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BARAKOWIEZE — ał, Srosowz 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Osa, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — sl. Wileńska i 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 
SRODNO | — Plse Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — wi, Majora Mackiawieza 63 

ODDEIALŁY: 

NIBŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 
З/1& — ш! 5-=go Maja B 
WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiewicza 24 

  

PYWAGMERATĄ miesięczna z odniesieniem do tomn lub z przesyłką pocztową 4 
szgranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 86230. 

& 4 : 

Inżynier Mieczysław CIEMNOŁOŃSKI 
a Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 Ъ. m. 

Eksportaeja zwłok odbędzie się dnia 14 b. m. o godz. 17.ej z demu żałoby przy ul. Sadewej 25 
do kościoła św. Jana, zaś w dniu 15 b. m. © godz. ll-cj po aabożeństwie nastąpi eksportacja 

zwłok na cmentarz Rossa. 
Ne ten smutny obrzęd zapraszają ŻONA i SYNOWIE. 

Opłata pocztowa 
į Redakcja rątopisów uiezamówłonysh nje 
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Inżynier Mieczysław Ciemnołoński 
Prezts Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 b. m. 
Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 14 bm. o godz. 17-ej z domu żałoby przy ul. 

Sadowej 25 do keścioła św. Jana, zaś w dniu 15 bm. o godz. 1l-ej po nabożeństwie mastąpi 
eksportacja zwłok na cmentarz Rossa, 

Na ten smutny obrzęd zaprasza 

Zarząd Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 

  

  

  

Inżynier 

Mieczysław Ciemnołoński 
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie, członek Związku Pocztowców, 

odznaczony Krzyżem Zasługi, 
po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 b. m. 
Eksportacja zwłok odbędzie sią dnia 14 b. m. o godz. 17-ej z domu żałoby przy ul. Sadowej 25 do 

kościeła św. Jana, zaś w dniu 15 b. m. o godz, ll-ej po nabożeństwie mastąpi eksportacja zwłok na 
cmentarz Rossa. 

Na ten smutny obrzęd wszystkich członków zaprasza 

Zarząd Okręgowy Związku Pracowników Poczt, Telegraf w i Telefonów w Wilnie 
TIR) A   

     

    

   

  

a Posiedzenie Komitetu Ekono. 
micznego. 

WARSZAWA, 13,XIi (żel wł. Słowa) 
Na najbliższem pssiedzeniu Komitetu 
Ekonemicznego, ktėra odbędzie się 
jeszcze w bieżącym tygodniu, na po- 
rządku dziennym znajduje się między 
innemi znany projekt Ministerstwa 
Robót Publicenych o opodatkowaniu 
nieruchomości dla wytworzenia ruchu 
budowlanego. O projekcie tym przed 
kilku dniami pisa iśmy obszernie. 

Zastępca posła Max Miillera. 
WARSZAWA, 13XII (żel wł Słowa) 

Z powodu wyjazdu posła angielskić- 
go w Warszawie p. Max Mūllera, 

który opuścił już swe stanowisko, о- 
bowiązki posła objął charge d“ affai- 
res p. Leeter. Nominacja nowego 
posła ma nastąpić w połowie stycz- 
nia 1928 roku. 

s. Tp. 
Inżynier Mieczysław Ciemnołoński. 

Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie, po krótkich cier: 
pieniach zmarł w dniu 12 b. m. 

Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 14 b. m. o godz. 
17-ej z domu żałoby przy ul. Sadowej 25 do kościoła św. Jana, 
zaś w dniu 15 b. m. o godz. 1l-ej po nabożeństwie nastąpi 
eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. 

Na ten smutny obrzęd zaprasza 

Zarząd Techniczny Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 
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Inžynier“ Mieczyslaw Ciemnolofski 
Brezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów i członek Związku 

aa oai Koła I eiga przy Dyrekcji P.T. 

po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 b.m. 

Ekspertacja zwłok odbędzie się dnia 14 b.m. o godz. 17-ej 
z domu żałoby przy ul: Sadowej 25 do kościoła św. jana, zaś 

w dniu 15 b. m. o godz. 11-ej po nabożeństwie nastąpi ekspor- 
tacja zwłok na cmentarz Rosa. # 

Na ten smutny obrzęd wszystkich członków zaprasza Zarząd 
ików Pocztowych przy Dyrekcji 4 

Koła Miejscowego, Zw. ao amore es Uris eco 

cia SW ; 

Zamknięcie zjazdu wizytato. 
rów szkolnych. 

WARSZAWA, 13 XII (żel.wł, Słowa) 
Zakończył w dniu dzisiejszym swoje 
obrady zjazd naczelników wydziałów 
w kuratorjach i wizytatorów, który 
obradował nad organizacją szkolnic- 
twa powszechnego. W obradach 
wzięło udział 42 naczelników i wizy- 
tatorów coraz kilku wyższych urzędni- 
ków Ministerstwa Qświaty. Zjazd o- 
pracował szereg uchwał zmierzają- 
cych do ujednostajnienia szkolnictwa. 
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MIECZYSLAW CIEMNOLONSKI 
INŻYNIER 

Prezes Koła Pocztowców Polskiej Macierzy Szkolnej 
im. Szymona Konarsk' ego. 

Po krótkich ciergjeajach zmasł w daiu 12 b. m. й 

Ja zwłok odbędzie się w dn. 14 bm.o godz: 17€ej z domu 
śiióby poey tl. Sadowój 25 z Kościoła Św. Jana, zaś 7 dniu 15b. m, 0 g. 
li'ej po nabożeństwie nastąpi eksportacją zwłok na cmentarz Rossa. 

Na ten smutny obrzęd zaprasza wszystkich członków 
Zarząd Koła pocztowców Polskiej Macierzy 

Szkolnej im. Szymona Konarskiego! 

Zaisrg z kolejarzami gdańskimi, 

GDAŃSK, 13 XII PAT. Dzienniki 
tutejsze ogłaszają pismo Dyrekcji Pol- 
skich Kolei Państwowych w Gdańsku 
wystosowane do związku kolejarzy 
gdańskich, W piśmie tem dyrekcja 
PKP nawiązując do rokowań o nowe 
płace zarobkowe dla kolejarzy oś: 
wiadcza, że z gdańskim związki em 
kolejarzy pertraktacyj prowadzić nie 
może, ponieważ związek ten jest filją 
związku kolejarzy Rzeszy Niemieckiej, 
a więc instytucją zagraniczną, Wobec 
tego dyrekcja PKP zaleca kolejarzom 
gdańskim utworzenia samodzielnego 
i niezależnego związku zawedowego, 
z którym dopiero będzie mogła pre. 
wadzić pertrzktacje. Dzizaniki niemiec= 
ko-gdańskie przedrukuwując powyż- 
sze pismo, oświadczają że kolejarze 
gdańscy nie ugną się przed tym roz- 
kazem. 
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Inżynier Mieczysław Ciemnołoński 

Prezes Polskięgo Białego Krzyża, po krótkich cierpieniach zmarł 
w dniu 12 go b. m. 3 

Eksportacja zwłok odbędzie się dn. 14 b. m. o godz, 17 z domu 
żałoby przy ul. Sadowej 25 do kościoła św. jana, zaś w dniu 15 b.m. 
o godz. ilej po nabożeństwie nastąpi eksportacja zwłok na cmen- 
tarz Rossa. 

Na ten smutny obrzęd wszystkich członków zaprasza 
Żarząd Polskiego Białego Krzyża. 

i W sprzedaży deinileznej cena pojedyńczego n—ru 30 groasy. 
' niszezona ryczaułtem. 

  

zwraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 

Zatarg węgiersko-rumuński, 
Wynikł om na tle reformy agrar- 

nej rozszerzonej przez rząd rumuński 
na własność ziemską siedmiogrodzkich 
Węgrów, którzy — korzystając z pra- 
wa opcji — pozostali przy obywatel- 
stwie węgierskiem pomimo stałego 
przebywania w granicach powojenn:j 
Wielkiej Rumunji. Dokonanie reformy 
rolnej miała Rumunja zastrzeżone i 
przewidziane już w konstytucji. Oczy- 
wiście „za słusznem wynagrodzeniem”, 
Przeto musiała być dokonana; co na- 
stąpiło jeszcze w 1917.1ym na rek 
przed końcem wojny. Ale — traktat 
zawarty w Trianon orzekł nietykal- 
ność ziemskiej posiadłości obywateli 
węgierskich w Siedmiogrodzie. Rząd 

jj zaś rumuński nietylko ich wyzuł z 
majątków lecz — do dziś dnia żad- 
nego wynagrodzenia nie wypłacił. 

Wdał się w sprawę rząd węgier= 
jg ski biorąc, słusznie bardzo, w obro- 

j nę pokrzywdzonych w rumuńskim 
Siedmiogrodzie obywateli węgierskich. 
Opieka i obrena państwa nie przy: 
sługują przecie wyłącznie obywatelom 

w granicach państwa. Wszędzie gdzie 
się obywatel danego państwa znajdu- 
je ma on prawo do opieki i obrony 

tego państwa, którego jest obywate- 
lem. Państwo nie czuwające nad spo» 
kojem, bezpieczeństwem oraz dobro- 

bytem własnych obywateli zagranicą 

jest albo niesłychanie opieszałe lub, 
co gorsza ściąga na siebie pozery 
tchórzliwości lub bezsilności. 

Otóż rząd węgierski upomniał się 
mocno i natarczywie o... sprawiedli- 
wość dla siedmiogrodzkich Węgrów. 
Rząd rumuński przyznając, że zatarg 
ma rację bytu, tylko ma charakter 

natury politycznej, nie uznał kompe- 

tencji trybunału mięszanego rumuń- 
sko-węgierskiego. Wówczas rząd 
węgierski odwołał się do Ligi Na: 

rodów. 
W „Słowie” z 11 września i 15 

października r. b. mieliśmy sposob- 
neść na tem miejscu zreferować cały 
przebieg tej wysoce interesującej 
sprawy. Konflikt węgiersko-tumuński 
jest niezmiernie typowy dla tego ro- 
dzaju stosunków i komplikacyj po- 
wojennych, wynikłych z poprzesuwa- 

nia granic państwowych. Osabliwie 
my meżemy jak w zwierciadle przyj- 

rzeć się w konflikcie, o którym tu 

mowa. Ileż to „ziem polskich”, z 
wielkiemi odpryskami na nich na- 

szych rodaków, pozostało po za gra- 
nieami wskrzeszonej, powojennej Pol- 
Ski!... : 

Raz już zajmowała się Liga Na- 
rodów  zatargiem węgiersko-rumuń- 

skim: na wrześniowej sesji tegorocz- 

nej. Po wysłuchaniu exsposė hr: Al 
berta Apponyi'ego od strony Węgier 

a rumuńskiego ministra spraw za- 
granicznych Titulescu od strony rzą- 

du bukareszteńskiego, uzyskano zgo- 
dę Rumunji na oddanie zatargu pod 
kompetencję i wyrok mięszanego try- 

bunału węgiersko-rumuńskiego. 
Nie przyszło jednak do erzecze- 

nia takiego trybunału. Sprawa — na 
podobieństwo tylu spraw, które Liga 

wzięła w swoją opiekę — wlekla sie, 

gmatwała, wchodziła па coraz nowe 
tory, aż wreszcie... wróciła przed fo- 

rum Ligi Narodów. 
Wróciła atoli akurat wówczas, 

kiedy Liga była „bez reszty* pochło- 
nięta—konfliktem polsko - litewskim! 

Kiedy nikt nie miał uszu i oczu dla 
żadnej innej sprawy okrom dla przy- 
jazdu do Genewy marszałka Piłsud- 
skiego, dla bajecznej ekwilibrystyki 
sofistycznej p. Woldemarasa, dla ga- 

szenia niebezpiecznej iskry żarzącej 

się bardzo podejrzanie zwśród powe- 

jennych popiołów gdzieś między Wile 
nem a Kownem. 

Mający czas na wszystko ujął w 

swoje ręce sprawę węgierskich optan- 

tów — Chamberlain. Jako jej referent, 
rozpoczął nie od zanudzania nią Ligi 

lecz od—powstrzymania ministra Ti- 
tuleseu od przyjechania do Genewy. 
Wyłuszczył mu w obszernym telegra- 
mie, że po pierwsze nie powinien 

zdrowia narażać puszczając się w 

podróż daleką przy tak ostrych mro- 

zach, a powtóre jest on, Chamber- 
lain, przekonany, ,że zowy rząd ru- 

muński (regencyjny) nie miał jeszcze 
czasu gruntownie całej skomplikewa* 
nej sprawy przestudjować... A,wszyst- 
ko było Fte dlatego aby skierować 
sprawę па tory bezpośredniego po- 
rozumienia się Rumunji z Węgrami 
oraz załatwienia zatargu pelubownie 
między ebiema rządami bez odwo- 

ływania się—do Europy. 

W ślad za własną, prywatną de- 
peszą wysłał Chamberlain do rządu 
rumuńskiego cficjalny telegram za- 

aprobowany przez Ligę Narodów, 
Proponował w nim zlikwidowanie za- 

targu w drodze bezpośredniego po- 

rozumienia się obu rządów, węgier- 

skiego i rumuńskiego. 

A tu i hr. Albert Apponyi, pelno- 

mocnik rządu węgierskiege, złożył w 
imieniu Węgrów siedmiogrodzkich 

wielkiej wagi deklarację. Nie preten- 

dują już oni do zwrócenia im wy- 

właszczonych па rzecz reformy rol- 
nej: ornych gruntów tudzież łąk, a 
znajdujących się w posiadaniu tych, 

na których dolę przypadły. Natemiast 
ebstają przy zastosowaniu ulg co do 

eksproprjacji lasów, winnic oraz za: 

budowań, ponieważ i w innych pre- 
wincjach Rumunji inaczej je przy 
wprowadzeniu w życie reformy rol- 

nej traktowano, niż pola i łąki, a 
przedewszystkiem, ponieważ nie prze- 

szły one we władanie chłopów tylko 

są w obecnej chwili własnością rzą. 
du rumuńskiego. Po trzecie: Węgrzy 
siedmiogrodzcy zgadzają się otrzy: 
mać o wiele mniejsze pieniężne wy- 

nadgrodzenie za wywłaszczone ziemie 
niż normalne i „słuszne*. W jaki 

sposób ma być dokonana wypłata 
pozostawiają Węgrzy siedmiogrodzcy 

układom, mającym być natychmiast 
zapoczątkowane. 

Po takiej deklaracji miał Cham- 
berlain dłuższą konferencję z bawią- 

cym w Genewie węgierskim premie: 

rem Bethlenem. Tegoż dnia otrzyma« 
ne w Lidze depeszę rumuńskiego 

prezydenta ministrów p. Bratianu na- 

stającego na to aby Liga jeszcze pod- 

czas trwającej sesji załatwiła, nie 

zwiekając dłużej, zatarg. węgiersko- 
rumuński. * 8 

Ostatecznie jednak stanęło na tem, 

że — o ile by zatarg nie został zli- 

kwidowany w drodze bezpośrednich 
węgiersko-rumuńskich układów — to 

zajmie się nim Diga na sesji mar- 
cowej. Jatz. 

Przyjazd Marszałka Piłsudskie. 
go do Warszawy. 

WARSZAWA, 13 XIL. PAT. Dziś 
parę minut przed godz. 8 rano go- 
wrócił z Genewy Pan Prezes Rady 
Ministrów i minister spraw wojsko- 
wych Marszałek Piłsudski, Na powi- 
tanie Pana Marszałka przybyli na 
dworzec członkowie rządu z p. Wi» 
cepremjerem prof. dr. inž. K. Bartlem 
na czele, korpus dyplomatyczny z 
ambasadorem Frantji Laroche oraz 
przedstawiciele władz wojskowych i 
cywilnych, Gdy Pan Marszałek w do- 
skonałem usposobieniu wysiadł z wa- 
gonu zameldowali się pierwsi wice- 
minister spraw wojskowych gen. Ko- 
narzewski, szef Sztabu Generalnego 
gen. Piskor oraz komendant miasta 
gen. Rożen. Pan Marszałek po przy- 
witaniu się z vczekującemi go 0so- 
bami przeszedł przed „dworzec, gdzie 
licznie zebrany, mimo wczesnej pory, 
tłum publiczności stelicy zgotował 
Panu Marszałkowi serdeczną owację, 
wznosząc ekrzyki: „Niech żyje”. 

Projekt powołania Rady Go. 
spodarczej. 

WARSZAWA, 13 XII (żel wł. Słowa) 
Komisja opinjodawcza roina przy Pre- 
zydjum Rady Ministrów wystąpiła .z 
wnioskiem powołania do życia pań- 
stwowej Rady Gospodarczej przy Ra- 
dzie Ministrów, któraby była stałym 
organem doradczym Prezydjum Rady 
Ministrów w kwestjach polityki ge- 
spodarczej. W eelu zbadania tej spra- 
wy wyłoniono Specjalną komisję, w 
skład której weszło po dwóch przed- 
stawicień komisyj  opinjodawczych: 
rolnej, pracygi przemysłowej, 

P. Strzemiński komisarzem 

rząda na m. Łódź. 

WARSZAWA, 13.Xi! (żel wł Słowa) 
Dstychczasowy kierownik komisarja- 
tu rządu w Łodzi p. Sirzemiński 
mianowany został Kemisarzem rządu 
na m. Łódź. 

: wy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. ż e świ WBA oraz z arba 0 25 proc drožej. Zagraniczne 

28proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gt 

Za i przeciw. 
Nowe usiłowanie. 

Została ogłoszona przez dzienniki Zwią- 
zku Ludowo-Narodowego lub im pokrewne 
odezwa, która nawiązując do listu pasterskie- 
go Bpiskopatu Polskiego wzywa 

«wszystkich rodaków, myślących 1 czują: 
25 po polsku i po katolicku, do wyrzecze- 
nia się Stanowiska partyjnego, do połącze- 
nia wszystkich sił w celu wybrania wspól- 
nie, do Sejmu i do Senatu, jednego zastępu 
przedstawicieli, stojących na gruncie jedne- 
go ogólnego programu, wyrażających dąže- 
nia Polski, która stoi wiernie przy zasadach 
wiary, która chce być zdrowym moralnie, 
zwartym i silaym narodem, która pragnie 
pomyślnie się rozwijać gospodarczo, która 
chce mieć Pe na pewnych i trwałych 
podwalinach zbudowane. 

«Gdy kierowsć nami będą — głosi dalej 
odezwa—nie ambicje osób, czy grup, nie za- 
starzałe urazy, czy nienawiści, mie interesy 
partykularne, aie myśl o tem, Czego narodo* 
wi i państwu przedewszystkiem potrzeba, 
łatwo się zrozumiemy i porozamiemy. Zej- 
dziemy się na programie, który dla wszyst- 
kich nas jest wspólny, bo wszyscy, gdy cho- 
dzi o sprawy główne, jednakowo go rozu- 
mieją: A jeżeli do niedawna może nie rozu- 
mieli, to doświadczenia lat naszego odno- 
wionego bytu państwowego nauczyły nas 
rozumieć». 

Pod odezwą widnieją podpisy 118 osób 
przeważnie firmowych endeków i członków 
Obozu Wielkiej Polski. Ogłoszenie odezwy 
z podpisami osób a nie stronnictw ma być 
manewrem dja uśrycia intencyj, które akcji 
tej przyświecają, a która ma na celu wyko- 
rzystawszy list pasterski odbudować dawną 
8:kę, tworząc „blok wyborczy pod hasłem 
obrony. <katoliczyzmu i poskości» ostrzem 
swem skierowanem w obecny rząd. 

Horoskopy wyborcze żydów.Z3 

Prasą żargonowa zamieszcza wywiad z 
prezesem Koła żydowskiego p. A. Hartgla- 
sem na temat horoskopów wyborczych wśród 
żydów. W Kongresówce zdaniem p. Hart- 
glasa mogę Żydzi uzyskąć, gdy pójdą do 
wyborów sami, bez bloku OCZ, od 
3 do maksimum 6 mandatów. tym wy 
padku nie będą oni mogli korzystać z ilsty 
państwowej. Gdy żydzi pójdą z blokiem 
mniejszości, to w Kongresówce uzyskają 
16—22 mandaty, łącznie z listą państwową. 
Podobnie w Małopolsce Wschodniej, Żydzi 
sami otrzymają 3 mandąty bez prawa do 
listy państwowej, natomiast z olokiem mniej- 
8208с1 — 8 mandątów. W Małopolsce Za- 
chodniej odrębna lista żydowska dać może 
wątpliwy jeden mandat, przy bloku zaś pe- 
wne trzy mandaty, W dalszym ciągu pre- 
zes Hartglas oświadcza, że dotychczas do 
bloku wyborczego należą sjoniści, Mizra- 
chi, Hitachduth, część prawicy Poalej sjon, 
rzemieślnicy, wileńska demokratyczna par- 
Ца ludowa, bezpartyjni ortodoksi, kupcy. 
Ostatecznej uchwały nie powzięii jedynie 
drobni kupcy. Ale i oni zapewne przystąpią 
do bloku. Co się tyczy innych mniejszości, 
to Niemcy przystąpili do bioku zwarcie od 
lewicy do prawicy. Ukraińcy — wszyscy z 
wyjątkiem komunizujących grup Seįrobu 
i grup ugodowych. Również Białorusini 
przystępują do bloku zwarcie, z wyjątkiem 
rozwiązanej komunizującej Hromady i grup 
TOON Pozatem znajdą się w bioku 

wini: 

Dookoła bloku mniejszości. 
„_ Dzieło p. Grunbauma, biok mniejszości, 

nie ma wielkiego powodzenia. Mimo usilnej 
agitacji poszczególne grupy żydowskie 
wstrzymują się od udziału w bloku, wypo- 
wiadzjąc się za stworzeniem ogólno-żydow- 
skiego bloku wyborczego. Ostatnio wypo- 
wiedziały przeciwko Dlokowi mn ejszości 
dwie duże organizacje żydowskie drobnych 
kupców i rzemieślników, Wśród Ukraińców 
jedynie tylko «Undo» trwa przy p, Grunbau- 
mie, inne zaś ugrupowania nie chcą wiązać 
się z tą antypaństwową imprezą. 

Komuniści wysuną własną 
listę, 

Robotnik denosi, że komuniści 
postanowili przy nadchodzących wy- 
borach wystąpić z własną listą. 

Nowy rodzaj wojny. 
Przed tygodniem odbyło się w Katowi- 

cach uroczyste poświęcenie Goa staoji 
nadawczej o sile 10.K:W. Kiedy towice 
nadają, w promieniu 40 kim. żądna inna 
stacja nie jest słyszana i to niezmiernie iry- 
tuje Niemców na Słąsku. W związku z tem 
Ministerstwo Poczt Rzeszy Niemieckiej wy- 
stosowało do Ministerstwa Poczt i Telegra- 
fów w Warszawie pismo domagając się 
zmniejszenia siły nadawczej radjostacji w 
Katowicach z 10. K. W. do 1/2 K. W. Rów 
nocześnie Ministerstwo Poczt Rzeszy wyra- 
ziło życzenie, aby porozumieć się co do 
czasu nadawania programów ze stacji kato 
wickiej i gliwickiej. Trzeba dodzć że z chwi- 
lą uruchomienia radja w Katowicach stacja 

ze słyszana jest jedynie na bardzo 
lużych selektywnych aparatach. Przedtem 

jednak stacja Giiwicka Iwią część swych 
programów poświęcała propagandzie nie- 
mieckiej skierowanej przeciwko Polsce. 

Prasa niemiecka komentując pismo Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegrafów Rzeszy dodaje 
od siebie, że o ile porozumieńie nie nastąpi 
Niemcy wydadzą Polsce wojnę radjową 
ustawiając nad granicą stację przewyższają- 
cą co do siły stację rza 

Możemy się więc doczekść nowej woj- 
ny charakterystycznej dia wieku XX-go, 
wojny radjowej, Tymczasem jednak trzeba 
stwierdzić, że preiensje niemieckie nie są 
słuszne, gdyż radjostacja katowicką nie jest 
drobną stacją lokalną i wobec tego nie mo- 
że posiadać 1/2 K, W. siły a dlatego, że 
Niemcom się niepodoba, Polska nie może 
pozbawiać się kontakiu z gęsto rozsianą 
mniejszością polską na Sląsku Cieszyńskim i 
niemieckim, kióra dotychczas była skazana 
na wysłuchiwanie stacyj niemieckich t ich 
propagandow,ch audycyj. 

T L Ad 

Dalsza poprawa kūrsu požycz. 
ki stabilizacyjnej 

WARSZAWA, 12—12, Pat. Kurs 
polskiej 7 prac. pożyczki stabiliza- 
cyjnej na giełdzie w Nowym Yorku 
uległ (prawdopodobnie na skutek 
zażegnania konfliktu polsko-litewskie- 
go) znacznej poprawie. Ostatni kurs 
ultimo osiągnął poziom 91 i 3/4, tę 
jest odzyskał już prawie w całości 
poziom kursu zmisyjnego.



ECHA KRAJOWE 
Posiedzenie Sejmiku Nieświeskiego. 

— Korespondencja Słowa — 

7.go grudnia pod przewodnictwem 
starosty Czarnockiego odbyło się po- 
siedzenie Szjmiku Powiatowego. 

Na początku dłuższe przemówie- 

nie wypewiedział przewodniczący, Prze- 

dewszystkiem zaczął od tego, że 
Rząd postanowił prowadzić zdecydo- 

мапа ! mocną politykę gospodarczą 

i mie zamierza bezwzględnie dopusz- 

czać do wprowadzania jakichkolwiek 
względów politycznych de życia gos- 
podarczego; tu wszystkie siły muszą 

być skupione w kierunku podniesienia 
poziomu kulturalnego i ekonomicz- 
nego.— Walki narodowościowe w ży« 

ciu samorządowem, a tembardziej ja 
kiekolwiek hasła odśredkowe muszą 
być uważane za działalność szkodli- 
wą dla państwa i dlatego będą sta- 

nowczo tępione przez władze; niedo- 
puszczalnem przeto jest choćby tro- 
chę chwiejne stanowiske organów 
rządowych i samerządowych. — Ped 
tym względem Marszałek Piłsudski, 
a więc i jego Rząd zajmują zdecydo- 
wane stanowisko, 

Przechodząc do spraw gospodar- 
czych, przedewszystkiem dwie dzie- 
dziny poruszył p. Starosta: komuni- 
kacja i zdrowolność. 

Stan naszych dróg, choć zrobiono 
dużo w tym zakresie, daleki jest od 
stanu zadawalniałącego, co tyczy się 
przedewszystkiem dróg prowadzących 
przez wsie. Władze rządowe zwróciły 
ma to specjalną uwagę i domagają 
się kategorycznie, by w przyszłym 
sezonie letnim zostały wzbrukowane 
absolutnie wszystkie ulice wieįskie.— 
Z powodów technicznych może ca- 
łość wymagania uwzględniona nie bę: 
dzie mogła być, w każdym jednak 
razie choć połowa ilości wsi będzie 
musiała być zabrukowana. Na bruki 
wieś będzie musiała dać 75 prec. 
kosztów; 25 proc. plus kierownictwo 
techniczne da Szjmik, nadto zaś ad- 
ministracja cały aparat wykonawczy. 
Część kosztów ponoszónych przez 
wieś zaliczona będzie ma rachunek 
szarwarku. 

Szarwak w roku przyszłym będzie 
musiał być wyzyskany jeszcze umie- 
jętniej niż w ebecnym. 

W związku z rozszerzeniem planu 
rezbudowy dróg Sejmik będzie się 
musiał zastanowić mad odpowied- 
niem ułożeniem budżetu na rok przy- 
szły. Wielką pomocą będzie tu ewen- 
tualne otrzymanie długoterminowego 
kredytu, umeżliwiającego wytworzenie 
w ciągu najbliższych lat robót, dziś 
projektowanych na szereg lat. 

łe przemowie przewodniczącego 
pierwszym punktem porządku dzein: 
nego bylo uchwalenie podatków na 
przyszły rek budżetowy. Szjmik u: 
chwalił je wszystkie w tej samej wy» 
sokości, co w roku bieżącym, z wy: 
jątkiem podatku drogowego, który 
został zwiększony o 50 prec. w sto- 
sunku do abecnego. — Ujemną zmia- 
ną będzie przerachowanie części po- 
datku inwestycyjnego na zwykły, dzię- 
ki czemu zredukowany zostanie pro- 
jekt budownictwa; jedynie zapewne w 
przyszłym roku wybudowana będzie 
szkoła w Łysicy. 

Po uchwaleniu podatków przystą- 
piono do sprawy udzielenia gwarancji 
Ch. Bankowi L. w Niešwiežu na po- 
życzkę mającą być zaciągniętą w in- 

stytucjach państwowych. Wywiązała 
się dyskusja, w czasie której dokład- 
nie wyjaśnił się stan faktyczny na 

podstawie sprawozdania złożonego 
przez” specjalną komisję wydziału, 
która przy udziale ekspertów zbadała 

interesa Banku. Komisja doszła je- 
dnogłośnie do wniosku, że danie 
warancji szjmikowej jest niezbędne 
la utrzymania i normalnego istnienia 

Banku. Sejmik więc uchwalił udziele: 
nie gwarancji na 100 tys, zł. z za- 
strzeżeniem, że Komisja Rewizyjna 
Sejmiku raz na kwartał będzie kon- 
trolowała ogólny stan interesów. 

" Następnie przystąpiono do spraw 
Powiatowej Kasy Oszczędności. — 

Uchwalono zaciągnąć kredyt z P. Ban- 

    

Pamięci Wielkiego 
Biskupa. 

Towarzystwo _ Przyjaciół "Węgier 
* urządziło dn. 11—Xil w lokalu Semi- 

narjum Prawniczego USB zebranie 

ku uczczeniu pamięci jednego z naj- 

większych biskupów Węgier współ: 

czesnvch—Ottokara Prokaszki, zmar- 

łego 2 kwietnia rb. Świetny, głęboko 
przemyślany odczyt o | twórczości 

zmarłego Biskupa wygłusił prof. Mar= 

jan Zdziechowski, następnie zabierali 
głos J. E. X. Biskup Bandurski, pod: 
kreślając na tle wspomnień osobis- 

tych szczere i żywe uczucie przyjaźni 

Prohas:ki ku Polsce, niżej podpisany, 

dorzucając kilka rysów  biograficz- 
nych, wreszcie prof. F. Bossowski. 
Zebrani słusznie wyrażali słowa rze- 

telaej podzięki pref. Zdziechowskie- 
mu za uczezenie pamięci Wielkiego 

Biskupa trafnem i pięknem scharakte- 
ryzowaniem jego twórczości. 

Ponieważ odczyt tai wkrótce bę« 

dzie ogłoszony drukiem, pozwolę so; 

bie uzupełnić go notatką z kilku 

najważniejszemi datami i rysami bio- 

graficznemi. a 

Ottokar Prohaszka urodził się na 

Węgrzech w Nyitra 10 października 
1858 r., wykształcemie średnie otrzy- 

ku Rolnego w wysokości 70 tys. zł. 
na podniesienie rolaictwa w powie- 
cie i wybrano ma członka Zarządu 
Kasy p. 2. Domanskiego na miejsce 
p. GQ. Szymanowskiego, który ustąpił 
wobec objęcia stanowiska prezesa 
Zarządu Ch. Banku L. 

Dalej Sejmik wysłuchał sprawo- 
zdania „z wykonania budżetu za 1 
półrocze poczem uchwalił szereg 
przelewów budżetawych z pozycji jed- 
nej na drugą. 

Na poprzedniem zebraniu Sejmiku 
wniesiony był wniosek o udzielenie 
subsydjum prywainemu gimnazjum 
białoruskiemu w  Klecku. Wydział 
stanął na stanowisku, że Sejmik wo- 
gėle nie powinien dawać zapomóg 
żadnym szkołom, jedynie może po- 
magać niezamożnym uczniom, przy- 
znając im pewne stypendja. Szjmik 
przyłączył się do tego zdania i odmó- 
wił udzielenia subsydjum gimnazjum, 
przyznając 200 zł. na stypeadja. 

W wolnych wnioskach na prapo- 
zycję członka Sejmiku, p. Stefana 
Czarnockiego, uchwalono wskazówkę 
dla Wydziału, by przy układaniu 
przyszłego budżetu starał się o może 
liwe podniesienie wynagrodzenia pra« 
cowników samorządowych, gdyż ©* 
becne pobory są bardzo małe. 

Dom. 

LANDWARÓW. 

— eLandwarowska fabryka 
automobilowa» nie będzie uru- 
chomiona. Jak się dowiadujemy, hr. 
Stefaa Tyszkiewicz, właściciel pierw- 
szej w Polsce fabryki samochodów 
p. t. „Ralf Stetysz* zmienił swoją de: 
cyzję co do przeniesienia fabryki (do- 
tychczas byla Ona we Francji) do 
Landwarowa i ebeenie nawiązał kon- 
takt z Sp. Akc. Rudzki w Warszawie, 
w której budynkach mieścić się bę- 
dzie obecnie. 

Jak widać na decyzję tę wpłynęły 
poważne przyczyny, bo jak wiemy 
budynki przyszłej landwarowskiej fab: 
tyki były zupelaie przygotowane t. į. 
odpowiednio przebudowane. Obecnie 
zająte one zostały przez trzy młyny, 
z których dwa już pracują, a trzeci 
puszczony będzie w ruch na pierw- 
szego lutege 1928 r. Wilno na zmia- 
nie postanowienia hr. St. Tyszkiewi- 
cza straciło niewątpliwie, gdyż uru- 
mienie fabryki w Landwarywie ożywi- 
łoby ruch handlowy i odciążyło bez- 
robocie, drogą zatrudnienia znacznej 
ilości robotników 

NOWO-ŚWIĘCIANY. 
— Zakończenie budowy gma- 

chu Ogniska kolejowego.,Budowa 
wzuoszonego gmachu Ogniska kele- 
jowegs zbliża się ku końcowi. 

Gmach to piękny — monumental- 
my. Naprawdę może być chlubą mia- 
sta Nowo-Święcian. Położony przy ul. 
Wileńskiej, obok rezległego stadjonu 
sportowego zwraca uwagę przechod- 
mia swą nieBospolitą architekturą. Po- 
mysł ustawienia z frontonu masyw- 
nych kolumn podtrzymujących skle- 
pienie ganku wypadł nader szczęśli- 
wie. Są one szczególną ozdobą. A 
budewa — solidna, tak różniąca się 
od dzisiejszego powojennego kle- 
eenia. 

Gięboka wdzięczność społeczeń- 
stwa należy się p. inż. ]. Blumowi, 
z inicjatywy i dzięki staraniom które- 
go powstał ten gmach, Kióry potrafił 
przystąpić do budowy nie mając pra: 
wie żadnych funduszy, ani obietnic 
subwencji rządowych, jedynie opiera: 
jąc się na współpracy swego otocze- 
nia, którs umiał do tego skłonić. 

Myślą, iż prawdziwą satysfakcją 
za poniesione starania będzie śŚwia- 
domość, że dom ten stanie się ośrud: 
kem kultury, gdzie będzie głoszene 
słowo polskie, gdzie robotnik kolejo- 
wy i obywatel miejski pe žmudne| 
codziennej pracy znajdzie ciepło, dob- 
rą książkę i godziwą rozrywkę: Czyn 
piękny i godny naśladowania. 

M—owicz. 

mał w rodzinnem mieście i w Eszter- 
gom. następnie w ciągu lat siedmiu 
(1875—82).studjował filozofję i teo: 
logję w Rzymie w Collegium Germa- 
nicum et Hungaricum, gdzie rekto- 
rem był wówczas wielce mu przyjaz- 
ny, późniejszy kardynał Steinhuber. 
Po ukończeniu studjów i przyjęciu 
święceń kapłańskich X. Prohaszka 
wcześnie rozpoczął chlubną  działal- 
neść naukową i literacką, publikując 
od r. 1882 szereg prac i artykułów. 
W 1889 r. został profesorem degma- 
tyki,a w następnymi również ojcem 
duchownym  —alummmów, — w 1904 
roku uniwersytet w Budapeszcie 
powołała zdolnego kapłana 
па katedrę profesorską, którą zajmo- 
wał krótko, gdyż już w 1905 r. by 
konsekrowany na biskupa w Szćke- 
sfehórvar, Z Uniwersytetem jednak 
zachował żywą łączność, głosząc do 
kofńica życia corocznie w kościele 
akademickim słynne swe konferencje. 

„Jako Biskup rozwinął wspaniałą 
działalność pisarską i kaznodziejską, 
co zasłużenie otwarzyło Mu wstęp 
do Węgierskiej Akademji Nauk w 
1909 r. Wygłoszenie jednak inaugu* 
racyjiego wykładu O przesadaćh ide- 
alizmu ściągnęło na łamach katolic- 
kiegė organu „Esztergóm* krytykę i 
wywołało w okresie gorącej walki z 

* $ ох о 

Mody okres stostnków polsko-lifetyshich. 
Oświadczenie kowieńskiego ministra woj 

Z Kowna donoszą: Pełniący obowiązki premjera minister 
wojny pułkownik Daukantas udzielił wywiadu przedstawicielom 
prasy. Minister Daukantas oświadczył co następuje: 

Osobiste wiadomości od prof. Voldemarasa o szczegółach de. 
cyzji Rady Ligi Narodów jeszcze nie nadeszły. Ale z tych wiado. 
mości które już posiadamy, wywnioskować należy że decyzja 
Rady Ligi posiada ogromne znaczenie nie tylko dla Litwy, ale 
icałel Europy. Zostało usunięte niebezpieczeństwo zbrojnego 
konfliktu, które wisiało na włosku, 

Obecnie, po decyzji Rady Ligi Narodów, możemy spokojnie 
stwierdzić że zgaszona została ostatecznie ta iskra która rozniecić 
miała ogólny pożar. Naszym pokojowym tendencjom z żadnej 
strony nie grozi niebezpieczeństwo 

Na pytanie co faktycznie oznacza zniesienie stanu wojennego 
pomiędzy Polską a Litwą? — oŚwiadczył pułk. Daukantas: 

Konkretnie wyjaśni się to dopiero później W każdym razie. 
należy stwierdzić, że pomiędzy Polską i Litwą. rozpoczął 
sie nowy stan prawny, który wymaga odnośnego ureguło 
wania i opracowania dlań nowej tormuły. Muszę jednak 
zaznaczyć, że faktycznie stanu wojny pomiędzy Polską i Litwą 
nie było już przedtem, a istniał on tylko teoretycznie. że się tak 
wyrażę na papierze. : 

adnych zmian w sytuacji naszej armji w związku ze znie. 
sieniem stanu wojny — nie będzie Na Litwie nigdy nie było 
mobilizacji. Budżet armji wynosi 17 proc. budżetu ogólnego, czyli 
jest stosunkowo bardzo mały. : 

Co się zaś tyczy stworzenia wielkiej koalicji z udziałem 
partyj obecnie opozycyjnych, te należy zaznaczyć że główną 
przeszkodą ku temu przed wyjazdem Voldemarasa do Genewy. 
było właściwie nieprzejednane stanowisko opozycji w 
Sprawie polityki zagranicznej wogóle, a w stosunkach do 
Polski w szczególności 

Opozycja wychodzi z założenia następującego: najpierw 
Wilno, a następnie troska o byt niezależny Litwy. Tymcza 
sem zadaniem Voldemarasa w Genewie polegało właśnie na tem, 
ażeby najpierw utrwajć bezwzględną polityczną i terytorjalną 
niezależność Litwy raz na zawsze. ażebyśmy nie potrzebowa'i 
do tej sprawy wracać w przyszłości i całą swą energję skiero- 
wać na pracę w kierunku kulturalnego i ekonomicznego rozwoju 
naszej ojczyzny. 

To osiągnęłśmy w Genewie gdzie otrzymaliśmy uroczyste 
zapewnienie w tym kierunku, tak ze strony Ligi Narodów jak 
też Po ski: Jest to zwycięstwo tezy Voldemarasa naq poglądami 
opozycji. Daisze rokowania z opozycją w sprawie stworzenia 
wiekiej Koalicjj mogą być podjęte dopiero po powrocie Vo'de: 
marasa do Kowna. 

Upadek rządu Zeelensn. 
RYGA, 13 12. FAT. Gabinet łotewski Skujenieksa podał się 

dzś do dymisj nie oczekując na wynik głosowana sejmu nad 
votum zaufania, która to sprawa była postawiona na dzisejszym 
porządku dziennym. Należy zaznaczyć, że stanowisko rządu lewi- 
cowego było osłab one już w cz:s'e zawarcia łotewsko-sowieckie- 
go traktatu, który pociągnął za sobą przejście do opozycji nie- 
których posłów centrum. Od tej chwili rząd utrzymywał się 
u steru jedynie dzięki uzyskiwaniu przypadkowej większości gło- 
sów. Prezydent republiki dziś wieczorem zaprosił do siebie leade- 

ra frakcji zwązku chłopskiego Alwernga i posła Kliwego, do 
których zwrócł się z propozycją przyjęcia in'ejatywy w kierunku 
naw ąqzania rokowzń o utworzenie nowego rządu. Obaj postawie 
obiecali w krótkim czasie udzielić odpowi:dzi 

0.-mln. Car Generalnym Komisarzem Gyhorczym. 
WARSZAWA, 13—XII. (tel. wł, Słowa), Dziś pe powrecie z Gene" 

wy Marszałek Piłsudski udał się pezed południem na Zamek do Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, gdzie złożył szczegółowe sprawozdanie z wyniku - 

obrad genewskich. Następnie po powrocie do Balwederu Marszałek Pit- 

sudski podpisał nominację na generalnego Komisarza Wyborczego i jego 
zastępcę. Nominacje te ukażą się w dzisiejszym Dz. Ustaw. 

Qeneralnyna Komisarzem Wyborczym został vice-minister sprawiedli- 
wości p. Car a jego zastępcą p. Duikiewiez, vice-prezes warszawskiege 

sądii Apelacyjnego. : 
Generalny Komisarz j jego zastępca rozpoczną urzędowanie wt środę 

14-go b. m. w gmachu ministerstwa Sprawiedliwości, a nie jak podczas 
poprzednich wyborów w gmachu Sejmu na Wiejskiej, Jednocześnie zo- 
stali zatwierdzeni wszyscy członkowie generalnej Komisji Wyborczej, zgło- 
szeni z ramienia 8 najliczniejszych klubów sejmowych; 

Przedstawieni zostali jako człankewie: adw.. Sawicki — ZLN, adw 
Urbanowicz P. S. L. Piast, b. pos, Pużak PPS, b. wiceminister adw. Ku- 

czyński — ChD, b. pos. Hartgiass Koło Żydowskie, b. pos, Wrona Str. 
Chłopskie, b. pes. Bagiński Wyzwolenie, b. pos. Wyrębowski Ch, N 

mędernizmem bolesie dla oddąnego 
Kościołowi biskupa podejrzenia O 
brak ertodoksji w niektórych jego 
poglądach. 

Podczas teroru bolszewickiego na 
Węgrzech w 1919 r. Biskup-idealista, 
co w stosunku do biednych posuwał 
nieraz swą oflarnoóść do rozdawania 
własnej odzieży ze swych ramien, o 
mało nie przypieczętował krwią swej 

Teologiczny, gdyż Zmarły był 

całe Węgry żałobą. Przeszło 100-ty- 
Sięczna rzesza wzięła udział w eks- 
portacii zwłok z uniwersytetu buda- 
pesztańskiego ma dworzec kolejowy. 
W hołdzie spowiły się kirem nawet 
kościeły protestanckie, a żałobną cho- 
rągiew wywiesił protestancki Wydział 

oz: 
dobą całego chrześcijaństwa,,. Służba 

pasterskiej gorliwości. W pełni rozu- 
mienia grozy bolszewizmu usilnie 
pracował nad skonsolidowaniem całe- 
go społeczeństwa węgierskiego bez 
względu ma różnice religijne. Śmierć 
Biskupa Prehaszki była piękna: umarł 
na swej ukochanej placówce—na am- 
bonie. Pomimo nurtującej Go choro- 
by rozszerzenia arteryj mie przestał 
w ostatnim roku swege życia w Sze- 
regu miast węgierskich wygłaszać 
konferencje. W kościele uniwersytec- 
kim w Budapeszcie podczas konfe- 
rencji wielkopostnej o żalu doskona- 
łym 1 kwietnia wieczorem świetny 
Mówta nagle zaczął się jąkać, Ssła- 
niač-—-až padł w ramiona słuchaczy, 
Zaatakowanie mózgu okazało się kry- 
tycznem —Chory odzyskał na chwilę 
przytomność, by wyszeptać dwukrst- 
nie Imię Jezus. 2 kwietnia 1927 r. w 
69 roku zycia skonał—na posterunku. 

Śmierć Biskupa Prohaszki okryła 

Boża była nietylko Jego zajęciem, 
ale powołaniem* — jak mówił Dr. 
Stefan Kovats, dziekan Wydziału teo- 
logji protestanckiej. Specjalny Komi. 
tet wyznaczył nagrodę za napisanie 
życiorysu bpa Prohaszki, jednocześnie 
zapoczątkowano składki na wzniesie- 
mie w Budageszcie godnego pomnika 
dla Biskupa—chluby Węgier współ. 
czesnych, 

_ Tajemnica uroku, jaki roztaczał 
Biskup Prehaszka w swem życiu i 
pismach, istotny rys Jego charakteru 
bcezsprzecznie tkwi w tęm, iż był 
przedewszystkierm kapłanem, kagla- 
mens w najsziachętniejszem znaczeniu 
współczesnym—o głębokim umyśle i 
gorejącem sercu, Olbrzymią kuliurą 
umysłową, świetne pióro, porywającą 
wymowę poświęcił wyłącznie sprawie 
Bożej i zbożnej służbie społeczeń- 
stwu, którego duszę, potrzeby, prądy 
znał i rozumiał głęboko. Wiedział 
doskonale, że „mało na ziemi ludzi, 

ny pułk, Daukantasa, 
Stanowisko opozycji kowień- 

` skiej 

KOWNO, 13—12. Tal. wł. Dzien: 
niki epozycyjae «Rytas» i „Lietuvos 

inios“ w dzisiejszych artykułach 
wstępnych wyrażają opinję, že fak 
tyczae uregulowanie stosunków z 
Polską będzie możliwe wiedy tylko, 
gdy Palska zgodzi się na rozstrzyg- 
nięcie sprawy wileńskiej w pomyśl- 
mym dla Litwy sensie, 

(ROE TEDEIĖS TR R NES КОЛЕН 
Przyjazd kard. Hlonda do Rzymu 

59 RZYM, 13.XI, PAT. Przybył tu- 
taj J. Em. kardynał Hlond powitany 
przez ambasadora Rzeczypospolitej 
przy Stolicy Apostalskiej, posła przy 
Kwirynałe, personel ambasady, dostoį- 
ików Kościeła i szereg wybitnych o- 
sobistości. 
Dr. Hausner u lorda Piumera 

JEROZOLIMA, 13—12. Pat. Ży* 
dowska agencja telegraficzna donasi, 
że wysoki komisarz Palestyny lord 
Plumtr przyjął na audjencji nowo- 
mianowanego przedstawiciela handlo- 
wego Polski w Palestynie dr. Barnar: 
da Hausnera. Podczas audjencji po- 
ruszono szereg aktualnych zagadnień, 
związanych z działalnością polskiego 
przedstawicielstwa  handłowego w 
Palestynie. 

Zajścia antysemickie w Rumu. 
nii; 

BUKARESZT, 13—Xli. PAT. W 
związku z dochodzeniem przeprowa- 
dzonem dla ustalenia kto ponosi od- 
powiedzialność za zajścia, które mia- 
ły miejsce na ile kongresu gowszech- 
nego studentów rumuńskich w Ora- 
dea Mare rada ministrów wydała ko- 
munikat, stwierdzający, że przedsta-- 
wiciele lokalnych władz, którzy po- 
zwolili się zaskoczyć faktem  rozru- 
chów zostaną usunięci Liczba win- 
nych wynosi w Oreadea Mare 21 
studentów i kilkanaście esób cywil- 
mych, w Cluj 43 studentów i 9 osób 
cywilnych, w Bukareszcie 11 studen- 
tów. Pozatem wiełu studentów areszte- 
wanych jest pod zarzutem dokona- 
nia rezmaitych przestępstw w czasie 
zajść. Wszyscy oni będą sądzeni 
przez sąd wcjenny. W czasie zajść 
mię miała miejsca ani jedne  zabój- 
stwo. Poszkodowanym ma być udzie- 
lona pomoc. Między in, rząd przyznał 
zdemolowanym synagogóm fundusz 
5 miljonów lei. 

Nowy rząd w Finlandji. 

HELSINGFORS 13 XII, PAT. Pre- 
zydent republiki Relander * powierzył 
misję utwerzenia nowego rządu przed- 
s dow partji agrarnej dr. Sii- 
niola. 

Legja honorowa dia pr; Ossen- 
dowskiego. 

WARSZAWA, 13 XII. (żel,wł Słowa) 
Dowiadu emy się, że znany polski li- 
terat i podróżnik Ossendowski ma 
otrzymać w najbliższym czasie odzna- 
ki fracuskiego orderu Legji hono- . 
rowe]. 

Wisła stanęła. 

GDAŃSK, 13.XI1. PAT. Wskutek 
dlugetrwałych silnych mrezów żeglu- 
ga na wszystkich odnogach Wisły 
gdańskiej z dniem wczorajszym zo- 
stała całkowicie wstrzymana; 

į W wielkim wyborze 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja „-to Jafiska 1.   
DZIŚ waali Śniadeckich U. $. B. odbędzie się ODCZYT 

dr. ADAMA 

pnących się w górę, ku ideałom, 
strasznie dużo wałkeniów. Idealow, 
idej i życia duchowego. serdecznie 
nało”. —Ale właśnie dlatego rąk gnie 
epuszczał, smutkowi fi przygnębieniu 
nie ulegał, że zbyt silnie kochał w 
Bogu ludzi i wiernie, walecznie im 
służył. Prawdziwa bewiem miłość jest 
„afektem tkliwym, subtelnym, czułym, 
wrażliwym, miękkim i dlatego właśnie 
umie cierpieć, współczuć, płakać i 
cieszyć się*,—jest wałeczna, rwąca się 
do czynu, — dlatego „nie wolno u- 
padać na duchu, bo miłość — to si- 
ła podbijająca, twórcza, wytrwała*. 
Z takiego serca wypływał pstężny 
makaz dla siebie samego: <Nie we 
źmiesz góry nademną, szata, bezdu- 
szna tępotol» — i nakaz dla innych 
szlachetnej, twórczej pracy, zmierza- 
jącej do tego, by «człowisk nie był 
rzeczą, ale osobą, by nie ciążyła na 
nim przyroda ciężarem  przygniatają- 
cym, by nie ścierało go w proch 
cierpienie»... — „Żyjemy na ziemi 
jakby w wielkim szpitalu, Oddychamy 
powietrzem zakażonem od niedowiar- 
stwa, tchórzostwa, saraolubstwa i 
nieczułości... Z wyżyn czystych, szla- 
chetnych uczuć winniśmy zstępować, 
a raczej pozostając w owej czystej 
atmosferze, winniśmy podawać rękę 
drugim, by podnieść ich i uzdrowić”, 

a 

"RAPPĖRSWIL 
Początek 6 godz. T-2į wiecz. 
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Zamach stanu w kantonie. 

: ГОМРУМ. 13,Х!. РАТ. Według 
wiadomości z Kantonu komunistycz- 
ny zamach stanu dokonany przed 
kilku dniami rozszerza się. Wczoraj 
wybuchło w mieście kilka pożarów, 
które zniszczyły częściowe gmach 
misji franeuskiej, jak również Szpital 
japoński i dom Banku Centralnego. 
Bojówki komunistyczne nie napadają 
na cudzoziemców, lecz  zastrzelily 
wczoraj wielu Chińczyków i fuakcja- 
narjuszy policji. Ludność cywilaa 
szuka schronienia na parowcach od- 
chodzących do Hong-Kongu. 
Nowa fala komunistyczna, 
SZANGHAJ, 13XII. PAT, Jakkol- 

wiek na zewnątrz panuje w mieście 
spokój, to jednak jest rzeczą oczy- 
wistą, że komuniści dążą do wywoła: 
nia strajku generalnego. W chwili 
obecnej strejkują już robotnicy trame 
wajowi. składów portowych oraz Ame- 
tican Tabacco Co. Komuniści usiłują 
wywołać również sirajk wśród perso- 
nelu instytucyj transportowych w dziel- 
nicy międzynarodowej oraz na tary- 
torjum koncesji irancusklej. Agitatorzy 
działają także wśród niższych funkcjo- 
narjuszów pocztowych, Jak donoszą, 
wybuchły rozruchy komunistyczne w 
szeregu portów na rzecze Vang-Tse, 
między ianerni w Wu-Czang i Czang- 
w władze chińskie wy- 
stąpiły energicznie i przywrócił - 
rządek; > ag = 
AROS ZE EERSTE TT TEDA 
Z myśli konserwatysty Lud- 

wika Górskiego. 
Nietyle liczba, ile zgoda i jedność , 

ludzi, gruntownemi zasadami przeć” 
jętych daje siłę moralną, płynącą z | 
ufności, że każdy z nich w danym 
wypadku i położeniu postąpi tak, 
jak mu jego zasady wskazują i wy- 
magają, Ta pewność i ta rękojmia | 
jest w ciałach społecznych odrębną 
cechę lub stanowisko mających, wa* 
runkiem nieodzownym ufności rzą” 
dów i politycznych stronnictw, Wie. 
dzieć i ufać, że w położeniach bądź 
ze zwykłego trybu życia wynikają: 
cych, bądź w rzadkich i wyjątkowych» 
wypełni każdy bez narady i instrukcyj, 
bez namowy i obietnic, obowiązek 
tem położeniem wskazany, jest ide- 
ałem zgodności pojęć, do  kiórego 
dążyć powinni ludzie ustalonych 
przekonań Gorzkich w tym wzglę: 
dzie doznaliśmy zawodów, i one 

właśnie wskazują potrzebę i pożytek 
tej wspólności przekonań, która pły 
nie z gruntowności przemyślanych i 
przyjętych zasad 
ES RIAATAKT ENN ARRAS SESI 
„Žradjofonizowane' skrzypce 
Przy audycjach orkiestry, zwłaszcza 

orkiestry tanecznej można było zal: 
ważyć nmiadestateczne nasycenie to- 
mów instrumentów smyczkowych. 
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Chcąc usunąć ten defekt przeptowa- 
dzeno w .studjo angielskiej stacji 
„Davaniry Experimental" ciekawy 
eksperyment uwieńczony bardzo do- 
brym rezultatem, Mianowicie, nieza- 
leżnie od mikrofonu wstawiano do 
skrzypiec adapter, którv połączono 
znów z amplifikatorem. Efskt tak b 
doskonały, że skrzypce nie giną w 
powodzi tanów, 

LEWAKA 

  

  

     

  

Celem więc jego działalności by- 
ło—jak sam określił—tworzyć w społe- 
czeństwie „duszę szlachetną, czystą i 
prawdziwie wolną”—ksztahowaną ta 
boskim wzorze Chrystusa. Tem szla” 
chetaem dążeniem owiane były Jego 
cudne konferencje, wygłaszane po Ca- 
łych Węgrzech, petrącające w świetle 
religji najbardziej aktualne zagadnienia 
z dziedziny filozefji i literatury. | 

Owocem długich lat pracy па sta- 
nowisku ojca duchownego w Semi: 
narjum były Jego po mistrzowsku 
ujęte „Rozmyślania o Ewangelji”, 
których przekład na język polski sta” 
nowi rzętelną zasługę wo. Jezuitów: , 

Głębia zrozumienia zarówno du 
szy jednostki, jak i potrzeb  społej 
cznych, jaka nas w tej książce ude” 
rza, płynie nietylko z wielkiego i sze” 
rokiego umysłu, lecz Koliu, o 

| 

     

   
kiem z gorącego serca Kapłana, któ” 
ry miał zwyczaj często, gdy wszystko 
Naokół było pogrążone we Śnie, szę”' 
dzać godziny necne na modlitwięł w 
domowej kaplicy seminaryjnej przed 
Sanctissimum — nazajutrz zaś zrana 
bezpośrednio po Mszy, zapisywać 
swe myśli — plon obcowania z By” 
giem. Ą 

To bylo źródłem całego žydė 
i twórczości Ottokara Prehaszki, 

X. C. Falkowski,
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NIENIA. URZĘDOWA 

— Dzień p. Wojewody. W 
dn. wczorajszym w godz. rannych p. 
Wojewoda Raczkiewicz odwiedził ra- 
dzinę zmarłzgo nagle w nocy Prezesa 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra: 
fów inż. Ciemnołońskiego. 

Następnie w ciągu dnia p. Woje- g 
woda przyjął Prezesa Związku Orga- 
nizacyj Wojskowych, Dowódcę 6 Bry- 
gady K.O.P., Prezesa Czerwonego 
Krzyża i Dowódcę 5 nułku piech, 

— (0) Posiedzenie Okręgowej Komi- 
oji Ziemskiej w Wilnie Dnia 15 grudnia 
odbędzie się posiedzenie Okręgowej Komisji" 
Ziemskiej w Wilaie. Na porządku dziennym, 
mm. in:, sprawy następujące: 

'1) Sprawy zatwierdzenia projektów sca: 
enia gruntów: a) na obszarze 193 ha, nale- 

k pry do gospodarzy wsi Jawciewory, gm. 

» wsi Suchodoły, gm, Polańskiej, pow. 

` 

^ 'ВЁЁЁ"' Ró6zampol, 

ъ 

® 

` 

iemenczyńskiej, pow. Wilefisko-Trockiego; 
b) wsi Morozy, gm. Miorskiej, pow. Bra: 
sławskiego, łącznie na obszarze 101 ha; c) 
ma obszarze 490 ha, należących do gospoda- 
rzy wsi Dawidki, oraz na obszarze 130 ha 
z uroczyska Marsunowo, części majątku Ko: 
weniów, własność  Koziełło:Poklewskiego, 
zaprzedanych gospodarzom wsi Dawidki, 

ati pow. Wilejskiego; d) na ob- 
szarze 312 a, majeżących do BOOT 

lsz- 
miaūskiego; e) na obszarze 151 ha, należą- 
cych do gospodarzy wsi Horawce i na ob- 
szarze 62 ha, należących do gospodarzy wsi 
Rogulce, gm. Mikołajewskiej, pow: Dziśnień: 

skiego; La wsi Puzyry, gm. Dokszyckiej, 
pow: Dziśnieńskiego. : 

2) Sprawa zatwierdzenia: a) deklaracji 
Stanisława Wasilewskiego w przedmiocie 
zrzeczenia się części gruntów na rzecz Mie- 
Czysława Szklennika, b) projekt scalenia na 
obszarze 245 ha „pasi należących do go- 
spodarzy wsi i folwarku Krupieni, gm, Dok- 
szyckiej, pow: Dziśnieńskiego, ze zmianami, 
wprowadzonemi przez Oktęgowy Urząd 
Ziemski w Wilnie: . 1 

3) Sprawa ustalenia rozciągłości i gra- 
nic służebności pastwiskowej, obciążsjącej 

m. jJaźnieńskiej, pow: 
nieńskiego, wsyółwłasność Marji Rutkie- 

ZĘ Nikodema Ratkiewicza i in. na 
rzecz wsi Maźniewo i Saprofńczyki: 

— Posiedzenie Wojewódzkie 
Kom. Odbudowy. W dniach 15, I 
117 w Urzędzie Wojewódzkim od- 
będą się posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Odbudowy. 

SAMORZĄDOWA 
— Doroczne jarmarki na ko. 

mie w Miorach. Pan Wojewoda Racz- 
kiewicz zezwolił na '/ wprowadzenie 
trzech dorocznych jarmarków ma ko 
mie w m. Miorach pow. Brasławskie- 
go w terminach: 1) po dniu święta 
Trzech Króli w najbliższą środę, 
czwartek i piątek, 2) po Św. Janie, w 
najbliższą środę, czwartek i piątek i 
3) po Wszystkich Świętych w maj- 
bliższą środę, czwartek i piątek. 

— Likwidacja epldemji pry- 
szczycy w pow Postawskim. Ogło- 
szon* zostało rozporządzenie p. Wo- 
jewody, w myśl którego z powodu 
zlikwidowania pryszczycy we wsiach 
Mniskie Budziewo i Szurpiki gm. 
Postawskiej adwołan* zostało rozpo- 
rządzenie z dn. 22, X rb. zawiesza- 
jące targi i jarmarki na zwierzęta ra- 
cicowe w Postawach, 

BMIBĘSKA. 
-— (x) Nowy system opodatko- 

wania kin przez Maigistrat. Magi: 
strat m. Wilna na wczorajszem go- 
siedzeniu postanowił między innemi 
pobierać odtąd ód wszystkich przed- 
siębiorstw kinowych w Wilnie podat- 
ki w formie ryczałtu płataego to 10 
dni z góry. 

Jak wiadomo dotąd pobierał Ma- 
gistrat podatki te od sumy sprzeda- 
nych biletów wejściewych. System ten 
był o tvle niedogodny, żę zmuszał 
Magistrat do utrzymywania własnych 
kontrolerów miejskich i narażał na 
straty. $ 

ОБзепу zaś system wadług obli- 
czeń przyczyni 319 do zwyżki  docho. 
dów miejskich z tychże przedsię- 
biorstw, jak również zapobiegnie pew- 
mym nadużyciom, jakie megły mieć 
miejsce przy pierwszym systemie. 

— (x) Rozbudowa elektrowni 
miejskiej. W sprawie projektowanej 
rozbudowy Elektrowni miejskiej ma 
ostalniem posiedzeniu miejskiej Rądy 
technicznej, przy udziale rzeezoznaw- 
ców, postanowiono przystąpić jedynie 
do rozbudowy obecnej elektrowni 
miejskiej — przeniesienie zaś jej na 
inne miejsce, lub budowę nowej—za- 
niechano z powodu dużych kosztów, 
któreby wyniosły około 3.700.000 zł. 

Wobec powyższego tei zaprojektowas 
ne zakupić w r. 1928 dla ebecnej 
elektrowni nowy turbozesgół na 3000 
kilowat. W ten: sposób  elsktrownia 
miojska będzie w stanie udzielić 
miastu energi do 4500 kilawat godzi- 
my dziennie, gdyż obecnie udziela 
1500 kilował. W sierpału zaś 1929 r. 
zamierza Magistrat zakupić dalsze no- 
we maszyny, tak aby do r, 1931 ele- 
ktrownia miejska była w stanie udzie« 

em. Kopernika 

lać miastu dziennej energji do 10 500 
kilowat. Po r. 1931 w miarę rozbudo* 
wy i potrzeb miasta, Magistrat ma w 
projekcie nabyć nowy turbszespoł na 
wytworzenie energji dziennej, około 
6.000 kilowat. 

Do zrealizowania tych zamiarów 
postanowiono przystąpić м įaknai- 
bliższym czasie i w miarę uzyskania 
na powyższe inwestycje odnośnych 
kredytów. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (c) Pomoc ubogim. Oaegda 

w godzinach wieczornych odbyło się 
posiedzenie organizacyjae Towarzy- 
stwa charytatycznego z udziałem J, E. 
ks. Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, 
p. Wojewedy Wł. Raczkiewicza, oraz 
przedstawicieli Towarzystw _ dobro- 
czynnych i filantropijnych. Celem po- 
siedzenia było zainicjowanie na więk- 
szą skalę pomyślanej 'akcji zmierzają- 
cej do zwalczania žebrzctwa i niesis- 
nia pomocy ubegim. 

Wzorem miast zachodnio-europej- 
skich posiadać będzie Wilno zorga- 
nizowatą pomoc, ponieważ dotych- 
czas istniejące środki mie osiągały w 
zupełności swego celu. Bliższych in- 
ormiacyj w tej sprawie udzielimy niee 
bawem, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Koło Związku Bibljo- 

tekarzy Polskich. Dnia 16 grudnia 1927 r. 
(piątek) o gedz. 8.ej wieczorem odbędzie się 
w Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej 42 
zebranie członków Koła z następującym po- 
rządkiem: 1) Sprawa prenumeraty <Przeglą- 
du Bibljotecznego», 2) Odczyt p. St. Giiń- 
skiego p. tyt: «Narodowe biblfoteki Francji». 

— Naukowe posiedzenie Poi. 
Tow. Przyrodników im. Koper: 
nika. W czwartek, dn. 15 grudnia r. 
b, o godz. 7 i pół wieczorem w sali 
Tow. Lekarskiego (Zamkowa 24) 
odbędzis się posiedzenie Oddziału 
Wileńskiego Towarz. Przyrodn. kn. 

z referatem— Prof. Dr. 
Wł. Antoniewicza p. t. Wrażenia z 
podróży na pustynię Libijską i na 
pustynię Syryjską. 

Goście mile widziani. Wstęp wol- 
ny 

IROŻNE, 
— Do dzis'ejszego numeru za- 

łączamy wielobarwny prospekt 
gwiazdkowy z przepisami na cały 
szereg ciastek, placków, bab I 
tortów. Przepisy Dra Ostkera znaj- 
dują od lat coraz szersze zastosowa- 
nie. Preparaty firmy Dr. A. Ostker 
nagrodzono jesienią 1026 na Wysta- 
wię Hygjeniczno-Spożywczej we Lwa- 
wie Złotym Medalem, zaś jesienią 
1927 takim samym złotym Medalem 
na Wystawie Gaspodarczo-Spožyw- 
czej w Katowicach. 

Pieczone wsdług wskazówek Dra 
Ostkera mazurki, baby, placki i torty 
udać się muszą, są przytem smaczne, 
zdrowe i — tanie. 

Kto dzisiejszego prospektu nie 
otrzymał, niechaj zwróci się po bez- 
płatne dostarczen e wprost pod adre- 
sem: Dr. A. Ostker, Fabryka Środ- 
ków Spożywczych, Oliwa. 

— Katolicki Dom Ludowy. To- 
warzystwo Chrześcijańskiego Domu 
Ludowego powstałe przed rokiem na- 
było dom własny w Wilnie przy ul. 
Metropolitalaej 1. Obecnie po odre- 
monutowanuiu zorganizowało tam „Ka- 
tolicki Dam Ludowy”, w którym już 
się mieszczą: Szkretarjat Tow. Chrześć. 
D. Lud., Liga Katolicka, Srkretarjat 
Generalny Związku Stow, Mł. Pol- 
skiej, Kało Polek, Biały Krzyż, Chrześć. 
Narod. Stow. Naucz, Szk. Powsz. i 
Oguisko Stow. Młodzieży Polskiej m.- 
Wilna. 

_ Niebawem będzie wykończona sala 
widowiskowa i do liczniejszych ze- 
brań, a także Specjalny lokal dla 
Centrali Chrześcijańskich Zw. Zawo- 
dowych. 

Pierwszą organizacją, która ske- 
rzystała z lokalu „Katolickiego Domu 
Ludowego” był Związek Rewizyjny 
Polskich |[Spółdz. Rolniczych, który 
urządził w sali wykładowej tygodnie: 
we kursa instruktorskie dla rach- 
mistrzów Spółdz. Roluiczych. 

— Na Bibljoteki Ludowe. Ze 
wszystkich stron Ziemi Wileńskiej z 
zapadłych wiosek idzie wołanie © 
książkę pelską. By dać możność 
Kołu im. E. Dmochowskiej P. M. Sz. 
zaspokejtnie bodaj w części tych 
próśb, prof. EZ Szymański wy- 
z" w sobotę d 17 XII. w Sali im. 
niadeckich U S.B. ilustrowany obra- 

zami świetlnemi, o godz. 7-ej wie- 
czór odczyt p. t. «Brzegami morza 
Śródziemnego». Bilety w cenie od 2 
zł do 20 gr. wcześniej do nabycia w 
księgarni W, Makowskiego. 

— (КР.) Rolniczy ruch spół. 
'dzielczy znajduje coraz to więcej 
zwolenników pośród ogółu rolników, 
dowodem czego jest stały wzrost 
ilości Kas Stefczyka i Spółdzielni Mie- 
czarskich. 

11 grudnia 1927 roku edbyło się 
Organizacyjae Zgromadzenie Założy- 
cieli Kasy Stefczyka w Żadziszkach, 
pow. wilejskiego, w którem wzięła 
udział zgórą 60 rolników, Podczas 
obrad zgromadzeni szeroke omawiali 
znaczenie i potrzebę podniesienia go- 
spudarstwa mlscznego, jak również 
projekt otwarcia szeregu ! Szół- 
dzielni Mleczarskiej w Tupalszczyź- 
nie, pomimo, że do Czniralnej Mie- 
czarni tejże Spółdzielni jest od ŹŻo- 
dziszek zaledwie kilka kilometrów. 
Znacznie mostępuje naprzód dążenie 
do posiadania rasowych krów i trze- 
dy chlewnej. Postanowiono również 
zwołać па 18 XII, 1927 r. Zebranie Za- 
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Ś. Te. 

Siostra Marja-Teresa Вецое 
Pięrwsza przełożona i vodnowicielka zakonu S.S. Wizytek w 
Wiinie, przeżywszy łat 50, w tych w zakonie lat 35, po długich 
i ciężkich cierpieniach, omatrzona Św. Sakramentami zasnęła 

w Panu dn. 13 b. m. o godz. 8 rano, 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w naszym keściele 

klasztornym dnia 15 b. m. o godz. 9 rano, poeczem nastąpi 
eksportacja zwłok ma cmentarz Rassa, o czem zawiadamia 

oraz o modlitwy pokernie fo łaskawy udział w nabożeństwie, 
Zgromadzenie S.S. Wizytek. prosi 

   

i Nagły zgon Prezesa Dyr. P.i T.ś. p. inż. Ciemnoa 
łońskiego 

W dniu 12 bm. o godz. 11 m. 
30 wiecz. po jednodniowej chorobie 
zimarł magle na udar sercowy prezes 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra 
fów inżynier Mieczysław Ciemnołeń- 

ski, w wieku lat 48, 

Przedwczesny zgon 6. p. inż. 

Ciemnołońskiego poruszył do głębi 
wszystkich pracowników Dyrekcji, jak 

j szersze społeczeństwe, 

Kondolencja m. Wilna z powodu zgonu Prezesa 
Dyr. P. i T. 

Z powodu mzgłego zgonu Ś. p. 
prezesa p. inż.  Ciemnołońskiego, 
v.-prezydent m. Wilaa p. inż. Czyż 

złożył w dniu wczorajszym rodzinie 
zmarłego i Dyrekcji=—w imieniu m. 
Wilna—kondolencję. 

Rozlokowanie biur spisowych w Wilnie. 
W związku z przyszłemi wybsra- 

mi do Sejmu i Sznatu, Magistrat m. 
Wilna stworzył ostatnio na terenie 
m. Wilma—sześć biur spisowych lud- 
ności, uprawnienej do głosowania. 
Na terenie: I. komisarjatu biuro spi- 
sowe mieścić się będzie przy ul, Ba- 
zyljańskiej—2; I] kom.—również przy 
ul. Bazyljańskiej—2; III komis,—przy 
ul. Dominikańskiej—2 (sala posie- 
dzeń Rady Miejskiej); IV kom.—przy 

ul. Kalwaryjskiej Nr. 73 . (szkoła po- 
wszechna Nr. 27); V kom.—przy zbie- 
gu ulic Szeptyckiego i Rydza Śmigłe- 
go (aowy gmach szkoły powsz,) i 
z ARMY zaułku Białym 

r. 8. 
Przewodniczącym biur spisowych 

mianowany został p. Zygmunt JE 
strzębski, zastęptą—p. Bolesław Ża- 
paśnik. 

Tramwaje elektryczne w Wilnie. 
Ostatnio odbyła się w Magistra- 

cie konfareacja przy udziałe inżynie- 
rów miejskich i rzeczoznawców w 
ozobach Aa: tramwai warszaw- 
skich inž, Fuksa i prof. inž. Szapiro 
z Krakowa, w sprawie budowy tram- 
wai elektrycznych w Wilnie. Po szcze- 
gółowem zbadaniu projektów zdecy- 
dowano przystąpić do zrealizowania 
budowy tramwai elektrycznych, we- 
dług projektów jeszcze z czasów ro- 
syjskich z pewnemi poprawkami, 

W projekcie tym  przewidzianem 
jest przeprowadzenie linji tramwajo- 
wych na przestrzeni 20 kilometrów i 
to 13 klm. o pojedyńczym torze i 7 
klm. o podwójnym torze. 

Budowa, która się ma rozpocząć 
w lecie reku przyszłego, petrwa dwa 
lata i koszta jej wyniosą od jednego 

kilometra około 500.000 zŁ W tym 
też celu Magistrat zamierza poczynić 
starania u odnośnych władz 0 .długo- 
terminową pożyczkę (25.30 lat) w su- 
mie okoła 14 miljonów zł. Według 
ebliczeń wydatki eksploatacyjne tram- 
wai wyniosą recznia około 2800.000 
zł, Czysty zaś rotzuy dochód po ed- 
liczeniu kosztów amortyzacji i spłaty 
pożyczki wynosiłby około 600.000 zł, 
przy pobieraniu za najdłuższy prze: 
jazd 30 gr. od osoby. 

Co zaś do utrzymania w Wilnie 
linji autobusowych stwierdzono przez 
pomienioną komisję, iż one się nie 
rentują, gdyż sama przebudowa o* 
becnie niemożliwych bruków koszte- 
wałaby miastu, około 30 do 40 mil: 
jonów zł. Wobec czego też koncep- 
cja ta zupełais upadła. 

Fałszywe 100 złotówki 
W ciągu ostatnich 3—4 dni w 

Wilnie i powiatach województwa 
Wileńskiego puszczone są w obieg 
falszywe banknoty 100 złotowe. Sfał- 

szowańe bankaoty możnas łatwo 'poz- 
nać gdyż nis posiadają wodnych zna- 
ków i portretu Kościuszki oraz spo- 
rządzone Są na cieńszym pspierze. 

Eksplozja na st. Zdołbunowo, 
Oaegdaj na stacji Zdołbunowo w botnicy zatrudnieni przy przeładowa- X 

czasie wyładowywania rudy żelaznej 
z wagonu rosyjskiego do wagonu 
polskiego nastąpiła nagle, z dotąd 
niewyjaśnionych przyczyn, straszna 
eksplozja dynamitowa, Skutkiem eks- 
plozji odnieśli ciężkie rany czterej ro- 

niu. Jaden z pośród rannych niejaki 
Jan Cieplak walczy ze śmiercią. 

Na miejsce wypadku zjechały sią 
władze sądowo-śledcze i kolejowe, w 
eelu zbadania przyczyny tej eksplozji. 

lożycielskie Kółka Rolniczego, które 
ma uruchomić stację czyszczenia zbo- 
ża, utrzymywać buhaja czerwono pol- 
skiej rasy i t. d. 

TEATR € MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. Stołecz- 

na Operetka. W środę i we czwartek 14 i 
15'go b. m. w Reducie na Pohulance odbę- 
dą się dwa przedstawienia słynnej operetki 
Ode z uroczą Toską Komornicką i Józe- 

tem Biały edaje biuro <Orbi ilety sprzedaje biuro «Orbis»: 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 

«Hiszpańska mucha», na której śmiech na 
sali publiczności jest zaraźliwy i huraganowy. 

Resztę wieczoru Sipeiaiają tańce mo- 
dernistyczne Roveny-Łaszkiewiczowej i Ga- 
stona, które wywołują ogólny zachwyt, 

— «Kredowe koło». Od paru tygodni 
A Teatru Polskiego intensywnie pracuje 

nad przygotowaniem sztuki Kiabunda <Kre: 
dowe koło»: P 

Premjera w piątek. 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 m. 

Środa, 14 grudnia 1927 r. 
17,45—18,10, <Radjo a muzyka», odczyt 

wygłosi dr. Tadeusz Szeligowski. 
18,10—19,00: Recital śpiewaczy Stanisła- 

wy Korwin Szymanowskiej, przy fortepianie 
dr. Tadeusz Szeligowski (w przerwie pogad. 
dr. Szeligowskiego). ь 

I. <Žnaszli ten kraj», <Zosia> — St. Mo- 
niuszko, <Zawód», <Poleciały pieśni moje»— 
Wł. Żeleński. 

Ii. «Louise» — G. Charpentier. <Si les 
ilieurs avaient des yeux+—J. Massenet, «Par 
le sentier —Dubois. W przerwie dr. T. Szeli- 
gowski, wygłosi komentarze, 

III; litwa z = <Tosca»—Q. Pucci- 
ni. Arja Liji z <Syna Marnotrawnego> — 
Debussy. 

IV. Dwie pieśni ludowe—A, Wieniawski, 
<Twoje cudne oczy», <Dziewczyna> — W: 

PAS 105: «О wajwięż į Х : <Q największym synu zie- 
mi maszej, Adamie Kale, ia t wy: 
głosi rektor U. S. B prof. Stanisław Pizos. 

BRAM Eda ,60—20,. < poie» —odczyt, wy- 
głosi Ferdynand Goetel. am. 

. 20,30: Transmisja z Warszawy—-Koncert 
wieczorny. Wykonawcy: Orkiestra P, R. pod 
dyr. Jórefa Ozimińskiego, Zofją Dobrowolska: 
zz: (śpiew) i prof, Ludwik Urstein 
Om p.). 
Na zakończenie Gazetka radjowa. 
— Komunikat. Stanisława Korwin- 

Szymanowska w radjo wileńskiem. Ra- 
djostacja Wileńska przygotowuje dla swych 
słuchaczy specjalną ucztę w postaci recitalu 
świetnej pieśniarki St. Korwin-Szymanow- 
skiej, koncert ten odbędzie się dziś, w 
związku z wtorkowym koncertem kompozy- 
torskim Karola Szymanowskiego 2 udzłąłegi 
jego siostry w Reducie, 

WYPADKI | KRADZIEZR 
— Zatrzymanie przemytu spi- 

rytusu. Onegdaj na odcinku Wieża- 
ny organa polskiej straży pogranicz- 
nej przytrzymały dwóch zawodowych, 
eddawna znanych przemytników Na» 
wrockiego i Giersztojna w czasie gdy 
zamierzaji przemycić z Polski do 
Litwy większą ilość spirytusu. Po 
skonfiskowaniu towaru przemytników 
odesłano pod silną eskortą įdo dy- 
spozycji odnośnych władz. 
A L sian a & 

Sprostowanie, 
Na zasadzie art, 32 Rozporządze- | 

nia Prezydenta Rzplitej o prawie pra- 
sowam (Dz. Ust, Nr. 45 ex 27 

szego sprestowania: 
„Wobec ukazania się w Nr. 274 & 

«Słowa» z dnia 30, XI, r, b. notatki ® 
pod tytułem „jeszcze kwiatek z poli- 

zeistadtu*, zawierającej szereg niezgod- R 
nych z prawdą informacyj, niniejszem ) 
oświadczam, że: 

1) niezgodnem z prawdą jest В 
twierdzenie o rzekome dokonanem, 
jeszcze w 1924 r., zarejestrowaniu 
„Stow. Mł. Polskiej w Dworcu*, al- 
bowiem ani w Starostwie Słonimskiem, 
ani w Nowogródzkiem, ani feż w 
Urzędzie Wejewódzkim — „S. M.P. 
w Dworcu” zarejestrowane nie było i 
mie jest; 

2) nadesłane do. Starostwa przez 
w: ks. Drahela, proboszcza w Dworcu, 

zawiadomienie Centrali Wileńskiej 
SMP, w formie okólnika, stwierdza- 
jące, że „Kało MP. w Dworcu” pra- 
gnie w dniu 18 XI. rb. urządzić Święto 
Młodzieży, nawet przy najprzychylniej- 
szem interpretowaniu obowiązujących 
ustaw, nie megło służyć za podstawę 
do udzielenia pozwolenia — wobec 
nieistnienia wspomnianego Koła; 

3) wykonanie obowiązujących u- 
staw nie jest wynikiem «lokalnej pe- 
iityki»—jeno obowiązkiem tak czynni- 
ków administracyjnych, jak również 
każdego obywatela i każdej organi: 
zacji, tembardziej takiej, która mieni 
sę organizacją „państwowotwórczą”. 

Jerzy Hryniewski, 
Starosta Nowogródzki. 

poz. p 
358) preszę © zamieszczenie ninieje (2: 

   

Nowości wydawnicze. 
— <Turysta». wychodzące w Warsza- 

wie czasopismo poświęcone turystyce i prze« 
mysłowi turystycznemu coraz powabniejszem 

staje sis i coraz chlubniej spełnia misję 
swoją. Žlączone ze sobą zeszyty 415 — 
trójjęzyczne, bo celniejsze artykuły podawa- 
ne są w przekładach na język francuski lub 
niemiecki — tworzą całość równie piękną i 
ciekawą pod względem instracyjnym jak 
wzorową pod względem doboru treści. Zwła- 
szcza zasługują na uwagę praktyczne wska 
zówki dla turystów po Polsce. Jako redak- 
tor podpisuje <Turystę» p. Jan Stanisław 
Szczerbiński. 

— «Organizacji Gospodarstwa Do- 
mowego», organu sekcji gospodarstwa do- 
mowego przy Instytucie Naukowej Organi: 
zacji w Warszawie, ukazał się zeszyt 7-my. 

— W «<Naokoło świata» (Nr 41) wśró. 
całego mnóstwa materjału opisowego i ilu- 
stracyjnego: iście rewelacyjna rzecz 0 orga- 
nizacji naszych świetnych kolei państwowych, 
konkursowa nowela W. Jurczyka <str. 63 
1 64», dra J. Gadomskiego «Warunki podró- 
ży międzyplanetarnych» etc, 

— W «Tygodniku Polskim» (Nr 2) 
znajdujemy gruntownie opracowany przez 
p. Kugenjusza M. Schummmera szkic mono: 
graficzny  <Tatarzy Polscy». Interesującą 
rozprawkę zdobią liczne ilustracje. 

— Makuszyńskiego <Awantur Arab- 
skich» ukazało się wydanie piąte , (Gebeth- 
mer i Wolff). 

— «Bibljoteka Biologiczna», ilustro- 
wana. wychodząca nakładem Gebethnera i 
Wolffa, zawiera naukowe opracowania nastę- 
pniących przedmiotów: Witolda Adolpha: 
PZaba». Podręcznik do ćwiczeń zootomicz- 
nych (83 rysunki i barwne tablice), Kazimie- 
rzą Czerwińskiego «Wypisy 2 zakresu teorji 
ewolucji» (12 rysunków), Jana Bowkiewi. 
cza <Życie wód słodkich» (109 rysunków); 
wreszcie tom czwarty Bibljoteki zawiera 
«Biologję morza» K. Demela (56 rysunków). 
e Biologiczną prof. dr, 

+ Wilczyfisi 
I Olgierd Czarnowski: <Polacy pra- 
wosławni na Rusi». Str. 118. Brześć nad 
Bugiem. 1927. 

alu Kurek: <S: O. S». Nakład 
<Zwrotnicy». Kraków. 1927. 

— I. Todhunter: <Aigebra początko- 
wa». Część III. ee dla klas wyż- 
szych szkół średnich. Warsząwa. Gebeth- 
ner i Wolff. 1927, 

— «L'Art Lettom>. Wydawnictwo w 
dużym formacie łotewskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Str. 68. Liczne ilustra- 
cje. Dzieło drukowane w Brukselli. 

— Stanisław Baliński: <Wieczór na 
Wschodzie». (Zbiór poezyj). Str. 62. War- 
szawa. T. Mortkowicz. 1927, 

  

— Dobra książka. Ukazalo się 
trzecie już wydanie bardzo ładnej i 
ciekawej ksiątki dla małych dzieci, 
pióra p. Marji Weryhe nod tytułem 
„Wśród swoich» Jest to zbiór powia- 
stek, posiadających bardzo duże wa- 
lory, przedewszystkiem książka ta za- 

lll „Enrilo 
ma smak i zapach czystej 

kawy  ziarnistej, — — nato- 

miast jest požywniejszem, 

zdrowszem i znacznie tań« 

szem! 

Proszę się przekonač, 

„Enrilo“ možna nabyč w kaž- 

dym sktadzie kolonjalnym! 

Zważać na znak fabryczny 

„młynek do kawy!                 
ci:kawia dzieci i nie nuży. Opowiada- 
nia są króciutkie, styl jasny i zrozu: 
miała dla dziecka treść. Opowiadania 
żywe i pozbawione tak częstego w 
tego rodzaju książkach, niznaturalne- 
ge patosu, Dobre uczynki i uczucia 
dzieci są tu przedstawione, jako coś 
bardzo przyjemnego, dającego cichą 
radość („Kasztany*, «Niezwykły upo- 
minek»). To też książka ta pozbawio- 
ma wszelkiego moralizatorstwa, jest 
jakby starszą sięstrzyczką, która po- 
stępowaniem swem daje przykład, 
podsuwa dobre myśli i daje inicjaty: 
wę do różnych zabaw i zajęć („Jaką 
sobie zrob.ł zabawkę Siefanek*, „Kon- 
cert“ i t. p.), które są przecież naj- 
lenszem lekarstwem na kaprysy i 
niegrzeczność dzieci, gdyż wady te 
najczęściej są wynikiem znudzenia. 
Wobec zbliżających się świąt należy 
życzyć by wiele, wiele dzieci znalazło 
pod choinką ten piękny, a e 

G8000000000%00000000900900 

Radjo „AUDION“ 
Wilao, ul. Wileńska 14 (vis a vis Ludwisarskiej). 

Aparaty lampowe od ;1—8 według najnowszych schematów. 
Aparaty detektorowe w dużym wyborze 

wszelki radjosprzęt odpowiadający wymaganiom nowo- 
czesnej techniki. 

Materjal izo'acyjny <Gummeid». 
Kto. pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt 

nich B
9
0
0
0
0
 $ 

© 

$ Audjor" $ mabywa w firmie ęp 
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Jeayna wytwórnia 4 
jwianków metalowych$ 

PEN BKS ® 
wykonanie artystyczne tańsze 

; e 40 proc. od importowanych. 
Przy zakładzie pogrzebowym 

]. Bółko, ul. Królewska 5. 

  

® (intelig,) 5 osób 
Rodzina (lat 43, 41, 19. 18 
i 10) w ostateczneį nędzy, bez ka- 
wałka chlebs, niemająca nic do sprze- 
dania, uprasza o jakąkolwiek pracę 
choćby za cenę wyżycia. Dla ojca i 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umysiowa jak ciężka), córka <ekspe- 
djentka (przyjmie z matsą posługi), 
Chętni na wyjazd ułatwiony, Wilno, 

ołtaniszska 23 m. 13. 
  

  

Zwierzyniec, 

wyłącznie górnośląski z 
dostawą i złożeniem d 

Węgiel składu. : 

„Weglobor“a tikisi 

Institut de Beautė 
(Kėva—Paris), 

Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 
Masaż twarzy, usuwanie zmar- 
szczek: Leczenie wad cery. Elek-   ь tryzacja. Przyjmuje od 9—2 popoł. 

WZ. P. 56, 
RESTA 
Nowošė w W.Inię 
otowe Ciasto otrzy: 

Mali i polecaj: е 
B.cia Gołębiowscy 

ul. Trocka 3. Tel. 757, 

  

| Szafa pny" 
okazyjnie do sprzeda. 
nia, Garbarska 3 m. 12 

  
  

w Poszukuję 
posady inkasenta, 

ewent. subjekta, kau- 
Ча 4000 at, оіещ— 
pod «94» Orzeszkowa 9 Młode 

MIGRANT 2 Lit- poszukuje Tarże = wy w Sile wieku | jao 
znajdujący poz wok a sa bez_ żadnych węgług umowy. Zgło. zodków do _ ŻYCIA szenia do. adminisir prosi o jakąkolwiek 

pracę, lub a ma: <Słowa> pod T. D, 

  

p nna     
  

   
   

  

      

  

to płyty słynnej marki 

Acfueille 

  

  

  

  

  

  

    

  

мр see 27. ; 2еуіді1пу.&;|\япзе żgło- 
. szenia + Pw a a mak  |LEKARIE 

P+6L+060044444 LA UZUPEŁNIE- DOKTOR Į 2 OE 2 ZELD 

Drzewo okrygłe | tartej” ze |. ZELDOWIEJ 
olcha, brzeza i dąb ód dzieci od. it sv nan = zakupoją S aa ios Plac Fanta 8 Dressler y4  Oliarna 4, m. 5. Kobieta-Lokarz 

NZ z OR T EP: a NIDrZeldowi 
я F gabinetowy = rzidowi zm Dresden —A, 15“ ylnie, niedrogo | GYCZYENARZĄ. 

Ammonstr. 15 (jfut- Zawalna 43 m. 28. | D; STY Ž : PZ & ul „Mickievwi:za 24 22099099000007 Deniyų Li SS 
ч Najlepsze I WESTA Palko a и 

2ynsKa-9molska = i PŁYTY a ej Lekarze-Dentyści. 
2 Ombowanie i USU“ | Lekars-Dentysta re ka Jadwiga 

korony. Sztuczne zęby. KĘStowiczową Wojskowym, urzędni. ul Orzeszkowej Nr 3 kom i u m się (róg Mickiewicza) zniżka, Ofiarna 4 m.5 
Przyjmuje: od 8 — 12 przyjmuje od g, 10—2 

  

  

  

      

ь 1 4—6. 
* КОЕЁ:Неш‚ z etykletą 840 kątną. Wyda. Źdr, Nr i W.Z.P. Nr 53, 

dač w każdym lepszym 

składzie gramofonowym. ek wojk AKUSZERKI. 
Kolendy i wszystkie nowości aktualne wydaną przez : Akuszerka 

P.K.U. Święciany na W. Smiałowska 
REI imię Jana Jermolowi. przyjmuje od godz, 9 

Е сга Zam. wo Stabki, do 19, Mickiewicza Ofiary. gm. Jazno. GE 8 m, 6. 

SŁ index smak NOR. 
- Ё' 15' Ha aa =: 2; " A kg /** AKUSZERKA 
— С. omitetowi | ieci z. prawą U. RE <Chleb Dzieciom» M Hadoać Di. O KU SZKO 

— Tadzio L. na Žtobek Im. Marji zł, 2, 
na Żłobek Im. Jezus zł. 2, na Choinkę Gia 
biednych dzieci zł. 1:* „< ak szan 

szyńskiego / zamiesz- powróciła i wznowła 
kałego w Wilnie przyjęcia chorych, 

iaskowa 5, Mostowa 23 ш. б 
unieważnia się, W. Z.P. 24



  

Ž wielkości flakonów, 1 gatunek — najlepszy 

  

AQUA VITAE 

  

    
wodą życia, nazywali - jakžež 

błędnie - przodkowie nasi go- 

rzałkę. Prawdziwie życiodajną 

wodą jest dla swego aromatu, 

działania orzeźwiającego i mocy 

woda kolońska 

poczw órna 

AIM 
ze złotą 

etykietą 

Wydawnictwa 

Towarzyston Ekonomicznego 

IV. 
V. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII: 

XIV. 
XV. 

XVI. 

w Krakowię. 
Dr. Karol D'Englisch: Aktuzine zegadnienia potrakta 
towe: 
Dr. Tomasz Lulek: Główne zagadnienia polityki har- 
dlowej w Polsce. 
Prof: Władysław Laopold Jaworski: Z zagadnień po- 
lityki światowej. 
Ankieta finansowa. 
Dr, Jan R Steczkowski, O naprawie skarbu Rze- 
czypospolitej. 
Prof. F. Zoli O konwencji berneńskiej. 
Memorjał w sprawie położenia finansowego. 
Dr. Ferdynand Zweig: Złoty polski. 
Prof A. Krzyżanowski i L. Oberlinder: Naprawa 
skarbu i wsluty w Austeji. 
Dr. A. Gałuszka: Uwsgi o (szczędności w wydatkach 
państwowych, 
Wrof. F. Zoll: Projekt ustawy o weloryzacji należyto- 
ści pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-praw- 
nych. - 
K. Srokowski: Sprawa narodowościowa na kresach 

wschodnich. ` 
Inż, Kazimierz Oehring i inż. Aleksander Skrypczen- 
ko: Naukowa orgrnizecja pracy, z przedmową ой 
Adama Krzyżanowskiego. L 
Prof. Tomasz Luleki Waloryzaoja bilansėw. 
Dr. Ferdynand Zweig: Polityka kredytowa Banku Pol- 
skiego. 
Dr. Kardynónii Zweżg: Bilans handlowy w dobie sta- 

SŁO W © 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg 
nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A — w dniu 28—XI. 1927 r. 

Kino- p i 1266 NA EKRANIE: Najrozkoszniejsz 
Teatr 39 0 onja B program Gmach Rejestr Hmtlowy. & olśniewają s 

5 я!пісйіе’го. NA SĆ 

  

„Wstydź się Ossi” 
ul. A, Mickiewicza 22, g4 ramentu farsa w 10 akt, W rolach głównych: urocza Ossi Oswalda oraz Livio Pavanelli którzy 

temperamentem i brawurą, Orkiestra koncertowa z 24 osób pod 
ENIE: Podczas antraktów gościnne występy satyryka humorysty Wacia Zwidlicza. 

Początek seansów: 4, 6, 8 10.20, 

szampańska, pełna humoru 
werwy, dowcipu i tempe- 

batutą Mikołaja 

  

: $ ik Dziś premjera! Rekordowa sensacja! 2 godziny upojenia zmysłów, Potężny dramat erotyczny 1353, 1. A. <Zilber Mejer» w Braeławiu, ul. Pitsudskie: | 288 Kino- ins“ Aon i > 
go 23, sklep bakalejny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel — # акг „Helios „Dama bez zasłony” """ R awake Ikelas, Vesi as R 
Zilber Mejer, zam. tamże. 2189—VI = ui. Wileńska 38. LIL DAGOVER. Seansy o godz. 4, 68 i 10.15. 8 
  

7 
mierz 

. 1, A. <Biuro wodociagowo-kanalizacyjne Kazi- 
ejmo> w Wilnie, zavł. 

  
  

  

ranżeryjny 3, roboty wodo- 
ciągowo-kanalizacyjne, Firma istnieje od 1927 roku, Właściciel 

21 Žejmo Kazimierz, zam. tamże. 
  

1356. 1. A. <Amdur Jankiel» w Brasławiu, ul. Piłsud- 
skiego 56, skup zawodowy skórek i szczeciny ce'em odsprze- 
daży. Firmą isinieje od 1923 roku. 
zam. tamże, 

Właściciel Amdur Jankiel, 
2191—VI 

  

w dniu 29—XI. 1927 r. 

7357. 1. A. <Amdurski Szmerei> w Hoduciszkach, pow* 
Swięciańskim, sklep 
wych, wody sodowej 
roku, Właściciel Amdurski Szmerel, zam. tamże. 

bakalejno-galanteryjny, naczyń iajanso- 
i lemonjady. Firma istnieje 55 ży 

2192—VI 
  

1358. |. A. «Barbakową Bencjon» w Drui, pow. Bra: 
sławskim, eksploatacja lasu. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
šciciel Barbakow Bencjon, zam, tamże. 2193—VI 
  

1359. I, A. <Bogdanowski Lejzer> w Baksztach, pow. 
Wołożyńskim, piwiarnia. Firmą istnieje od 1927 roku, Właści. 
ciel Bogdanowski Lejzer, zam. tamże. 2194—Vi 
  

Ługomowickiej, pow. 
istnieje od 1927 roku. 

7360. I. A, <Bujak Adam> we wsi Piesiewiczach, gm, 
Wołożyńskim, sklep spożywczy. Firma 
Właściciel Bujak Adam, zam. tamże. 

2195—VI 
  

7361. |. A. «Gordon Chasia» 
Swięciańskim, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych 
krajowego wyrobu i bakaiejno-galanteryjny. 
1923 roku: Właściciel Gordon Chasia, zam. tamże. 

w  Hoduciszkach, pow. 

Firma istnieje od 

Miejski Kinematograi 

Kuituraino-Ošwlatowy 
Sala Miejska 

(ai. Ost robramska 5) + 

  

Od dnia 12-go do dnia 15-go grudnia r, b. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

š а až i & — sensacyjn „Djabeiski jeździec" granat w 7 akt, 
W roli głównej Fred Thomson słynny cowboy akrobata i jego rumak Srebrny Jastrząb. Nad pro- 
grom: „Fabryka czekolady A. Pisseckiego w Krakowie'* w 2 aktach i „Na grubego zwierza” 
komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. 
parter 80 gr., balkon 40 gr. Pacząte: seansów-0 godz: 4. Ostatni seans o godz. 10. 

W. Szczepańskiego. Ceny biletów: 

Arons: <GORĄCZKA ZŁOTA», ze słynnym Charlie Chapiinem. 

który ukaże się dnia 18 grudnia b. r. 
przyjmuję ogłoszenia Administracja „Słowa* oraz wszystkie biura ogłoszeń. 

ННЕ ЕНОа АЕА ОВ ОЙА ОА А 

Do pierwszego 

Swiątecznego numeru „Słowa”,: 

N
O
D
S
O
D
O
S
N
N
K
E
B
 

  2196—VI 
  

1362. 1. A. «Gordon Elijasz» 
Swięciańskim, sklep bakalejno-galąnteryjny i fajansu. Firma 
istnieje od 1926 roku, 

7363, I, A: <Gordon Leja» w Hoduciszkach, pow. Swię- 

w Hodnciszkach, pow. 

Właściciel Gordon Eljasz, zam. tamże. 
2197—VI 

ciefiskim, sklep bakalejno-galanteryjny: Firma istnieje od 1921 
2 roku. Właściciel Gordon Leja, zam. tamże, 

7364. l. A. <Gurwicz lzrael> w  Hoduciszkach, pow. 
Swięciańskim, sklep bakalejno-galanteryjny i wyrobów tytu- 
niowych. Firma istnieja od 1 
Izrsel, zam. tamże. 

7365. I. A. «Ichilczyk Maikas w Hoduciszkach, 

0 Właściciel Gurwicz 
2199—VI 

roku. 

pow. 
Sa sklep bakalejno-galanteryjny. Firma istnieje od 
1 roku. Włeściciel lchilczyk Małka, zam. tamże. —У 

1366. 1. A. <Karlin Ssožom> w  Hoduciszkach, pow. 
Święciańskim, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych 
kryjowego wyrobu i gotowego ubrania ludowego. Firma istnieje 
od 1921 roku. Właściciel Karin Szołom, zam. tamże. 2201—VI 
wax 
  

PIECYKI PRZENOŚNE 
  

wykładane cegłą szamotową i inne 

do ogrzewania 

bilizacji. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI 

XXVII. 

spodazrcza. 

ku a nasze potrzeby. 
Władysław Kępiński: Komasacja, 
prawy ustrcju rolnego. 

sień 1925 i wiosna 1917). 

gospodarstwa. 

lityka gospodarcza, 

Polsce. 

spodarsiwo społeczne: 
Dr. W. A. Zbyszewski: 
go Ligi Narcoów. 
Witold Krzyżanowski: 
przemysłu. 

Sklad główny 
w księgarni S. A. Krzyżanowskiego 

Kraków, Rynek Główny. 

DLA CIERPIĄCYCH na ŻOŁĄDEK i ZAPARCIE STOLCA 
CHLEB „PAIN NORMAL 

Do mabycia w następujących sklepach: ul. Wielka 47 jJeziersk, Nr. 25 Alperowicz, Nr. 18 Wołożyński, Nr. 23 
Kruszyński. ul. Zsmkowa Nr. 22 Januszewicz, ul. Niemiecka Nr. 6 Probe, Nr. 24 Kronik, Nr. 10 Sznipiszkier. 
ul. Trocka Nr. 3 B'cia Gołębiowscy. ul. Wileńska Nr. 10 Łojko, Nr. 20 Alperowicz, Nr. 25 Kozel. ul. Mickie: 

wicza Nr. 7 Szer. Nr. 22 Benunski, Nr. 33 Gesajtis. Wielka Pohulanka Nr. 1 Szwiecow. 
BEESTAZOS PORTYAŻPRZATZYCEPNY! RUŁEPADWGOCZY: ROCZNE 

   

  

w 

„MASSON. 

% pom śmierci 
Przed nim leżała strzała, która do- 

skenale mogla s,užyė za obsadkę. 
Jim przypomniał sobie, że pióre kil: 
kakrotnie wypadało mu i musiał je 

prawiać. Myśl nagła przeraziła go. 
z drżącemi ustami wpafrywał się 
osłupiały w Anno. 

— Możliwem jest, że brałem do 
ust w zamyśleniu tę sirzałę, jęknął. 

Boże! — krzyknął Anno, 

chwycił strzałą i zaczął trzeć ją chust- 
ką, poczem rozesłał chustkę na stole 
i zaczął jej się przyglądać przez lupę. 
Wreszcie uspokojony, spojrzał na 
Ima. 

R m Niema ani śladu tej brunatno- 
czerwonej glinki, z którą zmieszana 

była trucizna. Strzała została porząd- 

nie oczyszczona. Jestem zupełnie spo- 

kojny i nie grozi mi utraia mego 
młodego kelegi. 8 

Jim westchnął z ulgą i zapalił pa- 

pierosa. | znów wypowiedział zdanie, 

które było dowodem, jak mało jesz- 

cze miał doświadczenia; 
— Cóż za Szaleństwo, kłaść na 

widoku strzałę, którą poznaćby mogło 

małe dziecko, któreby ją widziało na 
obrazkul : 

Doprawdy zdawało się, że Anna 
Apcoff dobrowolnie kładła swą piękną 
główkę pod nóż gilotyny. 

Anno pokiwał głową. 5 

— Nie jest to bynajmniej szaleń- 
stwem, — drogi panie, — rzekł, Ta- 
kie jest prawo, że rzecz Schowaną 

najgłębiej można znaleźć z łatwością, 
lecz przedmiot położony ma widoku, 
a starannie szukany z łatweścią może 
pozostać niezauważony. Uważam więc, 
że w danym wypadku dzialano bar- 
dzo mądrze. Któż mógł przypuszczać 
że pan, zamiast szukać razem z nami, 
zasiądzie przy biurku p. Apcoff do 

Dr. Stefan Schmidz: Rolnictwo a obecna sytuacja go- 

acław Konderski: Ekspansja zagraniczna kapitału 
leniężnego Stenów Zjednoczonych Ameryki Północne; 

Wacław Konderski: Rynek pieniężny Anglji po straj 

Adam Krzyżanowski: Dwa programy finansowe (je- 

Jan Zieleniewski: Na drodze do racjonalizacji naszego 

Wacław Konderski: Konjunktury światowe a nasza po- 

Stanisław Rybicki: Stan i potrzeby kolejnictwa wą 

Władysław Zawadzki: Polska polityka socjalna a ко-Ё 

Polityka Komitetu Finansowe: $$ 

Terytorjalne rozmieszczenie 8 

ŁEKARZE ZALECAJĄ 
ZNANY ESTOŃSKI 

jako podstawa na-Ę 

  

pisania? A zresztą pan pisząc nawet 
nie zauważył tej strzały, któż zwraca 
uwagę na obsadkę, którą pisze? 

Jednak te tłomaczenie nie przeko- 
nało Jima. 

— Nie mogę zrozumizć, dlaczego 
w ciągu dwuch tygodni strzała nie 
została zniszczona? 

— Ależ do dnia dzisiejszego nie 
było o niej mowy, — tłomaczył An- 
no — Byla ona jednym z najciekaw- 
szych okazów tej kolekcji, — szke- 
daby było ją niszczyć! 

Lecz od dzisiejszego ranka stala 
się ona niebezpieczną i trzeba było 
ją ukryć. 

Tak mało było na to czasu —tyl- 
ko godzina, którą spędziliśmy na 
włeży, zachwycając się szczytem 
Mont-Blanc. 

— W ciągu której Betty też była 
poza domem? — dodał szybko Jim. 

— Tak, pan ma rację! Nie pomy- 
ślałem o tem! Może pan ten fakt do- 
dać do przyczyn, które dowodzą, #& 
p. Harlow nie jest winną. 

Anno siedział zamyślony głęboko, 
poczem zaczął mówić: 

— Przybiedz tu, szybko obciąć 
koniec strzały, włożyć pióro i zmie- 
szać tę nową obsadkę z innemi, nie 
wymagało duże czasu! Doprawdy, 
nieźle obmyślanel 

Anno pokiwal głową, zachwycony 
tą zręcznością. 

— A przecież syluacja pięknej p. 
Apcoff pogarsza się z każdą chwilą, — 
dodał. 

Nagle uwagę rozmawiających zwró- 
cił hałas przesuwanych w sąsiednim 
pokoju mebli. Anno wyjął pióro ze 
strzały. 

— Niech to zostanie tymczasem 
między nami, — rzekł szybko Anno, 
zawijejąc improwizowaną obsadkę w 
bibułę. — Narazie tylko my dwaj wie- 
dzieć o tem będziemy. To nie należy 
do p. Girardeau. Nie należy niepo- 

ŻRÓDŁO PIĘKNOŚCI 

MYDŁO 

biur, mięszkań i sklepów 

L. Žalkin 
Najiańsze źródło kupna: 

Obuwie „Ceda”, „Bufallo*. 
Kalosze Szwedzkie i Ryskie, 

Bielizna, Trvkotaie, Pończochy „Alfraska*, Firanki, 
Dywany, Obrusy, Płótno, Modepolamy, jedwabie. 

Ceny stale. 

Wielka 47, 
tel, 495, 

Wielka przedświąteczna wyprzedaż, 

MOTORY NAFTOWE 
oryginalne 

MASSEY-HARRIS 
o sile 1 1/2, 3, 4 1/2 
mech. majłatwiejsze: de obsług: 

i najteńsze w pracy 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wilno, Zawalna 11-a, 

Skład maszyn i narzędzi roln'- 
czych. 

  

Wszystkie szkoły 
mogą się zaopatrzyć obecnie we wszelkie pomoce naukowe 
na dogodnych warunkach w firmie «KADOS», WARSZAWA, 
Ś to KRZYSKA 1/3, która po za innemi działami otworzyła 
obecnie specjalny, bogato zaopatrzony dział szkła laborato. 

Epidjaskopy 1 latarnie 
DAĆ CENNIKÓW. 

ryjnego i odczynników chemicznyc 
projekcyjne najnowszej konstrukcji. 

Obuwia 
rych zapasów po 

cenach 
P. BIAŁOMIEJSKI.     

poleca 

ŻYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

    
   
   
   
   

        

lokalu Sklepu Busz 
(Wileńska 23) odbędzie się zebranie orga- 

© nizacyjne 
śródmieściu pod nazwą „Dom Spółdzielczy”, 
OSA z ograniczoną odpowiedział - 

nością. 
ny 1060 zł. Osoby życzące przystąpić 

bycie. informacje w sklepie Busz 
Ń kowski I S ka. 

Ogłoszenie. 
Dnia 15 gruduia o godz. 6 m. 30 w 

Jankowski 1 S-ka 

spółdzieini mieszkaniowej. w 

Są wolne mieszkania. Udział e 
o 

półdzielni proszone są o punktualne RZ. 
аП- 

  

lė sylką. Zagran'czne najnowsze aparaty 

    
› utrwala ondulację, skręca 4 
włosy w loki i fale, czyni fryzurę 4 
piękną i puszystą, nie niszczy włosów. $ 
Cena za flakon zł. 7 wraz Zz prze- 

ręczne do samomasażu twarzy i całe- $ 
go ciała. Ządajcie prospektów. Konto 
w P. K. O. Nr 207,428. D.-H. Labor 4 
Bydgoszcz ul, Gdańska 131. ф 
  

  

koić i martwić nikogo, zanim nie zdo- 
będziemy pewności. 

— Zgadzam się z panem najzu- 
pełniejj — zawołał gorąco Jim. Ma 
pan rację 

Anne schował strzałę do kieszeni. 
— Ai to także, —rzekł, składając 

notatki Jima. — Takich dokumentów 
nie nosi się przy sobie stale, mógłby 
pan zgubić go... ja zaš zdeponuję je 
w Prefekturze razem z innymi memi 
zbiorami. 

Anne wstał, 
— Druga część tej sirzaly znaj- 

duje się niezawodnie gdzieś w tym 
pokoju i z łatwością ją moglibyśmy 
znaleźć, lecz nie mamy już czasu na 
szukanie, zresztą te, ce mamy wy- 
starczy narazie. 

Auno odwrócił się do kominka, 
udając, że przygląda się wiszącym 
nad mim fotografjom. W tej chwili 
otwarły sią drzwi i z sypialni wyszli 
komisarz z sekretarzem. р 

— Tam niema djademu — rzek! 
kategorycznie Girardeau. 

— Tutaj niema go również, — od- 
parł równie pewnym głosem Anno.— 
Chedźmy na dółl 

Jim był oszołomiony. Wszakże 
Auno nie szukał tutaj djademu! Więc 
nietytko nie zrewidował lektyki, lecz 
i ten pokój zlekceważył. 

Aano skierował Się ku drzwiom, 
mie watrząc nawet w stronę Jima. 

Doprawdy — pomyślał Jim, — ta- 
kich ludzi, jak Anno nie można naz- 
weć inaczej, jak poszukiwaczami szczę- 
śliwej okazji. 

ROZDZIAŁ XVl. 

Anno śmieje się. 
Gdy znaleźli się w przedpokoju, 

Anno godziękował uprzejmie komi- 
sarzowi za współpracę. 

— Co zaś dotyczy djadzmu, — 
rzekł — to, przedewszystkiem musi- 
my zrewidować rzeczy wszystkich 

  

     

  

       
       

    

mieszkańców tego domu. - Ale nie 
znajdziemy gol Możemy być tego 
pewni: bowiem, jeśli djadem został 
skradziony, to zbyt dużo czasu mi- 
nęło od chwili kradzieży, byśmy mo- 
gli łudzić się, że go znajdziemy. 

Anne uprzejmie odprowadził ko- 
misarza. Tymczasem p. Becs odpro- 
wadził az na stronę: 

— Sądzę, że p. Apcoff może po- 
trzebować pomocy prawnej, — rzekł 
stary rejeni. — My obaj prowadzimy 
sprawy p. Harlow. Ale, nie chciał- 
bym być złym prorokiem, możliwem 
jest, że interesy obu tych panienek 
będą kolidowały. Wobee tego nie 
męgę zaproponować swych usług p. 
Apcsft. Mogę jsdnak zarekomendo- 
wać jej mego przyjaciela — doskona- 
łego adwokata, 

Zdaje mi się, że jest to bardzo 
ważne, 

Jim zgodził się z nim całkowicie: 
— Poproszę o adres pańskiego 

przyjaciela, — rzekł. 
W tej chwili rozległ się głośny 

śmiech Anno, który stał przy drzwiach 
wejściowych. Zdawało się, że nie 
byłe żadnej przyczyny do śmiechu, 
jednak detektyw nie przestawał się 
śmiać z widocznem zadowoleniem na 
twarzy, 

— Dziwne doprawdy, że tyle lat 
przeżyłem i nie zauważyłem tegó! — 
zawołał ze szczerem zdumieniem. 
1 — Czego mianowicie? — zapytał 
im, 

Lecz Anno nie odpowiadał. Pore 
wał się nagle z miejsca, ku drzwiom 
do „sali skarbów*, wpadł 7do niej i 
zamknął za sobą drzwi na klucz. 

P. Becs podniósł głowę i patrzał 
za nim pytająco. 

— Cóż to za ekscentryczny czło- 
wiek! — rzekł. — Nie pasuje on sta- 
newczo do naszego miasta. 

Jim miai ochotę: bronić swego 
misirza: 

Do 

Zygmunta NAGRODZKIEGO 

w Wilnie 

ul, Zawalna 11 a 

W końcu sierpnia r b w 
składach narzędzi i maszyn rol 
niczych Sz Pana nabyłem 
silnik naftowy firmy Mas 
seyHarris ,4 i pół koni 
mech.) i śpieszę ząkomunikować, 
że wydajność pracy, niskie 
koszta w eksploatacji, prostota 
obsługi oraz sprawność jako 
motoru przeszły wszelkie moje 
oczekiwania 

„Bardzo jestem wdzięczny Sz 
Panu za namówienie mnie do 
kupna powyższego silnika i 
bezwarunkowo mogę go wszyst- 
kim polecić jako maszynę bar 
dzo użyteczną i pod wszelkiemi 
względami korzystną w gospo 
darstwie rolnem : 

Z powažaniem 

Jan Cywiński 

majątek Bołtup   poczta Oszmiana.   
  

— Anno wtiąż ma wrażenię, że 
gra na _scenie. 

— Tak, tak, bywają tacy ludzie! 
— przyznał p, Bees. 

— Ale w tej chwili dzieje się coś 
niezmiernie ważnego, — ciągnął @а- 
lej Jim z dumą w głosie. — Szuka 
tam czegoś, Właśnie zwróciłem jego 
uwagę na pewien błąd, którego się 
dopuścił Miałem wrażenie, że mie 
lubi on słuchać rad, lecz widocznie 
mie miałem racji, tak sądząc, sy 

Słowa te wywarły duże wrażenie 
na p. Becs, widocznie zbudziła się w 
nim zazdrość. 

— Muszę również dać parę wska- 
zówsek i rad p. Auno;—rzekł z ро- 
wagą.—Tek, tak. Przypominam sobie 
co zdarzyło się w Angiji, oto djadem 
brylantowy został ukryty w pudełecz- 
ku od zapałek, które umieszczeno 
w rynszioku! Czytałem o tem kłedyśl 
Trzeba więc poradzić p. Auno, by 
poświęcił parę dni na eglądanie pu- 
dełeczek, rzuconych — па — ulicy, 
W t:n sposób może odnaleźć to, 

cz szukal 
Widać byle, że p. Becs był bare 

dzo dumny, ze swęgo genialnego BO- 
mysłu. Uczuł się znów równym Swe- 
mu angielskiemu koledze. Wyobrażał 
już sobie detektywa, oglądającego 
porzucone pudełeczka i wołającego: 
<Cóż za świetną ideę zaczerpnąłem z 
rad pana rejenta Becs»- 

Jednak nie zdążył zdecydować, na 
jakich ulicach należy prowadzić po- 
szukiwania, gdy drzwi  bibljoteki 
otworzyły sią i weszła Betty, 

Ze zdumieniem spojrzała na ebu 

panów. 
— A gdzie jest p. Anno?—zapy- 

tata, — Nie widziałam go wycha- 
dzączgo. 

— |Jest w «zali skarbów», — od- 
rzekł Jim, 

— O! — zawołała z zaciekawie- 
niem włoda dziewczyna, — więc zna” 

Wielki wybór 
najnowszych fasonów i 
wysortowa 

  

poleca 

  

   
i 6 koni 

Juź nadeszły 
Pierniki, Cukierki, 

Orzechy 1 inne świą- 
teczny towary 

B-cia Gołębiowscy 
ul. Trocka 3 Tel, 757. 

Do wynajęcia 
dwa pokoje 

Sta- | ze wszelkiemi wygo- 
bardzo niskich | dami, i prawem ko- 

rzystania z kuchni, 

Zamkowa 7. | Bankowa pro 

į Smokingi, obstalunki w zakres 
krawiectwa wchodzące—wieiki wybór 
materjałów, gotowe ubrania i palta 
za gotówkę i na raty, pa cenach 

konkurencyjnych poleca 

L. Kulikowski 
W ilno, ul. Ad, Mickiewicza 33-a. 
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iraki i  "w8zejkie 

  

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad Jarnusz 
kiewicz i S-ka» T-wo Ako. w Warszawie. 
Meble gięte fabr. <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szaty, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

| POLECA 

D-H. F, Mieszkowski 
Wilno, ul, Ad. Mickiewicza Nr. 23, 

Tel. 2-99, 

wysyłamy towary za zali- 
czeniem. 

opałowy i 

Na prowincję 

kowalski z 
dostawą Wegiel 7, 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

8 į Jagieloūska 3 m.6, 

M. Deuli tel, 811. 

  

    
wu tam poszedł? : 

Pedbiegla do drzwi i chciała je 
oiworzyć. : 

— Zamknięte!—krzyknęła, nie od- 
wracajac się. —Dlaczego zamknięte? 

— Widocznia chciał choć na 
chwilę zostać bez widzów, —tłomaczył 
p. Becs. 

Rozległo się zgrzytnięcie klucza. 
Betty ujrzała przed sebą de- 

tektywa. Anno spojrzał poprzez jej 
ramię na Jima i smutnie pokiwał 
głową, 

— Więc pan nie znalazł djademu? 
—-zapytał = 

— Nie 
Anno spojrzał na Betty. | 

P. Frobisher zrobił uwagę, że 
nie zrewidował tej pięknej lektyki. 
Istotnie djadem mógł być ukryty 
między poduszkami! Ale nie znae 
lazłem go tam. 

— I pan zamknął na klucz te 
drzwi, panie Anne?,—zauważyła suche 
Betty.—Zechce pan przypomnieć so- 
bie, że to jest mój pokój. 

Anco wyprestował się, 
— Uczyniłem to i... cóż z tego? 
Betty wahała się, widocznie cisnę- 

ła się na jej usta ostra odpowiedź, 
Lecz powstrzymała się i odwracając 
się odrzekła zimno: 

— Naturalnie, pan ma prawo! 
Anno uśmiechnął się dobrotliwie: 

oto znów obraził tę rozkapryszoną 
dziewczynkę, 

W progu bibljoteki ukazała się p. 
Apcoff. Była bardzo blada, a oczy 
iej pałały. 

— Pan zrewidował moje pokoje? 
—zapytała. 

— Tak, bardzo starannie. 
— Z zmałazł się djadem? 
— Nie. 

4 
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