane Z WY- wione przez poszczególaych ptten- Cia amerykańskiego, które on poznał 
konaniem zarządzecia © A Na tów do 1915 r. pobieraną będzie te- podczas swoich stuijów uniwersy- 
terenie Województwa M. eńskiego. pyta po orzerachowaniu rubli na zło- tecki h w Washinetónie, pracy dzien 
R.ferat Wyborczy posia AE OSODNĄ tę polskie, licząc po 2 zł 66 gr. za mkarskiej w New Yorku i w Chica- 
kancelarję będz'e nk 8 W TA" Jeden rubel. Działki dzitrżawione po go, narodowej, organizując ostatni 
mach — Wydziału Zo? 1915 r., oraz znajdujące się w centrum kongres wychadź:twa w D:troii. Po- 
Urzęcu wojewódzkiego. Kierowaic- miasta wydzierżawia Magistrat po ce- za tem wszystkiem gość nasz zwie- 
two R f:ratu Pan Wcj :woda poręczył nie 4 gr. za 1 па dził całą Amerykę, z Kal fornją, M:k- 
Radcy wolewódzkiemu p. Michałowi — (x) Podwyższenie p'ac ro: Sykiem i Kamadą. Wrażenia swoje z 
Pawlikowskiem u, botnikom m ejskim. Mag:sirat m. kilkoletniego pobytu w Ameryce opo- 

— Ca:owe zmiany w Urzę- Wina na wczOrajszEm posiedzeniu wiada w niezwykle ciekawych O iczy- 
dzie woje»ód kim. Wobec choro- między innymi postanowił pedwyż- tach. Jeden z takich odczytów na te- 
by Naczelaika Wydziału Samorządo- Szyć płace robotnkem zatrudnionym а! „Religja i moralność w krainie 
wego p. Wojewoda poruczył K©ro- przy robpiach ładowania | wywczu dolara* zostanie wygłoszony w ten 
wn ctwo tym wydziałem Zz. śniegu z m. Wilna z 3 zł, 30 gr na Czwartek 8 b. m. o godz. 8 wizcz, 

bs Dede Uro At rg 4 zł, dziennie. na Usiwersytecie S B. w sali Śna- 
R i ! i i UNIWERSYTECKA. deckich, Bilety do nabycia na wstępie 

dalszym ciągu pełaić będzie swe do- o Sali. 

= Promocje. W środę dn. 7 ROŻNE, tychczasowe obawiązki, 

SĄMORZĄDOWA. В. m. © godz. l-cj popoł. w Auli — — Konkurs na stypendjum. 
— Starania Sejmiku Nowo. Kolumnowej  Uaiwersytetu odbędą wjleńske Towarzystwo Lekarskie 0- 

gródzkiego o umieszczenie sie- się promocje na doktora wszechacuk głasza konkurs na stypendjum z łe- 
rót w "Czątnym Borze Sejmik lekarskich następujących osób: 1. Ja- gatu ś. p. doktora Lutw ka Lachowi- 

paw. Nowodtódłkiego zwrócił się do Biny Crarkowsilt| 2 Alireda T.uš*- cza w kwocie około 100 złotych mie- 
Wydziału Powiatowego Sejmiku Wi- Wcze, 3. EL ji Rustejkóway, 4, Wla- sjęcznie, przeznaczone ola studenta 

: dysława Prątmowskiego, 5, Wofa medycyny wyznania rzymskorkatolic: 
> htera, a Dawida Kagana, 7. Icka- kiego, pochodzącego z kresów pół- 
ада Zalikiona, nocno-wschodaich Rzeczypospolitej, 

Stosownie do woli testatora, pierw= 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA szeństwo mają krewni zapisodawcy, 

miejsc uchwalono dać edpowiedź od- — (x) Zatarg robotników na t'e lub noszący nazwisko Lachowiczów. 
mawną. ‚ zarobkowem. Oaegdaj pomiędzy W braku kandydata, odpowiadającego 

— Z posiedzenia wydzału po rc boinicami oczyszczania wagonów.a WYM-ganiam, wskazanym przez te- 
włatowego. Oorady ostąinizgo pe- dyrekcją P.K.P. w Wilnie wynikł os- Statora, stypendjum otrzyma student 
siedzenia wydzi.łu powiatowego Wi- try zatarg ma tłe zarobkowem. kursów wyższych, odznaczający się 
leńsko-Trockiego poświęcone były / jk wiadomo oczyszczanie wago- Wzorowem sprawowaniem i celujące- 
omówieniu szeregu spraw gospodar nów kolejowych powierzone jest pry. mi mostępami w naukach. 

cze-administracyjnych. watnemu przedsiębiorstwu, któremu „, Termia do wnoszenia próśb do 
W pierwszym rzędzie rozpatrzono Dyrekcja PKP prawdopodobnie z pg- Wil:ńskiego Towarzystwa Lekarskie. 

kilka protokułów Rad gmianych, po- wocu niedotrzymania warunków umo- go (Zamkowa 24, skrzynka do listow) 
czem debatowano mad protokułem wy nie uiszcza naieżytych opłat, skut. © wyżej wymienone stypendjum o- 
komisji rolnej, w sprawie wykonania kiem czego też bywają jak zwykle Z%aczony został na 20-go giudnia 
preliminarza na pomoc dla skomaso: pokrzywdzeni w pierwszym rzędzie— Tt я 
wanych wsi, eraz w sprawie budowy robofn'cy. ' „ = (e) Wizje tramwajowe. Niezwykłą, 

muzazynów zbołowych dla potrzeb  — Dotacja Minsterstwa P.1 O. Z ge niai Jo a god die 
ludności, S ma cele dobr czynne. M nister- prawdopodobne barwne dodatki, <W Wilale 

Jednogłośnie uchalono, że na zjeź stwo Pracy i Opieki Śpołecznej asy. melą być tramwaje». Tramwaje w Wilniel 
dzie delegatów zw. kółek i organiza- gnowało 11315 zł. tytułem detacji za Hm! Ten I ów wzruszy z pogardą ramio- 
cji relniczych, wydział pewiatowy re- miesiąc listopad dla inatytuoji  Omie- Miela, Iaoy zaów w R a PACC na 
prezentowany będzie przez p. Staro- kuńczych nad dziećmi w Wnlaie. Re- ści pomyśli-scbie: za latek dziesięć, nų 
stę Witkowskiego. partycji tej sumy dokonał onegdaj p. ulicą Mickiewicza tramwaje, suną bezszelest- 

Wyczerpującej dyskusji w врга- wojewoda Raczkiewicz. mie po asfaltowym bruku limuzyny. Tram- 

wie ustalenia sieci dróg powiato- AKADEMICKA wale dzegnia. polisjant mą Joga koła Jabł: 
wych, poświęcono niemało czasu. EE gsonelė GW ak Aa mi 
Z racji zbudowania szeregu dróg do: — (c) Sanatorjum akadem ckie 
tychczasewa sieć ulegnie poważnym w Zakopanem. Wobec nadchodzą- 

leconych urzędy pocztowe nie są 
odpowiedzialne, Tylko gdyby odaoś: 
ny list był miedoręczony adresarowi, 
poczta jest «bawązana d> wypłace: 
nia pewnej nieznacznej kwoty za za* 
giniony list polecony. 

Mimochodem  nadmieniamy, 22 
jest niewskazanem nalepianie znacz- 
ków ma Odwrotaej stronie listu, gdyż 
właśnie te znaczki ma odwrotnej stro 
mie Listu wprowadzają ludzi nieucz- 
ciwych na domysł, że w l|Iście się 
coś wartościowego zaajdujs i dla tee 
go usiłują spenetrować, co jest we 
środku koperty. 

$ wa g i: Pochmurno. 
Minimum za doog — 9°С 
Fendencja barommetryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Roraty pracown'ów ko'e- 

cie kilkunastu sierot do ochrony w 
Czarnym Borze, proponując pokrycie 
należności wypadająaych z tego ty- 
tułu. Wobec absolutnego braku 

nu'ę. Wesoło, jemn e! R; z 
„> pęki ae Oce Zuikinės i 
iema już sławetnej <kiszki». Szeroka, wy* 

zmianom. Zebranie udzielło subwen- cej sesji Rady Delegatów Ogólacpel- S3d20na drzewami ulica. [ wszędzie tram: 
cj szkole w Michsliszkach na zakup skiego Związku Bratnich PórtGo, ma ke. Nie ore dee, 
maszyny do szycia, bowiem z inicja- Koło medyków-studentów Uawersy» mie piętrowe autobusy, zaliaczają Głowie, 
tywy p. Kotwiczowej przy szkole tej tetu Warszawskiego  rozesłało do podwójne wozy tramwajowe, Zmęczona sza- 
zorganizowane zostały kursy kroju £ wszystkich środowisk uniwersyteckich 1974 kalopać fantazja na GE ania 

szycia. pismo przypominające ogółowi akade- potrzeb 7 Mówią, te Gaatawzy 12 йоа Sumy powstałe ze składek dobro- mickiemu o potrzebie rozbudowy Do- ale to nieprawda. W każdym razie zbliża się 
wolnych ua powodzian amerykeńskich': mu Zdrowia i stworzenia odpowied- <nowa epoka» Wilna, Smutno się robi na 
postanowiono przekazać konsulowi mich warunków leczenia dla chorych myśl, co to będzie gdy zabraknie wybojó w 
amerykańskiemu w Warszawie, kolegów. Wzywa Kało Medyków д0 tek dawn sios zab "8 эг — Uruchomenie eektrowni przeprowadzenia uchw2! na walnych wskystko iója Tramwaje też kiss, w. 
w Staro-Ś vięcianach. Przed kilku zgromadzeniach 6v. Zarządów Brat- — Kurs bibijo ekar:ki, orządzo. 
dniami: uruchomiona została w Staro- nich Pomocy, apelujących do sesji ny staramemm Wil. ńskiego Koła Zw ąz" 
Ś więcianach elektrownia miejska, któ- Rady Delegatów o powzięcie w tej ku Bbljotekarzy Polskich, гогросгу- 

„ej budowę rozpoczęto w r. bież. sprawia decyzji. па się we czwartek dna 8go grude



nia br. o godz. 930 rano w Uniwer- 
syteckiej Bibljotece Publicznej. mysłowo Handlowa żeńska 

chowskiej urządza dn. 8 bm, o 

— Wieczór koncertowy. Szkoła prze- 
im. E Dmo- 

godz. 6ej 
URC CZYSTOŚCI i OBCHODY. wiecz. w sali <S'k-ła» wi czór koncertowy 

z teńcami plastycznemi. 50 proc. czystego 
— Uroczyste Misterjum Religijne dochodu przeznacza się na wpisy dla nieza- 

km ucrczeniu ukoronowanej Matki Boskiej możaych uczenio, drugie zaś 50 proc.q na 
Ostrobramskiej zorganizowane staraniem za- łyżwy i narty dla szkoły. 
rządu Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. 
Т, Koś iuszki, pod protertoratem J. E. ks. 
Arcybiskupa Metrorolity Wileńskiego i Pana 
Wcjewody, przy udziale wybitnych sł arty- 
stycznych, cłóru mieszanego i żeńskiego 
pod dyr prof. Adama Ludwiga, oraz zespo- 
łu ortiestrowego pod kierown p. Władysła- 

RADJO—WILNO. 

Fala 435 m. 

Program na czwartek, 8 grudnia 1927 r. 
10!5—11,45: Transmisja z Kstedry Po- 

wa Szczepańsiiego, odbędzie się w Sali Miej. EE OE Niepokalanego Poczę: 
cia N. b skiej do. 8 grudnia o godz. 1:ej po poł: 

W programie: ап)а Osłon. (ui 
Moniuszki w wykonaniu chóru mioszsnego 
z tow. organu w formie scenicznej, 
skiego scena Aldony z cp. Копг: @ \/аПеп- 
rod i modiłtwa Święty Boże, Święty Mocnv, 
š sy aras i chór A. fiski, Oounoda Ave 

arla na Śpiew, skrzypce, fish. > SE Lime › pce, fisharmonję, recy: 

й 5В lety aś kz w lokalu koła P. 
. 5. im. T, Kościuszki przy ul. Tu'gielskie: 

12 codziennie od 5 do 8 IEC Ё : 

Żeleń: harmenį: 
1 rom E, Oriega. Wykonąwcy: Ork. 

dyr. J. Ozimińskiego A. Comte Wilgocka 
(sopran), L. Kmitowa (skrzypce) i pruf. M. 

1200: Sygnał czasu I komunikaty. 
1210—1410: Transmisja Koncertu z Fil- 

Warszawskiej, poś Zac NZ 
th. pod 

Dąbrowski (fortepian). 
14,00—16,30: Przerwa. 
1630—1730: Koncert gramofonowy z 

płyt fiimy «Uniwersal» Wielka 21 
1745-1900 Koncert popołudniowy or- 

55% © W O 

  

Dzis „KSIĄŻE ORŁOW" 88 Te, „Polonja” B 
|| Miokiewicza 22, $ W rolach głównych—rasowy LOWELL SHERRWAN jako щ А. 

Miejski Kinematograt 

Kulturzino-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ni, Ostrobramska 5) 

Rejestt Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie weląg- 

120 kochanek, żywiołowo-kusząca PAULINA GARON (w roli krółowej Montma tre) oraz autentyczni B ė 
rosyjscy ksiątę'ą krwi po ras pierwszy na ekrane. Uprasza s'ę Sz. 
o przybycie na 15 minut przed początkiem seansów. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mi 

kołsja Salnick ego. Początek seansów o 

Kino: „Helios“ 

uf. Wileńska 38   „Manewry Cesarskie” 

Od dnia 7-go do ania Il go grudnia 1927 r. 
będą wyświetiane filmy: ,Złota dziewuszka" vp%, ата | 

według scen:rjusra Pawła Sugara. W rolach głównych: Ciily Feindt. Nina WVznna i Harry Hardt. 
Nad progr»m: <ZWARJOWĄNA PBALNIA». Ceny bile ów: parter 80 gr, balkon 40 gr. Orkiestra 
pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego W poczekalni koncert radjo. Początek seansów: 

o godz. 4 Ost=tni seans o zodz 10 

Towarzystwo Kredytowe miasta Wilna, 
wino, Fortowa 4 

podaje do wiadomości poa'scaczy listów zastawry h 
Towarzystwa, emitowanych przed wojuą w walucie 

Czarowny drsmat erotyczny na tle życia 
książąt ros skie * 

wyśniony krótew. z bajki w otoczeniu 

ubliczność s powodn naiłoku 

godz. 4, 6, 8 i 1020, 

Dziś! Nsjpopularniejszy ulubieniec publ'czności dawno niewidziany Harry Liedtke, prześliczna» SJ 
czarująca Olga Czechowa i porywająca Ma:ja Minszenty w swej najnowszej kreacji 

zachwycająca opowieść filmowa wje romansu 
powieści Roda-Roda. Seansy o g. 4, 6 81 1015, 

słynnej 

mat w 10 akt, 

4 

kiesiry Wilefakiej Polik ego Radja pod dyr TEATR i MUZYKA, * » rof „A. Kontorowicza. Solistka: p. Konstan- 
— Teatr Polski (sala <Lutnia») Re- cja Świę:icka (scp'an). 

wja Warszawska. Dziś drugi występ Rewji 1. Folonez a-dur—F. Chopin, Salambo, 
Stołecznej z M. Rentgenem, A Zabojkiną poemat symf.—Tremisot, Pieśń żołnierska — 
(zespół baletowy ), K. Horbowską, $. Betche- E Moniuszko—wykona orkiest'a. 
rową i M. Wawrzkowiczem na czele. Il. A'ja z opery «ldomeneo> — W. A. 

— Czwartkowy występ Rewji Sto- Moz:r/, Arja z opery <Alcesta>—Chr Giū k, 
łecznej. Wskutek oibrzymiego zainteresowa- Pieśń «Jasna Lednica» — L. Różycki, Pieśń 
nia, j.kie wywołały dwa pierwsze wysępv <Na Śniegu» — M. Karłowicz, Pieśń «Marki: 
Rewji S'ołecznej, w c'wartek o g. 10-ej za»—St Niewi:dom ki, Pień hiszpańska —wy- 
wieczorem zapowiedz'any jest RU i zara: kona p. Krn't'ncja Święcicka, przy fortepia- 
zem ostatni występ Rewji Stołecsnej o zmie- nie p. Wł. Truck 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dział A w dniu 23—X1. 1927 r. 

7309. 1. A. <Abel Mendel Ber» w Hoduciszkach, pow. 
Swięcisń-kim, ) erbaciarnia i sprzedaż bułek i chleba. Firma 
istnieje od 1901 roku. Właściciel Abel ze DU 

7310. 1 A <Bałanowa Chaja » w Brasławiu, vi. Pił- 

sudskiego 107, herbacia'nia ze sprzedażą zakąsek. Fi'ma istnie- 
je od 1925 roku. Właściciel Bałanowa Cheja, RY 

  

rosyjskiej, że listy te będą zamienione przez Towa- 
rzystwe na listy zastawne w walucie złutewej, na 
podstawie zatwierdzonego przez Ministerstwo S carbu 
planu konwersji, weolug relacji zł. 7750 za 100 rb. 

W związku z powyższym posiadacze listów za- 
stawnych Towarzystwa, emitowanych przed wojną w 
wzlucie ros: iskiej, wezwani są najpóźniej do dnia 15 
stycznia 1928 ror u zakomumkowac Towarzystwu il. ść 
posiadanych przez siebie | siów po sto, pięćset i ty- 
sią” rubli każdego erej ku z osebna, 

  

nionym i bogatym programie, Bilety już s 
do nabycia. M TRA 

— Widowiska czwartkowe. Zesrół 
Teatru Polskiego w czwartek, z powodu 
Święta, daje dwa widowiska: o g. 4 m. 30 

pP graną będzie świetna anpielska komedja 
načale «Koniec mistress Cheyney»; o g. 

z:ś 8-ej wiecz (punktualnie) po raz ostatni 
komedja Varesi i Byrne +T», k'óra zwycięża». 

— Piątkowa premjera. W pigiek ога- 

19.10—19,35: «Rola ogrodu w życiu ro- 
dziny i p Ńs'wa»—cdozyt wstęcny z działu 
«Ogrodnictwo» wygłosi dyrektor Średniej 
Szsoły Ogrodniczej na Sołtaniszkach—p. Ro- 
man Kraus. 

19,35—20,00: «Głosy ukryte naszej zie- 
mi»—odczyt, wygłosi prof. U. S$. B: Ferdy: 
nand Rusze:yc, 

20,10— 20,30: Przerwa. 
20,30-2200, Transmisja z Warszawy: 

7311 I. A. <Bank Kasrei» w Brasławiu, ul. Piłsudskie.   
go 27, sklep żelaznych wyrobów sprzedaż drobna. Firma istnie, 
je od 1922 roku. Wł ściciel Bank Kasrel, zam. tamże 2160—V] 

17312. 1. A. «Bank Samuel» w Bra:ławiu, ul Piłsudskie- 
109, drobra sprzedaż towarów bakslejnych. Firma istnieje 

od 1922 rcku. Wł. ściciej Bank Samuel, zam. tamże, 2161—VI 

1313. | A. <Bank Tamara> w Bresławu, ul. P łsud- 
skiego 22, drobna sprzedaż towarów bakajejnych. Firma istnie- 

(Uwaga! © sprawie Radjo 
Będąc w Wijnie należy wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

na tędzie po raz pierwszy arcy-wesołz kro- Wieczorny koncert popularny w wyk. orkie- 
tochwila F. Arnoida i E. Bschs «Hisspafiska stry dętej pod dyr. Aleksandra Sielskiego. 
mucha». Po przedstawieniu 58 odhędrie się 22.00. Gazetka radjowa. 
gł inny występ taneczny tak cenionej w 

ilnie p. Łaszkiewiczowej z jej własnym Program stacji warszawskiej, 
zespcłem tanecznym, któr y wykonają nie- 8 grudnia, 

Czwartek 

4 roku. Właś.iciel Bank Tamara, zam. tamże, je od 1924 ro ZPR 

7314 |. A. «Bielak Dawid» w Bia ławiu, ui. Pił:sudskie- 
go 131, drobna sprzedaż towarów bakalejnych, Firme tetnieje 

od 1922 roku. Właściciel Bielak Dawid. zem. tamże, 2163—VI 

nl. WILEŃSKĄ 38: 

DH. „BŁAWAT WILEŃSKI" 
„Firma Chr:ešcijeAškos 

Wilno, ul. Wileńska 31, Tel. 382. 
Przedświąteczna wyprzedaż rozmai- tych towarów po cenach niskich. 
Wybór duży. Na prowincję wysyłamy 

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

palta na dogodnych warunkach. 
ROBOTA SOLIDNA. 

В-са OLĘIN 

Niemiecka 3, tel. 362. 
MEBLE ŁÓŻKA angielskie 

WÓZKI dziecinne 
Sorredaż również NA. RATY 

$ 

   
  

z SNIEGOWCE i KALOSZE 5 * 
- szweczkie, ryskie krajowe poleca a 

: D-B,W.Jankowskii5-ka & 
- WIELKA 42 = 

  

  

  

e Najlepsze 

) PŁYTY 
gramofonowe 

to płyty słynnej marki 

Acfuelle 
z kogutkiem, z etykietą 8-1o kątną. 

Żądać w każdym lepszym 
składzie gramofonowym. 

Kolendy i wszystkie nowości aktualne 

   

  

i pointormować się dokładnie o wszystkiem, co się radja 
dotyczy. Obsługa łachowa, bezpłatna porada inżynierska, ceny 
przystępr€, wszystko i zawsze na składzie, Tel. 941, Wilno. 

  

   
    

  

znane jeszcze w Wiinie nrmery taneczne: 
— Czwartkowy poranek muryki no- 

wożytnej w Teatrze Polskim. We czwar- 
tek, dn 8-go gruduia, w sali Teatru Polskie- 
go (<Lutn 2 odbędzie się niezmiernie cie- 
awy poranek, poświęcony mnzyce nowo- 
w 

oczątek poranku o g. 12 m. 30 pp. Ce 
my najniższe. Bilety do nabycia w kasie Te- 

airu Polskiego cd g. 11 r do 9 wiecz. 
— «Reduta» pa Pohulance. Recital 

fortepianowy L. Oborina. Feaomenainy 
ten 19-letni p anista wystąpi w dniach 9 i 10 
b. m. w gmachu Teatru «Reduta>. 

— Koncert kompozytorski Karola 
Szymanowskiego odbędzie się we wiorek 
13-go bm. w Reducie na Pobulance. Współ. 
udzisł bierze świetna Śpiewaczka, siostra 
kompozytora p. Stanisława Korwin-Sryma- 
nowska. Akompanjuje kompozytor, który w 
Wilnie zatrzyma się w drodze powrotnej z 
Rygi, dnia 10 bm. odbędzie się Jego koncert 
kompozytorski. Wilno, które w ubiegłym 
sezonie znało szereg utworów skrzypco- 
wych, będzie miało sposcbncść obeciie za- 
znajomić się z utworami wokalnemi słynne- 
£ kompozytora. Początek 0 godz. 8.mej. 

ilety od 50 gr. do nabycia w biurze Orbis 
Mickiewicza 11. 

— Koncert poświęcony twórczości 
St. Niewiadomskiego. Z okazji przy pida- 
jącego jubilenszu czterdziestoleiniej pracy 
kompozytorskiej Stanisława Niewiadomskic= 
go T.wo Muzyczne <Lutnia» organizuje w 
"w sobotę 10 rm. o g. 6 wieczorem I ncert 
z udziałem utajentowanych Śpiewaczek: Jad- 
więi Krvżanki (sopran) i Marji Ssowrońskiej- 
Szmuiłowej (mezzo-sopran) oraz chóru mie: 
szanego T-wa «Lutnia» pod dyrekcją J Leś- 
niewskiego: Program koncertu poświęcony 
będze wyłącznie utworom St: Niewiadom: 
skiego. 

12.30—14 00. Transmisja z PFilharmonji 
Warszawskie j. 

14 00— 1745. Odczyty i komunikzty 
1935-2000. Lekcja kursn elementarne- 

go języka angielskiego. 
20.30. Koncert wieczojny: 

£— Polsk'e Radjo Wilno (Wi- 
toł owa 21) prosi wszystkich radjo- 
amato ów o listewne nadsyłanie swych 
życziń, uwag i spos'rzeżeń na temat 
programów, czystości odbioru i tp. 

Oipewiedzi udzielane będą w 
piątkowej „Skrzynce pocztowej*. 

Ofiary. 
— W. B: — 6 sł. 50 gr. (sześć zł, pi 

pory groszy) na gwiazdkę dla biedaych 
dz. 

  

CE ZŁOTYCH może każdy 
4 1000 zarobić przez łatwe che- 

miczne fabrykacje. Praktyczne recepta 
w jęryku polskim, ajcie prospek- 
tów. Zamiejscowi pioszeni o dr łącz. 
40 gr. znacz. poczt, Adres: Biuro 
Ogłoszeń S. Jutana, Wilno, Niemiec- 
ka 4, dia Dra Chemji. 

OTRZY- 

wano Meble $AIONOWE 
KRZESŁA, ŁÓŻKA i inne 

na składzie S. Ancelewicza mebli 
ul. Niemiecka 20. 
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0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych 

o wnoszenie przedpłaty na GRUDZIEŃ 

I 
ы 

prenumerat, tudzież 

K
G
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Konto Czekowe Słowa P K O 

Nr. 

  

W. MASSON. 

» Dom śmierci. 
Gdy we drzwiach od przedpokoju 

ukazał się komisarz ze swym sekre- 

tarzem Anno wstał i rzekł: 
— Doskonale! Teraz proszę w 

mieniu prawa i dla dobra sprawiedli- 

wości, by nikt nie przerywzł tej sce- 
By, która się będsie odegryw.ła, mu- 

szę bowiem dokonać ekspertyzy —To 

mówiąc obr:ucił wszystkich obecnych 
okiem grcźnem. 

Zapanowała cisza grobowa. Auno 
pedszedł do kominka i zadzwonił. 

ROZDZIAŁ IV. 

Ekspertyza. 

Za chwilę ukazał się Gaston. 
— Proszę przysłać tuiaj Prancisz- 

"kę Rellard—rozkez.ł Anno. 
Gasten ne poruszył się jednak, 

oczy jego utkwiły pytające w Betty. 
— J:śli panienka tak kaže,—rzek! 

głosem pełnym szacunku, 
— Przysij ją O stonie! — poparła 

rozkaz Betty, S adając. 
Widocznie jednak pokojówkę nie 

łatwo było namówić: dużo bowiem 

czasu minęło zanim weszła do «sali 

skarbów», postać jej wyrażała przy- 
tem wielkie przerażenie i przymus. 

Dziewczyna ta nie miała ponad 

warzystwo przerażonym wzrokiem, w 
zachowaniu jej czuć było nieufność 
wiejskiej dziewczyny do urzędn ków. 

— Franciszko, — rzekł 1 godnie 
Anno, — posłałem po ciebie, gdyż 
potrzebną nam byłaś do odegrania 
małej scenki. 

Tu zwrócił się do Anny Apcoff. 
— Teraz poproszę panią o po. 

wtórzenie szczegółowo wszystkich 
ruchów, które pani wykonała, cwej 
nocy, wchodząc do „sali skarbėw“; 
Pani weszła i stanęła tutaj, przy 
kontakcie, zapalło się Światło i pani 
ujrzeła bieły cyferblat i wskazówki, 
poczem zgasiła pani światło? A za 
temi drzwiami, które były na roścież 
otwarte, paliło się światłc? 

Anno zaczął się krzątać: zestawił 
p. Apccff na miejscu, otworzył drzwi, 
© kićrych była mowa, 

— | oto, gdy pani stała tak w 
ciemności, do uszu pani doleciały 
odgłosy walki. i szept. : 

— Tak,—potwierdziła drżącym gło» 
sem Anna. 

Najwidoczniej powaga z jaką Anno 
rozpoczynał odegranie owej sceny, 
niepokoiła ją. Ze strachem spoglądała 
na dedektywa, 

— Pani tu stanie raz jeszcze — 
ciągnął dalej, — pani „będzie nad. 
słuch wać. 

Poczem zbliżył się do Betty. 
— Panią i Franciszkę poproszę 

lat dwadzieścia, była ładna i staran do tamtego pokojul 
mie ubrana, lecz niezwykle dzika w Skierował się ku drzwiom, lecz 

ruchach, przypominała dzikie zwie- Betty nie ruszyła się z miejsca. 

rzątko. 
Spojrzała ma oczekujące jej to- 

— Panie Anno, rzekła drżącym 

1315 |. A. «Brojdo Chaja» w Hoduciszkach, pow, Swię- 
ciańskim sklep towarów bawełnianych i półsełnianych prajo- 
wego wyrobu i czapek. Fiima istnieje od 1 

cielka Brojdo Ch*ja, zam. tamże. 
927 roku. Właści. 

2164 —VI 
  

1316. 1. A. <Charmac ;Hirsz> w H 

Swięciańskim, zsjazd ze sprzeda'ą zakąsek. 
1919 roku. WłeŚ-iciel Charmac H rsz, zam. tamże. 

7317. 1 A. «Daszkiewicz Jan» w Hoduciezkich, 
Swięci:fńiskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku Właściciel 
Daszkiewicz jan, zam. tamże. 

oduciszkach, pow. 
Firma istnieje od 

BCM Słowackiegn 
pow. 

2166—VI 
  

7318 1. A. «Dejcz Leja» w Brasławiu, ni. Piłsudskiego 
46, sprzedzź drobna i detaliczna towarów spożywczych i ko: 
lonjalnych. Firma istnieje od 1910 rcka. Właściciel Dejcz Leja, 

" zam. tamże: 7 2167—V1 

w dniu 25—X|. 1927 r. 

1319. 1. A. <Kantor wymiany Noach Trocki i S-ka»: 
Kantor wymiany. S €dziba w Wilnie, ul. Wielka 55. Przedsię: 

lęć- biorstwo rozpoc ęło działalność z dn. 1 października 1927 ro- 
ku. Wspólnicy zamieszkali w Wilnie: Noach Tocki i Lejb 
Wajnszteja obaj —przy ul. Sadowej 4, orex Sżeftel Qurwicz— 
przy ul. kowej 7. Spółka firmowa zawarta 
w dm. 1 października 1927 roku na cras nie 

rząd należy do wszystkich wspólników. Do 

im eniu spółki plenipotencji, czeków i wszel 
tów, tranzakcji i umów oraz do reprezentowania spółki w 

oh i — instytucjach i wobec osób trzecich upoważ- 
członkowie spółki. 

się w imieniu spółki w jakiejcol wiek bądź — z maga pod- 
mieni tą obowiązkowo dwa 

pisu dwuch «spólników: 

13%. 1. A. <Eydelson Szloma» w Brastawiu, ut. Piłsud- 

sklego 43, drobna sprzedaż towarów Dbakalej1o kclo jalnych. 
Firma istnieje od 1919 roku, Wiešciciet a Szlema, zam. 
tamże. 

7321. 1. A <Fajnberg Ałta» w Kiemieliszkach, pow. 

ięcizństim, sklep bakelejny, galanterji, to 

a półwelnianych oraz ubrań ludowych, 

1924 reku. Właścicielka Fainberg Ałta, zam. 

1322. L. A, «Fiszer Borys> w Brasławiu, ul. Fiłsud ke- 
go 78, drobna sprzedaż skór i obuwia, Firma istnieje od 1927 

roku Wł:śŚ-iciel Fiszer Borys, zam. tamże. 

7323, I. A. <Fiszer Chackiel> w Bra! 
skiego 130, drobna sprzedaż skór i obuwia. 
1910 roku, Wł ściołel Fiszer Chackiel, zam. t 

1324 1 A. «Goldin Lejba> w Brasłiwiu, ut. Piłsudskie- 
towarów bakajejao-włóknistych bez sprzedaż 

to tów wyanijnyh. Firma istnieje od 

Ściciel Goldin Lejba zam. tamże. KE 

W я emc 
; чч1е dostawą 

od 1 tony 

w zamkniętych plombowanych wozach 
esz najniższe. 

Jagielońska 3 m. 6, 
! M. Deu! tel. 811. 

myślam się, co pan chce uczynić. 
J:st to okropne i okrutne w stosun: 
ku do nas! Ne sądzę, by ta mogło 
przydać się panul 

P. Asccff wmieszała sią do roz- 
mowy. Dziewczyna była bardziej je- 
szcze zdenerwowana, nż Betty, cho- 

ciaż przypadająca jej rola była o 
wiele łatwiejsza, 

— To nic nie wyjaśni! — rzekła. 
— Dlaczego więc mamy odegrać tę 
straszną scenę? 

Anno odwrócił się ku nim, 
— Preszę panie o zastosowanie 

się do mych wskazówek. Pewien je- 
stem, że z czasem przekonają tię pa- 

nie, iż moja ekspertyza nie była zby- 
tre:ną. Rozumiem doskonałe, jak trud- 

ne stawiam paniom zadanie. Jednak 
panie wybaczą, ale w tej chwili nie 
myślę o paniachl : 

W głosie znakomitego detrktywa 
było tyle spokoju i powegi, że ostra 

tu słowa nie mogły obrazić nikogo. 
— Myślę teraz © tej kobizcie o 

wiele starszej od pań, nić smutnego 
życia której została tak gwałtownie 
przerwana. Mam wciąż przed oczyma 
owe dwie fotegrafje, które mi pani 
pokazała dzś rano i to wspomnięnie 
zmusza mnie do działaniał 

— J'stem jej obroūcąl — krzvk- 
nął nagle. — jeśli została zamordo- 
waną, muszę znaleźć winowajcę! 

Anno zamknął oczy, jakby chcąc 
lepiej uprzytomnić sobie wrażenie, 
jakie wywarły na mim dwie foto: 

grafje. . 
Jm nie przypuszczał, by Anno 

głosem i zbladła, jak płótno. — Do- mógł mówić i czuć tak gorąco, po» 

po zł 17 każda. 

na mócy umowy 
ożraniczony. Za-   

Zarząd Nowo-Wilejskiej 
Fabryki Masy Drzewnej i Papieru Sp. Akc. 
w Wilnie, ma zaszczyt bedać do wiadomości 
Akcjonarjuszy, że dna 29 grudnia 1927 r. o godz. 6 
po poł, w lekelu Zarządu Spółki w Wilnis, przy ul 

4 odbęizie się NADZ%YCZAJNE 
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARJUSZY z na- 
stęru ącym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór Przewodniczącego; reasumpcja 
uch * ły w sprawie podziału kanmitału akcyjnego ZŁ 
17 000 са 10.000 akcji po I zł. 70 gr i ustalenie,jże 
kapitał akcyjny składać się będzie z 1000 sztuk akej 

2) R:asumcja uchwały w Sprawie podwyższenia 
kapitału akcyjnego do 100000 i powzięci* u hwały o 
podwyższenie kapitału akcyjnego do zł. 102 000 dro- 
g4 wypuszczenia nowej emisji z prawem poboru akcji 
nowej emsji dla akcjonarjuszy poprzedniej emisji. 

3) Wolne wnioski, 

PP 

  
  

podpisywania w 
kich ianych dokue 

Kredytowania 

68—VI 

2169—V| 

»srów bawełnia- 
Firma istnieje od 
tamże. 2170—VI 

64645644666406606 

BibljoteK(f: ė > 
Ф 2 

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

$ WSZYSTKIE NOWOŚCI. 

00 

  

    
      
  

Komisowo Handl: ii 
we Ad. Miokiewi. A 9 й 

L esa 21, tei 182 | | od 93,_ od 3-8 w, 
z a Kobieta. Lekarz 

Oku Lokujemy | |pręjdowiczowa 

    

   

  

Iacż9 : ‚Рлесуі‹]п 
са DOBRA O. ogrzewalne 
KOPJOWANIE 5 żelazne 

i szamotowe 

po cenach konku. 
rency jnych 
poleca 

D.H. „hnatowiez 

PLANOW . 
SWIATLODRUKI j 
UR > 

S-ka 
Wilno, Zawalna 7, | 

zabezpieczenie DOSTÓR | 

0, ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 

pożyczek i solidne 
lokaty zzłatwia 

Wileńskie Biuro 

każdą sumę dogod' 
nie na oprocento- 
wanie pod pewne 

zabezpieczenie 
Wileńskie Biuro 

RYCZ: ENARZĄ. A 
DÓW Mut. owy 
od 12 2fod 46 - |:         

      
    

    

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

cza 21, tel. 152,   
Ф 
+ 
® 
2 

Poważne 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

  

2171—VI 

sławiu, ul. Piłsud- 
F.rma istnieje od 

amże.  2172—VI 
Obuwia 

       
    

cenach 
P. BIAŁOMEJSKI. 

1922 roku. Wła- 
2173—VI 

wyłącznie górnośląski z 
eėlę dosiawą i »łożeniem do 

składu. 
Т, “6 wl. Witold 

* „W ęglobor Chylewaki i Ska 
Mickiewicza 27. 

Dostawa natychmiastowa w dowo" 
nych ilcściach. | 

stać jego zmieniła się tak meglė, i 
z dobrodusznego i uprzejmego imęż- 
czyżny, stał się uosobieniem Suro- 
wej sprawiedliwości. 

— Panic 44 tak mlodel — ciągnął 
po chwili dalej. — Ccy parę chwił 
zdenerwowania może micć jakie zaa- 

czenie. Proszę misę nie sprzeciwiać! 
Betty, bez słowa, wstała z krze- 

sła. Lecz nogi jej drżały i widać było, 
z jakim wysiłkiem wykonywa rozkaz, 
Rumieńce znisły z jej twarzy. 

— Chocź py, Franciszko,—rzekła, 
fakając się. — Musmy dowieść, że 
nie jest:śmv tchórzami! : 

]і:апак Franciszka sprzeciwiła się 
stanowczo. 

— ja nic nie rozumiem! — powta- 
rzała. — jestem biedną dziewczyną, 
to wszystko mnie przestraszz! Policja 
робсбпо zawsze urządza takie pu- 

lapkil 
Anno roześmiał się, 
— A czy zdarza się, by złapeł się 

ktoś niew'nny? Jak myślisz Fran: 
ciszko? 

Z wyrazem niesmaku na twarzy gę 
odwrócił się i wszedł do pokcju p. 
Harlow. Obie dziewczyny ruszyły za 
nim, wszyscy obecni skierowali się 
ku drzwiom. 

Jim przeżywał ciężkie chwile, zda” 
wało mu się, że trudniej mu będzie 
patrzeć na tę scenę, niż młedym 
dziewczynom rozegrać ją. 

Zapewne należało to uczynić, dla 
sprawdzenia słów Anny, lecz ] m byl 
przekonany, że w tych warunkach 
mogła być mowa jedynie o eksperty- 
zie nerwów, a nie faktów, to też nie 

Wielki wybór: 
najnowszych fasonów i 
wysortowanego ze sta- 

r,ch zapasów po berdzo niskich 
połeca 

RADJOTECHNICZNE 
poszukuje  pracowni- 
ków handlowych (po- 
żądani studenci) I 
technicznych w wieku 
do tat 30—35, Oferty 

w _ administracji 
sub «RADJO>. 

Zamkową 7. 
    

  

Znany stroiciel 

cza 21, tel. 152. ul. Portowa Nr 14. 

mogła ona dać żadnych pewnych re: 
zultatów. 

] @ zatrzymał sią we drzwiach by 
powiedzieć parę słów poriechy i do-. 
dać odwagi Aanie Apcoff i ujrzeł, jak 
wgatrywała się ze zdumieniem w zte- 
gar, stojący na komodzie. | 

— Nech się pani nie boi, p. An- 
nol—rzekł ] m. к 

Drgnęła i spojrzała na niego. 
O:zy jej błyszczały, 
— Dziękuję panu za te słowa о- 

tuchvl —rzekłą 2 cepłym uśmiechem. 
Zdawała się warać chwilę i żyws 

rumieńce zebarwiły jej wybiadłą twa- 
rzyczkę. ‚ 

— Muszę wyznač 26 bylam tro- 
chę zazdrosna —, rzekła półgłosem, 
jakby wstydząc się tego wyznania. 

Jim jednak, na szczęście, nie po- 
trzebował odpowiedzieć, gdyż we 
drzwiach ukazał się Anno. 

—Przykro mi, że muszę państwu 
przerwać rozmowę'—zauważył z u. 
śmiechem, ale ważnem jest bardzo, 
by p. Agcoff wytężyła słuch i uwa- 

Jim wszedł za detektywem do sy- 
pialni pani Harlow. 

Panowie steli przy oknie. Betty 
zaś leżała na łóżku swej ciotki. 

Franciszka  Rollard Śmiertelnie 
przerażona, oparta była © drzwi, nie- 
spokojne jej oczy biegały po 
pokoju, 3 

Uwaga Jima spoczęła dłużej ma 
Bztty: oparła głowę na dłonie i wpa- 
trywała się w drzwi, wyraz jej oczu 
był tak dziwny i niezwykły, że Jm 
zadał sobie pytanie, ćo mógł teu-wy- 

Komisowo- Handio- | | =! -Miekiewi-za 24 
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gotówkę umeblowany, weneryczne, 

opałem dla solidnego 2. 9—12 p., 5-8 w. 
P. nasz: s W._Z P. 39, 

oriowa m. łe 
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przez P. K. U, Wilno, 
na imię Aleksandra 
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skiej, unieważnia się. 

z elektrycznością I Mickiewicza 4, 

  

Kęstowiczowa 
ul Orzeszkowej Nr 3 

weryka, (róg Mickiewicza) 
unieważnia się. 
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raz cznaczeć, Zdawało się, że myśli 
dziewczyny błądziły gdzieś daleko i 
nie miały nic wspólaego z mającą się 
odbyć ekspertyzą. > i 

Lecz trwało to królką chwilę. 
Twarz Betty przybrała nagle zwykły 
wyraz, spojrzenie jej zatrzymało sig 
na detektywie, jakby oczekując dal- 
szych wskazówek. 

Anno pokazał mowi panów, ste- 
jących przy oknie i Jm zreęzumiał, że 
ma się do nich przyłączyć, 

Anno stanął po jednej stronie. 
łóżka i skinął na Franciszką. Dziewe 
czyna zwolna podeszła do łóżka. 
Aano kazał „zbliżyć się, lecz ona dłue 
go sprzeciwiałą się, trzęsąc głową 
przecząco. Gdy wreszcie, na rozkaz 
Beity, zaczęła się posuwać wzdłuż 
łóżka, zdawzło się, iż boi się, by 

pediugė nie zapadła się pod jej noe 
gami. 

Anao poda! (eį skrawek pap'eru, 
ua którym napisał kilka słów, D.iew- 
czyna patrzyła nań tępym wzrokiem. 

: Franciszka wiedziała, ce ma czy: 
nić, lecz widocznie wrodzona jej po- 1 
dejrzliwość powstrzymywała ją, A 

„Aume zrobił gest rozka:ujący i 
dziewczyna, ociągając się widocznie, 
pochyliła się nad łóżkiem. 

Poczem wyszeptała wyraźnie: «już 
dosyć.» | ; 

Anno powtórzył te słowa szep+“ 
tem raz jeszcze i w tejże chwilb 
krzyknął w stronę drzwi: 

Czy pani słyszał? Czy był to 
ten sam szept, który pani słyszała w 
noc śmierci p, Harlow? 
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