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Kto się usunie? 

Charakterystyczne jest zestawie- 
nie, jakie się ukazało w pismach war- 
szawskich, szeregu posłów i b. go- 
tentatów pariameniu, którzy już w 
w przyszłych wyborach udziału nie 
wezmą. Różne są tego przyczyny, Wy 
cofują się Sami lub zdyskwalifikowani 
zestali przez ogół, pariję, niektórym 
przeszkadzają „techniczne* przeszko- 
dy... kratek więziennych, 

Pierwszy vięc oświadczył o rezy- 
gnzeji z dawnej karjery politycznej p. 
Władysław Kucharski, b. poseł i b. 
minister skarbu z ramienia Związku 
Ludowo-Narodowego. jak pamiętamy, 
sejm większeścią głosów uznał go za 
nadającego się do oddania pod Try- 
buns! Stanu i tylko wskutek braku 
kwalfikowanej większości nie był on 
formalnie postawiony w stan oskarże- 
nia za aferę żyrardowską. Pan Wł. 
Kucharski na pożtegnalnem zebraniu 
swego klubu przyrzekł, że wycofa się 
w zacisze domowe. 

Wraż z nim zniknie też z pe- 
wierzchni politycznejjjegojpowiernik w 
aprawach finansowych, b. senator 
Hammerling, którego p. Kucharski, 
jako minister skarbu w rządzie Chie- 
no-Piasta, wysyłał do Anglji i Ame- 
ryki po pożyczki. 

Nie ma zamiaru ubiegać się o 
amandat b. poseł NPR., p. Karol .Po- 
"piel, wielokrotnie wspominany w pro- 
cesie: gen. Żymierskiego. P. Popiel w 
chwili postawienia go przed sądem | 
marszałkowskim złożył mandat ra 
parę tygodni przed upływem kadencji 
i nie doczekał sią w ten sposób ©- 
"meczenia o swem postępowaniu. 

P. Korfanty, który nie zdążył ujść 
przed sądem marszałkowskim i ż6- 
stał zdyskwalifikowany, jako poseł, 
publicysta, a mawet jako finansista, 

| świadczył przed paroma dniami na 
konierencji partyjnej, że kaūdydowač 

będzie, 
Nie będzie też ubiegzł się o man 

dąt b. poseł chadecki, dr. Dymowski, 
dawniej dyrektor tow.  „Rozwój”, 
ostatnio prezes <Banku Narodowe- 
> gdyż okres wyborczy spędza na 
awiaku. 

Tak samo trzeci leader Ch. D., 
p. H yckiewicz, b. poseł białostocke* 
sokólski, wycofuje się z życia poli- 
tycznego wskutek niepomyślnego dla 
niego wyniku sądu marszałkowskiego; 
zasiadająctgo przed paroma miesiąca- 
mi, Wprawdzie wyroku tego sądu nie 
psdano do publicznej wiadomości, 
alg p. Hryckiewicz obiecał odiąd za- 

o się dla działalności prywat- 
nej 

Z „piastowców* wycofany został 
b, poseł Andrzej Witos, stryjeczny 

. Wincentego. Znalazł się on pod są- 
ъ 

$ 
Bie decyzji. 

Jei 

+ 

dem partyjoym za nadużywanie man- 
datu poselskiego dla prywaty w spo- 
sób rażący. Co zaś do samego p. 
Wincentego Witosa i jego satelitów: 
dr. Kiernika, Szydłowskiego, Gruszki, 
Kowalczuka, Brodackiego i t.p. istnie- 
łe w partji silny prąd zmierzający do 
usunięcia ich od kandydowania. 

Opozycja ta dowodzi, że p. Witos 
i jego adherenci nie dopuszczali in- 
nych do głosu, biorąc na siebie „geł- 
ną odpowiedzialność ” za prowadzoną 
politykę, która wepchnęła „Piasta w 
głąb przepaści. — Niechajżeż teraz— 
mówią opozycjoniści — ponoszą kon- 
sekwencje swych błędów i win, usu- 
wając się w cień. 

* 

Wobec pojawienia się w prasie 
wiadomości e wykluczeniu b. posła 
Hipolita Śliwińskiego ze Stronnictwa 
Chłopskiego przez zarząd ekręgu 
lwowskiego, dowiadujemy sią, że p. 
liwiński kwestjonuje prawomocność 

Jest on wiceprezesem 
równorzędnego ze lwowskim zarządu 
okręgu krakowskiege Stron. Chłop. 
i tylko zjazd powiatowych delegatów 
okręgu krakowskiego mógłby taką 
uchwałę powziąć. 

_ Zjawienie się informacji w sprawie 
P. Hipolita Śliwińskiego jest wyrazem 
tarė wewnątrz Stronnictwa Chłopskie” 
&0 па ile akcji wyborczej. 

* 

„Wyehodzący w Katowicach „Ka- 
tolik Pojski* w następujący sposób 
Charakteryzuje obecne nastroje, niir- 
tujące w chrześcijańskiej demokracji. 

Niektóre oddziały, zwłaszcza na 
Pomorzu 1 Wielkopolsce wycho- 
dziły z założenia, że opozycja ma 
sens tylko wówcząg, gdy jest w sta- 
nie obalić istniejący, a na jego miej- 
Męe stworzyć lepszy, Demagaly Się 
więc rewizji detychczasowej linji po* 
litycznej, gdyż wykluczone jest oba- 
lenie Piłsudzkiego, a nis do pomy- 
ślenia jest na jego miejsce uiworze- 
nie rządu, któryby mógł być jepszym, 
Ten ruch w łonie stronnictwa wy- 
wołał tak silny ferment, że nawet 
nieprzejednane opozycyjne żywioły 
poczuły niebezpłeczeństwo rozłamu, 
jaki mu groził. 

Rokowania polsko-liteoskie 
rozpoczną się i5wgo stycznia. 

WARSZAWA, 15. XII. (tel; wł Słowa). Rokowania pol- 
sko litewskie rozpoczną się prawdopodobnie 15 stycznia 
1928 r w Rydze. Delegaci obydwóch państw złożą listy 
spraw będących przedmiotem bezpośrednich rokowań. 

Woldemaras wraca do Kowna. 
BERLIN, 15 XII PAT. Według doniesień dzienników z Paryża, Wel- 

demaras wyjeżdża jutro z powrotem do Kawna: W drodze Woldemaras 
zatrzyma się na dwa dni w Berlinie, 

Drogo okupiony traktat przyjaźni, 
WARSZAWA, 15 XII (żel wł. Słowa). Jak donosi prasa niemiecka, 

Woldemaras w czasie pobytu w Berlinie ma zaproponować Rządowi nie- 
mieckiemu zawarcie traktatu przyjażni. 

U:tępstwa Woldemarasa mają iść tak daleko, że traktat przyjeźni 
ma być okupiony zawareiem niekorzysinego traktatu handlowego. 

: Nowy okreSa 
GDAŃSK, 15Xli PAT. Z Kowna donoszą, że prasa opozycyjna Od- 

nosi się w dalszym ciągu krytycznie do genewskiego rozwiązania konflik= 

tu polsko-litewskiego. Natomiast prasa rządowa zapatruje się na obecną 

sytuację opiymistycznie. Wszystkie jednak pisma litewskie bez różnicy 
zapatrywań politycznych zgodnie podkreślają, że na skutek decyzji genew- 
skiej w historji Litwy rozpoczyna się obecnie nowy okres. W związku z 
tem domagają się pisma opozycyjnz jak najrychlejszego przekształcenia rządu 
litewskiego na podstawie wielkiej koalicji, aby zapewnić Litwie powodzenie 
w rokowaniach z Polską. 

L —— 22 LAS 

Czy koalicja prawicowa na Łotwie? 
RYGA, 14—xX1 PAT. jak donoszą pisma, koalicja prawicowa 

ma mieć już zapewnionych 48 głosów. Pozatem dwał posłowie 
polscy m:ją być skłonni przyłączyć się do tak'ej koalicji Sytuacja 
zależy w chwili obecnej od stanowiska centrum demokratycznego, 
które nie zostzło do chwili obecnej wyjaśnione. Jak podaje „Latvis“ 
ostatnie obrady centralnego komitetu centrum demokrat, cznego 
były bardzo Gżywone. Część członków kom tetu wypowiedziała 
się za utworzeniem nowego rządu lewicowego, inni zaś domagali 
się udziału w koalicji bez socjalistów, albo w centrowym gabi- 
necie pracy. ' 

RYGA, 16—XII. PAT. Rokowania związku chłopsk'ego z innemi 
parijaii w sprawie utworzenia nowego rządu łotewskiego ea się w 
dalszym ciągu. Jak donoszą dzienniki, koalicja prawicowa miała już u: 
48 głosów na ogólną liczbę 100 posłów. Istnieje nadzieja, że do prawico- 
wej koalicji przyłączą się również trzej posłowie centrum demokratycznego 
graz dwaj posłowie polscy. 

Klauzula litewska w rokowaniach ryskich, 
RYGA, 15—XI. PAT. Komisja do spraw przygotowana trakt- 

tów gospodarczych zajmowała L mczoraj projektem traktatu 
handlowego łotewsko-poiskiego. Różnica zdań istnieje tylko w 
sprawie t. zw. kiauznuli litewskiej. Wyrażają tu nadzieję, że pod- 
jęcie stosunków między Warszawą i Kownem ułatwi porozumienie 
I w tej sprawie. 

100 miljonów dolarów dta kolei niemieckich 

BERLIN, 15.XII PAT. „Vossische Ztg“ donosi, źe w ostat- 
nich dniach toczyły się rokowania pomiędzy generalnym dyreka 
torem niemieckich kolei Dorfmueller'em i agentem reparacyjnym 
Parkerem Giibertem w sprawie zaciągnięcia przez Koleje nien 
mieckie pożyczki w wysokości 100 miljonów doiarów. W rozmo-. 
wach tych miał brać udział także dyrektor Banku Rzeszy dr. 
Schacht. Pożyczka amerykańska zaciągnięta zostanie w drodze wy- 
dania uprzywilejowanych akcyj na sumę 400.000 miljonów marek. 
Parker Gilbert odjechał do Ameryki, ażeby tam porozumieć się 
z Odpowiedniemi bankami co do ziealizowania tego projektu 
pożyczkowego. 

Niemcy wykonały zobówiązania, 
PARYŻ, 15.XII PAT. „Ls Matin* donesi z Berlina, iż półroczne 

sprawozdanie agenta do spraw odszkodowawczych sir Parkera Gilberta 
stwierdza, iż Niemcy wykonały przyjęte w planie Dawesa zobswiązanią. 
Parker Gilbert spostrzega poprawę sytuacji gospodarczej Niemiec, ce zda- 
riem jego, zawdzięczać należy głównie kredytom zagraniczuym- Następnie 
sprawozdanie krytykuje pożyczki, zaciągane przez miasta i państwa eraz 
niewłaściwy charakter przedłożenia budżetowego. 

Min. Hermes wraca do Warszawy. 
BERLIN, 15 12, PAT. „Germania* donosząc o przyjeździe przewod- 

niczączgo delegacji niemieckiej do rokowań handlowych z Polską ministra 
dr. Hermesa, stwierdza, że minister Hermes nawiązał tutaj kontakt i od- 
był konferencję z komisją handlowo-polityczną Reichstagu, a jutro ma po- 
wrócić do Warszawy. Rokowania prowadzone przez dr, Hermesa w Ware 
szawie zestaną prawdopodobnie ma krótko przed Bożem Narodzeniem 
przerwana na czas świąt i podjęte dopiero w połowie stycznia. 

Ltwinow o swym pobycie w Genewie 
MOSKWA, 15—12. Pat, Na wczorajszem posiedzeniu XV kongresu 

komunistycznego wysłuchano sprawozdania Litwinowa o przebiegu obrad 
komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej w Genewie. Litwinow 
stwierdził, że delegacja sowiecka była odosobiona. Nawst ze strony Nie- 
miec nie doznała ona należyiego poparcie. Delegacja niemiecka zajmowała 
głanowisko chwiejne, do czego doprowadziła skrępowanie Niemiec paktem 
Ligi Narodów. 

Straszliwy pożar w zakładzie dziecinnym, 
QUEBEC, 15 XII. PAT. W uzupełnieniu wiadomości o katastrofie pożaru 

w zaxiadzie św. Karola donoszą, iż odnaleziono trupy 16 dzieci oraz jednej 
kobiety. Wiele osób, które odniosły rany umieszczono w szpitalach. Pożar wy- 
buchł w piwnicach budynku, w którym znajdowało się wówczas 371 dzieci oraz 
40 zakonnic. Pożar rozszerzył się szybko i płomienie ogarnęły wkrótce sypial- 
nię. Dzięki bohaterstwu zakonnic wiele dzieci uratowano. Dużo dzieci urato- 
wano rzucając je z okien na rozpostarte sieci. Budynek, w którym mieścił się 
zakład uległ całkowitemu zniszczeniu. Zachodzi obawa, iż liczba zabitych oka" 
z się ły “= pierwotnie przypuszczano i będzie wynosiła 50 osób, gdyż 
wielu dz ra 

Rozstrzelanie komunistów w Kantonie. 
KANTON, 15 XII. PAT. W dniu wczorajszym rząd kantoński polecił aresztować 

13 Rosjan, ponoszą cych odpowiedzialność za wybuch rozruchów komunistycznych, jakie 
miały miejsce w dniach ostatnich, Sześcin z pośród nich zostało natychmiast rozstrzela- 
nych. Pozostali byli oprowadzani przez miasto przed wykonaniem na nich egzekucji.ff 

W sprzedaży dztałieznej cena pojedyńezego m ra 20 gretzy. 
Opłata m miezgnona rytzanliem. 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz mowy 

Blaga czy cynizm? 
Raz jeszcze rząd sowiecki zadzi» 

wił świat. Podejmując, przez usta pa- 
na Litwiaowa, inicjatywę międzynaro- 

dowego rozbrojenia się—jaknajrady- 
kałniejszego. Po linji takiego rozma- 
chu mie zdecydowały się pójść par 
stwa nawet nmajbardziej kulturalne i 
najbardziej chrześcijańskie. Międzyna- 
rodowa konferencja rozbrojeniowa — 
rozbiła się, 

Tymczasem wielka wiedeńska ga- 
zeta „Neue Freie Presse", w której 
od czasu do czasu pojawiają się, po- 
dawane na naczelnem miejscu, arty: 
kuły najznakomitszych międzynarodo- 
wych mężów stanu, wydrukowała da- 

towane z Moskwy dn. 9 grudnia ob- 
szerne jakby exposć wyszłe z pod 
pióra p. Josifa W. Stalina i podzna- 
czone jego imieniem i nazwiskiem. 

Intęncja i tendencja tego przemó- 
wienia na świat cały z prasowej try- 
buny wiedeńskiej wyłażą jak szydło z 
worka. Pan sekretarz generalny Partji 
Komunistycznej w Związku Rad, prze- 
to niemal pierwsza persona w Rosji 
Sowieckiej, potrzebował... olśnić a za- 
razęm przerazić świat właśnie militar- 
ną potęgą państwa bolszewickiego. 
Nie może być dwóch zdań, że „cios* 
wymierzony jest głównie w Wielką 
Brytanję, która miała zuchwałość pra- 

wie tak dobrze jak zerwać z Rosją 

bolszewieką stosunki dyplomatyczne, 

a w każdym 'razie dotkliwie uraziła 

miłość własną rządu sowieckiego. 

Rosja — twierdzi p. Stalia — nie- 
ma pretensji być panią na lądzie ani 

też na morzu. Jej wystarcza, że już 

w chwili obecnej ma lotnictwo, ma 
flotę powietrzną przewyższającą pod 
względem liczebności, przysposobie- 

nia do boju Oraz pod względem wa- 

leczności  przerastającą flotę po- 
wietrzną każdego mocarstwa. A za 
tyle to a tyle... miesięcy będzie 
Rosja — panią powietrza! 

l, co do liczebności, bodajże p. 
"Stalin nie jest w błędzie. Wiademe 
bowiem, że Anglja rozporząda w 

chwili obecnej 1200  baejowsmi 

acroplanami; armja francuska posia- 
da ich przeszło 1600, tyleż mogą 

uruchomić po powietrznych szlakach 
Stany Zjednoczone Ameryki Północ- 

nej; niewiemy szczegółowo ile ich 

ma Polska, lecz np. Czechosłowacja 

może obecnie uruchomić 500 įednos- 
tek bojowych aersplanowych. A Rosja? 

P. Stalin odpowiada: samolotów bo- 
jewych posiada w chwili obecnej 
Rosja 1521 (cyfra wystarczająco 

szczegółowa i dokładna) a po ośmia 
miesiącach będzie ich miała, goto- 
wych do wzbicia się w powietrze 

3000. A każdy z nich będzie lepiej 

skonstruowany i lepiej uzbrojeny niż 
augitlskie aereplany bojowe. 

Po za tem gosiada Rosja 7000 pa- 
sażerskich i towarowych aeroplanów, 
które mogą w każdej chwili ukensty 
tuoweć drugą linję rosyjskiej floty lot- 

niczej. 
Już dziewięć lat temu techničy- 

rzeczożnawcy dowiedli Leninowi czar- 
ne na białe, że dzięki powołaniu do 

życia floty powietrznej na wielką ska- 
lę stanie się Rssja — niezwyciężoną. 
Lenin uznał ich kalkulacją za słuszną 
— i oto mamy przed oczami—pisze 

p. Stalin—rezultat przewidywany. 

W szkołach rosyjskich wprowa- 
dzono wykłady awjatyki. Dzieci do 
10 lat wtajemniczane за w  arkany 
aerodynamiki, przy czem wpaja sią w 

nie jaknajwiększe zamiłowanie do lot- 

nictwa. 

Na terytorjum Rosji sowieckiej 
znajdują się 72 stacje dla eskadr lot- 

niczych; najgęściej ich wzdłuż per 
skiej granicy. P. Stalin maluje wielce 

sugestyjoie moment, kiedy istna chma* 

ra aereplanów resyjskich podniesie 
się, wzbije się w górę i popłynie 
prościusieńko... nad źródła maftowe 
angielskie aby je bombami zniszczyć 
doszczętnie lub pozapalać. A od wy- 
dajności tych źródeł -— pisze — za- 

wisła potęga wszechświatowego mo- 
carstwa Wielkiej Brytanji. 

Rozwodzi się też p. Stalin nad ! 

świeiną sprawnością rosyjskich fabryk 

wytwarzających zabójcze gazy. Ręczy, 

że Rosja wytwarza najzjadliwsze £ga- 

zy ze wszystkich, jakiemi posługują 
się armje. Gazy rosyjskie są słynne 
ze swej zabójczej właściwości. «Na- 
ród, któryby się poważył mas zacze- 
pić — pisze dosłownie — będzie we 

dwanaście gadzin po wypowiedzeniu 
nam -wojny wytępiony», Wy-tę:pic- 
ny... Tylko tyle. : 

Komentarze zbyteczne. Dodač mo- 

że należałoby to tylko, że w tej orgji 
zbrojenia się Rosja sowiecka nie jest 
bynajmniej odosobnieną. Wiadomo 

przecig, że od czasu ustania wojny 

mocarstwa i państwa nie przestają 

prześcigać siebie w zbrojeniu się od 

stóp do głów. Świat cały jest w chwili 
obecnej bardziej uzbrojony — niż w 

przededniu wybuchu ostatniej wojny: 

I zbrojeńiu się „na wyprzódki* koń- 

ca nis widać. Stalin odsłonił tylko 
przed nami parki samolotów bojo- 
wych i tumany gazów trujących, A ar- 

tyleria? A tanki? A statki wojenne po 
morzach i oceanach? Wszystko to 

równomiernie z liczbą bojowych aero- 

planów rośnie, rośnie, rośnie... 
Coraz wyraziściej widać alternaty- 

wę: rozbrojenie się alba wszechświa” 

towa katastrofal 
Jacz. 

ЛЕЛННЕСУ ЭЛВЛБ ОНИЗИТАРМЕМЕЦЯ ПРОРЕЯЦИСЯАТИ 

Konferencje Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 15 XII (żel. wł, Słowa) 
Przed południem do Prczyajum Rady 
Ministrów przybył Marszałek Pilsud- 
ski i odbył kołejno konferencje z mi- 
nistrami: - Miedzińskim, Dubruckim, 
Staniewiczem, Kwiaikowskim i Nieza- 
bytowskim oraz z vike-premjerem 
Bastlem. 

Po tych konferencjach vice-prem- 
jer Bartel odbył narady z ministrami: 
Miedzińskim, Staniewiczem, Niezaby- 
p: i Czechowiczem. 

dzenie komitetu ekonomicznego Rady 
Ministrów. 

Powrót Min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 15.XII. (£el.wł, Słowa) 
Dziś o godz. 3. 25 powrócił z Ge- 
newy Minister Zaleski, wobec czego 
pełniący funkcje zastępczo Minister 
Knoll wyjeżdża 19 b. m. na stane- 
wisko posła przy rządzie włoskim. 

Wyjazd p. Hermesa|do Berlina 

WARSZAWA, 15,XI! (żel wł Słowa) Po! 
W dniu wczerajszym wyjechał do 
Berlina przewodniczący delegacji nie. 
mieckiej Dr. Hermes celem omówie- 
mia z przedstawicielami poszczegól- 
nych urzędów niemieckich,  zaintere- 
sowanych w sprawie układów hand- 
lowych, szeregu spraw poruszonych 
podczas rokowań. Powrót p. Her- 
mesa spodziewany jest w początku 
przyszłego tygodnia, 

Podział Warszawy na obwody 

WARSZAWA, 15 XII (żel wł. Słowa) 
Na ulicach miasia rozplakatowane 
zostało ogłoszenis Generalnego Ко- 
misarza Wyborczego o podziale War- 
szawy ma 65 Okręgowych Komisji. 
Jednocześnie zatwierdzona została 
lista 64 Przewodniczących Komisjom. 

на 
Konkordat Watykanu z Litwą. 

RZYM, 15 XII. PAT. „Osservato- 
re Romano* podaje tekst konkordatu 
między Watykanem a Litwą: Składa 
się on z 280 artykułów, które zawie” 
rają postanowienia analogiczne z po- 
stavcowieniami innych kenkordatėw, 
zawieranych z państwami czysto ka- 
tolickiemi. Szczególne znaczenie go- 
siada artykuł 201, który opiewa, że 
biskupi będą czuwać mad tem, aby 
wszyscy więrni otrzymywali pomoc 
duchową w ojczystym języku według 
reguł Kościoła. 

BERLIN, 15. Xii. W ubiegłą s0- 
botę w Watykanie nastąpiła wytmia: 
na dokumentów ratyfikacyjnych kon- 
kordatu, zawartego pomiędzy Litwą i 
Stolicą Apostolską, Przy tej sposob - 
ności poseł litewski przy |Watykanie 
dr. Szaulis wręczył Papieżowi pismo 
Prezydenta Litwy i upomiaek — po” 
sążek z bronzu dłuta rzeźbiarza 
Rymszy. i 
  

Najlepsze w świecis šniegowCe 

Szwedzkie »»Ere-Torn'* 
w wielkim wyborze u Ch. Dincesa 

ul. Wielka 15.   
    

įednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-6] 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 n-ch świąteczn, oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe abe o 2 roc. ME ZP Ginie numeru dowodowego 20 gr 

godz. 530 odbyło się posie- połą 

Za tekstem 10 groszy 

Za i przeciw. 
Sytuacja międzynarodo>a 

w ośw etieniu sowieckiem. 

W niezwykle długiej bo przeszło 7 go: 
dzin trwającej mowie Stalin na XV zjeździe 
partji szeroko omówił obecną sytuację mię- 
dzynarodową. 

Zasadniczą a Staliną jest, że walka 
o rynki zbytu na drodze pokojowej jest dla 
kapitalizmu niemożliwa. Pozostaje tylko ze 
dyne wyjście: mowy podział kolonij i sfer 
wpływów w drodze siły I starć wojennych. 
Stalin dowodzi, że wszystkie państwa kapi- 
talistyczne niezadowolone są z układu sto- 
sunków m'ędzynarodowych i swych rynków 
zbytu, które zostały ustalone po wojnie 
światowej: Liga Nar. jest zdaniem Stalina 
nie instrumentem pokoju i rozbrojenia, a in- 
strumentem zamaskowania now,ch zbrojeń 
i przygotowania nowych wojen. Traktaty — 
francusko jugosłowiafńskie, włosko'albańskie, 
przygotowywany przez Piłsudskiegu <traktąt 
rzyjaźni» między Polską a Litwą, system 

Kos duch Locarno i t. d. są to dowody 
przygotowań do nowych wojen: Wystarczy 
wstrząśnienie obecnych «stosunków pokojo- 
wych» gdzieś w Albanji, na Litwie, w Chi- 
nach lub w Północnej Afryce i cały gmach 
<pokojowy> rozpadnie się. W ten sam spo- 
sób przedstawiała się sytuacja przed wojną 
świątową, gdy zabójstwo w Serajewie do- 
prowadziło do wojny. 

Wzmożenie tendencyj interwencyjn: 
wobec Z. S. S. R. i nielltapieczoślact p 
ny z Sowietami jest zdaniem Stalina jednym 
z podstawowych faktów obecnego położe- 
nia, Stalin stwierdza, że okres pokojowej 
współżycia Z. S. 8. R. z państwami kapi 
listycznemi przechodzi do przeszłości i ustę- 
puje miejsca okresowi wypadów imperjali- 
stycznych 1 przygotowań interwencji 
ciwko Z. S. $. R. Próby Aneji, stworzenia 
jednolitego froniu przeciwko Z: S. S. R. do 
tychczas jeszcze nie powiodły się, nie zmniej- 
sza to jednak niebezpieczeństwa wojny: So- 
wiety powinny, zdąniem Lenina, 6 
moment wojny ze światem kapitalistycanym 
do chwili aż dojrzeją rewolucje kolonialne, 
lub do chwili gdy kapitaliści zaczną walczyć 
ze sobą o kolonje. | dla tego zachowanie 
stosunków pokojowych z porwać kapita- 
listycznemi jest dia Z. S. S. R. zasadnozem 
zadaniem. tym celu w dziedzinie polityki 
zagranicznej Z. S$, S. R. powinien: a) wal- 
czyć przeciwko przygotowaniom nowych 
wojen, b) walczyć z pianami interwencyjne- 
mi Anglji i wzmacniać swą siłę obronną, c) 
szukać zbliżenia z tak zwanemi «słąbemi» i 
<nieuprawnionemi» państwami. ‚ 

Na starą nutę 

Sowiecha Ajencja Telegraficzna (TASS) 
donosi: 

— Z zadowoleniem należy stwierdzić, 
że zachowaniem swojem w zatargu pojsko- 
litewskim i niejednokrotnym wskazywaniem 
na konieczność zlikwidowania stanu wojny 
między Polstąi Litwą oraz uniknięcia gwał- 
townego rozstrzygnięcia zatargu, które było 

czone z pogwałceniem litewskiej |niepo- 
djegłości. Z SS.R. wskazał dokładny kieru- 
nek rczstrzygnięcia wynibłego zaostrzenia 
RA Jeśli pierwsza część re- 

zołucji Ligi Narodów o niedopuszczeiności 
kontynuowania stanu wojny między Polską 
t Litwą ułatwia Polsce przeprowadzenie jej 
taktyki dyplomatycznej w zatargu polsko-fi. 
tewskim to na tem większą uwagę zasługu- 
je sprawa, w jakim stosunku druga część 
rezolucji neutralizuje zgubne następstwa dru- 
giej iaktycznej linji pojskiej, inspirowanej 
przez polskie dowództwo wojskówe. Bez 
pośrednie uzłady między Polską «i Litwą 
mogłyby stać się rozumną drogą do roz- 
strzygnięcia spraw spornych: Z.S$.S.R. zaw» 
sze stał na tem stanowisku. Jednakże fakt 

parcia przez PRZE Pleczkajtisa | innych 
emigrantów litews| jak róweież możli- 
wość czynnego tych 
emigrantów stawisją Rząd Litewski w 
niezmiernie trudnej sytuacji wobec - 
szłych rokowań z Pojską: Związek ZSSR nie 

ca się do wewnętrznych Spraw Litwy: 
ZSSR nie jest zainteresowany w podtrzy» 
mywaniu ma Litwie uciążliwych rządów, 
osłabiających siły jej przeciwdziałania pol- 
skim próbom przewrotowym. Lecz w L 
resie pokoju.:+ Uchwała Ligi Narodėw nie 
może rozproszyć niopokcjów. Rezolucja Ra* 

dz. udaremniająca bezpośrednie wystąpienie 
rojne Polski przeciwko Litwie, lecz nie 

przeciwdziałająca inspirowanemu 
skę wojennemu wtargnięciu na Litwę, nie 
przesądza możliwości ukrytego wtrącenia się 
do spraw wewnętrznych Litwy i stworzenia 
na Litwie drogą sztucznego przewrotu wą- 
runków, któreby sprzyjały zawarciu polsko 
litewskiej unji. Groźba starcia zbrojnego 
trwać będzie dopóty, dopóki pewne koła 
polskie nie wyrżekną się R takiego roz- 
strzygnięcia zatargu _polsko:lit. y  któ- 
rem równowaga we Wschodniej Europie mo- 
że być naruszona: Sowiecka opinja publiczna 
będzie w dalszym sagų pilnie śledzić toz- 
wój wypadków. ZSSR będzie tak, jak daw- 
niej dążyć do zachowania pokoju, 

wystąpienia 

Białorusini a blok mniejszościo- 
wy. 

Wczoraj w jednem z pism wileńskich 
zostały omówione kwesije ustosunkowania 
ugrupowań białoruskich do bioku mniejszo- 
ściowego. Informacje tam podane nie są Ści- 
słe i nie ujmują całokształtu zagadnień bło- 
ku mniejszościowego u nas i stosunku do 
niego społeczeństwa białoruskiego. Można z 
góry stwierdzić, iż blok mniejszościowy w 
szerokich masach białornskich sukcesn nie 
osiągnie: O tem jaskrawo świadczy fakt, iż 
grupa tak Jewicy białoruskiej (b. Hromada), 
jak i prawicy (grupa p. Pawiukiewicza ze 
wszystkiemi pokrewnemi jej organizacjami) 
do błoku nie tylko nie przystąpiły, ale zaj- 
mują wobec niego zupełnie negatywne sta- 
nowisko. Te dwie grupy, walczące pomiędzy 
sobą, idą szeroklm frontem, jedna (p. Pawlu: 
kiewicza) O zabarwieniu czysto narodowem 
w 4ch okręgach wyborczych, zaś b. Hro- 
mada, wysuwając hasła socjalne i klasowe. 
Blok więc mniejszościowy ma naszych zie- 
miach będzie miał według obecnego układu 
sił znaczenie tylko lokalne i zależne od 
wpływów orgabizacyjnych białoruskiej cha- 
decji i związku włościańskiego (sielanskij 
sojuz), ż których ostatni szerokich wpływów 
nie posiada, co dowiodły ostatnie wybory 
samorządowe. (0) :



ECHA KRAJOWE 
NIESWIEŻ Między innemi ustalono  ostate- 

— Wybory samorządowe w cznie wzór sprawozdania Powiatowe: 
gminie Kleck ej. Przed paru dniami go Komitetu, oraz wysłuchano wnio- 
pisałem o działalności dr. Pawlukie- sku p. Vice- Wojewody QGodlewskiego, 
wicza przy wyborach samorządowych co do programu pracy na przyszłość, 
w Klecku i o złych rezultatach, obja- Z Czego na szczególną uwagę zasłu« 
wiających się w zaognieniu  stosun- guje propozycja połecenia розтсле- 
ków między ludnością polską i biało- gólnym urzędom gmin zbierać składki. 
ruską. Teraz dodać mogę jeszcze kil- Celowość takiego zjazdu i korzyść 
ka rysów charakterystycznych. bezwzględnie trudno negować, nałe- 

Poraz pierwszy wybory nie zosta- ży mieć nadzieję, iż po pierwszym 
ły zatwierdzene przez starostwo i wy- Nie bardzo udatnym, gdyż brak było 
znaczono drugi termin. Wtedy po. 3:ch Komitetów, zjazdy będą się od- 
nownie wybrała Rada Gminna tego bywały chociażby 2 razy do roku. 
samego wójła Dziemieniuka i zastęp= BARANOWICZE. 
cę Konona. Jedynie ma ławnika za- 
miast Tołkacza wybrano Twerowskie- _ — Akademju ku "czci gen. 
go. Wybór ponowny tego samego Bema. W dniu 11 grudnia o godz: 
zarządu gminnego przez większość 13, w kinie Apollo edbyla się uro" 
radnych Białorusinów należy uważać Czysta akademja ku czci gen. Bema» 
za wyreźny akt wyzywający w stosun- Za godzinę do akadetmji orkiestra 9 
ku do władzy państwowej. Rozumie DAKu w konnym szyku objechała 
się powtórne wybory również nie miasto, odegrawszy marsze przy 
zostały zatwierdzone i wójt oraz za- pomniku Nieznanego Żolnierza.. Sala 
siępca muszą być mianowani przez kina o godz. 13ej przepełniona, nad 
starostę. — Jako charakterystykę do sceną między innemi wisi portret gen. 
opisu nastrojów ludności może posłu- Bema. : 
żyć niżej przytoczone podanie sełty- — Stowe wstępne wygłosił ppłk. Ja- 
sów z gm. Kleckiej, którzy wyrsźaie giellski, dłuższy referat wygłosił mjr. 
zaznaczają, jak są niezadowoleni z 26 p. uł. Paciorkowski i p. Mar- 
wprewadzenia elementu politycznego kowicz, 
do życia gospodarczego gminy. — Po referatach orkiestra odegrała 
Dużo analogicznych podań wpływa imarsza i akademja została zakoń- 
do Starostwa od poszczególnych wsi. CZOna, 
— Pismo sołtysów tak brzmi: — Sesja wyjazdowa Sądu Okr. 

„Do Starostwa Nieświeskiego Od dnia 12 grudnia w Baranowiczach 
Sołtysów gromad gminy zasiada sesja wyjazdowa Sądu Okr. 
Kleckiej niżej podpisanych Między innemi była w dniu 12 bm. 

rozpatrywana sprawa Gniezdzińskie- 
PODANIE, go i Awtyko o nadułycia w kasie 

Do wiadomości naszej doszło, że bagażowej st. Baranowicze. 
w dn, 26-XII Rada Gminna gminy Przewodniczył prezes Sądu p. Qa- 
Kleckiej na posiedzeniu swem wybra- łęziewicz, bronił adwokat p. Wožais- 
la Zarząd Gminny w składzie nastę- sieński, Po przewodzie sądowym, 
pującym, a mianowice na wójta Ignas ktėry trwał 6 godzin, o godzinie 24 
tego Dziemieniuka ze wsi Łukasze, ogłoszono wyrok, mocą którego Gnie- 
na zastępcę wójta Jana Konona i na zdziński został zasądzony na 2 lata 
ławnika Ignacego Tołkacza ze wsi Ja- więzienia z zaliczeniem aresztu, oraz 
żewicze. — Wszyscy wyżej wymienie- 60 zł. kosztów sądowych i na rzecz 
mi wybrani do Zarządu gminnego skerbu 11,398 zł. Awtyko na 6 mie- 
m. Kleckiej sąludźmi wielce niezau- sięcy więzienia z zawieszeniem na 

łanymi u ludneści miejscowej, wobec 2 lata, oraz 20 zł, kosztów sądowych. 
czego my jako sołtysi,' przedstawiciele 

od gromad, uprzejmie prosimy = Mie- 52—22222722—57 55 
zatwierdzenie wszystkich wyżej wy- 
mienionych na powyższe stanowiska Literaci polscy w Berlinie, 
i pozostawienie dotychczasowego wój: 
ta,p . Stanisława Borkowskiego па BERLIN, 15 XII, PAT. Dzisiejszym 
swojem stanowisku, a ma zastępcę i pociągiem rannyta przybyli do Berli- 
ławnika zarządzić wybory ma nowo. na dwaj przedstawiciele Penklubu 

(N.stępuje szereg podpisów soł- polskiego prof. Tadeusz Zieliński i 
w), p. Juljusz Kaden-Bandrowski zapro- 
Widać z tego aż nadto wyraźnie, szeui do wygłoszenia odczytów w 

że cała walka wyborcza została ma- Berlinie o literaturze polskiej, przez 
rzucona ludności kleckiej z zewnątrz... Penklub niemiecki, Na dweičū Fris- 

Sprawa ogólna napewno wiele na drichstrasse oczekiwali delegatow pol- 
tem nig zyska. Dom. veidas pora sni i 

klubu berlińskiego oraz poseł polski 
NOWOGRÓDEK. w Berlinie min. Kazimierz Olszewski. 

— Zjazd sekretarzy Komite- Po przywitaniu pp. Zieliński i Ka- 
tów LOPP. Z inicjatywy Wojewódz- den-Bandrowski odjechali do hotelu 
kiego Komitetu L.O.P.P. w dniu 10 „Eden* w którym przygotowano dla 
grudnia w Nowegródku odbył się gości mieszkanie. jutro o godz. 6 
pierwszy zjazd sekretarzy powiato- popołudniu edbędzie się w t. zw. 
wych Komitetów LOPP. Wiojewódz- wielkich salach cesarskich przy о- 
kiego Komitetu. grodzie Zologicznym odczyt, na który 

Przewędniczył Vice-Wojewoda p. Penklub niemiecki zaprosił 800 osób, 
Godlewski. poczem nastąpił bankiet wydany przez 

S„rawozdanie ze stanu organiza- Penklub berliński na 200 osób. W 
cyjnego Komitetów zdał p. Rymkie- bartkiecie oprócz przedstawicieli aka- 
wicz, poczem sekretarze poszczegól- demji sztuk pięknych, Penklubu, lite- 
nych Komitetów zdali sprawozdania ratury i sztuki weźmie udział korpus 
z dziatalności Komitetów. dyplomatyczny oraz w imieniu rząd u 

Po sprawozdaniach wyłoniła się pruskiego pruski minister oświaty dr. 
dyskusja, w której wyjaśniono masę Becker. 
bolączek w organizacji, a przede- 
owadów brak zainteresowania ze Stypendja dla dziennikarzy, 

Pan Minister W. R. i O.P. za- strony władz administracyjnych, przy 

pomocy których możnaby  dUŻO tyjerdził na rok 1927 cztery stypen- 
hnąć naprzód. Z poszczególnych 
omitetów najlepiej zorganizowane 

są Baranowicze, Nowogródek, Lida i 
dość miernie Nieśwież, gdyż posiada 
zaledwie 500 członków, iane Komite- 
ty reprezentowane nie były, 

    

E 

Wśród książek. 
St. Wasylewskiego: „O mitości 

romantycznej* -—- K  Makuszyńskie- 
go: „Bezgrzeszne lata” — M 
dziewiczówny: «Lato leśnych ludzi»— 
Wydawnictwa gwiazdkowe  Gebeth- 
nera i Wolffa dla dzieci i mło- 
dzieży. 

  

Kto zna prześliczną książkę Sta- śmiech miemal mie schodzący z ust zodu z Życia pani Joanny Bobrowej, 
Wasylewskiego (właściwie Wasylewskiego gdy honory czyni o której wyraził się Krasiński, że 

można już piszć Źonć conrł: Wasy- swojej, zda się miewyczerpanej ser+ «była czystszą przez swe cierpienia, 
lewskiego -— każdy zrozumie) o mi- wautkł Chwilami tylko zamglą mu niż inne w dziewictwie» — kładzie 
łości romantycznej, niech nie maru- się oczy prawdziwego, głęboko czu- Wasylewski jak epitafjum na grobie 
dząc ani chwili pójdzie do księgarni jącego poety... tak, poetyl., ale u- takiej miłości lapidarne słowa: Hic 
i zafunduje sobie «na gwiazdkę» śmiech jak był tak jest ma ustach. jaceć najpiękniejsza metamorfoża, ja- 
drugie jej, świeżutkie wydanie, uzu- Nieprzerwanie. Jest to jakgdyby Wa- ką znają dzieje romantycznej miłości. 
pełnione i ozdebione dwunastoma sylewskiego poza—pełna grandezzy. Jeden chyba tylko Dante Alighieri 

nislawa 

miedziodrukami. 
Co za przemiła książka, a zara- 

zem wytworny majstersztyk literackie Micewiczówna jest, a raczej była ш. Delarochefa: Delfina Potocka sp0- 
go kursztu! Książka sama jak „ser- czennicą Mickiewicza na pensji pani czywająca ma łożu, ma łokciu opartal 
wantku”, eo to ją Wasylewski zaraz Deybel. «Arcówna» mówią o niej, Cacko wirtuozowstwa malarskiego... 
na pierwszej stronicy z taką maestrią 

dja dziennikarskie, a mianowićie: dia 
p. Witolda Giełżyńskiego z Warsza- 
wy, Bolesława Pochmarskiego z Kra- 
kowa, Bronisława Skolata zn Lwowa 
| Feliksa Chrzanowskiego z Poznania. 

czytelnika jak cukierek w ustach, jest 
— wiedzieć trzeba — jakby jakimś 
triple extrait ogratmnej erudycji, bez- 
granicznege umiłewania „przedmiotu*, 
ach, i zdolności odczuwania tych 
wszystkich  przesubtelnych odcieni, 
odrębności, susaków i niejako zapa- 
chów całej epeki... tak bliskiej wszysta 
kim nama tak dalekiej! 

I ten, pełay rozkosznej finezji u- 

Otwórzmy książkę na chybi-trafi. 
.« „Niebieskooka panna Felicja 

ponieważ kochał się w miej arcy-pro- 
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Deklaracja nowego rządu Estonji. 
TALLIN, 15. XIi. Pat. W dniu dzisiejszym naczelnik państwa Ten- 

nison odczytał w parlamencie estońskim deklaracię nowego rządu. Naj- 
bliższym celem rządu jest realizacja sojuszu estońsko-łotewskiego. W 
szczególności rząd estoński starać się będzie o doprowadzenie do po- 
myślnego końca rokowań о zawarcie unji celnej z Łotwą. Rząd pragnie 
kontynuować przyjacielską współpracę między Estonją i Polską, jako że 
oba państwa mają wiele wspólnych interesów. Z wielkim sąsiadem wsched- 
nim — Sowiecką Republiką Socjalistyczną rząd będzie podtrzymywał po- 
prawne stosunki, a zwłaszcza będzie dążył do rozwoju stosunków góspo- 
darczych z Rosją na zasadach wzajemności, uwzględniając realne interasy 
obu stron. 

O ile chodzi o Niemcy, rząd będzie zmierzał do znalezienia wspól- 
nego języka zarówno w przygotowawczych pracach co do zawarcia tra. 
ktaiu bandlowego, jak i przy uregulowaniu wszystkich tych spraw, które 
pozostają jeszcze nierozstrzygnięte. Rząd estoński wyraża szczególne za- 
dowelenie z powodu tego, że za pośrednictwem Ligi Narodów udało 
się położyć kres stanowi wojny między Litwą a Polską. Okoliczność ta 
bez wątpiepia przyczyni się do rozwoju idei związku bałtyckiego, celem 
którego jest utrwalenie pokoju w Europie Wschodniej, 

Jednolity paszport międzynarodowy. 
WIEDEN, 15 XII, PAT. „Fremdenpresse“ donosi, że na sesji wio- 

sennej Rady Ligi Narodów omawiana ma być kwestja zaprowadzenia jed- 
nolitego międzynarodowego paszportu, który będzie obowiązyweć Wszyst- 
kie państwa europejskie z wyjątkiem Rosji, 

Formularz tego paszportu drukowany będzie w językach angielskim, 
francuskim, niemieckim, czeskim, rumuńskim i polskim, Cena paszportu 
będzie dla wszystkich państw jednolita. Odpowiednia komisja Ligi Naro- 
dów zajmie się ustaleniem szczegółów tego newego rozporządzenia, przy» 
czem projektowane jest zniesienie wiz z dnia 1 stycznia 1929 r. Nowe ра 
sporty miałyby Obowiązywać przez trzy lata t, zu. od 1920 do 1931 reku. 
Pe tym terminie przedstawiciele wszystkich państw przedłożyliby swe 
uwagi co do praktyczności paszportu międzynarodowego. 

Kupcy kowieńscy oczekują polskich towarów. 
Z Kowna donoszą: 
Na wiadomość o porozumieniu w Qenewie, kupcy kowieńscy ogło- 

sili «biały tydzień» z wyprzedażą białego towaru. W sferach kupieckich 
panuje przekonanie, że po mawiązaniu stosunków handlowych z Polską 
manufaktura natychmiast stanieje. 

Więzienie za służbę w wojsku polskiem, 
Z Kowna donoszą: 
„W dniu 12 grudn. sąd wojenny w Kownie rozważał sprawy mie- 

szkańców Łoździej: Albowicza, Busiła iinn. oskarżonych o to, że w swsim 
czasie z bronią w ręku, jako partyzanci, razem z wojskiem polskim wal- 
Czyli przeciwko Litwie: ' 

Sąd skazał wszystkich na długoterminowe ciężkie więzienie. 

Wielki pożar w Olicie, 
GDANSK. 15XII. PAT. Z Kowna donoszą, że w mieście Olicie 

trwa od poniedziałku olbrzymi pożar. Do tej pory spłonęły wszystkie 
domy jednege rewiru policyjcego. Sztki rodzin znalazły sią bez dachu. 
Na miejsce katastrofy wyjechały straże pożarne z okoliczaych miejsco- 
wości oraz z Kowna. Rząd wysłał do Olity swoich przedstawicieli celem 
podjęcia akcji ratunkowej. 

Nowy rekord Lindbergha. 
Waszyngton—Meksyk w rekordowym czasie, 

NOWY JORK, 14 XII —Lindbergh przyleciał dziś o 14min. 39 (19 30 
czasu europejskiego) da Meksyku. Na lotaisku zgromadził się olbrzymi 
tłum. Był obecny rząd in corpore z prez. Caliesem i posłem amerykań- 
skim na czele. Przybyło również mnóstwo desutowaaych, senatorów i 
najwybitniejszych osób ze sfer gospodarczych, handlowych 1 priemysło- 
wych. Lindbergh przebył przestrzeń 2000 mil angielskich w bardzo krót- 
kim czas'e, pomimo złych warunków atmosferycznych. W Mekysku ogło- 
szono święto narodowe. : 

Profintern i Międzynarodówka amsterda mska 
MOSKWA ;5 XII PAT. Odbywa- ski] zauważa, że w ruchu związków 

jący się w ostatnich dniach w Mosk- zawodowych Europy Zachodniej ma- 
wie 15 kongres komunistyczny roz. sy idą na lewo, a przywódcy na pra- 
patrywał sprawę międzynarodowych we. Następni mówcy robotnicy bez- 
związków zawodowych. Obszerne partyjni zarzucali Kominternowi, że 
przemówienie wygłosił kierownik ko- walczy zbytnio z lewą opozycją a ne 
munistycznej organizacji zawodowej dostrzega tendeucyj prawicowych we 
Profinternu Łozowskij, dowodząc, że wszystkich sekcjach komunistycznych, 
punkt ciężkości współczesnego ruchu które są tem niebezpieczniejsze, że 
robotniczego przeniósł się ma oba opozycjoniści lewicowi stoją poza or- 
wybrzeża Pacyfiku, przyczem skrzydło ganami kierowniczemi, podczas gdy 
rewolucyjne ruchu opiera się o Zwią- prawicowi tkwią w tych organach 
zek Sowiecki, a drugie skrzydło refor- mocno. Komunista ukraiński Skrignik, 
mistyczne o Amerykę. nawiązując do słów Bucharina o dzie- 

Omawiając stosunek do międzyna- jowem powołaniu polskiej partji kom. 
rodówki zawodowej amsterdamskiej podkreśli, iż pierwsze  uderzenis 
Łozowskij stwierdził, że Profinterm na Rosję Sowiecką nastąpi jego zda» 
różni s'ę od niej term, że swe zada- miem na teryto jum Ukrainy. Z tego 
nie dziejowe widzi główn'e w krajach względuodziedziczone po lewicy PPS 
dalekiego Wschodu, gdzie wszelkie tendencje nacłonalistyczne, dające się 
próby organ'zacyjne ze strony mię- zauważyć wśród komunistów polskich, 
dzynarodówki amsterdamskiej są zgó- są według Skripnika podwójnie nie- 
ry skazane na niepowodzenie. Łozow- bezpieczne. 

  

more, na której, podobno, w niebie- ctwo Polskie, mianowicie puszczaniu 
siech grają aniołowie... w świat ozdobniejszych książek, na 

To Słowacki unosi z sobą ku angielskim papierze... w pudełkach 
gwiazdom kobiece serce, wzywając kartonowych. Trzy takie „pudełka” 
donnę Giovanninę aby z nim razem mansy właśnie przed sobą, W każdem 
została robotnicą Pana Boga i współ- z nich zawartość — krótko mówiąc: 
pracownicą ducha. „Niech Pani żyje gwiazdkował 
w powietrzu czystem i kryształowem _ W pierwszem pudełku coś—dość 
wśród zapachu  konwalij dzieciń- powiedzieć — Makuszyńskiego! Dla 
stwal“ — I na marginesie tego epi- młodzieży. Opowiadania z czasów, 

kiedy się uczniem było w szkole... 
Tytuł: „Bezgrzeszne lata*. Humor i 
sentyment. Żywość naracji i „z życia 
wzięte" — wszystke. Na dobitkę zaś: 
sześć przewybornych barwnych ilų- 
stracyj Kamila Mackiewicza, Prezent 
gwiazdkowy—pierwszej klasy. 

W. drugiem pudełku: Rodziewiczów- 
ny «Lato leśnych ludzi» (chłogey to 
tiasi najukochańsi) również przez Ka- 
mila Mackiewicza bogato ilustrowane. 
Niepotrzeba «chwalić», Sama siebie 
książka chwali. 

W trzeciem pudełku znajdziecie, 
drogie dzieci, przekład opowiadania 

podobnie wielbił Beatryczę,... 
Albo ta przecudna poinfe seche 

Co za prześlczna książka — ad - 
właściwego mu stylu opisuje... Szaf- mienisty Zan. I modlą się do miej w „a” do „zet*! Zdawałoby się: wyłą: Joanny Spyri zatytułowanego «Heidi» 
ka en acajou ze wszech stron osz- „pacierzu promienistym": „Zdrowaś cznie dla elity inteligencji, zdolnej (imię małej dziewczynki z wioszczy- 
klena, na złeconych łapkach, co skąd- Feli, mełaa promionków, Zam z to- pochwycić i odczuć każdy zwrot, 
kolwiek w nią popatrzysz ukazuje ci bą'. Z czasem znajdzie również swe- każdą intencję autora; a tymczasem— 
całe teairum.. przerozkosznych figu- go Puttkamera i wyjdzie zamąż, nie- książka dosłownie dla wszystkich 
rynek z dregocennej jakiejś porcela- śmiertelna w jednej strofie filarec- zdolnych odczuć ujmujące piękno 
ny, całą kolekcję przemisternych „bis- 
kwilów”,. dagerotysów miemal са!- 
kiem już spłowiałych i przez to nia: 
słychanie  subielaych... peżółkłych 
listów, kamei, co spinały niegdyś ja- nam na innem miejscu pełnaelegijne- się chciało porozrzucać psd każdą 

po- go sentymentu twarz bardzó piękna choinką. kieś nieistułejące już  kaszmiry, 
biakłych wstążek, klasycznych „po- 
więdłych* romantycznych róż... 

A cała ta ksiątka, ledziutka jak 
pianka, rozpływająca się w wyobraźni jakby po strunach jakiejś wiolś d'a- czasy ruchliwe poznańskie Wydawni- 

kiej. 
A otoi jej wizerunek według 

współczesnego portretu. | 
Z kartek książki wychyli się ku 

Zygmuntewej Krasińskiej, Elizy z 
Branickich. Albo gdzieindziej na 
tkniemy się oczami na pociągnięcie 

ny góralskiej). To was rzewne wzru- 
szenie ogarnie, fo uśmiejecie się—a, 
ręczę, że ani jednego wiersza, czyta- 
łąc, nie opuścicie. 

Teraz zaś już będzie tylko—=rewja. 
Z czatowni gazety obowiązek ka* 

że rezglądać się — po całym świecie. 
Tam w Genewie ważą się lesy kra- 
jów i narodów, tam jakaś straszliwa 
wydarzyła się katastrofa, gdzieś w 
innej stronie jaki uczony odkrył nie- 
wiedzieć który «niezawodny» średek 
leczenia jakiejś paskudnej choroby a 

wykwintnego pisarskiego stylu. 
Gwiazdkowa par excellence książ 

kal 
Lecz są .i inne jeszcze, któreby 

Oddajmy pierwsze miejsce: nowa: 
lijce wprowadzonej na rynek  księ- 
garski przez niezmiernie ostatniemi 

Korespondencje o Wilnie. 
Największy dziennik handlowy w 

Holandji „Allgemoen Handelsblad“ 
w koresgondeacji własnej z Wilna 
oświetla pretensje litewskie w stosun- 
ku do Wilaa. Korespondent pisze, ża 
już w czasie pobytu w roku 1922 
w Wilnie był rozczarowany. Spodzie 
wał się znaleść w Wilnie ludność 
litewską uciskaną przez polskich zdo: 
bywców. Pobyt w Wilnie przekonał 
go, że element litewski w Wilnie jest 
znikomo mały. Przez cały czas nie 
zdarzyło mu się słyszeć na ulicach 
Wilaa języka litewskiego. Dlugo trze- 
ba byłoby szukać, jeśliby sę chciało 
znaleść jakiś szyld litewski, Przecho: 
dząc do sytuacji obsenej korespon- 
dent podkreśla, że argumenty histo- 
ryczne mogą mieć wartość jedynie 
dla patrjotów litewskich, nie posiada- 
łą zaś żadnej wartości dla tych co 
stoją na uboczu od konfl ktu. Kores- 
pondent podkreśla, że ziemia na Wie 
leńszczyźcie jest wyłącznie w rękach 
polskich, i że na Litwie Kowieńskiej 
ziemia była równieź w ręku polskim 
i została deępiero niedawno bez od- 
szkodowania znacjonalizowana przez 
rządy litewskie, 

Mówiąc o ludności żydowskiej 
korespondent wywodzi, że obecnie 
wobec poprawy stosunków gospodar- 
czych w Polsze i zaprzestania przez 
obeeny rząd stosowania systemu anty- 
semickiego, jest w interesie ludności 
żydowskiej pszostanie Wilna przy 
Polsce, To też zupełnie jako pewne 
meżaa przyjąć, że przeważna część 
ludności żydowskiej nie chciałaby 
dziś słyszeć o oddaniu Wilna Litwie, 

Specjalay korespondent „Berliner 
Tageblattu* Kłoetzel zamieszcza w 
tym dzienniku artykuł p. t: „Miasto 
trzech narodów”. W artykule tym 
wspomina © dawnych tradycjach hi- 
sterycznych litewsk.ch, dalej o tra- 
dycjach polsk'ch oraz o elemencie 
żydowskim. Opisuje obszernie obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Koń- 
czy wreszcie oświadczeniem, że mia- 
rodajne dla zainteresowań gospodar- 
Czych wileńskie koła żydowskie zaj- 
mują naogół bardzo sce>iyczne sta- 
nowisko wobec trosk politycznych o 
Wilao, domagają się od Ligi Naro- 
dów jednego tylko, mianowicie poale- 
cenia Woldemarasowi, ażeby pozwo- 
lił na$spław drzewa po Niemnie. 

Antysemityzm w Rumonji, 

BUKARESZT, 15—XII, Pat. Sena- 
tor żydowski H:rin Carp zgłosił dzi- 
siaj pod adresem rządu interpelację 
w sprawie polityki prowadzonej przez 
rząd w stosunku do ludności żydow: 
skej. Senator uznaje wykazywaną 
wielokrotnie dobrą wolę rządu, u- 
skarża się jednak na agitację, prowa- 
dzeną przez nacjonalistów wśród 
młodzieży uniwersyteckiej i domaga 
się sankcyj karnych. W. odpowiedzi 
zabrał głos minister spraw wewnętrz- 
nych Duca zaznaczając, iż nie może 
narazie jeszcze wyliczyć wszystkich 
zastosowanych sankcyj, gdyż śledztwo 
w tej sprawie dopiero się toczy, lecz 
obiecuje wprowadzić jeszcze dalsze M 
sankcje. Ministerstwo oświaty zasto 
suje również specjalne sankcje w 
wyższych uczelaiach Jestešmy zdecy- 
dowani, mówił dalej minister, uleczyć 
nasz kraj z psychozy, egarniającej 
naszą młodzież uniwersytecką, psy- 
chozy szkodliwej dla interesów poli- 
tycznych państwa. 

  

„Światło i cień". 
W taką ilustrację zaopatrzyły s0- 

wieckie „izwiestja* mowę ministra 
Zaleskiego w G:newie, w której po» 
wiedział, że Poiska wyciąga rękę do 
Litwy. Sama myśl aby mogło dojść 
do załatwienia sporu polsko-litewskie- 
go wprawia w szał niepokoju naszych 

   PUB. 

„brzyjaciół* sowieckich i „orędowni- 
ków* pokoju na Wschodzie. Starają 
się więc eni w najrozmaitszy sposóbł 
załatwienia sprawy polsko-litewskiej 
przeszkodzić szerząc fantastyczne wia- 
domošci o rzekomem przygytowaniu 
Polski do zbrejnego zamachu, o u- 
zbrajaniu emigrantów litewskich i tp. 
i ostrzegając Litwę przed agresyw- 
nością(!) zamiarów polskich. 

QOTOWIZNĘ na oprocentowa- 
nie przyjmuje Wileńskie T-wo 

Handlowo-Zastawowe 
Plac Katedralny, B'skupia 12, 

tel. 14-10 

LOMBARD 
wydaje bsz ograniczenia po- 
życzki na zastaw zlota, srebra, 
brylantów, mebli, obrazów, for- 
tepjanów, automobili i różnych 

towarów. 

E Na gwiazdke! 
. wielki wybór pluszu, aksamitu, jedwa- 

bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
bławatnych. Przy zakupach Świętecz- 
nych udzielamy od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka” 
WIELKA 21 
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  | 
Łakład Położniczo Ginekologiczny 1 
Doktor6w Karmickiego, Dobrzs fskiego, | 
Hrdmanowej, Aleja R6t Nr 9, róg | 
M. Pohulauki, tei. 1404 (w lecznicy 
D-a Dembowskiego) przyjmuje chore 

na operścje i porody. 
  

  

Absoloent Instytutu Pedagogiki Specjalnej, 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego. 

ul Chacimska 31 m. 1. 

kiš tenor zašpiewal tak, że,. <«ćwiat 
się kończy». — O wszystkiem tem 
musi «stać» w gazecie, I ta obowiąz- 
kowo już nazajutrz jeżeli nie tego sa- 
mego dnia! 

Gdzie tu „wścibić* recenzję o 
książce—a choćby tyłko „wiadomość* 
o niej? 

Tymczasem zać eto jedni tylko 
Gebethner i Wolff sypnęli pod cha- 
inki sporą garść nowych książek „dla 
dzieci i młodzieży”. 

Ruszył się oczywiście p. Stefan 
Barszczewski, co w redakcji „Kurjera 
Warszawskiego" od niewiedzieć wielu 
lat w głównej redakcyjnej sali u okua 
siedzi, a pomimo to wie, co się na 
calutkim dzieje świecie. Wyborne 
przytem pisze powieści £ Za Verne, 
pełne nizbywałych przygód. 

Tak i w świeżutkich «Przygodach 
kapitana St, Claire'a» opowiedzianych 
żywo i bardzo interesująco. Lotnik 
francuski margrabia de St. Claire 
ściga się.. dookoła świata ze znako- 
mitym lotnikiem angielskim, Przyczem 
bandyci meksykańscy porywają młe- 
dą pannę (rzecz osobliwa, że tylko mło- 
de panny bywają porywanel), samolot 
spada do morza, podwodna łódź nie- 
miecka wrzyłapaną na kontrabandzie... 
Czego tam niema w najaowszej po- 
wieści Barszczewskiego, ilustrowanej 
nota bene przez Kamila M ickiewiczał 

Oto zaś powieści tłumaczone: prze. 
dewszystkiem klasyczny produkt ane 
gielskiej literatury fantastycznej dla 
młodzieży: „Ala w kraiaie czarów” 
Lewis'a Caroll'a (16 wydań w orygi- 
nale angielskim), książka ilustrowana 

o tysiące mil od owego uczonege ja-też przez Kamila Mackiewicza (Oj, 

O1 o. 3ei—5eej, 

        

Kamilu, Kamilu, obyś nie wyjsłowiał 
od zmówień tylul). Dalej „Tajemniczy 
ogród" autorki „Małege lorda", pani | 
Е. H. Burnetl'owej, apostołki zdro via 
fizycznego i równowagi moralnej. 
Dobra, pożywna książka. 

Na ostatek, niech zarekomenduję 4 
sporą książkę (437 stronic) Marji Dy- | 
nowskiej „Polska w zwyczaju i obyg 
czaju* (z 10-ma rysunkami Kamifd w 
Mackiewicza), Jest to, jak sam tytuł 
wskazuje: obraz najważniejszych i 
najciekawszych naszych zwyczajów i 
tradycyj naredowych. Coś w rodzaju 
prac Glogera, tylko żywsza i barw- | 
miejsza rzęcz. Układ antologiczny; 
proza majlepszych naszych autorów 
przeplatana wierszami najlepszych nae 
szych poetów. 

A dla najmiadszych «milusińskich» 
nic? Owszem. Są tejże p, Dynowskiej, 
całkiem |uż obrazkowe, «Przygody + | 
Cipusia» — czytaj: kurczątka, to nie! | 
opatrznie oddaliło się zbytnio od mami 
Kokoszy... Ach, z pewnością nigdy 
już więcej nie popełni czegoś podo- 
bnega! Zmokły piórka, co tchu zmy- ] 
ka.— Wreszcie dobiegł do kurnika/ — 
No i chwała Bogu. Zaś dla grzecz- 
nych dzieci, które, broń Boże, nagi 
do przedpokoju nie wybiegną bez 
pozwolenia mamy — ręczyć megę, że 
Mamusia kupi tego im Cipusia i prze” 
czyta i pokaże jak niegrzecznych | 
Bozia karze... 1 

Ge. i. , 
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SŁowo 

wyborczą do robotników i chłopów. 
Jednocześnie dowiadujemy się, że 

władze uskazały konfiskatę odezwy 
wydanej przez „ Wyzwolenie*. 

— Nowe czasopismo przed 
wyborcze. W dniu dzisiejszym uka- 
że się pierwszy numer czasopisma 
„Uszer Stmme”, organu of cjalnego 
Bundu. Swego czasu „Uazer Stimme* 
przestało wychadzić i obzcnie wzno- 
wione zostało, zapewne tylko na o- 
kres przedwyborczy. 

— (o) Turniej szachowy. Do- 
władujemy się, że w tych dniach 
powstał komitet w celu zorganizowa* 
nia turaleju szachowego 0 mistrzo- 
stwo m. Wilaa. Turniej ma rez»o- 
cząć się w dniu 20 grudnia i będzie 
trwać 2 miesiące. Komitet postano- 
wił zwrócić się do p. Wojewody 
Raczkiewicza z prośbą o przyjęcie 
protsktoratu nad tym turniejem. 

— Nowy sposób fałszowania 
bzinknotów. Na rynku kupieckim 
pojawiły sią bilety bankowe 20 to 
złotowe, posiadające w miejsce odcię- 
tego  niedrukowanego brzegu ze 
znakiem wodnym doklejony skrawek 
zwykłego białego papieru odpowied- 
mio przetłuszczonego, celem upozorc" 
wania znaku wodnego. Tego rodzaju 
oszukańcze czynności dokonywane są 
przez fałszerzy, który odcinają od 
biletów grawdziwych niezadrukowany 
brzeg, ze znakiem wodnym, i dokleja- 
ją go następnie do falsyf katów, aby 
nadać im cechy autentyczaości. Po- 
mieważ odcink ze znakiem wodnym 
stanowi nieodłączną część banknotu, 
przestrzega się przed przyjmowaniem 
tego rodzaju rozmyślnie uszkodzo- 
mych biletów: 

TEATR | MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance: Noc li- 
stopadowa i Sydziowie. W sobotę 17 go 

biskup b. m. o godz. 20-ej Stanisława Wyspiąńskie- 
go «Noc listopadowa» (w szkole podchorą- 

KRONIKA 
PRACA I QPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Praca dla bezrobotnych. 

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy imoże ebecnie udzielć pracy 1000 
bezrobotnym przy robotach leśnych 

kasnis w Lubelszczyźnie, w Wilnie zaś za- 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład irudnić może kilkudziesięciu stolarzy 

Meteorologji . 5. В. meblowych i większą ilość służby 
—XII. - domowej. 

я ‘і" Ms — (c) Obecny stan bezroboc'a 
768 

Wsch, ai. o gi 7 m. 36 

Zach. st. a g. 15 m. 25 

  

  

Gilnienia ma terenie województwa wileńskie- 
go. Według zestawienia cyfrowego 
na terenie Województwa Wileńskiego 
zanotowano ogółem 4258 bezrobot- 
mych. Z powyższej liczby przypada 
na poszczególae zawody: metalow- 
c6w—221, robotników hutniczych—2, 
budowlanych — 469, wykwal fikowa- 
nych — 976, niewykwalifikowanych— 
1261, rolnych—113 i umysłowo pra- 
cujących—1216 

Ogółem z zasiłków korzysta 708 
bezrobotnych i to: 242 fizycznie pra- 
cujących i 466 umysłowo pracujących. 
Pozatem Państwowy Urząd skierował 
do pracy w przeciągu ubiegłego ty- 
godnia 30-stu bezrabotnych i zapo- 
średniczył eracę—9 ciu. Na m. Wilno 
przypada 8955 bezrobotnvch— z cze- 
go 2703 mężczyzn i 1252 kebiety. 

Z powyższego wynika, iż w 0s- 
tatuim tygodniu zwiększyła się liczba 
bezrobotavch o 120 osób, 

— (o) Nowootwarta ochronka. 
Ochronka dzienna na Zwierzyńsu 
(Fabryczna 22), założona przez Zwią- 
zek pracy społecznej kobet, została 
otwarta dnia 15 grudnia. Jest jeszcze 
kilka wakansów dla dzieci w więku 
przedszkolnym. Uroczyste otwarcie 
ochronki wraz z jej poświęceniem, o 
Kia Z J. E. ks. 

andurski, : nastąpi niebawem, 
ё i <Sędziowies; 

NADESŁANE. dek W niedzielę 18go bm. o 
nauczycielski godz: 16ej <Zemstą» Al. Fredry. 

Gimnazjuta Paóówego w wi.  ,— Teatr Polski (saia <Lutnia>). Dzi- 

T iurą erupera! ł — c. 

Opad za do. 
bą w = ) Е 

iais Zachodni. 
przewaźnjący ) 

U wag i: Pocamurno. Śnieg. 
Minimum za dobę — 119C 
Tendencja barometrycma: stały wzrost 

KOŚCIELNA. 

— Roraty pracowników elek- 
trowni miejskiej i urzędn ków 
wydziała elektrycznego będą od- 
prawione dn. 18 grudnia r. b, w koś" 
ciełe św. Rafała o godz. 6 rano. 

URZĘDOWA. 
— (x) Konfiskata „Sielanskoj 

Niwy*, Urząd Komisarza Rządu na m. 
Wilno zarządził w dniu wczorajszym 
konfiskatę białoruskiego pisma «Sielan- 
skaja Niwa» Nr. 72 z dn. 14 b. m. za 
umieszczenie artykułu p, t. „Pierwsze 
przedstawicielstwo parlamentarne". 

W treści tego artykułu władze doe 
patrują się cech przestępstwa przewi- 
dzianego w art, 1 Dzkretu Prasowe- 
go o rozpowszechnianiu nieprawdzi- 
wych wiadomości. 

— (x) Dodatkowe wynagro- 
dzenie dla funkcjonarjuszy P.P. 
W myśl ostatniego zarządzenia od- 
nośnych władz centralnych, Komenda 

Personel 

> Pol. P. w Wilnie zadecydowała wy- lejce, że siejsza premjera, <Kredowe koło? — ko" A : gnając dyrektora p. Lubicz med bunda, dziś ierwsz; placač funkcjonarjuszom policji pań й !'п:' i w sara rL a ża SE = 

ъ 

Ъ 

` 

2 

Majewskiego, jako swego kierownika 
i kolegę, złożył w dowód uznania na na będzie bez suflera: 

kg. fekt i — Niedzielne widowiska w Teatrze 
dzin dziennej służby. si 58 2 oC a Polskim. W niedzieję Teatr czynny będzie 

# 4 m, 
SAMORZĄDOWA. zamiast urządzenia peżegnania, sło- kale oHańala uścą w 30 PP. rana 

— Sejmik wybierze przedsta: sownie de życzeń dyrektora. 
a do Kom sji ZE AKADEMICKA, 
dzisiejszem posiedzeniu Sejmiku 

pow. Wileńsko- Trockiego aa k aż wyp pre yz osy 
zostaną wybsry 2 członków do Okre- ©& P n. 15 b. m. pobiera się w 
gowej Komisji Wyborczej Nr. 63 Czytelni ubiicznej i Czytelni Czaso- własnym koncertem. Numery taneczne będą 
Siedziba w m, Wilnie). ” pism Publ. Uaiw, od czytelnikėw do- zupełnie nowe i w Wilnie nieznane. W pro- 

‹ : ! płata w wysokeści dwóch zł. za czas gramie: tańce klasyczne, stylowe, moderni 
MIEJSKA. pierwszego półrocza akademickiego czne, pantominy, groteski Będzie to osta- 

— (0) Rejestracja kawiarń. Jak t. zn. do dn. 14 marca 1928 r. Sakai zupełnym wyjazdem z 

* wiadomo, w myśl nowej ustawy ,. z (6) Opłatek. We czwartek dn. _ Bilety są do nabycia w kasie Teatru 
przemysłowej, wszyskie kawiarnie 15 b. m. odbył się wspólny opłatek Polskiego od 50 gri 
muszą posiadać koncesje. Wobec Keła Polonistów słuch. U. S. B. w odb mm a a а 
niedomówień ustawy, zachodziła Sali Ogniska Akademickiego. W mi- ANT ze współadziałem $wie- 
kwestja, czy zarządzenie to obowią- ?ym | Świątecznym nastroju spędzo- tnego pianisty Józefa Turczyńskiego. W pro- 
zuje również kawiarnie już istniejące, 0О wieczór, który zaszczycili swą 0- = doskonały koncert fortepianowy Lu- 

czy tylko nowopowstejace Obecnie bzcnością p.p. prof. z J. E. Rektorem domira Różyckiego, uwertura Holender-tu- 

władze wyjaśmiły, że koncesje winny St Pigoniem na czele, 
łacz Wagnera, Tssso Liszta i t. p. Bilety w 

iadać tylko kawiarnie nowo) Г Ё:ЁЁ“"&Е";‘,“‘ К posiadač ty arnie nowopewe YTY ° 
stające, a dawne nie mają obowiązku, ZEBRANIA I ODCZ ; RADJO—WILNO 
rejestrowania się, — Odczyt «O zabawkach», TA 3 

— (o) Godziny handlu przed Dnia 17.go b.m. w sali Ne. 5 w Uai- Piątek 16 grudnia. 
świętami. Na podstawie punktu b. wersytecie S. В. © godzinie 6 p.p. 
art 6 ustawy z dnia 18 grudnia odbędzie się odczyt p. Marji Weryhe- «О nasionach» — wygłosi inż. Józef Szy- 
1919 r. o czasie pracy w przemyśle Radziwiłłowiczowej, © zabawkach. stowski, kler. stacji oceny nasion w Wilnie: 
i handlu, M. P. i O. S. zezwolił na Naležy przypuszczać, że wzbudzi 1745—19,00:_ Koncert popołudniowy or- 

stwowej dodatkowe wynagrodzenie 
za pracę wykonywaną ponad 9 go- 

występ taneczny Roveny Łaszkiewiczowej 1 
Gastoną z ich emsambiem ; wieczorem o g. 
8ej — (punktualnie) <Kredowe koło». 

— Koncert porankowy H: Łaszkiewi- 
czowej: W niedzielę o g. 12 m. 30 pp. Roe 
vena Łaszkiewiczowa i Gaston wystąpią z 

przedłużenie pracy w handlu do 21 em ogólne zainieresowanie, zarówno prot: Al "Kosiaroiyicyc ika ret Ale: 
godziny, t. j. © 2 godziny w dniach ze względu ma aktualność tematu, ksander Kontorowicz (skrzypce), przy for: 
19, 20, 21, 22 i 23 grudnia, z tem, Jak i osobistość prelegentki. Bliższe tepianie dr. Tadeusz Szeligowski, 
że praca kobiet trwać może do 20 szczegóły podamy jutro 1. Uwertura «Coriolan» op. 62 L. Beet- 

godziny. — Zebranie Wil. Koła T. Na S, W. Boven, <Scenes piitoresques»— J. Massenet — 
— (x) Trzecia pożyczka mej. Zazć wi. Koła Tow. Naucz Swół_ Śred. WIE. sijas Stojowski-Wiiheimi, Ma- 

ska na remonty domów. Magi cosków. łe dać w piątek da 16 grudnia pEsEnE — Saracate, Melodje cygańskie — 
strat m. Wilna został w dniu wczo- o godz. 17ej odbędzie się w gimn: im. A. Alejeste__ wykona na skizypcach p. prof. 
rajszym powiadomiony, iż Bank Qo- Mickiewicza ogólne zebranie członków T.N. Tadensz Szeligowski 7 PE 
spodarstwa Krajowego przyznał . ® Denas nic pakan aim gp til. Wiosna — Chr, Sindiug, Wale — K- 
Wilnu trzecią z rzędu pożyczkę w 2 Omówienie Isa m Bk zy Komzak, Muzyk: baletowa z opery <Glocon. 
sumie 50000 zł. na drobne remonty Zjeździe Dyrektorów w Warszawie oraz IS” OOP EZ NERO 
zagrożonych domów w Wilnie. Po- Walny Zjazd Okręgowy TNSW w_ Wilnie 10—19,30: «Skrzynka pocztowa». 

ь „dn. 18 a L S 20,15—22.00: Tiansmisją koncertu symio- dział tej pożyczki wśród poszczegól nik, 3 a Ti Valas ži nicznego s Filharmonji Warszawskiej. 
mych właścicieli nieruchomości nastą- Na zakończenie: Gazetka radjowa. Okr. 4. Wolne wnioski. 

i w początkach roku przyszłego. |. pożądane  jsknajliczniejsze Bycie 
7 — (x) Zwolnien'e od miejskich członków Koła. doście — |. widac G.cŁDA WARSZAWSKA 

opłat kancelaryjnych. Na estat- ROŻN 5 tar 
niem posiedzeniu Magistrat m, Wil- B. оаЕа п‚‚д"“ш' ' 
na postanowli migdzy innemi zwol- — — Ukonstytuowanie się To- sy E a x 
nienie od miejskich opłat kancelaryj. warzystwa Łowieckiego. Dnia 12 Dai i Šia Ki upno 

mych wszystkich petentów przy skła. b. m. odbyło się w Wilnie w pry- Belgia 124775 12509 * 124,46 
daniu jakichkolwiek podań do Magi- watuem mieszkaniu inż, Józefa Ła: Hojundja 360,50 _ 36140 35960 
stratu, których modatki komunalne towskiego organizacyjne zebranie NO- Londyn 43,52 43,635 43,42 
mie przekraczają 30-stu zł. recznie.  wapowstającego Łowieckiego Towa- Nowy-Tork iż 3. 8,98 

ŻAŁOBNA. rzystwa Województwa Wileńskiego. a. = 22 ae 
Zatwierdzony został Statut Towarzy: Szyg 17218 17261 17175 

— Pogrzeb śp. Mieczysława stwa i obrana komisja z pięciu człon- Wiedeń 125,73 12604 12542 
| age yw a E a mająca pełaić funkcje Zarządu Włochy 48,41 4853 4 

poczti ielegrafów. lo czasu perwszego waliego zebra- | i 
wczorajszym odbył sę pogrztb zmar- nia członków. k 8 Papiery Procontowa 
łego 12 b.m. prezesa Wiienskiej dy- Łowieckie Towarzystwu Woję- Dolarówka 6325 
zekcji poczt i telegrafów śp. Mieczy- wództwa Wileńskiego, powstające w a i 
sława  Ciemnołońsk'ego.  Ontgdaj związku z dopiero co zatwierdzoną 5 proc. konwers. 6550 
zwłoki zmarłego przeniesone zostały nową Usiawą Łowiecką, a utworzone konwers. kolejowa 62,50 
z domu żałoby ulicą Kolijową i Nie- na wzór podobnych Towarzystw ma sty i obl: B-ku Gosp. Kraj.92— 33— 
miecką do kościoła św. Jana. Kondukt Zachodzie, ma na celu, w przeci- pis Fanka Roln. 98 o i 
żałobny zatrzymał się na chwilę przed wieństwie do istniejących u nas To- 8 m$: sóńskie BI s? 
kościołem św. Ducha gdzie miejscowy warzystw, jedynie pozniesienie idei 4 5 proc. ziemskie 5750 —,— 
proboszcz wygłosił krótkie przemó- łowiectwa, a nie będzie się trudnić S proc. warsz. — 80,50 81,50 

wienie. obmyślaniem i wykonywaniem polo- g Proc warszaw. 6350 03— 63,50 
Wezoraj po mszy św. odprawio- wań dla swych członków. Dbać ma- 8 proc. łódzkie 76— 7 

nej przez J.E, ks. biskupa Bandur- tomiast będzie o prawidłowy rozwój 6 proc: obligacje m. Warszawy 61,50 
skiego kondukt ruszył ma cmentarz łowiectwa w kraju i Szczepienie w GIEŁDA WILEŃSKA. 

Ossa. 8 павлет społeczeństwie świadomości ŚR 
„Nad grobem przemawiali vice mi: wielkiego znaczenia łowiectwa, zarów: Wilno, dnia 15 gradnia 1927 r. 

nister poczti telegratów p. Dobrowol- ng ekonomicznego, jako poważnej Banknoty. 
ski, wojewoda wileński p. Wł. Racz- galęzi bogactwa kraju, jak i pedsgo- Dolary St. Zjedn. 8,86*/4 
kiewicz, prezydent miasta p. J. Fole- gicznego, kształcącego miezawodnie Zi z 
jewski, imieniem stow. techników inż. dusze | ciała iudzkie | Rubie 471: е 
Niewodniczański, zastępca zmarłego — Р1егузге to zgromadzenie L. T. ubie 4,71:/s 471 

p. Babicki, prezes zw. okręgowego W, W. zaszczycił swą obecnością p. Papiery państwowe. 
pracowników peczt i telegrafów p. Wojewoda Raczkiewicz, który, doce- Dałarówka 5 del. 63 75 
Rakowicz, dyr. Utzędu Pocztowego niając znaczenie tej nowej placówki, 8 proc. L. Z. Państwowego Banku w Brześciu, oraz p. Domosławski. — żywe Się nią interesował i brał wy- Relnzgo zł. 100 15996—(9395) 

Trumnę ze zwłokami śp. Mieczy- bitny udział w dyskusjach organiza- zasta: sława Ciemnołońskiego nieśli pracow- cyjnych, ES : Wii. B, Žiemai: zł, 100 a 90 61,40 nicy Urzędu Dyrekcji Paczt i Telegra« * — Odezwy przedwyborcze, W $ 2 : tów oraz niżsi funkcjenarjusze. Na dniu wczorajszym Zjednoczony Ko- Akcje. megile złożono szereg wieńców. miteł Białoruski wydał odezwę przed- Wileński Bank Ziemski 127 00 

bedzie «Hiszpańska mucha», oraz ostatni p, Wacława Węckowicza, 

17.20—17.45, Odczyt wstępny z działu £ 
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Przygotowania do wyborów 
Spis obwodów wyborczych ma m, Wilno, 

W myśl art. 20 ust. z dnia 28VII Wilno podał do publicznej wiado. O SYE22! wileńskiej radjostacji. 
1922 r. o Ordynacji wyberczej do mości podział wielkiego m. Wilna na Hepi i a sobie 
Sajmu г ам, Т ust. Ustawy 6 Or- obwody głosowania ze wskazaniem wy” między: as Alu ida. 
dynacji Wybsrczej do Senatu, oraz adresów lokali wyborczych, ktėre 8а gremu audycyj radjowych. Sygnał taki ak 
ma mocy rozperządzenia Pana Pre: jednocześnie lokalami urzędowymi da się albo z krótkiej melodji albo z dźwię- 
zydenta Rzplitej z dn. 3 XII. 1927 r. obwodowych komisyj wyborczych. (Zą- ku dzwoneczków, względnie też z uderz 
o wyborach do Sejmu i Senatu Rzpli- równo przy głosowaniu do Sejmu 
tej Urząd Komisarza Rządu na m. i Senatu), 

Przepisy o zgromadzeniach przedwyborczych. a pala era Kośc. , 
W związku z rozpoczynającą się być zgłoszone przez osobę, która je wprowadzenie u ciebie sygnału, oddającego 

akcją riooiaą do Ssįmu i Senatu, zwoluje odpswiednim wladzom admi Says saly: Arealas 2 
minist lają, že ni ruchomiona ostatnio tadjostacja kato wszyskie again wota Wide kolejni ad w taa a Ez WP pyty ies 

Kronika radjowa. 

ra; 
Szybkie tempo  wshadła zegarowege 

wraz z głośnem <tik-tak» wypełna przerwy 
stacji poznańskiej; stacja warszawska używa 
w tym celu zbąrmonizowanej melodji dzwo- 

„(eme.) 

Rkademicy a radjostacja, 
Jak już donosiliśmy, młodzież akademic- 

ka weźmie czynny udział w pracach wileń. 
skiej radjostacji nadawczej. porozutnie- 
niu z Zarządem Polskiego Rądja utworzony 
został specj:[ny Komitet Akademicki, który 

29, Wołowiczowa Bogecja — Św: Jakóbska Skopówka 5, Jaskólski Jan — Żeligowskiego Prowadzić będzie stały dział poświęcony 

Wilnie komisarjatowi rządi w terminie rakteryst I bo łem. 
przez wyborców, względnie przez na 24 godziny przed rozpoczęciem Są ai aa aaa atoli 
kandydatów na posłów w _ okresie : Arau Lados Garis 

ne wystawiają poświadczenie o zgło- *7w4 gamę dźwięków. 
wyborów aż do dnia wyborów, nie B Wobec tego i nam prod obmyśieć 

wymagają zezwoleń władz administra: powyższe nie krępuje zupełnie zebrań nien to być syguał oryginalny, wyrażający 
je в w lokalach zamkniętych, (o) odrębncść regjonainą. 

cze ma placach publicznych muszą wypowiedzieli się w tym względzie i rzncii 

Wybór członków i zastępców do obwodowych komisyj wy- Priekt sygnału. 
„Jaki ma być sygnał wileńskiej radje- 

Na wczorajszem posiedzeniu Ridy dowych komisji wyborczych ma tere- Fi mat 
Mizjskiej w myśl obowiązujących prze- nie m. Wilna. kierować do redakcji «Słowa» (red. „Słowa”, 

czej dokonano wyborów 173 człon: człomków: 
ków i tyluż zastęprów do 58 cbwo- | 

T, Dsziajtis Ksawery — Popowska 32, Rew- Fiiarecka 14, Rymkiewicz Józef — Miłyno- 
kowski Adam — Zawalna 3, Niedziałkowska wa 12, Łucew cz Wiktor — Antokol 56, 

Senatorska 15, Diszlajtiso: M — Po: kowiczó' 4а — Wil й 
powska 32, Brzostowska CZ Arse- in send gs sm 2 sów 

zgromadzenia, Władze administracyj- © kowadła, które zlewają się razem w nader 
wyborczym, t. j. od dnia rozpisania 

szeniu zgromadzenia. Rozporządzenie gobie sygnał radjostacji wileńskiej. Powi- 

cyjnych. Zgromadzenia przedwybor- nasz 
ylny Е p z BoE żeby czytelnicy «Słowa» 

borczych. Otwieramy więc ankietę na temat: 

Korespondencję z projektami 

pisów dotyczących ordynacii wybor- Z grupy 12-ki wybrani zestali na Mickiewicza 4. E. M. S). 

Siemiradzki Konstanty — Żwirowa Góra Zaś na zastępców: Aleksandrowicz Wład. 

H. — Montwiłowska 16, Lubońska Tekla — Packiewicz Zygmunt — Moniuszki 18, Ka- 

nalska 6, Rokujżo Ludomir — Kalwaryjska Czesław — Wielka 18, Krabeiska Irena — 

autorów lub прго - 
(6). 

  

Najlepsze w šwiecie Gaiegowce 

Szwedzkle „Tr esTorn“ 
w wielkim wyborze u Ch. Dincesa 

ul. Wielka 15. 

2) dla okręgu Nr. 64 (siedziba m. 

      

NADESŁANE. 
— Dobra wiadomość dla ludzi uo 

szących okulary. Na skutek licznych prófb 
które otrzymaliśmy z miasta Wilna i okolic, 
postanowiliśmy dać możność licznym rze- 
szom Szan. Kiijenteli oraz Publiczności do 
nabycia naszy wszechświatowej słąwy 
szkieł <Arosco„lc», które dają większe pole 
widzenia, więcej promieni światła oraz w 
których można czytać lub widzieć bez maj- 
mnie NO Dia Ė 

an Kokociński Optyk z Paryskie- 
Instytutu Ofialmicznego w Paryżu przy- 

16, Mackiewiczowa Wanda — Zygmuntow: 1, Sipowicz Ale = wyłącznie akademikom 1 życia akadentic- ska 6, ka Michał — Papaja 32, Mołkowska a Zeno ji, Katie” r A Czyli <Kwadraus Akade- Byrewiczówna Aana — Białostocka 6, Her. wicz Onufry — Povowska 34, Pigulewski M!“ i Gi A ASS > TU Ve ao manowicówną Klemen, — Wilkomierska 3, Michal — Trocka 14, Kudrewicz Zygmunt— we „środy o godz. 17.20—1740. Przewidy- Koraakowa Dorota — Żwirowa Góra 13. Rydza Śmigłego 5. Pie życih Kes ia du 
+ . ° nież atałe prowadzenie « » hum Nominacja Przewodniezących Okręgowych Ko- Uiworzony оан retakyja) „+Kwadrn: 

° ° su Akademickiego» przedstawia się w s misyj Wyborczych, 860 nast: kol. H. Moczulakówne, kol. A. 
Kiemontowiczówna, kol. J. Ležefiski, kol. 

W dniu wczorajszym Ganeralny koju w Nowo-Svwigcianach p. Lubo- Duszyfski, koi: T. Cieszewski, kot, Schum- 
Komisarz Wyborczy mianował Prze: mira Kuchcińskiez0. a L z Chmielowski a, ij wodniczących Okręgowych Komisy] | W tymże dniu Wojewoda Wileń- Prpcy Zadanie ао о aaa 
wyborczych i ich zastepców. | ski mianował po jednym członku do dagowanie poszczególnych działów. Rękopi- 1) dia Okręgu Nr.-63 (siedziba m. tychże Komisji: sy będą następnie przedstawiane bierownic: Wilno) przewodniczącym Sędziego 1) dla Okręgu Nr. 63—członkien tw" Radjostacji i po wprowadzeniu do pro- Sądu Apelacyjnego w Wilnle p. Wła- notarjusza p. Jana Klotta i zastępcą Šiam wygłaszane przez 
dysława Dmochowskiego i jego za- profesora nadzwyczajnego U.S.B. p. ы stępcą —sędziego Sądu Okręgow. go— Tadeusza Czeżowskiego. 

2) Dla Okręgu Nr. 64—członkiem 
. nauczyciela gimnazjum p. Józefa Ma- 

Swięciany) przewsdniczącym—Sędzie- ciusowicza i zastępcą dyrektora semi- 
Pokoju w Swięcianach — p. | na narjum nauczyc alskiego p. Damazego 

jiaszewiczą i zastępcą—Sędziego Po- Motylewskiego. 
iu LLS LS SS 

Z SĄDOW. List do Redakcji. 
Spóźalona ale zasłużona kara. w. 

ielce Szanowny Sprawa, o której będzie mewa, я 
przypomina nam opowieść e my- Panie Redaktorze! 
śliwym, który za jednym strzałem za- _ Uprzejmie proszę O łaskawe u- 
bił dwóch zajęcy. W tym wypadku Mieszczenie w najbliższym numerze 
myśliwym był Artemjuszj (on że Teo- Pańskiego poczytnego pisma listu, 
dor) Lewikin, jednak konsekwencje Który przy niniejszym załączam: 
pomyślnego „strzału”, jakkolwiek ka: JWielmožuy Pan ywa na krótki czas wraz ze swym asysten- 
zały na siebie czekać aż trzy lata, by- 2 Tadeusz GEDROYĆ a ads pyły 
ły przykre. 

Władysław Anoszko, mieszkaniec 
wsi Wilnowo zmuszony jechać de 
Przedbrodzia pożyczył u sąsiada swe- 

o St. Kozakiewicza bryćzkę (dla 
ścisłości linijkę) i udał się nią w 
podróż. 

J:ko że koń Anoszki był słaby, 
zmuszony był zatrzymać się na popas 

Przyjmuje interesantów w Hotelu St, 
G:orges pok. 26, ul. Mickiewicza 20 od 15 

w Łobzowie go 
XII.27 codziennie w godz. 10 do 1 i od 3 p. Dzreczyn; pow. Słonimski. 

Szanowny Paniel do 7 wiecz. 
W związku ze sprawa, wytoczoną Pracownia na miejscu, 

2 = aż Sądzie Pokoju w 1 7777277272757———55 7 НО 
iałymstoku, która powstała na tle 

| SPORT. ujemnego charakteryzowania przeze- 
mnie, zarówno w rozmowach prywate 

w maj. Borowo pow. Brasławskiego "ych, jak też i na posiedzeniu Sąde- Gimnastyka plastyczna dla pań. 
wł. p. Michaliny Zembrzyckiej. Sen wem w Białymstoku w dn. 31 peź: _ Podobnie jak w ubiegłym roku akade. "był mocny, a przebudzenie przykre, dziernika rb., — działalności Pańskiej mickim, organizuje Akademicki Związek Spor- 

W mocy ktoś skradł bryczką i... ma stanowiskach urzędowych i w towy w r.b. gimnastykę p'astyczną dla pań, 

z Kapelusze damskie i męskie ž 
m czyści, farbuje i przerabia według ® 

najnowszych fasonów 
specjalna pracownia kapeluszy 

1, ŁAM i SYN 

  

konia p. Zembrzyckiej, uznając zapew- Pracy zawodowej, —niniejszym oświad- m doi ae as S 
ne szkapinę Anoszki za niegodną rąk SZam, iż byłem co de moich zarzu- w sali AZSu w głównym gmachu Uniwer- 

žioūziejeki ok, dliowe: Mie wyryta m po zaznajomieni w ZRT ZA ARTU sprawców i sprawa poszła w niepa- , uz + ‚ i 
o aż tu Sm ktoś ze zoajcinych odnośnym  materjalem faktycznym, doda oma” PRO NEM 
Kezakiewicza poznał bryczkę. Bryczka dotychczas mnie nieznanym, a teraz Data rozpoczęcia Ćwiczeń zależy od ilo- 
doprowadziła de koniczka, a w re dopiero uzyskanym ze Źródeł, całko- ści zgłoszosych pań, ze względu na to nie 
zultacie Lewikia oddany został pod Wičie dla mnie miarodajnych, z praw- zbędnem jest zapisywanie się w najkrótszym 

sąd, dziwą przyjemnością odwołuję wypo- 25: 
Sąd Okręgowy uznał oskarżonego Wiedziane przezemnie ujemne sądy Ofiary. winnym i pomimo, że ten zlożył CO do osoby Pańskiej i przepraszam AWA 

oświadczenie, jakoby poprzednio był Pana za wyrządzoną Mu krzywdę. az amo, 
ukarany za tę kradzież przez Sąd Po» Chcąc ednocześnie dać dewód — Zamiast wieńca na grób Ś. p. druha koju, skazał go na dwa lata i szzńć mojej dobrej woli, wobec możliwości Mieczysława Ciemnołońskiego dla najbied- miesię y więzienia przedostania się do wiadomości pu- niejszych składa 25 zł. Wileńskie T-wo Wio- 

A blicznej ujemnych sądów moich i ko- šlarskie, 
mentarzy, — upowaźniam niciejszym 

28 XI, b. r. Sąd Pokoju skazsł za Pana do umieszczenia tego listu mo- 

reztrwonienie rzeczy, zasekwestrowa. [CEO w prasie wileńskiej i biało- 
wanych przez Kasę Chorych: stockiej. 

Rywę Azgui—na 60 zł. grzywny, Z powsż niem 
z zamianą na 6 dni aresztu, i na @- (—) Wacław Iszora 
płacenie na rzecz Kasy Chorych 50 zł; Zgóry dziękując za uprzejme wy” 

Kazimierza Wilkańca — na 30 zł. pełnienie tej prośby mojej, łączę wye 
grzywny z zamianą na 3 dni aresztu, i razy poważania 
Ej ps ma rzęcz Kasy Chorych Tadeusz Gedroyć. 

zł ; 
Rodę i Abrama Skórkiewiczów — MS Gaga = Ło 

na 2 tygodnie aresztu, z zawiesze- | Rodzina (at a ++0000R605505O5RNODROOOPOROWREGE 
18 a 0 ; 8 | — — —н 

5Х||‚У b. r. Sąd Pokoju skazał mała chleb, mena Ss piw Perlmuttera Ultramaryna 
za roztrwonienie zastkwestrowanego ania, uprasza o jaxątolwiek pra 

przez Kasę Ckarych towaru Cylę Cha. chcćby za cenę wyżycia. Dla ojca I ias Pa eina = nia—na 60 zł. grzywny, z zarałanąna | 5979 !9dzaj pracy obojętny (zarówno i celów malarskich. A . grzywny, ą umysiowa jak ciężka), córka ekspe- Odznaczona na wystawach w Brukseli 6 dni aresztu, i na zapłacenie na rzecz Kasy Chorych 170 zł. i Medjolanie złotemi medalami. Chętni na wyjazd ułatwiony, Wilno, Wszędze do nabycia 

djentka jaz z matią posługi), 

Zwierzyniec, Śołtaniszska 23 m. 13. 

  

  

BENZEEEEEZEEEKENERZZZZONNZKEKEZEASZKEKZEKEZM 
- EB 

a Do pierwszego В 
щ 4 ‚ ' -8 Е “ В E SWINIECZNEgO RUMELU „STÓGU i $9 \ 3 
в który ukaże się dnia 18 grudnia b, r. 8 
5 przyjmuję ogłoszenia Administracja „Słowa* oraz wszystkie piura ogłoszeń. 5 

4



Rejestt Fmdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dział A — w dniu 26—XI. 1927 r. 

7335. I. A. <Munic Elka» w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 

Szto wo 

  

ul. Wileńska 38, 

kimo „Helios“ 

  

LIL DAGOVER. Seansy o godz, 4, 68 I 10.15. 

Dziś! Rekordowa sensacja! 2 zk u lea Kareda, Potężny dramat erotyczny 
wie. m zmysłów i 

„Dama bez zasłony okrutna... kapryśna... przepiękna Venus Europy 
miłości. W roli głównej słodka... 

© 
Ф 
©® 

  

К Чр PIANINO 
lub FORTEPIAN 

юФ — Кто- = Tente „„P Olonja* 
SJ ul. A. Mickiewicza 22, 

Najrozkoszniejszy 
program śmiechu „Wstydź się Ossi 

ramentu farsa w 10 akt, W rolach głównych: urocza O:si Oswalda oraz Liwio Pawanellii którzy 
olśniewają swą grą, temperamentem i brawurą. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja 71, sklep bakalejno-galanteryjny: Firma istnieje od 1906 roku. 

Właściciel Munic Blka, zam. ate. ‚ 2202—V1 

41 szampańska, peina humoru gia 
werwy, dowcipu i tempe- 

Człą należność zapłacę gotówką. Oferty z wskaza» 
niem ceny i firmy instrumentu adresować: ulicą 

Mickiewicza 15 m. 18 dla B. K 

  

7336. 1. A. <Nowikowska Kazimiera» przy st. kol. Ho« 

Salnickiego. Początek seansów: 4, 6, 8 10.20. 

  

  

  

  

Od dnia 16-go do dnia 20-go grudnia r, b. c e c . 4. nadzwyczaj wesoły 
dnciszki, pow. Swięciańskiego, bufet z wyszynkiem piwa, wina Miejski Kinematograł będą wyświetlane filmy: „Gorączka złota” Gramał w jocia akt. 
i miodu. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Nowikowska W roli głównej najgenjalniejszy komik świata Cbarlie-Chaplin. Nad progrzm: «Święto 3go maja 
Kazimiera, zam. tamże. 2203—V1 Kuituralno-Oświatowy | w Warszawie» w 1 akcie i «Odsłonięcie pomnika Fr. Chopins> największego muzyka Świata, 

Sala Miejska twórcy Pojskiej muzyki Narodowej. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 1337. 1. A. «Pujkin Elka» w Brasławiu, ul. Narbutowska 
11, sklep kolonjalno-galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. 

2204 Właściciel Pajkin Elka, zam. tamże. b 

„7338. 1. A. «Perewoznik Genia> w Hoduciszkach, pow 
SO. skiep bakalejno-galanieryjny itowarów bawełnia- 

i półwełcianych krajowego wyrobu. Firma istnieje od nyc. 
Nowy Kino-teatr 

(ut. Ostrobramska 5) 

Nieporównane arcydzieło potężnego 
aa twórczego D. W, Griffitha 35 

Ostatni seans o godz. 10. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 pr. 

roli gł. u”oczo boski anioł kinematografj! LLLJĄNA GISH, Rzadko się zdarza, 
1923 roku. Włeściciel Perewoznik Genia, zam. tamże. 2205—VI 

„7339. 1. A. <Perewoznik Małka> w Hoduciszkach, pow. 
Swięciańskim, sklep bakalejno-spożywczy. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Perewoznik Małka, zam. tamże. 2206—VI 

„7340. |. A: «Perewoznik Michia» w Hoduciszkach, pow. 
SŚwięci:ńskim, sklep bakalejno-galanteryjny, towarów wełnia- 
mych i półwełnisnych krajowego wyrobu. Firma istnieja od 
1922 r. Właściciel Perewoznik Michla, zam. tamże,  2207—VI 

-- 7341, 1, A. «Perlis: Chaja-Leja> w Hoduciszkach, pow. 
SŚwięciańskim, zajazd ze sprzedażą zskąsek. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Peslis Chaja-Leja, zam. tamże. 2208—VI 

7342. |. A. <krolikańska Rasza> 'w Hoduciszkach, pow. 
Święciańskim, sklep spożywczy, bakalejny i tytuniowy. Firma 
istnieje od 1920 roku. Właściciel Polikańska Rasza, Sy ie 

  

„ 7343. 1. A, «Raczyński Sylwestr> w Duksztach, pow.” 
Święciżńskim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Raczyński Sylwestr, zam. tamże. 2210—VI 

1344. I, A. <Rajchel Liba» w Floduciszkach, pow. Swię: 
ciańskim, sklep koionjaino-galanteryjny i fajansn. Firmą istnie* 
je od.1924 r. Właściciel Rajchel Lipa, zam. tamże.  2211—VI 

7345. I. A. «Rakowski Ludwik> w Hoduciszkach, pow: 
Święciańskim, sklep spożywczo-bakulejny:galanteryicy, żelaza 
I wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel Rakowski Ludwik, zam. tamże. 2212--\/1 

7346. 1. A. +Swirska Gitel> w Hoduciszkach, pow. Swlg- 
eiafiskim, sklep bakalejno-galanteryjny i fajansu. Firma isinle, 
od 1921 roku, Właścicielka Swirska Gitel, zam. tamże. 2213— 

7347. 1. A. «Szapiro lta-Leja» w Hoduciszkach, pow. 
Święciańskim, sklep bakałejno pein 1 obuwia. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właścicielka Szapiro Ita-Leja, zam, 

tamże. 2214—VI 

› 7348, 1. A: «Szapiro Sonia» w Hoduciszkach, pow, 
Święciańskim, sklep bakaiejno-galanteryjny. Firma istnieje od 
1922 roku, Właścicielka Szapiro Sonia, zam. tamże. 2215—Vi 

1349. |. А. <Szerman Aba» w Brasławiu, ul. Piłsud- 
skiego 108, drobna sprzedaż towarów włóknistych i gałanteryj- 

mych bez wyrobów wytwotnlejszych. Firma istnieje ód 1902 
roku. Właściciel Szerman Abo, zam. tamże. 2216—V1 

  

  

  

  

  

7350, 1. A. «Trzeciak Tomasz» w Hoducisškach, pow. 
Święciańskim, sklep obuwia, galanterji, towarów bawełnianych 
i póiwełnianych krajowego wyrobu, Firma istnieje od 1921 
roku. Właściciel Trzeciak Tomasz, zam. tamże. 2217—VI 

1351. 1, A. <Zejf Chasia> w Brasławiu, ul, Piłsudskiego 

  

| „Wanda“ "isa było 
film š 

W poczekajni koncert radjo. 
Początek seansów © godz. 4. 

Męczennica miłości!” gromst w 12 aktach. 8 
jełnym wyrazem takiej poezji i piękna. Tyle wzruszeń i namiętneści nie zawiera jeszcze żaden 
waga: Powiadamiamy Sz. Publiczność iż wszystkie najlepsze i znany szlagiery będa wzna- 

wiane po «Heliosie» i <Polonji» w nas-em kinie. 

  

  

  

H ALL 

WALKA ŚWIATÓW 
ilustracje S. "Nerblina, Brosz. 4 60, w kart, 6 — Powieść.  Tłumaczeriie W. Topolnickiego. 

WOŚCI 

ORGE: 

KA CZYŻOWSKI 

JIM ŻEGLARZ 
Powieść, Ilustracje Z. Grabowskiego, Brasz. 4 60 м Каг!. 6— 

Z URBAN 

RÓŻA BEZ KOLCÓW 
176, sklep spożywczy, bakalejny i galanterji. Firma istnieje cd 
1926 roku. Właściciel: Zejt Chasia, zam. tamże. Vi 

7352. 1. A. <Zejf Sora» w Brasławiu, ul. Piłsudskie 
101, skiep bakajejno-galanteryjny oraz resztek towarów łokcio- 
wych. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Z. 
w Brasłąwiu, ul. Narbutowska 11, 

ejf Sora, zam: 
2219—VI 

  

    оо А 

LECZY 
świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

zapobiega odmrożeniom. 

    

  

Masė pzecio odmrożeniom 

J H. Fabre: 

B Ostrowska: 

A  Pisuliński:       

    

  

  

  

Oddział Detaliczny. 
Wilno, Wielka 58, 

W. CHARYTONOWICZ į S-ka 
APTECZNY DOM HANDLOWY ° 

Tel. 302, 

K. A. Czyżowski: 
В. Merwin. Dwunastka. Dwanaście nowel pisarzów obrych. Brosz. zł. 3.—, opr. 

W Scott: Kwintyn Durward. Powieść. Brosz. zł. 540, kart. 

Powieść tatrzańska. Dwa tomy. Każ. 

Nowości te są dalszymi tomami 

OWSKA: 

dy bros:. zł. 6. 40, w kart. 780, 

znanej Bibljoteki Iskier. 

DAWNIEJSZE TOMY: 

J. Marcińowska: W upalnem sercu Wschodu. Wrażenia z 

Szkodn ki. 
J H Fabre: Nasi sprzymitrzeńcy. Brosz. zł. 450, upr. 

Wyd, IV w druku 

Brosz. zł. 450, ogr. 

Bohaterski Miś. 
Szalony lotnik. Powieść fantast 

Szlakiem Słońca Afrykańskiego 

Powieść, Brosz, zł. 3.90, kart 

yczna. Brosz. ał, 3.—, opr. 

by dzieło sztaki 

Uonga' © Sprawie Radjo| | 
Będąc w Wijnie nalety wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

ni. WILEŃSKĄ 38. 
i poinformować się dokładnie o wszystkiem, €o się radja 
dotyczy. Obsługa fachowa, bezpłatna porada inżynierska, ceny 

„Emi Gwizdhę   

przystępr e, wszystko i zawsze na składzie, Tel. 941. Wilno. 

Gabinet KOSMEtYCZNY Arseżjowy | Potrzebnė 
ul. Mickiew'cza, 31 m, 4. 

Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek, 
wągrów. Wypadanie włosów, łupież. 

Codzierniė 10—8 wiecz. 

2 pakele umeblowane 
2 kuchną, Wiadomošės 
Ludwissrska 7, m, 7. 

    

W.Z. P. 12 
  

poleca 

       

   

swięta W wielkim wyborze 
wińa, likiery, koniaki, wódki najprzed- 
niejszych firm krajowych i zagranica- 

nych oraz inne towary spożywcze 

E. EAWRYNOWICZOWA 
„ Wilno, Zawalna 21, 
(Pasaż Bnnimowicza). 

8-000; 
  

gubioną legityma- 
cję studencką 
wydz. prawn. 

U. S. B, za rok 1926/27 
na imię  Antonego- 
Porębskiego  unie- 

ważnia się, 

uż nadeszły 
Pierniki, Cukierki, 

Orzechy 1 inne świą- 
teczne towary 

B-cia Gołębiow. 
z ul. Trocka Prz 

    

   

  

  

  

  

  

    
podróży. Bzosz. zł, 420, opr. 

Wrażenia z modróży „pa Afryce. 
Brosz. zł. 550, kart. 

K Dickens: Dawid Copperfield. Powieść. Brosz. zł, 540, kert. 

W. Scott: Tal zman. 
Z. Sosnowski: Życie w akwarjum. Brosz. u. 560, kart. 

NAKŁAD: 

Nu święta poleca specjalnej uwadze Sz, Klijent 
teli wielki wybór eiektownych upo: 

miaków, jak to: perfumerj, kosmetyki i galanierji 
| firm krajowych i zagranicznych. 
Towary otrzymujemy w dużych ilościach z pierwszych 
źtódeł, wobec czego sprzedzjemy je po cenach 

  

Lwów, Czarnieckiego 12. 

Warszawa, Nowy-Swiai 59, 
  

nałtańszych.   

  

MASSON. 

© pom śmierci. 
Anno podszedł nagle do p. Ap- 

ceff aoczy jego zapalały groźnie. 
"Preszę odpowiedzieć mi na jedno 

pyłanie. Naturalnie może pani nie 
edpewiadzć również, Chcę żeby pani 
wiedziała, iż przysługuje jej prawo 
nieodpowiadania ma moje pytania, de- 
póki mie poradzi się pani ze swym 
adwokatem. 

Odwaga młodej dziewczyby zosta- 

ła widocznie zachwiana, 
— O co chodzi? —zapytała. 
— Proszę mi opowiedzieć, w jaki 

sposób dostsła się pani do domu 
Greneliz? 

Ogień w oczach dziewczyny zgasł. 

Rzęsy jej drgnęły, Oparła się o drzwi, 

by nie upaść. . 
Jim nie mógł zorjentować Się, czy 

dziewczyna domyślała sę, że strzała 

znajduje się już w kieszeni detekty- 

"= Byłam w Monie-Carlo, — za- 

częla i nagle zatrzymała się. : 

"— Pani była tam  sama?—zimno 
zapytał Anno. 

>= kalka 

— Bez 
życia” 
„= Miałam trochę 
wtrąciła żywo. 

— Ale pani je przegrała? 
— Tak. 
— W Monte Carlo poznała się 

pani z Borysem Woberskim?—pytał 

nieubłegany detektyw. 

żadnych środków do 

pieniędzy, — 

ak. 

ten sposób dostała się pa- 

шар 
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— Takl 
— To wszyslke jest bardzo dziw- 

ne, proszę panil—rzekł poważnie An- 
no. 

— Ach, żebyż to było tylko dziw- 
nem! westchnął z głębi duszy Jim. 

Widział jednak, jak pod spojrze- 
niem przenikliwego detektywa p. 
Apeoff traciła grunt ped nogami. 

Zdawało się, że jeśli padnie z je- 
go-ust jeszcze jedno pytanie, dziew- 
czyna podda się i wyzna prawdę. 

Czy prawdą tą miało być wspól: 
PC: Waberskim? Cóż się stanie 

em 
Jim wyobrażał sobie, z rozpaczą 

w Sercu, przyszłość tej dziewczyny. 
Zapewnie nie czekała dej. gilotyna, 
lecz coś o wiele gorszego. ' 

Wyrok śmierci mig byłby tak 
strasznym, jak długie lata ciężkich 
robót w otoczeniu zbrodniarzy, wśród 
trudów i niewygód. 

Jim zadrżał ze zgrozy i odwrócił 
oczy od dziewczyny. 

Wówczas dopiero zauważył, iż 
stojąca opodal Beity wpatrywała się 
weń, jakby uczucia „Jima do p. Apcoff 
interesowaly ją więcej niż przeżycia 
przyjaciółki. 

Aana zdecydowała się nagle i za- 
częła : 

— Opowiem panu wszystko zu- 
pelnie szczerze. 

Mówiła najpierw szeptem prawie 
lecz wkrótce głos jej stał się pew- 
niejszy i mawet uśmiech ukazał się 
ma jaj ustach. 

Przed rekiem mięszkała ona z 
matką w małym folwarku, który był 
ich własnością, ciążyły na nim jed- 
nak wielkie długi. Po śmierci matki, 
Anna, która miała zdolności artya- 

  

  

  

tyczne, sprzedała zięmię za bezcen i 
ze zdobytym w ten sposób niedużym 
kapitałem udała się do Londynu, 
pełna debrych nadziei, 

— Po kilku jednak miesiącach, 

przekonałam się, że nie będę niczem 

janem, jak dyletantką. Zliczyłam więc 
swe pieniądze. Pozostawało mi już 
tylko trzysta funtów! Cóż mogłam 
przedsięwziąć z tak małą sumą, Nie 
mogłam zająć się handlem, pracować 
zaś. w biurze mie chciałam, gdyż 
chciałam zachować swą niezależność. 
Postanowiłam spędzić dziesięć dni w 
Mante Carlo, żyjąc pełnią Życia, w 
nadziei, że wygram olbrzymi kapitał, 
lub też stracić wszystko, co miałam. 

W tej chwili uśmiech zaigrał na 
jej ustach. : 

— Teraz uczynilabym tak samo, — 
zawołała, a w głosie jej istotnie nie 
było skruchy, Nie wyjeżdżałam ni- 
gdy z Anglji, Ircz frantuski język 
znałam dobrze. Kupiłam kilka sukien 
j kapeluszy i wyruszyłam w drogę. 
Mam dziewiętnaście lat, wszystko ba- 
wiło mnie i cieszyło. Zachwycały 
mnle wagony wywialne, sale gry i 
kiupjerzy. Zatrzymelam się w Biedu- 
żym hotelu. Spotkałam w Mante- 
Carlo kilku znajomych, prócz tege 
od wielu, wigłu osób zaznałam  Ser- 
deczności i dobroci. 

— ]а myślę! — mruknął ponuro 
Anno. 

— O, byli to ludzie bardze szla- 
chetni, zawołała żywo p. Apceff, 

Zdaweło się, że zapomniała zu- 
pełnie o grożącem jej niebezpieczeń- 
stwie i zatonęła we wspomnieniach, 
A może tylko tak žumiejętnie ode- 
grywała swą rolę? 

Anna ciągaęła dalej: 

— Przy jednym stole naprzykład 
był krupier, koło którego zawsze 
starałam się usiąść, gdyż pilnował, 
by nikt ule chwycił moich pieniędzy, 
i otaczał mię opieką. Po pięciu ty» 
godniach miałam czterysta funtówl 
Lecz potem nadeszły dnie klęski, 
przegrałam wszystko, prócz trzydz'e 
stu funtów, które zostawiłam w safe- 
sie hotelowym. Tu p. Apcoff skinęła 
główką w stronę Jima: 

— P. Frobischer może opowie- 
dzieć panu 6 ostatnim wieczorze: 
siedział właśnie koło mnie i w bar- 
dzo miły sposób próbował mi ofia- 
rować tysiąc franków. 

Lecz Anno nie chciał przerywać: 
— Później pan opowie nam tol-— 

rzekł, 
A Poczem zadał p. Арсо kilka py- 
en: 

— Czy pani poznała p. Wober- 
skiego wcześniej? 2 

— Tak, dwa tygodnie przed owym 
wieczorem, ktoś z moich przyjaciół 
przedstawił mi go. 

— Kiedy poznała pani pannę Har- 
low? 

— Pan Wobsrski zapoznał nas 
kilka dni po poznaniu 19 ze mną. 

— Tak! — mruknął Anno i, wzru- 
szając ramionami, spojrzał na Jima. 

Istotnie, coraz jaśniejszym stawał 
się fakt, że Woberski wprowadził p. 
A w įakimė z gory obmyšlanym 
celu. 

— Kiędy p, Wobęrski zaprąpo- 
nował pani posadę w domu pani 
Harlow? 

— Tege właśnie wieczoru — od- 
rzękła Auna -— stał naprzeciw mnie 
przy stole i widział, że przegrałam. 

— Tak, —pokiwał głową Anuo.— 

A Ksiqżnica- Atlas, 
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J. Zawadzki 

BA 

Widocznie zdecydował, że stosowna 
chwila nadeszła. 

Anno rozłożył ręce, jak doktór 
mad łóżkiem beznadzielnie chorego. 
Zgarbił się, zszarzał | odwrócił twarz 
od młodej dziewczyny. 

Jim był pewien, że Anno decyduje 
w tej chwili,czy ma natychmiast areszto- 
wać p. Apcoff(, czy też zaczekać 
jeszcze. Lecz do rozmowy wmieszała 
się Betty. 

— Pan się myli panie Anno! — 
zawołała. Coprawda p, Woberski po 
raz pierwszy tego wieczoru zrobił tę 

gropozycję p. Apcefi, ecz już od 
kilku dni wspominałam przy nim mo: 
jej ciotce, że chciałabym mieć towa- 
rzyszkę w moim wieku i wymieniałam 
Annę. 

Anno spojrzał niedowierzająco na 
Betty. 

— Mimo, że pani tak mało znała 
p. Apcofi?—zapytał. 

Betty obstawała na swojem z całą 
energją: Nav 

— Tak, podobała mi się odrazu, 
zresztą była taka samotna. Przytem 
odrazu widać było, że pochodzi z 
naszej sfery. Z wielu więc przyczyn 
pożądanem było, by zamieszkała u 
mas Muszę zaznaczyć, że w ciągu 
tych czterech miesięcy, które Anna 
spędziła u.nas, przekenzłam się, że 
miałam rację, 

To mówiąc Betty ebjęła przyjaciół- 
kę, rzucając wyzywające spojrzenie 
detektywowi, który roześmiał się przy” 
jaźnie i rzekł: 

— jak pięknie. Doprawdy wobet ta- 
sel „gu cały šwiat jest bez- 
silny 

Anno ukłonił się Betty z szacun- 
kiem. Chciał dać do zrozumienia, 
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że tylko jej słowa i zachowanie prze- 
szkodziły w aresztowaniu p. Apcoff. 

Wszyscy obecni zrozumieli to do- 
skonale i nie mogli ukryć zmie- 
szania, 

Nagle zdarzył się wypadek, któ- 
ry podkreślił jeszcze tę przykrą 
sytuację, 

Ote we drzwiach ukazała się 
dziewczyna z podłużnem pudłem w 
rękach, właśnie miała zadzwonić, gdy 
Anno podszedł do niej, 

— Nie trzęba dzwonić. Co pa- 
nienka ma w tem pudle? 

"Dżiewczyna weszła de przedpoko» 
ju i spojrzała na p. Apcoff. 

— To sukienka dla panienki na 
jutrzejszy bal. Panienka miała zmie- 
rzyć ją raz jeszcze, lecz nie przy- 
szła. Lecz pani ma nadzieję, że bę- 
dzie dobrze. у 

Położyła pudło na kufrze i wyszła. 
— Zapomnialam zupełnie © tej 

sukni, obstalowałam ją przed śmier- 
cią p. Harlow i raz tylko mierzyłam. 

Anno kiwnął głową porozumie- 
wawczo. 

— Zapewne wybierała się pani na 
bal do p. Le Valse, widziałem zapro- 
szenie na ten bal w pani saleniku. 
W fakimże kostjum'e miała się pani 
tam ukazać? 

— W każdym razienie w kostju- „j 
mie skazańca. panie Annol — zawo- 
lala p. Apcoff. 

Anno drgnął. 
— Nie miałer tego na myśli, — 

rzekł chłodno, — Zobaczymy, 
I zaczął szybko rozwiązywać sznur 

na pudle.  


